
 

 

 

 االنتشار ایرانهای کثیرتحلیل محتوای اطالعات پزشکی کودکان در روزنامه

 

  3رویا کلیشادی،  1علیرضا رحیمی ،2فائزه امینی، 1فیروزه زارع فراشبندی
   
 رانیا اصفهان، اصفهان،ی پزشک علوم دانشگاه سالمت، امور در اطالعاتی فناور قاتیتحق مرکز. 1

 یپزشکی رساناطالع و تیریمد دانشکده هان،اصفی پزشک علوم دانشگاه. 2

 رانیا اصفهان، اصفهان،ی پزشک علوم دانشگاه ر،یرواگیغی هایماریب از هیاولی ریشگیپ پژوهشکده کودکان، نمو و رشد قاتیتحق مرکز. 3

 
 پایش نشریه

 1/10/1395تاریخ پذیرش مقاله: 

 180-189صص  1396فروردین ـ اردیبهشت  ،دومشماره ، شانزدهمسال 

 [95 دی 20 -]نشر الکترونیك پیش از انتشار

 

 چكیده

های جمعی نقش چشمگیری در افزایش سواد سالمت عموم مردم دارند. یکی از موضـوعات سـالمت   ها در کنار سایر رسانهروزنامه مقدمه:

ای اطالعـات پزشـکی کودکـان در    ها، اطالعات پزشکی کودکان است. این پژوهش، با هدفی کاربردی جهت تحلیـ  محتـو  مهم در روزنامه

 بود. 1393االنتشار ایران در سال های کثیرروزنامه

ای اسـت کـه   سـاتته آوری اطالعات سیاهه وارسی محققپژوهش حاضر کاربردی و روش آن تحلی  محتوا بود. ابزار گرد روش کار:مواد و 

روزنامه ایران، جام جم، کیهان، رسـالت و اطالعـات را در بـر     5 نسخه از 694های مندرج در تحلی  محتوایی جامعه هدف شام  کلیه پیام

 شود.عنوان مطلب مرتبط با پزشکی کودکان را شام  می 426گیری غیر احتمالی هدفمند، گیرد. حجم نمونه بر اساس روش نمونهمی

درصـد(،   5/26درصد(، اطالعـات )  7/50م جم )های جاها نشان داد بیشترین اطالعات پزشکی کودکان به ترتیب در روزنامهیافته ها: یافته

ها بـه ترتیـب   درصد( منتشر شده است. موضوعات هسته و مورد توجه در این روزنامه17/1درصد(، رسالت ) 5/3درصد(، کیهان )18ایران ) 

وژی مایعات بـدن و مـای   پاتوفیزیول»های تهی نیز موضوعات درصد( بوده است. حوزه 27/19« )تغذیه»درصد( و  6/19« )اتتالالت روانی»

کودکان با نیـاز »و « های متابولیكبیماری»، «ژنتیك انسانی»درصد( بود. به موضوعاتی چون  0« )مشکالت زنانگی در کودکی»و « درمانی

 نیز توجه ناچیزی شده بود.« های ویژه

اند، اما این توجه دارای تعادل ودکان توجه داشتههای کثیراالنتشار ایران در حد مطلوبی به مسئله پزشکی کروزنامه نتیجه گیری:بحث و 

به نحوی که برتی از موضوعات مغفول مانده یا به آن کم پرداتته شده است که نیازمند توجه متخصصـان   در پوشش موضوعی نبوده است

هـای  و اولویـت نیازهای جامعه ایـران   های مورد بررسی باهای مهم شناسایی شده در روزنامهپیام باشد. در ک ،نگاران میکودکان و روزنامه

 .دارند مناسبیتوانی همپژوهشی کشور 
 

 االنتشار، اطالعات سالمتهای کثیرتحلی  محتوا، پزشکی کودکان، روزنامه کلیدواژه:
 

                                                           
 اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت: پاسخگو نویسنده

E-mail: faezeh.amini2010@gmail.com
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 و فائزه امینی                                                                                                                             ...      تحلی  محتوای اطالعات پزشکی

امروزه اهمیت اطالعات و نقش آن بر توسعه جوام  بر کسی پوشیده 

جوامـ  کـه معیـاری     های مهم و مورد توجه درنیست. یکی از جنبه

رود، توسعه و آموزش اطالعات برای توسعه اقتصادی نیز به شمار می

سالمت است. عموم مردم اطالعات مـرتبط بـا سـالمت را از طریـق     

هـا  . اسـتفاده از ایـن رسـانه   ]1[کننـد  های جمعی دریافت میرسانه

نقش بزرگی در انتقال اطالعـات، معلومـات جدیـد، مبادلـه افکـار و      

-افزایش سطح آگاهی و نگرش جامعه دارنـد و یکـی از روش   عقاید،

ها در های مناسب برای ارتقای سالمت و پیشگیری و کنترل بیماری

. مطبوعات یکـی از مهمتـرین   ]2[آیند سطح جامعه نیز به شمار می

های ارتباطی در جهـان امـروز هسـتند کـه بـا وجـود توسـعه        رسانه

کی، همچنان به قـوت قبـ  بـه    فناوری ارتباطی و اطالعاتی الکترونی

 . ]3[پردازند رسانی به جامعه مینقش تود در آگاهی

هـای  از این رو، اطالعات حاص  از این نوع رسانه، پایـدارتر از رسـانه  

شـنیداری نییـر رادیـو و تلویزیـون اسـت و بـا توجـه بـه          -دیداری

دسترسی آسان، ارزانی، قابلیت حم ، قابلیت مطالعه در هر موقعیت 

نی و زمانی، قدمت بیشتر و معتبر بودن به عنوان اسناد تـاریخی،  مکا

. یکی از موضـوعاتی کـه   ]4[بین عامه مردم مقبولیت بیشتری دارد 

دهـد و مـورد   ها را به تود اتتصاص مـی معموالً صفحاتی از روزنامه

گیـرد، اطالعـات پزشـکی    استقبال مردم )به ویژه مادران( قـرار مـی  

هـای پزشـکی   ال بـه سـالمت و مراقبـت   کودکان است. پزشکی اطفـ 

. ]5[پردازد سالگی می 18نوزادان، کودکان و نوجوانان از بدو تولد تا 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در گرو توسـعه انسـانی   

مندی از سالمت کام  جسمی و روانی است که تود تحت تأثیر بهره

تأثیرگـذارترین   تـرین و و اجتماعی افراد اسـت. دوران کـودکی مهـم   

کننـده  دوران در تأمین، حفـ  و ارتقـای سـالمت انسـان و ت ـمین     

 . ]6[توسعه جوام  در آینده است 

های مختلفی در دات  و تارج از ایران به بررسـی محتـوای   پژوهش

تـوان  اند که از آن جمله میها پرداتتهمطالب سالمت در انواع رسانه

بـر روی مطالـب بهداشـتی     در ایران به پژوهش تقدیسی و همکاران

، امینی و همکاران بر روی تـأثیر  ]7[االنتشار ایران های کثیرروزنامه

ــونی و تــوراکیآگهــی ــای تلویزی ــان ه ــای کودک ، محمــدپور ]8[ه

ــه   ــب تغذی ــاه مطال ــوص جایگ ــاران در تص ــانی و همک ای در اهرنج

اف ـلی و همکـاران در مـورد چگـونگی     ، ملـك ]9[مطبوعات ایـران  

-،  نصـراله ]10[های ایران یج تحقیقات سالمت در روزنامهانتشار نتا

هـای   زاده و شهباز تبار بر روی اطالعات علمـی پزشـکی در روزنامـه   

، هوسپیان و همکاران بر روی تحلی  محتـوای اطالعـات   ]11[ایران 

اشـاره   ]12[پسند ایـران  ای مرتبط با سرطان در مجالت عامهتغذیه

-در تارج از ایران نیز مـی انجام شده همچنین از چند مطالعه کرد. 

توان به پژوهش پرابهو و همکاران بر روی اتبار پزشکی کودکـان در  

ــون  ــر روی توصــیفات نادرســت از  ]13[تلویزی ــولن ب ــت و م ، پروئی

، سالزمن بـر روی  ]14[ها پیشگیری اضطراری از بارداری در روزنامه

رائـو بـر روی   ، ماهشـور و  ]15[شو ای در تودیتحلی  مطالب تغذیه

همکـاران   و ، آشورتانی]16[های هندی ای در روزنامهمطالب تغذیه

های چاپی کشورهای در حال بر روی کیفیت اتبار سالمت در رسانه

 اشاره کرد. ]1[توسعه 

هـای مـرتبط بـا پـژوهش حاضـر نشـان دادنـد کـه          بررسی پیشـینه 

چـاپی و  های تحقیقات متنوعی در زمینه تحلی  محتوای انواع رسانه

الکترونیکی بر اساس  مطالب پزشـکی، بهداشـتی و سـالمت هـم در     

ها، تارج و هم در دات  کشور انجام شده است و از میان انواع رسانه

امـا   ]14، 16 [ها رسانه مورد عالقه پژوهشگران بـوده اسـت   روزنامه

های مرتبط در دات  کشور، به موضوع پزشـکی  هیچ یك از پژوهش

هـا نشـان   اند. از آن جایی کـه بررسـی  ها نپرداتتهکودکان در رسانه

عامه مردم در هنگام جسـتجوی اطالعـات سـالمت از     ه است کهداد

 18[کننـد  ها و اینترنـت نیـز اسـتفاده مـی    انتشارات عمومی، رسانه

با توجه بـه اهمیـت اطالعـات سـالمت بـه ویـژه اطالعـات         ، و]17،

تـا بـا تحلیـ      ودبـ سالمت مرتبط با کودکان، پژوهش حاضر بـر آن  

هـای کثیـر  محتوای اطالعات پزشـکی کودکـان منـدرج در روزنامـه    

های منتشر شده در آنـان،  های موضوعی پیاماالنتشار کشور، گرایش

های تهی را شناسایی نماید. نتایج های منتشره و حوزهمهمترین پیام

هـا در  تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف روزنامـه این پژوهش می

اطالعات پزشکی کودکان یاری رسانده و از این رهگذر گامی در  ارائه

 جهت بهبود کیفیت انتشار اطالعات سالمت کودکان بردارد.

نوع مطالعه کاربردی و روش آن تحلی  محتوا بـود. جامعـه آمـاری،    

االنتشار شش روزنامه کثیر 5نسخه از  694های مندرج در کلیه پیام

که پس از اعمال معیارهـای ورود داشـتن    بودند 1393ل ماه اول سا

پوشش سراسری )کشـوری(، داشـتن موضـوعیت عمـومی، داشـتن      

نسخه الکترونیکی و داشـتن اطالعـات مـرتبط بـا پزشـکی کودکـان       

انتخاب شدند. معیار تـروج، عـدم دسترسـی بـه روزنامـه در حـین       

ران، جام جـم،  ها عبارت بودند از اطالعات، ایبررسی بود. این روزنامه
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گیـری هدفمنـد   رسالت و کیهان. حجم نمونه بر اساس روش نمونـه 

مرتبط با پزشکی کودکان استخراج گردید.  مطلب 426تعیین شد و 

شودکه امکان استخراج بیش از یك پیام از یـك مطلـب   یادآوری می

-ابزار گردآوری اطالعات، سیاهه وارسـی محقـق    وجود داشته است.

-های آن با توجه به اهداف پژوهش تعیین شـده که مؤلفهبودساتته 

ــرایش    ــام و ج( گ ــوای پی ــهو ب( محت ــف( مشخصــات روزنام ــد: ال ان

موضوعی پیام بر اساس برنامـه آموزشـی و ضـوابط رشـته تخصصـی      

دلی  انتخاب ایـن سرفصـ  بـه عنـوان معیـار      . ]6[پزشکی کودکان 

بنـدی  تحلی  این بود که پـس از بررسـی مشـخص شـد کـه دسـته      

( در تصـوص  WS)رده  NLMبنـدی  تـری نسـبت بـه رده   مناسب

هـای مـرتبط   جهت اجرای پژوهش، پیامهای کودکان داشت. بیماری

هـای مـورد بررسـی از طریـق     با پزشکی کودکان موجود در روزنامـه 

تحلی  محتـوا، اسـتخراج، کدگـذاری و وارد سـیاهه وارسـی شـدند.       

آمـار توصـیفی    شـده و از طریـق   Excelافزار ها وارد نرمسپس داده

 فراوانی و درصد فراوانی در قالب جدول تنییم شدند.

 3019مطلـب )  426نسخه روزنامـه مـورد بررسـی،     694از مجموع 

پیام( مرتبط با پزشـکی کودکـان اسـتخراج شـد. سـهم هـر یـك از        

 7/50) 216های مورد بررسی عبارت بود از: روزنامه جام جم روزنامه

درصد(، کیهان 18)  77درصد(، ایران  5/26) 113درصد(، اطالعات 

یـك  شماره درصد( مطلب. جدول 17/1) 5درصد(، رسالت  5/3) 15

هـای  های پزشکی کودکـان را در روزنامـه  های موضوعی پیامگرایش

 توشه مورد ذکـر در ایـن جـدول و     31دهد. مورد بررسی نشان می

صـی  برنامـه آموزشـی و ضـوابط رشـته تخص    »ترتیب آن بـر اسـاس   

 شـود  طـور کـه مشـاهده مـی    تعیین شده است. همان ]6[« کودکان

 

درصـد و توشـه   60/19با فراوانی« اتتالالت روانی»توشه موضوعی 

هـا را بـه   درصـد بیشـترین پیـام    27/19با فراوانی« تغذیه»موضوعی 

ها را با وضوح بیشـتری  نمودار یك این یافته .اندتود اتتصاص داده

دهـد.  بسامد نشان میهای پر بسامد به کممدو به صورت نزولی از پیا

اتـتالالت  »هـا  طور که گفته شد موضوعات مورد توجه روزنامههمان

انـد. در  بـوده « رشـد، تکامـ  و رفتـار   »و بعد از آن « تغذیه»،« روانی

پـاتوفیزیولوژی مایعـات بـدن و    »حالی که برتی از موضوعات مانند 

اصالً پرداتتـه نشـده   « کیمشکالت زنانگی در کود»و « درمانیمای 

-بیماری»، «ژنتیك انسانی»است. به بع ی از موضوعات دیگر مانند 

-نیـز توجـه بسـیار نـا    « کودکان با نیازهای ویژه»و « های متابولیك

 چیزی شده است. 

هـای مـورد   هـای منتشـره در روزنامـه   ترین پیامجهت شناسایی مهم

در مرحلـه اول،  بررسی، چند مرحله پاالیش اطالعات صورت گرفت. 

توشـه   31از بـین   200های موضوعی دارای فراوانی بیش از توشه

( 2( اتـتالالت روانـیو   1مورد بررسی انتخاب شدند که عبارتنـد از:  

( جنین 5( سالمت عمومی کودکو 4( رشد، تکام  و رفتارو 3تغذیهو 

 5هـای دارای فراوانـی بیشـتر در ایـن     و نوزاد. در مرحلـه دومو پیـام  

(. در ایـن جـدول در هـر    2وضوعی تعیـین شـدند )جـدول    توشه م

پیام دارای فراوانی بیشتر ذکر شده  3توشه موضوعی برجسته، تنها 

، موضوعات دارای «اتتالالت روانی»است. برای مثال، در توشه اول 

اتتالالت گسـترده  »، «اتتالالت اضطرابی» فراوانی بیشتر به ترتیب 

در نهایـت در مرحلـه سـوم     .بـوده اسـت  « فعـالی بـیش »و « تکاملی

های برتر هر توشه موضـوعی برجسـته )جـدول    ها، پیامپاالیش داده

هـا کـه از   ترین پیامپیام به عنوان مهم 5( نیز بررسی شده و تعداد 2

هـای کثیراالنتشـار ایـران    اهمیت و برجستگی بیشـتری در روزنامـه  

 (.3برتوردار بودند، شناسایی شد )جدول 

 

 های مورد بررسیای موضوعی اطالعات پزشكی کودکان در روزنامهه: گرایش1جدول

 موضوعات فرعی توشه موضوعی

فراوانی 

ــ   کــ

 توشه

درصـــد 

 ک 
 رتبه

 رشد، تکام  و رفتار
های جنسی، ارزیـابی رشـد، غربـالگری و پـایش     های پیش دبستانی، اواسط دوران کودکی، نوجوانان، رفتارنوزادان، سال اول، سال دوم، سال

 م ، مراقبت کودک، جدایی، محرومیت و داغداری، طب توابتکا
391 95/12 3 

 اتتالالت روانی

، اتـتالالت تیـك و عـادت،    Vegetative Disordersهـای روان تنـی،   درمانی در کودکـان و نوجوانـان، بیمـاری   ارزیابی و مصاحبه، روان

تتالالت توردن، اتتالالت رفتار از هم گسیخته، اتـتالالت گسـترده   اتتالالت اضطرابی، اتتالالت تلقی، تود کشی و اقدام به تودکشی، ا

 های ویژه زبانی و یادگیری، ناتوانیADHDتکاملی و سایکوز دوران کودکی، الگوهای تکاملی و عملکرد کودکان دبستانی، 

592 60/19 1 
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 و فائزه امینی                                                                                                                             ...      تحلی  محتوای اطالعات پزشکی

 های ویژهکودکان با نیاز
هـای  ، اتتالالت تکـاملی و بیمـاری  FTTبر کودکان، سو استفاده و غفلت از کودکان،فرزند تواندگی، مراقبت از فرزند توانده، تأثیر تشونت 

 مزمن، پیوند ع و، مراقبت تسکینی در طب کودکان، مراقبت از کودکان مبتال به بیماری محدود کننده زندگی
6 19/0 24 

 تغذیه

ای، اضـافه وزن و چـاقی، کمبـود و اضـافه دریافـت      بود تغذیـه ای، تغذیه شیرتواران و کودکان، ناامنی غذایی، گرسنگی و کمهای تغذیهنیاز

، کمبـود امـالح و   K، کمبود ویتامین E، کمبود ویتامینD ، ریکتز و هیپرویتامینوزC، ویتامین B، کمبود و اضافه دریافت ویتامین Aویتامین

 هاریز مغذی

582 27/19 2 

ــات  ــاتوفیزیولوژی مایعـ پـ

 بدن و مای  درمانی
 27 0 0 ولیتی و اسید باز، درمان نگهدارنده و جایگزینی، درمان کمبود، درمان آب و الکترولیت در اتتالالت تاصاتتالالت الکتر

دارو درمــــانی در طــــب 

 کودکان
 14 19/1 36 ها، داروهای گیاهیفارماکوژنتیکس، فارماکوژنومیکس و فاماکوپروتئونومیکس، اصول دارو درمانی، مسمومیت

بـا  کودک به شدت بیمار )

 وضعیت وتیم(

ارزشیابی کودک بیمار در کلینیك و دفتر کار، کنترل صدمات، تدمات پزشکی اورژانس برای کودکان، ارجاع شیرتوار و کودک بـا بیمـاری   

های میرایـی،  های امتیاز بندی و پیشگویی کنندهپایش در شیرتوار و کودک با بیماری وتیم، سیستم فنونوتیم بین تسهیالت بهداشتی، 

های نورولوژیکی و تثبیت، شوک، نارسایی و دسترس تنفسی، تهویه مکانیکی، مراقبت حاد در قربانیان های کودکان و احیا، اورژانسرژانساو

شدگی و صدمات فرو رفتن در آب، صدمات ناشی از سوتتگی، صدمات ناشـی از سـرما، بیهوشـی و    ای، غرقبا صدمات متعدد، تثبیت تغذیه

 عم ، مدیریت درد در کودکان های قب  ازمراقبت

17 56/0 19 

 ژنتیك انسانی
رویکرد ژنتیك در پزشکی کودکان، ژنوم انسانی، الگوهای انتقال ژنتیکی، سیتوژنتیکس، ژنتیك در اتتالالت شای ، ادغام ژنتیك در عملکـرد  

 طب کودکان
1 03/0 26 

 های متابولیكبیماری
هـا،  هـا، نقـص متابولیسـم کربوهیـدرات    های آمینه، نقص متابولیسم چربیقص متابولیسم اسیدرویکردی به تطاهای متابولیسم مادرزادی، ن

 ، هیپوگلیسمیPogeriaموکوپلی ساکاریدوز، اتتالالت متابولیسم پورین و پیریمیدین، 
2 06/0 25 

 جنین و نوزاد

ها در دوران نـوزادی، اتـتالالت   یاهرات بالینی بیماریهای پر تطر، جنین، شیرتواران پر تطر، تمروری کلی بر مرگ و میر،نوزاد، حاملگی

های تنفسی، اتتالالت دستگاه گوارش، اتتالالت تونی، سیستم ادراری تناسلی، ناف، های اتاق زایمان، اتتالالت راهسیستم عصبی، اورژانس

 های نوزادانهای متابولیکی، سیستم اندوکرین، دیسمورفولوژی، عفونتآشفتگی

214 08/7 5 

 طب نوجوان
های بهداشتی به نوجوانان، رفتار تشن، سو مصرف مواد، پسـتان، مشـکالت قاعـدگی،    اپیدمیولوژی مشکالت سالمت نوجوانان، ارائه مراقبت

 پیشگیری از بارداری، حاملگی نوجوانان، تجاوز به نوجوانان، عفونت منتقله از راه جنسی، سندروم تستگی مزمن
11 36/0 22 

 23 29/0 9 های بنیادی، هماتوپوئتیك، سیستم فاگوسیتوز، سیستم کمپلمان، پیوند سلولNKو  T ،Bهای های ایمنی، سیستم سلولزشیابی سیستمار ایمونولوژی

 اتتالالت آلرژیك

یـك، آسـم   های آلرژیـك، رینیـت آلرژ  های آلرژیك، اصول درمان بیماریهای آتوپیك، تشخیص بیماریآلرژی و بنیان ایمونولوژیکی، بیماری

های ناسازگاری به غـذا،  کودکی، درماتیت آتوپیك، آلرژی گزش حشرات، آلرژی چشمی، کهیر و آنژیوادم، آنافیالکسی، بیماری سرم، واکنش

 هاهای ناسازگاری به داروواکنش

112 70/3 8 

ــاری ــمی بیم ــای روماتیس ه

هـای بافـت   کودکی )بیماری

هـای عـروق   همبند، بیماری

 کالژن(

های روماتیسمی، آرتریت روماتوئید جوانـان، اسـپوندیلیت آنکیلـوزان و سـایر     روماتیسمی، درمان بیماریودک مینون به بیماریارزشیابی ک

ها، آرتریت واکنشی، لوپوس اریتماتوز سیستمیك، درماتومیوزیت جوانان، اسکلرودرما و پدیـده رینـود، بیمـاری بهجـت،     اسپوندیلوآر تروپاتی

 -هـای اسـکلتی  های واسکولیتی، سندروم دردتب ادواری ارثی، میلوئیدوز، سارکوئیدوز، بیماری کاوازاکی، سندروم سندروم شوگرن، سندروم

 ع النی، شرایط مختلف همراه با آرتریت

16 52/0 20 

 های عفونیبیماری

های های بیهوازی، عفونتی، عفونتهای گرم منفهای گرم مثبت، عفونتمالحیات عمومی، اقدامات پیشگیری، درمان آنتی بیوتیکی، عفونت

های قارچی، عفونتهای ریکتزیال، عفونتهای کالمیدیال، عفونتهای مایکوپالسمایی، عفونتهای اسپیروکتال، عفونتمایکوباکتریال، عفونت

 های کرمیهای پروتوزوئایی، بیماریهای ویروسی، درمان ضد انگلی، بیماری

74 45/2 9 

 6 12/6 185 ای، حفره دهان، مری، معده و روده، اگزوکرین پانکراس، کبد و سیستم صفراوی، پریتوانروده -های معدیت بالینی بیماریتیاهرا دستگاه گوارش

 دستگاه تنفس

های تنفسی، اتتالالت مجاری تنفسی شام : اتتالالت مـادرزادی و اکتسـابی بینـی، پولیـ      تکام  و عملکرد، رویکرد تشخیصی در بیماری

هـای تنفسـی راجعـه یـا     ها و آدنوئیدها، نشانههای پشت و کنار حلقی و اطراف لوزه، لوزه، سرماتوردگی، سینوزیت، فارنژیت حاد، آبسهبینی

های مادرزادی حنجره، تراشه و برونش، ویزینگ، برونشیت و برونشیولیت، آمفیزم و مزمن، انسداد التهابی حاد مجاری تنفسی فوقانی، آنومالی

، CFهای آسپیراسیون، پنومونی فبرونشکتازی، آبسه ریوی،آنتی تریپسین، اتتالالت مادرزادی ریه، ادم ریوی، سندروم 1، کمبود آلفاپر هوایی

های انترستیسیال ریه، هموسیدوز ریوی، آمبـولی، انفـارکتوس ریـوی و    آتلکتازی، تومورهای ریوی، پلوریزی، پلورال افیوژن و امپیم، بیماری

 موتوراکس، پنومومدیاستینوم، هموتوراکس، شیلوتوراکستونریزی، پنو

42 39/1 12 

 سیستم قلبی عروقی
های اکتسابی قلب، های مادر زادی قلب، آریتمی قلبی، بیماریبیولوژی تکاملی سیستم قلبی عروقی، ارزشیابی سیستم قلبی عروقی، بیماری

 سیستم عروق محیطی هایهای قلبی، بماریهای میوکاری و پریکارد، درمانبیماری
11 36/0 22 

 های تونبیماری
هـای  سیستم تون ساز، کم تونی ناشی از تولید ناکافی، کم تونی همولیتیك، پلی سیتمی، پان سیتوپنی، ترانسفیوژن اجزای تون، بیماری

 انعقادی و تونریزی دهنده، طحال، سیستم لنفاتیك
70 31/2 10 

هـــای ســـرطان و تومـــور

 توش تیم

های کودکی و نوجوانی، بیولوژی سلولی و مولکولی سرطان، اصول تشخیص، اصول درمان، لوسمی، لیمفـوم، تومورهـای   وژی سرطاناپیدمیول

های گنـادی و ژرم  های استخوان، رتیوبالستوم، نئوپالسمهای کلیه، سارکوم بافت نرم، نئوپالسممغزی دوران کودکی، نوروبالستوم، نئوپالسم

 کبد، تومورهای توش تیم عروقی، سندروم های هیستیوسیتوز و تومورهای نادر هایها، نئوپالسمس 

35 15/1 15 
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 نفرولوژی و اورولوژی
های توکسیك و نارسایی کلیـوی، اتـتالالت   های توبولی، نفوپاتیبیماری های گلومرولی، حاالتی که اتتصاصاً با هماچوری همراهند، بیماری

 ادراری در شیرتواران و کودکان
18 59/0 18 

ــانگی در  ــکالت زنــ مشــ

 کودکی
 27 0 0 ـــــــــــــــ

 سیستم اندوکرین
هـا، دیابـت   اتتالالت هیپوفیز و هیپوتاالموس، اتتالالت غده تیروئید، اتتالالت غده پاراتیروئید، اتتالالت غده فوق کلیوی، اتتالالت گونـاد 

 ملیتوس در کودکان
30 99/0 16 

 سیستم عصبی

های مادرزادی سیستم عصبی مرکزی، تشنج در کودکی، حاالت مقلد تشـنج، سـندروم هـای نوروکوتـانئوس،     ژیکی، آنومالیارزشیابی نورولو

، آبسه CNSهای  ای حاد، عفونتهای حمله، سندرومCNSها، اتتالالت نورودژنراتیو، اتتالالت دمیلینیزاسیون اتتالالت حرکتی، انسفالوپاتی

 الالت طناب نخاعیمغزی، تومور کاذب مغذی، اتت

30 99/0 16 

 اتتالالت عصبی، ع النی

های توکسیك، میوپـاتی هـای متابولیـك، اتـتالالت     بررسی و ارزشیابی، اتتالالت تکاملی ع الت، دیستروفی ع النی، اندوکرین و میوپاتی

هـای اتونـوم، سـندروم    توکسیك، نوروپاتیهای حرکتی ارثی، نوروپاتی -های حسیهای حرکتی، نوروپاتینوروموسکوالر ترانسمیشن و نورون

 گیلن باره، فلج ب 

13 43/0 21 

 11 52/1 46 ـــــــــــــــ اتتالالت چشم

 19 56/0 17 ـــــــــــــــ گوش

 پوست
های دارویی پوستی، اریـتم نـودوزوم،   استافیلوکوکی، اپیدرمولیز بولوزا، عفونت پوست، واکنش Scaldedتوکسیك نکرولیزیز، سندرم پوست 

 تب و راش ارتماتوز، اگزما و درماتیت سبورئیك
26 86/0 17 

ــ  و   ــتالالت مفاصــ اتــ

 هااستخوان
 13 29/1 39 های متابولیکی استخوانهای اسکلتی، بیماریمشکالت ارتوپدی،طب ورزشی، دیسپالزی

ــر   ــی ب ــو محیط ــرات س اث

 سالمت
 7 43/4 134 ـــــــــــــــ

 المت عمومی کودکس
سالمت، غربالگری و سورویالنس، سالمت عمومی و اپیدمیولوژی، حوادث و صدمات، ی های ارتقاعوام  اجتماعی تعیین کننده سالمت، برنامه

 سازیتوانبخشی، ایمن
260 61/8 4 

 

 

 های موضوعی برجستههای دارای فراوانی بیشتر در خوشه: پیام2جدول 

 

 درصد فراوانی های موضوعی با فراوانی بیشترمپیا توشه موضوعی رتبه

 اتتالالت روانی 1

 23/30 179 اتتالالت اضطرابی

 68/26 158 اتتالالت گسترده تکاملی

 83/24 147 فعالیبیش

 24/18 108 سایر

 100 592 جم 

 تغذیه 2

 72/79 464 مصرف شیر

 76/8 51 اضافه وزن و چاقی

 D 20 43/3ینوز ریکتز و هیپرویتام

 07/8 47 سایر

 100 582 جم 

 رشد، تکام  و رفتار 3

 73/32 128 مسائ  تربیتی

 13/17 67 رشد

 50/11 45 تواب کودکان

 61/38 151 سایر

 100 391 جم 

 سالمت عمومی کودک 4

 23/19 50 بهداشت دهان ودندان

 07/18 47 تك فرزندی

 07/13 34 رسانه

 61/49 129 ایرس

 100 260 جم 

 جنین و نوزاد 5

 42/65 140 های بارداریمراقبت

 82/16 36 مراقبت از نوزاد

 14/12 26 نوزادان نارس

 60/5 12 سایر

 100 214 جم 
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 و فائزه امینی                                                                                                                             ...      تحلی  محتوای اطالعات پزشکی

 

 

 های کثیراالنتشار ایرانهای مرتبط با پزشكی کودکان در روزنامه: مهمترین موضوعات در بین پیام3جدول 

 پیام برجسته موضوع فرعی توشه موضوعی ردیف

 تانواده )عام  ایجاد( -اضطراب در کودکان اتتالالت اضطرابی اتتالالت روانی 1

 اتتالل در رشد کودکان -عدم مصرف شیر مصرف شیر تغذیه 2

 آموزش به کودکان -کنترل تشم تشونت در کودکان رشد، تکام  و رفتار 3

 عدم ارتباط با رویش دندان -اسهال اشت دهان و دندانبهد سالمت عمومی کودک 4

 تولد زودرس نوزاد -مصرف تنقالت های بارداریمراقبت جنین و نوزاد 5

 های مورد بررسیهای مرتبط با پزشكی کودکان بر حسب موضوعات در روزنامهفراوانی پیام: 1نمودار 

 

 گيري بحث و نتيجه

های مورد بررسـی،  ز بین روزنامههای پژوهش حاضر نشان داد اافتهی

روزنامه جام جم بیش از نیمـی از کـ  مطالـب مـرتبط بـا پزشـکی       

زاده و شـهباز  کودکان را منتشر کرده بود. این یافته با نتـایج نصـراله  

جم بیشترین مطالـب  همسو بود که دریافتند روزنامه جام  ]11[تبار 

 بودکی از آن نتایج حا علمی پزشکی را به تود اتتصاص داده است.

های مورد بررسی، مطالب متعـددی را در حـوزه پزشـکی    که روزنامه

توان گفت که این حـوزه از موضـوعات   اند و میکودکان منتشر کرده

هـای  ها بوده اسـت. ایـن نتیجـه مغـایر بـا یافتـه      مورد توجه روزنامه

هـای  که مطالب بهداشتی در روزنامه بودمبنی بر این   ]7[تقدیسی 

های پژوهش ملك اف لی شوند ولی با یافتهسازی نمیجستهکشور بر

هـای کثیراالنتشـار   که مقاالت روزنامـه مبنی بر این ]10[و همکاران 

انـد،  درصد موارد به ارائه اطالعات بهداشتی پرداتتـه  50در بیش از 

 هـا بـه ترتیـب    در این پژوهش، بیشترین فراوانـی پیـام   بودند.همسو 

رشـد، تکامـ  و   »، «تغذیـه »، «تتالالت روانـی ا»های مربوط به پیام

راسـتای   هم در« جنین و نوزاد»و « سالمت عمومی کودک»، «رفتار

کـه دریافتنـد مطالـب     بـود،  ]11[پژوهش نصراله زاده و شهباز تبار 

هـای پربسـامد در روزنامـه   مربوط به تغذیه و بهداشـت روان از پیـام  

ژوهش امینـی و  در راسـتای پـ  نتایج ایـن مطالعـه   هاست. همچنین 

کــه دریافتنــد عناصــر موجــود در مــواد غــذایی  بــود ]8[همکــاران 

های تلویزیونی به تـود اتتصـاص داده   بیشترین فراوانی را در آگهی

مبنی بر  ]15[و سالزمن  ]13[های پرابهو همسو با یافتهنیز بودند و 

 ای بود.تمرکز اتبار پزشکی در تلویزیون بر روی مطالب تغذیه

شـــان داد کمتـــرین فراوانـــی مربـــوط بـــه موضـــوعات  نتـــایج ن 

مشـکالت زنـانگی در   »، «درمـانی پاتوفیزیولوژی مایعات بدن و مای »

مغـایر بـا   و « هـای متابولیـك  بیماری»و « ژنتیك انسانی»، «کودکی
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پور اهرنجانی بود که در آن مطالب مربـوط بـه رژیـم   پژوهش محمد

 نتایج ایـن مطالعـه   ین های غذایی دارای کمترین فراوانی بود. همچن

مبنی بر عدم توجه به موضوع  ]19[در راستای پژوهش ودادهیر هم 

سالمت زنان در مجالت بود. پس از بررسـی مقـاالت علمـی منتشـر     

کـه یکـی از    PubMedشده توسط محققـان در پایگـاه اطالعـاتی    

 ]20[هــای اطالعــاتی در حــوزه پزشــکی اســت  معتبرتــرین پایگــاه

و  ]21[مقالــه  430« ژنتیــك انســانی»مشــخص شــد کــه موضــوع 

را در پایگاه اطالعـاتی   ]22[مقاله  23647« های متابولیكبیماری»

PubMed  بـه تـود اتتصـاص داده     2016تا  2011در بازه زمانی

رغم تولیدات علمی بسیار در این زمینه بهدهد بودند و این نشان می

االنتشـار ایـران   های کثیردر سطح جهانی به این دو حوزه در روزنامه

توانــد عــدم توجــه کــه دلیــ  آن مــی توجــه چنــدانی نشــده اســت

نگاران به این موضوعات و یا نبود تعداد متخصصان پزشکی یا روزنامه

. موضـوع  زیاد مراجعاتی در این موضوعات بـه مراکـز درمـانی باشـد    

مقالـه را در   16نیز تنها « درمانیپاتوفیزیولوژی مایعات بدن و مای »

که این  ]23[به تود اتتصاص داده بود  PubMedاطالعاتی  پایگاه

دهد محققان در این زمینه تحقیقات زیادی نداشتهموضوع نشان می

پیـام   5 باشـد. اند و این شاید به دلی  تازگی ایـن حـوزه موضـوعی    

تانواده  -اضطراب در کودکان»های ایران، شام  برجسته در روزنامه

، «اتـتالل در رشـد کودکـان    -شـیر عـدم مصـرف   »، «)عام  ایجاد(

عدم ارتباط با رویش  -اسهال»، «آموزش به کودکان -کنترل تشم»

بـود کـه الزم اسـت    « رس نـوزاد تولد زود -مصرف تنقالت»، «دندان

صحت و سندیت آن مورد بررسی قرار گیرد.  مسائلی مانند سـالمت  

 روانی، تغذیه مناسب، مسائ  رشد و تکام  کودکان، سالمت عمومی

جنین، نوزاد و کودک از جمله موضوعات مهمی هستند کـه جوامـ    

کننـد. بسـیاری از والـدین بـه     امروزی با آن دست و پنجه نـرم مـی  

کننـد.  ها مراجعه میمنیور کسب آگاهی در این موارد به انواع رسانه

توانـد نقـش   در این بین روزنامه به عنوان یك رسانه تأثیرگـذار مـی  

ح آگاهی، نگرش و سالمت تانواده و جامعـه  مهمی را در ارتقای سط

توانند با انتشار مطالـب  ها میدر تصوص کودکان ایفا نماید. روزنامه

ها و مادران را علمی صحیح در مورد پزشکی کودکان، آگاهی تانواده

افزایش داده و موجب ارتقای سالمت جامعه شوند. بررسـی عملکـرد   

ــ روزنامــه هــای ود کــه روزنامــههــا در ایــن پــژوهش حــاکی از آن ب

کثیراالنتشار ایران در حد مطلوبی به مسئله پزشکی کودکـان توجـه   

اند، اما این توجه دارای تعادل در پوشش موضوعی نبوده است داشته

به نحوی که به برتی از موضوعات مانند اتـتالالت روانـی و تغذیـه    

که برتـی از موضـوعات دیگـر    به زیاد پرداتته شده است، در حالی 

مشـکالت  »و « درمـانی پـاتوفیزیولوژی مایعـات بـدن و مـای     »نند ما

، اصالً پرداتته نشده است. به عبارت دیگر، نتایج «زنانگی در کودکی

های ایران که اطالعات موجود در روزنامه بودپژوهش حاضر گواه آن 

و زیـرا موضـوعات   .دارد کـافی تـوانی  هـای جامعـه ایـران هـم    با نیاز

هـای پژوهشـی   (، در بین الویت2ضر )جدول پربسامد در پژوهش حا

تورنـد  های علوم پزشکی ایران به چشم میمراکز تحقیقاتی دانشگاه

در حالی که در پژوهشی که بر اساس علت مـرگ و میـر    ]24 -27[

انجام شـده اسـت، موضـوعات ناهنجـاری    در تارج از کشور کودکان 

(، بیمـاری ای، سـوتتگی و... ها )حوادث جـاده های مادرزادی، آسیب

هـای اکتسـابی   های مـزمن تنفسـی، بیمـاری   های غیرواگیر )بیماری

های دوران کودکی، دیابت و چاقی به عنـوان الویـت  قلب( و سرطان

 . ]28[های پژوهشی در حوزه سالمت کودکان تعیین شده اند 

در پایان باید گفت این پژوهش سعی داشت تا تصـویری کلـی از آن  

ز اطالعات مرتبط با پزشکی کودکـان منتشـر   های ایران اچه روزنامه

کنند را به تصویر بکشد و توجه متخصصـان پزشـکی کودکـان و    می

گردد با توجـه بـه   ها جلب نماید. پیشنهاد مینگاران را به آنروزنامه

عدم تعادل و توازن در پوشش موضوعی پزشکی کودکان در روزنامـه 

ها مکاری روزنامههای مورد بررسی، متخصصان پزشکی کودکان با ه

هـای کمتـر پرداتتـه شـده یـا      به انتشار اطالعات در تصوص حوزه

هـا و  مغفول بپردازند تا از این طریق سطح آگـاهی مـادران، تـانواده   

 جامعه را در تصوص این موضوعات افزایش دهند.
 

 سهم نويسندگان

هـا،  فراشبندی: طراحـی مطالعـه، تجزیـه و تحلیـ  داده    فیروزه زارع

 ویرایش مقاله نگارش و

هـا، نگـارش و   فائزه امینـی: طراحـی مطالعـه، تجزیـه و تحلیـ  داده     

 ویرایش مقاله

 علیرضا رحیمی: مطالعه، نگارش و ویرایش مقاله

 رویا کلیشادی: مطالعه، نگارش و ویرایش مقاله
 

 تشكر و قدرداني

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه که بودجه طرح این پـژوهش  

 تقدیر و تشکر به عم  می آید.ر مجریان قرار دادند، را در اتتیا
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Objective (s): Newspapers along with other mass media have a significant role in increasing health literacy of the general 

public. Pediatrics related information is one of the most important issues in newspapers. The goal of this study was to perform 

a content analysis of the newspapers in Iran for pediatrics information. 

Methods: This was an applied survey performed in year 2014 using the content analysis method. Data were collected via a 

checklist designed by the researchers. The statistical population consisted of all of the messages printed in 694 volumes in five 

most widely circulated Iranian newspapers (Iran, Jamejam, Keyhan, Resalat and Etelaat).  

Results: In all 426 articles were assessed. Distribution of pediatrics related information published was as follows: Jamejam 

(7.50%), Etelaat (5.26%), Iran (18%), Keyhan (5.3%) and Resalat (17.1%). ‘Mental disorders’ (19.6%) and ‘Nutrition’ 

(19.27%) had the highest and ‘Pathophysiology of body fluids and fluid therapy’ and ‘Gynecological problems in childhood’ 

had the lowest (0%) frequency. There was little attention to ‘Human Genetics’, ‘Metabolic disorders’ and ‘Children with 

special needs’. 

Conclusion: The Important messages in newspapers were more compatible with the needs of Iranian society. Iranian 

pediatricians and journalists have to pay more attention to the neglected subjects and perhaps update themselves with newer 

information in pediatric filed. 
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