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 استفادۀ کاربران از رسانه های اجتماعی و رابطۀ آن با سواد رسانه ای 

)در حوزۀ سالمت شهر تهران(
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چکیده
ــِد  ــار جعلــی، نیازمن اســتفادۀ آگاهانــه از رســانه های اجتماعــی و در امــان مانــدن از آســیب چالش هایــی نظیــر اخب
داشــتِن ســواد رســانه ای اســت. پرســش محــوری ایــن پژوهــش، عبــارت اســت از اینکــه: ســواد رســانه ای کاربــران 
ــا میــزان اســتفاده از رســانه های اجتماعــی و نحــوۀ اســتفاده از آنهــا، در ارتبــاط  در زمینــۀ ســامت، تــا چــه حــد ب
اســت؟ روش تحقیــق، پیمایــش و ابــزار ســنجش، پرســش نامۀ محقق ســاخته بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/837 
اســت. جامعــۀ آمــاری، شــهروندان بزرگســال تهرانــی هســتند کــه در اردیبهشــت 1398، کاربــر اینترنــت بوده انــد. 
ــای  ــال پیام ه ــق و انتق ــل، خل ــی، تحلی ــان در دسترس ــراد از توانایی ش ــامت، درک اف ــانه ای س ــواد رس ــور از س منظ
ارتباطــی در حــوزۀ ســامت از طریــق رسانه هاســت. براســاس یافته هــا، رابطــۀ همبســتگی بیــن میــزان برخــورداری 
از ســواد رســانه ای ســامت بــا میــزان اســتفاده از رســانه های اجتماعــی )به طــور عــام( و همچنیــن نحــوۀ اســتفاده 
ــوع رســانه های اجتماعــی مورداســتفاده و بهره گیــری از کارکردهــای آنهــا در  از ایــن رســانه ها در حــوزۀ ســامت )تن
حــوزۀ ســامت( معنــادار اســت. در عیــن حــال، تفــاوت معنــادار آمــاری بیــن میانگیــن ســواد رســانه ای ســامت زنــان 
و مــردان، گروه هــای ســنی گوناگــون و ســاکنان مناطــق مختلــف شــهر وجــود نــدارد. رگرســیون خطــی چندمتغیــره 
نشــان می دهــد متغیرهــای »اســتفاده از کارکردهــای رســانه های اجتماعــی در حــوزۀ ســامت«، »تنــوع رســانه های 
اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت«، »منطقــۀ محــل ســکونت« و »ســال های تحصيــل«، در مجمــوع، 33/5 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــد. می ت ــن می کنن ــامت را تبیی ــانه ای س ــواد رس ــس س ــد از واريان درص
گســترش دسترســی اعضــای جامعــه بــه رســانه های اجتماعــی، پاییــن بــودن تحصیــات و پایــگاه اقتصــادی، مانــع 
ــواع  ــری از ان ــا بهره گی ــه ب ــن انتظــار وجــود دارد ک ــی ای ــران از ســواد رســانه ای ســامت اســت. ول برخــورداری کارب

ــد.  ــران افزایــش یاب ظرفیت هــای رســانه های اجتماعــی در حــوزۀ ســامت، ســواد رســانه ای ســامت کارب

واژه های کلیدی
 رسانه های اجتماعی، سواد رسانه ای، سواد رسانه ای سامت، سواد سامت، مصرف رسانه ای.

 * این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه، پژوهشی است.
1 . دانشــجوی دکتــری رشــته ارتباطــات، دانشــکده ادبیــات، علــوم انســانی و اجتماعــی، واحــد علــوم و تحقیقــات، 
azadeh.salemi@srbiau.ac.ir                                                                 .دانشــگاه آزاد اســامی، تهران، ایران
2 . اســتاد گــروه آموزشــی مطالعــات ارتباطاتــی، دانشــکده ارتباطــات، دانشــگاه عامــه طباطبایــی. تهــران، ایــران. 
khaniki@atu.ac.ir                                                                                                     )نویســنده مســئول(

ــوم انســانی، واحــد تهــران شــرق، دانشــگاه آزاد  ــوم اجتماعــی، دانشــکده عل 3 . اســتادیار گــروه ارتباطــات و عل
habibsabouri@iauet.ac.ir                                                                                  .اســامی، تهــران، ایــران
4 . دانشــیار گــروه پژوهشــی مشــارکت ها و ارتباطــات، پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش، ســازمان 
  Shahnaz_hashemi@yahoo.com                                 .پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی. تهــران. ایــران
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افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت1 و گســترش اســتفاده از رســانه های اجتماعــی2، 

ــا  ــورت ب ــامت و مش ــات س ــت وجوی اطاع ــا جس ــراد، ب ــا اف ــد ت ــم می کن ــی فراه فرصت

ــتی و  ــری بهداش ــای تصمیم گی ــتری در فراینده ــی بیش ــا آگاه ــان، ب ــان3 و متخصص همتای

ــد و  ــات و مراقبت هــای ســامت اســتفاده کنن ــد، از خدم ــت از خــود، مشــارکت کنن مراقب

 Kamel Bolous, ــورن، 1399: 199 و ــا متخصصــان داشــته باشــند )اوزب ــری ب تعامــل بهت

ــه  ــد ک ــت را دارن ــن ظرفی ــی ای ــانه های اجتماع ــردی، رس ــامت ف ــر س ــاوه ب 3 :2011(. ع
بــرای بهبــود نظــارت اعضــای جامعــه بــر ســامت عمومــی و تأثیرگــذاری بــر سیاســت های 

 .)Moorhead, 2013( ــد ــرار گیرن ــتفاده ق ــامت، مورداس س

رســانه های اجتماعــی، برنامه هــای کاربــردی مبتنــی بــر اينترنــت هســتند کــه بــر مبانــی 

ايدئولوژيکــی و فناورانــۀ وب42 اســتوارند و امــکان خلــق و تبــادل محتــوا را بــرای کاربــران5 

فراهــم می کننــد )Kaplan & Haenlein, 2010: 61(. وفــور اطاعــات ســامت در اینترنــت 

و رســانه های اجتماعــی، دسترســی اعضــای جامعــه را بــه اطاعــات صحیــح تضمیــن 

ــران غیرمتخصــص، نگرانی هایــی را درمــورد کیفیــت  ــد و تولیــد محتــوا توســط کارب نمی کن

ــه وجــود آورده اســت )Rutten, et.al., 2019: 623(. افــزون  اطاعــات آنایــن ســامت ب

ــای  ــدی از مزای ــت بهره من ــن اس ــی، ممک ــانه های اجتماع ــتفاده از رس ــیوۀ اس ــن، ش ــر ای ب

ــم  ــار اطاعــات؛ الگوریت ــا اضافه ب ــه ب ــد. اضطــراب و ســردرگمی در مواجه آن را محــدود کن

ــا امــکان دنبــال کــردن  رســانه های اجتماعــی و »شخصی ســازی6« محتــوای دریافتــی کــه ب

موضوعــات موردعاقــه و افــراد بــا دیدگاه هــای مشــابه، کاربــران را در حبابــی از اطاعــات 

ــی درک  ــازد )Rainie & Wellman, 2014: 125 , 232(؛ پيچيدگ ــور می س ــدود، محص مح

1 . نفــوذ اینترنــت پهن  بانــد در ســال 1399، 104 درصــد بــوده اســت )ایســپا، 1399، ســایت( و 73/6 درصــد از 
ــی،  ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق ــد )ســازمان تنظی ــی اســتفاده کرده  ان ــی از رســانه  های اجتماع بزرگســاالن ایران

1399، ســایت(.
ــران  ــا 5/9 درصــد از کارب ــوده، تنه ــان 59/5 درصــد ب ــت در جه ــوذ اینترن ــب نف ــدای ســال 2021، ضری 2 . در ابت

 .)Kemp, 2021, Site( اینترنــت، کاربــر فعــال رســانه  های اجتماعــی نبوده  انــد

3 . Peers

ــوا را  ــام، محت ــی پی ــر بازیاب ــد عاوه  ب ــازه می  دهن ــران اج ــه کارب ــه ب ــتند ک ــایت  هایی هس 4. وب Web 2.0( 2(   س
تولیــد و توزیــع کننــد )کریبــر و مارتیــن، 1391: 19(.

5 . Users

6 . Customization
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ــن؛  ــات پایی ــا تحصی ــراد ب ــرای اف ــا ســامت، بخصــوص ب ــط ب ــب و محتواهــای مرتب مطال

ــق و  ــع موث ــخیص مناب ــواری تش ــد و دش ــي جدي ــاي ارتباط ــا فناوري ه ــودن ب ــوس نب مأن

راهنمایی هــای مفیــد از شــایعات، به ویــژه در زمــان بحــران )Klecun, 2012: 145(، از 

ــش  ــا چال ــی را ب ــانه های اجتماع ــای رس ــدی از فرصت ه ــه بهره من ــت ک ــری اس ــوارد دیگ م

ــش از  ــن، بی ــورت آنای ــات به ص ــت وجوی اطاع ــن، جس ــود ای ــا وج ــازد. ب ــه رو می س روب

ــران اینترنــت تبدیــل می شــود و نمی تــوان انتظــار  ــه امــری مرســوم در بیــن کارب پیــش، ب

ــوند  ــی ش ــانه های اجتماع ــردم از رس ــتفادۀ م ــع اس ــه، مان ــای پیش گفت ــت چالش ه داش

)Kamel Bolous, 2011: 2(. ایــن موضــوع، اهمیــت ســواد رســانه ای را در حــوزۀ ســامت 

ــد.  ــن می کن روش

ــی و انتقــال پیام هــای  ــراد در دسترســی، تحلیــل، ارزیاب ــی اف   ســواد رســانه ای، توانای

ــر، 1393: 53(. بحــث »ســواد  ــف  شــده اســت )پات ــوع، تعری ارتباطــی در شــکل های متن

رســانه ای ســامت1« را نخســتین بــار لویــن زمیــر2 و همــکاران، مطــرح و توانایی هــای افــراد 

ــد.  ــی کردن ــا ســامت ارزیاب ــط ب ــی مرتب ــا پیام هــای تلویزیون موردآزمایــش را در مواجهــه ب

ــنادی و  ــای اس ــه روش ه ــوع، ب ــن موض ــی ای ــاد مفهوم ــی از ابع ــز بخش های ــران نی در ای

ــرای ســنجش ســواد رســانه ای  ــج پیمایشــی ب ــا نتای ــه، ام ــرار گرفت ــه ق کیفــی، موردمطالع

ــطح  ــی در س ــات پیمایش ــده و مطالع ــر نش ــی منتش ــورت عموم ــهروندان به ص ــامت ش س

ــک4  ــا ســواد ســامت الکترونی ــه ســنجش ســواد ســامت3 ی ــوط ب شــهرهای کشــور، مرب

بــوده اســت. در مطالعــات ســواد ســامت، مهارت هــای ارتباطــی و تعاملــی موردنیــاز بــرای 

ــه  ــوط ب ــد مغفــول اســت و مطالعــات مرب ــژه رســانه های جدی اســتفاده از رســانه ها، به وی

ســواد ســامت الکترونیــک، دامنــۀ بزرگــی از مهارت هــا را دربرمی گیرنــد کــه فراتــر از ســواد 

ــال اســت.  ــواع فناوری هــای دیجیت رســانه ای و شــامل ان

ــت،  ــانه ای اس ــواد رس ــد س ــا نیازمن ــی، نه تنه ــانه های اجتماع ــه از رس ــتفادۀ بهین   اس

 Levin-Zamir & Bertschi,( بلکــه ممکــن اســت بــا بهبــود ایــن مهارت هــا همــراه باشــد

ــات  ــش اطاع ــد 4 دوره پیمای ــی رون ــه در بررس 5 :2018 ؛Gentikow, 2007: 78(. چنان ک

1 . Media Health Literacy

2 . Levin-Zamir

3 . Health Literacy

4 . Ehealth Literacy
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ــوان  ــۀ اخیــر در جســت وجوی اطاعــات از طریــق اینترنــت، به عن ســامت در امریــکا، تجرب

یکــی از عوامــل ســهولت اســتفادۀ افــراد از اطاعــات ســامت آنایــن، گــزارش شــده اســت 

ــه گســترش اســتفاده از رســانه های اجتماعــی،  ــا توجــه ب )Rutten, et.al., 2019: 621(. ب
بررســی و ســنجش مهارت هــای ســواد رســانه ای کاربــران در اســتفاده از ایــن رســانه ها بــرای 

موضوعــات مرتبــط بــا ســامت ضــرورت دارد. از ایــن رو، ایــن پژوهــش بــا محوریــت ایــن 

ســؤال شــکل گرفتــه کــه: ســواد رســانه ای کاربــران در  زمینــۀ پیام هــای مرتبــط بــا ســامت، 

تــا چــه حــد بــا میــزان و نحــوۀ اســتفاده از رســانه های اجتماعــی در ارتبــاط اســت. بــر ایــن 

اســاس، فرضیه هــای تحقیــق بــه شــرح ذیــل هســتند: 

بیــن میــزان اســتفاده از رســانه های اجتماعــی و ســواد رســانه ای کاربــران در . 1

اســتفاده از پیام هــای مرتبــط بــا ســامت، ارتبــاط وجــود دارد.

بیــن تنــوع رســانه های اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت و ســواد . 2

رســانه ای ســامت کاربــران ارتبــاط وجــود دارد.

ــا 3.  ــۀ اســتفاده از کارکردهــای رســانه های اجتماعــی در حــوزۀ ســامت ب  بیــن تجرب

ســواد رســانه ای کاربــران ارتبــاط وجــود دارد.

بین گروه های اجتماعی، از  نظر سواد رسانه ای سامت تفاوت وجود دارد. . 4

ــی . 5 ــه پیش بین ــادر ب ــه ای، ق ــای زمین ــی و متغیره ــانه های اجتماع ــتفاده از رس اس

ــران هســتند.  ســواد رســانه ای ســامت کارب

 پیشینۀ تحقیق

لویــن زمیــر و همــکاران، بــا بررســی توانایی هــای ســواد رســانه ای ســامت 60 دانش آمــوز 

ــای 6  ــد از تماش ــار، بع ــد رفت ــادی و قص ــی انتق ــر، ارزیاب ــخیص، تأثی ــد: تش ــار بُع در چه

ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســواد رســانه  ای ســامت  ــم حــاوی پیام  هــای ســامت، ب فیل

ــواد  ــن س ــادار بی ــاوت معن ــا تف ــت ام ــران اس ــر از پس ــادار، باالت ــورت معن ــران، به ص دخت

ــوادۀ  ــادی خان ــی اقتص ــگاه اجتماع ــی و پای ــای تحصیل ــن گروه  ه ــامت در بی ــانه  ای س رس

دانش  آمــوزان وجــود نــدارد )Levin-Zamir et.al., 2011(. در مقالــۀ جدیدتــر لویــن زمیــر، 

مــروری بــر عوامــل فــردی و محیطــی مؤثــر بــر ســواد رســانه  ای ســامت صــورت گرفتــه کــه 

ــتین  ــت )Levin-Zamir & Bertschi, 2018(. نخس ــی از آنهاس ــانه  ها، یک ــتفاده از رس اس
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ــه درمــورد »ســواد رســانه  ای ســامت« در ایــران، به قلــم طهرانــی )1395( و در قالــب  مقال

»نامــه بــه ســردبیر« در فصلنامۀ »ســواد ســامت« منتشــر شــده اســت. پــس از آن، رئیســی 

ــه »تبییــن ابعــاد و مؤلفه  هــای ســواد  ــه روش داده بنیــاد1، ب نافچــی و همــکاران )1399( ب

ســامت رســانه  ای بــا رویکــرد انتقــادی« پرداختنــد و جمعیــت هــدف آنــان، دانش  آمــوزان 

مــدارس دورۀ متوســطۀ شــهر تهــران بــوده اســت. در هــر یــک از ابعــاد، بــه برخــی از مــوارد 

اشــاره شــده اســت؛ در بُعــد پدیده  محــوری، 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 عّلــی بــه مقوله  هــای محیــط یادگیــری و منابــع و اطاعات 

ــی، مســائل اجتماعــی- سیاســی،  ــه بســترهای قانون ــه  ای، ب ســامت؛ درمــورد شــرایط زمین

ــی  ــه پتانســیل فن ــر، ب ــات فــردی و بســتر خانوادگــی؛ در بحــث عوامــل مداخله  گ خصوصی

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 رســانه  ای ســامت دانش  آمــوزان توســط لویــن زمیــر و همــکاران 

ــات  ــرای مطالع ــنجش ب ــزار س ــوده و اب ــون ب ــای تلویزی ــۀ تماش ــه تجرب ــوف ب )2011(، معط

اســتاندارد  کــه ســنجه  های  اســت  ایــن  در حالــی  اســت.  نــداده  ارائــه  پیمایشــی 

ــود  ــک« وج ــامت الکترونی ــواد س ــامت« و »س ــواد س ــری »س ــرای اندازه  گی ــددی ب متع

دارد. در عیــن حــال، ایــن پرسشــنامه ها بــرای ارزیابــی مهارت  هــای ســواد رســانه  ای 

زیــرا  نیســتند.  اجتماعــی در حــوزۀ ســامت مناســب  از رســانه  های  اســتفاده  بــرای 

ــد ــده  اند )مانن ــی ش ــکی طراح ــوم پزش ــوزۀ عل ــه در ح ــامت ک ــواد س ــنامه  های س  پرسش

 REALM  و TOFHLA و NVS(، عمدتــًا بــر توانایی  هــای خوانــدن و درک اصطاحــات 
و اطاعــات ســامت متمرکزنــد و کمتــر بــه مهارت  هــای ارتباطــی و اجتماعــی توجــه 

دارنــد )اوزبــورن، 1399: 14-13(. همچنیــن ســنجۀ اســتاندارد ســواد ســامت الکترونيــک 

»eHEALS«، انــواع گســتردۀ مهارت  هــای مربــوط بــه ســواد پايــه، ســواد اطاعاتــی، ســواد 

رســانه  ای، ســواد ســامت، ســواد علمــی و ســواد رايانــه  ای را تنهــا بــا 8 گویــه می  ســنجد 

)Norman & Skinner, 2006(. بــه همیــن دلیــل، تاش  هایــی بــرای طراحــی ابــزار ســنجش 

ــزار ســنجش ســواد  ــه اســت. »اب ــد صــورت گرفت ــات رســانه  های جدی ــا مقتضی مناســب ب

ــامت 1.0 و 2.0«  ــای س ــتردۀ مهارت  ه ــف گس ــری طی ــرای اندازه  گی ــال؛ ب ــامت دیجیت س

1 . Grounded Theory
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ــای  ــردی، مهارت  ه ــارت عملک ــاخص  های مه ــنامه، ش ــن پرسش ــت. در ای ــه اس ــن جمل از ای

ناوبــری1، جســت وجوی اطاعــات، ارزیابــی قابل اعتمادبــودن اطاعــات ســامت، تشــخیص 

ــم  ــت از حری ــاخت و حفاظ ــوای کاربرس ــزودن محت ــود، اف ــرایط خ ــا ش ــات ب ــب اطاع تناس

ــن  ــادار بی ــتگی معن ــان دهندۀ همبس ــق، نش ــن تحقی ــت. ای ــده اس ــاظ ش ــی، لح خصوص

ــا ســن )معکــوس(، تحصیــات، بســامد اســتفاده از اینترنــت  ســواد ســامت دیجیتــال ب

ــار و  ــت در حــوزۀ ســامت اســت )Vaart & Drossaert, 2017(. اعتب و اســتفاده از اینترن

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 آنایــن ســامت بــوده و 

ســطح توانایی  هــا یــا ســواد پاســخ گویان و ارتبــاط آن را بــا مصــرف رســانه ای نمی ســنجد. 

براســاس نتایــج، بیــن گروه  هــای اجتماعــی از نظــر رضایــت از کیفیــت اطاعــات ســامِت 

ــنی  ــای س ــاوت گروه  ه ــا تف ــدارد، ام ــود ن ــادار وج ــاوت معن ــت، تف ــده در اینترن یافته ش

 Eurobarometer,( ــت ــادار اس ــن، معن ــامت آنای ــات س ــر درک اطاع ــی از نظ و تحصیل

 .)2014

الکترونیــک  در پژوهش  هــای مختلــف، رابطــۀ ســواد ســامت و ســواد ســامت 

ــا،  ــی پژوهش  ه ــیت، برخ ــورد جنس ــت. درم ــده اس ــه ش ــه  ای، مطالع ــای زمین ــا متغیره ب

ــان از مــردان اســت )طاووســی و همــکاران، 1394  ــودن ســواد ســامت زن ــر ب ــن باالت مبّی

و Hassan, & Masoud, 2020(. در عیــن حــال، نتایــج پژوهش  هــای دیگــر بــه نبــود 

ــی،  ــامت )عباس ــواد س ــورداری از س ــاظ برخ ــردان، به لح ــان و م ــن زن ــادار بی ــاوت معن تف

 Rutten,( یــا ســواد ســامت الکترونیــک )1393؛ طهرانــی بنی  هاشــمی و همــکاران، 1386

et.al., 2019؛Kickbusch, 2013 ؛ قاضــی ميرســعيد و قائمــی  زاده، 1396( تأکیــد دارنــد. 
درمــورد ســایر متغیرهــای زمینــه  ای، یافته  هــای 4 دوره پیمایــش ملــی در امریــکا درخصــوص 

ســواد ســامت الکترونیــک و مهارت هــای جســت وجوی آنایــن اطاعــات ســامت، حاکــی 

ــدی،  ــژادی و درآم ــای ن ــن گروه  ه ــًا در بی ــا صرف ــطح مهارت  ه ــاوت س ــه تف ــت ک از آن اس

ــی در  ــش تلفن ــه پیمای ــت ک ــی اس ــن در حال ــت )Rutten, et.al., 2019(. ای ــادار اس معن

ســطح اتحاديــۀ اروپــا نشــان داده ســواد ســامت بــا تحصيــات )مســتقیم( و ســن 

 .)Kickbusch, 2013( ــت ــاط اس ــوس( در ارتب )معک

1 . Navigation
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در ایــران، پژوهــش ملــی ســنجش ســواد ســامت ايرانيــاِن ســاکن شــهرها )طاووســی و 

همــکاران، 1394(، مبّیــن تفــاوت در گروه  هــای ســنی و تحصیلــی اســت، امــا پیمایــش در 

ــی بنی  هاشــمی و همــکاران، 1386(، تفــاوت را در بیــن گروه  هــای  5 اســتان کشــور )طهران

تحصیلــی و درآمــدی گــزارش کــرده اســت. در پژوهشــی دیگــر، ضمــن اشــاره بــه معنــادار 

ــن  ــه از ای ــده ک ــد ش ــی، تأکی ــنی و جنس ــی، س ــای تحصیل ــن گروه  ه ــاوت در بی ــودن تف ب

ــولی و  ــت )رس ــک اس ــامت الکترونی ــواد س ــدۀ س ــات، پیش  بینی  کنن ــا تحصی ــان، تنه می

همــکاران، 1397(. درمــورد دانشــجویان نیــز شــواهدی دال بــر ارتبــاط تحصیــات بــا ســواد 

ســامت الکترونیــک ارائــه شــده اســت )قاضــی ميرســعيد و قائمــی  زاده، 1396(. 

درخصــوص ارتبــاط بیــن ســواد و اســتفاده از رســانه  های جدیــد )به طــور عــام و 

ــن  ــادار بی ــتگی معن ــود همبس ــا، وج ــی پژوهش  ه ــامت(، در برخ ــوزۀ س ــًا در ح ــه لزوم ن

میــزان یــا بســامد اســتفاده از اینترنــت و رســانه  های اجتماعــی بــا ســواد ســامت 

)Rosenbaum, 2018(، ســواد ســامت الکترونیــک )Boonwathanopas, 2016( و ســواد 

ــال،  ــن ح ــت. در عی ــده اس ــزارش ش ــال )Vaart & Drossaert, 2017( گ ــامت دیجیت س

ــده در  ــان صرف  ش ــکاران، کل زم ــام1 و هم ــش روزنب ــره در پژوه ــیون چندمتغی ــق رگرس طب

اســتفاده از فناوری  هــای نویــن ارتباطــی، تأثیــر کــم و حاشــیه  ای بــر ســواد ســامت دارد و 

 Rosenbaum,( پیش  بینی  کننــدۀ اصلــی، ميــزان اســتفاده از آنهــا در حــوزۀ ســامت اســت

 .)2018

بســیاری از پژوهش  هــا از وجــود رابطــۀ همبســتگی مســتقیم بیــن میــزان اســتفاده از 

اینترنــت و رســانه  های جدیــد بــرای کســب اطاعــات ســامت بــا ســواد ســامت )عباســی، 

1393؛ Hassan, & Masoud, 2020(، ســواد ســامت الکترونیــک )Tennant, 2013( و 

ســواد ســامت دیجیتــال )Vaart & Drossaert, 2017( حکایــت دارنــد. همچنیــن در 

ــزان پذيــرش و ســهولت اســتفاده از  ــا می ــه رابطــۀ ســواد ســامت ب برخــی پژوهش  هــا، ب

انــواع فناوری هــای ارتباطــی و برنامه  هــای کاربــردی در حــوزۀ ســامت تأکیــد شــده اســت 

ــد  ــدار داده  ان ــکاران هش ــن2 و هم ــا، چ ــن یافته  ه ــاف ای )Mackert, et.al., 2016(. برخ

افــرادی کــه ســطح ســواد ســامت آنهــا پاییــن اســت، بیشــتر، از اینترنــت و رســانه  های 

ــد  ــه آنهــا اعتمــاد دارن ــرای دریافــت اطاعــات ســامت اســتفاده می  کننــد و ب اجتماعــی ب

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 رســانه  ای ســامت« کــه مهارت  هــای موردنیــاز 

ــۀ  ــت رابط ــاش اس ــرد، در ت ــد را دربرمی  گی ــانه  های جدی ــت و رس ــتفاده از اینترن ــرای اس ب

ایــن شــاخص را بــا »اســتفاده از رســانه  های اجتماعــی« )هــم به طــور عــام و هــم در حــوزۀ 

ســامت( تبییــن کنــد. افــزون بــر ایــن، همچــون پژوهــش روزنبــام و همــکاران )درخصــوص 

ــال  ــک(، به دنب ــامت الکترونی ــواد س ــورد س ــکاران )درم ــولی و هم ــامت( و رس ــواد س س

ــران  ــامت کارب ــانه  ای س ــواد رس ــی س ــه در پیش  بین ــل موردمطالع ــهم عوام ــایی س شناس

خواهیــم بــود. 

چهارچوب نظری

ــواد  ــا س ــی ب ــانه  های اجتماع ــتفاده از رس ــاط اس ــناخت ارتب ــش )ش ــدف پژوه ــق ه مطاب

رســانه  ای ســامت(، ابتــدا رویکردهــای مربــوط بــه اســتفاده از رســانه  ها، ســپس مباحــث 

ســواد رســانه  ای و ســواد ســامت و در نهایــت، مــدل مفهومــی ســواد رســانه  ای ســامت 

ــود.  ــرح می ش مط

الف. استفاده از رسانه  ها

از منظــر کارکردگرایــی1، رســانه  ها به عنــوان یکــی از عناصــر نظــام، بخش  هــای مختلــف 

جامعــه را بــه يکديگــر مرتبــط می  ســازند و دارای کارکردهــای اجتماعــی، ماننــد: همبســتگی، 

ــتفاده و  ــرد اس ــتند. رویک ــات هس ــردش اطاع ــی و گ ــرل اجتماع ــی، کنت ــتمرار فرهنگ اس

ــت. از  ــناختی اس ــی- روان  ش ــرش اجتماع ــر از نگ ــی، متأث ــر کارکردگرای ــدی2، عاوه ب رضامن

ایــن رو، مصرف  کننــده را به عنــوان نقطــۀ محــوری قــرار داده، بــر آن اســت کــه مخاطبــان، 

قربانیــان منفعــل تأثیــرات رســانه  ها نیســتند، بلکــه انگیــزۀ آنهــا از اســتفاده از رســانه  ها، 

دســتیابی بــه مجموعــه  ای از رضامندی  هاســت. از برآينــد کارکردهايــی کــه الســول و رایــت3 

ارائــه و مک  کوايــل4 و همــکاران تکمیــل کرده  انــد، 6 مــورد رضامنــدی حاصــل از اســتفاده 

1 . Functionalism

2 . Uses and Gratifications

3 . Lasswell & Wright

4 . McQuail
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ــرار از روزمرگــی و مشــکات زندگــی(؛  ــل اســت: ســرگرمی )ف از رســانه  ها شــامل مــوارد ذی

نظــارت بــر محیــط )اطاع  جویــی(؛ هویت  یابــی شــخصی )معرفــی خــود، تحکیــم ارزش  هــا(؛ 

روابــط شــخصی و معاشــرت  پذیری )همراهــی و همنشــینی، کاربردهــای اجتماعــی(؛ بســيج 

اجتماعــی1 یــا همبســتگی اجتماعــی در واکنــش بــه محیــط؛ و آمــوزش )ســورین و تانــکارد، 

1395: 450 و مک  کوایــل، 1382: 107، 104 و 27 و مهــدی  زاده، 1391: 46-47(. 

ــب  ــنتی مخاط ــاح س ــن اصط ــر، جايگزي ــوم کارب ــی، مفه ــانه  های اجتماع ــط رس در محي

ــانه  های  ــه رس ــاره دارد ک ــی اش ــت و فرصت ــه ظرفي ــر، ب ــوم کارب ــتفاده از مفه ــود. اس می ش

اجتماعــی، در اختيــار اعضــای جامعــه قــرار می  دهنــد تــا عاوه بــر دريافــت فعاالنــۀ محتــوا، 

ــد.  ــوا بپردازن ــتراک  گذاری محت ــد و به اش ــن تولي ــران و همچني ــاير کارب ــا س ــل ب ــه تعام ب

پذیــرش اســتفاده از رســانه  های اجتماعــی را می  تــوان از منظــر نظریــۀ اشــاعۀ نوآوری  هــا2 

ــاس  ــرخ اقتب ــراد را از نظــر ن ــا، اف ــد اشــاعۀ نوآوری  ه ــن فراین ــرد. راجــرز3 در تبیی ــن ک تبیی

نــوآوری بــه پنــج دســته تقســیم می  کنــد: نــوآوران، اقتباس  گــران اولیــه، اکثریــت اولیــه، 

اکثریــت متأخــر و کندروهــا )ســورین و تانــکارد، 1395: 312(. انطبــاق بــا ارزش  هــای 

رایــج فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی اقتباس گــر؛ وضــوح نســبی مزایــای نســبی نــوآوری 

ــت  ــت انعطــاف؛ قابلی ــده(؛ ســادگی و قابلی ــه/ فای ــج )هزین ــا روش  هــای رای در مقایســه ب

ــودن نتایــج، از ویژگی  هــای نوآوری  هایــی اســت  ــودن؛ و ملمــوس ب بازگشــت و کم  خطــر ب

ــم و هریــس، 1388: 44(. ــرش، موفــق هســتند )نات  بی ــا پذی ــاس ی ــه معمــوالً در اقتب ک

ب. سواد رسانه  ای  و سواد سالمت

در مســیر تحــول و تکامــل ســواد رســانه  ای، رویکردهــا و مدل  هــای مختلفــی مطــرح شــده 

ــان  ــرده، در زم ــدی ک ــر4 آن را صورت  بن ــه پات ــانه  ای ک ــواد رس ــناختی س ــرد ش ــت. رویک اس

ــان گســترش يافــت و هــدف  ــۀ رســانه  های جمعــی در ســبد مصــرف رســانه  ای مخاطب غلب

از آن، حمايــت از مخاطبــان در مقابــل تهديدهــا و آثــار نامطلــوب احتمالــی رســانه  ها 

از جملــه: خطــرات اخاقــی، دســتکاری رســانه در نگــرش مخاطبــان و مســلط ســاختن 

نظریــۀ   .)Cervi, et. al, 2012: 20( رسانه  هاســت  مالــکان  موردنظــر  ايدئولوژی  هــای 

1 . Social Mobilization

2 . Diffusion of Innovations

3 . Rogers

4 . Potter
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انتقــادی ســواد رســانه  ای1 کــه کلنــر و شــر2 آن را صورت  بنــدی کردنــد، متأثــر از رویکردهــای 

ــان و خوانــش انتقــادی )رمزگشــایی  ــودن مخاطب ــه فعــال ب مطالعــات فرهنگــی اســت و ب

ــه( و  ــیت و طبق ــژاد، جنس ــۀ ن ــه: در زمین ــی از جمل ــت  های بازنمای ــر سیاس ــام از منظ پی

ــی  ــت از دموکراس ــهروندان و حمای ــازی ش ــانه  ای در توانمندس ــواد رس ــش س ــن نق همچنی

تأکیــد دارد )Kellner & Share, 2007: 8(. بــا گســترش رســانه  های دیجیتــال از دهــۀ 

1990، عاوه بــر توانایی  هــای مصــرف رســانه  ای و دریافــت پیــام، مهارت  هــای تولیــد و 

ــرده و  ــدا ک ــاب پی ــانه  ای بازت ــواد رس ــای س ــا و مدل  ه ــام در رویکرده ــتراک  گذاری پی به  اش

مزيت  هــا و فرصت  هــای فناوری  هــای جدیــد در توانمندســازی شــهروندان موردتوجــه قــرار 

گرفتــه اســت )Cervi, et.al., 2012: 20؛ Tornero & Celot, 2007(. یکــی از ایــن مدل  هــا، 

ــور  ــده و دو مح ــه ش ــکاران ارائ ــن3 و هم ــط چ ــه توس ــت ک ــد اس ــانه  های جدی ــواد رس س

 .)Chen, et.al., 2011: 2( 6ــرد ســواد در مصــرف رســانه4؛ و ســواد در تولیــد5 را دربرمی  گی

ــانه  ای در  ــوای رس ــی و درک محت ــی دسترس ــی توانای ــرف به معن ــردی در مص ــواد عملک س

ــی و تحلیــل  ــی توانایــی ارزیاب ــی؛ و ســواد انتقــادی در دریافــت محتــوا به معن ســطح متن

محتــوای رســانه  ای 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 

ــوا،  ــد محت ــوای رســانه  ای؛ و ســواد انتقــادی در تولی ــق محت ــرای خل ــاوری ب اســتفاده از فن

ــوای رســانه  ای خلق شــده و مشــارکت در  ــی درک تأثیرهــای اجتماعــی محت ــی توانای به معن

 .)Lin, et.al., 2013: 165( محیــط رســانه    های پیچیــده و غنــی ماننــد ســکندالیف7 اســت

ــه و  ــات پای ــردازش و درک اطاع ــب، پ ــرای کس ــراد ب ــت اف ــه ظرفی ــامت ک ــواد س س

خدمــات ســامت به منظــور اتخــاذ تصمیم  هــای مناســب در حــوزۀ ســامت، تعریــف شــده 

اســت )Kamel Bolous, 2011: 3(، در تاش  هــا بــرای ارتقــای ســامت8، ريشــه دارد و 

1 . Critical Media Literacy

2 . Kellner & Share

3 . Chen 

4 . Consuming Literacy 

5 . Prosuming Literacy 
6.  بــا توجــه بــه اینکــه در فارســی، معــادل مناســبی بــرای واژۀ ترکیبــی تولیــد- مصــرف »Prosume« نهــاده نشــده 

اســت، در اینجــا به صــورت »تولیــد«، ترجمــه شــده اســت.

7 . Second Life

8 . Health Promotion
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هــدف آن، توانمندســازی افــراد بــرای اتخــاذ تصميم  هــای بهتــر و مدیریــت مهارت  هــا بــرای 

حفــظ و بهبــود ســامت اســت. ســواد ســامت از طريــق توانمندســازی افــراد و اجتماع  هــا، 

ــروزی در ســطح  ــه ســامت و به ــد  ب ــت ســامت و تعه ــه دموکراتيزه شــدن نظــام مراقب ب

 .)Kickbush, et.al., 2013:  22( فــرد، اجتمــاع و جامعــه کمــک می  کنــد

نات  بيــم1 توانمندی  هــای ســواد ســامت را در ســه ســطح عملکــردی2 )مهارت  هــای 

پايــۀ خوانــدن و نوشــتن در درک مطالــب ســامت و عملکــرد مؤثــر در وضعيت  هــای زندگــی 

ــکال  ــا از اش ــتخراج معن ــرای اس ــی ب ــناختی و اجتماع ــای ش ــی3 )مهارت  ه ــره(؛ تعامل روزم

ــر(؛  ــری اطاعــات ســامت درمــورد وضعيت  هــای درحال تغيي ــف ارتباطــات و به  کارگي مختل

و انتقــادی4 )مهارت  هــای شــناختی و اجتماعــی بــرای تحليــل انتقــادی اطاعــات ســامت 

ــرده اســت  ــن ک ــرل رويدادهــا و موقعيت  هــای زندگــی( تبیی ــرای کنت ــا ب و اســتفاده از آنه

)نات  بیــم، 2000: 8(. درحالی کــه دو ســطح اول، بیشــتر معطــوف بــه توانمندی  هــای 

ــاع  ــع اجتم ــه مناف ــردی، ب ــای ف ــر مزاي ــادی، عاوه ب ــامت انتق ــواد س ــتند، س ــردی هس ف

پيونــد می  خــورد. زيــرا قــادر اســت ظرفیــت و توانایــی افــراد را به لحــاظ ســرمايۀ اجتماعــی، 

درک تعيين  کننده  هــای ســامت و پرســش درمــورد آنهــا، درک نابرابری  هــای ســامت و 

حرکت  هــای سياســی و اجتماعــی بــرای تغييــر و کاهــش نابرابری هــا بهبــود بخشــد 

.) Sykes, et. al., 2013: 8(

ج. مدل مفهومی سواد رسانه  ای سالمت

ســواد رســانه  ای ســامت، حاصــل تلفیــق مفاهیــم ســواد رســانه  ای و ســواد ســامت اســت 

و مهارت  هــای موردنیــاز بــرای اســتفاده از ابــزار و محتــوای رســانه  ای بــرای دسترســی، درک 

ــط  ــا محی ــرد ی ــود ســامت ف ــات و پیام  هــای ســامت را به منظــور بهب ــری اطاع و به کارگی

ــق  ــاس و تلفی ــود )Levin-Zamir & Bertschi, 2018: 2(. از اقتب ــامل می  ش ــاع ش اجتم

ــانه  ای  ــواد رس ــدل س ــوان م ــامت، می  ت ــواد س ــد و س ــانه  های جدی ــواد رس ــای س مدل  ه

ــی و  ــای دسترس ــه مهارت  ه ــردی ب ــواد عملک ــرد. س ــیم ک ــر ترس ــکل زی ــه ش ــامت را ب س

ــب ســامت اشــاره دارد )نات  بیــم، 2000: 8(.  اســتفاده از ابزارهــای رســانه  ای و درک مطال

1 . Nutbeam

2 . Functional

3 . Interactive

4 . Critical
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ســواد تعاملــی، مســئولیت مشــترک ارائه  دهنــدگان و دریافت  کننــدگان پیــام ســامت 

اســت تــا به گونــه  ای ارتبــاط برقــرار کننــد کــه دیگــری بتوانــد محتــوای ارتبــاط را درک کنــد 

ــل  ــیر و تحلی ــادی در تفس ــر انتق ــای تفک ــادی، مهارت  ه ــواد انتق ــورن، 1399: 2(. س )اوزب

ــکاران،  ــی و هم ــی نافچ ــرد )رئیس ــانه  ها دربرمی  گی ــامت را در رس ــه س ــوط ب ــوای مرب محت

1399: 198(. ســواد مشــارکتی، از بُعــد انتقــادِی ســواد ســامت اقتبــاس شــده و ناظــر بــه 

ــزی و عرضــۀ خدمــات ســامت در  ــرای برنامه  ری ــری ب سهیم شــدن در فرایندهــای تصمیم  گی

ــر نظــام ســامت )بازخــورد نســبت بــه سیاســت  ها و کیفیــت خدمــات  جامعــه؛ نظــارت ب

ــه و  ــای جامع ــامت اعض ــه س ــبت ب ــئولیت نس ــاس مس ــامت(؛ احس ــای س و مراقبت  ه

.)Sykes, et. al., 2013: 8( ــت ــت اس ــب نادرس ــه مطال ــبت ب ــان دادن نس واکنش نش

نمودار 1؛ ابعاد سواد رسانه  ای سامت

تعاریف نظری و عملیاتی

ــن  ــی، ای ــانه های اجتماع ــور از رس ــه، منظ ــف پیش  گفت ــق تعری ــی: طب ــانه  های اجتماع رس

ــتاگرام؛  ــوک و اینس ــه: فیس  ب ــی، از جمل ــبکه  های اجتماع ــایت  های ش ــتند: س ــوارد هس م

پیام رســان  های فــوری، از جملــه: واتــس  اپ، تلگــرام و ســروش؛ توییتــر و وباگ  هــا؛ 

ــارات؛ و  ــاک، یوتیــوب و آپ ــا؛ تاالرهــای گفتگــو )مثــل زوم، نی  نی  ســایت(؛ تیک  ت ویکی  پدی

ــو.  ــل پوکمن  گ ــازی مث ــت مج ــای واقعی ــای دني بازی  ه
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ســواد رســانه  ای ســامت: از تلفیــق تعاریــف ســواد ســامت و ســواد رســانه  ای، ایــن 

ــای  ــال پیام  ه ــق و انتق ــل، خل ــی، تحلی ــان در دسترس ــراد از توانایی  ش ــه درک اف ــوم ب مفه

ــرد:  ــد را دربرمی  گی ــار بُع ــاره دارد و چه ــانه  ها اش ــق رس ــامت از طری ــوزۀ س ــی در ح ارتباط

ــرای  ــی ب ــانه  های اجتماع ــتفاده از رس ــهولت اس ــراد را از س ــی اف ــردی«، ارزیاب ــواد عملک »س

دسترســی بــه اطاعــات و خدمــات مراقبــت   ســامت و توانایــی جســت وجو و درک 

 Nutbeam, 2000: و Klecun, 2012: 145( بــا ســامت می  ســنجد پیام  هــای مرتبــط 

ــای  ــادی پیام  ه ــی انتق ــان در ارزیاب ــخ گویان از توانایی  ش ــادی«، درک پاس ــواد انتق 8(. »س
ســامت اســت )رئیســی نافچــی و همــکاران، 1399( و مــواردی از قبیــل: توجــه بــه منافــع و 

ســوگیری  های تولیدکننــدگان پیــام )Park, 2012: 91(؛ رصــد منابــع و دیدگاه  هــای مختلــف 

بــرای تصمیم  گیــری آگاهانــه )Rainie & Wellman, 2012: 125(؛ توجــه بــه بافــت و زمینــۀ 

 Klecun, 2012:( اجتماعــی، دقــت در تعمیم  پذیــری تجربیــات و توصیه  هــای کاربــران

147(؛ جایگزیــن نکــردن مشــاورۀ تخصصــی بــا توصیه  هــای بهداشــتی آنایــن و توجــه بــه 
اعتبــار منبــع منتشــرکنندۀ پیــام )Kamel Boulos, 2012: 3( را دربرمی  گیــرد. منظــور از 

»ســواد تعاملــی«، برداشــت پاســخ گویان از توانایی  شــان در خلــق محتــوا و طــرح مباحــث 

ــتراک گذاری  ــی )Lin, et.al., 2013: 165(، به اش ــانه  های اجتماع ــامت در رس ــا س ــط ب مرتب

تجربیــات و ســؤال  ها بــا متخصصــان، ارائه  دهنــدگان خدمــات ســامت، انجمن  هــای 

 Klecun,( مربــوط بــه بیماری  هــای خــاص و افــراد بــا دغدغه  هــا و مشــکات مشــابه اســت

ــت  ــا وضعی ــب ب ــای متناس ــات و توصیه  ه ــن اطاع ــه یافت ــه ب ــی ک 144 :2012(. تعامات
 .)Nutbeam, 2000: 11( ســامت خــود و داشــتن انگیــزه بــرای اجــرای آنهــا کمــک می  کننــد

»ســواد مشــارکتی«، ســواد انتقــادی در تولیــد و بازنشــر محتــوای ســامت در رســانه  های 

اجتماعــی اســت کــه مــواردی ماننــد: توجــه بــه حریــم خصوصــی خــود و دیگــران، اطمینــان 

از معتبــر بــودن مطالــب پیــش از بازنشــر آنهــا )Rainie & Wellman, 2012: 241( و 

ــامت را  ــای س ــات و پیام  ه ــه خدم ــبت ب ــان دادن نس ــورد نش ــیابی و بازخ ــن ارزش همچنی

 .)Sykes, et. al., 2013: 8( دربرمی  گیــرد

ــای  ــتفاده از گروه  ه ــامد اس ــن بس ــی: میانگی ــانه  های اجتماع ــتفاده از رس ــزان اس می

مختلــف رســانه  های اجتماعــی )مــوارد ذکرشــده در تعریــف رســانه  های اجتماعــی( اســت. 

ــتفاده از  ــور، اس ــامت: منظ ــوزۀ س ــتفاده در ح ــی مورداس ــانه  های اجتماع ــوع رس تن

ــش  ــه موجــب افزاي ــرای دریافــت پیام  هــای ســامت اســت ک ــدد ارتباطــی ب مجــاری متع
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از  احتمــال مواجهــه بــا پیــام ســامت می  شــود )صفــاری و همــکاران، 1394: 59(. 

ــت وجوی  ــرای جس ــی ب ــانه  های اجتماع ــروه از رس ــدام گ ــد از ک ــیده ش ــخ گویان، پرس پاس

همچنیــن  و  مطلــب  به  اشــتراک  گذاری  و  تولیــد  بهداشــتی،  توصیه  هــای  و  اطاعــات 

مشــاوره بــا دوســتان و متخصصــان درمــورد موضوعــات مرتبــط بــا ســامت بهــره 

می  گیرنــد؟ براســاس حداقــل و حداکثــر مقادیــر به دســت آمده، پاســخ گویان به لحــاظ 

شــده  اند.  دســته  بندی  مورداســتفاده،  رســانه  های  تنــوع 

اســتفاده از کارکردهــای رســانه  های اجتماعــی در حــوزۀ ســامت: منظــور، انگیزه  هــای 

افــراد بــرای اســتفاده از رســانه  ها در حــوزۀ ســامت اســت. کارکــرد »ســرگرمی«، برگرفتــه از 

راهبــرد ســرگرمی– آمــوزش1 در ارتباطــات ســامت2، بــه دریافــت اخبــار و پیام  هــای آموزشــی 

ــی  ــانه  های اجتماع ــت  و  گذار در رس ــردن از گش ــا لذت ب ــان ب ــامت، همزم ــای س ــرای ارتق ب

اشــاره دارد )Obregon & Waisbord, 2012: 23(. منظــور از »اطاع  رســانی«، دریافــت 

ــانه  های  ــت. رس ــامت و بیماری  هاس ــورد س ــات درم ــار و اطاع ــتراک گذاری اخب ــا به اش ی

اجتماعــی بــه کاربــران امــکان می  دهنــد بــا دنبــال کــردن هشــتگ  ها3 یــا صفحــات 

ــده  ــا شخصی  سازی  ش ــتی4 ی ــورت درخواس ــامت را به ص ــات س ــار و اطاع ــه، اخب موردعاق

و  دریافــت  »یادگیــری«،  کارکــرد   .)Rainie & Wellman, 2012: 12( کننــد  دریافــت 

ــی،  ــبک زندگ ــاح س ــر و اص ــرای تغیی ــتی را ب ــای بهداش ــا و آموزه  ه ــری توصیه  ه به  کارگی

 .)Kamel Boulos, 2012: 3( ــود ــامل می  ش ــامت ش ــت س ــود وضعی ــی و بهب خودمراقبت

درمــورد کارکــرد »خودابــرازی یــا خودبیانگــری«5، رســانه  های اجتماعــی بــه افــراد و گروه  هــا 

ــردی  ــد و دغدغه  هــای ف ــر عقای ــد ب ــراز نظــر و تأکی ــرای اب ــی«6 ب ــد »صدای فرصــت می  دهن

و اجتماعــی داشــته باشــند. عاوه بــر خلــق محتــوا و بارگــذاری مطلــب در رســانه  های 

اجتماعــی، اســتفاده از محتواهــای قبلــی و تلفيــق و بازنشــر آنهــا به شــکلی متفــاوت 

)ماننــد: ترکيــب تصويــر، متــن و موســيقی و...(، نظرگــذاری7 یــا بازنشــر پیام  هــای 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 می  گیــرد )Rainie & Wellman, 2012: 14(. تعامــل بیــن بيمــاران، 

دوســتان و بســتگان فــرد، متخصصــان و دیگــر اعضــای جامعــه، فرصت  هــای فوق العــاده  ای 

را بــرای »حمايــت اجتماعــی و عاطفــی« فراهــم می  کنــد )Kamel Boulos, 2012: 2(. ایــن 

ــی  ــانه  های اجتماع ــی رس ــای تعامل ــخ گویان را از ظرفیت  ه ــری پاس ــزان بهره  گی ــاخص، می ش

ــتراک گذاری  ــی و به اش ــت اجتماع ــورداری از حمای ــرای برخ ــط ب ــبکۀ رواب ــترش ش ــرای گس ب

ــی«  ــرک اجتماع ــا تح ــیج ی ــرد، »بس ــن کارک ــنجد. آخری ــامت می  س ــوزۀ س ــات در ح تجربی

اســت کــه ســازمان جهانــی بهداشــت آن را فراينــد گردهــم  آوردن تمــام متحــدان يــا 

ــی و  ــش آگاه ــرای افزاي ــف، ب ــای مختل ــد در بخش  ه ــه قادرن ــت ک ــته اس ــی دانس همکاران

ــات و  ــع و خدم ــع مناب ــه توزي ــد و ب ــت کنن ــاص فعالي ــه    ای خ ــورد برنام ــری درم مطالبه گ

.)WHO, 2006, site( ــانند ــاری رس ــاع ي ــدار اجتم ــارکت پاي ــت مش تقوي

ــۀ محــل  ــل و منطق ــس، ســن، ســال  های تحصی ــدۀ جن ــه  ای: دربرگیرن ــای زمین متغیره

ســکونت )معــرف پایــگاه اقتصــادی( اســت. 

روش  شناسی پژوهش

روش پژوهــش، پیمایــش و جامعــۀ آمــاری آن، شــهروندان 18ســاله و باالتــر ســاکن 

ــق سرشــماری نفــوس و مســکن  ــد. مطاب ــت اســتفاده می  کنن تهــران هســتند کــه از اینترن

ــا ماحظــۀ  ــد کــه ب ــر ســاکن تهــران1، 7177154 نفــر بوده  ان 1395، افــراد 15ســاله و باالت

ضریب نفــوذ صددرصــدی اینترنــت در کشــور، تمــام ایــن جمعیــت به عنــوان جامعــۀ آمــاری 

لحــاظ می  شــود. حداقــل حجــم نمونــه براســاس فرمــول کوکــران و خطــای 5 درصــد، 384 

نفــر محاســبه می  شــود کــه بــا درنظرگرفتــن حاشــیۀ اطمینــان، 400 پرســش نامه، پــردازش 

ــر  ــت ه ــا جمعی ــب ب ــه  ای، متناس ــه  ای چندمرحل ــه روش خوش ــری ب ــت. نمونه  گی ــده اس ش

یــک از مناطــق 22  گانــۀ شــهر تهــران، بــا مراجعــه بــه درب منــازل در اردیبهشــت ماه ســال 

1398 صــورت گرفتــه اســت2. 

گویــه   53 و  اصلــی  ســؤال   5 بــا  محقق  ســاخته  پرســش نامۀ  ســنجش،  ابــزار 

)به همــراه ســؤالی درمــورد موضوعــات بهداشــتی موردعاقــه( اســت کــه 20 گویــه، »ســواد 

رســانه  ای ســامت«؛ 7 گویــه، »میــزان اســتفاده از رســانه  های اجتماعــی«؛ 8 گویــه، 

1  طبقه  بندی سنی گزارش سرشماری مرکز آمار ایران، از 15 تا 19 سال است.
2  مستندات اجرای پیمایش به دفتر فصلنامه ارائه شده است. 
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ــتفاده  ــه، »اس ــامت«؛ و 18 گوی ــوزۀ س ــتفاده در ح ــی مورداس ــانه  های اجتماع ــوع رس »تن

از کارکردهــای رســانه  های اجتماعــی در حــوزۀ ســامت« را می  ســنجند. ضریــب آلفــای 

کرونبــاخ1 پرســش نامه )بــرای 45 گویــه در ســطح ســنجش فاصلــه  ای یــا نســبی و در 

قالــب طیــف لیکــرت(، 0/837 و نشــان دهندۀ  پایایــی2 و ســازگاری  درونــی ابــزار ســنجش 

ــامت« 0/710،  ــانه  ای س ــواد رس ــاخص  های »س ــرای ش ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــت. ضری اس

»میــزان اســتفاده از رســانه  های اجتماعــی« 0/747 و »اســتفاده از کارکردهــای رســانه  های 

ــت.  ــده اس ــبه ش ــامت« 0/873 محاس ــوزۀ س ــی در ح اجتماع

ــبی  ــی مناس ــش نامه از روای ــد پرس ــان می  دهن ــازه4 اطمین ــار س ــوری3 و اعتب ــی ص روای

ــازه  های  ــرای س ــرازش ب ــی ب ــون نیکوی ــدی5 و آزم ــی تأیی ــل عامل ــت. تحلی ــوردار اس برخ

ــوزۀ  ــی در ح ــانه  های اجتماع ــای رس ــتفاده از کارکرده ــامت« و »اس ــانه  ای س ــواد رس »س

ــذف  ــرای ح ــر از 0/5 ب ــتاندارد کمت ــی اس ــار عامل ــا ب ــازه ای ب ــد س ــان می  ده ــامت« نش س

ــا مفاهیــم و نظریه  هایــی کــه آزمــون  ــدارد و ابعــاد استخراج شــده در پژوهــش ب وجــود ن

ــن شــده، تناســب دارد.  ــا تدوی ــر محــور آنه ب

جدول 1. برآورد بارهای عاملی و سطح معنی داری سازۀ سواد رسانه  ای سامت

مؤلفه های سازه
برآورد بارهای

 عاملی

بارهای عاملی 

استانداردشده

واریانس 

تبیین شده

خطای 

استاندارد  

ناحیۀ 

بحرانی 

سطح 

معنی داری 

10/690/47سواد عملکردی

***1/1560/650/430/1676/912سواد تعاملی

***1/3600/520/270/1036/476سواد انتقادی

***1/2370/520/270/1826/809سواد مشارکتی

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

معیارهــای AGFI >0/9 ،0/92>IFI>0/95 ،0/9>NFI>0/95<0/85 و GFI >0/95< 0/9 مــدل 

ــد. ــی می کنن ــب ارزیاب ــامت« را مناس ــانه  ای س ــواد رس »س

ــی داری ســازۀ اســتفاده از کارکردهــای رســانه  های اجتماعــی  ــی و ســطح معن ــرآورد بارهــای عامل جــدول 2. ب

1  . Cronbach›s Alpha

2  . Reliability

3  . Face Validity

4  . Construct Validity

5  . Confirmatory Factor Analysis
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در حــوزۀ ســامت

مؤلفه های سازه
برآورد بارهای 

عاملی

بارهای عاملی 

استانداردشده

واریانس 

تبیین شده

خطای 

استاندارد  

ناحیۀ 

بحرانی 

سطح 

معنی داری 

10/520/27سرگرمی 

***1/4510/790/630/1479/875اطالع رسانی 

***1/4280/680/460/1569/175یادگیری 

***1/1620/650/430/1298/997حمایت اجتماعی

***1/4260/760/570/1479/689خودبیانگری

***1/1550/650/420/1298/968تحرک اجتماعی

X2 = 68/896 | df= 9 |  RMSEA= 0/129| GFI = 0/943 | NFI = 0/919

CFI = 0/928 |   IFI=  0/929  |  AGFI=  0/876    

اجتماعــی در حــوزۀ ســامت« نیــز  کارکردهــای رســانه  های  از  درمــورد »اســتفاده 

 0/85> AGFI  >0/9 ،0/92> IFI >0/95 ،0/95> CFI >0/97 ،0/9 >NFI >0/95 معیارهــای

و GFI >0/95<0/9 مؤیــد برازنده بــودن مــدل هســتند.

یافته  های تحقیق

داده  های پیمایش با استفاده از نرم  افزار SPSS 25 و Amos تحلیل شده است. 

الف. یافته  های توصیفی 

48/8 درصــد پاســخ گويان، مــرد و 51/2 درصــد زن بوده انــد. میانگیــن ســنی پاســخ گویان 

ــان 13 اســت. 16/8 درصــد پاســخ گويان در  حــدود 35 و میانگیــن ســال  های تحصیــل آن

ــز و  ــد در مرک ــرب، 17/5 درص ــد در غ ــرق، 14/5 درص ــد در ش ــمالی، 24/8 درص ــق ش مناط

26/4 درصــد در مناطــق جنوبــی شــهر تهــران ســاکن بوده  انــد.
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جدول 3. یافته  های توصیفی شاخص  های سواد رسانه  ای سامت، میزان استفاده از رسانه  های اجتماعی و نحوۀ 

استفاده از رسانه  های اجتماعی در حوزۀ سامت

میانگینآماره
انحراف 
استاندارد

بیشینهکمینهواریانس

2/790/3330/1111/33/7سواد رسانه  ای سالمت  

2/940/4820/2322/892/99سواد عملکردی

2/870/6350/4042/812/93سواد مشارکتی

2/770/3600/1302/742/81سواد انتقادی

2/560/4690/2202/512/61سواد تعاملی

1/722/1774/73706میزان استفاده از رسانه های اجتماعی

تعداد رسانه  های اجتماعی مورداستفاده در 
سالمت 

2/621/8543/43908

استفاده از کارکردهای رسانه  های اجتماعی در 
حوزۀ سالمت

2/250/6510/69615

ــن  ــا 4(؛ میانگی ــازه 1 ت ــخ گویان، 2/79 )در ب ــامت پاس ــانه  ای س ــواد رس ــن س میانگی

شــاخص اســتفاده از رســانه  های اجتماعــی 1/72 )از 6 نمــره(؛ و میانگیــن اســتفاده از 

ــت.  ــا 5( اس ــازۀ 1 ت ــخ گویان، 2/25 )در ب ــن پاس ــی در بی ــانه های اجتماع ــای رس کارکرده

تنــوع رســانه  های اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت در 15/6 درصــد پاســخ گویان، 

در حــّد »خیلی زیــاد یــا زیــاد«، 11/7 درصــد در حــّد »متوســط« و 72/7 درصــد در حــّد »کــم 

ــت.  ــم« اس ــا خیلی ک ی
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جدول 4. تفاوت میانگین سواد رسانه  ای سامت پاسخ گویان به تفکیک متغیرهای زمینه  ای 

متغیر 
زمینه ای

میانگینگروه
آزمون تفاوت 

میانگین  
)F/t( بین گروهی

سطح معناداریدرجۀ آزادی

جنس
55/46مرد

-0/2403980/810
55/62زن

سن

1855/06-24 سال

50/058و2/162394

2556/70-29 سال

3055/49-39 سال

4056/55-49 سال

5054/66-59 سال

6051/29 سال و باالتر

تحصیالت

47/71ابتدایی

40/000و7/156359

راهنمایی و 
دبیرستان

52/98

54/93دیپلم

فوق دیپلم و 
لیسانس

56/96

57/21فوق لیسانس و باالتر

منطقۀ 
محل 
سکونت

57/27شمال

40/091و2/023395

55/14شرق

56/24غرب

54/43مرکز

55/17جنوب

ــن  ــن میانگی ــاری بی ــادار آم ــاوت معن ــد تف ــان می  ده ــا نش ــاوت میانگین  ه ــون تف آزم

ــان و مــردان، گروه  هــای ســنی گوناگــون و ســاکنان مناطــق  »ســواد رســانه  ای ســامت« زن

ــد،  ــان 99 درص ــطح اطمین ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــدارد. ای ــود ن ــهر وج ــف ش مختل

ــی ــون تعقیب ــق آزم ــت. طب ــادار اس ــی معن ــای تحصیل ــن گروه  ه ــن در بی ــاوت میانگی تف



24

استفادۀ کاربران از رسانه های اجتماعی ...

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

LSD، کمتريــن ميانگيــن نمــرۀ »ســواد رســانه  ای ســامت« متعلــق بــه گــروه بــا تحصیــات 
ــا تحصيــات دانشــگاهی اســت.  ــراد ب ــه اف ــوط ب ــن، مرب ــی و بيشــترين ميانگي ابتداي

ب. روابط همبستگی

رابطۀ سواد رسانه  ای سالمت با میزان استفاده از رسانه  های اجتماعی

آزمــون همبســتگی نشــان می  دهــد در ســطح اطمینــان 99 درصــد، بیــن »ســواد رســانه  ای 

ــف  ــدت ضعی ــا ش ــتگی ب ــی«، همبس ــانه  های اجتماع ــتفاده از رس ــزان اس ــامت« و »می س

وجــود دارد. در میــان ابعــاد »ســواد رســانه  ای ســامت«، قوی  تریــن همبســتگی بــا ســواد 

ــا ســواد مشــارکتی اســت. ــاط ب عملکــردی و ضعیف  تریــن ارتب

جدول 5. آزمون همبستگی سواد رسانه  ای سامت و ابعاد آن با میزان استفاده از رسانه  های اجتماعی1 

ضریب همبستگی شاخص

0/299**سواد عملکردی

0/181**سواد تعاملی

0/177**سواد انتقادی

0/145**سواد مشارکتی

0/283**شاخص کل سواد رسانه  ای سالمت

رابطۀ سواد رسانه  ای سالمت با تنوع رسانه  های اجتماعی مورداستفاده در سالمت

ــانه  های  ــوع رس ــامت« و »تن ــانه  ای س ــواد رس ــن »س ــد، بی ــان 99 درص ــطح اطمین در س

ــا شــدت متوســط وجــود دارد.  اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت« همبســتگی ب

در میــان »ابعــاد ســواد رســانه  ای«، قوی  تریــن همبســتگی بــا ســواد عملکــردی و مشــارکتی 

اســت.
جدول6؛ آزمون همبستگی سواد رسانه  ای سامت و ابعاد آن با تنوع رسانه  های اجتماعی مورداستفاده در حوزۀ سامت 

ضریب همبستگی شاخص

0/281**سواد عملکردی

0/250**سواد تعاملی

0/162**سواد انتقادی

0/281**سواد مشارکتی

0/365**شاخص کل سواد رسانه  ای سالمت

1  سطح معنی  داری 1 درصد با 2 ستاره و سطح معنی  داری 5 درصد با 1 ستاره مشخص می  شود. 
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رابطۀ سواد رسانه  ای سالمت با استفاده از کارکردهای رسانه  های اجتماعی 

ــانه  ای  ــواد رس ــد، »س ــان 99 درص ــطح اطمین ــد در س ــان می  ده ــتگی نش ــون همبس  آزم

ــامت«، دارای  ــوزۀ س ــی در ح ــانه  های اجتماع ــای رس ــتفاده از کارکرده ــا »اس ــامت« ب س

همبســتگی بــا شــدت متوســط اســت. در میــان ابعــاد »ســواد رســانه  ای ســامت«، 

ــت. ــی اس ــواد تعامل ــا س ــتگی ب ــن همبس قوی  تری

جدول7؛ آزمون همبستگی سواد رسانه  ای سامت و ابعاد آن با میزان استفاده از کارکردهای رسانه  های اجتماعی 

در حوزۀ سامت 

ضریب همبستگی شاخص

0/381**سواد عملکردی

0/472**سواد تعاملی

0/107**سواد انتقادی

0/354**سواد مشارکتی

0/491**شاخص کل سواد رسانه  ای سالمت

ج. رگرسیون چندمتغیره1 

ــط  ــی رواب ــی و پیش  بین ــرای بررس ــه ب ــه  گام2 ک ــه روش گام  ب ــره ب ــيون چندمتغي ــج رگرس نتای

عّلــی مســتقیم و خطــی بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته بــه کار رفتــه، نشــان می  دهــد 

بــا اطمینــان 95 درصــد، ضریــب همبســتگی چندگانــه بیــن »ســواد رســانه  ای ســامت« و 

ــر »کارکردهــای  ــن، 4 متغي ــب تعیی ــای ضری ــر مبن ــر آن، 0/579 اســت و ب ــر ب ــل مؤث عوام

ــی در  ــانه های اجتماع ــتفاده از رس ــوع اس ــامت«، »تن ــوزۀ س ــی در ح ــانه های اجتماع رس

حــوزۀ ســامت«، »منطقــۀ محــل ســکونت« و »ســال  های تحصيــات«، درمجمــوع،  33/5 

ــد.  ــی می  کنن ــامت« را پيش بين ــانه  ای س ــواد رس ــر »س ــس متغي ــد از واريان درص

1 . Multiple Regression

2 . Stepwise
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جدول 8؛ تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر سواد رسانه  ای 
سالمت 

RR2نام متغيرها

A
d R

2

FSi
gغیراستاندارد βاستاندارد βtSi
g

استفاده از 
کارکردهای 
رسانه های 

اجتماعی در 
حوزۀ سالمت

0/4910/2410/241126/2160/0000/9520/45010/3670/000

تنوع 
رسانه های 
اجتماعی 

مورداستفاده 
در سالمت

0/5500/3020/06134/8060/0000/7240/2054/6250/000

منطقۀ 
محل سکونت

0/5680/3220/02011/9550/000-0/585-0/131-3/0690/002

سال های 
تحصيل

0/5790/3350/0137/6270/0000/2530/1192/7620/006

26/5910/000--41/915----------عدد ثابت

براســاس ســطح معنــی داری آمــاره t و میــزان ضریــب بتــا )β(، »اســتفاده از کارکردهــای 

رســانه  های اجتماعــی در حــوزۀ ســامت«، بیشــترین ســهم را در پیش  بینــی ســواد رســانه  ای 

ســامت دارد و بعــد از آن، »تنــوع رســانه  های اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت«، 

»منطقــۀ محــل ســکونت« و »ســال  های تحصیــل« قــرار دارنــد. همچنیــن ســازه  های »میــزان 

ــدل  ــکونت«، از م ــۀ محل س ــس« و »منطق ــن«، »جن ــی«، »س ــانه های اجتماع ــتفاده از رس اس

ــد.  ــی ســواد رســانه  ای ســامت ندارن ــری در پیش  بین خطــی تحقیــق خــارج می  شــوند و تأثی

معادلــۀ خــط رگرســيون ســواد رســانه  ای ســامت در بیــن کاربــران اینترنــت در شــهر تهــران 

ــود: ــدی می  ش ــر صورت  بن ــورت زي به ص

)کارکرد رسانه هاي اجتماعي در حوزۀ سامت*0/952( + 915/ 41 =  سواد رسانه  ای سامت 

+)تنوع رسانه  های اجتماعی مورداستفاده در حوزۀ سامت*0/724( +

E + )سال های تحصيل*0/253( + )منطقۀ محل سکونت*0/585-(
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بحث و نتیجه  گیری

بــر مبنــای نتایــج، اولیــن فرضیــۀ پژوهــش، مبنــی بــر وجــود رابطــۀ معنــادار بیــن »ســواد 

از رســانه  های اجتماعــی« )به صــورت عــام و  رســانه  ای ســامت« و »میــزان اســتفاده 

ــان دهندۀ  ــتگی، نش ــون همبس ــرا آزم ــود؛ زی ــد می  ش ــامت(، تأیی ــوزۀ س ــًا در ح ــه لزوم ن

ارتبــاط ضعیــف، امــا معنــادار بیــن ایــن دو متغیــر اســت. ایــن یافتــه بــا نتایــج روزنبــام و 

ــت.  ــگ اس ــارت2 )2017( هماهن ــاس1 )2016( و وارت و دروس ــکاران )2018(، بون  واتنوپ هم

در میــان ابعــاد »ســواد رســانه  ای ســامت«، قوی  تریــن همبســتگی بــا ســواد عملکــردی و 

ضعیف  تریــن ارتبــاط بــا ســواد مشــارکتی، ماحظــه شــده اســت. ایــن موضــوع، بیانگــر آن 

ــه رســانه  های اجتماعــی، امــکان جســت وجو و دریافــت اطاعــات  ــه دسترســی ب اســت ک

ــی انتقــادی متــون، به ویــژه پیــش از  ــد، امــا ارزیاب ــران فراهــم می  کن ــرای کارب ســامت را ب

ــه  ــد مهارت  هــا و توانایی  هــای بیشــتری اســت و ب ــا )ســواد مشــارکتی( نیازمن بازنشــر آنه

عوامــل دیگــری وابســته اســت.

ــامت« و  ــانه  ای س ــواد رس ــن »س ــۀ بی ــه رابط ــوف ب ــش، معط ــۀ پژوه ــن فرضی دومی

ــد شــده اســت.  ــز تأیی ــوع رســانه  های اجتماعــی مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت« نی »تن

ــر اســت   ــن دو متغی ــن ای ــا شــدت متوســط بی ــون همبســتگی، نشــان دهندۀ رابطــه ب آزم

ــزان  ــن ســواد ســامت و می ــورد رابطــۀ بی ــج مکــرت3 و همــکاران )2016( درم ــا نتای ــه ب ک

پذیــرش برنامه  هــای کاربــردی حــوزۀ ســامت، همسوســت. از میــان ابعــاد »ســواد رســانه  ای 

ســامت«، قوی  تریــن همبســتگی بیــن ایــن متغیــر و ســواد عملکــردی و ســواد مشــارکتی 

و ضعیف  تریــن ارتبــاط مربــوط بــه ســواد انتقــادی اســت. بــه نظــر می  رســد اقتباس  گــران 

اولیــۀ نوآوری  هــا کــه تنــوع رســانه  های اجتماعــی مورداســتفاده آنهــا بیشــتر اســت، 

ــی  ــانه  های اجتماع ــامت، از رس ــا س ــط ب ــای مرتب ــت پیام  ه ــت وجو و دریاف ــر جس عاوه ب

به منظــور تولیــد محتــوا، بازنشــر پیــام و همچنیــن نظــارت بــر محیــط و نظــام ســامت بهــره 

می  گیرنــد و در بازنشــر مطالــب، دقــت بیشــتری بــه خــرج می  دهنــد. در عیــن حــال، ارتبــاط 

ــر، نشــان دهندۀ آن اســت کــه اقتباس  گــران اولیــۀ  ــا ایــن متغی ضعیــف ســواد انتقــادی ب

نوآوری  هــا، ممکــن اســت بــه آســیب  های فرهنگــی فناوری  هــا کم  توجــه باشــند و شــیفتۀ 

1 . Boonwattanopas

2 . Vaart & Drossaert

3 . Mackert



28

استفادۀ کاربران از رسانه های اجتماعی ...

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

کارآمــدی آنهــا شــوند. 

ــه رابطــۀ »ســواد رســانه  ای ســامت« و »اســتفاده از  ــۀ ســوم پژوهــش، ناظــر ب فرضی

ــادار  ــاط معن ــز تأییــد شــده و ارتب کارکردهــای رســانه  های اجتماعــی در حــوزۀ ســامت« نی

بــا شــدت متوســط بیــن ایــن دو متغیــر وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، کاربرانــی کــه تجربــۀ 

ــای  ــد، از مهارت  ه ــامت دارن ــوزۀ س ــی در ح ــانه  های اجتماع ــتفاده از رس ــتری در اس بیش

ســواد رســانه  ای باالتــری در ایــن حــوزه برخوردارنــد. ایــن یافتــه، ضمــن همســویی بــا نتایــج 

تعــدادی از پژوهش هــا در زمینــۀ ســواد ســامت و ســواد ســامت الکترونیــک، بــا نتایــج 

ــن از  ــامت پایی ــواد س ــطح س ــا س ــراد ب ــتفادۀ اف ــر اس ــی ب ــکاران )2018( مبن ــن و هم چ

ــرای کســب اطاعــات ســامت متفــاوت اســت. یکــی از دالیــل ایــن  رســانه  های جدیــد ب

امــر ممکــن اســت تفــاوت در حجــم نمونــه و شــیوۀ اجــرای پیمایــش )پیمایــش آنایــن در 

مطالعــۀ چــن و همــکاران( باشــد. در میــان ابعــاد »ســواد رســانه  ای ســامت«، قوی  تریــن 

همبســتگی بیــن »اســتفاده از کارکردهــای رســانه  های اجتماعــی« و ســواد تعاملــی؛ و 

ضعیف  تریــن ارتبــاط بیــن ایــن متغیــر و ســواد انتقــادی بــه دســت آمــده اســت. بــه نظــر 

می  رســد کاربرانــی کــه تجربــۀ بیشــتری در بهره  گیــری از انــواع کارکردهــای رســانه  های 

اجتماعــی در حــوزۀ ســامت دارنــد، از آن، صرفــًا بــرای دریافت اطاعــات اســتفاده نمی  کنند. 

ــا  ــا افــراد ب ــا متخصصــان ی بلکــه ایــن توانایــی را در خــود می  بیننــد کــه در موقــع نیــاز، ب

دغدغه  هــای مشــابه، مشــورت کــرده، اطاعــات و توصیه  هــای مناســب موقعیــت خــود را 

ــۀ کســانی که  ــن حــال، هم ــد ســازند. در عی ــات خــود بهره  من ــران را از تجربی ــد و دیگ بیابن

در رســانه  های اجتماعــی، درمــورد موضوعــات مرتبــط بــا ســامت بــه گفت وگــو یــا تولیــد 

محتــوا می  پردازنــد، از ســواد و مهارت  هــای انتقــادی بــرای ارزیابــی پیام  هــا برخــوردار 

ــن  ــات آنای ــتفاده از اطاع ــای اس ــورد چالش  ه ــری درم ــگ خط ــه، زن ــن یافت ــتند. ای نیس

ســامت بــه شــمار مــی  رود. 

چهارمیــن فرضیــۀ تحقیــق بــه تفــاوت »ســواد رســانه  ای ســامت« در بیــن گروه  هــای 

اجتماعــی مربــوط اســت. نتایــج نشــان می  دهــد تفــاوت میانگیــن »ســواد رســانه  ای 

ــان  ــن زن ــادار بی ــاوت معن ــا تف ــادار اســت، ام ــی، معن ــن گروه  هــای تحصیل ســامت« در بی

ــا یافته  هــای قاضــی ميرســعيد و قائمــی زاده )1396(؛  ــر ب ــن ام ــدارد. ای و مــردان وجــود ن
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ــکاران )2019( و  ــن1 و هم ــکاران )1386(؛ رات ــمی و هم ــی بنی  هاش ــی )1393(؛ طهران عباس

ــن  ــای لوي ــه در پژوهش  ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــگ اس ــوش2 )2013( هماهن کیک  ب

زميــر و همــکاران )2011(؛ طاووســی و همــکاران )1394(؛ و حســن و مســعود )2019(، 

ــرۀ کل  ــن نم ــاوت میانگی ــار، تف ــاف انتظ ــد. برخ ــوردار بوده  ان ــری برخ ــواد باالت ــان از س زن

ــا  ــه ب ــن یافت ــت. ای ــادار نیس ــنی، معن ــای س ــن گروه ه ــامت« در بی ــانه  ای س ــواد رس »س

ــی  زاده  ــعيد و قائم ــی ميرس ــکاران )1397(؛ قاض ــولی و هم ــوش )2013(؛ رس ــج کیک  ب نتای

)1396(؛ طاووســی و همــکاران )1394(؛ طهرانــی بنی  هاشــمی و همــکاران )1386( مبنــی بــر 

رابطــۀ معکــوس بیــن ســواد و ســن متفــاوت اســت. احتمــال دارد درگیــری بیشــتر افــراد 

ــا  ــادی پیام  ه ــی انتق ــا در ارزیاب ــتر آنه ــل بیش ــا تأم ــا ی ــا بیماری  ه ــن ب ــال و مس میان س

و همچنیــن افزایــش اســتفادۀ افــراد میان ســال و مســن از رســانه  های اجتماعــی در 

ــد  ــورد رون ــکاران )2019( درم ــن و هم ــد. رات ــر باش ــن ام ــل ای ــر از دالی ــالیان اخی ــول س ط

پیمایش  هــای ملــی امریــکا نیــز نتایجــی نزدیــک بــه پژوهــش حاضــر را گــزارش کرده  انــد. 

تفــاوت ایــن دو یافتــه بــا ســایر پژوهش  هــا ممکــن اســت به دلیــل گســترۀ جامعــۀ آمــاری 

موردمطالعــه )اتــکای برخــی از پژوهش  هــای پیش  گفتــه بــر دانشــجویان یــا بیمــاران یــک 

ــر باشــد.  ــه در ســال  های اخی ــر در مصــرف رســانه  ای اعضــای جامع ــا تغیی بیمارســتان( ی

از  اســتفاده  درمــورد پنجمیــن فرضیــه، رگرســیون خطــی چندمتغیــره نشــان داد 

ــر  ــرات متغی ــد از تغیی ــد 33/5 درص ــه  ای قادرن ــای زمین ــی و متغیره ــانه  های اجتماع رس

»ســواد رســانه  ای ســامت« را تبییــن   کننــد. »اســتفاده از کارکردهــای رســانه  های اجتماعــی 

در حــوزۀ ســامت«، قوی  تریــن پیش  بینی  کننــدۀ »ســواد رســانه  ای ســامت« کاربــران 

ــوع رســانه  های اجتماعــی مورداســتفاده در  ــد از آن، »تن رســانه  های اجتماعــی اســت و بع

ــطح  ــش س ــل«، در افزای ــال  های تحصی ــکونت« و »س ــۀ محل س ــامت«، »منطق ــوزۀ س ح

»ســواد رســانه  ای ســامت« ســهم دارنــد. اگــر »میــزان اســتفاده از رســانه  های اجتماعــی« 

از کارکردهــای رســانه  های  )به  طــور عــام( را نماینــدۀ مفهــوم »اســتفاده«، »اســتفاده 

اجتماعــی در حــوزۀ ســامت« را نشــانگر »رضامنــدی« و »تنــوع رســانه  های اجتماعــی 

ــم، نتایــج  ــوآوری« تلقــی کنی ــرش ن مورداســتفاده در حــوزۀ ســامت« را شــاخصی از »پذی

تحلیــل رگرســیون را می  تــوان چنیــن تفســیر کــرد کــه پذیــرش و رضامنــدی در »اســتفاده 

1 . Rutten

2 . Kickbusch
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از رســانه  های اجتماعــی در حــوزۀ ســامت«، تعیین  کننــدۀ »ســواد رســانه  ای ســامت« 

اســت، امــا براســاس »میــزان اســتفاده از رســانه  های اجتماعــی« )به طــور عــام( نمی  تــوان 

توانمندی  هــای ســواد رســانه  ای افــراد را در حــوزۀ ســامت پیش  بینــی کــرد. ایــن نتیجــه، 

مؤیــد تحلیــل روزنبــام و همــکاران )2018( اســت کــه گــزارش کردنــد کل زمــان صرف شــده 

ــن رســانه  ها در حــوزۀ  ــا اســتفاده از ای ــال در مقایســه ب در اســتفاده از رســانه  های دیجیت

ــود.  ــوب می  ش ــیه  ای محس ــری حاش ــامت، متغی س

ــامت  ــانه  ای س ــواد رس ــای س ــر توانمندی    ه ــتقیم، ب ــورت مس ــیت، به ص ــن و جنس س

ــتقیم  ــۀ مس ــل، دارای رابط ــال  های تحصی ــکونت و س ــا محل س ــتند، ام ــر نیس ــراد مؤث اف

ــام و  ــا یافته  هــای روزنب ــات در مــدل رگرســیون ب ــر هســتند. حضــور تحصی ــن متغی ــا ای ب

ــا  ــادی ب ــگاه اقتص ــی از پای ــه نمایندگ ــکونت ب ــۀ محل س ــر منطق ــکاران )2018( و متغی هم

ــت.  ــکاران )2019( همسوس ــن و هم ــج رات نتای

پیشنهادها

متغیرهــای بررسی شــده در ایــن پژوهــش، قادرنــد بیــش از 30 درصــد از تغییــرات ســواد 

ــای  ــود در تحقیق  ه ــنهاد می  ش ــد. پیش ــن کنن ــت را تبیی ــران اینترن ــامت کارب ــانه  ای س رس

آتــی، نقــش و ســهم ســایر عوامــل فــردی یــا اجتماعــی کــه ممکــن اســت با ســواد رســانه  ای 

ســامت افــراد در ارتبــاط باشــند، موردبررســی قــرار گیــرد.

از میــان ابعــاد »ســواد رســانه  ای ســامت«، کمتریــن امتیــاز مربــوط بــه ســواد تعاملــی و 

بیشــترین امتیــاز آن، ســواد عملکــردی اســت و مهارت  هــای ســواد انتقــادی در دریافــت و 

به  اشــتراک  گذاری محتــوا نیــز در میانــۀ طیــف قــرار دارنــد. از ایــن یافتــه، چنیــن اســتنباط 

ــتند و  ــر نیس ــاز یکدیگ ــامت، پیش  نی ــانه  ای س ــواد رس ــون س ــاد گوناگ ــه ابع ــود ک می  ش

لزومــًا نمی  تــوان براســاس امتیــاز بیشــتر ســواد انتقــادی نســبت بــه ســواد عملکــردی یــا 

ــد. در  ــل ش ــب قائ ــی و ترتی ــوا، توال ــرف محت ــواد در مص ــه س ــبت ب ــد نس ــواد در تولی س

ــانه  ای  ــواد رس ــت س ــرای تقوی ــت ب ــد اس ــه امی ــود ک ــرح می  ش ــنهادهایی مط ــه، پیش ادام

ســامت شــهروندان در چهــار بُعــد آن، مؤثــر واقــع شــود.

ــود،  ــودی خ ــکی، به خ ــش پزش ــت دان ــه داش ــد توج ــردی«، بای ــواد عملک ــورد »س درم

ــان  ــه مخاطب ــامت ب ــای س ــۀ پیام  ه ــگام ارائ ــت هن ــت. الزم اس ــی اس ــده و تخصص پیچی

ــل درک  ــوم، قاب ــرای عم ــه ب ــود ک ــتفاده ش ــی اس ــاده و مفاهیم ــان س ــص، از زب غیرمتخص
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ــتفاده،  ــهولت اس ــود. س ــز ش ــی پرهی ــات انگلیس ــروری اصطاح ــرد غیرض ــند و از کارب باش

انعطاف  پذیــری، وجــود محتــوای خاقانــه و افــزون بــودن مزایــا در مقایســه بــا هزینه  هــای 

مصــرف، از ویژگی  هــای نوآوری  هایــی هســتند کــه بیشــتر احتمــال دارد موردپذیــرش قــرار 

ــدی  ــا بهره  من ــت ت ــروری اس ــا، ض ــندبودن فناوری  ه ــتفاده و کاربرپس ــهولت اس ــد. س گیرن

ــه  ــا توج ــود. ب ــر نش ــه منحص ــدودی از جامع ــای مح ــه گروه  ه ــا ب ــن فناوری  ه ــای ای از مزای

ــوزۀ  ــی در ح ــانه  های اجتماع ــران از رس ــتفادۀ کارب ــرش و اس ــدۀ پذی ــش تعیین  کنن ــه نق ب

ســامت، مناســب اســت متخصصــان و متولیــان ســامت بــا ســرعت و دقــت، بــه تولیــد 

ــای  ــا ویژگی  ه ــب ب ــی )متناس ــانه  های اجتماع ــواع رس ــامت در ان ــوای س ــار محت و انتش

ــا،  ــه خبرگزاری  ه ــوا ب ــع محت ــال به موق ــه و ارس ــا مصاحب ــد و ب ــادرت ورزن ــانه( مب ــر رس ه

ــی  ــق، دسترس ــات موث ــه اطاع ــواره ب ــه، هم ــای جامع ــه اعض ــد ک ــم آورن ــرایطی را فراه ش

ــت و ضــرورت  ــان بحــران   و شــرایط اضطــراری، اهمی ــن موضــوع، در زم داشــته باشــند. ای

ــد.  ــدا می  کن ــتری پی بیش

درمــورد تقویــت »ســواد تعاملــی«، ماهیــت ارتباطــات در رســانه  های اجتماعــی، حکــم 

ــانه  های  ــا رس ــا ب ــن فض ــادی ای ــاوت بنی ــه تف ــامت ب ــوای س ــدگان محت ــد تولیدکنن می  کن

ــند  ــته باش ــار نداش ــرده، انتظ ــه ک ــت، توج ــویه اس ــًا یک س ــاط غالب ــه در آن ارتب ــی ک جمع

ــران  ــا کارب ــان ب ــاط آن ــد ارتب ــان فراین ــی، پای ــانۀ اجتماع ــب در رس ــار مطل ــذاری و انتش بارگ

ــتراک  گذاری  ــی به  اش ــی و عاطف ــت اجتماع ــرد حمای ــه کارک ــه ب ــا توج ــن ب ــد. همچنی باش

تجربیــات و امیــد و انگیزه  بخشــی بــرای ســازگاری بــا وضعیــت ســامت، پیشــنهاد می  شــود 

ســازمان  های مرتبــط بــا ســامت و به ویــژه انجمن  هــای بیماری  هــای خــاص، در قالــب 

تســهیل  گر، امــکان تعامــل و به اشــتراک  گذاری تجربیــات را بــرای افــراد بــا مشــکات 

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 اطاعــات ناقــص و گمراه  کننــده، شــایعات و اخبــار جعلــی کــه در فضــای 

رســانه  های اجتماعــی وجــود دارد، الزم اســت آموزش  هــای »ســواد انتقــادی« به طــور 

متنــاوب بــه اعضــای جامعــه ارائــه شــود. بــا توجــه بــه نقــش تعیین  کننــدۀ تحصیــات در 

تشــدید نابرابــری شــهروندان در برخــورداری از ســواد رســانه  ای ســامت، پیشــنهاد می  شــود 

متخصصــان و متولیــان ســامت از ظرفیت  هــای انــواع رســانه  ها- اعــم از رســانه  های 

اجتماعــی و  جمعــی- بــرای ارائــۀ به موقــع پیام  هــای ســامت و ارتقــای آگاهی  هــای 
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شــهروندان در مواجهــه بــا شــایعات و اطاعــات یــا توصیه  هــای نادرســت اســتفاده کننــد. 

ــات  ــح از اطاع ــق و صحی ــات موث ــخیص اطاع ــت تش ــه داش ــد توج ــال، بای ــن ح در عی

نادرســت و جعلــی- حتــی بــرای افــراد تحصیل  کــرده- بــه ســهولت میســر نیســت. بنابرایــن، 

ضــروری اســت ســازمان  های رســمی و صفحــات تخصصــی ســامت بــا مدیریــت برنــد، بــه 

منابــع شناخته  شــده و موثــق اطاعــات و توصیه  هــای ســامت بــرای آحــاد جامعــه تبدیــل 

شــوند. 

درمــورد تقویــت »ســواد مشــارکتی«، کمپین  هــا یــا پویش  هــای ســامت کــه از 

ــدازی  ــامت راه  ان ــی س ــای متول ــایر نهاده ــهرداری و س ــتی، ش ــازمان  های بهداش ــوی س س

ــر  ــی ب ــه مبتن ــوند ک ــه می  ش ــه مواج ــای جامع ــتقبال اعض ــا اس ــرایطی ب ــوند، در ش می  ش

نیازهــای ملمــوس اعضــای جامعــه بــوده، راهکارهــا و زیرســاخت  های مناســب بــرای اجــرای 

ــه  ــف، از جمل آنهــا وجــود داشــته باشــد و به صــورت گســترده، از طریــق رســانه  های مختل

ــی  ــیوه  های خودمراقبت ــوزش ش ــن، آم ــر ای ــزون ب ــوند. اف ــغ ش ــی تبلی ــانه  های اجتماع رس

بــرای حفــظ و بهبــود ســامت فــردی، به تنهایــی نمی  توانــد ضامــن ســامت افــراد و 

اجتمــاع باشــد. الزم اســت ســازمان  های متولــی ســامت و تصمیم  گیــران و سیاســتگذاران، 

بــا اتخــاذ سیاســت  ها و وضــع قوانیــن حامــی ســامت و تجهیــز زیرســاخت  های موردنیــاز، 

ــد.  ــد ارتقــای ســامت را در جامعــه تســهیل و هدایــت کنن فراین
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