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In spite of the necessity of Media Literacy for optimal use of new
communication technologies, media consumption experience may increase
media literacy as well. The purpose of the present research is to propose a
model for predicting internet users' media health literacy according to their
Social Media Consumption patterns. By Media Health Literacy, we mean
people’s perceived abilities to access, analyze, create and convey health
messages through media. The research method is a survey that was
conducted in May 2019. The research tool is the questionnaire whose
reliability (Cronbach’s Alpha=0.837) and validity (face validity and
construct validity) have been confirmed. The statistical population is adult
citizens of Tehran who use the internet. According to the Path Analysis
model, "Gratifications obtained from social media use in the field of health"
are the most powerful predictor of "Media Health Literacy" levels.
"Frequency of Social Media Use", "years of education", "Adoption of
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health-related social media" and "Age" are the other independent variables
that have shares in predicting Media Health Literacy's level among Social
Media Users in Tehran. In conclusion, with the increase in citizens' access to
the internet, the digital divide shifts from unequal access to new
communication technologies to the quality of usage. In addition, the digital
divide remains between social groups in terms of "age" and "years of
education", but "sex" does not define Social Media Users' "Media Health
Literacy" levels.

Keywords: Digital Divide, Media Consumption, Media Health Literacy,
Path Analysis, Social Media.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


الگوی تحلیل مسیر سواد رسانهای سالمت و ارتباط آن با
مصرف رسانههای اجتماعی در تهران

هاديخانیکی

 

حبیبصبوري

استاد ،گروه آموزشی مطالعات ارتباطی ،دانشکده ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
تهران ،ایران.
استادیار گروه ارتباطات و علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران شرق،



دانشگاه آزاد اسالمی .تهران ،ایران.



شهنازهاشمی



دانشیار گروه پژوهشی مشارکتها و ارتباطات ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و
پرورش ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .تهران ،ایران.

چکیده

تاریخ پذیرش6066/60/06 :

خسروشاهی

علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی .تهران ،ایران.

تاریخ ارسال6066/61/61 :

آزادهسالمی



دانشجوی دکتری رشته ارتباطات ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،واحد

رسانهاي است،ممکناستبابهبود
نحالیکه نیازمندسواد 
استفادهبهینهازفناوريهاينوينارتباطیدرعی 
پیشبینیوضعیتسوادرسانهايدرحوزه سالمتباتوجهبهنقشوسهماستفادهکاربرانازرسانههاي

اجتماعیاست.منظورازسوادرسانهايسالمت،درکافرادازتوانايیشاندردسترسی،تحلیل،خلقو
انتقال پیامهاي ارتباطی در حوزه سالمت از طريق رسانههاست .روش تحقیق ،پیمايش و جامعه آماري،
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اين مهارتها همراه باشد .براي بررسی اين موضوع ،هدف از اين پژوهش ،دستیابی به الگويی براي

بزرگسال تهرانی هستند که از اينترنت استفاده میکنند .نمونهگیري به روش خوشهاي

شهروندان 
پرسشنامه محققساخته است که روايی (صوري و سازه) و پايايی (ضريب آلفاي کرونباخ  )0/198آن
یشده« ،رضامندي از
مناسب ارزيابی شده است .بر اساس الگوي تحلیل مسیر ،از میان متغیرهاي بررس 
کاربردرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»بیشترينسهمرادرپیشبینیتغییراتسوادرسانهايسالمت
سالهاي
کاربران اينترنت در تهران دارد و بعدازآن به ترتیب «میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی» « ،
نويسندهمسئولkhaniki@atu.ac.ir:
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چندمرحلهاي و زمان اجراي پیمايش ،ارديبهشت ماه سال  8931بوده است .ابزار جمعآوري دادهها،
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تحصیل»« ،پذيرش رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت» و «سن» قرار دارند .میتوان نتیجه گرفت با
افزايش ضريب نفوذ اينترنت ،شکاف ديجیتال بیش از دسترسی و میزان استفاده اعضاي جامعه از
فناوريهاينوين،درزمینهنحوهبهرهگیريآنانازاينرسانههامعناپیدامیکند.دربینمتغیرهايزمینهاي،

«جنس» نقشیدرتبیینسوادرسانهايدرحوزهسالمتنداشته استاما«تحصیالت»و«سن»بهشکاف
ديجیتالدربینگروههاياجتماعیدامنمیزنند .

کلیدواژهها :تحلیل مسیر ،رسانههای اجتماعی ،سواد رسانهای سالمت ،شکاف دیجیتال،

مصرف رسانهای .
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مقدمه
بهعنواناولینيايکیازاصلیترينمنابعجستجووکسب
ازسال،0080استفادهازاينترنت 
اطالعاتسالمتروبهفزونیگذاشتهاست.بسیاريازافرادپیشازمراجعهبهپزشک،
براي دريافت اطالعات تکمیلی و مقايسه درمانهاي جايگزين ،به سراغ رسانههاي
اجتماعی 8میروند(.)Jacobs, et al., 2017: 2رسانههاياجتماعی،برنامههايکاربردي
مبتنیبراينترنتهستندکهبرمبانیايدئولوژيکیوفناورانهوب00استوارندوامکانخلقو
تبادلمحتوايتولیدشدهتوسطکاربرانرافراهممیکنند( Kaplan & Haenlein, 2010:

 .)61
درابتدايدهه 30شمسی،اينترنتپنجمیناولويتشهروندانتهرانیبرايدريافت
اطالعاتسالمتبود(خانیکیوراثیتهرانی)8930،؛درمیانهايندهه،چهارمیناولويت
)؛ودرسالهايپايانیدههبهيکیاز

شهرنشینانکشورشد(طاووسیوهمکاران8931،
اولین منابع کسب اطالعات سالمت ،بهويژه براي جوانان و نوجوانان تبديل گرديد
(.)Kavosi, et.al., 2020: 5استفادهازرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت،ممکناست
با مخاطراتی همراه باشد که به کیفیت زندگی و سالمت انسان آسیب برساند .محتواي
کاربرساخت 9بهتولیدوانتشارانبوهیازاطالعاتناقصيانادرست،1مطالبسوگیرانهو
شايعاتمنجرمیشود.اخبارواطالعاتجعلی،تئوريهايتوطئهومطالبفريبنده5کهبه
بهويژه درزمانبحرانهاباسرعتیبیشترازاطالعاتموثقو
دلیلجاذبه شگفتیوترس ،
صحیح منتشر میشوند ،از ديگر داليل نگرانی در مورد کیفیت اطالعات سالمت در
رسانههاي اجتماعی به شمار میرود (باستانی و نصراللهی8933 ،؛ سیف و همکاران،
 .)8933
1.Social Media
.0وب0سايتهايیراشاملمیشودکهبهکاربراناجازهمیدهندعالوهبربازيابیاطالعات(آنچهدروب8مرسوم
است)،محتواراتولیديابازنشرکنندياباتغییراتیبهاشتراکبگذارند(کريبرومارتین .)83:8938،
3.User Generated Content
4.Misinformation
5.Disinformation
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بهرهمندي از فرصتهاي ابزارهاي ارتباطی و در امان ماندن از چالشهاي آنها
نیازمند سواد رسانهاي 8است .مراد از سواد رسانهاي ،توانايی افراد در دسترسی ،تحلیل،
ارزيابی و انتقال پیامهاي ارتباطی در شکلهاي متنوع است (پاتر .)59 :8939 ،اصطالح
«سواد»باتشبیهاينتوانايیهابهخواندنونوشتن،ضمنتأکیدبرضرورتحیاتی،مبیّن
آموختنیبودناينمهارتهاست(.)Tornero, 2004: 40امروزهآموزشرسمیتنهايکی
بهعالوه،مراجعرسمیآموزش
از منابعمتعدد کسبدانش ومهارتمحسوبمیشود .
سواد رسانهاي و حتی وبسايتهاي تخصصی اين حوزه ،ممکن است انواع دانش و
مهارتهاي موردنیاز و بهروز براي استفاده بهینه از فناوريهاي نوين ارتباطی را پوشش
ندهندوبیشازتوجهبهبهرهمنديازمزاياياينرسانهها،برمخاطراتوپیامدهايمنفی
آنها تمرکز داشته باشند (پاکدهی و شبیري .)98 :8931 ،اين در حالی است که

فناوريهايجديد،فرصتهاينامحدوديرابرايارتقايمهارتودانشدرطولعمر
فراهممی کنندوفرايندهاييادگیريخودآموختهواتفاقی،درطیزندگیروزمرهجريان
نهتنها نیازمند
دارند(.)Ericsson, 2017, websiteازاينمنظراستفادهازرسانههايجديد 
رسانهاي است ،بلکه ممکن است با بهبود اين مهارتها همراه باشد
مهارتهاي سواد  
( .)Gentikow, 2007: 78چنانکه در مدل سواد رسانهاي اتحاديه اروپا« ،دسترسی
بهعنوانيکیازعواملمحیطیمؤثربرسوادرسانهايتلقیشدهاست( Celot, et
رسانهاي» 


 .)al., 2009: 7
0

9

مفهوم«سوادرسانهايسالمت »رالوينزمیر وهمکاران( Levin-Zamir et al.,

 )2011مطرح کردند اما آن را به لحاظ نظري و شیوه سنجش ،توسعه ندادند .در ايران
باوجود اجراي پژوهشهاي مختلف براي سنجش سواد سالمت 1و سواد سالمت
الکترونیک،5سنجش سوادرسانهايدر حوزهسالمت ،مهجور بودهاست .اين در حالی
1.Media Literacy
2.Media Health Literacy
3.Levin-Zamir
4.Health Literacy
5.Ehealth Literacy
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بهويژه در استفاده از رسانههاي اجتماعی ،در ابزارهاي
است که مهارتهاي ارتباطی  
سنجشسوادسالمتوسوادسالمتالکترونیکمغفولماندهاند.8اخیراًرئیسینافچیو
همکارانبهتدوينواعتباريابیابزارسنجشسوادسالمترسانهايبارويکردانتقاديبراي
دانشآموزاندورهمتوسطهدومپرداختهاند(رئیسینافچی.)8100،اينپژوهش،تنهابهبعد
انتقاديمهارتهايسوادرسانهايسالمتمتمرکزاستوجامعههدفکوچکیراپوشش
میدهد .نظر به گسترش استفاده از اينترنت 0و رسانههاي اجتماعی ،9اجراي پیمايش در
سطحشهرتهرانبرآورديازوضعیتاستفادهازرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمتو
میزانبرخورداريکاربرانازسوادومهارتهايموردنیاز دراينزمینهبهدستمیدهد.
آنچه بیش از آگاهی از سطح سواد رسانهاي سالمت شهروندان در يک مقطع زمانی
مشخصاهمیتدارد،دستیابیبهالگويیبرايپیشبینیوضعیتسوادرسانهايمخاطبان
هدف پیامهاي سالمت است .اين امر شناختی از توانمنديها و نقاط ضعف گروههاي
استگذاران و
مختلف اجتماع فراهم میکند که میتواند براي متخصصان ،سی 
تولیدکنندگانمحتوايسالمتکهدغدغهبرقراريارتباطمؤثر بامخاطبانخودرادارند،
درهرزمانمورداستفاده قرارگیرد.برايناساس،سؤال محورياينتحقیقآناست که
چگونهمیتوانسوادرسانهايسالمتکاربرانرسانههاياجتماعیراپیشبینیکرد؟میزان
استفادهازرسانههاياجتماعی و نحوه استفادهازآنهادر حوزهسالمت ،چه سهمیدر

 .8ابزارهاياستانداردسنجشسوادسالمت،عمدتاًبرتوانايیخواندنواژههايادرکوشمارشاعدادمعطوفهستند
(آزبورن.)80:8933،ازطرفديگرسوادسالمتالکترونیکمهارتهايگستردهايرادربرمیگیرد(سوادهايپايه،
اطالعاتی ،رسانهاي ،سالمت ،علمی و رايانهاي) ولی ابزار سنجش آن تنها داراي  1سؤال است ( & Norman
)Skinner, 2006کهبهنظرنمیرسدبرايسنجشدقیقانواعمهارتهايپیشگفتهکافیباشد .
 .0درسال،8933ضريبنفوذاينترنتپهنبانددرکشوربه 801درصدرسید(سازمانتنظیممقرراتوارتباطات
راديويی،8933،سايت) .
 .9درابتدايسال،0008ضريبنفوذاينترنتدرجهان 53/5درصدبودوتنها 5/3درصدازکاربراناينترنت،از
رسانههاي اجتماعی استفاده نمیکردند ( .)websiteKemp, 2021در سال  89/1 ،8933درصد از بزرگساالن
ايرانیازرسانههاياجتماعیاستفادهکردهاند(ايسپا،8933،سايت) .
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پیشبینی سواد رسانهاي سالمت شهروندان دارند و نقش متغیرهاي زمینهاي در اين میان
چیست؟فرضیههاياصلیتحقیقبهشرحذيلهستند :
 .8باافزايشمیزاناستفادهازرسانههاياجتماعی،سوادرسانهايسالمتکاربران
اينترنتافزايشمیيابد .
 .0با افزايش پذيرش تنوع رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت ،سواد رسانهاي
سالمتکاربراناينترنتافزايشمیيابد.
 .9با افزايش رضامندي از کاربرد رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت ،سواد
رسانهايکاربراناينترنتافزايشمیيابد.

مطالعات پیشین
درنخستینپژوهشدرمورد سوادرسانهايسالمت،لوينزمیروهمکاران،توانايیهاي
سواد رسانهاي افراد مورد آزمايش (دانشآموزان) را در مواجهه با پیامهاي تلويزيونی
بهوسیله چهار سؤال
مرتبط با سالمت در چهار حوزه تشخیص؛ تأثیر؛ انتقادي؛ و رفتار  ،
ارزيابیکردند(.)Levin-Zamir et al., 2011درايران،رئیسینافچیوهمکارانازطريق
نظريه زمینهاي 8و مصاحبه با خبرگان ،تحلیل انتقادي محتوا؛ تشخیص تأثیر محتوا بر
بهعنوان مؤلفههاي اصلی سواد رسانهاي
سالمت؛ و واکنش نسبت به محتواي رسانه را  
انتقادي معرفی کردند (رئیسی نافچی و همکاران .)8933 ،در ادامه ،آنان به تدوين و
اعتباريابیابزارسنجشسوادسالمترسانهايبارويکردانتقاديبرايدانشآموزاندوره
متوسطهدومپرداختند.اينابزاردارايسهعاملکامالًمتمايزتحتعناوين«تشخیصتأثیر
محتوايرسانهبرسالمت»«،تحلیلانتقاديمحتوايمرتبطباسالمتدررسانه»و«واکنش
انتقادينسبتبهمحتوايرسانه»است(رئیسینافچی.)8100،مصاحبهعمیقباخبرگاندر
پژوهش «شفافیت رسانهاي :حقیقت ،صداقت و حقانیت در گفتمان مراقبت سالمت
بهنوعیمکملاينيافتههاومبینآناست کهرسانهايشدنديجیتالقادراست
ديجیتالی» 
شفافیت اطالعاتی و مطالبهگري براي اعتبار ،صداقت و حقانیت در زمینه مراقبتهاي
1.Grounded Theory
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سالمتراتوسعهدهد(.)Blackett, 2013ازآنجاکهپژوهشديگريبرايسنجشسواد
رسانهايسالمتوارتباطآنبااستفادهازرسانههامنتشرنشدهاست،بهمرورپژوهشهايی
میپردازيمکهبهمفاهیمنزديکبهسوادرسانهايسالمتمربوطاند .
سواد سالمت ديجیتال 8مهارتهاي جستجوي اطالعات ،استفاده از فناوريهاي
ديجیتال ،ارزيابی انتقادي و تشخیص تناسب اطالعات با موقعیت فرد ،حفاظت از حريم
خصوصیوتوانايیافزودنمحتوايکاربرساخترادربرمیگیرد.ابزارسنجشاينمفهوم،
بیشازپرسشنامههاياستانداردسوادسالمت و سوادسالمت الکترونیکبهمهارتهاي
موردنیاز براياستفادهاز اينترنتورسانههاياجتماعیمیپردازداماتنهادرکشورهلند
اعتبارسنجی شده و قابلیت تعمیم آن در جوامع ديگر بررسی نشده است ( & Vaart

 .)Drossaert, 2017
نشاندهندهرابطههمبستگیمستقیمبینمیزاناستفادهازاينترنت
پژوهشهايمختلف 
بهصورت عام و نه لزوماً در حوزه سالمت) با سواد سالمت
و رسانههاي ديجیتال ( 
(،)Adhiarso & Suyanto, 2018سوادسالمتالکترونیک()Boonwathanopas, 2016
نحال تحلیل
و سواد سالمت ديجیتال ( )Vaart & Drossaert, 2017هستند .درعی 
رگرسیون نشان داده است میزان استفاده از وبسايتهاي مرتبط با سالمت تأثیر زياد و
مثبت؛وکلزمانصرفشدهدراستفادهازرسانههاتأثیر کموحاشیهايبرسوادسالمت
دارند( .)Rosenbaum, et al., 2018
زرگساالن

در زمینه پذيرش نوآوريها ،رابطه همبستگی بین سواد سالمت ب
آمريکايیوپذيرشاستفادهازبرنامههايکاربرديدرحوزهسالمتمعنادارگزارششده
است(.)Mackert, et al., 2016همچنینارتباطسوادسالمتالکترونیککاربرانمسن
اينترنت با میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت ( )Tennant, 2013و
ارتباط سواد سالمت ديجیتال با استفاده از اينترنت در حوزه سالمت ( & Vaart

،) Drossaert, 2017مستقیمومعنادارگزارششده است.تفاوتمعناداربیننمرهسواد
سالمت دانشآموزان در هنگکنگ ،قبل و بعد از دريافت محتواي آموزشی از طريق
1.Digital Health Literacy
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رسانههاي اجتماعی نیز مؤيد ارتقاي سواد سالمت آنان است (.)Tse, et al., 2015
برخالفاينيافتهها،پیمايشآنالينباموضوع«سوادسالمت،استفادهازاطالعاتسالمت
آنها»نشاندادکاربرانیکهبیشترازرسانههاياجتماعیبرايکسباطالعات
واعتمادبه 
سالمتاستفادهمیکنند،دارايسطوحپايینتريازسوادسالمتهستند ( Chen, et al.,

.)2018رابطهمعکوسبینمیزاناستفادهازرسانههاياجتماعیوسواد،نهتنها درحوزه
بهعنوان نمونه ،نعمتیفر و
سالمت ،بلکه در مورد سواد رسانهاي نیز گزارش شده است  .
همکارانبااستفادهازآزمونرگرسیون،دومتغیرتحصیالت(باضريبرگرسیون)0/088
و میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی (با ضريب رگرسیون  )-0/511را از عوامل
تبیینکنندهسوادرسانهايکاربراندانستهاند(نعمتیفروهمکاران .)8938،

تفاوت میانگین نمره سواد بین گروههاي اجتماعی از منظر نابرابريهاي اجتماعی
(ازجمله شکافديجیتال)8قابلتفسیراست.مطالعهلوينزمیروهمکارانحاکیازباالتر
بودنسطحسوادرسانهايسالمتدانشآموزاندختردرمقايسهباپسراناست(Levin-

.) Zamir et al., 2011درايراننیزمطالعهسوادسالمتشهروندانتهرانینشاندادهسطح
سوادسالمتزنانباالترازمرداناست.همچنینبینسنو سوادسالمترابطهمعکوسو
بینتحصیالتوسوادسالمترابطهمثبتمعنادارگزارششدهاست(ساعیوهمکاران،
نحال تحلیلرگرسیوننشانگرآناست که جنسدرمقايسهباتحصیالتو
.)8931درعی 
سن ،عامل تعیینکنندهاي براي پیشبینی سواد سالمت شهروندان به شمار نمیرود
(طاووسیوهمکاران.)8931،نتايجپژوهشهايديگرنیزناظربهوجودهمبستگیمعنادار
بین سواد در حوزه سالمت با تحصیالت (مستقیم) و سن (معکوس) است ازجمله سواد
سالمت ديجیتال در هلند ( )Vaart & Drossaert, 2017و سواد سالمت در  01کشور
اروپايی ( .)Kickbucsh et al., 2013: 7-8بررسی سواد سالمت در  5استان کشور
(طهرانی بنیهاشمی و همکاران )8911،ودر بین ايرانیان (طاووسی وهمکاران)8931،
حاکیازآناست کهازمیانمتغیرهايزمینهاي،سالهايتحصیلقويترينرابطهرابا
سواد سالمت پاسخگويان داشته است .همچنین بر مبناي تحلیل رگرسیون ،اين متغیر
1.Digital Divide
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شبینیکنندهسوادسالمتالکترونیکبیمارانتلقیمیشود(رسولیوهمکاران.)8938،
پی 
پايگاهاقتصاديدربرخیپژوهشهامانندبررسیسوادسالمتدر5استانکشور(طهرانی
بزرگساالن

بنیهاشمی و همکاران )8911 ،و جستجوي آنالين اطالعات سالمت در 
بهعنوان متغیريتعیینکنندهبرايپیشبینیمهارتهاي
آمريکايی ( )Rutten, et al., 2019
سوادگزارششدهاست .
یشده،زمیروهمکارانبهارزيابیسوادرسانهايسالمت
ازمیانپژوهشهايبررس 
پرداختهاندکهابزارآنمحدودبهسنجشتوانايیهايافراددرمواجههباتلويزيوناست.
همچنین رئیسی نافچی و همکاران سواد رسانهاي سالمت را در بعد انتقادي و در بین
دانشآموزاندورهمتوسطهمطالعهنمودهاند.پژوهشحاضر،نخستینمطالعهپیمايشیبراي

سنجش سواد رسانهاي سالمت در سطح شهر تهران است و عالوه بر مهارتهاي سواد
رسانهاي در دريافت پیام ،مهارتهاي تولید محتوا در رسانههاي اجتماعی را نیز
دربرمیگیرد.اکثرپژوهشهايپیشگفته،بهبررسیروابطهمبستگیياشناسايیتفاوت

حالآنکه در پژوهش حاضر ،همچون
معنادار بین گروههاي اجتماعی معطوف هستند  .
روزنبام 8وهمکاران()0081ورسولیوهمکاران()8938بااستفادهازتحلیلرگرسیون،
سهممتغیرهايمستقلدرپیشبینیسوادرسانهايسالمتکاربرانبررسیمیشود.براي
تکمیلوتدقیقپیشبینی،روابطغیرمستقیموغیرخطیمتغیرهابااستفادهازتحلیلمسیر
یشده،سابقهنداشتهاست .
چيکازپژوهشهايبررس 
ارزيابیمیشودکهاينامردرهی 

مباني نظري
برايدستیابیبهمدلمفهومیپژوهش،مروريداريمبهبرخیرويکردهادرزمینهسواد
رسانهايوسوادسالمت؛شکافديجیتالومصرفرسانهاي .0

الف .سواد رسانهاي و سواد سالمت
سوادرسانه اي،قابلیتیچندبعدياستکههدفازآنتوانمندسازيشهرونداندراستفاده
1.Rosenbaum
2.Media Consumption
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ازرسانههاست.مدلشناختی8سوادرسانهايپاتر،0بیشترمعطوفبهآمادگیوآگاهیدر
ساحتدريافتوتفسیرپیاماست(پاتر.)13:8939،ازنگاهنظريهانتقادي 9کلنروشر،1
نهتنها درخوانشانتقاديمتونرسانهاي(شناسايیايدئولوژيهايپنهاندر
سوادرسانهاي 
متنواهداف سازندگانمحتوا)،بلکهبهلحاظمشارکتفعالافراددرجامعهدموکراتیک
اهمیت دارد ( .)Kellner & Share, 2007: 3اينترنت و در پی آن ظهور وب  0و
بهقدر يسپهرارتباطاترادگرگونساختهکهازآنباعنوانعصردوم
رسانههايتعاملی 
رسانههايادمیشود(مهديزاده.)901:8938،بهعقیدهبرخیصاحبنظران،دنیايدائمدر
تغییروماالمالازابزارهايفناورانه،سوادهايرسانهايجديديرامیطلبد( & Hobbs

)Jensen, 2009: 6؛ اما از نگاهی ديگر ،اين فناوريها ماهیت سواد رسانهاي را تغییر
نمیدهندبلکهگسترهدربرگیريآنراافزايشمیدهند(.)Kellner & Share, 2007: 7از

بررسی روند تحوالت مدلها و رويکردهاي سواد رسانهاي چنین برمیآيد که
5

1

8

حمايتگري وتوانمندسازي ياترويج ،دوبالسوادرسانهايهستند( Cervi, et al.,


.)2012: 20رويکردحمايتگرادرزمانغلبهرسانههايجمعیدرسبدمصرفرسانهاي
گسترشيافته ،متأثر از نظريههاي تأثیر شديد رسانهها و مدل شناختی سواد

مخاطبان 
رسانهاي است ( .)Park, 2012: 89براي کاهش آسیبها و اثرات منفی رسانهها ،اين

رويکرد به تقويت مهارتهاي شناختی دريافت محتوا (مثل خوانش انتقادي متون) و
مدتزمان
سازوکارهايکنترلیمانندمحدودسازيدسترسیبهبرخیمطالبومديريت 
بهويژه ازدورانمدرسهبراي
استفادهازرسانههاتأکیددارد.همچنیندورههايآموزشی ،
ارتقايسوادرسانهايافرادتوصیهمیشود.باظهور وگسترشفناوريهايديجیتالکهبا
تسهیلمشارکتافراددرخلقمحتوايرسانهاي،بهتعبیرجنکینز 1گسترشدهندهفرهنگ
1.Cognitive
2.Potter
3.Critical
4.Kellner & Share
5.Protectionist
6.Empowerment
7.Promotion
8.Jenkins
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مشارکتی 8هستند ،رويکرد ترويج مطرح شده است .اين رويکرد عالوه بر دريافت و
مصرف ،توانايیهاي مشارکت در تولید محتوا را موردتوجه قرار میدهد و در کنار
تهديدهاوخطراترسانهها،برمزيتهاوفرصتهايفناوريهايجديددرتوانمندسازي
اعضايجامعهوشهرونديدموکراتیکتأکیدمیکند(کريبرومارتین11:8938،؛ Cervi,

 .)et al., 2012: 20
جدول  .1تحول رویکردهاي سواد رسانهاي (.)Cervi, et al., 2012: 20
فناوری

مدل

تمرکز

کنشگران

پیشفرض

اهداف

اولويت

محکومیت
حمايتگري

اخالقی
حمايتگرا 

آموزشدهندگان  اخالقکودکانو رسانه؛حمايت

نوجوانان 

رسانههاي
جمعی 

ايدئولوژيک 

خوانش
انتقادي 

رسانههاي

توانمندسازي 

تعاملی،

ازکودکانو

حمايتی 

نوجوانان 

حمايتگري


ترويجيا

سوءاستفادهاز

تهديدرسانهبراي

سازوکارهاي


قدرترسانهدر

کنشهاي

دستکاري،


مقاومتی:رسانه-

کنشگراناجتماعی  شستشويذهنیو هاومحتواهاي
کنترل

رسانهاي

ايدئولوژيک 

جايگزين 

آموزشدهندگان توسعهشیوههاي

قاعدهگذاران

مختلفخوانش

حکومتی 

پیام 

قدرتهاي

وب 0

خوانشانتقادي سوادرسانهايدر
–آگاهی 

رسانههايجديد  استقاللشخصی 

کنشگري

کارگروهیدر

جمعیو

صنعت،اجتماعهاو

رسانههاي

مشارکتی 

سازمانها 

اجتماعی 

نظامآموزشی،
خودتنظیمی 

تسهیلآزادي ابتکارشخصی،

رشدانفجاري

انتقاد 

تفکرانتقادي-

تولیدمحتوا  آموزشی،صنعت ،تولیدپیامازطريق تولیدخالقانه،
متخصصان 

بحثاجتماعی،

واسطهگريبین
شهروندان/
رسانه 

بهبودکیفیت
تولید
شهروندفعال،
مشارکتدر
تولید،همتنظیمی

ومسئولیت
مشترک 

1.Participatory Culture
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يکیازمدلهاي ناظربهمهارتهاي استفادهازرسانههايتعاملی و ديجیتال،مدلسواد
رسانههايجديداستکهچن8وهمکارانآنراارائهکردهاند(.)Chen, et al., 2011: 2
مفصلبنديچارچوبسوادرسانه اياينمدلمبتنیبردومحوراست.دردوسرمحور
اول،سواد مصرف/ 0تولید 9ودردوسويمحوردوم،سواد عملکردي / 1انتقاديقرار
دارند.5براينمبناچهارنوعسوادشناسايی میشود:سوادعملکرديدرمصرفبهمعنی
توانايی دسترسی و درک محتواي رسانهاي؛ سواد انتقادي در مصرف به معنی توانايی
ارزيابیوتحلیلمحتوايرسانه ايباتوجهبهبافتوزمینهاجتماعیونقدمعناهاينهفتهو
اثراتآن؛سوادعملکرديدرتولیدناظربرتوانايیاستفادهازفناوريبرايخلقمحتواي
رسانهاي؛ و سواد انتقادي در تولید به معنی توانايی درک تأثیرهاي اجتماعی محتواي
رسانهاي خلقشده و مشارکت در محیط رسانههاي اجتماعی پیچیده مانند سکنداليف1
است( .)Lin, et al., 2013: 165
سوادسالمتظرفیتافرادبرايکسب،پردازشودرکاطالعاتپايهوخدمات
بهمنظور اتخاذ تصمیمهاي مناسب در حوزه سالمت تلقی میشود ( Kamel
سالمت  

.)Bolous, 2011: 3دردستهبنديناتبیم8ازابعادسوادسالمت،سوادعملکردي،توانايی
بهکارگیريمهارتهايپايهخواندنونوشتندردرکمطالبحوزهسالمتوعملکرد
مؤثر دروضعیتهايزندگیروزمرهاست(.)Nutbeam, 2000: 8سوادسالمتتعاملی1
به مهارتهاي شناختی و اجتماعی براي استخراج معنا از اشکال مختلف ارتباطات و
بهکارگیرياطالعاتسالمتبراي وضعیتهاي درحالتغییراشاره دارد .سوادسالمت

انتقاديمهارتهايشناختیواجتماعیاستکهبرايتحلیلانتقادياطالعاتسالمتو
1.Chen
2.Consuming Literacy
3.Prosuming Literacy
4.Functional Literacy
.5درزبانفارسیمعادلمناسبیبرايواژهترکیبی«»Prosumeکهمتشکلازدوفرايندتولیدومصرفرسانهاي
است،وضعنشدهاست.ازاينروازواژهتولیددرترجمهآناستفادهشدهاست .
6.Second Life
7.Nutbeam
8.Interactive
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استفادهازآنهابرايکنترلرويدادهاوموقعیتهايزندگیبهکارمیرود( Osborne, et

 .)al., 2013

ب .شکاف دیجیتال
از نگاه خوشبینانه ،گسترش نفوذ فناوريهاي ارتباطی با فراهم آوردن فرصتهاي
يادگیريبرايهمهافرادودرتمامدورههايزندگی،درخدمتتوسعهفردوجامعهاست
(سورينوتانکارد.)910:8935،درعینحالشکافديجیتالبهماهیتناهمساندسترسیو
استفادهازاينترنتدربینگروههايمختلفاشارهداردکهبهبازتولیدنابرابريهادرجامعه
منجر میشود .طبق دستهبندي نوريس ،8شکاف جغرافیايی به تفاوت در دسترسی به
اينترنتدرنقاطمختلف(جهانی،ملی،منطقهاي)اطالقمیشود؛شکافاجتماعی 0نقش
عواملجمعیتشناختیرادربرخوردارييامحرومیتازامکاناتديجیتالموردتوجهقرار
میدهد؛وشکافدموکراتیک9بهتفاوتدرکیفیتاستفادهازاينترنتوفناوريهاينوين

بهويژهدرمشارکتهايشهرونديداللتدارد(مويو.)091:8938،
ج .مصرف رسانهاي
تفاوت رويکردهاي مصرف رسانهاي با سنت نظري تأثیر رسانهها ،تمرکز بر مخاطبان و
نحوهبهرهگیريآنانازرسانههاست.نظريهاستفادهوخشنودي 1برآناست کهمخاطبان،
مصرفکنندگانفعالیهستندکهازرسانههابرايبرآوردننیازهاوخشنوديهايمختلف
استفادهمیکنند(نوربخش.)118:8930،متناظرباکارکردهاياجتماعیرسانهها،میتوان
1انگیزهبراياستفادهافرادازرسانههامتصورشد:سرگرمی؛اطالعيابی(نظارتبرمحیط)؛
يادگیري(انتقالمیراثفرهنگی)؛خودبیانگري( 5هويتيابیشخصی)؛حمايتاجتماعی

1. Norris
2.Social Divide
3.Demographic Divide
4.Uses and Gratifications
5.Self-expression
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(همبستگیاجتماعی)؛ و تحرکاجتماعی( 8فعالیتهايهماهنگکنندهبرايموضوعات
اجتماعیدرحوزهسیاست،اقتصادوغیره)(سورينوتانکارد150:8935،؛مککوايل،
808:8910؛مهديزاده .)18:8938،
میزان پذيرش 0رسانههاي جديد از سوي اعضاي جامعه از منظر نظريه اشاعه
نوآوريها 9مطالعه میشود .ازنظر راجرز 1اشاعه نوآوريها فرايندي اجتماعی است که

نحوهشناختهشدن،رد،تفسیرياپذيرشنوآوريهارادرپهنهنظاماجتماعیشاملمیشود
عالوه بر عوامل محیطی و فردي ،ويژگیهايی همچون امتیاز نسبی ،سازگاري ،پیچیده
نبودن ،آزمايشپذيري و مشاهدهپذيري بر سرعت پذيرش نوآوريها تأثیرگذارند
(نوربخش .)190:8930،

مدل مفهومي تحقیق
در مدل مفهومی تحقیق ،عوامل مؤثر بر «سواد رسانهاي سالمت» برمبناي ابعاد شکاف
ديجیتالورويکردهاياستفادهوخرسنديواشاعهنوآوريپیشبینیشدهاست.براين
اساس ،رابطه اين مفهوم با «میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی» بهطور عام (ناظر به
دسترسیواستفادهازرسانه)«،میزانپذيرشرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»(ناظر
به پذيرش نوآوريها در حوزه سالمت)« ،رضامندي از کاربرد رسانههاي اجتماعی در
حوزهسالمت»ومتغیرهايزمینهاي(بعداجتماعیشکافديجیتال)تحلیلمیشود.مدل
مفهومیپژوهشچنیناست :5

1.Social Mobilization
2.Innovation Adoption
3.Diffusion of Innovations
4.Rogers
 5متغیرهايآشکارکهبه صورتمستقیم قابلسنجش اند،بامربعومتغیرهايمکنونباعالمتدايره نمايشداده
شدهاند .
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میزان استفاده از رسانههاي اجتماعي

سواد
رسانهاي
سالمت

جنس

سن
پذیرش رسانههاي اجتماعي در
حوزه سالمت

رضامندي از کاربرد
رسانههاي اجتماعي در

سالهاي تحصیل

منطقه محل
سکونت

نمودار  .1مدل مفهومي (نظري) تحقیق

روش پژوهش
پژوهشازنظرهدف،کاربردي،ازنظرنوع،کمّیوازنظرشیوهگردآوريدادهها،پیمايشی
است.جامعهآماريپژوهشراشهروندان81سالهوباالترساکنتهرانتشکیلمیدهندکه
کاربر اينترنت هستند .طبق سرشماري نفوس و مسکن  ،8935جمعیت افراد  85ساله و
باالتر ساکن تهران  8888851نفر بوده است .8ازآنجاکه ضريب نفوذ اينترنت در کشور
بیشاز 30درصداستوضريبنفوذاينترنتدرتهران،احتماالً بیشازاينمقداراست،
تمام اين جمعیت بهعنوان جامعه آماري در نظر گرفته میشود .حجم نمونه طبق فرمول
کوکرانوخطاي 5درصد،حداقل 911نفربرآوردشدهکه بامالحظهحاشیهاطمینان،
 100پرسشنامه توزيع و موردبررسی قرار گرفته است .نمونهگیري به روش خوشهاي
چندمرحلهاي(متناسبباجمعیتهريک ازمناطق00گانهشهرتهران)ومراجعهبهدرب
منازلدرارديبهشتسال8931صورتگرفتهاست .

.8درسايتمرکزآمارايران،طبقهبنديسنیبهصورت1سالهگزارششدهاست .
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پرسشنامهمحققساختهحاوي 59گويهاست( 00گويهسوادرسانهايسالمتو99
گويه مصرف رسانهاي) .ضريب آلفاي کرونباخ 8براي کل پرسشنامه  0/198و براي
شاخصهاي«سوادرسانهايسالمت»«،0/880میزاناستفادهازرسانههاياجتماعی»0/818
دستآمدهکه
به 
و«رضامنديازکاربردهايرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت» 0/189
نشاندهنده پايايی 0ابزار سنجش و همبستگی اجزاي آن است .روايی صوري 9مؤيد آن

استکهپرسشنامهقادراستمتغیرهايموردمطالعهرابسنجد.براياطمینانازاعتبارسازه1
«سوادرسانهايسالمت»و«رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»،از
تحلیل عاملی تأيیدي 5استفاده شده است .آزمون نیکويی برازش نشان میدهد درمورد
ازايندوشاخص،سازهايبابارعاملیاستانداردکمتراز0/5برايحذفوجود

چي ک 
هی 
ندارد .
معیارهايبرازش)0/381(AGFI،)0/390(IFI،)0/309(NFIو)0/319(GFIمدل
ومعیارهايبرازش ،)0/303( IFI،)0/301( CFI،)0/383( NFI

«سوادرسانهايسالمت»
رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعیدرحوزه

)0/181( AGFIو)0/319( GFIسازه«
رامناسبارزيابیمیکنند.

سالمت»

1.Cronbach's Alpha
2.Reliability
3.Face Validity
4.Construct Validity
5.Confirmatory Factor Analysis
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e3

e4

e2

27/0

27/0

سواد مشارکتی

سواد انتقادی

e1
47/0

43/0
سواد تعاملی

65/0

52/0

سواد عملکردی

69/0

52/0
سواد رسانهای
سالمت

نمودار  .9مدل تحلیل تأییدي سواد رسانهاي سالمت 
e5

e6

e4

57/0

42/0
تحرکاجتماعی

خودبیانگری

76/0

e3
43/0

حمايتاجتماعی

65/0

e2
63/0

46/0
يادگیری

68/0

79/0

e1

اطالعيابی

27/0
سرگرمی

52/0

65/0

رضامندی از کاربرد
رسانههای اجتماعی در
حوزه سالمت

نمودار  .3مدل تحلیل تأییدي رضامندي از کاربرد رسانههاي اجتماعي در حوزه سالمت

تعریف نظري و عملیاتي متغیرها
«سواد رسانهاي سالمت» از تلفیق مهارتهاي سواد سالمت و سواد رسانههاي اجتماعی
حاصلشده«،درکافرادازتوانايیشاندردسترسی،تحلیل،خلقوانتقالپیامهايارتباطی
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درحوزهسالمتازطريقرسانهها»درچهاربعدذيلاست«:سوادعملکردي»مربوطبه
دسترسیبهاطالعاتومراقبتهايسالمتوتوانايیجستجوودرکپیام( Nutbeam,

)2000: 11؛«سوادانتقادي»ناظربهارزيابیصحتودقتپیامدريافتشده،اعتبارمنبع،
توجه به سوگیري ناشیازمنافعتولیدکنندگانپیام ورصد ديدگاههايمختلف (رئیسی
نافچیوهمکاران8933،؛)Kamel Boulos, 2012: 3؛و«سوادتعاملی»معطوفبهتوانايی
درطرحمباحثمرتبطباسالمتبامتخصصانوهمتايانواستفادهازتجربیاتآنهابراي

اجراي توصیههاي مناسب با وضعیت سالمت خود است ( Suggs & Ratzan, 2012:

)258؛«سوادمشارکتی»بهسوادانتقاديدرتولیدوبازنشرپیامهايسالمتوبازخوردنشان
دادننسبتبهکیفیتپیامها،سیاستهاوخدماتسالمتاشارهدارد( Swire-Thompson

 .)& Lazer, 2020: 450
«میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی» ،میانگین بسامد استفاده از انواع گروههاي
رسانههاي اجتماعی است که پیامرسانهاي فوري (ازجمله واتساپ ،تلگرام و شاد)،
فیسبوک و اينستاگرام) ،وبالگ و ريزبالگ
سايتهاي شبکههاي اجتماعی (ازجمله  

(توئیتر) ،ويکیپديا ،تاالرهاي گفتگو (مثل زوم ،نینیسايت) ،رسانههاي اجتماعی
ويديومحور (تیکتاک ،يوتیوب و آپارات) و بازيهاي دنیاي واقعیت مجازي (مثل
سکنداليفوپوکمنگو)راشاملمیشوند .
«پذيرشرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»ازطبقهبنديپاسخگويانازنظر تنوع
رسانههاي اجتماعی مورداستفاده در حوزه سالمت حاصل شده است و به پذيرش
نوآوريهااشارهدارد(صفاريوهمکاران.)53:8939،بدينمنظورازپاسخگويانپرسیده

بهاشتراکگذارياطالعاتو

شدهازکدامگروهازرسانههاياجتماعیبرايدريافتو
توصیههايسالمتاستفادهمیکنند .
«رضامندياز کاربردرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»ناظربه انگیزههايافراد
براي استفاده از رسانههاي اجتماعی در  1بعد سرگرمی؛ اطالعيابی؛ يادگیري؛
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خودبیانگري؛ حمايت؛ و تحرک اجتماعی است ( Obregon & Waisbord, 2012:


23؛ .)Rainie & Wellman, 2012: 227 & 272
سالهايتحصیل»و«منطقهمحلسکونت»
متغیرهايزمینهايشامل«جنس»«،سن» «،
(معرفپايگاهاقتصادي)است.برايمناطقشمال،شرق،غرب،مرکزوجنوببهترتیب
کدهاي8تا5منظورشدهاست .

یافتههاي پژوهش
دادههايحاصلازپیمايشبااستفادهازنرمافزار SPSS 25و Amosتحلیلشدهاست.
میانگین «سواد رسانهاي سالمت» پاسخگويان( 0/83 ،در بازه  8تا )1؛ میانگین شاخص
«استفاده از رسانههاي اجتماعی» ( 8/80از  1نمره)؛ و میانگین «رضامندي از کاربرد
رسانههاي اجتماعی» در بین پاسخگويان ( 0/05در بازه  8تا  )5است .تعداد گروههاي
رسانههاي اجتماعی مورداستفاده در حوزه سالمت بهطور متوسط ( 0/10از  1گروه) و
«پذيرشرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»در85/1درصدپاسخگوياندرحد«خیلی
زياديازياد» 88/8،درصد درحد«متوسط»و 80/8درصددرحد«کمياخیلیکم»بوده
است .
آزمون همبستگی نشان میدهد در سطح اطمینان  33درصد ،شدت ارتباط «سواد
رسانهاي سالمت» با «میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی» ضعیف ولی ارتباط آن با
«پذيرشرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»و«رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعی
درحوزهسالمت»متوسطاست .
جدول  .9آزمون همبستگي سواد رسانهاي سالمت با میزان استفاده از رسانههاي اجتماعي و نحوه
استفاده از آنها در حوزه سالمت
شاخص

1

همبستگی با سواد رسانهای سالمت

رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت 

**

پذيرشرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت 

**

 0/915

میزاناستفادهازرسانههاياجتماعی 

 **0/019

 0/138

.8سطحمعنیداري8درصدبا0ستارهوسطحمعنیداري5درصدبا8ستارهمشخصمیشود.
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برايبررسیروابطخطیمستقیمبینمتغیرهايمستقلووابسته،ازرگرسیونچندمتغیره8
بهگام استفاده شده است .ضريب تعیین 0مبین آن است که  1متغیر مستقل،
گام 
به روش  
پذيرشرسانههاياجتماعی

«رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»«،
سالهايتحصیل»درمجموع99/5درصداز
درحوزهسالمت»«،منطقهمحلسکونت»و« 
واريانسمتغیر«سوادرسانهايسالمت»راتبیینمیکنند .
جدول  .3ضرایب رگرسیون عوامل مؤثر بر سطح سواد رسانهاي سالمت
نام متغیرها

ضريب آزمون

سطح

تعیین لوين 3معنیداری

ضريب
رگرسیونی

ضريب
4

رگرسیونی

آزمون
تفاوت

غیراستاندارد استانداردشده میانگین

5

سطح
معنیداری

رضامنديازکاربرد
رسانهاجتماعیدرحوزه  0/000  801/081 0/018

 0/350

0/150

 80/918

 0/000

سالمت
پذيرشرسانههاي

اجتماعیدرحوزه

 0/000  91/101  0/900

 0/801

0/005

 1/105

 0/000

سالمت
منطقهمحلسکونت   0/000  88/355  0/900

 -0/515

 -0/898

 -9/013

 0/000

 0/000

 0/059

 0/883

 0/810

 0/001

 --

 18/385

--

 01/538

 0/000

سالهايتحصیل 

عددثابت 

 8/108  0/995
 --

 --

باتوجهبهضرايبرگرسیونیاستانداردشده«،رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعیدر
حوزه سالمت» بیشترين سهم را در پیشبینی «سواد رسانهاي سالمت» دارد و بعدازآن
سالهاي
«پذيرش رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت»« ،منطقه محل سکونت» و « 
تحصیل» قرار دارند .به دلیل صفر بودن ضرايب ،متغیرهاي «میزان استفاده از رسانههاي
اجتماعی»« ،سن» و «جنس» از مدل خطی تحقیق خارج شدهاند .معادله خط رگرسیون
1.Multiple Regression
2.R0
)3.F (Leven's Test
4.Beta
5.T test
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بهصورتزيراست :
«سوادرسانهايسالمت»دربینکاربراناينترنتدرشهرتهران 
(رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت*=18/385+)0/350سواد
رسانهايسالمت 
(+پذيرشرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت*+)0/801
(+سالهايتحصیل*(+)0/059منطقهمحلسکونت* )-0/515

E
جدول  .0برازش مدل خطي
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
 8193/511

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

رگرسیون

 5815/815

1

باقیماندهها 


 88188/039

 935

 01/301

کل 

 88885/081

 933



آزمون لوين

سطح
معنیداری
 0/000

13/101

نشاندهندهبرازندهبودنمدلخطیاست.
جدولآنالیزواريانسمدلخطی ،
درتحلیلمسیر  8برايمحاسبهمقدارتأثیرهرمتغیرمستقلبرمتغیروابسته،عالوهبر
روابط مستقیم ،مجموع روابط غیرمستقیم و غیرخطی متغیرها از طريق متغیرهاي میانی0
محاسبهمیشود .
جدول  .5ضرایب مسیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته 3
مستقیم

جمع غیرمستقیم

کل

متغیر  /ضريب مسیر

 0/11

 0/09

 0/58

میزاناستفادهازرسانههاياجتماعی 

 0/80

 0/05

 0/98

سالهايتحصیل 


 0/81

 }+0/08{0/89

 }+0/08{0/08

 0/83

 0/08

 0/01

رضامنديازکاربردرسانههاي
اجتماعیدرحوزهسالمت

پذيرشرسانههاياجتماعیدرحوزه
سالمت 

1.Path Analysis
 .0منظورمتغیرهايمسقلیهستندکهدربرخیمراحلتحلیلمسیر،نقشمتغیرواسطراايفاکرده،تأثیرسايرمتغیرهاي
مستقلبرآنهاسنجیدهمیشود(حبیبپورگتابیوصفريشالی .)581:8931،

 .9مواردداخلآکوالد،نشانگرارتباطمتقابلمتغیرهايمستقلاست.
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متغیر  /ضريب مسیر

مستقیم

جمع غیرمستقیم

کل

منطقهمحلسکونت 

 -0/89

 }-0/00{0/01

 }-0/00{-0/05

سن 

 0/09

-0/01

 -0/05

مجموع ضرايب تحلیل مسیر نشان میدهد «رضامندي از کاربرد رسانههاي اجتماعی در
حوزهسالمت» بیشترينسهمرادرپیشبینی«سوادرسانهايسالمت» دارد وبعدازآن به
سالهاي تحصیل» و «پذيرش
ترتیب متغیرهاي «میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی» « ،
رسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»قراردارند.سهممتغیرهاي«منطقهمحلسکونت»و
«سن»اندکاستومتغیرجنسدرمدلتجربیتحقیق،لحاظنمیشود؛زيراقدرمطلق
ضريبمسیرآنکمتراز  0/05بهدستاست.برايناساس،هرسهفرضیهاصلیتحقیق،
تأيیدشده ،مدل تجربی عوامل مؤثر بر «سواد رسانهاي سالمت» به شکل ذيل حاصل
میشود :

میزان استفاده از
رسانههای اجتماعی
12/0

26/0

45/0
سواد
رسانهای

25/0

30/0
-

سن

08/0
07/0-

48/0

14/0
رضامندی از کاربرد

سالمت

رسانههای اجتماعی در

1/0

سالهای
تحصیل

سالمت
19/0

20/0

15/0
پذيرش رسانههای اجتماعی
در حوزه سالمت

13/0
09/0-

نمودار  .0مدل تجربي عوامل مؤثر بر سواد رسانهاي سالمت

15/0منطقه محل
سکونت
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بحث و نتیجهگیري
بر مبناي نتايج ،شدت همبستگی «سواد رسانهاي سالمت» با «میزان استفاده از رسانههاي
اجتماعی» ،ضعیف اما شدت رابطه با «پذيرش رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت» و
«رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»متوسطاست.اينيافتهبانتايج
تعدادي از پژوهشها در زمینه رابطه بین جستجوي آنالين اطالعات سالمت يا پذيرش
برنامههاي کاربردي سالمت با سواد سالمت ( )Mackert, et al., 2016و سواد سالمت
الکترونیک (Boonwattanopas, 2016; Tennant, 2013؛ رسولی و همکاران)8938 ،
همخوانیدارد.درعینحال چن 8وهمکارانقائلبهارتباطمعکوسبینسوادسالمتو
استفادهازاينترنتبرايکسباطالعاتسالمتبودهاند(.)Chen, et al., 2018تفاوتدر
حجمنمونهوشیوهنمونه گیريممکناستازداليلتفاوتنتايجباشدزيرامطالعهچنو
همکارانبااستفادهازپیمايشآنالينصورتگرفتهاست .
براساسمعادلهخطرگرسیون«،رضامنديازکاربردرسانههاياجتماعیدرحوزه
سالمت»« ،پذيرش رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت»« ،منطقه محل سکونت» و
سالهايتحصیل»بهترتیببیشترينسهمرادرپیشبینی«سوادرسانهايسالمت»کاربران
« 
دارندودرمجموع قادرند 99/5درصدازتغییراتمتغیر«سوادرسانهايسالمت»راتبیین
بهطور
کنند«.میزاناستفادهازرسانههاياجتماعی»در مدلرگرسیونخطیجايینداردو 
مستقیمقادربهپیشبینی«سوادرسانهايسالمت»نیست،امادرمدلتجربیتحلیلمسیر
نقشآفرين است.درعینحال برآيندارتباطمستقیم وغیرمستقیم اينمتغیر،در مقايسه با
پذيرشواستفادهازرسانههاياجتماعی«درحوزهسالمت»چشمگیرنیست.اينامرمؤيد
نتايجتحلیلرگرسیونرابطهسوادسالمتبااستفادهازرسانههايديجیتال( Rosenbaum,

)et al., 2018استکهدرآننقشحاشیهايبراياستفادهعمومیازرسانههايديجیتالو
نقشتعیینکنندهبراياستفادهازرسانههايديجیتالدرحوزهسالمتگزارششدهاست .
تحلیلمسیرحاکیازحضورمعنادارهرسهمتغیرمستقلتحقیقدرمدلتجربی«سواد
رسانهايسالمت»استکهناظربهمقولههاي«استفاده»«،رضامندي»و«پذيرشنوآوري»
1.Chen
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هستند .از اين سه« ،رضامندي از کاربرد رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت» بیشترين
سهم را دارد و بعدازآن «میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی» و «پذيرش رسانههاي
بهعنواننشانهايازقدرت
اجتماعیدرحوزهسالمت»قراردارند.اينموضوعممکناست 
نظريهاستفاده و خشنوديدرمقايسه بانظريهاشاعه نوآوري تفسیرشود .ولیبايدتوجه
داشتواريانسومیانگینتنوعرسانههاياجتماعیمورداستفاده درحوزهسالمتدربین
بهطور متوسط)0/1واکثريتجامعه،کارکردهايگوناگون
کاربرانتهرانیپايیناست( 
رسانههاي اجتماعی را از طريق  0يا  9گروه از رسانهها برآورده میسازند .اين موضوع
ممکناستيکیازداليلسهماندک«پذيرشرسانههاياجتماعیدرحوزهسالمت»در
پیشبینی«سوادرسانهايسالمت»کاربرانباشد .
براساسرويکردترويجدرسوادرسانهاي،میتوانانتظارداشتاستفادهازرسانههاي
بهصورتعاموهمدرحوزهسالمت،بهافزايشمهارتوتوانمنديهايافراد
اجتماعیهم 
درسوادرسانهايسالمتمنجرشود.ايندرحالی است کهباتوجهبهپايینبودنضريب
مسیر «میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی» در مقايسه با سازه «رضامندي از کاربرد
رسانههاي اجتماعی در حوزه سالمت» میتوان چنین استنباط کرد که کیفیت و نحوه
استفاده از رسانههاي اجتماعی بیش از دسترسی و استفاده از آنها در ارتقاي «سواد
عبارتديگر با توجه به افزايش ضريب نفوذ و

رسانهاي سالمت» افراد نقش دارد؛ به

دسترسیبهرسانههاياجتماعی،شکاف ديجیتالونابرابريدربعددموکراتیکبیشاز
بعدجغرافیايیودسترسیبهفناوريهااهمیتپیدامیکند .
در اغلب پژوهشهاي بررسیشده« ،تحصیالت» مهمترين متغیر زمینهاي براي
سالهاي تحصیل» در
نرو دخیل بودن « 
پیشبینی سواد در حوزه سالمت بوده است .ازاي 

پیشبینی «سواد رسانهاي سالمت» دور از انتظار نیست .بر اساس رگرسیون چندمتغیره،
بهطور مستقیمدرپیشبینی«سوادرسانهايسالمت»سهمنداردامانتايجتحلیلمسیر
«سن» 
بهصورت غیرمستقیموازطريقمتغیرهايمیانیبا«سوادرسانهاي
نشانمیدهداينمتغیر 
انسالومسنازرسانههاياجتماعی
سالمت»درارتباطاست.امروزهمیزاناستفادهافرادمی 
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افزايشيافتهاستامااينگروههايسنیممکناستبهلحاظسوادومهارتاستفادهاز
ظرفیتهاياينفضادرحوزهسالمت،قابلیتهايجوانانرانداشتهباشند .
منفیبودنضريبرگرسیون«منطقهمحلسکونت»(نمايندهپايگاهاقتصادي)نشانگر
کوچکتر

باالتر بودن «سواد رسانهاي سالمت» در نزد ساکنان مناطق با کد قراردادي 
(شمال،شرقوغرب)درمقايسهبامناطقجنوبومرکزاست.اينيافتهبانتايجحاکیاز
باالتربودنسوادسالمتدرافراددارايپايگاهاقتصاديباالتردر 5استانکشور(طهرانی
بزرگساالن آمريکايی ()Rutten, et al., 2019

بنیهاشمیوهمکاران)8911،ودربین
همسوست.بررسیدقیقترازطريقتحلیلمسیرنتیجهمتفاوتیبهدستمیدهدو«منطقه
شبینی کننده قوي«سوادرسانهايسالمت»بهشمارنمیآورد.متغیر
محلسکونت»راپی 
خارجشده و نقشی در پیشبینی «سواد رسانهاي سالمت» شهروندان

«جنس» نیز از مدل 
ندارد .اين يافته بانتايج رگرسیونچندمتغیره درسنجشسوادسالمت ايرانیانهماهنگ
است(طاووسیوهمکاران.)8931،بهنظرمیرسداستفادهازرسانههاياجتماعیظرفیت
آنرا داردکهبهکاهشنابرابريهادربینزنانومردانوافرادساکندرمناطقمختلف
شهردرزمینهبهرهمنديازسوادرسانهايسالمتکمککنداماشکافديجیتالدرزمینه
تحصیالتوسنهمچنانپابرجاست .

پیشنهادها
طبقنتايجرگرسیونخطی،متغیرهايبررسیشده  99/5درصدازواريانسسوادرسانهاي
سالمتکاربراناينترنتراتبیینمیکنند.پیشنهادمیشوددرتحقیقهايآتی،نقشوسهم
عواملیکهدراينتحقیقبهآنهاپرداختهنشده،مانندوضعیتسالمتوبیماري،دسترسی

به اينترنت و آموزشهاي رسمی سواد رسانهاي در پیشبینی سواد رسانهاي سالمت
شهروندانبررسیگردد .
نحالیکهمطابقرويکردترويج،دسترسیوتجربهاستفادهازرسانههايجديد،
درعی 
آنهاست،امانتايجنشان
فرصتیبرايتوانمندسازياعضايجامعهوارتقايسوادرسانهاي 
بهتنهايیمسئولیتارتقايسوادرسانهايسالمتشهروندان
میدهداينمتغیرهاقادرنیستند 
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را به دوش بکشند و نیاز به آموزشهاي رسمی و تالش متخصصان براي ارتقاي سواد
رسانهاي سالمت شهروندان احساس میشود .شايسته است از ظرفیتهاي همه رسانهها
بهموقع پیامهاي سالمت و آگاهیرسانی در خصوص
(جمعی و اجتماعی) براي ارائه  
شايعات ،اخبار جعلی و توصیههاي نادرست استفاده شود تا نابرابري در دسترسی به اين
اطالعاتدربیناعضايجامعهتشديدنشود .
پیشنهاد میشود با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و همکاري بینبخشی
متخصصانسالمت،سازمانهاونهادهايمتولیسالمتومتخصصانارتباطاتدرتولید
محتوا،برن دهايموثقبرايدسترسیکاربرانايرانیبهاطالعاتسالمتصحیحومعتبردر
رسانههاي اجتماعی تولید شوند .بايد توجه داشت ارتباط يکسويه و ارائه اطالعات از
سوي متخصصان و نهادهاي سالمت ،پاسخگوي مالحظات رسانههاي اجتماعی نیست و
الزم است ارتباطات تعاملی ،متناسب با مقتضیات هر گروه از رسانههاي اجتماعی
موردتوجهقرارگیرد .
فرمولرگرسیونومدلتجربیحاصلازاينتحقیقبهمتخصصانومتولیانسالمت
امکان میدهد با داشتن اطالعاتی در مورد مخاطبان هدف ،برآوردي از سواد رسانهاي
سالمتآنانبهدستآورند.باتوجهبهنقشتعیینکنندهتحصیالتوسن،ضرورياست
قابلدرک
پیامهايسالمتبهزبانساده،بابهرهگیريازمفاهیمواصطالحاتملموسو 
براي عموم اعضاي جامعه ارائه شوند تا افراد با تحصیالت پايین نیز قادر باشند از اين
اطالعاتوتوصیههابهرهمندشوند.تبلیغبرايرسانههاياجتماعیوبرنامههايکاربردي
حوزهسالمتوتوجهبهکاربرپسندبودنوسهولتاستفادهازآنهابرايتسريعپذيرش

اينفناوريهاضرورتداردتاافرادمسننیزقادرباشندازظرفیتهايرسانههاياجتماعی
درحوزهسالمتبهرهمندشوند .
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