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چکید�ه
یکی از مهم ترین کارکردهای تلویزیون، آموزش و آگاهی دهی جهت باال بردن 
سواد سالمت در میان مخاطبان است، از میان رسانه های مختلف رسانه ا ی 
چون تلویزیون، می تواند به  عنوان یک ابزار قدرتمند در ارائه اطالعات واقعی 
و آموزش بهداشت و سالمت، به تغییر نگرش ها و متعاقب آن رفتارهای سالم 
ارتباطات  مفهوم جدید  تبیین  و  توصیف  به  نخست؛  در بخش  گردد.  منجر 
سالمت و راه های افزایش مفهوم کمتر پرداخته شده سواد سالمت شهروندان 
از طریق رسانه پرداخته است؛ و در بخش دوم که موضوع آن ارزیابی عملکرد 
صدا و سیما در افزایش رفتارهای سالمت است، از نتایج پیمایش های صورت 
گرفته، استفاده شده است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که برنامه های 
صدا و سیما در حد متوسط توانسته است، رضایت مندی مخاطبان را به دست 
به  زیادی  عالقه مندی  مخاطبان  که  است  داده  نشان  نتایج  همچنین  آورد. 
داشته اند.  مستند  برنامه های  و  بیمار  پزشک-  بین  محور  گفتگو  قالب های 
نتیجه  این  به  این تحقیقات  اکثر  بر مخاطبان،  برنامه ها  تأثیرگذاری  نظر  از 
رسیده اند که صدا و سیما توانسته است سواد سالمت مخاطبان خود را باال 
ببرند و رضایت مندی در حد متوسط از این  گونه برنامه ها حاصل شده است. 
طبق نتایج به دست آمده پزشکان و متخصصانی که در برنامه ها برای ارتقا 
سالمت و آگاهی های بهداشتی مخاطبان دعوت شده اند از لحاظ آشنایی به 
ارتباطات سالمت در سطح متوسط قرار دارند که الزم است برای تأثیرگذاری 
هر چه بیشتر این برنامه ها در افزایش سواد سالمت مخاطبان، دست اندرکاران 
و برنامه سازان روی بحث ارتباطات سالمت تأکید بورزند. بنابراین برنامه سازان 
و تولیدکنندگان در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران الزم است جهت 
تقویت بخشیدن به برنامه ها و پیام های سالمت در شبکه های مختلف رادیویی 
و تلویزیونی، به جذابیت و تنوع بخشیدن به برنامه ها بپردازند و از متخصصان 

و پزشکان آشنا به ارتباطات سالمت در برنامه ها استفاده کنند. 
واژگان�کلید�ی

 صدا و سیما، سواد سالمت، رضایت مندی، مخاطبین شبکه سالمت
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مقدمه
روزانه  زندگی  در  جمعی  رسانه های  تأثیر 
شهروندان، محدود به تقويت يا تغییر نگرش ها 
و رفتارها نیست، بلکه می تواند منجر به کسب 
ارزش ها و نگرش ها و الگوهای رفتاری شود، که 
از آن به آثار اجتماعی رسانه ها تعبیر می کنند. 
)مهدی زاده، 1389: 56( از آن جايی که ورود 
به عصر جديد مشکالت خاص خود را به همراه 
آورده است و زمینه را برای شکل گیری انواع 
و اقسام بیماری های جسمی، روانی، عاطفی، 
توجه  لزوم  کرده،  فراهم  را  غیره  و  اجتماعی 
است.  ــروری  ض سالمت  مسئله  به  جــدی 
همچنین در روند توسعه کشورها توجه به امر 
سالمت جامعه در همه جوانب آن مهم و پر 

اهمیت است.
 يکی از مهم ترين کارکردهای تلويزيون، آموزش 
و آگاهی دهی جهت باال بردن سواد سالمت در 
میان مخاطبان است، از میان رسانه های مختلف 
رسانه ا ی چون تلويزيون، می تواند به  عنوان يک 
ابزار قدرتمند در ارائه  اطالعات واقعی و آموزش 
بهداشت و سالمت، به تغییر نگرش ها و متعاقب 
برنامه های  گردد.  منجر  سالم  رفتارهای  آن 
سالمت به  عنوان يک راهبرد کلیدی در جهت 
نگرانی های  پیرامون  عموم،  به  اطالع  رسانی 
سالمت  و  بهداشتی  مسائل  به  نسبت  آنان 
جمهوری  سیمای  و  صدا  می شوند.  شناخته 
به  عنوان رسانه   ملی، توجه به  ايران  اسالمی 
 سالمت و ارتقاء سطح شناخت و آگاهی مردم 
را برای پیشگیری، کنترل و درمان بیماری از 
همان آغاز به  عنوان يکی از رسالت های خود در 
نظر داشته است. در میان شبکه های سیمای 
سالمت  تلويزيونی  شبکه  اسالمی،  جمهوری 
برای گسترش  پنجم مهرماه سال 1391  در 
آگاهی و شناخت شهروندان، نسبت به سبک 
حوزه های  در  اطالع  رسانی  و  درست  زندگی 
آموزشی پزشکی سالمت تأسیس  شده  است. 
اين شبکه اطالعاتی در زمینه  موضوع سالمت 
و بیماری به  ويژه سالمت جسمی، روانی و انواع 

آسیب های اجتماعی و ارتقای سطح زندگی در 
اختیار مخاطب قرار می دهد. هدف ايجاد شبکه 
سالمت پاسخگويی به نیاز جامعه در موضوعات 
مختلف سالمت و ارتقاء سطح سواد سالمت 
اين  است.  جامعه  مردم  سالمت  رفتارهای  و 
برنامه  مخاطبان  گروه های  همه  برای  شبکه 
دارد؛ عالوه بر شبکه تلويزيونی سالمت، شبکه 
راديويی سالمت نیز برای ارتقاء سواد بهداشتی 
و رفتارهای سالمت شهروندان به وجود آمده 
است. اقدامات و برنامه ريزی های صدا و سیمای 
ايران در مورد آگاهی دهی  جمهوری اسالمی 
سالمت و بهبود آن در میان مخاطبان، تنها به 
اين شبکه های تخصصی، راديويی و تلويزيونی 
در  شبکه ها  همه  در  بلکه  نمی شود  محدود 
قالب های مختلف، برنامه های پزشکی- سالمت 
با  می دهد.  قرار  خود  مخاطبان  اختیار  در  را 
توجه به اين  که سالمت، در جهان امروز نقش 
حیاتی دارد و هسته اصلی و مرکزی در توسعه 
پايدار تلقی می شود، نیاز آموزشی شهروندان 
به برنامه های بهداشتی تلويزيون، نیازی بديهی 
است که بسته به ويژگی ها و عاليق مخاطبان، 
روش ها، موضوعات و اشکال مختلف برنامه ای را 
دربرمی گیرد و بايد توجه داشت که مردم با هر 
سطح و نوع سلیقه نیازمند آگاهی در موضوعات 
مرتبط با سالمتی هستند. در اين پژوهش قصد 
داريم با مرور پژوهش های پیشین و با استفاده 
از تئوری های ارتباطات و سالمت به نقشی که 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران می تواند 
در بهبود و ارتقا سواد سالمت شهروندان کمک 
رسانه  اين  می شود  باعث  که  راه هايی  و  کند 
سالمت  سواد  افزايش  در  مطلوبی  عملکرد 

داشته باشد بپردازيم.
1. تعریف مفاهیم
آموزش سالمت

مراقبت های  از  بخش  آن  سالمت  آموزش   
بهداشتی است که بر تأثیر عوامل رفتاری بر 
سالمت تکیه نموده و با مردمی آغاز می شود، 
که سالم بوده و عالقه مند به توسعه  معیارهای 
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سالمت فردی و اجتماعی هستند و به آن ها 
در گسترش شیوه های زندگی مؤثر، در حفظ و 
ارتقای سالمت کمک می کند. آموزش سالمت 
تسهیل کننده   يادگیری  تجارب  از  ترکیبی 
اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به 
تأمین، حفظ و ارتقای سالمت شده و ترکیبی 
از حمايت های آموزشی، ساختاری، اقتصادی و 
محیطی برای تعالی رفتار سالم است. )حمید 

زاده اربابی، 1386(
آموزش دهندگان سالمت، پیشگامانی هستند که 
همیشه طالب درک جديدی از رفتار انسانی و 
راه های جديد کاربرد دانش خويش، به منظور 
می باشند.  اجتماعی  و  فردی  مشکالت  حل 
تمام مراقبین سالمت و بیش از آن تمام فعاالن 
هستند  سالمت  آموزش دهنده  پايدار؛  توسعه 
افتخاری است که توسعه و تقويت آن  اين  و 
نیازمند برنامه ريزی دقیق برای توسعه  آموزش 
سالمت متکی بر شواهد و مبتنی بر جامعه است. 
سالمت  آموزش دهندگان  طیف  گستردگی 
تا  آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  وزير  از 
بهورزان سخت کوش و فداکار و رابطان پرافتخار 
سالمت، فرصتی است که بايد با افزايش آشنايی 
آنان با دانش ها و مهارت های مورد نیاز برای ارائه  
انواع خدمات آموزش سالمت از مرحله  تعیین 
نیازها تا اجرا و پايش ارزشیابی مداخالت آموزش 
سالمت، تقويت گردد. آموزش در حیطه  سالمت، 
از طريق توانمندسازی مردم برای شناخت عوامل 
تأثیرگذار بر سالمت فردی و اجتماعی و کمک 
به تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتار و شیوه 
سالمت  ارتقای  در  سعی  يعنی  سالم  زندگی 
جامعه دارد. )حمید زاده اربابی، 1386( رسانه  
ملی نیز با توجه به امکانات و ظرفیت های خود 
و بر اساس رسالتی که برای آن مشخص شده، 
برنامه های  چارچوب   در  را  سالمت  آموزش 
خود قرار داده است و به توسعه و رشد آگاهی 

مخاطبان در زمینه سالمت می پردازد.
ارتقای سالمت

علم و هنر کمک به سبک زندگی مردم، که 

سالمت  حالت  يک  سمت  به  حرکت  خود 
مطلوب را انتخاب کنند ارتقای سالمت نامیده 
می شود. )دونوو و همکاران، 2007( با روشن 
تأمین سالمت  بالقوه آموزش در  شدن نقش 
جامعه، فعالیت های آموزش بهداشت دامنه ای 
وسیع تر يافت و از سازه ارتقای سالمت برای 
فعالیت های  از  گسترده تر  طیفی  توصیف 
سالمت  ارتقای  برای  شد.  استفاده  بهداشتی 
ارائه  شده است که در  تعاريف گوناگونی  نیز 
اين جا دو تعريف مهم از آن آورده شده است؛ 
ارتقای سالمت عبارت است از: هر گونه ترکیبی 
از فعالیت های آموزش بهداشت و حمايت های 
محیطی، سازمانی و اقتصادی که از رفتارهای 
منجر به  سالمت فرد، گروه و اجتماعی صورت 
می گیرد. ارتقای سالمت همچنین علم و هنر 
به   زندگی  شیوه  تغییر  برای  مردم  به  کمک 
منظور نیل به وضعیت مطلوب سالمت است. 
تغییر شیوه زندگی می تواند به  وسیله ترکیبی 
رفتار  تغییر  آگاهی،  افزايش  برای  تالش ها  از 
و ايجاد محیط حامی رفتارهای سالم صورت 

گیرد. )حاتمی و همکاران، 1385(
بر  تمرکز   ،1980 و   1970 دهه  طول  در 
تعیین کننده  عنوان  به   فــردی  رفتارهای 
وضعیت سالمت، بر عوامل اجتماعی گسترده تر 
اين  در  بود.  افکنده  سايه  سالمت  بر  مؤثر 
سازمانی،  سطوح  در  تغییر  طرفداران  میان 
متخصصان را به پذيرش ديدی وسیع تر در اين 
زمینه دعوت می کردند. آنان خواهان گسترش 
فعالیت های آموزش بهداشت برای دربرگرفتن 
الزم  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقدامات 
بودند. در  بهداشتی  اهداف  به  برای دستیابی 
طی چند دهه گذشته، بسیاری از متخصصان 
اجتماعی،  اقتصادی،  عوامل  تأثیر  اهمیت  بر 
فرهنگی و سیاسی بر سالمت تأکید کرده اند. به 
 عنوان  مثال ويلیام گريفتیس )1972( چنین 
مطرح کرد؛ توجه آموزش بهداشت نه  تنها بر 
فرد و خانواده اش، بلکه بر سازمان ها و نهادها و 
شرايط اجتماعی، مانع يا ياری رسان افراد برای 
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رسیدن به باالترين حد سالمت نیز معطوف 
مجلسی،  اردبیلی،  رضوی،  )حاتمی،  است. 
صدا   )208  :1385 جوراد،  پريزاده،  نوزادی، 
و سیما نیز طبق مسئولیت خويش، با توسعه 
کرده  برنامه های خود سعی  به  دادن  تنوع  و 
است مخاطب جذب کند و شرايطی را ايجاد 
کرده است که موجب ارتقای سواد سالمت و 

رفتارهای بهداشتی مخاطبان گردد.
سواد سالمت

سازمان جهانی بهداشت )WHO( سواد سالمت 
را مهارت های شناختی و اجتماعی می داند و 
آوردن،  دست  به  برای  افراد  توانايی  و  انگیزه 
درک و استفاده از اطالعات برای ترويج و حفظ 
سالمتی خوب تعريف می کند. )ناتبم، 1998( 
به عبارت ديگر، درجه ای است که افراد دارای 
درک  و  پــردازش  آوردن،  دست  به  ظرفیت 
نیاز  مورد  خدمات  و  سالمت  اطالعات  اولیه 
برای تصمیم گیری مناسب بهداشت هستند. 
)فريدمن و همکاران، 2009( همچنین، سواد 
سالمت به سواد ارتباطات مربوط است و مستلزم 
دانش، انگیزه و شايستگی مردم برای دسترسی 
به درک، ارزيابی و استفاده از اطالعات سالمت 
به  منظور قضاوت و تصمیم گیری در زندگی 
به سالمت،  مربوط  مراقبت های  برای  روزمره 
پیشگیری از بیماری و ارتقا سالمت برای حفظ 
و يا بهبود کیفیت زندگی در طول دوره زندگی 
سواد   )2013 همکاران،  و  سباچ  )کی  است. 
سالمت ظرفیت برای به دست آوردن، تفسیر 
خدمات  و  عمومی  اطالعات سالمت  درک  و 
و صالحیت، به استفاده از چنین اطالعاتی به 
منظور ارتقا سالمت و بهبود سالمت آنان است. 
ذکر  که  تعاريفی  طبق   )2008 )پاولکويس، 
گرديد دست اندرکاران و شورای سیاست گذاری 
سالمت صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران 
نیز برای ترويج فرهنگ بهداشتی و سالمت در 
با دعوت  میان شهروندان، تالش کرده اند که 
در  سالمت  حوزه   متخصصان  و  پزشکان  از 
برنامه ها و تهیه انواع و اقسام قالب های برنامه ای 

برای گروه های مختلف سنی مخاطبان، سواد 
سالمت آنان را تحت تأثیر قرار بدهند و باعث 
شوند که افراد در مقابل بیماری ها پیشگیری 
کنند و شرايط ارتقاء سالمتی را برای خود و 

خانواده خود فراهم کند. 
2. نظریه ها

الگوهای باورهای بهداشتی
 در اوايل دهه 1950، گروهی روانشناساجتماعی 
از اداره خدمات بهداشت عمومی اياالت  متحده 
مردم  کوتاهی  چرايی  فهم  برای  تالش  در 
پیشگیرانه  بهداشتی  خدمات  از  استفاده  در 
موجود، با انجام دادن آزمايش های تشخیصی 
برای تشخیص به هنگام بیماری های بی نشانه، 
الگوی باورهای بهداشتی را تدوين کردند. اين 
نظريه برگرفته از نظريه محرک- پاسخ ارسطو و 
نظريه شناختی افالطون است. )بکر و همکاران، 
1988( بر اساس اين الگو، احتمال در پیش 
گرفتن رفتار بهداشتی بستگی مستقیم، به دو 
ارزيابی دارد: اول برداشت فرد از میزان خطری 
که او را تهديد می کند؛ و دوم ارزيابی فرد از 
منافع و موانع عمل بهداشتی، همان گونه که در 
شکل زير مشاهده خواهیم کرد عوامل متعددی 
بر درک فرد از میزان خطری که او را تهديد 
می کند تأثیر می گذارند، اين عوامل عبارت اند 

از:
الف( برداشت فرد از میزان آسیب پذیری  

خویش در برابر بیماری
 افراد احتمال ابتال به مشکلی بهداشتی را در نظر 
می گیرند. آنان هر چه خود را بیشتر مستعد ابتال 
ببینند، احتمال دست به اقدام زدنشان بیشتر 
خواهد بود. به  عنوان  مثال، فرد سیگاری هر چه 
خود را بیشتر مستعد ابتال به بیماری سرطان 
او  ريه احساس کند، احتمال ترک سیگار در 
بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال می خواهیم 
يکی از تبلیغات صدا و سیما را بر اساس رمزگان 
ضمنی و آشکاری که در آن قرار داده شده بود 
نشانه شناسی کنیم. استفاده از سینه يک آدم 
سیگاری و آخر و عاقبتی که با سیگار کشیدن 
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نصیب فرد سیگاری خواهد شد در يک روی 
پاکت سیگار و استفاده از سینه انسان سالم و 
پاک در روی ديگر پاکت باعث می شود فرد را به 
تفکر عمیق وارد کند و به مضرات و عواقبی که 

بعدا متوجه او می شود، بیانديشد. 
ب( برداشت فرد از میزان شدت بیماری

بیماری  تأثیرهای  مورد  در  افراد  احساسات   
متفاوت است. اين برداشت ها شامل ارزشیابی 
پیامدهای جسمانی مانند درد، ناتوانی، مرگ؛ 
زندگی  بر  تأثیر  مانند  اجتماعی  پیامدهای  و 
اجتماعی و وضعیت شغلی  روابط  خانوادگی، 
می شود. اين پیامدها هر چه در نظر فرد جدی تر 
باشد، احتمال انجام دادن اقدامات بهداشتی نیز 
بیشتر می شود. )حاتمی و همکاران، 1385( 
افزون بر اين، احتمال در پیش گرفتن رفتار 
مناسب بهداشتی تحت تأثیر رشته ای عوامل 

واسطه ای قرار دارد، عواملی مانند ويژگی های 
عوامل  نژاد(،  جنس،  )سن،  جمعیت شناختی 
طبقه  فردی،  )خصوصیات  اجتماعی  روانی 
ساختاری  عوامل  و  همسانان(  اجتماعی، 
در  ملی  رسانه   بیماری(.  مورد  در  )اطالعات 
اين موارد اصال کم کار نکرده است و می توان 
گفت که چه در برنامه های راديويی و چه در 
برانگیختن  موجبات  تلويزيونی  برنامه های 
در  طوری  به  کرده اند؛  فراهم  را  مخاطبان 
پیام های بهداشتی تلويزيونی هنگامی که پدر 
خانواده سیگار می کشد چه در مقابل آشنايان 
و چه در مقابل دوستان خود يا فرزندانش پیام 
نمايش گذاشته شده در  به  بهداشتی طوری 
رسانه ملی که پدر که سیگار می کشد احساس 
حقارت می کند و اين حس را در آنان ايجاد 
می کند که متوجه خطای خود بشوند و برای 

نمودار 1. مدل باورهای بهداشتی )حاتمی و همکاران، 1385(
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سالمتی خود و خانواده خود از اين کار دست 
بکشند و به آغوش خانواده برگردند.

ج( محرک ها 
 عواملی هستند که امکان دارد موجب تحريک 
اقدام بهداشتی شوند. اين عوامل ممکن است 
يا  بیماری؛  نشانه های  مانند  باشند  درونی 
بیرونی باشد مانند تبلیغات رسانه های گروهی، 
توصیه پزشک، بیماری يا مرگ نزديکان بر اثر 
مشکل بهداشتی. )حاتمی و همکاران، 1385( 
در تبلیغاتی که اخیرا در صدا و سیما پخش 
شد می توانیم به اين مورد اشاره داشته باشیم؛ 
استفاده از بازيگران، هنرمندان، فوتبالیست های 
مشهور، يا پزشکان و متخصصان در تبلیغات 
نمونه های  سیگاری  افراد  به  آنان  توصیه   و 
رسانه ای خوب از تبلیغات صدا و سیما علیه 
سیگاری  افراد  سیگار  ترک  و  سیگار  مصرف 
است که باعث می شود که کسانی را که سیگار 
مردم  که  ستاره هايی  و  الگوها  به  می کشند 
دوستدار آنان هستند و حرف های آنان مورد 

توجه قرار می گیرد؛ عکس العمل نشان دهند. 
د( احتمال اقدام

بهداشتی  باورهای  الگوی  از  مرحله  آخرين   
بهداشتی  اقدام  به  ورزيدن  مبادرت  احتمال 
است. برای اين کار فرد بايد باور کند که اقدام 
او برای پیشگیری، تشخیص و درمان به  موقع 
يا کاهش شدت بیماری، مؤثر واقع خواهد شد. 
طبیعی است که فرد موانع اقدام بهداشتی را نیز 
در نظر خواهد گرفت. اين موانع ممکن است 
درونی باشد مانند درد يا اضطراب؛ يا بیرونی 
مانند هزينه، غیبت از کار، يا سهولت دستیابی. 

نظریه  ارتباط برای اقناع
 اين نظريه توسط ويلیام مک گواير روانشناس 
اجتماعی توسعه داده شد و بر اين  که چگونه 
متمرکز  می کنند  پردازش  را  اطالعات  مردم 
است. مک گواير )1984( به منظور جذب و 
روند  در  گام  دوازده  جديد،  رفتار  يک  انجام 
قانع کننده پیشنهاد کرده است که  ارتباطات 

شامل:

 در معرض پیام قرار گرفته است.. 1
 به آن توجه می کند.. 2
 برای او جالب و مرتبط با خود بداند.. 3
 آن را بفهمند.. 4
 کشف کردن اين  که چگونه رفتار جديد . 5

را  خود  يا  و  خود  زندگی  در  می تواند 
متناسب با آن سازگار کند.

 رفتار در حال پیشنهاد را بپذيرد.. 6
 اعتبار پیام را قبول کند.. 7
 قادر به فکر کردن در مورد پیام باشد.. 8
 تصمیم گیری بر اساس اطالعات بازيابی . 9

شده يا پیام باشد.
رفتار متناسب با تصمیم باشد.. 10
آن . 11 برای  مثبت  تقويت  عوامل  دريافت 

رفتار.
  ادغام رفتار جديد به زندگی خود است.. 12

اين  که  می دهد  نشان  همچنین  مدل  اين   
دوازده گام وابسته هستند. دستیابی به هر يک 
از آن ها به موفقیت به  شدت مشروط به تمام 
پیام،  اعتبار  پیام،  است. طراحی  قبل  مراحل 
کانال ارتباطی و ويژگی های هر دو مخاطبان 
هدف توصیه می شود که بايد در نظر گرفته 
شوند؛ بنابراين مدل ارتباط مک گواير با در نظر 
اقناع می تواند يک  برای  تمام شرايط  گرفتن 
چارچوب معتبر برای نزديک شدن به مخاطبان 
هدف باشد. همچنین بايد در نظر داشت که 
مخاطبان و نیازهای آنان در طول زمان تغییر 
آن  به  پیام  طراحی  در  بايد  بنابراين  می کند 

توجه داشت. )اسچیاو، 2007( 
ارتباطات سالمت

 ارتباطات سالمت حوزه نوينی است که تمرکز 
ارتباطات  که  قدرتمندی«  »نقش  بر  را  خود 
انسانی و رسانه ای در ارائه مراقبت های بهداشتی 
ايفا می کند، معطوف کرده  ارتقای سالمت  و 
است. برخورداری از يک عرصه سالمت همگانی 
موفق و مؤثر مستلزم ارتباطات صريح و روشن 
در تمامی سطوح و مدل های اکولوژيکی است، 
فردی،  بین  فردی،  درون  ارتباطات  جمله  از 
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گروهی، سازمانی و اجتماعی. در هر يک از اين 
سطوح، مجاری ارتباطی متنوعی مورد استفاده 
قرار می گیرد که طیفی گسترده از ارتباطات 
را شامل  ارتباطات جمعی  تا  به چهره  چهره 
می شود. ارتباطات سالمت در مقیاس وسیعی 
از زمینه های اجتماعی، منازل، مدارس، مطب، 
پزشکان، محل کار افراد و نظاير آن ها را پوشش 

می دهد. )اسچیاو، 2007( 
به  اين  ترتیب ارتباطات سالمت رشته ای در حال 
تحول است که دو حوزه ارتباطات و سالمت را 
به هم مرتبط ساخته و از دل آن رويکردی چند 
وجهی و میان رشته ای حاصل  شده است که 
امروزه به  عنوان يک شاخه میان رشته ای مورد 
توجه مجامع جهانی قرار گرفته است. هنگامی 
 که اين مفهوم را تجزيه  و تحلیل کنیم متوجه 
ارتباطات  که  نقشی  به  بیشتر  که  می شويم 
افراد،  از  و حمايت  نفوذ  در  می تواند  سالمت 
بهداشتی،  مراقبت های  متخصصان  جوامع، 
سیاست گذاران يا گروه های ويژه به اتخاذ يک 
عمل رفتاری يا تغییر اجتماعی يا سیاسی که 
در نهايت به بهبود نتايج سالمت شود؛ اشاره 

می کند. )اسچیاو،2007( 
درک معنای واقعی ارتباطات سالمت و ايجاد 
زمینه برای اجرای آن ممکن است به مديران 
مانند  حرفه ای  مشاغل  ديگر  و  ارتباطات 
کارکنان بهداشت و متخصصان سالمت که در 
فرايند ارتباطات دخالت دارند کمک کند؛ که 
باعث ايجاد سازمانی برای استفاده موفقیت آمیز 
خاص  اهداف  به  رسیدن  برای  ارتباطات  از 

سالمت مخاطبان شود.
يکی از اهداف اصلی ارتباطات سالمت نفوذ به 
افراد و جوامع است و از آن جا که هدف قابل 
برای  ارتباطات  است هدف   تحسین، سالمت 
به اشتراک گذاشتن  يا  نتايج بهداشت  بهبود 
اطالعات مربوط به  سالمت است. در واقع مراکز 
کنترل بیماری و پیشگیری )CDO( ارتباطات 
سالمت را اين گونه تعريف کرده اند: مطالعه و 
استفاده از استراتژی های ارتباطی برای اطالع 

 رسانی، نفوذ و ايجاد انگیزه در تصمیم گیری های 
کیفیت  افزايش  و  سالمت  بهبود  برای  مؤثر 
زندگی در افراد، نهادها و جوامع است. وزارت 
بهداشت و خدمات انسانی ارتباطات سالمت را 
هنر و فن اطالع  رسانی مؤثر که باعث تغییر 
نگرش مخاطبان عمومی در مورد مسائل مهم 

سالمت شود. )احمد و باتس، 2011(
تعاریف ارتباطات سالمت

 ارتباطات سالمت به هنر آگاه سازی، تأثیرگذاری 
به موضوعات  برانگیزاندن مخاطبان نسبت  و 
سالمت بر اساس برنامه ريزی مدون و مبتنی 
بر نظريه اطالق می شود. هدف اين ارتباطات 
پیشگیری از بیماری ها، ارتقا سالمت و کیفیت 
زندگی افراد جامعه است. )راتزان و همکاران، 
1994( عالوه بر اين، ارتباطات سالمت به دنبال 
آن است که مقوله سالمت را به اولويت های اول 
افراد تبديل سازد. استفاده از رسانه های جمعی، 
چند رسانه ای ها و ساير فناوری های ارتباطی و 
اطالعاتی نوين جهت انتشار اطالعات سالمت و 
برقراری رابطه با افراد می تواند به محقق شدن 
اين اهداف کمک نمايد. ارتباطات سالمت به 
 عنوان مطالعه و استفاده از استراتژی ارتباطات 
برای اطالع  رسانی، نفوذ و ايجاد انگیزه در افراد، 
نهادها و جوامع در تصمیم گیری های مؤثر برای 
بهبود سالمت و افزايش کیفیت زندگی تعريف 
شده است. )وزارت بهداشت و خدمات انسانی 

2005( )احمد و باتس، 2013( 
چند  فناوری  از  استفاده  سالمت،  ارتباطات 
برای  فناوری  نوآوری های  ديگر  و  رسانه ای 
انتشار اطالعات مفید برای سالمت مردم؛ که 
می دهد  افزايش  را  بهداشتی  ارتباط  واقع  در 
جوامع  در  توسعه  روند  شدن  ماليم  باعث  و 
می شود. ارتباطات سالمت جز جدايی ناپذير از 
ارتقاء سالمت، حفاظت از سالمت، پیشگیری 
و  )دويل  است.  بیماری  درمان  و  بیماری  از 

همکاران، 2014(
ارتباطات سالمت، هنگامی که به  طور مؤثر در 
زمینه رسانه ای در نظر گرفته شود از پتانسیل 
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قابل  توجهی برای ترويج سالمت افراد، جوامع و 
جمعیت برخوردار است. اين پیام های رسانه ای 
صورت  به  دارد  احتمال  بیشتر  که  هستند 
موفقیت آمیز بر دانش سالمت، نگرش، رفتار، 
عمل و سیاست مؤثر واقع شود اگر بر اساس 
تئوری های ارتباطی ادغام و مورد ارزيابی قرار 

بگیرند. )احمد و باتس، 2013( 
از اين  رو، ادعا می کنند که ارتباطات سالمت 
به  رسانه ها  توسط  سالمت  اطالعات  انتشار 
 منظور تأثیرگذاری در انتخاب سالمت مردم و 
بهبود سواد سالمت آن ها برای توسعه سالمت 
ارتباط  مفهوم،  يک  عنوان  به  است.  پايدار 

سالمت رسانه به دنبال:
y  افزايش دانش و آگاهی مخاطبان از موضوع

سالمت.
y  تأثیر بر نگرش و رفتار نسبت به يک موضوع 

سالمت.
y .نشان دادن شیوه سالم 
y  نشان دادن مزايای تغییرات رفتاری به نتايج

سالمت عمومی.
y  مدافع يک موقعیت در يک موضوع سالمت 

يا سیاست.
y .افزايش تقاضا يا حمايت از خدمات سالمت
y  مورد در  غلط  تصورات  علیه  استدالل   

سالمت. )اوروم، 2015(

نحوه اندازه گیری سواد سالمت
 نمودار زير بر اساس پژوهشی در هشت کشور 
يونان،  آلمان،  بلغارستان،  )اتريش،  اروپايی 
طريق  از  اسپانیا(  و  لهستان  هلند،  ايرلند، 
پرسشنامه در مورد سواد سالمت انجام شده 
است و حاصل نتايج آن طراحی مدل زير است. 

)کايسباچ و همکاران، 2013( 
y  :برگرفته از سورنسن همکاران BMC مدل

سواد سالمت و بهداشت عمومی.
y  سواد سالمت و ايجاد انعطاف پذيری میان

افراد و جوامع.
y  بهداشت در زندگی روزمره و سواد سالمت

سرچشمه  شکل دادن به فرهنگ اجتماعی 
است.

توماس آبل سواد سالمت را به  عنوان منبع که 
دارای جامعه است تلقی کرده است و پیرامون 
سواد سالمت به نظريه پردازی پرداخته است. 

)کايسباچ و همکاران، 2013(
1. سواد سالمت يک دارايی برای افراد و جامعه 
است؛ سرمايه گذاری در تقويت سواد سالمت 
قابل  توجه در  به عملکرد  به احتمال زياد 
بازگشت سالمت و رفاه در هر دو سطح فرد 
و جامعه است. مردم بر اساس محیط های 
با  می کنند  زندگی  آن  در  که  اجتماعی 

درخواست و استفاده 
از اطالعات سالمت

ارزیابی اطالعات 
مربوط به سالمت

درک کردن اطالعات 
مربوط به سالمت

دسترسی یا به دست 
آوردن اطالعات 

سالمت
سواد سالمت

4. قابلیت ايجاد 
تصمیم گیری آگاهانه

3. قابلیت تفسیر و 
ارزيابی اطالعات

2. توانايی درک 
اطالعات پزشکی و 

درک معنی

1. توانايی دسترسی 
به اطالعات پزشکی يا 

بالینی
مراقبت از سالمتی

8. قابلیت قضاوت در 
مورد اطالعات خطر

7. توانايی تفسیر و 
ارزيابی اطالعات خطر

6. قابلیت درک عوامل 
خطر و درک معنی

5. توانايی دسترسی به 
پیشگیری از بیماریفاکتورهای ريسک

12. قابلیت شکل گیری 
نگرش در مورد سالمت

11. توانايی تفسیر 
و ارزيابی اطالعات 

سالمت

10. قابلیت درک 
سالمت و درک 

اطالعات آن
9. قابلیت به  روزرسانی 
ارتقا سالمتخود در مورد سالمت

جدول1. سواد سالمت کایسباچ و همکاران
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اين  می توانند  سالمت  سواد  از  استفاده 
محیط ها را بهبود بخشند. برای مثال با اتخاذ 
شیوه زندگی سالم همراه با منابع اجتماعی 
مناسب سواد سالمت می تواند يک دارايی 
انعطاف پذيری  افزايش روحیه  باشد که در 
حالت  و  بازيابی  انطباق،  يک حس  مردم؛ 
و  بدبختی  و  مشکالت  وجود  با  تندرستی 
فعال بودن آنان برای بهبود توسعه پايدار و 

حقوق خود مؤثر باشد.
سرمايه  از  مهمی  شکل  سالمت  ســواد   .2
اجتماعی تلقی می شود؛ سواد سالمت باعث 
باال رفتن سرمايه فرد و جامعه می شود و 
ارزش ها  دانش،  قالب  در  آن  از  استفاده  با 
و هنجارها شیوه زندگی سالم و مثبت به 

وجود می آيد.
3. سواد سالمت به معنی توانمندسازی است؛ 
سواد سالمت در جنبش ارتقا سالمت برای 
شهروندان،  عنوان  به   مردم  توانمندسازی 
اعضای نیروی کار و بهبود توانايی آنان در 
مديريت خود در مورد سالمت، ريشه دارد؛ و 
فرايندی است که مردم توانايی بیشتری در 
کنترل زندگی خود، سالمت خود بیش از 
گذشته و عوامل مؤثر بر آن و در نتیجه نفوذ 

در جهان و پیشرفت و توسعه است.
روش تحقیق

پژوهش حاضر در بخش نخست که به صورت 
اسنادی است به توصیف و تبیین مفهوم جديد 
سواد  افزايش  راه هــای  و  سالمت  ارتباطات 
سالمت شهروندان در رسانه پرداخته است و در 
بخش دوم به ارزيابی عملکرد برنامه های صدا و 
سیما در افزايش رفتارهای سالمت پرداختیم و 
برای اين کار از روش اسنادی استفاده کرديم. 
تحقیقات  نتايج  از  نمونه هايی  منظور  اين  به 

پیشین انتخاب و در زير به آن اشاره کرده ايم.
یافته ها

با توجه به تعداد زياد گويه ها و سنگینی حجم 
نتايج به دست آمده، می توان به اختصار فقط 
به نتايج توصیفی و تحلیلی پژوهش ها بدين 

صورت اشاره کرد.
بررسی  به   )1378( سال  در  کوره پز  زهرا 
خانه دار  زنان  رضامندی  و  استفاده  میزان 
اولیای دانش آموزان شهر اصفهان از برنامه های 
بهداشت و سالمت سیما پرداخت. اين تحقیق 
به  صورت پیمايشی بر روی 380 نفر پاسخگو 
و با روش های احتمالی از جامعه زنان خانه دار 
اولیای دانش آموزان شهر اصفهان، نمونه گیری 
کرده است و با استفاده از پرسشنامه انجام داده 
است و بر اساس يافته های اين پژوهش و انجام 
تحلیل ها و آزمون های آماری، مشخص  شده 
است که تلويزيون برای اکثر افراد جامعه مورد 
تحقیق، منبع ضروری و درجه اول است و آن ها 
به  صورت هدفمند و با انگیزه کسب آگاهی به 
برنامه های بهداشتی تلويزيون روی می آورند. 
همچنین با توجه به رويکرد نظری اين تحقیق 
که رويکرد استفاده و رضامندی است، مشخص 
کرده است که میزان تماشا و رضايت مخاطبان 
از برنامه های بهداشتی متأثر از سن، تحصیالت 
همچنین  و  است  افــراد  سکونت  منطقه  و 
مخاطبان در انتخاب برنامه ها و شبکه ها پويا 
هستند و دست به گزينش می زنند. همچنین 
میزان رضايت مخاطبان از اين برنامه ها در حد 
متوسط و بیشتر ارزيابی کرده و عوامل مؤثر بر 
میزان رضايت نیز مورد تحلیل قرار داده است. 
بهداشتی،  برنامه های  از  ارزيابی مخاطبان  در 
ايجاد  روش های  و  برنامه ها  اين  ضعف  نقاط 
شده  مشخص   ايشان  ديدگاه  از  مؤثر  ارتباط 
و به اين نتیجه رسیدند که برنامه ها بايد در 
ساعات پر مخاطب تنظیم شوند تا مخاطبان 
برنامه ها بنشینند همچنین در بحث  به پای 
نقاط ضعف برنامه ها بر جذابیت نداشتن و تنوع 
نداشتن برنامه ها از نظر مخاطبان رسیده است. 
در تحقیقی ديگر، آذر همايون )1388( نظرات 
مردم تهران را پیرامون پیام های سالمت پخش  
شده از سیمای جمهوری اسالمی ايران در سه 
 ماهه اول سال 1388 بررسی نمود. پژوهش با 
توزيع پرسشنامه بین 825 نفر از شهروندانی که 
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به  صورت منطقه بندی در شهر تهران انتخاب 
شدند، نشان داده است که شهروندان تهرانی به 
 طور میانگین سه ساعت و بیست دقیقه از وقت 
خود را به تماشای تلويزيون می گذارند. آنان 
توجه زيادی به پیام های سالمت پخش  شده از 
سیما دارند و در حدود 91 درصد پاسخگويان 
از  زياد  خیلی  و  زياد  حد  در  کرده اند  اظهار 
پخش پیام های سالمت و مفید و مؤثر بودن 

آن رضايت دارند.
اسچیندالر و همکاران )2013( بعد سرگرمی 
سالمت  ارتباطات  و  اجتماعی  رسانه های 
بهداشت  برای سازمان های  آن  کاربرد  عموم؛ 
عمومی را بررسی کردند. آن ها معتقد هستند 
را  انسان  وب  جهانی  شبکه  و  اينترنت  که 
وارد مرحله جديدی از جوامع جهانی، اشکال 
مختلفی از هويت و آسیب های جديدی قرار 
جمله  از  اجتماعی  رسانه های  است.  داده 
برای  کلوپ،  يوتیوب،  اينستاگرام،  فیس بوک، 
سرگرمی طراحی  شده اند، اما ضمن توجه به 
مخاطبان،  برای  رسانه  اين  سرگرمی  کارکرد 
مکانیسمی  به  عنوان  می توانند  شبکه ها  اين 
برای سازمان های سالمت عمومی جهت انتشار 
مورد  سالمت  متخصصان  توسط  اطالعات 
استفاده قرار گیرد. در اين مقاله به نقش تعاملی 
سالمت  ارتباطات  برای  اجتماعی  رسانه های 
عمومی می پردازد و سطوح مختلف از تعامل 
سالمت  ارتباطات  برای  اجتماعی  شبکه های 
عموم را با در نظر گرفتن پتانسیل، خطرات، 
منافع و چالش های واقعی که شامل مؤلفه های 
اجتماعی برای پراکسیس سالمت عموم است، 
ارتباطات و سالمت  را از منظر صاحب نظران 

بیان داشته است.
سردار ولدی در اوخر سال 1394 به بررسی 
جمهوری  سیمای  سالمت  شبکه  عملکرد 
سالمت  ســواد  افزايش  در  ــران  اي اسالمی 
شهروندان پرداخته و به اين نتايج رسیده است 
شبکه  برنامه های  به  عالقه مندی  میزان  که 
سالمت در نمونه آماری مخاطبین در طبقه 

متوسط و به میزان 40/8 درصد بوده، منبع 
کسب اطالعات مخاطبین بیشتر از تلويزيون 
و غیر مخاطبین از اينترنت و به ترتیب 34/8 
مؤيد  خود  اين  داد.  نشان  را  درصد   29/2 و 
اين فرضیه است که تلويزيون مهم ترين منبع 
يادگیری و گرفتن اطالعات بهداشتی در میان 
افراد جامعه است و اين که مخاطبان به میزان 
عالقه مند  سالمت  شبکه  برنامه های  به  زياد 
هستند. بیشترين میزان نگاه کردن مخاطبین 
به تلويزيون بین 0/5 تا 1 ساعت و 1 ساعت تا 
2 ساعت بوده است و میزان رضايت مندی از 

شبکه سالمت آن ها 22/2 درصد را نشان داد.
 سواد سالمت مخاطبان شبکه سالمت با تفاوت 
معنا داری، بیش تر از کسانی است که به مخاطب 
برنامه های شبکه سالمت نیستند. در بررسی 
سالمت  سواد  که  شد  مشخص  فرضیه  اين 
مخاطبین در طبقه زياد و غیر مخاطبان در 
طبقه کم قرار داشته است. نتايج حاصل نشان 
بین جنسیت مخاطبان و سطح  می دهد که 
سواد سالمت آنان تفاوت معناداری وجود دارد 
و بنابراين فرضیه ما  که مبنی بر برابر بودن 
سواد سالمت در جنسیت مختلف بود، رد شد 
و تفاوت معناداری بین آن وجود داشت؛ و به 
اين معنا است که در دو جنس زن و مرد سطح 
قابل  سنجش  در  نیست.  برابر  سالمت  سواد 
فهم بودن مطالب متخصصان برای مخاطبان 
می توان به اين نتیجه رسید که مخاطبان در 
سطح متوسط مطالب پزشکان و متخصصان 
در برنامه ها را درک می کنند؛ و مخاطبان به 
ترتیب بیشتر به قالب های برنامه ای تعامل و 
مستند،  برنامه های  بیمار،  پزشک-  گفتگوی 
میان برنامه  ها عالقه مند هستند. همچنین در 
بررسی نقاط ضعف برنامه های شبکه سالمت 
مشخص شد که مخاطبان بیشتر بر جذابیت 

نداشتن برنامه ها اتفاق  نظر دارند. 
 نتیجه گیری

در  ايران  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
و  و گسترش سالمت  توسعه  اهداف  راستای 
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باال بردن آگاهی شهروندان وظیفه  مهمی را بر 
عهده دارد و بايد در اين مسیر برای عملکرد 
کرد  تالش  بیشتر   تأثیرگذاری  و  مطلوب 
تنوع و جذابیت  انجام دادن تحقیقات و  با  و 
بخشیدن به برنامه ها، رضايت مخاطبان را به 
دست آورد. يکی از مهم ترين بحث هايی که در 
است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  اخیر  سال های 
بحث ارتباطات سالمت است. ارتباطات سالمت 
همچنان که در مباحث باال توضیح داده شد 
به اين می پردازد که کارشناسان و برنامه سازان 
سیمای جمهوری  و  صدا  برنامه های سالمت 
اسالمی ايران بايد به آن توجه نمايند؛ اطالع 
 رسانی و تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات فردی 
و اجتماعی، تغییر افراد، تغییر رفتار، تعامل بین 
پزشک و بیمار، زمینه برای بازخورد و تماس 
تلفنی مردم با پزشکان دعوت شده در برنامه 
از جمله موارد محدودی از ارتباطات سالمت 
است که بايد در فرايند برنامه سازی به آن توجه 

شود.
بیشتر اين تحقیقات در نقاط ضعف برنامه ها وجه 
اشتراک داشتند از جمله نقاط ضعف جذابیت 
و  دست اندرکاران  که  بود؛  برنامه ها  نداشتن 
کارشناسان برنامه ها می توانند با بهره گیری از 
تکنیک ها و توجه به ارتباطات سالمت و تنوع 
بخشیدن به برنامه ها شرايط را برای بهبود و 
که  مقدماتی  سازند.  فراهم  برنامه ها  جذابیت 
ذکر شد برای ورود به بحث اصلی اين پژوهش 
يعنی تحقق رسالت صدا و سیما برای افزايش 
سواد سالمت مخاطبان است. سواد سالمتی که 
در صورتی می تواند محقق شود که برنامه های 
دست  به  را  مخاطبان  رضايت مندی  تولیدی 
و  نکند  خسته  کردن  نگاه  از  را  آنان  و  آورد 
مخاطب  که  گردد  انجام  برنامه سازی  طوری 
توسط  که  مفاهیمی  فهم  و  درک  قــدرت 
کارشناسان و متخصصان بیان می شود را داشته 
باشد. سخن از سالمتی در فضايی سنگین و 
ساکت باعث خسته شدن مخاطب و يا حتی 
نتايج  می شود.  رسانه  از  مخاطبان  دور شدن 

تحقیقات پیشین بر روی تأثیر برنامه های صدا 
و سیما بر سواد سالمت و رفتارهای سالمت 
برنامه ها  قوت  و  ضعف  نقاط  بر  مخاطبان، 
پرداخته اند که برطرف کردن اين نقاط ضعف 
می تواند در عملکرد صدا و سیما در تأثیرگذاری 
بر سواد سالمت و رفتارهای سالمت مخاطبان 
مؤثر باشد. هر چند ما می دانیم صدا و سیما 
تسهیل کننده  و  ياری کننده  نقش  عنوان  به 
در کنار ساير نهادهای خدماتی بهداشتی قرار 
دارد اما در اين مسیر که وظیفه  اطالع رسانی 
و گسترش سواد سالمت مخاطبان را دارد، بايد 
به بحث های ارتباطات سالمت و شرايط تحت 
تأثیر قرار دادن پیام رسانه ای برای مخاطبان 
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