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چکیده

اســتفادۀ آگاهانــه از رســانههای اجتماعــی و در امــان مانــدن از آســیب چالشهایــی نظیــر اخبــار جعلــی ،نیازمنـ ِ
ـد
ـتن ســواد رســانهای اســت .پرســش محــوری ایــن پژوهــش ،عبــارت اســت از اینکــه :ســواد رســانهای کاربــران
داشـ ِ
در زمینــۀ ســامت ،تــا چــه حــد بــا میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی و نحــوۀ اســتفاده از آنهــا ،در ارتبــاط
اســت؟ روش تحقیــق ،پیمایــش و ابــزار ســنجش ،پرس ـشنامۀ محققســاخته بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/837
اســت .جامعــۀ آمــاری ،شــهروندان بزرگســال تهرانــی هســتند کــه در اردیبهشــت  ،1398کاربــر اینترنــت بودهانــد.
منظــور از ســواد رســانهای ســامت ،درک افــراد از تواناییشــان در دسترســی ،تحلیــل ،خلــق و انتقــال پیامهــای
ارتباطــی در حــوزۀ ســامت از طریــق رسانههاســت .براســاس یافتههــا ،رابطــۀ همبســتگی بیــن میــزان برخــورداری
از ســواد رســانهای ســامت بــا میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی (بهطــور عــام) و همچنیــن نحــوۀ اســتفاده
از ایــن رســانهها در حــوزۀ ســامت (تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده و بهرهگیــری از کارکردهــای آنهــا در
حــوزۀ ســامت) معنــادار اســت .در عیــن حــال ،تفــاوت معنــادار آمــاری بیــن میانگیــن ســواد رســانهای ســامت زنــان
و مــردان ،گروههــای ســنی گوناگــون و ســاکنان مناطــق مختلــف شــهر وجــود نــدارد .رگرســیون خطــی چندمتغیــره
نشــان میدهــد متغیرهــای «اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت»« ،تنــوع رســانههای
اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت»« ،منطقــۀ محــل ســکونت» و «ســالهای تحصيــل» ،در مجمــوع33/5 ،
درصــد از واريانــس ســواد رســانهای ســامت را تبییــن میکننــد .میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه بــا وجــود
گســترش دسترســی اعضــای جامعــه بــه رســانههای اجتماعــی ،پاییــن بــودن تحصیــات و پایــگاه اقتصــادی ،مانــع
برخــورداری کاربــران از ســواد رســانهای ســامت اســت .ولــی ایــن انتظــار وجــود دارد کــه بــا بهرهگیــری از انــواع
ظرفیتهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت ،ســواد رســانهای ســامت کاربــران افزایــش یابــد.

واژههای کلیدی
رسانههای اجتماعی ،سواد رسانهای ،سواد رسانهای سالمت ،سواد سالمت ،مصرف رسانهای.
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مقدمه
افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت 1و گســترش اســتفاده از رســانههای اجتماعــی،2
فرصتــی فراهــم میکنــد تــا افــراد ،بــا جســتوجوی اطالعــات ســامت و مشــورت بــا
همتایــان 3و متخصصــان ،بــا آگاهــی بیشــتری در فرایندهــای تصمیمگیــری بهداشــتی و
مراقبــت از خــود ،مشــارکت کننــد ،از خدمــات و مراقبتهــای ســامت اســتفاده کننــد و

تعامــل بهتــری بــا متخصصــان داشــته باشــند (اوزبــورن 199 :1399 ،و Kamel Bolous,
 .)2011: 3عــاوه بــر ســامت فــردی ،رســانههای اجتماعــی ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه
بــرای بهبــود نظــارت اعضــای جامعــه بــر ســامت عمومــی و تأثیرگــذاری بــر سیاس ـتهای
ســامت ،مورداســتفاده قــرار گیرنــد (.)Moorhead, 2013
رســانههای اجتماعــی ،برنامههــای کاربــردی مبتنــی بــر اينترنــت هســتند کــه بــر مبانــی
4

ايدئولوژيکــی و فناورانــۀ وب 2اســتوارند و امــکان خلــق و تبــادل محتــوا را بــرای کاربــران

5

فراهــم میکننــد ( .)Kaplan & Haenlein, 2010: 61وفــور اطالعــات ســامت در اینترنــت
و رســانههای اجتماعــی ،دسترســی اعضــای جامعــه را بــه اطالعــات صحیــح تضمیــن
نمیکنــد و تولیــد محتــوا توســط کاربــران غیرمتخصــص ،نگرانیهایــی را درمــورد کیفیــت
اطالعــات آنالیــن ســامت بــه وجــود آورده اســت ( .)Rutten, et.al., 2019: 623افــزون
بــر ایــن ،شــیوۀ اســتفاده از رســانههای اجتماعــی ،ممکــن اســت بهرهمنــدی از مزایــای
آن را محــدود کنــد .اضطــراب و ســردرگمی در مواجهــه بــا اضافهبــار اطالعــات؛ الگوریتــم
رســانههای اجتماعــی و «شخصیســازی »6محتــوای دریافتــی کــه بــا امــکان دنبــال کــردن
موضوعــات موردعالقــه و افــراد بــا دیدگاههــای مشــابه ،کاربــران را در حبابــی از اطالعــات
محــدود ،محصــور میســازد ()Rainie & Wellman, 2014: 125 , 232؛ پيچيدگــی درک
 . 1نفــوذ اینترنــت پهنبانــد در ســال  104 ،1399درصــد بــوده اســت (ایســپا ،1399 ،ســایت) و  73/6درصــد از
بزرگس��االن ایران�یـ از رس��انههای اجتماع��ی اس��تفاده کردهان��د (ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی،
 ،1399سـ�ایت).

 . 2در ابتــدای ســال  ،2021ضریــب نفــوذ اینترنــت در جهــان  59/5درصــد بــوده ،تنهــا  5/9درصــد از کاربــران
اینترنــت ،کاربــر فعــال رســانههای اجتماعــی نبودهانــد (.)Kemp, 2021, Site
3 . Peers
 .4وب )Web 2.0( 2ســایتهایی هســتند کــه بــه کاربــران اجــازه میدهنــد عالوهبــر بازیابــی پیــام ،محتــوا را
تولی��د و توزی��ع کنن��د (کریبــر و مارتیــن.)19 :1391 ،
5 . Users
6 . Customization
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مطالــب و محتواهــای مرتبــط بــا ســامت ،بخصــوص بــرای افــراد بــا تحصیــات پاییــن؛
مأنــوس نبــودن بــا فناوريهــاي ارتباطــي جديــد و دشــواری تشــخیص منابــع موثــق و
راهنماییهــای مفیــد از شــایعات ،بهویــژه در زمــان بحــران ( ،)Klecun, 2012: 145از
مــوارد دیگــری اســت کــه بهرهمنــدی از فرصتهــای رســانههای اجتماعــی را بــا چالــش
روبــهرو میســازد .بــا وجــود ایــن ،جســتوجوی اطالعــات بهصــورت آنالیــن ،بیــش از
پیــش ،بــه امــری مرســوم در بیــن کاربــران اینترنــت تبدیــل میشــود و نمیتــوان انتظــار
داشــت چالشهــای پیشگفتــه ،مانــع اســتفادۀ مــردم از رســانههای اجتماعــی شــوند
( .)Kamel Bolous, 2011: 2ایــن موضــوع ،اهمیــت ســواد رســانهای را در حــوزۀ ســامت
روشــن میکنــد.
ســواد رســانهای ،توانایــی افــراد در دسترســی ،تحلیــل ،ارزیابــی و انتقــال پیامهــای
ف شــده اســت (پاتــر .)53 :1393 ،بحــث «ســواد
ارتباطــی در شــکلهای متنــوع ،تعریــ 
رســانهای ســامت »1را نخســتین بــار لویــن زمیــر 2و همــکاران ،مطــرح و تواناییهــای افــراد
موردآزمایــش را در مواجهــه بــا پیامهــای تلویزیونــی مرتبــط بــا ســامت ارزیابــی کردنــد.
در ایــران نیــز بخشهایــی از ابعــاد مفهومــی ایــن موضــوع ،بــه روشهــای اســنادی و
کیفــی ،موردمطالعــه قــرار گرفتــه ،امــا نتایــج پیمایشــی بــرای ســنجش ســواد رســانهای
ســامت شــهروندان بهصــورت عمومــی منتشــر نشــده و مطالعــات پیمایشــی در ســطح
شــهرهای کشــور ،مربــوط بــه ســنجش ســواد ســامت 3یــا ســواد ســامت الکترونیــک
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بــوده اســت .در مطالعــات ســواد ســامت ،مهارتهــای ارتباطــی و تعاملــی موردنیــاز بــرای
اســتفاده از رســانهها ،بهویــژه رســانههای جدیــد مغفــول اســت و مطالعــات مربــوط بــه
ســواد ســامت الکترونیــک ،دامنــۀ بزرگــی از مهارتهــا را دربرمیگیرنــد کــه فراتــر از ســواد
رســانهای و شــامل انــواع فناوریهــای دیجیتــال اســت.
اســتفادۀ بهینــه از رســانههای اجتماعــی ،نهتنهــا نیازمنــد ســواد رســانهای اســت،

بلکــه ممکــن اســت بــا بهبــود ایــن مهارتهــا همــراه باشــد (Levin-Zamir & Bertschi,
 2018: 5؛ .)Gentikow, 2007: 78چنانکــه در بررســی رونــد  4دوره پیمایــش اطالعــات
1 . Media Health Literacy
2 . Levin-Zamir
3 . Health Literacy
4 . Ehealth Literacy
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ســامت در امریــکا ،تجربــۀ اخیــر در جس ـتوجوی اطالعــات از طریــق اینترنــت ،بهعنــوان
یکــی از عوامــل ســهولت اســتفادۀ افــراد از اطالعــات ســامت آنالیــن ،گــزارش شــده اســت
( .)Rutten, et.al., 2019: 621بــا توجــه بــه گســترش اســتفاده از رســانههای اجتماعــی،
بررســی و ســنجش مهارتهــای ســواد رســانهای کاربــران در اســتفاده از ایــن رســانهها بــرای
موضوعــات مرتبــط بــا ســامت ضــرورت دارد .از ایــن رو ،ایــن پژوهــش بــا محوریــت ایــن
ســؤال شــکل گرفتــه کــه :ســواد رســانهای کاربــران در زمینــۀ پیامهــای مرتبــط بــا ســامت،
تــا چــه حــد بــا میــزان و نحــوۀ اســتفاده از رســانههای اجتماعــی در ارتبــاط اســت .بــر ایــن
اســاس ،فرضیههــای تحقیــق بــه شــرح ذیــل هســتند:
1 .1بیــن میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی و ســواد رســانهای کاربــران در
اســتفاده از پیامهــای مرتبــط بــا ســامت ،ارتبــاط وجــود دارد.
2 .2بیــن تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت و ســواد
رســانهای ســامت کاربــران ارتبــاط وجــود دارد.
 3 .بیــن تجربــۀ اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت بــا
ســواد رســانهای کاربــران ارتبــاط وجــود دارد.
4 .4بین گروههای اجتماعی ،از نظر سواد رسانهای سالمت تفاوت وجود دارد.
5 .5اســتفاده از رســانههای اجتماعــی و متغیرهــای زمینــهای ،قــادر بــه پیشبینــی
ســواد رســانهای ســامت کاربــران هســتند.
پیشینۀ تحقیق
لویــن زمیــر و همــکاران ،بــا بررســی تواناییهــای ســواد رســانهای ســامت  60دانشآمــوز
در چهــار بُعــد :تشــخیص ،تأثیــر ،ارزیابــی انتقــادی و قصــد رفتــار ،بعــد از تماشــای 6
فیلــم حــاوی پیامهــای ســامت ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســواد رســانهای ســامت
دختــران ،بهصــورت معنــادار ،باالتــر از پســران اســت امــا تفــاوت معنــادار بیــن ســواد
رســانهای ســامت در بیــن گروههــای تحصیلــی و پایــگاه اجتماعــی اقتصــادی خانــوادۀ
دانشآمــوزان وجــود نــدارد ( .)Levin-Zamir et.al., 2011در مقالــۀ جدیدتــر لویــن زمیــر،
مــروری بــر عوامــل فــردی و محیطــی مؤثــر بــر ســواد رســانهای ســامت صــورت گرفتــه کــه
اســتفاده از رســانهها ،یکــی از آنهاســت ( .)Levin-Zamir & Bertschi, 2018نخســتین
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مقالــه درمــورد «ســواد رســانهای ســامت» در ایــران ،بهقلــم طهرانــی ( )1395و در قالــب
«نامــه بــه ســردبیر» در فصلنامۀ «ســواد ســامت» منتشــر شــده اســت .پــس از آن ،رئیســی
نافچــی و همــکاران ( )1399بــه روش دادهبنیــاد ،1بــه «تبییــن ابعــاد و مؤلفههــای ســواد
ســامت رســانهای بــا رویکــرد انتقــادی» پرداختنــد و جمعیــت هــدف آنــان ،دانشآمــوزان
مــدارس دورۀ متوســطۀ شــهر تهــران بــوده اســت .در هــر یــک از ابعــاد ،بــه برخــی از مــوارد
اشــاره شــده اســت؛ در بُعــد پدیدهمحــوری ،بــه ســه مؤلفــۀ تشــخیص و تأثیــر محتــوای
رســانه بــر ســامت ،تحلیــل انتقــادی محتــوای مرتبــط بــا ســامت و واکنــش نســبت بــه
محتــوای رســانه؛ در زمینــۀ شــرایط ّ
علــی بــه مقولههــای محیــط یادگیــری و منابــع و اطالعات

ســامت؛ درمــورد شــرایط زمینــهای ،بــه بســترهای قانونــی ،مســائل اجتماعــی -سیاســی،
خصوصیــات فــردی و بســتر خانوادگــی؛ در بحــث عوامــل مداخلهگــر ،بــه پتانســیل فنــی
حــوزۀ ســامت؛ و در حــوزۀ پیامدهــا ،ارتقــای وضعیــت ســامت جامعــه و تقویــت ســرمایۀ
اجتماعــی ،موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت (رئیســی نافچــی و همــکاران.)1399 ،
ســنجش ســواد رســانهای ســامت دانشآمــوزان توســط لویــن زمیــر و همــکاران
( ،)2011معطــوف بــه تجربــۀ تماشــای تلویزیــون بــوده و ابــزار ســنجش بــرای مطالعــات
پیمایشــی ارائــه نــداده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ســنجههای اســتاندارد
متعــددی بــرای اندازهگیــری «ســواد ســامت» و «ســواد ســامت الکترونیــک» وجــود
دارد .در عیــن حــال ،ایــن پرسشــنامهها بــرای ارزیابــی مهارتهــای ســواد رســانهای
بــرای اســتفاده از رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت مناســب نیســتند .زیــرا
پرسشــنامههای ســواد ســامت کــه در حــوزۀ علــوم پزشــکی طراحــی شــدهاند (ماننــد
ً
عمدتــا بــر تواناییهــای خوانــدن و درک اصطالحــات
 REALMو  TOFHLAو ،)NVS

و اطالعــات ســامت متمرکزنــد و کمتــر بــه مهارتهــای ارتباطــی و اجتماعــی توجــه
دارنــد (اوزبــورن .)13-14 :1399 ،همچنیــن ســنجۀ اســتاندارد ســواد ســامت الکترونيــک
« ،»eHEALSانــواع گســتردۀ مهارتهــای مربــوط بــه ســواد پايــه ،ســواد اطالعاتــی ،ســواد
رســانهای ،ســواد ســامت ،ســواد علمــی و ســواد رايانــهای را تنهــا بــا  8گویــه میســنجد
( .)Norman & Skinner, 2006بــه همیــن دلیــل ،تالشهایــی بــرای طراحــی ابــزار ســنجش
مناســب بــا مقتضیــات رســانههای جدیــد صــورت گرفتــه اســت« .ابــزار ســنجش ســواد
ســامت دیجیتــال؛ بــرای اندازهگیــری طیــف گســتردۀ مهارتهــای ســامت  1.0و »2.0
1 . Grounded Theory
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از ایــن جملــه اســت .در ایــن پرسشــنامه ،شــاخصهای مهــارت عملکــردی ،مهارتهــای
ناوبــری ،1جس ـتوجوی اطالعــات ،ارزیابــی قابلاعتمادبــودن اطالعــات ســامت ،تشــخیص
تناســب اطالعــات بــا شــرایط خــود ،افــزودن محتــوای کاربرســاخت و حفاظــت از حریــم
خصوصــی ،لحــاظ شــده اســت .ایــن تحقیــق ،نشــاندهندۀ همبســتگی معنــادار بیــن
ســواد ســامت دیجیتــال بــا ســن (معکــوس) ،تحصیــات ،بســامد اســتفاده از اینترنــت
و اســتفاده از اینترنــت در حــوزۀ ســامت اســت ( .)Vaart & Drossaert, 2017اعتبــار و
پایایــی ایــن ســنجه در کشــور هلنــد تأییــد شــده ،امــا در کشــورهای دیگــر بررســی نشــده
اســت .مطالعــۀ ســواد ســامت دیجیتــال در ســطح اتحادیــۀ اروپــا نیــز بیشــتر معطــوف به
توصیــف و ارزیابــی دامنــۀ اســتفاده و رضایــت اروپاییــان از منابــع آنالیــن ســامت بــوده و
ســطح تواناییهــا یــا ســواد پاس ـخگویان و ارتبــاط آن را بــا مصــرف رســانهای نمیســنجد.
ِ
ـامت
براســاس نتایــج ،بیــن گروههــای اجتماعــی از نظــر رضایــت از کیفیــت اطالعــات سـ
یافتهشــده در اینترنــت ،تفــاوت معنــادار وجــود نــدارد ،امــا تفــاوت گروههــای ســنی

و تحصیلــی از نظــر درک اطالعــات ســامت آنالیــن ،معنــادار اســت (Eurobarometer,
.)2014
در پژوهشهــای مختلــف ،رابطــۀ ســواد ســامت و ســواد ســامت الکترونیــک
بــا متغیرهــای زمینــهای ،مطالعــه شــده اســت .درمــورد جنســیت ،برخــی پژوهشهــا،
مب ّیــن باالتــر بــودن ســواد ســامت زنــان از مــردان اســت (طاووســی و همــکاران1394 ،

و  .)Hassan, & Masoud, 2020در عیــن حــال ،نتایــج پژوهشهــای دیگــر بــه نبــود
تفــاوت معنــادار بیــن زنــان و مــردان ،بهلحــاظ برخــورداری از ســواد ســامت (عباســی،

1393؛ طهرانــی بنیهاشــمی و همــکاران )1386 ،یــا ســواد ســامت الکترونیــک (Rutten,
et.al., 2019؛ Kickbusch, 2013؛ قاضــی ميرســعيد و قائمــیزاده )1396 ،تأکیــد دارنــد.
درمــورد ســایر متغیرهــای زمینــهای ،یافتههــای  4دوره پیمایــش ملــی در امریــکا درخصــوص
ســواد ســامت الکترونیــک و مهارتهــای جس ـتوجوی آنالیــن اطالعــات ســامت ،حاکــی

ً
صرفــا در بیــن گروههــای نــژادی و درآمــدی،
از آن اســت کــه تفــاوت ســطح مهارتهــا
معنــادار اســت ( .)Rutten, et.al., 2019ایــن در حالــی اســت کــه پیمایــش تلفنــی در
ســطح اتحاديــۀ اروپــا نشــان داده ســواد ســامت بــا تحصيــات (مســتقیم) و ســن
(معکــوس) در ارتبــاط اســت (.)Kickbusch, 2013
1 . Navigation
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ـان ســاکن شــهرها (طاووســی و
در ایــران ،پژوهــش ملــی ســنجش ســواد ســامت ايرانيـ ِ
همــکاران ،)1394 ،مب ّیــن تفــاوت در گروههــای ســنی و تحصیلــی اســت ،امــا پیمایــش در
 5اســتان کشــور (طهرانــی بنیهاشــمی و همــکاران ،)1386 ،تفــاوت را در بیــن گروههــای
تحصیلــی و درآمــدی گــزارش کــرده اســت .در پژوهشــی دیگــر ،ضمــن اشــاره بــه معنــادار
بــودن تفــاوت در بیــن گروههــای تحصیلــی ،ســنی و جنســی ،تأکیــد شــده کــه از ایــن
میــان ،تنهــا تحصیــات ،پیشبینیکننــدۀ ســواد ســامت الکترونیــک اســت (رســولی و
همــکاران .)1397 ،درمــورد دانشــجویان نیــز شــواهدی دال بــر ارتبــاط تحصیــات بــا ســواد
ســامت الکترونیــک ارائــه شــده اســت (قاضــی ميرســعيد و قائمــیزاده.)1396 ،
درخصــوص ارتبــاط بیــن ســواد و اســتفاده از رســانههای جدیــد (بهطــور عــام و

ً
لزومــا در حــوزۀ ســامت) ،در برخــی پژوهشهــا ،وجــود همبســتگی معنــادار بیــن
نــه
میــزان یــا بســامد اســتفاده از اینترنــت و رســانههای اجتماعــی بــا ســواد ســامت
( ،)Rosenbaum, 2018ســواد ســامت الکترونیــک ( )Boonwathanopas, 2016و ســواد
ســامت دیجیتــال ( )Vaart & Drossaert, 2017گــزارش شــده اســت .در عیــن حــال،
طبــق رگرســیون چندمتغیــره در پژوهــش روزنبــام 1و همــکاران ،کل زمــان صرفشــده در
اســتفاده از فناوریهــای نویــن ارتباطــی ،تأثیــر کــم و حاشــیهای بــر ســواد ســامت دارد و

پیشبینیکننــدۀ اصلــی ،ميــزان اســتفاده از آنهــا در حــوزۀ ســامت اســت (Rosenbaum,
.)2018
بســیاری از پژوهشهــا از وجــود رابطــۀ همبســتگی مســتقیم بیــن میــزان اســتفاده از
اینترنــت و رســانههای جدیــد بــرای کســب اطالعــات ســامت بــا ســواد ســامت (عباســی،
1393؛  ،)Hassan, & Masoud, 2020ســواد ســامت الکترونیــک ( )Tennant, 2013و
ســواد ســامت دیجیتــال ( )Vaart & Drossaert, 2017حکایــت دارنــد .همچنیــن در
برخــی پژوهشهــا ،بــه رابطــۀ ســواد ســامت بــا میــزان پذيــرش و ســهولت اســتفاده از
انــواع فناوریهــای ارتباطــی و برنامههــای کاربــردی در حــوزۀ ســامت تأکیــد شــده اســت
( .)Mackert, et.al., 2016برخــاف ایــن یافتههــا ،چــن 2و همــکاران هشــدار دادهانــد
افــرادی کــه ســطح ســواد ســامت آنهــا پاییــن اســت ،بیشــتر ،از اینترنــت و رســانههای
اجتماعــی بــرای دریافــت اطالعــات ســامت اســتفاده میکننــد و بــه آنهــا اعتمــاد دارنــد
1 . Rosenbaum
2 . Chen
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(.)Chen, et.al., 2018
تفــاوت ایــن پژوهــش بــا مطالعــات ذکرشــده در آن اســت کــه ایــن پژوهــش ،ضمــن
معرفــی و اعتبارســنجی ابــزار ســنجش «ســواد رســانهای ســامت» کــه مهارتهــای موردنیــاز
بــرای اســتفاده از اینترنــت و رســانههای جدیــد را دربرمیگیــرد ،در تــاش اســت رابطــۀ
ایــن شــاخص را بــا «اســتفاده از رســانههای اجتماعــی» (هــم بهطــور عــام و هــم در حــوزۀ
ســامت) تبییــن کنــد .افــزون بــر ایــن ،همچــون پژوهــش روزنبــام و همــکاران (درخصــوص
ســواد ســامت) و رســولی و همــکاران (درمــورد ســواد ســامت الکترونیــک) ،بهدنبــال
شناســایی ســهم عوامــل موردمطالعــه در پیشبینــی ســواد رســانهای ســامت کاربــران
خواهیــم بــود.
چهارچوب نظری
مطابــق هــدف پژوهــش (شــناخت ارتبــاط اســتفاده از رســانههای اجتماعــی بــا ســواد
رســانهای ســامت) ،ابتــدا رویکردهــای مربــوط بــه اســتفاده از رســانهها ،ســپس مباحــث
ســواد رســانهای و ســواد ســامت و در نهایــت ،مــدل مفهومــی ســواد رســانهای ســامت
مطــرح میشــود.
الف .استفاده از رسانهها
از منظــر کارکردگرایــی ،1رســانهها بهعنــوان یکــی از عناصــر نظــام ،بخشهــای مختلــف
جامعــه را بــه يکديگــر مرتبــط میســازند و دارای کارکردهــای اجتماعــی ،ماننــد :همبســتگی،
اســتمرار فرهنگــی ،کنتــرل اجتماعــی و گــردش اطالعــات هســتند .رویکــرد اســتفاده و
رضامنــدی ،2عالوهبــر کارکردگرایــی ،متأثــر از نگــرش اجتماعــی -روانشــناختی اســت .از
ایــن رو ،مصرفکننــده را بهعنــوان نقطــۀ محــوری قــرار داده ،بــر آن اســت کــه مخاطبــان،
قربانیــان منفعــل تأثیــرات رســانهها نیســتند ،بلکــه انگیــزۀ آنهــا از اســتفاده از رســانهها،
دســتیابی بــه مجموعــهای از رضامندیهاســت .از برآينــد کارکردهايــی کــه الســول و رایــت

3

ارائــه و مککوايــل 4و همــکاران تکمیــل کردهانــد 6 ،مــورد رضامنــدی حاصــل از اســتفاده
1 . Functionalism
2 . Uses and Gratifications
3 . Lasswell & Wright
4 . McQuail
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از رســانهها شــامل مــوارد ذیــل اســت :ســرگرمی (فــرار از روزمرگــی و مشــکالت زندگــی)؛
نظــارت بــر محیــط (اطالعجویــی)؛ هویتیابــی شــخصی (معرفــی خــود ،تحکیــم ارزشهــا)؛
روابــط شــخصی و معاشــرتپذیری (همراهــی و همنشــینی ،کاربردهــای اجتماعــی)؛ بســيج
اجتماعــی 1یــا همبســتگی اجتماعــی در واکنــش بــه محیــط؛ و آمــوزش (ســورین و تانــکارد،
 450 :1395و مککوایــل 104 ،107 :1382 ،و  27و مهــدیزاده.)46-47 :1391 ،
در محيــط رســانههای اجتماعــی ،مفهــوم کاربــر ،جايگزيــن اصطــاح ســنتی مخاطــب
میشــود .اســتفاده از مفهــوم کاربــر ،بــه ظرفيــت و فرصتــی اشــاره دارد کــه رســانههای
اجتماعــی ،در اختيــار اعضــای جامعــه قــرار میدهنــد تــا عالوهبــر دريافــت فعاالنــۀ محتــوا،
بــه تعامــل بــا ســاير کاربــران و همچنيــن توليــد و بهاشــتراکگذاری محتــوا بپردازنــد.
پذیــرش اســتفاده از رســانههای اجتماعــی را میتــوان از منظــر نظریــۀ اشــاعۀ نوآوریهــا

2

تبییــن کــرد .راجــرز 3در تبییــن فراینــد اشــاعۀ نوآوریهــا ،افــراد را از نظــر نــرخ اقتبــاس
نــوآوری بــه پنــج دســته تقســیم میکنــد :نــوآوران ،اقتباسگــران اولیــه ،اکثریــت اولیــه،
اکثریــت متأخــر و کندروهــا (ســورین و تانــکارد .)312 :1395 ،انطبــاق بــا ارزشهــای
رایــج فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی اقتباسگــر؛ وضــوح نســبی مزایــای نســبی نــوآوری
در مقایســه بــا روشهــای رایــج (هزینــه /فایــده)؛ ســادگی و قابلیــت انعطــاف؛ قابلیــت
بازگشــت و کمخطــر بــودن؛ و ملمــوس بــودن نتایــج ،از ویژگیهــای نوآوریهایــی اســت
کــه معمــوالً در اقتبــاس یــا پذیــرش ،موفــق هســتند (ناتبیــم و هریــس.)44 :1388 ،
ب .سواد رسانهای و سواد سالمت
در مســیر تحــول و تکامــل ســواد رســانهای ،رویکردهــا و مدلهــای مختلفــی مطــرح شــده
اســت .رویکــرد شــناختی ســواد رســانهای کــه پاتــر 4آن را صورتبنــدی کــرده ،در زمــان
غلبــۀ رســانههای جمعــی در ســبد مصــرف رســانهای مخاطبــان گســترش يافــت و هــدف
از آن ،حمايــت از مخاطبــان در مقابــل تهديدهــا و آثــار نامطلــوب احتمالــی رســانهها
از جملــه :خطــرات اخالقــی ،دســتکاری رســانه در نگــرش مخاطبــان و مســلط ســاختن
ايدئولوژیهــای موردنظــر مالــکان رسانههاســت ( .)Cervi, et. al, 2012: 20نظریــۀ
1 . Social Mobilization
2 . Diffusion of Innovations
3 . Rogers
4 . Potter
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انتقــادی ســواد رســانهای 1کــه کلنــر و شــر 2آن را صورتبنــدی کردنــد ،متأثــر از رویکردهــای
مطالعــات فرهنگــی اســت و بــه فعــال بــودن مخاطبــان و خوانــش انتقــادی (رمزگشــایی
پیــام از منظــر سیاســتهای بازنمایــی از جملــه :در زمینــۀ نــژاد ،جنســیت و طبقــه) و
همچنیــن نقــش ســواد رســانهای در توانمندســازی شــهروندان و حمایــت از دموکراســی
تأکیــد دارد ( .)Kellner & Share, 2007: 8بــا گســترش رســانههای دیجیتــال از دهــۀ
 ،1990عالوهبــر تواناییهــای مصــرف رســانهای و دریافــت پیــام ،مهارتهــای تولیــد و
بهاشــتراکگذاری پیــام در رویکردهــا و مدلهــای ســواد رســانهای بازتــاب پیــدا کــرده و
مزيتهــا و فرصتهــای فناوریهــای جدیــد در توانمندســازی شــهروندان موردتوجــه قــرار
گرفتــه اســت (Cervi, et.al., 2012: 20؛  .)Tornero & Celot, 2007یکــی از ایــن مدلهــا،
ســواد رســانههای جدیــد اســت کــه توســط چــن 3و همــکاران ارائــه شــده و دو محــور
ســواد در مصــرف رســانه4؛ و ســواد در تولیــد 5را دربرمیگیــرد.)Chen, et.al., 2011: 2( 6
ســواد عملکــردی در مصــرف بهمعنــی توانایــی دسترســی و درک محتــوای رســانهای در
ســطح متنــی؛ و ســواد انتقــادی در دریافــت محتــوا بهمعنــی توانایــی ارزیابــی و تحلیــل
محتــوای رســانهای بــا توجــه بــه بافــت و زمینــۀ اجتماعــی و نقــد معناهــای نهفتــه و اثــرات
آن و برســاخت درک خــود از موضــوع اســت .ســواد عملکــردی در تولیــد ،ناظــر بــه توانایــی
اســتفاده از فنــاوری بــرای خلــق محتــوای رســانهای؛ و ســواد انتقــادی در تولیــد محتــوا،
بهمعنــی توانایــی درک تأثیرهــای اجتماعــی محتــوای رســانهای خلقشــده و مشــارکت در
محیــط رســانههای پیچیــده و غنــی ماننــد ســکندالیف 7اســت (.)Lin, et.al., 2013: 165
ســواد ســامت کــه ظرفیــت افــراد بــرای کســب ،پــردازش و درک اطالعــات پایــه و
خدمــات ســامت بهمنظــور اتخــاذ تصمیمهــای مناســب در حــوزۀ ســامت ،تعریــف شــده
اســت ( ،)Kamel Bolous, 2011: 3در تالشهــا بــرای ارتقــای ســامت ،8ريشــه دارد و
1 . Critical Media Literacy
2 . Kellner & Share
3 . Chen
4 . Consuming Literacy
5 . Prosuming Literacy
 .6ب��ا توج��ه ب��ه اینکــه در فارس��ی ،مع��ادل مناس�بـی ب��رای واژۀ ترکیبــی تولیــد -مصــرف « »Prosumeنهــاده نشــده
اســت ،در اینجــا بهصــورت «تولیــد» ،ترجمــه شــده اســت.
7 . Second Life
8 . Health Promotion
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هــدف آن ،توانمندســازی افــراد بــرای اتخــاذ تصميمهــای بهتــر و مدیریــت مهارتهــا بــرای
حفــظ و بهبــود ســامت اســت .ســواد ســامت از طريــق توانمندســازی افــراد و اجتماعهــا،
بــه دموکراتيزهشــدن نظــام مراقبــت ســامت و تعهــد بــه ســامت و بهــروزی در ســطح
فــرد ،اجتمــاع و جامعــه کمــک میکنــد (.)Kickbush, et.al., 2013: 22
ناتبيــم 1توانمندیهــای ســواد ســامت را در ســه ســطح عملکــردی( 2مهارتهــای
پايــۀ خوانــدن و نوشــتن در درک مطالــب ســامت و عملکــرد مؤثــر در وضعيتهــای زندگــی
روزمــره)؛ تعاملــی( 3مهارتهــای شــناختی و اجتماعــی بــرای اســتخراج معنــا از اشــکال
مختلــف ارتباطــات و بهکارگيــری اطالعــات ســامت درمــورد وضعيتهــای درحالتغييــر)؛
و انتقــادی( 4مهارتهــای شــناختی و اجتماعــی بــرای تحليــل انتقــادی اطالعــات ســامت
و اســتفاده از آنهــا بــرای کنتــرل رويدادهــا و موقعيتهــای زندگــی) تبییــن کــرده اســت
(ناتبیــم .)8 :2000 ،درحالیکــه دو ســطح اول ،بیشــتر معطــوف بــه توانمندیهــای
فــردی هســتند ،ســواد ســامت انتقــادی ،عالوهبــر مزايــای فــردی ،بــه منافــع اجتمــاع
پيونــد میخــورد .زيــرا قــادر اســت ظرفیــت و توانایــی افــراد را بهلحــاظ ســرمايۀ اجتماعــی،
درک تعيينکنندههــای ســامت و پرســش درمــورد آنهــا ،درک نابرابریهــای ســامت و
حرکتهــای سياســی و اجتماعــی بــرای تغييــر و کاهــش نابرابریهــا بهبــود بخشــد
(.) Sykes, et. al., 2013: 8
ج .مدل مفهومی سواد رسانهای سالمت
ســواد رســانهای ســامت ،حاصــل تلفیــق مفاهیــم ســواد رســانهای و ســواد ســامت اســت
و مهارتهــای موردنیــاز بــرای اســتفاده از ابــزار و محتــوای رســانهای بــرای دسترســی ،درک
و بهکارگیــری اطالعــات و پیامهــای ســامت را بهمنظــور بهبــود ســامت فــرد یــا محیــط
اجتمــاع شــامل میشــود ( .)Levin-Zamir & Bertschi, 2018: 2از اقتبــاس و تلفیــق
مدلهــای ســواد رســانههای جدیــد و ســواد ســامت ،میتــوان مــدل ســواد رســانهای
ســامت را بــه شــکل زیــر ترســیم کــرد .ســواد عملکــردی بــه مهارتهــای دسترســی و
اســتفاده از ابزارهــای رســانهای و درک مطالــب ســامت اشــاره دارد (ناتبیــم.)8 :2000 ،
1 . Nutbeam
2 . Functional
3 . Interactive
4 . Critical
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ســواد تعاملــی ،مســئولیت مشــترک ارائهدهنــدگان و دریافتکننــدگان پیــام ســامت
اســت تــا بهگونــهای ارتبــاط برقــرار کننــد کــه دیگــری بتوانــد محتــوای ارتبــاط را درک کنــد
(اوزبــورن .)2 :1399 ،ســواد انتقــادی ،مهارتهــای تفکــر انتقــادی در تفســیر و تحلیــل
محتــوای مربــوط بــه ســامت را در رســانهها دربرمیگیــرد (رئیســی نافچــی و همــکاران،
ـادی ســواد ســامت اقتبــاس شــده و ناظــر بــه
 .)198 :1399ســواد مشــارکتی ،از بُعــد انتقـ ِ
سهیمشــدن در فرایندهــای تصمیمگیــری بــرای برنامهریــزی و عرضــۀ خدمــات ســامت در
جامعــه؛ نظــارت بــر نظــام ســامت (بازخــورد نســبت بــه سیاســتها و کیفیــت خدمــات
و مراقبتهــای ســامت)؛ احســاس مســئولیت نســبت بــه ســامت اعضــای جامعــه و
واکنشنشــاندادن نســبت بــه مطالــب نادرســت اســت (.)Sykes, et. al., 2013: 8
نمودار 1؛ ابعاد سواد رسانهای سالمت

تعاریف نظری و عملیاتی
رســانههای اجتماعــی :طبــق تعریــف پیشگفتــه ،منظــور از رســانههای اجتماعــی ،ایــن
مــوارد هســتند :ســایتهای شــبکههای اجتماعــی ،از جملــه :فیسبــوک و اینســتاگرام؛
پیامرســانهای فــوری ،از جملــه :واتــساپ ،تلگــرام و ســروش؛ توییتــر و وبالگهــا؛
ویکیپدیــا؛ تاالرهــای گفتگــو (مثــل زوم ،نینیســایت)؛ تیکتــاک ،یوتیــوب و آپــارات؛ و
بازیهــای دنيــای واقعیــت مجــازی مثــل پوکمنگــو.
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ســواد رســانهای ســامت :از تلفیــق تعاریــف ســواد ســامت و ســواد رســانهای ،ایــن
مفهــوم بــه درک افــراد از تواناییشــان در دسترســی ،تحلیــل ،خلــق و انتقــال پیامهــای
ارتباطــی در حــوزۀ ســامت از طریــق رســانهها اشــاره دارد و چهــار بُعــد را دربرمیگیــرد:
«ســواد عملکــردی» ،ارزیابــی افــراد را از ســهولت اســتفاده از رســانههای اجتماعــی بــرای
دسترســی بــه اطالعــات و خدمــات مراقبــت ســامت و توانایــی جســتوجو و درک

پیامهــای مرتبــط بــا ســامت میســنجد ( Klecun, 2012: 145و Nutbeam, 2000:
« .)8ســواد انتقــادی» ،درک پاســخگویان از تواناییشــان در ارزیابــی انتقــادی پیامهــای
ســامت اســت (رئیســی نافچــی و همــکاران )1399 ،و مــواردی از قبیــل :توجــه بــه منافــع و
ســوگیریهای تولیدکننــدگان پیــام ()Park, 2012: 91؛ رصــد منابــع و دیدگاههــای مختلــف
بــرای تصمیمگیــری آگاهانــه ()Rainie & Wellman, 2012: 125؛ توجــه بــه بافــت و زمینــۀ

اجتماعــی ،دقــت در تعمیمپذیــری تجربیــات و توصیههــای کاربــران (Klecun, 2012:
)147؛ جایگزیــن نکــردن مشــاورۀ تخصصــی بــا توصیههــای بهداشــتی آنالیــن و توجــه بــه
اعتبــار منبــع منتشــرکنندۀ پیــام ( )Kamel Boulos, 2012: 3را دربرمیگیــرد .منظــور از
«ســواد تعاملــی» ،برداشــت پاس ـخگویان از تواناییشــان در خلــق محتــوا و طــرح مباحــث
مرتبــط بــا ســامت در رســانههای اجتماعــی ( ،)Lin, et.al., 2013: 165بهاشــتراکگذاری
تجربیــات و ســؤالها بــا متخصصــان ،ارائهدهنــدگان خدمــات ســامت ،انجمنهــای

مربــوط بــه بیماریهــای خــاص و افــراد بــا دغدغههــا و مشــکالت مشــابه اســت (Klecun,
 .)2012: 144تعامالتــی کــه بــه یافتــن اطالعــات و توصیههــای متناســب بــا وضعیــت
ســامت خــود و داشــتن انگیــزه بــرای اجــرای آنهــا کمــک میکننــد (.)Nutbeam, 2000: 11
«ســواد مشــارکتی» ،ســواد انتقــادی در تولیــد و بازنشــر محتــوای ســامت در رســانههای
اجتماعــی اســت کــه مــواردی ماننــد :توجــه بــه حریــم خصوصــی خــود و دیگــران ،اطمینــان
از معتبــر بــودن مطالــب پیــش از بازنشــر آنهــا ( )Rainie & Wellman, 2012: 241و
همچنیــن ارزشــیابی و بازخــورد نشــاندادن نســبت بــه خدمــات و پیامهــای ســامت را
دربرمیگیــرد (.)Sykes, et. al., 2013: 8
میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی :میانگیــن بســامد اســتفاده از گروههــای
مختلــف رســانههای اجتماعــی (مــوارد ذکرشــده در تعریــف رســانههای اجتماعــی) اســت.
تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت :منظــور ،اســتفاده از
مجــاری متعــدد ارتباطــی بــرای دریافــت پیامهــای ســامت اســت کــه موجــب افزايــش
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احتمــال مواجهــه بــا پیــام ســامت میشــود (صفــاری و همــکاران .)59 :1394 ،از
پاســخگویان ،پرســیده شــد از کــدام گــروه از رســانههای اجتماعــی بــرای جســتوجوی
اطالعــات و توصیههــای بهداشــتی ،تولیــد و بهاشــتراکگذاری مطلــب و همچنیــن
مشــاوره بــا دوســتان و متخصصــان درمــورد موضوعــات مرتبــط بــا ســامت بهــره
میگیرنــد؟ براســاس حداقــل و حداکثــر مقادیــر بهدســتآمده ،پاســخگویان بهلحــاظ
تنــوع رســانههای مورداســتفاده ،دســتهبندی شــدهاند.
اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت :منظــور ،انگیزههــای
افــراد بــرای اســتفاده از رســانهها در حــوزۀ ســامت اســت .کارکــرد «ســرگرمی» ،برگرفتــه از
راهبــرد ســرگرمی– آمــوزش 1در ارتباطــات ســامت ،2بــه دریافــت اخبــار و پیامهــای آموزشــی
بــرای ارتقــای ســامت ،همزمــان بــا لذتبــردن از گشــتوگذار در رســانههای اجتماعــی
اشــاره دارد ( .)Obregon & Waisbord, 2012: 23منظــور از «اطالعرســانی» ،دریافــت
یــا بهاشــتراکگذاری اخبــار و اطالعــات درمــورد ســامت و بیماریهاســت .رســانههای
اجتماعــی بــه کاربــران امــکان میدهنــد بــا دنبــال کــردن هشــتگها 3یــا صفحــات
موردعالقــه ،اخبــار و اطالعــات ســامت را بهصــورت درخواســتی 4یــا شخصیسازیشــده
دریافــت کننــد ( .)Rainie & Wellman, 2012: 12کارکــرد «یادگیــری» ،دریافــت و
بهکارگیــری توصیههــا و آموزههــای بهداشــتی را بــرای تغییــر و اصــاح ســبک زندگــی،
خودمراقبتــی و بهبــود وضعیــت ســامت شــامل میشــود (.)Kamel Boulos, 2012: 3
درمــورد کارکــرد «خودابــرازی یــا خودبیانگــری» ،5رســانههای اجتماعــی بــه افــراد و گروههــا
فرصــت میدهنــد «صدایــی» 6بــرای ابــراز نظــر و تأکیــد بــر عقایــد و دغدغههــای فــردی
و اجتماعــی داشــته باشــند .عالوهبــر خلــق محتــوا و بارگــذاری مطلــب در رســانههای
اجتماعــی ،اســتفاده از محتواهــای قبلــی و تلفيــق و بازنشــر آنهــا بهشــکلی متفــاوت
(ماننــد :ترکيــب تصويــر ،متــن و موســيقی و ،)...نظرگــذاری 7یــا بازنشــر پیامهــای دیگــران
1 . Edu-tainment
2 . Health Communication
)3 . Hashtags (#
4 . On-demand
5 . Self-expression
6 . Voice
7 . Comment
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ذیــل ایــن کارکــرد قــرار میگیــرد ( .)Rainie & Wellman, 2012: 14تعامــل بیــن بيمــاران،
دوســتان و بســتگان فــرد ،متخصصــان و دیگــر اعضــای جامعــه ،فرصتهــای فوقالعــادهای
را بــرای «حمايــت اجتماعــی و عاطفــی» فراهــم میکنــد ( .)Kamel Boulos, 2012: 2ایــن
شــاخص ،میــزان بهرهگیــری پاســخگویان را از ظرفیتهــای تعاملــی رســانههای اجتماعــی
بــرای گســترش شــبکۀ روابــط بــرای برخــورداری از حمایــت اجتماعــی و بهاشــتراکگذاری
تجربیــات در حــوزۀ ســامت میســنجد .آخریــن کارکــرد« ،بســیج یــا تحــرک اجتماعــی»
اســت کــه ســازمان جهانــی بهداشــت آن را فراينــد گردهــمآوردن تمــام متحــدان يــا
همکارانــی دانســته اســت کــه قادرنــد در بخشهــای مختلــف ،بــرای افزايــش آگاهــی و
مطالبهگــری درمــورد برنامــهای خــاص فعاليــت کننــد و بــه توزيــع منابــع و خدمــات و
تقويــت مشــارکت پايــدار اجتمــاع يــاری رســانند (.)WHO, 2006, site
متغیرهــای زمینــهای :دربرگیرنــدۀ جنــس ،ســن ،ســالهای تحصیــل و منطقــۀ محــل
ســکونت (معــرف پایــگاه اقتصــادی) اســت.
روششناسی پژوهش
روش پژوهــش ،پیمایــش و جامعــۀ آمــاری آن ،شــهروندان 18ســاله و باالتــر ســاکن
تهــران هســتند کــه از اینترنــت اســتفاده میکننــد .مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن
 ،1395افــراد 15ســاله و باالتــر ســاکن تهــران 7177154 ،1نفــر بودهانــد کــه بــا مالحظــۀ
ضریبنفــوذ صددرصــدی اینترنــت در کشــور ،تمــام ایــن جمعیــت بهعنــوان جامعــۀ آمــاری
لحــاظ میشــود .حداقــل حجــم نمونــه براســاس فرمــول کوکــران و خطــای  5درصــد384 ،
نفــر محاســبه میشــود کــه بــا درنظرگرفتــن حاشــیۀ اطمینــان 400 ،پرس ـشنامه ،پــردازش
شــده اســت .نمونهگیــری بــهروش خوشــهای چندمرحلــهای ،متناســب بــا جمعیــت هــر
یــک از مناطــق 22گانــۀ شــهر تهــران ،بــا مراجعــه بــه درب منــازل در اردیبهش ـتماه ســال
 1398صــورت گرفتــه اســت.2
ابــزار ســنجش ،پرســشنامۀ محققســاخته بــا  5ســؤال اصلــی و  53گویــه
(بههمــراه ســؤالی درمــورد موضوعــات بهداشــتی موردعالقــه) اســت کــه  20گویــه« ،ســواد
رســانهای ســامت»؛  7گویــه« ،میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی»؛  8گویــه،
 1طبقهبندی سنی گزارش سرشماری مرکز آمار ایران ،از  15تا  19سال است.
 2مستندات اجرای پیمایش به دفتر فصلنامه ارائه شده است.
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«تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت»؛ و  18گویــه« ،اســتفاده
از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت» را میســنجند .ضریــب آلفــای
کرونبــاخ 1پرســشنامه (بــرای  45گویــه در ســطح ســنجش فاصلــهای یــا نســبی و در
قالــب طیــف لیکــرت) 0/837 ،و نشــاندهندۀ پایایــی 2و ســازگاری درونــی ابــزار ســنجش
اســت .ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای شــاخصهای «ســواد رســانهای ســامت» ،0/710
«میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی»  0/747و «اســتفاده از کارکردهــای رســانههای
اجتماعــی در حــوزۀ ســامت»  0/873محاســبه شــده اســت.
روایــی صــوری 3و اعتبــار ســازه 4اطمینــان میدهنــد پرســشنامه از روایــی مناســبی
برخــوردار اســت .تحلیــل عاملــی تأییــدی 5و آزمــون نیکویــی بــرازش بــرای ســازههای
«ســواد رســانهای ســامت» و «اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ
ســامت» نشــان میدهــد ســازهای بــا بــار عاملــی اســتاندارد کمتــر از  0/5بــرای حــذف
وجــود نــدارد و ابعــاد استخراجشــده در پژوهــش بــا مفاهیــم و نظریههایــی کــه آزمــون
بــر محــور آنهــا تدویــن شــده ،تناســب دارد.
جدول  .1برآورد بارهای عاملی و سطح معنیداری سازۀ سواد رسانهای سالمت
مؤلفههای سازه
سواد عملکردی

برآورد بارهای

بارهای عاملی

واریانس

خطای

ناحیۀ

سطح

عاملی

استانداردشده

تبیینشده

استاندارد

بحرانی

معنیداری

1

0/69

0/47

سواد تعاملی

1/156

0/65

0/43

0/167

6/912

***

سواد انتقادی

1/360

0/52

0/27

0/103

6/476

***

سواد مشارکتی

1/237

0/52

0/27

0/182

6/809

***

X2= 14/743 | df= 2| RMSEA= 0/126| GFI= 0/983| NFI= 0/923| CFI=0/931| IFI=0/932| AGFI=0/914

معیارهــای  0/85>AGFI >0/9 ،0/92>IFI>0/95 ،0/9>NFI>0/95و  0/9 >GFI >0/95مــدل
«ســواد رســانهای ســامت» را مناســب ارزیابــی میکننــد.
جــدول  .2بــرآورد بارهــای عاملــی و ســطح معن ـیداری ســازۀ اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی
1 . Cronbach›s Alpha
2 . Reliability
3 . Face Validity
4 . Construct Validity
5 . Confirmatory Factor Analysis
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در حــوزۀ ســامت
برآورد بارهای

بارهای عاملی

واریانس

خطای

ناحیۀ

سطح

عاملی

استانداردشده

تبیینشده

استاندارد

بحرانی

معنیداری

سرگرمی

1

0/52

0/27

اطالعرسانی

مؤلفههای سازه

1/451

0/79

0/63

0/147

9/875

***

یادگیری

1/428

0/68

0/46

0/156

9/175

***

حمایت اجتماعی

1/162

0/65

0/43

0/129

8/997

***

خودبیانگری

1/426

0/76

0/57

0/147

9/689

***

تحرک اجتماعی

1/155

0/65

0/42

0/129

8/968

***

X2 = 68/896 | df= 9 | RMSEA= 0/129| GFI = 0/943 | NFI = 0/919
CFI = 0/928 | IFI= 0/929 | AGFI= 0/876
درمــورد «اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت» نیــز
معیارهــای 0/85> AGFI >0/9 ،0/92> IFI >0/95 ،0/95> CFI >0/97 ،0/9 >NFI >0/95
و  0/9>GFI >0/95مؤیــد برازندهبــودن مــدل هســتند.
یافتههای تحقیق
دادههای پیمایش با استفاده از نرمافزار  SPSS 25و  Amosتحلیل شده است.
الف .یافتههای توصیفی
 48/8درصــد پاس ـخگويان ،مــرد و  51/2درصــد زن بودهانــد .میانگیــن ســنی پاس ـخگویان
حــدود  35و میانگیــن ســالهای تحصیــل آنــان  13اســت 16/8 .درصــد پاســخگويان در
مناطــق شــمالی 24/8 ،درصــد در شــرق 14/5 ،درصــد در غــرب 17/5 ،درصــد در مرکــز و
 26/4درصــد در مناطــق جنوبــی شــهر تهــران ســاکن بودهانــد.
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جدول  .3یافتههای توصیفی شاخصهای سواد رسانهای سالمت ،میزان استفاده از رسانههای اجتماعی و نحوۀ
استفاده از رسانههای اجتماعی در حوزۀ سالمت
انحراف

آماره

میانگین

سواد رسانهای سالمت

2/79

0/۳۳۳

سواد عملکردی

2/94

0/482

0/232

سواد مشارکتی

2/87

0/635

0/404

2/81

سواد انتقادی

2/77

0/360

0/130

2/74

2/81

سواد تعاملی

2/56

0/469

0/220

2/51

2/61

1/72

2/۱۷۷

4/۷۳۷

0

6

میزان استفاده از رسانههای اجتماعی
تعداد رسانههای اجتماعی مورداستفاده در
سالمت
استفاده از کارکردهای رسانههای اجتماعی در
حوزۀ سالمت

استاندارد

واریانس

کمینه

بیشینه

0/۱۱۱

1/3

3/7

2/89

2/99
2/93

2/62

1/۸۵۴

3/۴۳۹

0

8

2/25

0/۶۵۱

0/۶۹۶

1

5

میانگیــن ســواد رســانهای ســامت پاســخگویان( 2/79 ،در بــازه  1تــا )4؛ میانگیــن
شــاخص اســتفاده از رســانههای اجتماعــی ( 1/72از  6نمــره)؛ و میانگیــن اســتفاده از
کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در بیــن پاســخگویان( 2/25 ،در بــازۀ  1تــا  )5اســت.
تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت در  15/6درصــد پاسـخگویان،
ـد «متوســط» و  72/7درصــد در حـ ّ
ـد «خیلیزیــاد یــا زیــاد» 11/7 ،درصــد در حـ ّ
در حـ ّ
ـد «کــم
یــا خیلیکــم» اســت.
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جدول  .4تفاوت میانگین سواد رسانهای سالمت پاسخگویان بهتفکیک متغیرهای زمینهای
متغیر
زمینهای
جنس

سن

آزمون تفاوت
گروه

میانگین

مرد

55/46

زن

55/62

بینگروهی ()F/t

 24-18سال

55/06

 29-25سال

56/70

 39-30سال

55/49

 49-40سال

56/55

 59-50سال

54/66

 60سال و باالتر

51/29

ابتدایی

47/71

راهنمایی و
دبیرستان
تحصیالت

دیپلم
فوقدیپلم و
لیسانس

منطقۀ
محل
سکونت

میانگین

درجۀ آزادی

سطح معناداری

-0/240

2/162

398

5و394

0/810

0/058

52/98
54/93

7/156

4و359

0/000

56/96

فوقلیسانس و باالتر

57/21

شمال

57/27

شرق

55/14

غرب

56/24

مرکز

54/43

جنوب

55/17

2/023

4و395

0/091

آزمــون تفــاوت میانگینهــا نشــان میدهــد تفــاوت معنــادار آمــاری بیــن میانگیــن
«ســواد رســانهای ســامت» زنــان و مــردان ،گروههــای ســنی گوناگــون و ســاکنان مناطــق
مختلــف شــهر وجــود نــدارد .ایــن در حالــی اســت کــه در ســطح اطمینــان  99درصــد،
تفــاوت میانگیــن در بیــن گروههــای تحصیلــی معنــادار اســت .طبــق آزمــون تعقیبــی
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 ،LSDکمتريــن ميانگيــن نمــرۀ «ســواد رســانهای ســامت» متعلــق بــه گــروه بــا تحصیــات
ابتدايــی و بيشــترين ميانگيــن ،مربــوط بــه افــراد بــا تحصيــات دانشــگاهی اســت.
ب .روابط همبستگی
رابطۀ سواد رسانهای سالمت با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی
آزمــون همبســتگی نشــان میدهــد در ســطح اطمینــان  99درصــد ،بیــن «ســواد رســانهای
ســامت» و «میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی» ،همبســتگی بــا شــدت ضعیــف
وجــود دارد .در میــان ابعــاد «ســواد رســانهای ســامت» ،قویتریــن همبســتگی بــا ســواد
عملکــردی و ضعیفتریــن ارتبــاط بــا ســواد مشــارکتی اســت.
جدول  .5آزمون همبستگی سواد رسانهای سالمت و ابعاد آن با میزان استفاده از رسانههای اجتماعی
شاخص

ضریب همبستگی

سواد عملکردی

**0/299

سواد تعاملی

**0/181

سواد انتقادی

**0/177

سواد مشارکتی

**0/145

شاخص کل سواد رسانهای سالمت

**0/۲۸۳

1

رابطۀ سواد رسانهای سالمت با تنوع رسانههای اجتماعی مورداستفاده در سالمت
در ســطح اطمینــان  99درصــد ،بیــن «ســواد رســانهای ســامت» و «تنــوع رســانههای
اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت» همبســتگی بــا شــدت متوســط وجــود دارد.
در میــان «ابعــاد ســواد رســانهای» ،قویتریــن همبســتگی بــا ســواد عملکــردی و مشــارکتی
اســت.
جدول6؛ آزمون همبستگی سواد رسانهای سالمت و ابعاد آن با تنوع رسانههای اجتماعی مورداستفاده در حوزۀ سالمت
شاخص

ضریب همبستگی

سواد عملکردی

**0/281

سواد تعاملی

**0/250

سواد انتقادی

**0/162

سواد مشارکتی

**0/281

شاخص کل سواد رسانهای سالمت

**0/۳۶۵

 1سطح معنیداری  1درصد با  2ستاره و سطح معنیداری  5درصد با  1ستاره مشخص میشود.
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رابطۀ سواد رسانهای سالمت با استفاده از کارکردهای رسانههای اجتماعی
آزمــون همبســتگی نشــان میدهــد در ســطح اطمینــان  99درصــد« ،ســواد رســانهای
ســامت» بــا «اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت» ،دارای
همبســتگی بــا شــدت متوســط اســت .در میــان ابعــاد «ســواد رســانهای ســامت»،
قویتریــن همبســتگی بــا ســواد تعاملــی اســت.
جدول7؛ آزمون همبستگی سواد رسانهای سالمت و ابعاد آن با میزان استفاده از کارکردهای رسانههای اجتماعی
در حوزۀ سالمت
شاخص

ضریب همبستگی

سواد عملکردی

**0/381

سواد تعاملی

**0/472

سواد انتقادی

**0/107

سواد مشارکتی

**0/354

شاخص کل سواد رسانهای سالمت

**0/491

ج .رگرسیون چندمتغیره

1

نتایــج رگرســيون چندمتغيــره بــه روش گامبــهگام 2کــه بــرای بررســی و پیشبینــی روابــط
ّ
علــی مســتقیم و خطــی بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته بــه کار رفتــه ،نشــان میدهــد

بــا اطمینــان  95درصــد ،ضریــب همبســتگی چندگانــه بیــن «ســواد رســانهای ســامت» و
عوامــل مؤثــر بــر آن 0/579 ،اســت و بــر مبنــای ضریــب تعییــن 4 ،متغيــر «کارکردهــای
رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت»« ،تنــوع اســتفاده از رســانههای اجتماعــی در
حــوزۀ ســامت»« ،منطقــۀ محــل ســکونت» و «ســالهای تحصيــات» ،درمجمــوع33/5 ،
درصــد از واريانــس متغيــر «ســواد رســانهای ســامت» را پيشبينــی میکننــد.

1 . Multiple Regression
2 . Stepwise
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جدول 8؛ تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر سواد رسانهای
سالمت
R

R2

Ad R2

F

Sig

t

Sig

نام متغيرها

 βغیراستاندارد  βاستاندارد

استفاده از
کارکردهای
رسانههای

0/491

0/241

0/241

0/000 126/216

0/952

0/450

0/000 10/367

اجتماعی در
حوزۀ سالمت
تنوع
رسانههای
اجتماعی

0/550

0/302

0/061

0/000 34/806

0/724

0/205

0/000 4/625

مورداستفاده
در سالمت
منطقۀ
محلسکونت
سا لهای
تحصيل
عدد ثابت

0/322

0/020

0/000 11/955

-0/585

-0/131

0/002 -3/069

0/568

0/335 0/579

0/013

7/627

0/000

0/253

0/119

0/006 2/762

--

--

--

41/915

--

0/000 26/591

--

--

براســاس ســطح معنـیداری آمــاره  tو میــزان ضریــب بتــا (« ،)βاســتفاده از کارکردهــای
رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت» ،بیشــترین ســهم را در پیشبینــی ســواد رســانهای
ســامت دارد و بعــد از آن« ،تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت»،
«منطقــۀ محــل ســکونت» و «ســالهای تحصیــل» قــرار دارنــد .همچنیــن ســازههای «میــزان
اســتفاده از رســانههای اجتماعــی»« ،ســن»« ،جنــس» و «منطقــۀ محلســکونت» ،از مــدل
خطــی تحقیــق خــارج میشــوند و تأثیــری در پیشبینــی ســواد رســانهای ســامت ندارنــد.
معادلــۀ خــط رگرســيون ســواد رســانهای ســامت در بیــن کاربــران اینترنــت در شــهر تهــران
بهصــورت زيــر صورتبنــدی میشــود:
(کارکرد رسانههاي اجتماعي در حوزۀ سالمت* = 41 /915 + )0/952سواد رسانهای سالمت
(+تنوع رسانههای اجتماعی مورداستفاده در حوزۀ سالمت*+ )0/724
( + Eسا لهای تحصيل*( + )0/253منطقۀ محلسکونت*)-0/585
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بحث و نتیجهگیری
بــر مبنــای نتایــج ،اولیــن فرضیــۀ پژوهــش ،مبنــی بــر وجــود رابطــۀ معنــادار بیــن «ســواد
رســانهای ســامت» و «میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی» (بهصــورت عــام و

ً
لزومــا در حــوزۀ ســامت) ،تأییــد میشــود؛ زیــرا آزمــون همبســتگی ،نشــاندهندۀ
نــه
ارتبــاط ضعیــف ،امــا معنــادار بیــن ایــن دو متغیــر اســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج روزنبــام و
همــکاران ( ،)2018بونواتنوپــاس )2016( 1و وارت و دروســارت )2017( 2هماهنــگ اســت.
در میــان ابعــاد «ســواد رســانهای ســامت» ،قویتریــن همبســتگی بــا ســواد عملکــردی و
ضعیفتریــن ارتبــاط بــا ســواد مشــارکتی ،مالحظــه شــده اســت .ایــن موضــوع ،بیانگــر آن
اســت کــه دسترســی بــه رســانههای اجتماعــی ،امــکان جســتوجو و دریافــت اطالعــات
ســامت را بــرای کاربــران فراهــم میکنــد ،امــا ارزیابــی انتقــادی متــون ،بهویــژه پیــش از
بازنشــر آنهــا (ســواد مشــارکتی) نیازمنــد مهارتهــا و تواناییهــای بیشــتری اســت و بــه
عوامــل دیگــری وابســته اســت.
دومیــن فرضیــۀ پژوهــش ،معطــوف بــه رابطــۀ بیــن «ســواد رســانهای ســامت» و
«تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت» نیــز تأییــد شــده اســت.
آزمــون همبســتگی ،نشــاندهندۀ رابطــه بــا شــدت متوســط بیــن ایــن دو متغیــر اســت
کــه بــا نتایــج مکــرت 3و همــکاران ( )2016درمــورد رابطــۀ بیــن ســواد ســامت و میــزان
پذیــرش برنامههــای کاربــردی حــوزۀ ســامت ،همسوســت .از میــان ابعــاد «ســواد رســانهای
ســامت» ،قویتریــن همبســتگی بیــن ایــن متغیــر و ســواد عملکــردی و ســواد مشــارکتی
و ضعیفتریــن ارتبــاط مربــوط بــه ســواد انتقــادی اســت .بــه نظــر میرســد اقتباسگــران
اولیــۀ نوآوریهــا کــه تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده آنهــا بیشــتر اســت،
عالوهبــر جســتوجو و دریافــت پیامهــای مرتبــط بــا ســامت ،از رســانههای اجتماعــی
بهمنظــور تولیــد محتــوا ،بازنشــر پیــام و همچنیــن نظــارت بــر محیــط و نظــام ســامت بهــره
میگیرنــد و در بازنشــر مطالــب ،دقــت بیشــتری بــه خــرج میدهنــد .در عیــن حــال ،ارتبــاط
ضعیــف ســواد انتقــادی بــا ایــن متغیــر ،نشــاندهندۀ آن اســت کــه اقتباسگــران اولیــۀ
نوآوریهــا ،ممکــن اســت بــه آســیبهای فرهنگــی فناوریهــا کمتوجــه باشــند و شــیفتۀ
1 . Boonwattanopas
2 . Vaart & Drossaert
3 . Mackert
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

27

استفادۀ کاربران از رسانههای اجتماعی ...

کارآمــدی آنهــا شــوند.
فرضیــۀ ســوم پژوهــش ،ناظــر بــه رابطــۀ «ســواد رســانهای ســامت» و «اســتفاده از
کارکردهــای رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت» نیــز تأییــد شــده و ارتبــاط معنــادار
بــا شــدت متوســط بیــن ایــن دو متغیــر وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر ،کاربرانــی کــه تجربــۀ
بیشــتری در اســتفاده از رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت دارنــد ،از مهارتهــای
ســواد رســانهای باالتــری در ایــن حــوزه برخوردارنــد .ایــن یافتــه ،ضمــن همســویی بــا نتایــج
تعــدادی از پژوهشهــا در زمینــۀ ســواد ســامت و ســواد ســامت الکترونیــک ،بــا نتایــج
چــن و همــکاران ( )2018مبنــی بــر اســتفادۀ افــراد بــا ســطح ســواد ســامت پاییــن از
رســانههای جدیــد بــرای کســب اطالعــات ســامت متفــاوت اســت .یکــی از دالیــل ایــن
امــر ممکــن اســت تفــاوت در حجــم نمونــه و شــیوۀ اجــرای پیمایــش (پیمایــش آنالیــن در
مطالعــۀ چــن و همــکاران) باشــد .در میــان ابعــاد «ســواد رســانهای ســامت» ،قویتریــن
همبســتگی بیــن «اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی» و ســواد تعاملــی؛ و
ضعیفتریــن ارتبــاط بیــن ایــن متغیــر و ســواد انتقــادی بــه دســت آمــده اســت .بــه نظــر
میرســد کاربرانــی کــه تجربــۀ بیشــتری در بهرهگیــری از انــواع کارکردهــای رســانههای

اجتماعــی در حــوزۀ ســامت دارنــد ،از آن ،صرفـ ً
ـا بــرای دریافت اطالعــات اســتفاده نمیکنند.
بلکــه ایــن توانایــی را در خــود میبیننــد کــه در موقــع نیــاز ،بــا متخصصــان یــا افــراد بــا
دغدغههــای مشــابه ،مشــورت کــرده ،اطالعــات و توصیههــای مناســب موقعیــت خــود را
بیابنــد و دیگــران را از تجربیــات خــود بهرهمنــد ســازند .در عیــن حــال ،همــۀ کســانیکه
در رســانههای اجتماعــی ،درمــورد موضوعــات مرتبــط بــا ســامت بــه گفتوگــو یــا تولیــد
محتــوا میپردازنــد ،از ســواد و مهارتهــای انتقــادی بــرای ارزیابــی پیامهــا برخــوردار
نیســتند .ایــن یافتــه ،زنــگ خطــری درمــورد چالشهــای اســتفاده از اطالعــات آنالیــن
ســامت بــه شــمار مــیرود.
چهارمیــن فرضیــۀ تحقیــق بــه تفــاوت «ســواد رســانهای ســامت» در بیــن گروههــای
اجتماعــی مربــوط اســت .نتایــج نشــان میدهــد تفــاوت میانگیــن «ســواد رســانهای
ســامت» در بیــن گروههــای تحصیلــی ،معنــادار اســت ،امــا تفــاوت معنــادار بیــن زنــان
و مــردان وجــود نــدارد .ایــن امــر بــا یافتههــای قاضــی ميرســعيد و قائمــیزاده ()1396؛
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عباســی ()1393؛ طهرانــی بنیهاشــمی و همــکاران ()1386؛ راتــن 1و همــکاران ( )2019و
کیکبــوش )2013( 2هماهنــگ اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در پژوهشهــای لويــن
زميــر و همــکاران ()2011؛ طاووســی و همــکاران ()1394؛ و حســن و مســعود (،)2019
زنــان از ســواد باالتــری برخــوردار بودهانــد .برخــاف انتظــار ،تفــاوت میانگیــن نمــرۀ کل
«ســواد رســانهای ســامت» در بیــن گروههــای ســنی ،معنــادار نیســت .ایــن یافتــه بــا
نتایــج کیکبــوش ()2013؛ رســولی و همــکاران ()1397؛ قاضــی ميرســعيد و قائمــیزاده
()1396؛ طاووســی و همــکاران ()1394؛ طهرانــی بنیهاشــمی و همــکاران ( )1386مبنــی بــر
رابطــۀ معکــوس بیــن ســواد و ســن متفــاوت اســت .احتمــال دارد درگیــری بیشــتر افــراد
میانســال و مســن بــا بیماریهــا یــا تأمــل بیشــتر آنهــا در ارزیابــی انتقــادی پیامهــا
و همچنیــن افزایــش اســتفادۀ افــراد میانســال و مســن از رســانههای اجتماعــی در
طــول ســالیان اخیــر از دالیــل ایــن امــر باشــد .راتــن و همــکاران ( )2019درمــورد رونــد
پیمایشهــای ملــی امریــکا نیــز نتایجــی نزدیــک بــه پژوهــش حاضــر را گــزارش کردهانــد.
تفــاوت ایــن دو یافتــه بــا ســایر پژوهشهــا ممکــن اســت بهدلیــل گســترۀ جامعــۀ آمــاری
موردمطالعــه (اتــکای برخــی از پژوهشهــای پیشگفتــه بــر دانشــجویان یــا بیمــاران یــک
بیمارســتان) یــا تغییــر در مصــرف رســانهای اعضــای جامعــه در ســالهای اخیــر باشــد.
درمــورد پنجمیــن فرضیــه ،رگرســیون خطــی چندمتغیــره نشــان داد اســتفاده از
رســانههای اجتماعــی و متغیرهــای زمینــهای قادرنــد  33/5درصــد از تغییــرات متغیــر
«ســواد رســانهای ســامت» را تبییــنکننــد« .اســتفاده از کارکردهــای رســانههای اجتماعــی
در حــوزۀ ســامت» ،قویتریــن پیشبینیکننــدۀ «ســواد رســانهای ســامت» کاربــران
رســانههای اجتماعــی اســت و بعــد از آن« ،تنــوع رســانههای اجتماعــی مورداســتفاده در
حــوزۀ ســامت»« ،منطقــۀ محلســکونت» و «ســالهای تحصیــل» ،در افزایــش ســطح
«ســواد رســانهای ســامت» ســهم دارنــد .اگــر «میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی»
(بهطــور عــام) را نماینــدۀ مفهــوم «اســتفاده»« ،اســتفاده از کارکردهــای رســانههای
اجتماعــی در حــوزۀ ســامت» را نشــانگر «رضامنــدی» و «تنــوع رســانههای اجتماعــی
مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت» را شــاخصی از «پذیــرش نــوآوری» تلقــی کنیــم ،نتایــج
تحلیــل رگرســیون را میتــوان چنیــن تفســیر کــرد کــه پذیــرش و رضامنــدی در «اســتفاده
1 . Rutten
2 . Kickbusch
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از رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ ســامت» ،تعیینکننــدۀ «ســواد رســانهای ســامت»
اســت ،امــا براســاس «میــزان اســتفاده از رســانههای اجتماعــی» (بهطــور عــام) نمیتــوان
توانمندیهــای ســواد رســانهای افــراد را در حــوزۀ ســامت پیشبینــی کــرد .ایــن نتیجــه،
مؤیــد تحلیــل روزنبــام و همــکاران ( )2018اســت کــه گــزارش کردنــد کل زمــان صرفشــده
در اســتفاده از رســانههای دیجیتــال در مقایســه بــا اســتفاده از ایــن رســانهها در حــوزۀ
ســامت ،متغیــری حاشــیهای محســوب میشــود.
ســن و جنســیت ،بهصــورت مســتقیم ،بــر توانمندیهــای ســواد رســانهای ســامت
افــراد مؤثــر نیســتند ،امــا محلســکونت و ســالهای تحصیــل ،دارای رابطــۀ مســتقیم
بــا ایــن متغیــر هســتند .حضــور تحصیــات در مــدل رگرســیون بــا یافتههــای روزنبــام و
همــکاران ( )2018و متغیــر منطقــۀ محلســکونت بــه نمایندگــی از پایــگاه اقتصــادی بــا
نتایــج راتــن و همــکاران ( )2019همسوســت.
پیشنهادها
متغیرهــای بررسیشــده در ایــن پژوهــش ،قادرنــد بیــش از  30درصــد از تغییــرات ســواد
رســانهای ســامت کاربــران اینترنــت را تبییــن کننــد .پیشــنهاد میشــود در تحقیقهــای
آتــی ،نقــش و ســهم ســایر عوامــل فــردی یــا اجتماعــی کــه ممکــن اســت با ســواد رســانهای
ســامت افــراد در ارتبــاط باشــند ،موردبررســی قــرار گیــرد.
از میــان ابعــاد «ســواد رســانهای ســامت» ،کمتریــن امتیــاز مربــوط بــه ســواد تعاملــی و
بیشــترین امتیــاز آن ،ســواد عملکــردی اســت و مهارتهــای ســواد انتقــادی در دریافــت و
بهاشــتراکگذاری محتــوا نیــز در میانــۀ طیــف قــرار دارنــد .از ایــن یافتــه ،چنیــن اســتنباط
میشــود کــه ابعــاد گوناگــون ســواد رســانهای ســامت ،پیشنیــاز یکدیگــر نیســتند و

لزومـ ً
ـا نمیتــوان براســاس امتیــاز بیشــتر ســواد انتقــادی نســبت بــه ســواد عملکــردی یــا
ســواد در تولیــد نســبت بــه ســواد در مصــرف محتــوا ،توالــی و ترتیــب قائــل شــد .در
ادامــه ،پیشــنهادهایی مطــرح میشــود کــه امیــد اســت بــرای تقویــت ســواد رســانهای
ســامت شــهروندان در چهــار بُعــد آن ،مؤثــر واقــع شــود.
درمــورد «ســواد عملکــردی» ،بایــد توجــه داشــت دانــش پزشــکی ،بهخــودی خــود،
پیچیــده و تخصصــی اســت .الزم اســت هنــگام ارائــۀ پیامهــای ســامت بــه مخاطبــان
غیرمتخصــص ،از زبــان ســاده و مفاهیمــی اســتفاده شــود کــه بــرای عمــوم ،قابــلدرک
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

30

استفادۀ کاربران از رسانههای اجتماعی ...

باشــند و از کاربــرد غیرضــروری اصطالحــات انگلیســی پرهیــز شــود .ســهولت اســتفاده،
انعطافپذیــری ،وجــود محتــوای خالقانــه و افــزون بــودن مزایــا در مقایســه بــا هزینههــای
مصــرف ،از ویژگیهــای نوآوریهایــی هســتند کــه بیشــتر احتمــال دارد موردپذیــرش قــرار
گیرنــد .ســهولت اســتفاده و کاربرپســندبودن فناوریهــا ،ضــروری اســت تــا بهرهمنــدی
از مزایــای ایــن فناوریهــا بــه گروههــای محــدودی از جامعــه منحصــر نشــود .بــا توجــه
بــه نقــش تعیینکننــدۀ پذیــرش و اســتفادۀ کاربــران از رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ
ســامت ،مناســب اســت متخصصــان و متولیــان ســامت بــا ســرعت و دقــت ،بــه تولیــد
و انتشــار محتــوای ســامت در انــواع رســانههای اجتماعــی (متناســب بــا ویژگیهــای
هــر رســانه) مبــادرت ورزنــد و بــا مصاحبــه و ارســال بهموقــع محتــوا بــه خبرگزاریهــا،
شــرایطی را فراهــم آورنــد کــه اعضــای جامعــه ،همــواره بــه اطالعــات موثــق ،دسترســی
داشــته باشــند .ایــن موضــوع ،در زمــان بحــران و شــرایط اضطــراری ،اهمیــت و ضــرورت
بیشــتری پیــدا میکنــد.
درمــورد تقویــت «ســواد تعاملــی» ،ماهیــت ارتباطــات در رســانههای اجتماعــی ،حکــم
میکنــد تولیدکننــدگان محتــوای ســامت بــه تفــاوت بنیــادی ایــن فضــا بــا رســانههای

ً
غالبــا یکســویه اســت ،توجــه کــرده ،انتظــار نداشــته باشــند
جمعــی کــه در آن ارتبــاط
بارگــذاری و انتشــار مطلــب در رســانۀ اجتماعــی ،پایــان فراینــد ارتبــاط آنــان بــا کاربــران
باشــد .همچنیــن بــا توجــه بــه کارکــرد حمایــت اجتماعــی و عاطفــی بهاشــتراکگذاری
تجربیــات و امیــد و انگیزهبخشــی بــرای ســازگاری بــا وضعیــت ســامت ،پیشــنهاد میشــود
ســازمانهای مرتبــط بــا ســامت و بهویــژه انجمنهــای بیماریهــای خــاص ،در قالــب
تســهیلگر ،امــکان تعامــل و بهاشــتراکگذاری تجربیــات را بــرای افــراد بــا مشــکالت
مشــابه فراهــم آورنــد و در عیــن حــال ،بــا هدایــت متخصصــان ،از کژکارکردهایــی ماننــد:
بــه حاشــیه رفتــن مباحــث یــا ایجــاد دلهــره و ناامیــدی در بیمــاران پیشــگیری کننــد.
نظــر بــه انبــوه اطالعــات ناقــص و گمراهکننــده ،شــایعات و اخبــار جعلــی کــه در فضــای
رســانههای اجتماعــی وجــود دارد ،الزم اســت آموزشهــای «ســواد انتقــادی» بهطــور
متنــاوب بــه اعضــای جامعــه ارائــه شــود .بــا توجــه بــه نقــش تعیینکننــدۀ تحصیــات در
تشــدید نابرابــری شــهروندان در برخــورداری از ســواد رســانهای ســامت ،پیشــنهاد میشــود
متخصصــان و متولیــان ســامت از ظرفیتهــای انــواع رســانهها -اعــم از رســانههای
اجتماعــی و جمعــی -بــرای ارائــۀ بهموقــع پیامهــای ســامت و ارتقــای آگاهیهــای
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شــهروندان در مواجهــه بــا شــایعات و اطالعــات یــا توصیههــای نادرســت اســتفاده کننــد.
در عیــن حــال ،بایــد توجــه داشــت تشــخیص اطالعــات موثــق و صحیــح از اطالعــات
نادرســت و جعلــی -حتــی بــرای افــراد تحصیلکــرده -بــه ســهولت میســر نیســت .بنابرایــن،
ضــروری اســت ســازمانهای رســمی و صفحــات تخصصــی ســامت بــا مدیریــت برنــد ،بــه
منابــع شناختهشــده و موثــق اطالعــات و توصیههــای ســامت بــرای آحــاد جامعــه تبدیــل
شــوند.
درمــورد تقویــت «ســواد مشــارکتی» ،کمپینهــا یــا پویشهــای ســامت کــه از
ســوی ســازمانهای بهداشــتی ،شــهرداری و ســایر نهادهــای متولــی ســامت راهانــدازی
میشــوند ،در شــرایطی بــا اســتقبال اعضــای جامعــه مواجــه میشــوند کــه مبتنــی بــر
نیازهــای ملمــوس اعضــای جامعــه بــوده ،راهکارهــا و زیرســاختهای مناســب بــرای اجــرای
آنهــا وجــود داشــته باشــد و بهصــورت گســترده ،از طریــق رســانههای مختلــف ،از جملــه
رســانههای اجتماعــی تبلیــغ شــوند .افــزون بــر ایــن ،آمــوزش شــیوههای خودمراقبتــی
بــرای حفــظ و بهبــود ســامت فــردی ،بهتنهایــی نمیتوانــد ضامــن ســامت افــراد و
اجتمــاع باشــد .الزم اســت ســازمانهای متولــی ســامت و تصمیمگیــران و سیاســتگذاران،
بــا اتخــاذ سیاســتها و وضــع قوانیــن حامــی ســامت و تجهیــز زیرســاختهای موردنیــاز،
فراینــد ارتقــای ســامت را در جامعــه تســهیل و هدایــت کننــد.
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فهرست منابع
ن قاســمی و فيــروزه زارعفراشــبندی)،
اوزبــورن ،هلــن ( .)1399ســواد ســامت از الــف تــا ی( .مترجــم :علیحســي 
تهــران :جامعهنگــر.
پاتــر ،دبلیــو ،جیمــز ( .)1393نظریــۀ ســواد رســانهای؛ رهیافتــی شــناختی( .مترجــم :ناصــر اســدی ،محمــد
ســلطانیفر و شــهناز هاشــمی) ،تهــران :ســیمای شــرق.
رســولی ،حميدرضــا؛ عباســی فــرجزاده ،محســن؛ و تديــن ،اميرحســين (« .)1397بررســی ســواد ســامت الکترونيک
و عوامــل پيشبينیکننــدۀ آن ميــان بيمــاران مراجعهکننــده بــه يــک بيمارســتان نظامــی در شــهر تهــران طــی
ســال  ،»1396مجلــۀ طــب نظامــی ،دورۀ  ،20شــمارۀ ( ،1فروردیــن و اردیبهشــت) ،صــص .83-92
رئیســی نافچــی ،ابوالقاســم ؛ دانایــی ،ابوالفضــل؛ و زرگــر ،ســیدمحمد (« .)1399تبییــن ابعــاد و مؤلفههــای
ســواد ســامت رســانهای بــا رویکــرد انتقــادی :یــک مطالعــۀ دادهبنیــاد» .پایــش ،شــمارۀ ( ،)2( 19فروردیــن
و اردیبهشــت) ،صــص .197-203
ســورين ،ورنــر؛ و تانــکارد ،جيمــز ( .)1395نظريههــای ارتباطــات( ،مترجــم :عليرضــا دهقــان)( .چــاپ هفتــم)،
تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
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.95-102
طهرانــی ،هــادی (« .)1395ســواد رســانهای ســامت» ،فصلنامــۀ ســواد ســامت ،دورۀ اول ،شــمارۀ  .3صــص
.142-146
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 ،4شــمارۀ ( ،1بهــار و تابســتان) .صــص .1-9
عباســی ،زهــرا ( .)1393رابطــۀ ســواد رســانهای و ســواد ســامت دانشــجويان در اســتفاده از اينترنــت از

ديــدگاه دانشــجويان دانشــگاه تهــران و دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران» ،پاياننامــۀ کارشناسیارشــد

رشــتۀ مــددکاری اجتماعــی ،دانشــگاه عالمــه طباطبايــی.
کريبــر ،گلــن؛ و مارتيــن ،رويســتون ( .)1391فرهنگهــای ديجيتــال؛ درک رســانههای جديــد( .مترجــم :وازگــن
سرکیســیان) ،تهــران :مرکــز تحقيقــات صداوســيمای جمهــوری اســامی ايــران.
مککوايــل ،دنيــس ( .)1382مخاطبشناســی( ،مترجــم :مهــدی منتظرقائــم) ،چــاپ دوم تهــران :مرکــز مطالعــات
و تحقيقــات رســانهها.
مهــدیزاده ،ســيدمحمد ( .)1391نظريههــای رســانه ،انديشــههای رايــج و ديدگاههــای انتقــادی( ،چــاپ
دوم) ،تهــران :همشــهری.
ناتبیــم ،دان؛ و هریــس ،الیزابــت ( .)1388نگاهــی بــر تئوریهــای ارتقــاء ســامت :راهنمــای عملــی کاربــرد
تئوریهــا و مدلهــای رایــج در ارتقــاء ســامت( ،مترجــم :نســترن کشــاورز محمــدی) ،تهــران :بشــری و
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