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چكیده
مقدمه :رسانههای ارتباط جمعي و شبكه های اجتماعي تالش دارند اطالعات مربوط به سالمت را به منظور افزایش آگاهي و ارتقای
سالمت مردم در اختیار آنها قرار دهند .مطالعه حاضر با هدف بررسي میزان اعتماد شهروندان تهراني به اطالعات سالمت رسانههای ارتباط
جمعي (تلویزیون ،رادیو ،اینترنت ،اپلیكیشنهای موبایل ،تلفن همراه ،رسانههای مكتوب و شبكههای ماهوارهای) و شبكه های اجتماعي
مجازی (تلگرام ،اینستاگرام ،فیس بوک و واتس آپ) و نیز تعیین عوامل موثر بر آن انجام شد
مواد و روش کار :در این مطالعه مقطعي تعدادی از شهروندان  18-65ساله شهر تهران با استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای
مورد بررسي قرار گرفتند .داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایا گردآوری گردیده و با استفاده از روشهای آمار توصیفي و استنباطي و
با بهره گیری از نرم افزار  SPSSنسخه  23تحلیل شدند.
یافتهها :در مجموع  1174نفر با میانگین (انحراف معیار) سني ( 37/2)13/02سال و میانگین (انحراف معیار) تعداد سالهای تحصیل
( 12/5 )3/8سال مورد بررسي قرار گرفتند .اعتماد شرکت کنندگان به اطالعات سالمت تلویزیون(حدود  65درصد) و رادیو (حدود 56
درصد) بیشتر از دیگر رسانهها ی ارتباط جمعي بود؛ این میزان برای شبكه های اجتماعي مجازی (حدود  30درصد) گزارش شد .نتایج
تحلیل رگرسیون لجستیك چندگانه نشان داد هیچیك از متغیرهای دموگرافیك بر بخت اعتماد به اطالعات سالمت در این رسانهها تاثیر
معنادار نداشتند .اما نشان داده شد بخت اعتماد شرکت کنندگان به اطالعات سالمت در رسانههای مورد بررسي از حدود  2تا  3/4برابر به
ازای هر واحد افزایش در میانگین نمره استفاده از این اطالعات افزایش مي یابد (شایان ذکر است میزان استفاده بر اساس طیف  5گزینه
ای نمره گذاری و برای هر یك از رسانه ها محاسبه شد).
بحث و نتیجه گیری :نتایج حاصل از مطالعه نشان داد مردم به تلویزیون و رادیو به عنوان منبع اطالعات سالمت ،بیش از دیگر رسانههای
ارتباط جمعي و نیز شبكه های اجتماعي مجازی اعتماد دارند که این امر بر رسالت مهم این دو رسانه در حفظ و ارتقای سالمت مردم و
مسئولیت مهم متولیان آنها در تولید و انتشار اطالعات سالمت تاکید دارد.
کلیدواژه :اعتماد ،رسانههای جمعي ،شبكه های اجتماعي مجازی ،اطالعات سالمت ،تهران
کد اخالقIR.ACECR.IBCRC.REC.1395.5 :
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و عوامل موثر بر آن :یک مطالعه جمعیتی

جستجوی اطالعات مي توانـد در محیطـي اتفـای بیافتـد کـه در آن
منابع مختلف اطالعاتي وجود داشته باشد و جستجوکننده اطالعـات
برای رفع نیاز اطالعاتي خود از میـان منـابع متعـدد یـك یـا تعـداد
بیشتری منبع اطالعاتي آگاهانه انتخاب کند[ .]1با افزایش آگاهي و
سطح سواد در جوامع انساني ،نوع بشر به دریافت اطالعات در حوزه
های مختلف مورد نیاز خود عالقمند شده است .مدیریت و نظـارت
بر زندگي خود با استفاده از قدرت خودآگاهي و اعتماد به نفسي که
از کسب اطالعات سرچشمه ميگیرد ،از واقعیـات زنـدگي افـراد در
یك جامعه اطالعاتي است .اطالعات مرتبط با سالمت مسـتقیما بـر
کیفیت زندگي مردم اثر ميگذارد و شامل طیف وسیعي از اطالعات
است که مي تواند در تصمیمگیریهای مرتبط بـا سـالمت فـردی و
اجتماعي مؤثر باشد[ .]2-3این نوع اطالعـات کـه امـروزه از طریـ
منابع متفاوت مورد جستجو و استفاده قـرار مـيگیرنـد ،معمـو بـه
افراد کمك ميکنند تا رفتارهای خود را در حـوزه سـالمت ارزیـابي
نموده و تغییر دهند[.]4
منابع اطالعات به دو گروه منـابع رسـمي ماننـد پزشـكان و فـراهم-
کنندگان سالمت و منابع غیررسمي مانند اعضای خـانواده و رسـانه-
های جمعي مرسوم و نوین تقسیمبندی مـيشـوند[ .]1رسـانههـا
جمعى به عنوان منبع اصـلى اطالعـات مربـوط بـه سـالمت و اکثـر
فعالیتها انسانى ،به دلیل حضور گسترده در همه جا ،اثرات مهمى
بر سالمت دارنـد و منبـع مهمـى بـرا ارتقـای سـالمت بـه شـمار
ميروند[ ]5و نقش اساسى در تغییـر رفتارهـا مربـوط بـه حـوزه
سالمت ایفا مي کننـد[ .]6رسـانههـای جمعـي بـا توجـه بـه بهبـود
سالمت ،همراه با جنبههای مربوط به اعتماد بهخوبي کار مـيکننـد.
مسیر بالقوه از اعتماد زیاد در رسانههای جمعي تا رسیدن به سالمت
مطلوب ،نیازمند پذیرش پیامهای مربوط به سالمت است و بـه تبـع
آن رفتار خوب متناسب با سالمت در سراسر جوامع توزیع ميشـود.
به عنوان مثال ،مطالعهای نشان داده است که پیشـرفت در ورزش و
رژیم غذایي ،وابسته به پروژههای اجتماعي جامعه بوده و با سـالمت
روان مطلوبتر مرتبط است .در مطالعـه یـاد شـده محققـان بـه ایـن
نتیجه رسیدهاند کـه سـالمت روان مطلـوبتر و رفتارهـای بهداشـتي
مرتبط ،از طری افزایش انسجام اجتماعي و سرمایه اجتماعي بهطور
گستردهای فراتر از مداخالت مستقیم در شیوه زندگي افراد ،حاصـل
ميشود[ .]7در میان منابع غیر رسمي ،رسانههای نوین نقش مهمي
را در گسترش اطالعات سالمت ایفا مـيکننـد[ .]1امـروزه در میـان
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منابع مختلف کسب اطالعـات سـالمت توجـه فراوانـي بـه اینترنـت
معطوف شده است[ .]4با انتشار انفجاری اطالعـات سـالمت بـرخط،
بسیاری از مـردم اطالعـات بهداشـتي مبتنـي بـر وب را جسـتجو و
استفاده کردهاند[ .]8-10بنابراین جای تعجب نیست که اطمینان از
اطالعات سالمت بر خط به سرعت در حال تبدیل شدن بـه موضـوع
داغ شود و مصرفکنندگان اعتماد محـدودی بـه اطالعـات سـالمت
برخط داشته باشند[ .]11-12اعتمـاد مصـرف کننـده بـه اطالعـات
سالمت برخط ،محصول تعامل میان منبع ،پیام ،کانال و ویژگيهـای
گیرنده است[.]13
اعتماد مردم به رسانهها به استفاده آنهـا از رسـانههـا و درک آنهـا از
اطالعات این رسانه ها مرتبط است[ .]14از جمله مـوارد اراهـه شـده
در خصوص اعتبار منبع ميتوان به "رایج بودن اطالعات اراهه شـده،
سهولت خواندن ،ارجاع علمي ،رعایت سیاست حریم خصوصي ،تایید
شـــخص ثالـــح ،طراحـــي حرفـــه ای ســـایت" [ ،]15-18وجـــود
تبلیغات[ ]19و وجود مشخصات مخاطب (مصرف کننده) [.]20-24
اشاره کرد .عدم اعتماد به رسانهها بـر میـزان نفـوذ آنهـا در منـابع
اطالعاتي تأثیر ميگذارد .خوانندگان ،بینندگان و شنوندگان تمـایلي
به استفاده ،توجه کافي یا حفظ منـابع اطالعـاتي از منـابعي کـه بـه
آن ها اعتماد ندارنـد ،نشـان نمـيدهنـد[ .]14از دیـدگاه وسـیعتـر،
بياعتمادی به رسانهها توانایي رسانه را برای اطالعرسـاني بـه مـردم
تضعیف ميکند و در نتیجه مصرف کنندگان ممكن اسـت از مسـاهل
مهم ،ایدهها ،دیدگاههای جایگزین و دیـدگاههـای مختلـف فراتـر از
شبكههای شخصي خود آگاه نشوند[ .]25مطالعات در زمینه اعتمـاد
رسانه ها ،چندین عامل مهـم را بطـور نظـاممنـد مسـئول تغییـر در
اعتماد افراد به رسانهها ميدانند که دیدگاه مصرفکنندگان در مورد
یك مسـئله خـاص و خصوصـیات حزبـي یـا تمـایالت ایـدهولوژیكي
افراد[ ]26-30و اینكه آیا و چگونه آنها اغلب از یـك رسـانه خـاص
استفاده ميکنند ،از آن جملهاند [.]31 ,32
بنابر آنچه گفته شد اگرچه اعتماد شهروندان بـه اطالعـات سـالمت
رسانهها نقـش مهمـي در اسـتفاده از آنهـا از رسـانههـای موجـود و
بكارگیری توصیهها آنها و در نهایت ترویج فرهنگ سـالمت و رفتـار
سالم دارد اما معدود مطالعاتي میزان اعتمـاد بـه اطالعـات سـالمت
رسانهها را مورد بررسي قرار دادهاند .بنابراین ایـن مطالعـه بـا هـدف
تعیین میزان اعتماد شهروندان تهراني از اطالعات سالمت رسانههای
ارتباط جمعي و شبكههای اجتماعي مجـازی در سـال  1395انجـام
گرفت.

علي اصغر حاهری مهریزی و

بررسي میزان اعتماد شهروندان ...

شرکتکنندگان در مطالعه مقطعي حاضر ،افراد بزرگسال مناط 22
گانه شهر تهران بودند .معیارهـای ورود بـه مطالعـه عبـارت بـود از
داشتن تابعیت ایران ،حداقل سواد خواندن و نوشتن ،سن  18تـا 65
سال ،ساکن یا شاغل بودن در شـهر تهـران و تمایـل بـه شـرکت در
مطالعه .نمونههای مورد مطالعه به صورت نمونهگیری خوشهای چند
مرحلهای انتخاب و وارد مطالعه شدند؛ بدین صـورت کـه در مرحلـه
اول ،تعدادی از میادین مهم و محلهای پر رفت و آمد در هر منطقه
از شهرداری شهر تهـران بـه صـورت تصـادفي انتخـاب شـدند و در
مرحله بعد نمونهها بـه صـورت تصـادفي از محـلهـای منتخـب در
مرحله اول انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند.
در این مطالعه اندازه نمونـه بـا در نظـر گـرفتن نسـبت ) %50 (pو
اطمینان  %95و خطای نسبي ( )r=0/06طب فرمول ذیل محاسـبه
شد ،با در نظر گرفتن  10درصد احتمـال ریـزش ،در نهایـت حجـم
نمونه  1174نفر برآورد شد.
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در مجموع  1196نفـر ] 581نفـر زن (49درصـد) و  615مـرد (51
درصد)[ با میانگین (انحراف معیار) سـني ( 37/2)13/02و میـانگین
(انحراف معیار) تعداد سالهای تحصـیل ( 12/5 )3/8مـورد بررسـي
قرار گرفتند .مشخصات جمعیت شناسي شرکتکنندگان در جـدول
شماره  1آمده است.
بر اساس یافتههای مطالعـه حاضـر ،شـرکتکننـدگان بـه اطالعـات
سالمت اراهه شده در تلویزیون (حدود 65درصد) ،رادیـو (حـدود 56
درصد) و رسانههای مكتوب (حدود 46درصد) بیش از دیگر رسـانه-
های مورد بررسي به میزان "زیاد/خیلي زیاد" اعتمـاد داشـتند؛ ایـن
میزان برای شبكههای اجتماعي مجازی (حـدود30درصـد) گـزارش
شد .میزان اعتماد به اطالعات سالمت رسانه های مـورد بررسـي بـه
تفكیك در جدول شماره  2آمده است.
در این مطالعه میزان استفاده از اطالعات سالمت رسـانههـای مـورد
بررسي بر اساس یك طیف  5گزینهای نمره گـذاری شـده و بـرای
هر یك از آن ها محاسبه شد .نتایج نشان داد متغیر میزان اسـتفاده
از اطالعات سالمت رسانهها در تمام مـدلهـای تحلیـل رگرسـیوني
چندگانه معنادار است؛ به این ترتیب که به ازای هـر واحـد افـزایش
میانگین نمره استفاده از اطالعات سالمت تلویزیون به میزان حـدود
 2برابر ،رادیو حدود  2/5برابر ،اینترنت حدود  3/2برابـر ،اپلیكیشـن
تلفن همراه حدود  3برابر ،تلفن همـراه (اپراتـور همـراه اول) حـدود
 2/5برابر ،تلفن همراه (اپراتور ایرانسل) حدود  3برابـر ،رسـانه هـای
مكتوب حدود  2/5برابـر ،شـبكههـای اجتمـاعي حـدود  2/9برابـر،
شبكههای ماهوارهای حـدود  3/4برابـر بخـت اعتمـاد بـه اطالعـات
سالمت در این رسانهها افزایش یافتـه اسـت .در تحلیـل رگرسـیون
لجســتیك چندگانــه متغیرهــای دموگرافیــك در بخــت اعتمــاد بــه
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شایان ذکر است به لحاظ بزرگ بودن حجم جامعـه آمـاری از کسـر
نمونه گیری ( )FPCصرف نظر شد .ابزار گردآوری اطالعـات شـامل
پرسشنامه ای محق ساخته بود که با روش پرسشگری بكار گرفتـه
شد .پرسشنامه شـامل دو بخـش اطالعـات جمعیـت شـناختي (13
گویــه) و بررســي میــزان اســتفاده و اعتمــاد بــه اطالعــات ســالمت
رسانههای ارتباط جمعي و شبكه های اجتماعي مجازی ( 20گویـه)
بود که با طیف لیكرت  5گزینهای (خیلي زیاد تا خیلي کم) محاسبه
شد .رسانههای مورد بررسي در این مطالعه رسانههای ارتباط جمعي
(تلویزیون ،رادیو ،اینترنت ،اپلیكیشن های موبایل ،تلفن همراه"همراه
اول" ،تلفــن همــراه"ایرانســل" ،رســانههــای مكتــوب ،شــبكههــای
ماهوارهای) و نیز شبكههای اجتماعي مجـازی (تلگـرام ،اینسـتاگرام،
فیس بوک ،واتس آپ) بودند.
روایي پرسشنامه به صورت کیفي و بـا اسـتفاده از نظـر متخصصـان
(آموزش بهداشت ،بهداشت باروری ،روششناسي تحقیـ  ،مـدیریت
خدمات بهداشتي و درماني ،پزشـك عمـومي ،تكنولـوژی آموزشـي،
مدیریت رسانه ،آمار و ).....بررسـي شـده و پایـایي آن بـا اسـتفاده از
آلفای کرونباخ مورد بررسي قرار گرفته و تایید شد (.)0/91
در تحلیل رگرسیون لجستیك ،اعتماد (زیاد و خیلـي زیـاد) و عـدم
اعتماد (خیلي کم ،کم ،متوسط) به اطالعات سالمت رسانهها متغیـر
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وابسته در نظر گرفته شده و تاثیر هر یك از متغیرهای دموگرافیـك
و نیز میانگین نمره استفاده از اطالعات سالمت رسانه ها بـه عنـوان
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به تفكیك رسانهها بررسي شد.
به شرکت کنندگان در خصوص هدف مطالعه و اهمیـت آن توضـیح
داده شد .افراد واجد شرایط در صورت تمایل در مطالعه شرکت داده
شدند و ضمن عدم درج نام و نام خانوادگي آنـان در پرسشـنامه ،بـه
آنان اطمینان داده شد کـه اطالعـات اراهـه شـده کـامال محرمانـه و
محفوظ باقي مي ماند .سپس داده ها با استفاده از روش های آماری
توصیفي و با استفاده از نرم افـزار  SPSSنسـخه  23مـورد بررسـي
قرار گرفتند.

اطالعــات ســالمت ارتبــاط جمعــي (تلویزیــون ،رادیــو) ،اینترنــت،
اپلیكیشـــن تلفـــن همـــراه "اپراتـــورهمراه اول" ،تلفـــن همـــراه
"اپراتورایرانسل" ،شبكههای ماهوارهای و نیز شـبكههـای اجتمـاعي
مجازی ،تاثیری نداشتند .اگرچه در میان گروههای شغلي افراد بیكار
استفاده کننده از اطالعات سالمت در رسانههای مكتـوب بـه میـزان
حدود  3/2برابر بیشتر از شاغالن به این اطالعات اعتمـاد داشـتند و
افراد متاهل استفاده کننـده از اطالعـات سـالمت اپلیكیشـن تلفـن
همراه بخت اعتمادشان به این اطالعات حدود  1/7برابر افراد مجـرد
بود .در تحلیل رگرسیون لجستیك ساده به ازای هـر واحـد افـزایش
سن بخت اعتماد به اطالعات سـالمت تلویزیـون حـدود  1/7درصـد
جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در مطالعه
تعداد

درصد

581
615

48/6
51/4

227
364
245
214
146

19/0
30/4
20/5
17/9
12/2

367
745
16
21
4

30/7
62/3
1/3
1/8
3/9

96
156
422
522

8/0
13/0
35/3
43/6

291
591
147
70
57
4
36

24/3
49/4
12/3
5/9
4/8
0/3
3/0

جنسیت
زن
مرد
گروه سنی
24-18
34-25
44-35
54-45
 55و با تر
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
متارکه کرده
همسر فوت کرده
بي پاسخ
وضعیت تحصیل
5-1
9-6
12-10
 13به با
وضیعت شغل
خانه دار
شاغل
دانش آموز  /دانشجو
بازنشسته
بیكار
سرباز
بي پاسخ
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افــزایش نشــان داد .خــانمهــا حــدود  1/35برابــر بیشــتر از آقایــان،
متاهلها حدود  1/7برابر مجردها ،خانـهدارهـا حـدود  1/7برابـر بـه
شاغالن ،دانش آموزان حدود  1برابر شاغالن و بازنشستهها حدود 2
برابر شاغالن به اطالعات سالمت تلویزیـون اعتمـاد داشـتند .میـزان
اعتماد به اطالعـات سـالمت رادیـو در متاهـلهـا حـدود  1/5برابـر
مجردها بود .میزان اعتماد به اطالعـات سـالمت اینترنـت در دانـش
آموزان  1/73برابر شاغالن بود .میزان اعتماد بـه اطالعـات سـالمت
شبكه های اجتماعي به ازای هر واحد افـزایش سـن 1/02 ،درصـد
کاهش و به ازای هر واحد افزایش سال تحصیل  1/06درصد افزایش
داشت (جدول شماره.)3

علي اصغر حاهری مهریزی و

بررسي میزان اعتماد شهروندان ...

جدول  :2میزان اعتماد شرکت کنندگان به اطالعات سالمت رسانهها

(42)4/1
(24)4/5
(69)9/6
(54)18/6
(91)25/0
(80)30/3
(34)5/0
(79)11/9
(115)20/2

(75)7/8
(53)9/9
(94)13/1
(70)24/1
(95)26/1
(62)23/5
(73)10/6
(147)22/1
(111)19/5

(217)22/6
(159)29/6
(261)36/3
(91)31/4
(82)22/5
(60)22/7
(261)38/0
(234)35/1
(158)27/7

(448)46/7
(232)43/2
(209)29/0
(65)22/4
(84)23/1
(67)25/4
(261)38/0
(158)23/7
(149)26/1

(177)18/5
(69)12/8
(86)11/9
(9)3/1
(11)3/0
(4)1/5
(57)8/3
(48)7/2
(37)6/5

(959 )100/0
(537 )100/0
(720 )100/0
(290)100/0
(364 )100/0
(264 )100/0
(686 )100/0
(666 )100/0
(570)100/0

جدول  :3تاثیر میزان استفاده شرکت کنندگان از اطالعات سالمت رسانه ها بر اعتماد آنها به این اطالعات
ساده

P

نسبت بخت خام (فاصلة اطمینان)%95
رسانه های ارتباط جمعی

چند گانه
نسبت بخت تعدیل شده (فاصلة اطمینان )%95

**

P

*

(2/134 )1/857-2/453

0/001

(2/083 )1/788-2/427

0/001

رادیو

(2/304 )1/947-2/725

0/001

(2/569 )2/100-3/144

0/001

تلویزیون
اینترنت

(3/212 )2/647-3/897

0/001

(3/244 )2/622-4/017

0/001

اپلیكیشن موبایل

(3/054 )2/226-4/190

0/001

(3/031 )2/146-4/281

0/001

اطالعات

تلفن همراه(همراه اول)

(2/460 )1/918-3/156

0/001

(2/477 )1/886-3/251

0/001

سالمت

تلفن همراه(ایرانسل)

(3/031 )2/163-4/246

0/001

(2/984 )2/060-4/324

0/001

رسانه های مكتوب

(2/478 )2/084-2/947

0/001

(2/551 )2/106-3/090

0/001

شبكه های ماهواره ای

(3/420 )2/689-4/349

0/001

(3/398 )2/636-4/382

0/001

(2/876 )2/328-3/552

0/001

(2/893 )2/292-3/651

0/001

میزان
استفاده از

شبكه های اجتماعی مجازی

*

* با توجه به اینكه مخاطبان گز ارش استفاده از همه رسانه ها را اراهه نكردند؛ مدل رگرسیوني برای هر یك از رسانه و بصورت مجزا اجرا شد .لذا در جدول هر ردیف معرف یك مدل
رگرسیوني است.
** بر اساس متغیرهای زمینه ای(سن ،جنسیت ،تاهل ،تحصیالت و شغل) تعدیل شده است .با توجه به محدودیت نشریه از درج جداول مربوط به نتایج متغیرهای جمعیت شناختي پرهیز شد.

(تلویزیون ،رادیو ،روزنامه یا مجلـه ،پزشـكان ،خـانواده و دوسـتان و
آژانسهـای بهداشـتي دولتـي) ( 3/63 )0/61بیشـتر از رسـانههـای
برخط بود ( .]34[ 2/78 )0/91نتایج حاصـل از مطالعـه Brown-
 Johnsonکــه در ســال  2018انجــام گرفــت نشــان داد بیشــترین
میزان اعتماد مردم به منابع رسانهای به ترتیب اینترنت ( 24درصد)،
تلویزیــون (21درصــد) ،رادیــو (18درصــد) و رســانههــای اجتمــاعي
(11درصد) است [.]35
از د یل اعتماد بیشتر مردم به اطالعات سـالمت تلویزیـون و رادیـو
نسبت به دیگر رسانههای مورد بررسي این است که در عصر انفجـار
اطالعات ،تلویزیون و رادیو توانسته اند بـه دور از سـوگیری سیاسـي
اطالع رساني نسبتا دقی و جامعي در زمینـه اطالعـات سـالمت بـه
مردم اراهه دهد .از خصوصیات تلویزیـون و رادیـو ایـن اسـت کـه بـا
فراهم آوردن اطالعات از منابع مشخص موث و معتبر ،و بكـارگیری
افراد دارای صالحیت به تولید خبر و اطالع رساني و آمـوزش مـردم

بحث و نتيجهگيري

مطالعه حاضر میزان اعتماد شهروندان تهراني بـه اطالعـات سـالمت
رسانههای جمعي و شبكههای اجتماعي مجازی را مورد بررسي قرار
داده است .نتایج مطالعه نشـان داد کـه میـزان اعتمـاد افـراد مـورد
مطالعه به اطالعات سالمت رسانههای ارتباط جمعـي و شـبكههـای
اجتماعي مجازی متفاوت و متأثر از عوامل مختلفي از جمله میانگین
نمره اسـتفاده از منـابع اطالعـات سـالمت و تعـدادی از متغیرهـای
جمعیت شناختي از جمله وضعیت اشتغال و وضـعیت تاهـل اسـت.
شرکت کنندگان در مطالعه به اطالعات سالمت تلویزیون (حدود 65
درصد) و رادیو (حدود  56درصد) ،بیش از دیگـر رسـانههـای مـورد
بررسي اعتماد داشتند .نتایج مطالعه سیما نجاتي و همكارانش نشان
داد که با ترین سطح اعتماد به رسانه ملـي ( )%65/2و پـایینتـرین
آن به اخبار ماهواره ( )%43/4است [ .]33در مطالعـه  YEدر سـال
 2011میانگین اعتماد به اطالعات سالمت رسـانههـای بـرون خـط
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تلویزیون
رادیو
اینترنت
اپلیكیشن موبایل
تلفن همراه ( همراه اول)
تلفن همراه ( ایرانسل)
رسانه های مكتوب
شبكه های اجتماعي مجازی
شبكه های ماهواره ای

خیلي کم
فراواني (درصد)

کم
فراواني (درصد)

متوسط
فراواني (درصد)

زیاد
فراواني (درصد)

خیلي زیاد
فراواني (درصد)

کل
فراواني (درصد)

بپردازند و به عنوان واسطه ای صـادی بـین واقعیـت و مـردم عمـل
کنند .یكي دیگر از د یل موفقیت تلویزیون و رادیو در جلب اعتمـاد
مردم این است که این رسانهها ارزش خبری و سرعت انتشار خبر را
مورد توجه قرار داده و پیامهای بهداشتي و اطالعـات سـالمت را در
اسرع وقت به مردم اراهه دهند .عملكرد حرفهای و شیوه بیان صحیح
مطلب نیز از مواردی است که هنگام استفاده از رسـانه ،در پـذیرش
پیام تاثیر دارند.
نتایج تحلیل رگرسیون لجستیك چندگانه نشان داد که به ازای هـر
واحـد افـزایش در میــانگین نمـره اســتفاده از اطالعـات ســالمت در
رسانههای جمعـي و شـبكههـای اجتمـاعي مجـازی مـورد بررسـي،
حدود  2تا  3/4برابر اعتماد به اطالعات سـالمت در ایـن رسـانه هـا
افزایش ميیابد .نتایج مطالعه  Yeدر سال  2010نیز نشـان داد کـه
بین اعتماد به اطالعات سالمت برخط بـا اسـتفاده از اینترنـت بـرای
سالمتي ارتباط مثبت وجود دارد[ .]36همچنـین نتـایج حاصـل از
مطالعه  Jackobکه در  2008در میان مـردم آلمـان انجـام گرفـت،
نشان داد که شرکت کنندگاني که فعا نـه بـه جسـتجوی اطالعـات
غیر رسانهای مي پردازند وابستگي کمتری به رسانهها دارند و آنهایي
که تا حدی مستقل از رسانهها هستند میزان اعتماد پایین تـری بـه
رسانهها دارند[ ]37که نشان دهندهی وجود ارتبـاط بـین اعتمـاد و
استفاده از اطالعات سالمت است.
وجود ارتباط مثبت بین میزان استفاده از اطالعات سالمت و اعتمـاد
به منابع اراهه دهندهی اطالعـات سـالمت نشـان مـيدهـد هـر چـه
رسانهای در جلب اعتماد مخاطب موف تـر عمـل کنـد" ،بـه عنـوان
مثال سرعت با یي در اراهه اطالعات داشته باشد و اطالعات سالمت
را به زبان ساده و به دور از پیچیدگي ،با صحت و سقم بـا و بـدون
سانسور ،به نقل از منابع معتبر و موث در اختیار کـابران خـود قـرار
دهد" ،در استفاده مردم از اطالعات سـالمت آن منبـع تاثیرگـذارتر
است .شایان ذکر است رسانههایي که عالوه بر اطالع رسـاني مزایـا و
معایب و راهكارها را نیز به مردم اراهه ميدهند عالوه بر جلب اعتماد
مخاطبان در افزایش سواد سالمت و ارتقای رفتارهای سـالم جامعـه
نقش پررنگي ایفا ميکنند .در مطالعه حاضر بخت اعتماد افراد بیكار
استفاده کننده از اطالعات سالمت رسـانه هـای مكتـوب بـه میـزان
حدود  3/2برابر بیشتر از شاغالن بود و افراد متاهل اسـتفاده کننـده
از اطالعات سالمت اپلیكیشن تلفـن همـراه حـدود  1/7برابـر افـراد
مجرد به اطالعات سـالمت ایـن رسـانههـا اعتمـاد داشـتند و دیگـر
متغیرهای دموگرافیك تاثیری در بخت اعتماد به اطالعـات سـالمت

رسانه ها ارتباط دارند[ .]39مطالعه  "Diane Smithنتایج نشـان
داد افراد با سن ،سطح درآمد و تحصیالت با تر و نیز سفیدپوسـتان
با احتمال بیشتری نسبت به دیگر افراد به متخصصان سالمت بـرای
دریافت اطالعاتشان اعتماد دارند؛ امـا افـراد بـا سـن کمتـر و سـطح
تحصیالت و درآمد با تر به منابع اطالعات اینترنت اعتمـاد بـا تری
دارند .جوانترهـا ،اسـپانیایي هـا و افـرادی کـه تحصـیالت و درآمـد
کمتری دارند با احتمال بیشتری از خانواده و دوستان برای دریافـت
اطالعات بهداشتي استفاده مي کنند .افـراد مسـن ،سـیاه پوسـتان و
افراد دارا ی تحصـیالت و درآمـد پـایین بیشـتر بـه تلویزیـون بـرای
دریافــت اطالعــات بهداشــتي اعتمــاد دارنــد[ ،]40امــا  Tokudaو
همكارانش به این نتیجه رسیدند افـراد بـا سـطح تحصـیالت بـا تر
بیشتر به رسانههای ارتباط جمعي اعتماد مي کنند[.]41
به نظر مي رسد تفاوت تاثیر متغیرهای دموگرافیك در میزان اعتماد
به منابع اطالعات سالمت در مطالعات مختلف از این جهت است که
ویژگيهای دموگرافیك به تنهایي پیش بیني کننده میزان اعتماد به
اطالعات سالمت نیستند و اعتماد به منابع اطالعات سـالمت تحـت
تاثیر عوامل دیگری همچون ویژگي منـابع اطالعات(اعتبـار ،صـحت
محتوا ،شكل اراهه ،سهولت استفاده) نیز قـرار مـيگیرنـد و هـر چـه
منبع اطالعات معتبرتـر و کـاربر پسـند باشـد بخـت اعتمـاد بـه آن
افزایش مي یابد .از آنجا که ویژگيهای منابع اطالعـات سـالمت هـر
کشوری تحت تاثیر سیاستگذاری ،سرمایهگـذاری و برنامـهریـزی در
رابطه با پوشـش رسـانهای اطالعـات سـالمت آن کشـور قـرار دارد،
بنابراین نتایج مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف بر حسـب
نوع منبع مورد بررسي متفاوت است.
از محدودیت های مطالعه حاضر این بـود کـه دادههـا ،حاصـل یـك
مطالعه مقطعي بوده و نميتوانیم از آنها استنباط علي داشته باشـیم.
همچنین یكي از عوامل موثر بر اعتماد و استفاده از منـابع اطالعـات
سالمت وضعیت درک شده افراد از سـالمت خودشـان اسـت کـه در
236
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در هیچكدام از رسانه های مورد بررسي را نداشتند .نتایج حاصـل از
مطالعــه انجــام گرفتــه توســط  Ishikawaو همكــارانش در ســال
 2012نیز نشان داد وضعیت شغلي عامل موثری در وضعیت اعتمـاد
است و افرادی که شغل آزاد دارند نسبت به افراد بیكار و کساني کـه
به صورت پاره وقت کار مي کنند اعتماد کمتری به وب سـایتهـا و
خبرنامههای منتشر شده توسط دولت محلي دارند[ .]38جانسـون و
کایه در پژوهش خود به این نتیجه رسـیدند کـه جنسـیت (مـردان
بیش از زنان) ،سن و تحصیالت به طور قابل تـوجهي بـا اعتمـاد بـه
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 مشارکت در تدوین مقاله:سمیرا محمدی
 مشارکت در طراحي و اجرای طرح:ژیال صدیقي
 مشارکت در اجرای طرح و تنظیم مقاله:راحله رستمي
 مشـارکت در اجـرای طـرح و نویسـنده:علي اصغر حاهری مهریـزی
مسئول مقاله

 از دیگـر محـدودیتهـای.این مطالعه مورد بررسي قرار نگرفته است
مطالعه ميتوان به این موضوع اشاره کرد که با توجه به تعداد بـا ی
 امكـان گـرفتن،نمونه و لزوم صرف زمان در اخذ رضایت نامه کتبـي
رضایت نامه کتبي وجود نداشـت و رضـایت شـرکت در مطالعـه بـه
 یافتـههـای مطالعـه حاضـر نشـان داد کـه.شیوه شفاهي گرفته شد
میزان اعتماد مردم به اطالعات سالمت تلویزیـون و رادیـو بیشـتر از
 این امر که مـردم در عصـر.دیگر رسانه های مورد بررسي بوده است
بمباران اطالعات از میان منابع متنوع موجود بـه تلویزیـون و رادیـو
بیشتر از دیگر رسانهها به عنوان منبع اطالعات سالمت اعتماد دارند
نشان دهنده ی رسـالت خطیـر ایـن رسـانههـا در حفـظ و ارتقـای
سالمت مردم و مسئولیت مهم متولیان و مسئو ن آنهـا در تولیـد و
.انتشار اطالعات سالمت است

تشكر و قدرداني

)3027-33 این مقاله حاصل بخشي نتایج یك طرح پژوهشـي (کـد
بود که با حمایت معاونت پژوهش و فنـاوری جهاددانشـگاهي انجـام
 نویسندگان بر خود زم مي دانند از همه عزیزاني که در انجـام.شد
این مطالعه همكاری کردند بـه ویـژه مـدیریت و کارکنـان سـازمان
افكارسنجي دانشجویان ایران (ایسپا) که مسئولیت گردآوری داده ها
 همچنـین از. تقـدیر و تشـكر بـه عمـل آورنـد،را به عهده داشـتند
سازمان زیباسازی شهر تهران نیـز کـه از ایـن طـرح حمایـت کـرده
. تشكر مي شود،است

سهم نويسندگان

 مجری طرح و نویسنده مقاله:محمود طاووسي

منابع
1. Hardey M. Doctor in the house: The Internet as a
source of lay health knowledge and the challenge to
expertise. Sociology of Health and Illness 1999; 21:
820-35
2. Afifi WA, Weiner Judith L. Seeking information
about sexual health: Applying the theory of motivated
information management. Human Communication
Research 2006;32:35-57
3. Goldsmith J. How will the Internet change our
health system? Health Affairs 2000;19:148-56
4. Bigdeli Z, Hayati Z, Heidari GHR, Jowkar T. Place
of Internet in Health Information Seeking Behavior:
Case of Young Internet Users in Shiraz. Human
Information Interaction 2016; 3:68-78 [Persian]
5.TehraniI
H,
Gholian-Avval
M,
HasaniKabootarkhani M, Peyman N, VahedianShahroodi M.
The impact of new communications technology on
promoting women’s physical activity. Payesh
2016;15:293-700 [Persian]
6. Solhi M, Jormand H, Gohari M. The Impact of
Media Literacy Intervention on the Students’ Attitudes
about Self- Medication of Slimming Supplements.
Journal of Health Literacy 2016;1:13-24 [Persian]
7. Blank L, Grimsley M, Goyder E, Ellis E, Peters J:
Community-based lifestyle interventions: changing
behaviour and improving health. Journal of Public
Health 2007; 29: 236- 45

8. Pew Research Center (2000). The online health care

revolution: How the web helps Americans take better
care of themselves. [Available at:
http://www.pewinternet.org/files/old-edia//Files/Reports/
2000/ PIP_Health_Report.pdf.pdf 2018]
9. Pew Research Center (2005). Health information

online. [Available at:
http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/
2005/ PIP_ Healthtopics_May05.pdf.pdf 2018]
10. Rozmovits L, Ziebland S. What do patients with

prostate or breast cancer want from an Internet site? A
qualitative study of information needs. Patient
Education andCounseling 2004; 53: 57–64
11. Bernhardt JM, Lariscy R, Parrott RL, Silk KJ,
Felter EM. Perceived barriers to Internet-based health
communication on human genetics. Journal of Health
Communication 2002;7: 325–40
12. Huntington P, Nicholas D, Gunter B, Russell C,
Withey R, Polydoratou P. Consumer trust in health
information on the web. Aslib Proceedings: New
Information Perspectives 2004;56:373–82
13. Wathen CN, Burkell J. Believe it or not: Factors
influencing credibility on the Web. Journal of the
American Society for Information Science 2002;53:
134–44
14. Kiousis S. Public trust or mistrust? Perceptions of
media credibility in the information age. Mass
Communication & Society 2001;4:381–403
237

Downloaded from payeshjournal.ir at 2:05 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

15. Donath J, Boyd D. Public displays of connection.

28. Perloff RM. Ego-Involvement and the Third

BT Technology Journal 2004;22:71–82
16. Eysenbach G, Ko¨hler C. How do consumers
search for and appraise health information on the
World Wide Web? Qualitative study using focus
groups, usability tests, and in-depth interviews. British
Medical Journal 2002;324:573–77
17. Rains SA, Karmikel CD. Health informationseeking and perceptions of website credibility:
Examining
Web-use
orientation,
message
characteristics, and structural features of websites.
Computers in Human Behavior 2009;25:544–53
18. Turner A. M, Petrochilos D, Nelson D.E, Allen E,
Liddy E. D. Access and use of the Internet for health
information seeking: A survey of local public health
professionals in the northwest. Journal of Public
Health Management & Practice 2009;15: 67–9
19. Walther J.B, Wang Z.M, Loh T. The effect of toplevel domains and advertisements on health Web site
credibility. Journal of Medical Internet Research
2004;6:56–65
20. Freeman K.S, & Spyridakis J. H. An examination of
factors that affect the credibility of online health
information. Technical Communication 2004;51: 239-63
21. Huh J, DeLorme D.E, Reid L.N. Factors affecting
trust in on-line prescription drug information and
impact of trust on behavior following exposure to
DTC advertising. Journal of Health Communication
2005;10:711–31
22. Morahan-Martin J. M. How Internet users find,
evaluate, and use online health information: A crosscultural review. Cyberpsychology & Behavior 2004;
7:497–10
23. Sillence E, Briggs P, Harris P.R., Fishwick L. How
do patients evaluate and make use of online health
information?
Social
Science
&
Medicine
2007;64:1853–62
24. Wang, Z. M, Walther J.B, Pingree S, Hawkins R.
P. Health information, credibility, homophily, and
influence via the Internet: Web sites versus discussion
groups. Health Communication 2008; 23:358–68
25. Kohring M, Matthes J. Trust in news media:
Development and validation of a multidimensional
scale. Communication Research 2007;34:231-52
26. Gunther A. Attitude extremity and trust in media.
Journalism Quarterly 1988;65:279-87
27. Hoffner C, Rehkoff RA. Young voters’ responses
to the 2004 U.S. presidential election: Social identity,
perceived media influence, and behavior outcomes.
Journal of Communication 2011;61:732-57

Person Effect of Televised News Coverage.
Communication Research 1989;16: 236- 62
29. Lee TT. Why they don’t trust the media: An
examination of factors predicting trust. American
Behavioral Scientist 2010,54: 8-21
30. Vallone RP, Ross L, Lepper MR. The hostile
media phenomenon: Biased perception and
perceptions of media bias in coverage of the Beirut
massacre. Journal of Personality and Social
Psychology 1985;49: 577-88
31. Johnson TJ, Kaye BK. Cruising in believing?
Comparing Internet and traditional sources on media
credibility
measures.
Journalism
&
Mass
Communication Quarterly 1998;75:325-40
32. Williams AE. Trust or bust? Questioning the
relationship between media trust and news attention.
Journal of Broadcasting & Electronic Media 2012;
56:116-131
33. Jennie N, Jane W. Health Promotion Foundations
for Practice. 2th Edition, Harcourt Publishers. New
York : Baillière Tindall 2000
34. Ye Y. Correlates of Consumer Trust in Online H
Information: Findings From the Health Information
National Trends Survey. Journal of Health
Communication 2011;16:34–49
35. Brown-Johnson CG, Boeckman LM. White AH,
Burbank AD, Paulson S, Beebe LA. Trust in Health
Information Sources: Survey Analysis of Variation by
Sociodemographic and Tobacco Use Status in
Oklahoma. JMIR Public Health Surveill 2018;4: 8
36. Ye Y. A Path Analysis on Correlates of Consumer
Trust in Online Health Information: Evidence from the
Health Information National Trends Survey. Journal of
Health Communication: International Perspectives
2010;15:200-15
37. Jackob NGE. No Alternatives? The Relationship
between Perceived Media Dependency, Use of
Alternative Information Sources, and General Trust in
Mass Media. International Journal of Communication
2010; 4: 589–606
38. Ishikawa Y, Nishiuchi H, Hayashi H, Viswanath
K. Socioeconomic Status and Health Communication
Inequalities in Japan: A Nationwide Cross-Sectional
Survey. PLoS ONE 7(7): e40664
39. Jackob NGE. No Alternatives? The Relationship
between Perceived Media Dependency, Use of
Alternative Information Sources, and General Trust in
Mass Media. International Journal of Communication
2010;4:589–606
238

Downloaded from payeshjournal.ir at 2:05 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

علي اصغر حاهری مهریزی و

... بررسي میزان اعتماد شهروندان

40. Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world,

41. Tokuda Y, Fujii S, Jimba M, Inoguchi T. The

unite! The challenges and opportunities of Social
Media. Business Horizons 2010;53:59-68

relationship between trust in mass media and the
healthcare system and individual health: Evidence
from the Asia Barometer Survey. BMC Medicine
2009;7:4-14

239

Payesh

Downloaded from payeshjournal.ir at 2:05 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research

ABSTRACT
Trust in Mass Media and Virtual Social Networks health information: a population study
Mahmoud Tavousi1, Samira Mohammadi2, Jila Sadighi1, Raheleh Rostami1, Ali Asghar Haeri Mehrizi1
1. Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran
2. School of Public Health and Safety, Shahid Beheshty University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Payesh 2019; 18(3): 231- 240
Accepted for publication: 30 June 2019
[EPub a head of print-2 July 2019]

Objective (s): Many information sources including mass media provide health information in order to increase awareness and
promote people's health. The aim of this study was to examine people’s trust in mass media and virtual social networks health
information.
Methods: This cross-sectional study was conducted among a random sample of adults aged 18 to 65 years living in Tehran,
Iran. The data were collected using a questionnaire and descriptive statistics were applied to analyze the data.
Results: A total of 1174 adults (581 women and 615 men) with a mean age of 37.2 ± 13.02 years and mean education years of
12.5 ± 3.8 years were studied. The highest trust in health information was reported for television (65%) followed by radio
(56%). This for social media was 30%. The results obtained from multiple logistic regression analysis indicated that there were
no association between trust and demographic variables. However, association between trust and the amount of mass media or
social networks use was observed. A unit, increase in the use of mass media and social networks health information increased
the odds for trust about 2 to 3.4 times.
Conclusion: The study results showed that people’s trust on television and radio for seeking health information was relatively
high. This implies that those who provide health for television v and radio have significant responsibility to convey correct
information to the public.
Key Words: Trust, Mass media virtual, Social networks, Health information, Tehran
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