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چكيده
مقدمه :تهيه پيامهای بهداشتی موثر یکی از مهمترین دغدغه های مروجان سالمت در هر جامعه است .هدف پژوهش حاضر بررسـی تـیثير
چارچوببندی پيامهای بهداشتی بر خوشبينی غيرواقعـی ،قصـد عمـو و حاه ـه پيـامگيـران بـا توجـه بـه نقـش سيسـتمهـای رهتـاری
گرایشی/اجتنابی بود.
مواد و روش کار :پژوهش حاضر یك مطالعه مداخله ای بود که برای انتخاب اهراد موردن ر برای آزمایش اصلی ،ابتـدا یـك غربـالگری بـر
اساس سيستمهای رهتاری گرایشی /اجتنابی بر روی  550نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شد که در نهایت  72نفر ( 38نفـر دارای
سيستم رهتاری هعال و 34نفر دارای سيستم رهتاری بازداری) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و سـس ميـاان خوشـبينی غيرواقعـی،
قصد عمو و حاه ه شرکتکنندگان بر اساس یك طرح عاملی مخلوط ( 2×3سيستم انگياشی بهعنوان عامو بين گروهی دارای  2سطح ،و
چارچوببندی پيام بهعنوان عامو درونگروهی دارای  3سطح) پ از مواجهه با پوسترهای تبليغاتی تهيهشده در زمينه تخليـه اسـترس و
نخ دندان ،اندازهگيری شد.
یافته ها :تجایهوتحليو دادهها نشان داد ،تیثير چارچوببندی پيام متیثر از نوع سيستمهای انگياشی مخاطبان است ،به این نحو که اهـراد
گروه هعال ساز بيشترین تیثيرپذیری را زمانی داشتند که پيام سودمحور دریاهت میکردند و اهـراد گـروه بـازداری بيشـترین تیثيرپـذیری را
هنگامی نشان دادند که پيام زیانمحور دریاهت کردند .اما این تیثيرات تنها در مورد پيام تخليه استرس مشاهده شـد و در مـورد پيـام نـخ
دندان مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيری :به ن ر می آید عامو تازگی و ناآشنا بودن موضوع پيام میتواند تیثير چـارچوببنـدی و سيسـتمهـای انگياشـی بـر
خوشبينی ،قصد عمو و حاه ه را تحت تیثير قراردهد.
کليدواژه :چارچوببندی پيام ،سيستمهای رهتاری گرایشی/اجتنابی ،خوشبينی غيرواقعی ،قصد عمو ،حاه ه
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تأثیر چارچوببندی پیامهای بهداشتی بر خوشبینی غیرواقعی ،قصد عمل و حافظه  :نقه

ییتهت ههای

طرهداران سالمت همگانی اغلب از طریـ اراهـه اطالعـات در قالـب
پيام های بهداشتی ،انگياه الزم برای اتخاذ رهتارهای سالم یـا تغييـر
رهتارهای ناسالم را در مردم ایجـاد مـیکننـد [ .]1در واقـ یکـی از
وظایف اصلی مروجان بهداشت ترغيب رهتارهای بهداشـتی مـوثر در
ارتقای سالمتی از طری طراحی پيـام مناسـب اسـت .ایـن پيـامهـا
عمدتاً براین مبنا تحليو میشوند که آیا با اراهه اطالعـات در زمينـه
رهتارهای بهداشتی و تشوی به حرکت در جهت آن ،تـا چـه ميـاان
رهتار سالم را ترویج میکنند [ .]2این پيامها برای تیثيرگـذاری الزم
باید بتوانند سه تغيير مهم در مخاطب خود ایجاد کننـد :اول اینکـه،
خوشـــبينی غيرواقعـــی آنهـــا را کـــاهش دهنـــد .خوشـــبينی
غيرواقعــی) (Unrealistic optimismبــه ایــن معناســت کــه مــردم
نمی خواهند باور کنند در معرض خطر هستند و معتقدند رخدادهای
ناخوشایند نمی تواند برای آنها اتفاق بيفتد؛ این بـاور دليـو شـروع و
ادامه رهتارها ی پرخطـر توسـآ آنهـا اسـت کـه سـبب مـیشـود در
پيشگيری ناموه باشند [ .]3دوم ،یـك پيـام بهداشـتی مـوثر بایـد
بتواند هرد را به سوی عمو به رهتار بهداشتی مورد ن ر سـوق دهـد
[ .]4و در نهایت ،پيام بهداشتی باید به گونهای باشـد کـه اطالعـات
آن به مدت طوالنی در حاه ه اهراد باقی بماند [ .]5محققانی که در
حوزه ارتباطات هعاليت میکنند ،بعد از پژوهشهای هراوان پيرامـون
تاثيرگذارترین ویژگیهای یك پيام بهداشـتی ،نـوع چـارچوببنـدی
پيــام ) (Message Framingرا بــه عنــوان عــاملی کــه از پتانســيو
تیثيرگــذاری بــاالیی برخــوردار اســت انتخــاب کردنــد [ . ]6اینکــه
چارچوببندی ها مختلف پيام می تواند تاثير متفاوتی بر رهتار بگذارد
توسآ چند ن ریه توضيح داده شده است که مهمتـرین آنهـا ن ریـه
چشمانداز ) (prospect theoryاست [ .]7این ن ریه مطرح میکنـد
که وقتی هرد با دامنهای از ضـرر و زیـانهـا روبـرو مـیشـود جهـت
اجتناب از زیان تمایو به خطرکردن پيدا میکند؛ به این صورت کـه
گاینهای (هرچند مخاطرهآميا) را انتخاب میکند که بتوانـد جلـوی
ضرر و زیان احتمالی را بگيرد .اما ،همين هـرد وقتـی بـا دامنـهای از
سودها و مناه روبرو می شود تمایلی به خطر کردن نخواهـد داشـت
[ Rothman .]8و  ]9[ Saloveyاستدالل ن ریه چشـمانـداز را وارد
حوزهی پيامهای بهداشـتی کـرده و پـيش بينـی کردنـد پيـامهـای
سودمحور ،که بر نتایج مثبت انجام یك رهتـار تاکيـد مـیکننـد ،در
ترویج رهتارهای پيشگيرانه ،که منجـر بـه اجتنـاب از ضـرر و زیـان
میشود ،و پيامهای زیانمحور ،که بر مضرات انجام ندادن یك رهتـار
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تاکيد می کنند ،در ترویج رهتارهای تشخيصی ،که منجر به اجتنـاب
از ضرر و زیان میشود ،خواهند بود .بعد از مطرح شدن ایـن هرضـيه
توسـآ  Rothmanو  Saloveyپـژوهشهـای زیـادی بـر اسـاس آن
انجامشدند [ .]10-14دو هرا تحليو کـه نتيجـه ایـن پـژوهشهـا را
بررسی کردند حمایت اندکی برای این هرضيه پيـدا کردنـد [.]8،15
در مورد رهتارهای پيشگيری بين چارچوببندی سـودمحور و زیـان
محور تفاوت معنادار وجود داشت اما اندازه اثر بسـيار کوچـك بـود
(تنها در مطالعات مربوط به دهان و دندان اندازه اثـر قابـو مالح ـه
بود) .در مورد رهتارهای تشخيصی هـم هـيت تفـاوت معنـادار قابـو
مالحضهای بهجا سرطان سينه بين چارچوببنـدی زیـان محـور و
سودمحور مشاهده نشد [ .]8عالوه بـرحمایـت انـد پـژوهشهـای
اوليه از الگوی ن ری روتمـن و سـالوی ،پـژوهشهـای اخيـر حتـی
نتایجی متناقض با این الگو به دست آوردهاند .مثالً برخی تحقيقـات
نشان دادند برای ترویج رهتارهای پيشگيری پيـامهـای زیـان محـور
مناسب تر از سودمحور هستند [ .]16-18به دليو ایـن تنـاقضهـا،
پ از چند دهه پژوهش هنوز این ابهام باقی مانده اسـت کـه بـرای
ترغيب اهراد به انجام رهتار بهداشتی موردن ر ،پيـامهـای سـودمحور
موثرترند یا پيامهای زیانمحور .درحـالیکـه مطالعـات اوليـه ،تـیثير
چارچوببندی پيام را با توجـه بـه نـوع رهتـار توصـيهشـده (رهتـار
پيشگيری در مقابو رهتار تشخيصی) بررسی میکردند ،پژوهشهـای
جدید در پی یاهتن تفاوتهای هردی در پاسخ به چارچوببندیهای
مختلف پيام بهداشتی هستند [ .]19توجه به تفاوتهـای هـردی در
ميان مخاطبان پيام از دید پژوهشگران اوليه پنهان مانده بود .وقتـی
هدف ،اثربخشی پيام و عمو به دستورالعمو آن باشد ،باید مخاطبان
پيام بهدرستی شناخته شده و ویژگیها ،تمـایالت و اهکـاری کـه بـر
هرآیند دریاهت و پردازش پيام مؤثر واق مـی شـوند در ن ـر گرهتـه
شوند .الگوی تجدیدن ر شده ن ریه حساسيت به تقویت  Grayو Mc
 ]20[ Naughtanتوضيح میدهد که ویژگیهای شخصيتی ،سـبب
سوگيری در پردازش اطالعات میشود و چگونگی پردازش اطالعـات
به نوبه خود پذیرش پيام را تحت تیثير قرار میدهد.
مطالعات نشان داده است که نوع سيستم رهتاری گرایشی /اجتنـابی
( .)Behavioral Inhibition/Approach Systemsاهــراد ،ازجملــه
ویژگیهای است که میتواند بر تاثير پذیری آنهـا از پيـام بهداشـتی
موثر باشد [.]21،22
مفهوم سيستمهای رهتاری گرایشی /اجتنابی از ن ریه حساسيت بـه
تقویت ( Gray )Reinforcement Sensitivity Theoryگرهتـه شـده

جواد صالحی و

تاثير چارچوب بندی پيام های ...

جامعه آماری این پـژوهش شـامو کليـه دانشـجویان دختـر و پسـر
مقاط کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغو به تحصـيو در دانشـگاه
زنجان در سال تحصيلی  95-96بودند .نمونهگيری در این پـژوهش
در دو مرحله انجام شد .در مرحله اول بـرای شناسـایی اهـراد دارای
سيستم هعال ساز رهتاری و اهراد دارای سيستم بازداری رهتاری ،یك
غربالگری اوليه انجام شـد؛ بـه ایـن شـکو کـه بـا اسـتفاده از روش
نمونهگيری خوشـه ای طبقـه بنـدی شـده  550نفـر از دانشـجویان
انتخاب شدند و به مقياس سيستمهای بازداری رهتـاری /هعـالسـاز
رهتاری Carverو  ]25[ Whiteپاسخ دادند .سس براساس نمره بـه
دست آمده دانشجویانی که از ن ر نمره سيستم هعالساز در چـار
باال و از ن ر نمره سيستم بازداری در چار پایين بودند بـه عنـوان
اهـرادی دارای سيسـتم هعـالسـاز و دانشـجویانی کـه از ن ـر نمــره
سيستم بازداری در چار باال و از ن ر نمـره سيسـتم هعـالسـاز در
چار پایين قرار داشتند ،به عنـوان اهـراد دارای سيسـتم بـازداری
انتخاب شدند .در مرحله بعدی از بين اهراد دارای سيستم هعالسـاز
 38نفر به صورت تصادهی در گروه هعـالسـاز و از بـين اهـراد دارای
سيستم بازداری  34نفر به صورت تصـادهی در گـروه بـازداری قـرار
گرهتند .برآورد حجم نمونه نهایی بر اساس روش تحليو توان آماری
انجــام شــد .طــرح آزمــایش یــك طــرح مخلــوط درونگروهــی و
بــينگروهــی بــود کــه متغيــر سيســتمهــای انگياشــی بــه صــورت
بــينگروهــی دارای دو ســطح (هعــالســاز و بــازداری) و متغيــر
چارچوببندی به صورت درونگروهی دارای سه سطح (سود محـور،
زیان محور ،و ترکيبی) اعمال شد .شيوه اجرا به این شکو بود که هر
شرکت کننده دو پيام دریاهت میکرد کـه موضـوع و چـارچوب هـر
پيام با دیگری متفاوت بود .موضوع یك پيام در زمينه تخليه استرس
و دیگــری در زمينــه نــخ دنــدان بــود کــه در قالــب ســه چــارچوب
سودمحور ،زیانمحور و یا ترکيبی ساخته شـده بودنـد .شـایان ذکـر
است ترتيب اراهه ی چارچوب و موضوع پيـامهـا بـرای جلـوگيری از
تاثير ترتيب اراههی پيام ،به صورت چرخشی اعمال شد .بعد از اراهـه
هرپيام شرکت کنندگان به سواالتی در مورد قصد عمو ،خوشـبينی،
بررسی چـارچوب بنـدی پيـام از ن ـر آزمـودنی ،درگيـری در پيـام،
درگيری در موضوع ،رهتار پایه و آشنایی قبلـی پاسـخ داده و بعـد از
اتمام اراهه هر دو پيام ،شرکت کنندگان به آزمـون حاه ـهی کـاری
داینمن و کارپنتر پاسخ دادند .این آزمون هم به عنوان هاصـله انـداز
بين مشاهده پيـامهـای بهداشـتی و آزمـون حاه ـه مربوطـه عمـو
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است[ .]23این ن ریـه بيـان مـیکنـد کـه اهـراد دارای دو سيسـتم
انگياشی اوليه به نامهای سيستم هعالساز رهتاری و سيستم بازداری
رهتاری هستند که حساسيت اهـراد را بـه پـاداش و تنبيـه مـنعک
میکنند .به این نحو که اهراد دارای سيستم هعالساز رهتـاری قـوی،
نسبت به نشانههای پاداش و اهـراد دارای سيسـتم بـازداری رهتـاری
قوی ،نسبت به نشانههای تنبيه حساستر هستند .در دیـدگاه Gray
برای شـرطی شـدن و یـادگيری الزم اسـت ميـان سيسـتم زیرسـاز
ع صبی (سيسـتم هعـال سـاز/بازدارنده رهتـاری) و تنبيـه کننـده یـا
پاداشدهنده بودن محر های محيطی همخوانی وجود داشته باشد.
 Grayبيان می کند اهراد با توجـه بـه نـوع سيسـتم انگياشـی خـود
آمادهاند به زمينه ی خاصی توجه کنند و در آن زمينه یاد بگيرند ،به
این صورت که اهراد با سيستم انگياشـی هعـالسـاز ،کـه بـه دنبـال
دریاهــت پــاداش از محــيآ هســتند ،بيشــترین یــادگيری را زمــانی
خواهند داشت که بـا محـر تشـویقی روبـرو شـوند و اهـراد دارای
سيستم بازداری ،کـه بـه دنبـال رهـ تنبيـههـای احتمـالی محـيآ
هستند ،بيشترین یادگيری را زمانی خواهند داشـت کـه بـا محـر
تنبيهی مواجه شوند [ .]24ازآنجاکه مياان آگـاهی مـردم از عوامـو
مرتبآ با سالمت در نحوه مراقبـت از خـود و دسـتيابی بـه درجـات
باالتری از سالمتی مؤثر اسـت و اراهـه پيـام هـای بهداشـتی یـك راه
مـیشـود،
کارآمد در آگاهی بخشی به مردم در این زمينه محسـوب 
لذا انجام پژوهش در حوزه پيامهای بهداشتی و عوامو تاثيرگـذار بـر
آن ضروری است و می تواند کمك زیادی به بهبود شيوههای انتقـال
پيام داشته باشد .نتيجه پژوهش هـای گذشـته نشـان داده اسـت بـا
وجود شمار زیاد تحقيقات در زمينه چـارچوب بنـدی پيـام هنـوز در
ادبيــات پژوهشــی ایــن ابهــام بــاقی مانــده اســت کــه چــه نــوع
چارچوب بندی می تواند بهتـرین تـاثير را داشـته باشـد .در حاليکـه
تاکيد پژوهش های اوليه بر تفاوت نوع رهتار توصيه شده ،پيشـگيری
در مقابو تشخيصی ،در تاثير پذیری از چارچوب بندی هـای مختلـف
پيام بود ،تحقيقات اخير بيشتر بر تفاوت های هردی در تاثيرپذیری از
انواع چارچوب بندی پيـام تاکيـد دارنـد .الزم بـه ذکـر اسـت تعـداد
پژوهش هایی که در کنار چارچوب بندی پيام ،تاثير تفاوت های هردی
را بررسی کرده اند بسيار اند بـوده و چنـين پژوهشـی تـاکنون در
کشور ما صورت نگرهته است .بر این اساس پژوهش حاضر بـا هـدف
بررسی تـیثير چـارچوب بنـدی پيـام هـای بهداشـتی بـر خوشـبينی
غيرواقعی ،قصد عمو و حاه ه با توجه به نقش سيستم های رهتـاری
گرایشی/اجتنابی انجام شد.

می کرد و هم داده های حاصو از آن جهـت کنتـرل متغيـر ظرهيـت
حاه ه کاری شرکت کنندگان مورد استفاده قرار گرهت .در پایان ،از
شرکت کنندگان خواسته شد که هر ميـاان از پيـامهـای بهداشـتی
مشاهده شده را که بـه یـاد مـی آورنـد یادداشـت کننـد ،تـا ميـاان
ماندگاری پيام ها بررسی شود .هر جلسه حـدودا یـك سـاعت طـول
میکشيد .به من ور تجایه تحليو دادههـا از نـرم اهـاار  spss20و
آزمونهای آماری متناسب استفاده شد .جهت شناسایی اهـراد دارای
سيستم هعال ساز و بازداری از مقياس سيستمهای بازداری رهتـاری/
هعال ساز رهتاری  Carverو  ]25[ Whiteاستفاده شد .ایـن مقيـاس
شامو  20گویه خودگاارشدهی و دو زیرمقياس هعالسـاز ( )BASو
بازداری ( )BISاست BAS .شامو سه زیرمقياس الف) سـاه شـامو
چهار آیتم ،ب) پاسخدهی به پاداش شامو پنج آیتم و ج) جستجوی
سرگرمی شامو چهار آیتم است .مقياس بازداری در این پرسشـنامه
شامو هفت آیتم است که حساسـيت سيسـتم بـازداری رهتـاری یـا
پاسخدهی به تهدیـد را مـیسـنجد .خـود  Carverو  Whiteثبـات
درونی زیرمقياس  BISرا  ،%74و ثبات درونی  BASرا  %71گاارش
کرده اند .خصوصيات روان سـنجی نسـخه هارسـی ایـن مقيـاس در
ایــران توســآ محمــدی ( )1387در دانشــجویان شــيرازی مطلــوب
گاارش شده است .اعتبار بـه روش بازآزمـایی بـرای مقيـاس ، BAS
 %68و بـرای زیـر مقيـاس  %71 BISگـاارش شـده اسـت [.]26
همچنين مياان پایایی این آزمون در پژوهش حاضـر ،کـه بـه روش
آلفای کرونباخ محاسبه شد ،برای مقيـاس 0 /69 BASو بـرای زیـر
مقياس  0/73 BISبه دست آمد که نشان دهندۀ پایـایی بـاالی ایـن
آزمون است .در پژوهش حاضـر دو موضـوع (تخليـه اسـترس و نـخ
دندان) به عنوان محتوای پيام های بهداشتی انتخاب شدند که بـرای
هر موضوع سه نوع پيام طراحی شد؛ به صورتی که یکـی از پيـامهـا
درباره هواید انجام دادن آن رهتار بهداشـتی (چـارچوب سـودمحور)،
پيام دیگر درباره مضرات انجام ندادن آن رهتار (چارچوب زیانمحور)
و سومين پيام ،همامان هم هواید انجـام دادن آن رهتـار بهداشـتی و
هم مضرات انجام نـدادن آن رهتـار را (چـارچوب ترکيبـی) توضـيح
می داد .بنابراین برای هر موضوع سه پيام (سه چارچوببنـدی) و در
کو  6پيام توليد شد .به عنوان مثال در پيام نخ دنـدان درچـارچوب
سود محور جمالتی از این قبيو بيان شده بود که "اگـر هـر روز نـخ
دندان بانيد ،تضمين می شود که لبخند زیبایی داشته باشيد"" ،نـخ
دندان غذاهای گير کرده بين دندانها را شو کرده و باعـ مـیشـود
هنگام مسوا زدن به راحتی پا شوند" .این مطالب در قالب یـك
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پوستر تهيه شد که همراه آن تصویر دو لبخند زیبا (یك مرد و یـك
زن) به نمایش گذاشـته شـده بـود .در چـارچوببنـدی زیـانمحـور
مضرات استفاده نکردن از نخ دندان بيان شده بود مثال اگـر هـر روز
نخ دندان نانيد ،ممکن است از لبخنـدتان خجالـت بکشـيد" ،بـدون
استفاده از نخ دندان غذاهای گير کرده بين دندان سفت شـده و بـه
هنگام مسوا زدن به راحتی پا نمیشوند" .ایـن مطالـب همـراه
تصویر یك لبخند زشت و یك دندان پوسيده در قالـب یـك پوسـتر
تهيه شد .در نهایت در چارچوببندی ترکيبـی همامـان هـم هوایـد
استفاده از نخ دندان و هم مضرات استفاده نکردن از نخ دندان بيـان
شده بود مثال" :مهـم تـرین راه بـرای اطمينـان از سـالمت دهـان و
دندان استفاده از نخ دندان است"" .مسـوا زدن بـه تنهـایی بـرای
حفظ سالمت دهان و دندان کاهی نيست"" .شـما کـدام را انتخـاب
میکنيد؟ لبخندی زیبا یا لبخنـدی زشـت .ایـن مطالـب همـراه دو
تصویر ،یك لبخند زیبا و یك لبخنـد زشـت" در قالـب یـك پوسـتر
تهيه شده بود .مشابه با پيام نخ دندان ،در چارچوب سـودمحور پيـام
تخليه استرس ،هوایـد جسـمانی و روانـی تخليـه اسـترس و سـس
شيوه ی اجرای هن آرام سازی به عنـوان یـك روش آسـان و عملـی
برای تخليه استرس های روزانه به صورت خالصه توضـيح داده شـده
بود .این مطالب در قالب یـك پوسـتر تهيـه شـد کـه همـراه آن دو
تصویر آرامش بخش ،یك زن و یك مرد در حال انجام هنـون تخليـه
استرس ،قرار داشت .در چارچوب زیـان محـور ،مضـرات جسـمانی و
روانی تخليه نکردن استرس و سس روش اجرای هن آرام سازی بـه
صورت خالصه بيان شده بود .این مطالب نيا در قالـب یـك پوسـتر
تهيه شد که همراه آن دو تصویر قرار داشت که یك زن و یـك مـرد
را نشان می داد که عصبی و تحت استرس زیادی بودند .در نهایت در
چارچوب ترکيبی همامان هم هواید تخليـه اسـترس و هـم مضـرات
تخليه نکردن استرس بيان شده بود .این مطالب در قالب یك پوستر
تهيه شد که همراه آن دو تصویر ،یك تصویر آرامش بخش از هـردی
در حال انجام هنون تخليه استرس و تصـویر دیگـر هـردی عصـبی و
تحت هشار روانی ،قرار داشت .جهت سـنجش خوشـبينی غيرواقعـی
شرکت کنندگان ،از آنها پرسيده شد " در مقایسه با دانشجویان هـم
سن و هم جنسيت خودتان چقدر احتمال می دهيد در صورت انجام
ندادن توصيه بهداشتی گفته شده (مثال استفاده نکردن از نخ دنـدان
یا تخليه استرس) دچار بيماریها و عوارض ناشی از عـدم انجـام آن
( بيماریهـای مـرتبآ بـا دنـدان یـا اسـترس ) شـوید؟" و شـرکت
کنندگان در یك مقياس هفت درجهای به این گویه پاسخ دادند .بـه

جواد صالحی و

تاثير چارچوب بندی پيام های ...

صورتی که گاینه یك تا سه نشان دهنده خطـر کـم یـا خوشـبينی
زیاد ،گاینه چهار نشان دهنده خطر متوسآ یا خوشبينی متوسـآ و
بالخره گاینه پنج تا هفت نشان دهنده خطر زیاد یا خوشـبينی کـم
بود .بررسـی خوشـبينی غيرواقعـی از طریـ ایـن یـك گویـه روش
معمول پژوهش هایی است که در زمينه ادرا مياان خطر پـژوهش
میکنند [ .]4،27،28قصد عمو شـرکت کننـدگان بـا اسـتفاده از 3
گویه که بر اساس پرسشنامه قصد عمو تهيه شده توسـآ  Shenو
 ]21[ Dillardطراحی شده بود ،مورد سنجش قرار گرهـت .بـه ایـن
نحو که از شرکت کنندگان خواسته شد که مشخص نماینـد چقـدر
احتمال میدهند در آینده طب توصيه بهداشتی گفته شده در پيـام
عمو خواهند کرد .این گویههـا بـر اسـاس یـك مقيـاس ليکـرت 5
گاینهای (=1به شدت مواه =5 ،به شدت مخالف) نمره گذاری شد.
Shenو  Dillardمياان همسانی درونی این سواالت را با روش آلفای
کرونباخ رقـم  0/95گـاارش دادهانـد .ميـاان همسـانی درونـی ایـن
سواالت در پژوهش حاضر (ضریب آلفـای کرونبـاخ)  0/87بـود کـه
نشان دهنده پایایی بـاالی ایـن آزمـون اسـت .جهـت انـدازه گيـری
حاه ه یا مياان یادآوری شرکت کنندگان از پيامهای بهداشتی اراهه
شده ،از شيوه یادآوری آزاد استفاده شد به ایـن ترتيـب کـه از آنهـا
خواسته شد هر مياان از پيامها که با یاد میآورند را یاداشت کننـد.
در این پژوهش به من ور سـنجش ظرهيـت حاه ـه کـاری شـرکت
کنندگان از آزمون حاه هی کاری دانيمن وکارپنتر استفاده شد .این
آزمون که توسـآ  Danemanو  )1980( Carpenterسـاخته شـده،
شامو  27جمله است که در شش بخش دو جمله ای تا هفت جمله
ای تقسيم و طبقـه بنـدی شـده اسـت .ویژگـی اصـلی ایـن آزمـون
سنجش همامان دو بخـش حاه ـه هعـال (پـردازش و انـدوزش) در
ضمن انجام یك هعاليت ذهنی است .در ایـن آزمـون از آزمـودنیهـا
خواسته می شود تا در هر مرحله به یك رشته از جمالت مختلـف و
نسبتا دشوار که برای آنها خوانده مـی شـود ،بـا دقـت گـوش داده و
سس دو کار ذهنی (پردازش و اندوزش) را بـه طـور همامـان و بـه
ترتيب زیر انجام دهند :الف) معنی و مفهوم جمالت بيان شده را بـه
درستی تشخيص بدهند .ب) آخرین کلمه بيان شـده در جمـالت را
به خاطر بسسارند Daneman .و Carpenterمياان همبسـتگی ایـن
آزمــون را بــا آزمــون اســتعداد تحصــيلی کالمــی برابــر بــا ،0/59
همچنين مياان همبستگی آن را با آزمـونهـای ویـژۀ در مطلـب
 0/72و آزمون سئوالهای واقعی و آزمـون سـئوال هـای ضـمایر را
برابر با  0/90گاارش کردهاند [.]29
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همچنين ميان این آزمـون و شـاخص پـردازش اطالعـات کـه یـك
آزمون رایانه ای برای اندازه گيری ظرهيت حاه ه هعال است ضـریب
همبستگی  0/88وجود دارد .در مورد پایایی این آزمـون مـی تـوان
گفت ،در یك بررسی مقدماتی که توسآ دکتر حسن اسد زاده روی
 84نفر از دانشجویان روان شناسی و علوم تربيتـی دانشـگاه علمامـه
طباطبایی انجام شد ،ضریب پایایی  0/88به دست آمد [ .]30مياان
پایایی ایـن آزمـون در پـژوهش حاضـر ،کـه از طریـ روش آلفـای
کرونباخ محاسبه شد ،رقم  0/87شد ،که نشان دهندۀ پایـایی بـاالی
این آزمون است .در پایان بـرای بـاال بـردن دقـت آزمـایش ،صـحت
چارچوب بندی توليده شده برای هر موضوع ،مياان درگيری در پيام،
درگيری در موضوع ،آشنایی و عمو قبلی شـرکت کننـدگان توسـآ
شاخصهای زیر مورد بررسی قرارگرهت .این شـاخصهـا برگرهتـه از
پرسشنامه  ]31[ Wonبود .بـرای بررسـی صـحت چـارچوببنـدی
توليده شده برای هر موضوع از شـرکت کننـدگان خواسـته شـد در
مورد نوع چارچوب توليده شده برای هر موضوع قضـاوت کننـد .بـه
این شکو که شرکت کنندگان در یك طيف هفت درجـهای تعيـين
می کردند که پيام بر ماایا و نتایج مثبـت عمـو بهداشـتی پيشـنهاد
شده (سودمحور) تاکيد دارد (گاینههـای 1تـا )3یـا معایـب و نتـایج
منفی انجام ندادن آن (زیانمحور) (گاینههـای5تـا )7یـا بـر هـر دو
(ترکيبی) (گاینه  Won .)4مياان همسانی درونـی ایـن شـاخص را
 0/92برآورد کرده اند کـه ایـن رقـم در پـژوهش حاضـر  0/89بـود.
شاخص درگيری در موضوع جالب بودن ،درگيـری ذهنـی و ارتبـاط
موضوع پيام با زندگی شـرکت کننـدگان را بررسـی مـیکـردWon .
مياان همسانی درونی این شاخص را  0/73برآورد کردهاند کـه ایـن
رقم در پژوهش حاضر  0/87بود .شـاخص درگيـری در پيـام ميـاان
تمرکا و دقـت در خوانـدن پيـام را بررسـی مـیکـرد Won .ميـاان
همسانی درونی این شاخص را  0/90برآورد کردهاند که این رقـم در
پژوهش حاضر  0/84بود .در این پژوهش برای بررسی مياان آشنایی
قبلی با موضوع ،از شرکت کنندگان خواسته شد مياان آشنایی قبلی
خود را (قبو از خواندن پيـام) در زمينـه مـورد ن ـر بيـان کننـد .و
شرکت کنندگان در یك مقياس هفت درجهای از ( 1هـيت آشـنایی
نداشتم) تا ( 7کامال آشنا بودم) به این گویهها پاسخ دادنـد .در ایـن
پژوهش برای بررسی مياان عمو قبلـی اهـراد از آنهـا خواسـته شـد
مياان رهتار قبلی خود را در زمينه بهداشـتی مـذکور بيـان کننـد و
شرکت کنندگان در یك مقياس پنج درجه ای به ایـن گویـه پاسـخ
دادنــد :هميشــه ،بيشــترموارد،گاهی ،بــه نــدرت و هرگــا .در پایــان

مشخصات جمعيت شناختی شرکت کنندگان پرسيده شد و آزمایش
خاتمه یاهت.

نمونهی انتخاب شده در گروه هعال ساز از لحاظ جنسيت  19نفر زن
و  19نفر مرد بودند ،که در دانشکدههای علوم انسانی (12نفر معادل
 32/6درصد) ،هنی مهندسی ( 15نفـر معـادل  40/5درصـد) ،علـوم
پایه ( 7نفر معادل 18/8نفر) و کشاورزی ( 3نفر معـادل 7/9درصـد)
مشغول به تحصيو بودند .ميانگين سن آنها 22سال (در یك طيـف
 18تا  27سال) بود .در گروه بازداری نمونهی انتخاب شده از لحـاظ
جنسيت  17نفر زن و  17نفر مرد بودند ،که در دانشکدههای علـوم
انسانی (17نفر معادل  50/0درصد) ،هنی مهندسـی ( 8نفـر معـادل
 23/6درصد) ،علوم پایه ( 6نفر معادل 17/6نفر) و کشاورزی ( 3نفـر
معادل 8/8درصد) مشغول بـه تحصـيو بودنـد .ميـانگين سـن آنهـا
23سال (در یك طيف  18تـا  39سـال) بـود .جـدول  1ميـانگين و
انحراف معيار نمره خوشبينی ،قصد عمـو و حاه ـه دو گـروه هعـال
ساز و بازداری در چارچوبندیهای مختلف پيام را نشان میدهد .بـه
من ور مقایسه ميانگين نمره خوشـبينی و قصـد عمـو در دو گـروه
هعال ساز و بازداری بعد از اراهه چارچوببندیهـای مختلـف پيـام ،از
آزمــون تحليــو واریــان مخــتلآ ( )SPANOVAو بــرای مقایســه
ميانگين نمره حاه ه به دليو وارد شدن نمره حاغ ه هعال به عنوان
کووریته از آزمون تحليو کواریان مختلآ( )SPANCOVAاستفاده
شد .نتيجه آن که در جدول  2آمـده اسـت حـاکی از آن اسـت کـه
ميانگين خوشـبينی غيرواقعـی ،قصـد عمـو و حاه ـه در دو گـروه
هعالساز و بازداری بعد از اراهه چارچوببندهای مختلف پيام تفـاوت
معنادار بـاهم نـدارد .در جـدول  3ميـانگين و انحـراف معيـار نمـره
خوشبينی ،قصد عمو و حاه هیِ دو گروه هعـال سـاز و بـازداری در
چارچوبندی های مختلف پيام به تفکيك موضوع پيامهـا اراهـه شـده
است .به من ور مقایسه ميانگين نمره خوشبينی و قصد عمـو در دو
گروه هعال ساز و بازداری بعد از اراهه چارچوببندیهای مختلف پيام
به تفکيك موضوع از تحليو واریان عاملی ( ANOVAدو طرهـه) و
برای مقایسه ميانگين نمره حاه ه به دليو وارد شدن نمـره حاغ ـه
کــاری بــه عنــوان کووریتــه از آزمــون تحليــو کوواریــان عــاملی
( ANCOVAدو طرهه) استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمـده
است .نتيجه به دست آمده بـرای پيـام تخليـه اسـترس متفـاوت بـا
نتيجه حاصو برای پيام نخ دندان بـود؛ بـه ایـن صـورت کـه وقتـی
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ميانگين خوشبينی غيرواقعی ،قصد عمو و حاه ه بعد از اراهـه پيـام
سودمحور ،زیان محور و ترکيبی تخليه استرس در دو گروه هعالسـاز
و بازداری باهم مقایسه شدند ،کـه نتيجـه نشـان داد تـاثير تعـاملی
معنادار است .همچنين مقایسه ميانگينها با استفاده از آزمون شـفه
نشان داد در موضوع تخليه اسـترس شـرکت کننـدگان اهـراد گـروه
هعال ساز کمترین خوشبينی غيرواقعی ،بيشترین گرایش بـه عمـو و
حاه ه را زمانی داشتند ،که با پيام سودمحور تخليه اسـترس روبـرو
شدند و اهراد گروه بازداری کمترین خوشبينی غيرواقعـی ،بيشـترین
گرایش به عمو و حاه ه را زمانی داشتند کـه بـا پيـام زیـانمحـور
تخليه استرس روبرو شدند .در مورد پيام نخ دنـدان تفـاوت معنـادار
بين ميانگين خوشبينی غيرواقعی ،قصدعمو و حاه ه بعـد از روبـرو
شدن با چارچوببندیهـای مختلـف ایـن پيـام وجـود نداشـت .در
جدول  5یاهتههای توصيفی شاخص بررسی چارچوببنـدی پيـام از
ن ر آزمودنی در پيام تخليه استرس و پيام نخ دندان به همراه نتيجه
اجرای آزمون تحليو واریان یکطرهه جهت مقایسـه ميـانگين ایـن
شاخص در چارچوب سودمحور ،زیانمحور و ترکيبی دو پيام مـذکور
نشان داده شـده اسـت .نتيجـه نشـان داد ميـانگين سـه چـارچوب
سودمحور ،زیانمحور و ترکيبی در شاخص بررسـی چـارچوببنـدی
پيام از ن ر آزمودنی هم در موضوع تخليه استرس و هم در موضـوع
نخ دندان با هم تفاوت معنادار دارد .مقایسه ميانگينها با اسـتفاده از
آزمون شفه نشان داد در موضوع تخليه اسـترس شـرکت کننـدگان
پيام سودمحور را با ميانگين  1/72سودمحور ،پيام زیـانمحـور را بـا
ميانگين  6/12زیان محور و پيام ترکيبی را با ميانگين  3/24ترکيبی
برداشــت کردنــد .در موضــوع نــخ دنــدان شــرکت کننــدگان پيــام
سـودمحور را بـا ميـانگين  1/85سـودمحور ،پيـام زیـانمحـور را بـا
ميانگين  5/63زیانمحور و پيام ترکيبی بـا ميـانگين  3/46ترکيبـی
برداشت کردند .بنابراین مشخص شد ،ن ر شرکت کننـدگان دربـاره
چارچوببندی توليد شده برای هر دو موضـوع بـا ن ـر پژوهشـگران
همخوان است .در جدول  6یاهته های توصيفی شاخص درگيـری در
پيام ،درگيـری در موضـوع ،آشـنایی و رهتـار قبلـی در پيـام تخليـه
استرس و پيام نخ دندان به همراه نتيجه اجرای آزمون  Tنمونههـای
همبسته برای مقایسه پيام تخليه استرس با پيام نخ دنـدان در ایـن
چهــار شــاخص نشــان داده شــده اســت .نتيجــه نشــان داد شــرکت
کنندگان در پيام تخليه استرس نسبت به پيام نخ دندان درگيری در
پيام و درگيری در موضوع بيشتر و آشـنایی و عمـو قبلـی کمتـری
داشتند.

جواد صالحی و

تاثير چارچوب بندی پيام های ...

جدول :1ميانگين و انحراف معيار نمره خوشبينی ،قصد عمل و حافظه دو گروه فعال ساز و بازداری در چارچوبندیهای مختلف پيام
گروه

خوشبينی

قصد عمو

هعالساز

M
4/41

SD
1/85

M
3/55

بازداری

3/43

1/50

3/81

1/88

3/05

1/70

هعالساز

3/11
2/53

0/88
1/02

1/87
2/69

1/10
0/97

2/43
2/37

0/97
0/99

هعالساز

7/39
5/56

3/97
3/12

6/09
7/21

3/60
3/85

5/81
5/29

3/47
3/50

بازداری
حاه ه

زیانمحور
SD
1/51

M
3/80

بازداری

جدول :2نتایج آزمون تحليل واریانس مختلط برای بررسی تاثير سيستمهای انگيزشی و چارچوبندی پيام بر خوشبينی و قصد عمل و آزمون تحليل کوواریانس مختلط برای بررسی
تاثير سيستمهای انگيزشی و چارچوبندی پيام بر حافظه
درجه آزادی

F

معناداری

اثر بينگروهی (سيستمهای انگياشی)
اثر درون گروهی (چارچوبیندی)
اثر تعاملی

1
2
2

0/10
1/37
0/24

0/76
0/26
0/80

0/001
0/03
0/007

اثر بينگروهی (سيستمهای انگياشی)
اثر درون گروهی (چارچوبیندی)
اثر تعاملی

1
2
2

0/17
0/42
11/96

0/84
0/52
0/000

0/005
0/006
0/36

حاه ه کاری (کووریت)

1
2
2
2

1/09
0/004
0/24
2/07

0/30
0/95
0/78
0/13

0/2
0/000
0/007
0/06

منبع تغيير

اندازه اثر (مجذور جزئی
ایتا)

خوشبينی

قصدعمل

حافظه

اثر بين گروهی(سيستمهای انگياشی)
اثر درون گروهی (چارچوبیندی)
اثر تعاملی

جدول :3ميانگين و انحراف معيار نمره خوشبينی ،قصد عمل و حافظه دو گروه فعال ساز و بازداری در چارچوبندیهای مختلف به تفكيک موضوع پيامها
موضوع پيام

تخليه استرس

نخ دندان

سودمحور

ترکيبی

زیان محور

منبع تغيير

گروه

خوشبينی

هعالساز
بازداری

4/14
2/96

قصد عمو

هعالساز
بازداری

3/10
2/15

0/75
1/00

حاه ه

هعالساز
بازداری

10/42
6/36

6/15
4/41

6/69
9/20

خوشبينی

هعالساز
بازداری

4/06
3/91

2/14
1/51

4/88
3/2

1/55
1/94

قصد عمو

هعالساز
بازداری

3/13
2/91

1/02
1/04

2/50
2/18

1/41
1/16

2/71
2/75

حاه ه

هعالساز
بازداری

4/37
4/77

1/80
1/84

5/50
5/22

3/50
2/25

5/60
4/45

M

SD

M

SD

M

SD

1/57
1/50

2/23
4/42

1/48
1/83

3/61
3/27

1/65
1/61

1/25
3/02

0/80
0/79

2/15
2/00

0/68
0/63

3/70
5/45

6/02
6/13

5/68
4/42

4/00
2/83

1/24
1/80
1/26
1/35
1/76
2/58
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منبع تغيير

سودمحور

ترکيبی
SD
1/44

جدول :4نتایج آزمون تحليل واریانس عاملی برای بررسی تاثير سيستمهای انگيزشی و چارچوبندی پيام تخليه استرس و نخ دندان بر خوشبينی و قصد عمل و آزمون تحليل کوواریانس عاملی
برای بررسی تاثير سيستمهای انگيزشی و چارچوبندی پيام تخليه استرس و نخ دندان بر حافظه
پيام

F

معناداری

اثر بين گروهی (سيستمهای انگياشی)

1

0/80

0/37

0/01

اثر درون گروهی (چارچوببندی)

2

0/36

0/69

0/01

اثر تعاملی

2

5/62

0/006

0/19

اثر بين گروهی (سيستمهای انگياشی)

1

0/42

0/52

0/006

اثر درون گروهی (چارچوببندی)

2

0/17

0/84

0/005

اثر تعاملی

2

11/96

0/000

0/36

حاه ه کاری (کووریت)

1

2/04

0/16

0/02

اثر بين گروهی (سيستمهای انگياشی)

1

1/32

0/25

0/03

اثر درون گروهی (چارچوبندی)

2

1/17

0/31

0/06

اثر تعاملی

2

3/51

0/007

0/22

اثر بين گروهی (سيستمهای انگياشی)

1

3/52

0/06

0/05

اثر درون گروهی (چارچوببندی)

2

1/61

0/21

0/04

اثر تعاملی

2

0/63

0/53

0/01

اثر بين گروهی (سيستمهای انگياشی)

1

0/32

0/57

0/005

اثر درون گروهی (چارچوببندی)

2

1/71

0/19

0/05

اثر تعاملی

2

0/13

0/88

0/004

حاه ه کاری (کووریت)

1

0/13

0/72

0/002

اثر بين گروهی (سيستمهای انگياشی)

1

0/31

0/58

0/005

اثر درون گروهی (چارچوبندی)

2

0/69

0/51

0/03

اثر تعاملی

2

0/73

0/48

0/02

درجه

منبع تغيير

خوشبينی

تخليه استرس

قصدعمو

حاه ه

خوشبينی

نخ دندان

قصد عمو

حاه ه

جزئی ایتا)

جدول:5ميانگين و انحراف استاندارد شاخص بررسی چارچوببندی پيام از نظر آزمودنی -آزمون تحليل واریانس یكطرفه
پيام

تخليه استرس
نخ دندان

چارچوببندی

چارچوببندی

چارچوببندی

سودمحور

زیانمحور

ترکيبی

M

SD

M

SD

M

SD

1/72
1/85

1/17
1/14

6/12
5/63

1/23
1/03

3/24
3/46

1/18
2/21

درجه آزادی

71
71

F

76/59
23/87

سطح

اندازه اثر (مجزور

معناداری

جزئی ایتا)

0/000
0/000

0/68
0/41

جدول :6ميانگين و انحراف استاندارد شاخص درگيری در پيام ،درگيری در موضوع ،آشنایی قبلی و رفتار پایه در پيام تخليه استرس و نخ دندان -آزمون  Tنمونههای همبسته
منبع تغيير

پيام نخ دندان

پيام تخليه استرس
M

SD

M

SD

4/10
5/32
3/10
1/04

1/69
3/89
1/87
1/08

3/32
4/10
5/13
1/83

2/11
4/52
1/55
1/42

درجه آزادی

T

معناداری

اندازه اثر
(مجذور جزئی
ایتا)

درگيری در پيام
درگيری در موضوع
آشنایی قبلی
رهتار پایه

71
71
71
71

2/54
4/24
6/27
4/65

0/03
0/000
0/000
0/000

0/09
0/22
0/40
0/50

بهداشت جسمی بودند در این پژوهش برای اولين بار پيام بهداشـت
روان (پيام تخليه استرس) مورد بررسی قرار گرهت .نتيجـه پـژوهش
حاضر برای پيام تخليه استرس متفاوت با نتيجه به دست آمده برای
پيام نخ دندان بود ،به این صورت که نتيجه پـژوهش در مـورد پيـام
تخليه اسـترس نشـان داد تـاثير چارچوبنـدی پيـام بـر خوشـبينی
غيرواقعی ،قصد عمو و حاه ه اهراد متاثر از نـوع سيسـتم انگياشـی

بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر سعی داشت تـا اثربخشـی چـارچوببنـدی پيامهـای
بهداشتی بر خوشبينی غيرواقعی ،قصد عمو و حاه ه پيـامگيران بـا
توجه به نقش سيستمهـای رهتـاری گرایشـی/اجتنابی آنهـا را مـورد
بررسی قرار دهد .با توجه بـه آن کـه پيـام هـای مـورد اسـتفاده در
مطالعات پيشين حـوزه ی چـارچوببنـدی پيـام ،از نـوع پيـامهـای
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آزادی

اندازه اثر (مجذور

جواد صالحی و

تاثير چارچوب بندی پيام های ...

آنها است ،به این نحو که خوشبينی غيرواقعی اهراد گـروه هعـالسـاز
وقتی کاهش پيدا کرد کـه آنهـا بـا پيـام سـودمحور روبـرو شـدند و
خوشبينی غيرواقعی اهراد گروه بازداری وقتی کاهش پيـدا کـرد کـه
آنها با پيام زیانمحور روبرو شدند .همچنـين ،قصـد عمـو و حاه ـه
اهراد گروه هعالساز وقتی اهاایش پيدا کرد که آنها با پيام سـودمحور
روبرو شدند و در اهراد گروه بازداری وقتی اهاایش پيدا کرد که آنهـا
با پيام زیانمحور روبرو شدند .در پيام نـخ دنـدان ميـان خوشـبينی
غيرواقعی ،قصد عمـو و حاه ـه پيـامگيران بـا چارچوبنـدی پيـام و
سيستمهای انگياشی آنها رابطه معنـیدار مشـاهده نشـد .در مـورد
تاثير چارچوببندی و سيستمهای انگياشی بر خوشبينی غيرواقعـی
یاهته پژوهش حاضر در مورد پيام تخليه اسـترس بـا یاهتـه  Shenو
 ]21[ Dillardو  Lenchو  ]4[ Levineهمسـو بـود Lench .و
 Levineدر پژوهشی نشان دادند با ایجـاد احسـاس تـرس مـیتـوان
خوشبينی غيرواقعی اهراد را در زمينه رهتارهای مرتبآ بـا سـالمتی
کاهش داد .بـه دنبـال آن شـن و دیـالرد نشـان دادنـد اهـراد گـروه
بازداری هنگام مواجهه با پيام های زیان محور و اهراد گروه هعالسـاز
هنگام مواجهه با پيام های سودمحور دچار احسـاس تـرس بيشـتری
میشوند .در وهله اول شاید به ن ر بياید که هقآ پيـام زیـانمحـور،
که بر عواقب عمو نکردن به توصيه بهداشتی تاکيد میکنـد ،بتوانـد
ترس ایجاد کنـد و پيـام سـودمحور کـه بـر ماایـای انجـام توصـيه
بهداشتی تاکيد می کند تاثيری در ایجـاد تـرس نداشـته باشـد ،امـا
نتيجـه پـژوهش  Shenو  Dillardنشـان داد اهـراد دارای سيسـتم
هعالساز وقتی با پيام سودمحور روبـرو مـیشـوند هيجـان تـرس را
تجربه مـی کننـد .ایـن دو پژوهشـگر اینگونـه اسـتدالل کردنـد کـه
پيام های بهداشتی در هر چـارچوبی کـه باشـند اطالعـاتی در مـورد
سالمتی اراهه میدهند که این اطالعات هرد را متوجه عملکرد خود و
مقایس ه آن با عملکردی که در پيام گفته شده است مـیکنـد .ایـن
مقایسه وی را نگران میکند که رهتار او با رهتار معيار بسـيار هاصـله
دارد و همــين مســاله در او ایجــاد تــرس مــیکنــد .در مــورد تــاثير
چارچوب بندی و سيستم های انگياشی بر قصد عمو یاهته پـژوهش
حاضر در مورد پيـام تخليـه اسـترس ،بـا پـژوهش  Shenو Dillard
[]21؛  Shermanو  Mannو ]22[ Updegraffهمسو بود .در این دو
پژوهش نيا نشان داده شد مواجه شدن بـا پيـامهـای سـودمحور در
اهراد گروه هعالساز و مواجه شدن با پيامهـای زیـانمحـور در اهـراد
گروه بازداری منجـر بـه ایجـاد قصـد عمـو بـرای انجـام رهتارهـای
بهداشتی میشود .در مـورد تـاثير چـارچوب بنـدی و سيسـتمهـای
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انگياشی بر حاه ه ،یاهته این پژوهش در مورد پيام تخليه اسـترس،
با یاهتـه  Lenchو  Levineهمسـو بـود .لـنج و لـوین نشـان دادنـد
اطالعات پيامی در حاه ه ماندگار میشود که در هرد این احساس را
به وجود آورد که می تواند برای جلوگيری از خطر کاری کند ،در این
پژوهش نيا پيامی که توانسته قصد عمو ایجاد کند ،حاه ه قـوی از
خود به جای گذاشته است .در واق اطالعات پيامی توانسـته هـرد را
قان به انجام رهتار توصيه شده کند کـه بـرای هـرد اهميـت زیـادی
داشته و توجه زیادی را به خود اختصاص دهـد و همـين اهميـت و
توجه زیاد به اطالعات پيام و برنامـهریـای بـرای انجـام آن موجـب
شکو گيری رد ماندگاری از آن اطالعات در حاه ه شده است (پيـام
سودمحور در اهراد گروه هعال ساز و پيام زیانمحـور در اهـراد گـروه
بــازداری) .در تفســير ایــن نتيجــه کــه چــرا بيشــترین تــاثير پيــام
( خوشبينی غيرواقعی پایين ،قصد عمو و حاه ه باال) در اهراد گـروه
هعال ساز پ از روبرو شدن با پيام سودمحور و اهراد گـروه بـازداری
پ از مواجهه با پيام زیان محور بود ،ن ریـه سيسـتمهـای مغـای-
رهتاری  ]20،21[ Grayتوضيح می دهد کـه بـرای شـرطی شـدن و
یادگيری به همخوانی ميان سيستم زیرساز عصـبی (سيسـتم هعـال
ســاز/بازدارنده رهتــاری) و تنبيــه کننــده یــا پــاداشدهنــده بــودن
محر های محيطی ،نياز است .یعنی ،اهـراد گـروه هعـالسـاز بـرای
اینکه به محرکی توجه کنند و یادگيری دربـاره آن محـر در هـرد
اتفاق بيفتد باید آن محر به صورت تشویقی بـه آنهـا اراهـه شـود.
نقطه مقابو گروه هعالساز ،گروه بازداری هستند که برای اینکـه بـه
محرکی توجه کنند ،و یـادگيری دربـاره آن محـر در آنهـا اتفـاق
بيفتد باید آن محر به صورت تنبيهـی بـه آنهـا اراهـه شـود .پيـام
سودمحور (حاوی اطالعات تشـوی کننـده) در ایـن پـژوهش نقـش
محر تشویقی و پيام زیانمحور (حاوی اطالعـات هشـدار دهنـده)
نقش محر تنبيهی را ایفا کرد .در زمينه نتایج به دست آمده برای
پيام نخ دندان باید گفت در این موارد که یك هرضيه کلـی در مـورد
یك پيام تایيد ولی در مورد پيام دیگر رد میشود باید به تفاوتهای
زیربنایی موجود در پيام ها توجه شود .بنابراین بایـد مشـخص شـود
پيام تخليه استرس چه تفاوتی با پيام نخ دندان و ورزش داشـت کـه
هرضيههای پژوهش در مورد آن تایيد و در مورد پيام دیگر رد شدند.
همانطور که در بخش یاهته ها آمد پيام تخليـه اسـترس بـه صـورت
معناداری از ن ر آشنایی با موضوع و عمو قبلی پایينتر از پيـام نـخ
دندان و از ن ر مياان درگير شدن در پيام و درگير شدن در موضوع
باالتر از پيام نخ دندان بود .به ن ر مـیآیـد دليـو تفـاوت در ميـاان

آشنایی ،رهتار قبلی ،درگيری در پيـام و درگيـری در موضـوع پيـام
تخليه استرس با پيام نخ دندان ایـن اسـت کـه پيـام تخليـه اسـترس
پيامی در زمينه بهداشت روان است در حالی کـه پيـام نـخ دنـدان در
زمينه بهداشت جسم است .پيامهای که در زمينه بهداشـت جسـمانی
طراحی میشوند ،هراوان بوده و مردم مکرر با آنها روبرو مـیشـوند لـذا
به دليو تکراری بودن توجه چندانی به آنها ندارند .ولی پيام در زمينـه
بهداشت روان یك پيام جدید است که مردم در گذشته بـه نـدرت بـا
آنها روبرو شده اند .بنابراین وقتی با یك پيـام بـا ایـن مضـمون روبـرو
میشوند که قبال آشنایی چندانی بـا آن نداشـتند ایـن پيـام برایشـان
جالب به ن ر مـیآیـد و بـا دقـت محتـوای آن را مطالعـه مـیکننـد.
بنابراین ،چون موضوع تخليه استرس یك موضوع نسبتا جدید بود کـه
شــرکت کننــدگان معلومــات انــدکی دربــاره آن داشــتند ،خوشــبينی
غيرواقعی و قصد عمو در مورد تخليه اسـترس هنـوز در آنهـا تثبيـت
نشده و شناور بود و وقتی با پيامی روبرو شدند که درباره ایـن موضـوع
به آنها اطالعات میداد ،این اطالعات ،موضوع تخليه اسـترس را بـرای
آنها جدی کرده به این ترتيب نـوع چارچوبنـدی و سيسـتم انگياشـی
مجالی برای اثرگذاری بر نگرش و قصد عمو شـرکت کننـدگان مـی-
یاهت .از آنجا که درگيرشدن در موضوع و درگير شدن در پيام تخليـه
استرس در حد باالیی بود ،همين دقت و توجه نيا موجب شکوگيـری
رد ماندگارتر اطالعاتِ پيام تخليه استرس در حاه ه شـرکتکننـدگان
شد .اما نخ دندان جاء موضوعات آشنایی اسـت کـه شـرکتکننـدگان
قبال بسيار با آنها مواجه شـده بودنـد و اطالعـات زیـادی دربـاره آنهـا
داشتند ،به همين دليو خوشبينی غيرواقعی و قصد عمـو بـرای ایـن
موضوع در آنها کامال شکو گرهته و تثبيت شده بود و دیدن یك پيـام
نمیتواست موجب شود نوع چارچوبندی و سيستم انگياشـی شـرکت
کنندگان تاثير چندانی بر نگرش ،قصد عمو و حاه ـه داشـته باشـند.
نکته دیگر ،معنادار نشدن تاثير سيستم انگياشی در چارچوب ترکيبی
پيام تخليه استرس بود .شاید انت ار میرهت پيام ترکيبی که اطالعات
را همزمان در دو چارچوب سودمحور و زیانمحور به شرکت کننـدگان
اراهه میداد بيشترین تاثير را بر آنها داشته باشد ،اما باید گفـت نمونـه
انتخاب شده برای آزمایش از دو کرانه انتهـایی جامعـه انتخـاب شـده
بودند و اهراد عادی نبودند ،یعنی کسانی بودند که یا بـيش از حـد بـه
پاداش (گروه هعالساز) یا بيش از حد به تنبيه (گروه بازداری) حساس
بودند .به این ترتيب وقتی با پيامی روبـرو مـیشـدند کـه هـم پـاداش
دهنده و هم تنبيه کننده بود این دو وجه پيـام اثـر همـدیگر را بـرای
اهراد هر دو گروه خنثی میکرد .مثال وقتی یك هرد از گروه هعـالسـاز

سهم نويسندگان
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که حساس به پـاداش اسـت و بيشـترین توجـه و یـادگيری را زمـانی
خواهد داشت که با محر تشویقی روبرو شود ،وقتی با پيامی مواجـه
میشد که هم او را تشوی و هم تنبيه میکرد ،جنبه تنبيهی پيام اثـر
جنبهی تشویقی آن را خنثیکرده و موجب میشد یـادگيری چنـدانی
نسبت به آن پيام در وی اتفاق نيفتد .به ن ر مـیآیـد عامـو تـازگی و
ناآشنا بودن موضوع پيام بهعنوان یك عامو مهم ،تیثير چارچوببنـدی
و سيستمهای انگياشی بر خوشبينی غيرواقعی ،قصد عمو و حاه ه را
تحت تیثير قرارمیدهد .در تبيين این پدیـده مـیتـوان گفـت نگـرش
نسبت به موضوعات آشنا قبالً توسآ اطالعاتی که دربـاره آن دریاهـت
شده شکوگرهته و اراهه اطالعـات جدیـد در قالـب یـك پيـام منفـرد
نمیتواند آن را تغيير دهد .یاهتههای پـژوهش حاضـر دارای تلویحـات
مفيدی در تهيه تبليغات مؤثر درزمينه رهتارهای بهداشتی است .نتایج
حاکی از آن که توجه به تطاب بين نوع سيستم انگياشی مخاطبـان و
چارچوب پيام ،و تازه بودن موضوع ،دو عامو مهم در مؤثر بـودن یـك
تبليغ بهداشتی است .به این صورت که اگـر موضـوع مـورد تبليـغ در
جلوهای تازه و در هر دو چارچوب سودمحور و زیانمحور به مردم اراهه
شود میتواند بيشترین تیثير را بـر مخاطـب بگـذارد .پـژوهش حاضـر
دارای محدودیتهای چندی بود .از جمله این محدودیتها اجرای این
پــژوهش در یــك محــيآ آزمایشــگاهی بــود کــه حالــت مصــنوعی و
غيرواقعی آن ممکن است مان از بروز رهتاری شده باشد که در محيآ
واقعــی از اهــراد ســر مــیزنــد .همچنــين در ایــن پــژوهش بــه دليــو
محدودیت زمان پيام ها هقآ یك بار به شـرکت کننـدگان اراهـه شـد و
برای جم آوری اطالعـات از پرسشـنامه اسـتفاده شـد ،بـدیهی اسـت
اعتبار اطالعات جم آوری شده از پرسشنامه منوط به صـداقت پاسـخ
دهندگان آن است .ن ر به محدودیت های ذکـر شـده بهتـر اسـت در
مطالعات بعدی پيام های بهداشتی در چند نوبت به شـرکت کننـدگان
اراهه شود ،در صورت امکان مطالعات مشابه به صورت آزمایش ميـدانی
در محيآ واقعی اجرا شود و در پایـان توصـيه مـی شـود در مطالعـات
بعدی پيام هـای سـالمت روان در موضـوعاتی غيـر از تخليـه اسـترس
توليده شده و نتایج آن با نتایج این مطالعه بررسی شود.
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Objective (s): Health messages should be able to create behavioral intention and remembering in the context of the health recommendation
given in a message, along with the reduction of unrealistic optimism. The purpose of this study was to examine the influence of health
messages framing on optimism, behavioral intention and remebering.

Methods: A sample of students (550) screened based on the motivational systems from Zanjan University by stratified cluster
sampling and 72 students (38 with behavioral activating system, and 34 with behavioral inhibition system) were selected as the
final sample.
Results: Data analysis showed that the impact of stress-relief message framing on optimism, behavioral intention, and memory of audiences
after controlling for working memory scores was influenced by their motivational systems. The behavioral activating group was most
influenced when they received the gain-framed message. The inhibition group was most influenced when they received the loss-framed
message. However, these effects were not observed in dental floss messages.

Conclusion: The results showed that consideration of the correspondence between the type of audience's motivational system
and the message framing, and the novelty of the topic, are two important factors in the effectiveness of a health message.
Indeed I seems that the topic and novelty in both gain-framed and loss-framed frameworks could make the most impact on the
audience.
Key Words: Message Framing, Behavioral Inhibition/Approach Systems, Unrealistic optimism, behavioral intention, remembering
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