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بررسي نگرش مخاطبان دربارهی استفاده از جذبههای مختلف در طراحي پيامهای
سالمت تلويزيون
سارا ابوطالب جوال  ،1حبيب راثی تهرانی
تاریخ دریافت0930/20/02 :

2

تاریخ پذیرش0930/20/00 :

چکيده:
طراحي پيامهاي سالمت مقولهاي ميانرشتهاي است که از حوزهي ارتباطاا ساالمت م ملال اههااي واویا ارتباطاا م
آموزش بهداشت وشأ گرفته است .آنچه در ایا مقاله بدان پرداختهایم ،بررسي ميزان تأثير جذبههااي متتفاا اساتهاده شاده
در پيام هاي سالمت از دیدگاه م وگرش متاطبان تفویزیون است .پرسا

مهام مقالاه ایاا اسات کاه چگوواه رسااوهاي ماوناد

تفویزیون از طریق ارائهي پيام هاي سالمتمحور ،به تغيير رفتار در فرد منجر ميشود؟ به ایا اعتبار ،حاوزهي مرباو باه تاأثير
جذبههاي متتفا استهاده شده در طراحي یک پيام ،در ایا پژمه
پيامهاي سالمت در ایا پژمه

مورد بررسي قرار گرفته است.

به پيامهایي اطالق ميشوود که مستقيم یا غيرمستقيم به بحث سالمت فاردي م اجتاااعي

مردم از جافه :سبک زودگي سالم ،پيشگيري م یا درمان بيااريها مايپردازواد .اساتهاده از جذباههاا هام شاامی پياامهاایي باا
جذبههاي مثبت ،جذبههاي منهي یا ترس ،جذبههاي چندگاوه م مسيرهاي سهگاوهي کنترل ترس م کنترل خلر ميشود.
براي سنج

تأثير ایا دسته از پيامها بر متاطبان ،واووهي آماري باا حجام  022وهار از مياان شاهرمودان باا ي  05ساال

تهراوي اوتتاب شدهاست .رمش ایا پژمه

پياای

است .از مهمتریا یافتههاي پاژمه

تفویزیون براي تغيير رفتار در فرد کافي ويستند م ارتباطا

ميانفردي وق

ایاا اسات کاه پياامهااي ساالمت

مکاّی را براي پيامهاي رساوهاي دارود.

واژههای کليدی :ارتباطا سالمت ،پيام سالمت ،جذبه هاي پيام ،مسيرهاي کنترل ترس م کنترل خلر ،مادل فرآیناد توسا هي
یافته موازي

 -0کارشناسارشد عفوم ارتباطا

اجتااعي ،داوشگاه عالمه طباطبایي

habibrasi@gmail.com
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 -0استادیار گرمه عفوم ارتباطا

اجتااعي داوشگاه عالمه طباطبایي(وویسنده مسؤمل)

sarajoula@yahoo.co.uk
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طرح مسأله
با وگاهي ساده به زودگي خود م محيط اطراف به سادگي ميتوان دریافت که مسألهي سالمت فاردي
فاردي

م جا ي یکي از مهمتریا دغدغههاي اوسانهاست .امرمزه پرداختا به مسألهي سالمت از قالا

خارج شده است .امرمزه با تغيير الگوهاي زودگي ،ایا شيوهها ويز کاارایي خاود را از دسات دادهاواد .از
ایارم ،سالمت جا ي م فردي افراد در حوزهاي با گوواگووي بي تر ،توجه متتصصان را به خاود جفا
کرده است .از آنجا که ويی به ایا اهداف خارج از حوزهي اطالعرساوي م آگاهيبتشاي ويسات ،بناابرایا
باید بگویيم که مسألهي ارتباطا م وق

رساوهها در حوزهي سالمت اهايت میژهاي یافته است.

همچنيا با وگاهي به رساوهها ميتوان گهت که بت

مساي ي از برواماههاا م ملالا

رسااوههاا باه

موضوع سالمت اختصاص دارد م ایا موضوع در محتاواي بساياري از برواماههاا باه راور ضااني
مستقيم یا غيرمستقيم مجود دارد.
با توجه به ملال

فوق ،ایا پژمه

قصد دارد تا به بررسي ميزان تأثير جذبههااي متتفاا اساتهاده

شده در پيامهاي سالمت از دیدگاه م وگرش متاطبان تفویزیون بپردازد .از آنجا کاه ماردم جام اهي ماا
ارتبا زیادي با ایا رساوه دارود ،پي بيني ميشود کاه جذباههاا م مسايرهاي باهکاررفتاه در پياامهاا م
بروامههاي سالمت محور ارائه شده با تغيير رفتار مورد وظر از سوي رساوههاا (تفویزیاون) داراي رابلاهي
م ناداري باشند.
از آنجا که مبحث پيامهاي سالمت ،0حوزهاي است که از رشتهي ارتباطا سالمت 0منشا

شاده م

ارول م زیربناي عفاي خود را از آن رشته گرفته ،ابتدا باه م رفاي اجااالي حاوزهي ارتباطاا ساالمت م
پيامهاي سالمتپرداخته شده م سپس مبحث الگوهاي متتفا ارائه پيامهاي سالمت ملرح شده است.

 -1ارتباطات سالمت
ارتباطا سالمت رشتهاي در حال تحوّل است م به وحو فزایندهاي به حوزهي مهم م برجستهاي هام
در بت

بهداشت عاومي م هم در بت

ارتباطا م رساوهها تبدیی شده است .ارتباطا سالمت ،ملال ه م

- Health Messages
- Health Communication

1
2
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استهاده از فنون ارتباطي بهمنظور آگاهي دادن م تأثير بر تصايمهاي فردي م جا اي افاراد جام اه اسات تاا
موج تقویت سالمت آوان شود (میسواواث.)0 :0222 ،0
بهعبار دیگر ،پرس

مهم در ارتباطا سالمت ایا است که چگووه ارتباطا رسااوهاي باه تغييار

رفتار در حوزهي سالمت مي اوجامد کاه البتاه حاوزهاي مساي م گساترده اسات م شاامی شااخههااي
ملال اتي م پژمهشي زیادي ماوند :رماباط مياان متتصصاان ساالمت باا بياااران ،جساتجو م اساتهادهي
اشتاص از اطالعا سالمت ،ساخت پيامهاي سالمت عاومي ،ارتباطاا ریساک ،تصاویر ساالمت در
رساوههاي جا ي م فرهنگ ،آموزش هاگان دربارهي چگووگي دسترسي به خدما بهداشت عااومي م
سيستم مراقبتهاي بهداشتي م توسا ه م پيشابرد ساالمت الکترمويکاي م ساالمت م مراقبات از راه دمر

0

است (میسواواث.)5 :0222 ،9
ارتباطا سالمت رمیکردي چندمجهي م چندرشتهاي براي دستيابي به متاطبان متتفا م باه اشاترا
گذاشتا اطالعا سالمتمحور است که هدف آن تأثيرگذاري م درگيرسازي م حاایت از افاراد ،جواما ،
متتصصان بهداشتي ،گرمههاي خاص ،سياستگذاران م کاپيا4هاي عاومي بهمنظور م رفي ،اقتبااس م
تدامم رفتار ،عای یا سياست هایي است که در وهایات باه بهباود پيامادهاي بهداشات م ساالمتي منجار
ميشود (شيامم.)2 :0222 ،5
 -2تعريف پيام سالمت
به آن دسته از پيامهاي رساوهاي که مستقيم یا غيرمستقيم به بحث سالمت فردي م اجتااعي ماردم از
جافه شيوهي زودگي سالم ،پيشگيري م یا درمان بيااريها ميپردازد« ،پياام ساالمت» اطاالق مايشاود.
پيام را در ارتباطا

سالمت شناسایي کردهاود.

الف -پيام آگاهیبخش :0ایا پيام به افراد ،بهخصوص افرادي که اوجام رفتاار برایشاان ضارمري اسات،
خبر ميدهد که چه باید بکنند م اطالعاتي دربارهي زمان م مکان اوجاام رفتاار در اختياار متاطباان قارار
ميدهد (سالاون م آتکيا.)453 :0229 ،2
1

- Viswanath
- Tele-health, E-health
3
- Viswanath
3
- Campaign
5
- Schiavo
6
- Awareness
7
- Salmon & Atkin
2
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ب -پيام آموزشی :0ایا پيامها به متاط

اطالعا مربو به چگووگي اجراي رفتار یا عای پيشانهادي

را آموزش ميدهد (سالاون م آتکيا.)400 :0229 ،0
ج -پيام اقناعی :ایا پيامها د یی اقناعکننده باراي اقتبااس م اتاتااف رفتاار پيشانهادي باراي متاطا
فراهم ميآمرود م ایا وکته را رمشا ميکنند که چرا متاط

را

باید رفتار پيشنهاد شده را قبول کناد م یاا از

رفتاري خاص اجتناب کند .ایا پيامها بي تر با عقاید ،بامرها ،وگرشها م در کی ،داوستههاي پيشايا افاراد
سرمکار دارد (سالاون م آتکيا.)409 :0229 ،9
واودار شاارهي یک الگوي پيامهاي اقناعي سالمت را وشان ميدهد.

نمودار شمارهی يک -الگوی پيامهای اقناعی سالمت (سالمون و آتکين)474 :2779 ،4

یکي از رمشهاي م اول م مورد استهاده براي جاذب متاطباان باه پياامهااي ساالمت اساتهاده از
جذبهها در پيام است .طبق تحقيقا رور گرفته پژمهشگران به ایا وتيجه رسيدهاود کاه ماکان هااي
احساسي به محرا ها قبی از تهکر دربارهي محتواي آن رخ ميدهد ی ني ما امل احساس ميکنيم ساپس

1

- Instruction
-Salmon & Atkin
-Salmon & Atkin
4
-Salmon & Atkin
5
- Appeals
2
3
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به تهکر م پردازش ميپردازیم (موواهان .) 24 :0335 ،0جذباههاا شاامی ساه گارمه جذباههااي مثبات،
جذبههاي منهي (ترس) م جذبههاي چندگاوه مايشاوود .م ارمفتاریا م م ااولتاریا جذباههاا کاه
بي تریا کاربرد را در طراحي پيامهاي سالمت دارد« ،جذبهي ترس »0وام دارد.
-

جذبههای مثبت

9

استهاده از جذبههاي مثبت در پيامهاي سالمت در ماق ميتواود وزدیکي زیادي با پياامهااي ایجاابي
داشته باشد .فکر مزیتهاي قبول م اقتباس رفتاار پيشانهادي م فرراتهااي جدیاد باهدسات آماده در
رور تر یک رفتار واسالم ،هاگي ميتواود جزء جذبههاي مثبت یک پيام باشد .از دیگر جذباههااي
مثبت اجتااعي ميتوان به افزای

مد عار ،کس

احترام م جایگاه اجتااعي ،تشکيی رماباط عاياقتار

دمستاوه م رمابط موفقتر خاووادگي اشاره کرد .بهطورکفي جذبههاي مثبت شامی مواردي ميشوود کاه از
طریق آنها فرد در رور اقتباس رفتار ،تصویري ملفوب م مثبت م سالم از خود دریافت کند.
با هاه ایاها ،مواردي مجود دارد که جذبههاي مثبات در آنهاا جوابگاو ويسات م در متاطا
وايکند ،مثالً مقتي که متاط

اثار

در م رض خلر یا تهدید باشد ،ایاگووه جذبههاا اثار اقنااعي خاود را از

دست ميدهند.
مقدار ويرمیي که متاط

براي پردازش ،در مهاهيم ،محتوا م هدف پيام ررف ميکناد از اهايات

بهسزایي برخوردار است .زیرا ایا فرایند با یادآمري داوستههااي پيشايا ،وگارشهاا م تاایای مي باراي
اوجام رفتار پيشنهادي در ارتبا است (موواهان.)20 :0335 ،4
وتایج بهدست آمده از ملال ا م پژمه هاي رور گرفته وشان ميدهد که استهاده از جذباههااي
مثبت م ابتکاري براي متاطبان با درگيري پایيا ،بهتر م مؤثرتر است .یکاي از وقاا ضا ا جذباههااي
بهم ناي توجه به حواشي م فرعيا پيام بهجاي توجه به اری مقصاود م منظاور پياام اسات .هامچنايا
جذبههاي مثبت موج

تغييرا کوتاهمد

در وگرشها ميشوود (موواهان.)23 :0335 ،0

1

-Monahan
- Fear Appeal
3
- Positive Appeal
4
-Monahan
5
- Peripheral processing
6
- Monahan
2
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 پيامهای حاوی جذبهی ترس (منفی)در ت ریا جذبه ترس باید گهت که پيامهاي حامي جذبه ترس در ماق پيامهایي اقناعي هستند کاه
بر پيامدهاي آسي زاي اجتااعي م فيزیکي حاری از عدم پيرمي از دساتورا پياام م رفتاار پيشانهادي
تأکيد ميکنند (هيی م دیالرد.)05 :0335 ،0
دیالرد م مایت )0330(0م تقدود که شرح وحوهي تأثيرا پيامهااي حاامي جذباهي تارس در ساه
مقولهي زیر جاي ميگيرد:
 -1توصيف محرّکها

9

ایا توريا در ماق با ایجاد ترس م وگراوي عای ميکند م منظور از محر هاا ،هااان تارس م یاا
ماکن

وگراوي ایجاد شده است که وهایتاً موج

ميشود .در ایا مورد هر چه ميزان ترس بي تر باشاد،

جذبهي مورد اوتظار پيام هم بي تر خواهد بود.
 -2مدل واکنشهای موازی

4

از آنجا که ریشهي جذبه ترس به وياز براي کاه

احساس خلر برميگردد ،مواجهاه باا پياامهااي

موازي کنترل ترس 5م کنترل خلار 0در متاطا

حامي جذبه ترس به دم ماکن

منجار مايشاود کاه

مت اقباً توضيح داده خواهد شد.
 -9مدل سودمندی ذهنی مورد انتظار

6

ایا مدل به ایا وکته برميگردد که پيام بتواود با اساتهاده از جذباهي تارس ميازان احتااال اباتال باه
بيااري یا خلر را به متاط

گوشزد کند .راجرز ( )0325در ایابااره باه وظریاهي تحریاک محافظات

2

متوسی شده است .وظریهي تحریک محافظت ميگوید که پيامدهاي اقناعي حاری ضرب سه عامی زیار


شد خلر یا تهدید



آسي پذیري متاط



کارآمدي رفتار یا درمان پيشنهادي

وسبت به خلر یا تهدید

1

-Hale and Dillard
- Dillard and Witte
3
- Drive Explanation
4
- Parallel Response model
5
- Fear Control
6
- Danger Control
7
- Subjective expected utility model
8
- Protection motivation Theory
2
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م هرگاه یکي از عوامی فوق رهر شوود ،آنگاه استهاده از جذبهي ترس در پيام واامؤثر خواهاد باود.
همچنيا مواردي ويز مجود دارد که استهاده از پيامهاي جذبهي ترس جنبه اقناعکنندگي وتواهاد داشات.
ماوند موارد زیر:
 -0هرگاه پيام حامي جذبهي ترس وتواود پيامدهاي منهي یک رفتار واسالم را به خوبي واای
 -0اگر پيام در وشان دادن پيامدهاي منهي یک رفتار موفق باشد ،ملي متاط

دهد.

هيچگووه احساس خلار

یا آسي پذیري وسبت به آن وداشته باشد م یا وشان ودهد.
 -9اگر پيام در وشان دادن م بيان پيامدهاي منهي یک رفتار موفق باشد ،ملي ابزار م رفتار پيشنهاد شاده
براي مقابفهي با آن خلر تا تهدید ،مؤثر م کارآمد وباشد ،در ایا حالت پيام حامي جذبهي ترس کاارکرد
خود را وتواهد داشت م در اجراي رفتارهاي پيشنهادي خود موفق وتواهد بود (هيی م دیاالرد:0335 ،0
.)03
هر پيام حامي جذبه ترس از دم عنصر «خلر یا تهدید» م «درمان یا رفتار پيشنهادي» تشکيی شده است:
الف -عنصر تهديد يا خطر :یک پيام حامي جذبهي ترس مؤثر باید خلار م تهدیاد را باراي متاطباان
هدف خود مفاوس کند که به ایا کار «شتصيسازي» ميگویند .ی ني محتاواي پياام طاوري باشاد کاه
متاط

احساس کند که ام هم ماکا است رمزي به آن خلر یا تهدید مبتال شاود م درآن آساي پاذیر

است مجود احساسا

منهي در پيام موج

0

براوگيتته شدن «رفتار اجتنابآميز» ميشود.

ب -عنصر درمان يا رفتار پيشنهادی :رفتار پيشنهادي در پيامهاي حاامي جذباهي تارس خاود باه دم
گرمه خود کارآمدي م کارآمدي رفتار یا درمان پيشنهادي تقسيم ميشود.
 -خود کارآمدی :9خود کارآمدي ی ني متاط

ما بامر کند که قادر به اوجام م اجراي رفتاار پيشانهادي

 -کارآمدی رفتار ويز به م ناي تواوایي رفتار پيشنهادي براي از ميان بردن م یا کاه

خلر فکر شاده در

پيام است .بنابرایا مهمتریا اجزاي یک پيام حامي جذبهي ترس را ميتوان ایاگووه فرض کرد:
 -0بيان یک تهدید قوي یا خلر شدید
 -0القاي حس آسي پذیري به متاطبان هدف وسبت به خلر یا تهدید
 -9خود کارآمدي
 -4کارآمدي رفتار پيشنهادي
1

- Hale and Dillard
-avoidance behavior
3
-Self-efficacy
2
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است م تواوایي پيرمي از دستورال ایهاي پيام را دارد.
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وکتهاي که بهعنوان یک اری طراحان پيامهاي سالمت باید بدان توجه داشته باشند ایاا اسات کاه:
«پيامهای حاوی جذبهی ترس (نسبتاً باال) برای افراد غيرداوطلبب اصبالً مناسبب نيسبت» (هيای م
دیالرد.)20 :0335 ،0
در طراحي پيامهاي سالمت حامي جذبهي ترس باید توجه داشت که هر پياام جذباهي تارس یاک
«هزينهی رفتاری» 0را ويز در پي دارد که عبار است از:
وتایج یا پيامدهاي منهياي که از اجراي رفتار پيشنهادي حاری ميشود ،ماوند زمان از دسات رفتاه م
واراحتي بدوي حاری از اوجام تارینا مرزشي البته یک ارتبا گر سالمت باید به ایا هزیناههاا توجاه
کند م با بروامهریزي م ارتباطا دقيق تا ميزان بسيار زیادي آنها را کاه

دهد .خالره ایاکه یاک پياام

سالمت حامي جذبه ترس باید شامی سه مورد زیر باشد:



یک خلر یا تهدید شدید
شواهدي که وشان دهد (ثابت کند) که گرمه متاط

هدف اختصاراً در م رض ایاا خلار قارار

دارود م وسبت به آن آسي پذیر هستند.



راه حفي که اوجام آن ساده م وتيجه آن مؤثر باشد.

 -جذبههای چندگانه

9

تکيه بر جذبههاي چندگاوه م استهاده از آنها در پيامهاي سالمت بهجاي اساتهاده از یاک واوع
جذبهي مثبت یا منهي در پيام ،موج

تأثيرگذاري بي تر بر گرمه هاي متتفهي از متاطبان هادف

ميشود .بهطورکفي ميتوان گهت که جذبههاي چندگاوه وه جذبههاي منهي (ترس) م وه جذبههااي
مثبت هستند بفکه ترکيبي متناس

از هر دمي ایا جذبهها به شااار مايرمواد کاه ميازان م سالح

م یا طراح پيام اوتتاب م بهکار برده شود (کاپال ،فيشبا م دیگران.)0220 ،4

1

- Hale and Dillard
- response cost
3
- Multiple Appeals
4
- Cappella, Fishbein, et al
2
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استهاده از هر کدام باید طبق شرایط متاطبان م دیگر میژگي مي مرتبط توسط ارتبا گار ساالمت
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مسيرهای کنترل ترس و کنترل خطر
در مههوم ترس م یا بامر داشتا به یک آسي

یاا تهدیاد باالقوه یکاي از عنارار م ارکاان ارافي

بسياري از تئوريهاي مربوطه به تغيير رفتار است .ملال ا بسياري وشان دادهاود که در مههاوم تارس،
ارتبا مثبت م مستقياي با قصد تغيير رفتار در شتص دارد .در مههوم ترس از سوي شتص باا چناد
مؤلههي زیر مشتص ميشود.
 -0در فرد از احتاال ابتال به خلر
 -0شدّ خلر یا تهدید
 -9است داد م آمادگي فرد براي دچار شدن به آن خلر یا تهدید
اسفویک 0م هاکاراو

عقيده دارود که بدمن هيچگووه ارتباا عااطهي م احساساي ،م نااي ماق اي

خلر در وايشود .از آنچه گهته شد ميتوان وتيجه گرفت که:
مسير منلقي تأثير پيام ،با ایجاد وگرش مثبت بي تر وسبت به رفتار پيشنهادي هاراه است در حاالي
که مسير تجربي تأثير اقناع پيام ،با افزای

در مههوم ترس م خلر در متاط

وکا فوق پژمهشگران سه مسير را براي کنترل ترس م خلر پي

هاراه است .با توجه باه

بيني م ت ریا کرده اود:

مسير يک؛ خطر پايين
طبق ایا مدل اگر ميزان تهدید یا خلر مورد اوتظاار پاایيا باشاد ،وتيجاه چيازي جاز «بايماکنشاي»
متاط

وتواهد بود .اگر فرد بامر وداشته باشد که در م رض خلر یا تهدیاد قارار دارد ،هايچگااه باراي

توجه به پيام ترغي

وايشود .بنابرایا در ایا حالت براي با جفوه دادن ميزان خلار باه متاطا  ،باا

سه وتيجهي محتای را بهخوبي وشان ميدهد:

- Slovic

1
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بودن ميزان احتاال م شدّ مورد اوتظار الزامي است .شکی زیر فرآیند مدل فرآیند توس ه یافته ماوازي م
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نمودار شمارهی دو -مسير يک ،خطر پايين
تصویر  04-0مدل توس ه یافته موازي از مقاله تبدیی عنصر سفبي ترس به جذبهي ترس ووشته
وگاريهاي ارتباطا

شااره  53ص.992 .

 .میت تک از مجفه

0

مسير دوم؛ تهديد باال ،کارآمدی پايين
در رورتيکه سلح تهدید یا خلر مورد اوتظار موجود در پيام باا باشاد م سالح کارآمادي ماورد
اوتظار پایيا باشد ،فرد درگير فرآیند «کنترل ترس» خواهد شد .در ایا حالت ،فرد در مواجهه با پيام باامر
ميکند که در م رض خلر یا تهدید ماق ي قرار دارد م دچار شادن باه آن تهدیاد ،پيامادهاي وااملفوبي
براي مي خواهد داشت ،لذا بهدوبال راه حی خواهد گشت م براي اوجام رفتار اوگيازهي کاافي را کسا
ميکند.
2

 اجتناب تدافعی  :اجتناب تداف ي به م ناي وادیده گرفتا اطالعاتي است که به ووعي تهدیاد یاا خلارسالمتي مورد وظر را یادآمري ميکنند.
سالمت است را رد م اوکار ميکند.
 واکنش ردی :4ی ني ایاکه فرد پيام مداخفهگر را به عنوان یک پيام دستکاري شده رد ميکناد .وااودارزیر مسير دمم را به خوبي وشان ميدهد:

- Figure 24.1 The extended parallel process model. Note. From “Putting the Fear Back into Fear Appeals:
The Extended Parallel Process Model” by K. Witte, 1992, Communication Monographs, 59, p. 338. Copyright
1992 by Taylor & Francis, Ltd. Reprinted with permission.
2
- defensive avoidance
3
- denial
4
- reactance
1
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 -انکار :9ی ني اینکه فرد بامر به ایاکه خلر یا تهدید مورد وظر ،یاک خلار م یاا تهدیاد ماق اي باراي
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نمودار شمارهی سه -مسير دوم؛ تهديد باال ،کارآمدی پايين
تصویر  04-0مدل توس ه یافته موازي از مقاله تبدیی عنصر سفبي ترس به جذبه ترس ووشته
وگاريهاي ارتباطا

شاارهي  53ص.992 .

 .میت تک از مجفه

0

مسير سوم؛ تهديد باال ،کارآمدی باال
هرگاه سلح هر دم عامی تهدید مورد اوتظار م کارآمدي مورد اوتظار در متاط

باا باشاد ،فارد درگيار

فرآیند «کنترل خطر» ميشود .با توجه به مثال قبفي ،شکی زیر مسير سوم را به خوبي وشان ميدهد:
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- Figure 24.1 The extended parallel process model. Note. From “Putting the Fear Back into Fear Appeals:
The Extended Parallel Process Model” by K. Witte, 1992, Communication Monographs, 59, p. 338. Copyright
1992 by Taylor & Francis, Ltd. Reprinted with permission.
1
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نمودار شمارهی چهار -مسير سوم :تهديد باال ،کارآمدی باال
تصویر  04-0مدل توس ه یافته موازي از مقاله تبدیی عنصر سفبي ترس به جذبهي ترس ووشتهي
مجفه وگاريهاي ارتباطا

شاارهي  53ص.992 .

 .میت تک از

0

چارچوب نظری
در ایا قسات ،از ميان وظریهها م مدلهاي موجود در حوزهي پياامهااي ساالمت ،چاارچوب وظاري
تحقيق را عرضه ميکنيم که شامی «مدل فرآيند توسعه يافته موازی» 2است.
مدل فرآيند توسعه يافته موازی
فرآیند توس ه یافته موازي را به اختصار«اي پي پي ام» 9ميگویند .ایا مدل تأثير چهاار متغيّار زیار را بار
تغيير رفتار مورد بررسي قرار ميدهد:
 -0احتاال مورد اوتظار
 -0شدّ مورد اوتظار

4

5

1

- Figure 24.1 The extended parallel process model. Note. From “Putting the Fear Back into Fear Appeals: The Extended
Parallel Process Model” by K. Witte, 1992, Communication Monographs, 59, p. 338. Copyright 1992 by Taylor & Francis,
Ltd. Reprinted with permission.
2
- The Extended Parallel Process Model
3
- EPPM: The Extended Parallel Process Model
4
- Perceived susceptibility
5
- Perceived severity
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ایا مدل در ارزیابي م سنج

ميزان تأثير جذبهي ترسها در پيامهااي ساالمت کااربرد دارد .مادل

بررسی نگرش مخاطبان دربارهی استفاده از جذبه های مختلف در طراحی پيامهای سالمت تلويزيون62.............

 -9کارآمدي راه حی (رفتار)
 -4خود کارآمدي

0

0

دم متغيّر امل را ميتوان تحت عنوان «تهدید یا خلر مورد اوتظار» م دم متغيّر دمم را ميتاوان تحات
عنوان «کارآمدي مورد اوتظار» منظور کرد .بنابر سلح در متاط

از تهدید م کارآماديهاا موجاود در

پيام ایا مدل سه گووه رفتار وهایي زیر را پي بيني ميکند:
 -0بيماکن
 -0رفتار یا ماکنشي که ميزان ترس فرد را کنترل ميکند یا کاه
 -9ماکنشي که ميزان خلر را کنترل ميکند یا کاه

ميدهد( .کنترل ترس)

ميدهد( .کنترل خلر)

خالرهي مدل فوق را ميتوان ایاگووه تصویر کرد:

نمودار شمارهي پنج -مدل فرآيند توسعه يافته موازی

بنابر ایا مدل ،تا زماوي که ميزان کارآمدي مورد اوتظار توسط متاط

بي تر از تهدید یا خلر ماورد

خود با آن براي کاه

خلر فکر ميکند .از طرف دیگر اگر ميزان تهدید یا خلر مورد اوتظار باي تار از

کارآمدي مورد اوتظار باشد ،فرد درگير فرآیند «کنترل ترس» شاده م باه جااي تارکاز بار کااه

خلار

موجود ،هاواره به کنترل م پایيا آمردن ميزان ترس خود فکر ميکند .در ایا حالت پيام به هادف خاود
وايرسد ،زیرا کنترل م کاه

ترس الزاماً خلر ماق ي را کاه

وايدهد.

- Response efficacy
- Self efficacy

1
2
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اوتظار باشد ،فرد درگير فرآیند «کنترل خلر» مي شود م به دقت دربارهي رفتار پيشنهادي م تلبياق رفتاار
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کنترل خلر
کنترل ترس



تهدید یا خلر مورد اوتظار



کارآمدي مورد اوتظار



کارآمدي مورد اوتظار
تهدید یا خلر مورد اوتظار

خالره ایاکه تهدید یا خلر مورد اوتظار هاواره «رفتار» را برمياوگيزد در حاليکاه کارآمادي ماورد
اوتظار «ماهيت رفتار» را ت ييا ميکند (رمبرتو م دیگران.)0222 ،0
تاريخچهی مختصری از مدل فرآيند توسعه يافته موازی
ایا مدل از ترکي

سه مدل وظاري زیار درباارهي جذباهي تارس اساتتراج شاده اسات (میات م

رمبرتو.)522 :0223 ،0
 -0مدل ترس به عنوان محر
 -0مدل پردازش موازي

9

4

 -9وظریه تحریک محافظت

5

مهمتریا م قابی توجهتریا تهام ميان مدل م دیگر وظریههاي مربو به جذبهي تارس ایاا اسات
که تئوري هاي پيشيا عادتاً بر فردي که رفتار پيشنهادي را اقتباس ميکند ،تارکز م تأکيد داشتند (ی ناي
بر کنترل خلر تارکز داشتند) م بقيهي افراد را در زمرهي کساوي قرار ميدادود که هيچ ماکنشاي باه پياام
وشان ودادهاود در حاليکه ،هاانطور که بيان کردیم ،گرمه متاطباوي که ماکنشي از خود وشان وايدهناد،
به دم گرمه تقسيم ميشود :گرمه امل کساوي هستند که ماق اً هيچ ماکنشي وسابت باه پياام وداشاتهاواد م
گرمه دمم کساوي هستند که درگير کنترل ترس شدهاود م لذا ماکنشي از آنهاا مشااهده واايشاود .مادل
کارآمدي مورد اوتظار که به کنترل خلر یا ترس منجر ميشوود را بهطور مهصی م دقيق توضيح مايدهاد.
از سال  ،0330مدل فرآیند توس ه یافتاه ماوازي یکاي از رایاجتاریا ابزارهااي پژمهشاي در ارتباطاا
کاربردي مربوطه جذبهي ترس بوده است (میت .)0332 ،0330 ،0تا قبی از بهمجود آمادن ایاا تئاوري،
وظریههاي پيشيا تنها به ایا موضوع ميپرداختند که کي م چگووه ميتوان از پياامهااي حاامي جذباهي

1

- Roberto etal
- Witte and Roberto
3
- The fear-as-acquired drive model
4
-The Parallel process model
5
- Protection motivation Theory
6
- Witte
2
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فرآیند توس ه یافته موازي ،وتستيا وظریهي مربو به جذبهي ترس است کاه ت اامال مياان تهدیاد م

بررسی نگرش مخاطبان دربارهی استفاده از جذبه های مختلف در طراحی پيامهای سالمت تلويزيون61.............

ترس در حوزهي ارتباطا سالمت استهاده کرد م هيچ کدام توجهي به ایا مسأله وداشتند کاه چگوواه م
کي پيامهاي حامي جذبه ترس با شکست مواجه ميشوود .تا ایاکه «مایت» 0در سال  ،0330با تکياه باه
وظریههاي پيشيا ،مدل را براي تشریح م توضيح مواق واکامي م موفقيت پيامهاي جذبهي ترس طراحاي
م ارائه کرد (میت م رمبرتو.)524 :0223 ،0
ارزیابي وتایج م پيامدهاي در پيامهاي حامي جذبهي ترس عادتاً بار پایاهي تغييار در وگارشهاا م
رفتار متاطبان رور ميگيرد .هاانطور که اشاره شد تأثير پيام جذبهي ترس در متاط

به ساه گوواه

تقسيمبندي ميشود که دمگووهي آن واخواسته است .اثرا واخواسته یا وااملفوب ماا در ایااجاا هااان
بيماکنشي متاط

م کنترل ترس است م مقتي رخ ميدهد که سلح ترس موجاود در پياام بسايار باا

باشد در ایارور متاط

تاام اميد خود را از دست ميدهد م براي کنتارل خلار تاالش واايکناد

(میت م رمبرتو.)024 :0223 ،9

سؤالها و فرضيههای تحقيق
ایا پژمه

در پي آن است که وگرش متاطبان را دربارهي ميزان تأثيرگذاري جذباه هااي متتفاا

در طراحي پيامهاي سالمت تفویزیون بسنجد م بررسي کند .بنابرایا ،باا توجاه باه چاارچوب وظاري م
پيشينهي تحقيق ،فرضيهها م سؤالهایي که در ایا پژمه

بررسي ميشوود به شرح زیر است:

فرضيهها
 -0به وظر ميرسد ميان رسيدن به تغيير رفتار م ميزان توجه به پيامهاي سالمت تفویزیاون رابلاه
 -0به وظر ميرسد ميان ميزان ساعا تااشاي تفویزیون توسط پاسخگویان م توريهي تااشاي پيامهاا
م بروامههاي بهداشتي تفویزیون به دیگران رابله مجود دارد.
 -9به وظر ميرسد که پيام رساوههاي جا ي در حوزهي ساالمت باراي تغييار رفتاار متاطا
ويست م ارتباطا

ميانفردي در ترغي

براي تغيير رفتار فرد وق

کاافي

مؤثر م مهاي دارد.

1

- Witte
-Witte and Roberto
3
-Witte and Roberto
2
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سؤالها
 -0پيامهاي سالمتي در کدام قال

توجه متاط

را بي تر به خود جف

ميکند؟

 -0استهاده از کدام جذبه ها در پيام هاي بهداشتي تفویزیون مي تواود بي تریا تاأثير را بار متاطباان
داشته باشد؟
 -9پيامهاي سالمتي ارائه شده در تفویزیون تا چه ميزان به تغيير رفتار در فرد منجر ميشوود؟
 -4آیا متاطبان پيامهاي سالمت تفویزیون را به عنوان یک مرج م تبر باراي مساائی بهداشاتي قباول
دارود؟
 -5بروامهها م پيامهاي سالمت تفویزیون از چه ميزان رمیکرد ت امفي با متاط

برخوردارود؟

روش تحقيق
به منظور سنج
تفویزیون ،رمش پياای

وگرش شهرمودانِ با ي  05سال تهراوي دربارهي پيامها م بروامههاي سالمتمحاور
م ابزار پرس وامه با طياا ليکار برگزیاده شاده م پاس از اجاراي طارح م

بهدست آمردن حجم واووه از طریق فرمول کوکران م توزی پرسا واماه مياان  022وهار از شاهرمودان،
وتایج به دست آمده از طریق ورمافزار  SPSSمحاسبه شد م با توجاه باه آمارهااي تورايهي م اساتنباطي
محاسبه شده م با کاک جدملهاي یکبُ دي توزی فراماوي م توريا دادههاا ،آزماون  dساامرز باراي
سنج

م ناداري رابلهي متغيّرها م محاسبهي ضرای

م جهت رابله ،پرس ها م فرضيههاي ایا پژمه

همبستگي کندال تائو bم تائو cبراي ت ييا شادّ
پردازش شد .شيوهي واووهگيري در تحقياق حاضار

ويز «واووهگيري تفهيقي -ترکيبي» بوده است.

در ایا بت

یافتههاي توريهي م تحفيفي تحقيق را به ترتي

ارائه خواهيم کرد.
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الف) يافتههای توصيفی
سایر موارد
شبکه هاي ماهواره اي
دمستان م آشنایان
سایت هاي اینتروتي
پزشکان م متتصصان
کتاب م وشریا بهداشتي
مجال م رمزوامه هاي عاومي
رادیو
تفویزیون

Frequency
Percent

300

350

250

200

150

100

50

0

نمودار شمارهی هفت -منبع استفاده شده از سوی مخاطبان برای کسب اطالعات بهداشتی

از ميان  022پاسخگو ،بي تریا وسبت از وظر ووع منب اطالعا بهداشاتي مرباو باه تفویزیاون باا
 52/9دررد ،ی ني  920وهر م کاتریا وسبت مربو به شبکههاي ماهوارهاي با  0/5دررد ،ی ناي  3وهار
است.
جدول توصيفی شمارهی يک -ميزان مرجع بودن پيامها و برنامههای بهداشتی سالمتی تلويزيون
آيا تاکنون تماشای پيامها و برنامههای بهداشتی سالمتی تلويزيون را به دوستان ،خانواده و
يا اطرافيان خود توصيه کردهايد؟

خيلی کم و اصالً

30

05/9

05/9

05/9

کم

30

05/0

05/0

92/5

متوسط

030

90/2

90/2

00/9

زياد

052

00/9

00/9

22/2

بسيار زياد

02

00/9

00/9

022/2

جمع کل

022

022/2

022/2
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فراوانی

درصد

درصد
مطلق

درصد تجمعی
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دربارهي توريه به دیگران براي تااشاي پيامها م بروامههاي بهداشتي سالمتي تفویزیون ،از مياان 022
پاسخگو ،بي تریا مقدار فراماوي با  90/2دررد ،ی ني  030وهر مربو باه گزیناهي متوساط م کاتاریا
مقدار فراماوي با  00/9دررد ،ی ني  02وهر مربو به گزینهي بسيار زیاد است.
جدول توصيفی شمارهی دو -ميزان جلب توجه برنامههای مستند و گزارشهای تصويری دربارۀ مسائل بهداشتی
برنامههای مستند و گزارشهای تصويری دربارهی مسائل بهداشتی
فراوانی

درصد

درصد مطلق

درصد تجمعی

خيلی کم و اصالً

40

0/2

0/2

0/2

کم

33

00/5

00/5

09/9

متوسط

092

93/5

93/5

00/2

زياد

020

02/2

02/2

30/5

بسيار زياد

50

2/5

2/5

022/2

جمع کل

022

022/2

022/2

گزينهها

از ميان  022پاسخگو ،بي تریا مقدار فراماوي با  93/5دررد ،ی ناي  092وهار مرباو باه گزیناهي
متوسط م کاتریا مقدار فراماوي با  0/2دررد ،ی ني 40وهر مربو به گزینهي خيفي کم م ارالً در ميازان
جف

توجه بروامههاي مستند م گزارشهاي تصویري دربارهي مسائی بهداشتي است.
جدول توصيفی شمارهی سه -رسيدن به تغيير رفتار با توجه به پيام های بهداشتی تلويزيون

درصد تجمعی

درصد
مطلق

درصد

فراوانی

7/6

7/6

7/6

47

خيلی کم و اصال

21/2

14/5

14/5

66

کم

52/5

96/9

96/9

297

متوسط

27/6

91/9

91/9

166

زياد

177/7

2/2

2/2

55

بسيار زياد

177/7

177/7

777

جمع کل

گزينه ها
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از ميان  022وهر پاسخگو ،بي تریا مقدار فراماوي در مورد رسيدن به تغيير رفتار با پيرمي از
پيامهاي بهداشتي م پزشکي تفویزیون با  92/9دررد ی ني 092وهر مربو به گزینهي متوسط م کاتریا
مقدار فراماوي با 0/2دررد ی ني  42وهر مربو به گزینهي خيفي کم م ارالً است.
در مورد سوال از جذبهی بکار رفته در پيام :فکر میکنيد کدام يک از جذبهها در پيامهای بهداشتی
بيشتر میتواند بر رفتار شما تأثيرگذار باشد؟
جدول توصيفی شمارهی چهار -پيامهايی که فقط مزايا و فوايد انجام رفتارهای سالم را گوشزد میکنند
پيام هايی که فقط مزايا و فوايد انجام رفتارهای سالم را گوشزد می کنند
درصد تجمعی

درصد
مطلق

درصد

فراوانی

0/2

0/2

0/2

02

خيلی کم و اصالً

3/5

0/2

0/2

42

کم

94/2

05/0

05/0

050

متوسط

25/2

50/0

50/0

922

زياد

022/2

04/0

04/0

25

بسيار زياد

022/2

022/2

022

جمع کل

گزينه ها

در بارهي ميزان تاثير پيام هایي که فقط مزایا م فواید اوجام رفتارهاي سالم را گوشزد ميکنند،
از ميان  022وهر پاسخگو ،بي تریا مقدار فراماوي با  50/0دررد ی ني  050وهر مربو به گزینهي
است.
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جدول توصيفی شمارهی پنج -ميزان ترغيب شدن مخاطبان برای تماس با برنامه های سالمت محور
شما باديدن يک برنامه زنده گفتگوی پزشکی -سالمتی ،چقدر ترغيب می شويد تا با برنامه تماس گرفته
و سؤال خود را بپرسيد
درصد تجمعی

درصد مطلق

درصد

فراوانی

40/0

40/0

40/0

042

خيلی کم و اصالً

00/2

05/5

05/5

059

کم

22/0

02/5

02/5

009

متوسط

32/2

02/2

02/2

04

زياد

022/2

0/0

0/0

09

بسيار زياد

022/2

022/2

022

جمع کل

در مورد ترغي

گزينه ها

شدن براي تااس با بروامه ،از ميان  022وهر پاسخگو ،بي تریا مقدار فراماوي

با  40/0دررد ی ني 042وهر مربو به گزینهي خيفي کم م ارالً م کاتریا مقدار فراماوي با 0/0
دررد ی ني  09وهر مربو به گزینهي بسيار زیاد است.
300

042
250
200
059
150

009
04
0/0

09

02/2

40/0

05/5

02/5

50
0

بسيار زیاد

متوسط

زیاد
Percent

کم

خيفي کم م ارال

Frequency

نمودار شمارهی هشت -ميزان ترغيب شدن مخاطبان برای تماس با برنامههای سالمت محور
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جدول توصيفی شمارهی شش -مرجع ديگر مخاطبان برای تکميل اطالعات بهداشتی
عالوه بر اطالعات تلويزيون ،به دنبال اطالعات اضافی از مجلهها ،روزنامهها و دوستانم هستم.
فراوانی

درصد

درصد مطلق

درصد تجمعی

خيلی کم و اصالً

40

0/2

0/2

0/2

کم

29

00/0

00/0

03/2

متوسط

002

00/2

00/2

45/2

زياد

000

90/2

90/2

20/5

بسيار زياد

025

02/5

02/5

022/2

جمع کل

022

022/2

022/2

گزينهها

دربارهي کس

اطالعا

اضافي از مناب دیگر ماوند مجفاههاا ،رمزواماههاا م دمساتان از مياان 022

پاسخگو ،بي تریا مقدار فراماوي با  90/2دررد ،ی ني  000وهر مربو به گزینهي زیاد م کاتریا مقادار
فراماوي با  0/2دررد ،ی ني  40وهر مربو به گزینهي خيفي کم م ارالً است.
ب -يافتههای تحليلی
جدول تحليلی شمارهی يک -بررسی رابطه ميان ميزان توجه به پيامهای سالمت تلويزيون و رسيدن به تغيير رفتار
Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig.

2

00/522

2/299

2/920

تغيير رفتار

2

00/522

2/292

 2/950پيام های سالمت

Somers' d

Symmetric Measures
Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig.

2

00/522

2/290

2/902

Kendall's tau-b

2

00/522

2/299

2/922

Kendall's tau-c

022

N of Valid Cases
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00/522

2/290

2/902

Symmetric
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طبق سلح م ناداري بهدست آمده از آزمون  Somers' dبه مقدار  2/222رابله ميان ميزان توجه به
پيامهاي سالمت تفویزیون م رسيدن به تغيير رفتار به لحاظ آماري م نادار است .ضری
محاسبه شده به ميزان ( )2/902وشان ميدهد که شدّ
است .توريا :ی ني با افزای
متاطبان افزای

کندال تائو

c

رابله ميان دم متغيّر متوسط م جهت آن مثبت

ميزان توجه به پيامهاي سالمت تفویزیون ،ميزان رسيدن به تغيير رفتار در

ميیابد .به عبار

احتاال تغيير رفتار در آنها افزای

دیگر ،هرچه ایا پيامها بي تر توجه متاطبان را به خود جف

کنند،

پيدا ميکند.

جدول تحليلی شمارهی دو -بررسی رابطه ميزان ساعات تماشای تلويزيون پاسخگويان و توصيه تماشای پيامها و
برنامههای بهداشتی تلويزيون به ديگران
Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig.

Value

2/222

4/022

2/295

2/050

Symmetric

2/222

4/022

2/290

2/093

ساعات تماشا

2/222

4/022

2/292

2/005

توصيه به ديگران

Approx. Sig.

Somers' d

)Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b

2/222

4/022

2/295

2/050

Kendall's tau-b

2/222

4/022

2/290

2/099

Kendall's tau-c

022

N of Valid Cases

تااشاي تفویزیون پاسخگویان م توريهي تااشاي پيامها م بروامههاي بهداشت م سالمت تفویزیون
به دیگران به لحاظ آماري م نادار است .ضری
مي دهد که شدّ
ساعا

کندال تائو  cمحاسبه شده به ميزان ( )2/099وشان

رابله ميان دم متغيّر کم م جهت آن مثبت است .توريا :ی ني با افزای

ميزان

تااشاي تفویزیون پاسخگویان ،توريهي تااشاي پيامها م بروامههاي بهداشت م سالمت

تفویزیون به دیگران افزای

ميیابد .بهعبار

دیگر هرچه فرد ساعا

بي تري را به تااشاي

تفویزیون اختصاص دهد ،مرج بودن پيامهاي سالمت تفویزیون را بي تر قبول ميکند م آنها را

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-05-26
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به دیگران توريه ميکند یا ميتوان گهت افرادي که بي تر تفویزیون تااشا ميکنند ،پيامهاي
تفویزیون را بهعنوان مرج م منب خود پذیرفتهاود م لذا به دیگران هم توريه ميکنند.

جمعبندی و نتيجهگيری
ایا تحقيق بهمنظور سنج

وگرش شهرمودان با ي  05سال تهراوي به پيامهاي ساالمت تفویزیاون در

سال  0923اوجام شد .با مالحظهي وتایج توريهي م تحفيفي تحقيق مشاهده ميشود که:
فرضيهی اول :به نظر میرسد ميان رسيدن به تغيير رفتار و ميزان توجه به پيامهای سالمت تلويزيبون
رابطه وجود دارد.
با توجه به جدمل توريهي شاارهي چهار در مورد رسيدن به تغييبر رفتبار ببا ميبزان توجبه ببه
پيامهای بهداشتی و پزشکی تلويزيون ،مشاهده ميشود که ميزان رسيدن به تغيير رفتار با ميزان توجبه
و پيروی از پيامهای بهداشتی و پزشکی تلويزيون متوسط رم به زیاد ارزیابي شده است.
همچنيا با توجه به جدمل تحفيفي شاارهي یک م سلح م ناداري بهدست آمده از آزماون دي
سامرز 0رابله ميان ميزان توجه به پيامهاي سالمت تفویزیون م رسايدن باه تغييار رفتاار باه لحااظ
آماري م نادار است .ضری

کندال تائو سي محاسبه شده وشان ميدهد که شدّ

متغيّر متوسط م جهت آن مثبت است .ی ني با افزای
ميزان رسيدن به تغيير رفتار در متاطبان افزای
مشکال

ميزان توجه به پيامهااي ساالمت تفویزیاون،

ميیابد .به عبار

پيامهاي سالمت تفویزیون توجه ميکنند ،به تغييرا

رابلاهي مياان دم

دیگر ،کسااوي کاه باي تار باه

رفتاري بي تري در برخورد باا بياااريهاا م

بهداشتي دست پيدا ميکنند .همچنيا مي توان گهت ،هرچه ایا پياامهاا باي تار توجاه

فرضيهی دوم :به نظر میرسد ميان ميزان ساعات تماشای تلويزيون توسط پاسخگويبان و توصبيهی
تماشای پيامها و برنامههای بهداشتی تلويزيون به ديگران رابطه وجود دارد.
با توجه به جدمل توريهي شاارهي یک ،ميتوان وتيجه گرفت که متاطبان تا حد قابای قباولي پياام
هاي سالمت تفویزیون را بهعنوان یک مرج م تبر براي مسائی بهداشتي قبول دارود.
همچنيا با توجه به جدمل تحفيفي شاارهي دم م سلح م نااداري باهدسات آماده از آزماون دي
سامرز رابله ميان ساعا تااشاي تفویزیون م توريه تااشاي بروامهها به دیگران به لحاظ آماري م ناادار

- Somers' d

1
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متاطبان را به خود جف

کنند ،احتاال تغيير رفتار در آنها افزای

پيدا ميکند.
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است ميتوان گهت افرادي که بي تر تفویزیون تااشا ميکنند ،پيامهاي تفویزیون را باه عناوان مرجا م
منب خود پذیرفتهاود م در ماق به کارآمدي آن اعتقاد پيدا کردود م لذا به دیگران هم توريه ميکنند.
فرضيهی سوم :به نظر میرسد که پيام رسانههای جمعی در حبوزهی سبالمت ببرای تغييبر رفتبار
مخاطب کافی نبوده و ارتباطات ميانفردی در ترغيب برای تغيير رفتار فرد نقش مؤثر و مهمی دارد.
با توجه به وتایج فراماوي به دست آمده در جدمل توريهي شاارهي ههت ميتوان وتيجاه گرفات کاه
متاطبان اهايت زیادي براي ارتباطا ميانفردي خود قائیاود م آن را مکاّی پيامهاي سالمت تفویزیاون در
وظر ميگيرود .بنابرایا ،فرضيهي فوق تأیيد ميشود بدیا م نا که پياامهااي ساالمت باراي تأثيرگاذاري
بي تر وياز به ارتباطا ميانفردي دارد .درماق ترکي

«ارتبا جا ي  +ارتبا مياانفاردي» باي تاریا

ميزان تأثير را خواهد داشت.

ساير نتايج تحقيق عبارتاند از:
 -0پيامي بي تریا توجه را بر رفتار متاطبان دارد که در قالبب برنامبههبای مسبتند و گبزارشهبای
تصويری تهيه شده باشد.
 -0تاایی بي تر متاطبان به استهاده از جذبه هاي مثبت در برابر جذبه هاي ترکيبي م جذبههااي تارس،
وشان دهندهي ایا وکته است که متاطبان رمحيهي پيشگيري کننده دارود که یک میژگي بسايار ملفاوب
است.
 -9متاطبان ميزان رسيدن به وتایج مثبت از طریاق پيگياري پياامهااي ساالمت تفویزیاون را وياز مثبات
 -4متاطبان تا حد مقبولي پيامهاي سالمت تفویزیون را به مثابهي مرج ي م تبر باراي مساائی بهداشاتي
قبول دارود م به یکدیگر توريه ميکنند.
 -5بروامههاي سالمت تفویزیون رمیکرد ت امفي با یي با متاط

خود وداشته م رمیکرد ارفي آنها باه

جاي ت امی م ارتبا دم طرفه با متاط  ،مووولوگ یا تک گویي است.
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