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بزرگراه صدر -بلوار کاوه جنوبی-

یا جراحیهای زیبایی بودند .اکثر نویس��ندگان مطالب مرتبط با س�لامت جسمانی و
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مقدمه

روش کار
ای��ن تحقیق یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل اس��ناد میباش��د که
هدف از انجام آن شناخت کمیت و کیفیت انعکاس مطالب مربوط
به س�لامت در  26مجله پر تیراژ تهران اس��ت .جهت شناس��ایی
مج�لات عموم��ی و پر تیراژ پس از بررس��ی لیس��ت مجالت در
وزارت ارش��اد ،س��ایت مگ ایران و مصاحبه با فروشندگان پانزده
باجه روزنامه فروش��ی در  5منطقه شهر تهران و با در نظر گرفتن
دو باج��ه روزنامه فروش��ی از هر منطقه 26 ،هفت��ه نامه ،دو هفته
نام��ه و ماهنامهی پر ف��روش در پاییز س��ال 1392جهت مطالعه
انتخاب گردیدند .س��پس مجالت مورد بررسی به دو دسته ،شامل
 16نش��ریه خانوادگی -اطالعات عمومی و همچنین  10نش��ریه
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در هر جامعه رس��انههای همگانی ،وس��ایل و ابزار قدرتاند و از
جایگاه��ی برخوردارند که ب��ه طور فزایندهای در آنها مس��ائل
و ام��ور عموم��ی چ��ه در س��طح ملی و چ��ه بینالملل��ی مطرح
میش��وند .آنان همچنی��ن موقعیتی دارند که فرهنگ را توس��عه
میدهند و بر ش��یوه رفتاری ،س�لایق عمومی و نیز هنجارها اثر
میگذارند .رس��انههای جمعی عامل قدرتمن��دی برای برقراری
ارتباط و دسترس��ی به توده انبوهی از افراد هس��تند ،و به عنوان
وس��ایلی تلقی میش��وند که ما را نسبت به خرید شمار کثیری از
محصوالت و همچنین به کارگیری ش��یوههای زندگی که موجب
آسیبرس��اندن به س�لامتی میگردن��د نظیر مص��رف دخانیات
ترغی��ب مینماین��د [ ]1دهها تئ��وری در ح��وزه ارتباطات بحث
تأثیر رس��انهها را مورد توجه قرار دادهاند .پیشینه رسانهها نشان
میدهد که در قرن  18و  19اس��تفاده از مطبوعات فقط محدود
به محاف��ل تحصیل کرده ،طبقه تجار و بازرگانان میش��د ،ولی
افزای��ش ش��مار خوانندگان آن به دلیل باال رفتن س��طح س��واد
و همچنین گس��ترش ارتباط��ات امروزه اکثریت م��ردم را در بر
میگی��رد و ای��ن نکته در تاری��خ مطبوعات واقعیت��ی انکارناپذیر
اس��ت.به عالوه پیش��رفت تکنول��وژی ،رفاه عموم��ی و افزایش
تقاضا از جمله علل عمده افزایش خوانندگان مطبوعات به ش��مار
میروند [.]2
رس��انهها از یکس��و درصدد خدمترس��انی به مخاطب ،کشف
حقای��ق و افزای��ش دانش و آگاه��ی بوده و از ط��رف دیگر به
دنب��ال آن هس��تند ک��ه پیا مه��ا و خواس��تههای م��ورد انتظار
گرو هه��ای دیگ��ر مانند آگهیدهندگان یا کس��انی ک��ه از نظر
مالی به نش��ریات کمک میرس��انند را به جامعه منتقل نمایند،
بدیهی اس��ت کسب درآمد و منفعت اقتصادی برای بقا و تداوم
هر نش��ریهای جزء اهداف اولیه هر مؤسس��ه و س��ازمان بوده و
مطبوعات نی��ز خارج از این قاع��ده نیس��تند.مطالعات متعددی
ب��ا اه��داف و رویکردهای مختلف ب��ر روی رس��انهها از جمله
مطبوعات متمرکز ش��د هاند .برخی به درک بهتر انواع شیو ههای
تولید و نیز اصول و رو شهای بهتر و مؤثرتر تولید یک رس��انه
مانن��د یک مجله و برخی دیگر بر میزان و نوع تأثیر رس��انه بر
مخاطب پرداختهاند [3و4و.]5
نظریهه��ای مرتب��ط با مطالعات رس��انهها را نی��ز میتوان به دو
دس��ته مخاطب محور که ب��ر مصرف تکیه دارن��د و تئوریهای

رس��انه محور که بر تولید تکیه دارند تقس��یم نمود .اکثر مطالعات
و تم��ام نظریهه��ای بخش دوم تأکید مینمایند که رس��انه تأثیر
بسیار زیادی بر س��بک زندگی و تصمیمگیریهای مخاطب دارد
[.]6
یک��ی از انواع رس��انههای جمعی مطبوعات هس��تند .مطبوعات
خ��واه ب��ه قصد ب��ه کار گرفته ش��وند و ی��ا بر اس��اس ماهیت
ذات��ی خود عمل نماین��د به عنوان نظام آم��وزش موازی برای
ش��هروندان در کنار آموزش مدرس��های و به ط��ور مادامالعمر
نقش عم��د های ایفا مینمایند [ .]7مطبوع��ات بعضًا به صورت
کامل��ًا تخصص��ی برای مخاط��ب خاص و یا ب��رای عامه مردم
چاپ میگردند .نش��ریات برای جلب توج��ه خوانندگان خود در
صفحه شناس��نامه با درج عنوا نهایی مانند سیاس��ی ،فرهنگی،
هنری ،ورزش��ی ،اقتصادی ،اجتماعی ،خانوادگی ،روانشناس��ی،
اطالعات عمومی ،جدول ،بهداش��تی ،پزشکی ،سالمت و  ...به
معرفی خ��ود میپردازند بعضی از نش��ریات میتوانند از چندین
عنوان اس��تفاده نموده تا با تنوع بیشتری از خوانندگان برخوردار
شوند [.]4
یک��ی از م��ورد توجهتری��ن مطالب ب��رای نش��ریات خانوادگی
مطال��ب پزش��کی ،بهداش��تی و موضوعات مربوط به س�لامتی
اس��ت .ای��ن گونه مطالب و مق��االت هر چند ک��ه مبنای علمی
و پزش��کی هم نداش��ته باش��ند امروزه به وفور در س��ایتهای
اینترنت��ی در دس��ترس هس��تند.این مقاله در نظ��ر دارد مطالب
مربوط به س�لامت را در تعدادی از پر تیراژترین مجالت چاپ
تهران بررسی نماید.
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یافتهها
مطالب مرتبط با س�لامت جسمانی در سطوح مختلف پیشگیری،
تش��خیص و درمان و بازتوانی به نسبتهای مختلف منتشر شده
بودن��د .مطالب مرتبط با پیش��گیری به مراتب س��هم کمتری در
مقایس��ه با دو مورد دیگر را به خ��ود اختصاص داده بود .مطالب
مرتبط با س�لامت در قالبهای متعدد به ش��رح زیر ارائه ش��ده
بودند:
الف -خبری :مانند تأسیس یک واحد پزشکی ،برنامههای توسعهای
وزارت بهداشت و درمان ،آمار بهداشتی -پزشکی.
ب -اطالعات عمومی :مانند فواید ویتامینها ،معرفی و خواص مواد
غذایی جهت درمان یا پیشگیری از بیماریها.
ج -تبلیغی :مثل تبلیغات لیزر پوست ،مو ،چربی و ...
د -مطال��ب داروی��ی :مطالب��ی که به ط��ور کلی در ح��وزه داروها
ارائ��ه میگردند خواه جنبه تبلیغی داش��ته باش��ند و یا جنبه درمانی
یا پزش��کی .مانند انواع مطالبی در مورد کپس��ولهای ویتامین که
توسط شرکتهای دارویی تولید شده و یا توسط شرکتهای دارویی
خارجی وارد میگردند.
ه -طب س��نتی :مثل گیاه درمانی ،حجامت ،طب س��وزنی ،ماس��اژ
درمانی ،آب درمانی و ...
و -مش��اوره درمانی :شامل پرسش و پاس��خ با پزشکان و مقاالتی
اس��ت که توسط پزشک و یا کارش��ناس متخصص آن رشته نوشته
شده است.
از  26نش��ریه بررس��ی ش��ده با کل صفح��ات  2562صفحه566 ،
صفحه به مطالب مرتبط با س�لامت جس��مانی اختصاص داش��ت
و ی��ا به عبارت��ی میتوان گفت ک��ه به طور کل��ی  %22/1مطالب
مرتبط با س�لامت جس��مانی بودند .از طرف دیگ��ر از بین مطالب
مرتبط با س�لامت ( 566صفحه) فق��ط  76صفحه از کل صفحات
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خانوادگی -پزش��کی تقس��یم گردیدند و تعداد  1150مقاله از کل
مجالت از نقطه نظر مطالب مربوط به س�لامت در بعد جس��مانی
مانند بهداشت فردی ،تغذیه ،ورزش ،دارو و درمان و غیره بررسی
شدند.
معی��ار ورود به مطالع��ه ،انتخاب مجالت عموم��ی ،پر تیراژ ،پر
ف��روش و غی��ر تخصصی ته��ران بود که در پاییز س��ال  92به
چاپ رس��یده بودند .به عالوه تمامی مطالب مربوط به سالمت
جس��مانی از هر نش��ریه ب��رای تحقی��ق در نظر گرفته ش��دند.
از معیاره��ای خ��روج از مطالعه میتوان مج�لات تخصصی و
دانش��گاهی ،مج�لات غیر فارس��ی زبان و مج�لات مربوط به
چاپ شهرس��تا نها را نام برد .به عالوه گ��ر چه مطالب مربوط
به حیط��ه روانشناس��ی و مش��کالت رفت��اری ،ناهنجار یهای
اجتماعی مانند اعتیاد ،طالق ،محیط زیس��ت و مسائل حرفهای
و  ...نی��ز از نظ��ر مفهوم��ی ج��زء مطال��ب مربوط به س�لامت
محس��وب میگردند ،اما در ای��ن تحقیق به دلی��ل وجود حجم
ب��االی مطالب به ناچار فقط مطالب مربوط به بعد جس��مانی در
نظر گرفته شدند.
در این مطالعه چهار سؤال شامل ،مطالب مرتبط با سالمت کداماند؟
میزان سهم مطالب منتشر شده در ارتباط با سالمت جسمانی چقدر
اس��ت؟ س��هم مطالب مربوط به پیشگیری نس��بت به کل مطالب
مربوط به س�لامت چقدر است؟ و برخی از ویژگیهای نویسندگان
در مجالت چیست؟ مطرح گردید.
ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق چک لیس��تی محقق س��اخته
ب��ود.رواﻳﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان ﻣﺘﺨﺼﺺ مورد
ﺗﺄﻳﻴﺪ ق��رار گرف��ت و ب��ا مراجع��ه ﺑﻪ ﺗﻚﺗﻚ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻘﺎﻻت و ب��ا توج��ه ب��ه س��ؤاالت پژوه��ش ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺟﻤﻊآوري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ اطالع��ات کمی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
 21 spssم��ورد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفت .در ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی
کمی از روشﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و رﺳﻢ ج��دول اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ.
برای آنالیز دادههای کیفی از روش تحلیل محتوی استفاده گردید.
در ای��ن روش واحد معن��ی ،کل متنهای موضوعات چاپ ش��ده
در نش��ریهها بود .انتخاب طبقهها و واحده��ا در مرحله بعد انجام
ش��د ،س��پس متغیرهای تحقیق از این طریق شناس��ایی گردیدند.
جه��ت تحلیل نش��ریات ،طبقات اختصاص داده ش��ده به هر یک
از متنه��ا دارای ی��ک یا چند واحد تحلیل بودن��د که در ارتباط با

مس��ائل مؤثر بر ارتقاء س��طح سالمتی و پیش��گیری سطح اول از
بیماریها انتخاب ش��دند ،سپس با شناس��ایی پیامهای موجود در
طبق��ات و کد بندی دادهها امکان بررس��ی و تحلیل پیامها فراهم
گردی��د .واحد تحلی��ل کل متن هر مقاله و موضوع ارائه ش��ده در
نش��ریه بود .پ��س از انتخاب واحد تحلیل ب��ه تدوین طبقات وزیر
طبقات موضوع پرداخته شد ،سپس دادهها جمعآوری و کدگذاری
گردیدند و با توجه به سؤاالت پژوهش توسط همکاران پژوهشگر
تحلیل گردیدند.
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مجالت در باره پیش��گیری مطالبی نوش��ته بودند که میتوان گفت
فق��ط  %2/9از کل صفحات نش��ریات مربوط ب��ه مطالب مرتبط با
پیش��گیری در مقوله س�لامت بودن��د .همچنین ب��ا در نظر گرفتن
نس��بت مطالب مرتبط با پیشگیری به کل مطالب مرتبط با سالمت
فقط  %13/4آنها مربوط به مباحث پیش��گیری و س�لامت بودند.
()76×100/566 =%13/4
ب��ا در نظر گرفتن تعداد صفحات حاوی آگهی ( 559صفحه) به کل
صفح��ات ( 2562صفحه) نزدیک ب��ه یکپنجم کل صفحات یعنی
 %21/9به آگهیهای تبلیغاتی اختصاص داش��تندکه اکثریت قریب
به اتفاق آنها در خصوص تبلیغ وسایل مربوط به زیبایی مانند انواع
کرمها ،و یا اس��تفاده از بعضی خدم��ات زیبایی مانند بوتاکس ،لیزر
برای درمان و یا جراحیهای زیبایی بودند( .جدول )1

جدول شماره  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی موضوعات
مورد بررسی در نشریات بر حسب تعداد صفحه
موضوع (صفحه)
آگهی
مطالب بهداشتی و درمانی
مطالب ارتقا سالمت
سایر
جمع

درصد
21/9
22/1
2/9
53/1
100

تعداد
559
566
76
1361
2562

البته نس��بت مطالب مرتبط با سالمت جسمانی و نیز مطالب مرتبط
با پیش��گیری متفاوت بود .اما با تقس��یمبندی نش��ریات به دو گروه
خانوادگی -پزشکی و خانوادگی -اطالعات عمومی میتوان مطالب
را در دو گروه مجزا مورد بررسی قرار داد (جدول شماره .)2

جدول شماره  -2توزیع فراوانی مطلق و نسبی موضوعات مورد بررسی در نشریات بر حسب نوع نشریه
تعداد نشریات
نوع نشریه
10
خانوادگی -پزشکی
16
خانوادگی -اطالعات عمومی
26
جمع همه نشریات مورد بررسی

تعداد صفحات تعداد صفحات مرتبط با سالمت تعداد صفحات مرتبط با پیشگیری
)%5/6( 54
)%42/5( 406
956
)%1/3( 22
)%9( 160
1606
)%2/9( 76
)%22/1( 566
2562

جدول فوق نش��ان میده��د علیرغم این که نش��ریات خانوادگی-
پزشکی در حیطه مسائل بهداشتی و درمانی مطالبی متنوع و زیادی
نوش��ته بودند اما درصد بس��یار کمی از این مطالب دید پیشگیری و
سالمت داشتند ( .)%5/6این میزان در نشریات خانوادگی -اطالعات
عمومی کمتر بود (.)%1/3
بررسی یافتهها مش��خص نمود که در مجالت مورد بررسی اکثریت
نویسندگان مطالب مرتبط با سالمت جسمانی و پیشگیری زن بودند
( 32نفر) و مردان نویسنده مقاالت تقریبًا نصف خانمها بودند1/11 .
درصد مطالب فاقد مشخصه جنسیت نویسنده بودند (جدول شماره .)3
جدول شماره  -3توزیع فراوانی مطلق و نسبی
نویسندگان مورد بررسی در نشریات بر حسب جنس

در زمین��ه ارتب��اط رش��ته کاری و تحصیلی نویس��ندگان با مطالب
مورد نظر نتایج نش��ان داد که اکثریت موضوعات مقاالت با رش��ته

جدول شماره -4توزیع فراوانی مطلق و نسبی نویسندگان
مورد بررسی در نشریات بر حسب رشته کاری
رشته نویسندگان
فوق تخصص ،متخصص ،پزشک عمومی
متخصص در امر سالمت
هیأت تحریریه (بدون ذکر رشته)
جمع

تعداد
31
1
22
54

درصد
57/4
1/86
40/74
100

بحث و نتیجهگیری
چگونگی رویکرد بش��ر به س�لامت و درک عوام��ل مؤثر بر آن در
طول زمان تغییر نموده است .انسان در ابتدا با رویکرد غیر علمی به
مقوله سالمت و بیماری مینگریست .با پیشرفت علم و تکنولوژی،
درک موجود از بیماری ،سالمت و دیدگاه متخصصین به آنها دچار
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جنسیت نویسندگان
زن
مرد
بدون ذکر جنسیت
جمع

تعداد
32
16
6
54

درصد
59/3
29/6
11/1
100

کاری و ی��ا تحصیل��ی افراد مرتبط بودند .به ط��وری که از بین این
نویسندگان  31نفر پزشک عمومی ،متخصص و فوقتخصص بودند.
 22نویس��نده ب��دون نام و مش��خصات ی��ا با ذکرهی��أت تحریریه
معرفی شده بودند ،نکته جالب و قابل توجه این که فقط یک نفر از
بین نویس��ندگان متخصص ارتقاء سالمت معرفی شده بود (جدول
شماره .)4
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دگرگونی ش��د ،لذا علوم بهداشتی نیز دچار تغییرات مهمی گردیدند
ک��ه از آنها به عنوان انقالبهای علم بهداش��ت یاد میش��ود .در
کشورهای پیش��رفته این تغییر جهت ،ابتدا از رویکرد خرافی نسبت
به بیماری به رویکرد پزش��کی یا انقالب اول بهداش��ت و سپس به
رویکرد روانش��ناختی یا انقالب دوم بهداش��ت منتهی شد .گزارش
اللوند در س��ال  1974و متعاقب آن انتشار اعالمیه آلما آتا در سال
 1978با ارائه رویکرد جدید جامعه شناس��انه به س�لامت ،به عنوان
نقاط عطف انقالب س��وم بهداش��ت و موج اول علم ارتقاء سالمت
مطرح گردیدند .ش��واهد به دست آمده از تجارب جهانی در دو دهه
اخی��ر متخصصین را به س��مت رویکردی متمایل نموده اس��ت که
سالمت افراد را در بافت و بستری که در آن زندگی ،تحصیل ،تفریح
و ی��ا کار میکنند ،اوق��ات فراغت خود را میگذرانن��د و یا خدمات
س�لامت را دریافت میکنن��د مورد توجه قرار دهد .در بس��یاری از
کشورها ،قدمهای مهمی در راستای رویکرد ارتقاء سالمت برداشته
ش��ده اس��ت که همگی بر تغیی��ر مؤلفههای مختل��ف اجتماعی و
محیطی مؤثر بر سالمت در سطح جامعه تأکید دارند [.]8
از ط��رف دیگ��ر ﺧﻄﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺘﻲ ،دائم��ًا اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﺸﺨﻴﺺ ای��ن ﺧﻄﺮات و ﻛﺎﺳﺘﻦ از آنها ﺑﺮاي ﻳﻚ
زﻧﺪﮔﻲﻛﺎرا ،ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻣﺮدم و مس��ؤوالن
اس��ت .آموزش نکات س�لامتی هر چند وظیفه پرسنل بهداشتی و
درمانی اس��ت اما خود علمی است که ریشه در مجموعهای از علوم
تربیتی ،رفتاری ،روانشناس��ی ,مردمشناس��ی ،جامعهشناس��ی ،علوم
پزشکی و بهداشتی و ارتباطات داشته و متناسب با توسعه این علوم
و گذر زمان تغییر میکند و توسعه مییابد [7و.]8
رس��انهها عامل بس��یار مهمی برای برقراری ارتباط با مردم هستند
طب��ق مطالع��ات انجام ش��ده  %80جمعیت ،رس��انهها را به عنوان
مهمترین منبع اطالعات بهداش��تی میشناس��ند .رسانههای ارتباط
جمع��ی به منظور افزایش س��طح آگاهی عموم��ی از طریق فراهم
نم��ودن اطالعات ،ی��ادآوری و تذکر ب��ه جمعیت در م��ورد اثرات
رفتارهای مخرب سالمتی و فواید اتخاذ رفتارها و شیوههای زندگی
س��الم ،ایجاد جو اعتقادی مناس��ب از طریق حفظ و برجستهسازی
مس��ائل مربوط به س�لامتی ،ایجاد نگرش و برانگیختن تغییر رفتار
از طریق تأکید بر اثرات س��وء رفتارهای مخرب س�لامتی و منافع
حاصل از رفتار پیشگیرانه مورد استفاده قرار میگیرند [.]1
رس��انههای جمعی همچون مطبوعات از نهادهایی به شمار میروند
که نیاز به بررس��ی ،کنترل و ارزش��یابی مداوم دارند زیرا مطبوعات
هنجاره��ای اجتماعی ،قواع��د و قوانین را توس��عه داده و از طرفی

نیز توس��ط جامع��ه تنظیم میگردند ،ب��ه عالوه به دلیل اس��تفاده
م��داوم ،مطبوع��ات در تماس تنگاتنگ با مردم ق��رار دارند و تحت
تأثیر ش��رایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی عمل میکنند .انتقال
پیامها از فرس��تنده به گیرنده توس��ط رس��انهها صورت میگیرد در
بسیاری اوقات رسانهها به طور غیر مستقیم اثرگذار بوده و در قالب
پیامها ،عالئم و نمادها کدگذاری میگردند و به سمت مردم ارسال
میش��وند .یکی از مهمترین طبیعت رسانههای جمعی بازخورد غیر
فوری آنهاس��ت ،بنابراین پیامها به طور دائم به سمت افراد ارسال
ش��ده و موجب تقویت رفتار آنان میگردد [1و .]5رسانهها به دلیل
س��اخت الگو در جامعه تأثیرات بلند مدت��ی در درک و باور ،نگرش
و اعتقاد افراد ایجاد میکنند بنابراین در رابطه با مس��ایل بهداشتی
و س�لامتی نباید آنان را دس��ت کم گرفت زیرا ضری��ب نفوذ آنان
باالس��ت [10و .]9بنابراین زمانی که دانش و آگاهی افراد نسبت به
رس��انهها و تأثیرات آنها بیشتر شود ،قدرت تشخیص آنها نسبت
به تأثیرپذیری از طرف رسانهها نیز باالتر میرود .مخاطب باید آگاه
باش��د و بداند چه افرادی ،با چه اهدافی و چگونه از طریق محتوای
ساخته شده در پی چگونه اثرگذاری بر گرایش ،رفتار و نگرشهای
او ی��ا س��ایر اف��راد در جامعه هس��تند .او از این طری��ق میتواند با
ایدئولوژی تهیهکنندگان همس��و ش��ده و پیام را به عنوان یک پیام
مناس��ب دریافت کند .همچنین پژوهش و ارزش��یابی مطبوعات در
ارتقاء س�لامتی منجر به بررس��ی پتانسیلها و محدودیتهای آنان
میگردد [.]8
نتایج مطالعه حاضر نش��ان داد که س��هم کوچکی از مطالب مربوط
ب��ه س�لامت جس��مانی ،در خص��وص پیش��گیری اولی��ه در برابر
بیماریهاس��ت .این موضوع نش��ان میدهد ک��ه مطبوعات باید در
راس��تای پیش��گیری اولیه قدمهای مثبت و محکمتری بردارند .به
عالوه همان درصد کم مطالب پیش��گیری و س�لامتی در نشریات
مورد بررس��ی رنگ و بوی تجاری و تبلیغاتی داش��ته ،بس��یاری از
آنها مصرف کاال و یا داروهایی را در این رابطه توصیه مینمودند.
ط��ی بررس��ی محققین وضعیت مش��ابهی نیز در مجالت گذش��ته
مانند دوران قاجاریه وجود داش��ته است .سلطانی در سال  1387به
بررس��ی تحلیل محتوی اطالعات پزشکی در نشریات پزشکی دوره
قاجاریه پرداخته بود .نتایج تحلیل محتوی پژوهش وی نش��ان داد
که بیش��ترین فراوانی متعلق به طبقه پزش��کی در موضوع خدمات
درمانی  %14/3و کمترین آن به طبقه خدمات بهداش��تی و پزشکی
در موضوع داروسازی با  %2بوده است [.]11
از جمله دالیل قابل ذکر به این نکته میتوان اشاره نمود که دغدغه

 230دکتر کشاورز نسترن ،صحبایی فایزه ،دکتر دائمی محمد و ...
و اه��داف اقتصادی مجالت س��بب میگردد ک��ه درآمدزایی مجله
نسبت به نقش مجله در سالمت جامعه و پیشگیری اولویت بیشتری
پیدا کند .در حالی که در س��الهای اخیر ،پیشرفت قابل مالحظهای
در مدارک و اس��ناد سیاست ملی در ارتباط با ترویج و توسعه سطح
س�لامتی ذکر شده است و اجرایی کردن این خط مشیها میتواند
تأثیر اجرای آنها را افزایش دهد [.]12
ام��روزه یکی از منابع اصل��ی درآمد مطبوع��ات در دنیا درج آگهی
و تبلیغات اس��ت .در واق��ع بدون درج آگه��ی و تبلیغات مطبوعات
مس��تقل امکان ادامه نشر را نخواهند داشت مگر این که از منابع و
سوبس��یدهای دولتی و یا حزبی اس��تفاده کنند برای در نظر گرفتن
امنیت و سالمت کودکان و عدم تبلیغات نامناسب خصوصًا تبلیغات
مواد غذایی در اس��ترالیا مقررات سختی در مورد مجالت و رسانهها
در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،این مق��ررات راهکارهای مناس��بی به
بازاریابان در زمینه مواد غذایی سالم نشان میدهدکه در نظر گرفتن
آنها باعث حفظ سالمتی افراد و کودکان میشود [.]13
در این تحقیق مش��خص ش��د هر چ��ه نش��ریه از مرغوبیت چاپ
باالت��ری برخ��وردار بوده تع��داد صفحات آگهی در آن نش��ریه نیز
بیش��تر شده اس��ت ،برای مثال مجلهای  212صفحهای با ظاهری
مرغوب %49 ،از صفحات آن به آگهی اختصاص یافته بود .در مورد
مقاالت پزش��کی و بهداش��تی نیز این امر در همین چهارچوب قرار
میگرفت ،یعنی درصد باالیی از مطالب بهداش��تی و س�لامتی به
صورت آگهیهای تبلیغاتی انتشار یافته بودند .در این رابطه میتوان
گفت که یکی از پر درآمدترین صفحات مطبوعات ،درج آگهیهای
تبلیغاتی پزش��کی اس��ت که عالوه بر پر کردن صفحه ،منبع قابل
توجه مالی برای نش��ریه محس��وب میگردد .سفارشدهندگان این

صفحات نیز معمولًا بیمارستانها ،درمانگاهها ،پزشکان ،شرکتهای
واردات دارویی و تجهیزات پزش��کی وسایر مؤسسات وابسته به این
گروهها بودند مانند تبلیغات درمانهای لیزر ،پوست ،مو ،چربی و ...
بیان و تصویر این مطالب به مفهوم موضعگیری در برابر درس��ت و
یا نادرست بودن این گونه تبلیغات نیست در واقع اینجا محققین به
دنبال متهم کردن یک نش��ریه و یا برتری و مزیت دادن به نشریه
دیگر نبودند.
با توجه به نتایج به دس��ت آمده ذکر این نکته الزم اس��ت که به
دلی��ل تأثیرگذاری بس��یار باالی مطبوع��ات خصوصًا آنهایی که
جنبه عمومی دارند مس��ؤولین امر تأثیر قدرت القایی رس��انهها را
مورد توجه قرار داده و هر چه بیش��تر بر مطالب و مباحث سالمتی
در نش��ریات خ��ود بیافزاین��د [ .]14به عالوه در نظ��ر گرفتن این
مطلب که اکثر نویسندگان در این بررسی خانمها بودند (،)%59.3
بر این نکته تأکید مینماید که ش��اید به دلیل مس��ؤولیتهایی که
آن��ان در قبال خانواده و در نتیجه جامعه دارند دید وس��یعتری در
قبال مطالب مربوط به بهبود و ارتقا س�لامتی دارند .لذا با دخالت
دادن این قش��ر در ام��ر تصمیمگیری در مورد مس��ایل مربوط به
س�لامتی میتوان ش��اهد بهبود و ارتقا س�لامتی در کشور گردید
[15و.]16
از محدودیته��ای این پژوه��ش عدم اس��تفاده از تمامی مجالت
پر تیراژ ش��هر تهران ب��وده ،لذا نمونهای از مجالت پ��ر تیراژ و در
دس��ترس انتخاب گردید .ب��ه عالوه چون ای��ن تحقیق فقط روی
نش��ریات منتخب پر تیراژ و پر فروش انجام ش��ده ،این امر احتمال
تعمیمپذیری و انجام مقایس��ههای مستقیم میان این نشریات را با
سایر نشریات محدود میسازد.
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