بررسی وضع سواد رسانهای و نگرش درباره مصرف خودسرانه مکملهای الغری
در دانشجویان دختر خوابگاهی

مهناز صلحی* ،1هانیه جورمند ،2محمود رضا گوهری

3

چكيده
مقدمه :مصرف خودسرانه مکملهای الغری افرایش یافته است .تبلیغات رسانهها در این زمینه نقش مهمی دارند.
دختر خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی  ۹۸دانشجوی ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی
ایران با روش تخصیص تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه محقق ساخته نگرش درباره مصرف
خودسرانه قرص الغری و سواد رسانهای و دو پرسشنامه استاندار ترس از تصویر بدن ) (BICIو عزت نفس کوپر اسمیت
) (SEIبود .دادهها از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه تکمیلی گردآوری و در نرمافزار  spssنسخه  ۱۶با استفاده از
آزمونهای توصیفی (تعداد ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و آزمونهای تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب
همبستگی اسپیرمن ،کای دو و دقیق فیشر) تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نگرش و ابعاد سواد رسانهای (آگاهی ،تفکر انتقادی و تجزیه تحلیل رسانهای) دانشجویان مورد بررسی متوسط
بود .میان نمرات نگرش با آگاهی مدیریت رسانهای ،تفکر انتقادی و تجزیه تحلیل همبستگی مثبت به مقادیر ،r=۰/۹۹
 r=۰/۷۱و ( r=۰/۵۷در هر سه مورد  )p=۰/0001مشاهده شد .دانشجویان مقاطع باالتر از نمره نگرش ،عزت نفس ،آگاهی
مدیریت رسانهای ،تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل بیشتر و از نمره ترس از تصویر بدن کمتر ،برخوردار بودند.
بحث و نتیجهگیری :وضع نگرش ،سواد رسانهای ،ترس از تصویر بدن و عزت نفس در دانشجویان مورد بررسی متوسط
است و انجام مداخالت ارتقایی در این زمینه پیشنهاد میشود.
كلمات كلیدی :سواد رسانهای ،دانشجویان دختر ،مصرف خودسرانه ،مکمل الغری ،نگرش.
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تاریخ دریافت1394/2/18 :
تاریخ پذیرش1394/9/14 :
تاریخ انتشار1394/12/15 :

مقدمه

اشکال در بازار به فروش میرسند .خشکی دهان ،لرزش دست،

مصرف خودسرانه مکملهای الغری به طور چشمگیری افرایش

افزایش فشار خون ،اختالالت خواب ،کاهش اشتها ،تپش قلب،

یافته است و تبلیغات گسترده در این زمینه انجام میشود رسانهها

آسیب به کلیه و کبد ،مشکالت قلبی و عروقی و تمایل به مصرف

و تبلیغات آنان درباره مصرف مکملهای الغری نقش مهمی دارند،

مجدد و حتی مرگ از عوارض نامطلوب این مکملها ذکر شده

این مکملها به اشکال متنوع قرص ،پودر ،مایع ،کپسول و دیگر

است ( .)1سواد رسانهای عبارت است از توانایی و قدرت دسترسی،

1ـ دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده بهداشت ،گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت.
2ـ کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده بهداشت (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکjormand69h@gmail.com :
3ـ دکترای آمار زیستی ،دانشیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده بهداشت ،گروه آمار زیستی.
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مقاله تحقیقاتی

به عنوان یکی از مهمترین پدیده عصر اطالعات است که به مخاطب

از مشکالت بهداشتی ،بیماریهای واگیر و غیرواگیر در ارتباط

کمک میکند سطح اطالعات و دانش خود را باال ببرد و سعی کند

است .امروزه ،سواد رسانهای به عنوان شاخص مهم برای شناسایی

از سر عادت و صرفاً برای تفریح از رسانهها استفاده نکند بلکه با

وضعیت کلی سالمت جامعه مورد توجه و ارزیابی صاحب نظران

بینش و آگاهی الزم به تولید و تفسیر پیامها بپردازد ( .)2سواد

قرار گرفته است .آموزش سالمت با هدف باال بردن سطح سواد

رسانهای تکنیکی است که ما از طریق آن قادر میشویم به عنوان

رسانهای مردم به آنها کمک میکند تا در مورد سالمت خود و

مخاطبی فعال و پویا با پیامهای رسانهای مواجه شویم و در برابر

خانواده و جامعهای که در آن زندگی میکنند قادر به تصمیمگیری

پیامهای رسانهای قدرت تمیز داشته باشیم .هدف سواد رسانهای

باشند تا رفتارهای بهداشتی را اتخاذ نمایند .نتیجه این کار ارتقای

ایجاد توانایی در افراد برای کنترل برنامهریزی رسانهای و آگاهانه در

سالمت جامعه را به دنبال دارد.

معرض رسانهها قرار گرفتن است .سه جنبه سواد رسانهای عبارتند

در سنین جوانی ظاهر جسمانی و تصویر بدن یکی از جنبههای مهم

از :ارتقای آگاهی نسبت به محتوای رسانهها ،آموزش مهارتهای

در تشکیل هویت فرد است .تغییرات جسمی ،شناختی ،اجتماعی

مطالعه یا تماشای انتقادی و تجزیه و تحلیل اجتماعی ،سیاسی

ایجاد شده در این دوران ،نگرانی در مورد جذابیت جسمانی و عدم

و اقتصادی رسانهها که در نگاه اول قابل مشاهده نیست .در نظام

اطمینان در مورد ارتباطات اجتماعی ،باعث نگرانی فرد درباره

آموزشی کانادا سواد رسانهای به طور رسمی برای آگاهی ،درک

چگونگی ارزیابی دیگران در مورد ساختار جسمانی وی میشود.

بهتر و برای آزادی عمل انتقادی پذیرفته شده است .در کشور ژاپن

شواهد بسیاری مؤید آن است که تصویر بدن در اکثر زنان به

آموزش سواد رسانهای اولین بار از سوی وزارت پست و مخابرات این

صورت منفی تجربه میشود .در یک مطالعه نشان داده شده است

کشور مطرح شد و همین وزارت متولی آموزش است .آموزش سواد

 ۷۰درصد دانشجویان دانشگاه از ظاهر جسمانی خود ناراضی

رسانهای در این دو کشور باعث شده است که دانش آموزان این دو

هستند و  ۲۸درصد مبتال به اختالل در تصویر بدن هستند (.)8

کشور ،نسبت به دانش آموزان دیگر کشورها ،تسلط و درک بیشتری

رسانهها و وسایل ارتباط جمعی از توجه افراد به ظاهر فرد ،سوء

نسبت به خروجی رسانهها پیدا کنند .آنها به خوبی میدانند از

استفاده میکنند و پیوسته راهکارهایی جهت ظاهر فیزیکی به

رسانهها چه میخواهند و لذا ،به طور فعاالنه به تحلیل و ارزیابی

آنان ارائه میدهند و ادعا میکنند که توسط این راهها میتوانند

نقادانه محتوای رسانهای میپردازند تا معنای پیامهایی را که با آنها

کیفیت زندگی خود را ارتقاء بخشند ( .)9بسیاری از زنان بیشترین

مواجه میشوند ،درک نمایند ( .)3مطالعه پریماك ) (Primackو

نارضایتی از بدن را تجربه میکنند ( .)10بدن و نگرانی نسبت به آن

همکاران نشان داد میان سواد رسانهای و کاهش مصرف سیگار

به یکی از مهمترین نگرانیها و دل مشغولیها در زندگی دختران

در نوجوانان در حال حاضر و کاهش استعداد در مصرف سیگار در

و زنان تبدیل شده است و این ،تنها به زنانی که از مشکلی چون

آینده رابطه معنادار وجود دارد ( .)4در بررسی انجام شده توسط

الغری و یا چاقی رنج میبرند مربوط نمیشود .آنچه دختران و زنان

براون ) (Brownو همکاران در سال  ۲۰۰۶سواد رسانهای ،پتانسیلی

میخواهند و آنچه تماشا میکنند ،به طور فزایندهای تأکید بیشتر

برای ارتقاء سالمت نوجوانان محسوب شده است ( .)5در پژوهش

بر اهمیت ظاهر را نشان میدهد ( )11و بر درک و تجزیه و تحلیل

زارعی پور و همکاران به نقش رسانههای گروهی در ارتقاء سواد

زنان نسبت به بدن خود در زندگی روزمره تأثیر میگذارد (.)12

سالمتی در جامعه اشاره شده است .این نقش با توجه به کارکرد

عزت نفس بر اساس نظر کوپر اسمیت ارزشیابی فردی است که

رسانههای گروهی ،به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ آگاهی بخشی و

عموماً با توجه به خویشتن حفظ میشود .او چهار عامل اسنادی

خبری و همچنین به لحاظ پر کردن اوقات فراغت مردم مطرح است

را برای رشد عزت نفس بیان میکند .نخست و مقدم بر تمام

( .)6سواد رسانهای به عنوان ابزار ارزشمندی در جهت پیشرفت

عوامل ،میزان احترام ،پذیرش و عالقمندیی است که فرد دریافت

توسعه انسانی و در نهایت توسعه پایدار جوامع محسوب میشود

میکند .دومین عامل تجربهها و موفقیتهایمان در زندگی است.

Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir at 0:48 +0430 on Tuesday July 23rd 2019

222

تحلیل ،ارزیابی و انتقال اطالعات و پیامهای رسانهای .سواد رسانهای

( .)7پایین بودن سطح سواد رسانهای یک جامعه با شیوع بسیاری
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بررسی وضع سواد رسانهای و نگرش درباره مصرف خودسرانه مکملهای الغری در دانشجویان دختر خوابگاهی

مهناز صلحی و همكاران

را تفسیر میکنیم و چهارمین عامل چگونگی پاسخ به از دست

الغری شامل  ۱۲سؤال مربوط به نگرش درباره پیشگیری از مصرف

دادن ارزش است ( .)13فودر ) (Foderدر سال  ۲۰۰۵با تحقیقی

خودسرانه مکملهای الغری با مقیاس لیكرت پنجتایی (کام ً
ال

در مورد میزان ابراز وجود نوجوانان با مشکالت عاطفی و رفتاری

موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کام ً
ال مخالفم) حداقل و

مانند عزت نفس ضعیف نشان داد که ابراز وجود با خودپنداره و

حداکثر  ۱۲و  ۶۰بود .جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از روش

عزت نفس ارتباط بسیار دارد و ویژگیهای اعتماد به نفس زیاد

اعتبار محتوی استفاده شد .بدین صورت که پرسشنامه در اختیار

با ویژگیهای ابراز وجود .از جمله دفاع از حقوق شخصی خود،

 ۱۰نفر از متخصصان آموزش بهداشت قرار داده شد و تغییرات و

حل مشکالت اجتماعی ،تحمل فشارها ،تشخیص درست و انتخاب

اصالحات الزم طبق نظر آنان انجام شد .همچنین پیشنهادهای

درست و پذیرش و حمایت دیگران و دوری از طرد اجتماعی تا

متخصصان در خصوص اعتبار صوری برای کوتاه کردن یا واضح

حدی همپوشانی دارد ( .)14دانشجویان دختر از اقشاری هستند

کردن برخی سؤاالت اعمال شد .شاخص روایی ) (CVIبه دست

که در معرض خطر مصرف مکملهای الغری قرار دارند .هدف

آمده همه سؤاالت این بخش از  ۰/۷۵بیشتر بود و نسبت روایی

مطالعه حاضر تعیین وضع سواد رسانهای و نگرش دانشجویان دختر

) (CVRبه دست آمده همه سؤاالت این بخش حداقل  ۰/۶۲به

خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره مصرف خودسرانه

دست آمد که طبق جدول الوشه (برای ده نفر) مناسب بود .برای

مکملهای الغری است .علت انتخاب این دانشگاه حضور محققین

تعیین پایایی پرسشنامه نگرش ،این پرسشنامه دو بار توسط ۱۰

در این دانشگاه و در دسترس بودن دختران ساکن خوابگاه است.

دانشجوی خارج از نمونه به فاصله ده روز تکمیل گردید و ضریب

نتایج این مطالعه در طراحی مداخالت به منظور ارتقاء سواد

به دست آمده آزمون آلفاکرونباخ برای سؤاالت  ۰/۷۸و ضریب

رسانهای و نگرش دانشجویان مورد بررسی درباره پیشگیری از

همبستگی نمرات نگرش بر اساس آزمون مجدد  r=۰/۸۷به دست

مصرف خودسرانه مکملهای الغری كاربرد دارد.

آمد .معیار دستهبندی نمرات نگرش ،میانگین  ±انحراف معیار بود.
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سومین عامل ارزش و انتظاراتی است که بر مبنای آن تجربهها

 -۱پرسشنامه محقق ساخته نگرش درباره مصرف خودسرانه قرص

بر این اساس امتیاز کمتر  ۲۸/01ضعیف ،امتیاز  ۲۸/02تا ۴۶/۱۶

مواد و روشها

خنثی و امتیاز باالی  ۴۶/۱۷مطلوب در نظر گرفته شد.

این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی با هدف تعیین وضع

 -۲پرسشنامه محقق ساخته سواد رسانهای در قالب سه بخش آگاهی

سواد رسانهای و نگرش دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم

مدیریت رسانهای ،تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل رسانهای درباره

پزشکی ایران درباره مصرف خودسرانه مکملهای الغری انجام

مصرف خودسرانه مکملهای الغری .در طراحی این پرسشنامه

شد .حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران و مشخص بودن

نتایج پژوهش زهرا حداد و همکاران در زمینه ارزیابی سواد رسانهای

تعداد جمعیت با احتساب سطح اطمینان  %۹۵و خطای اول ۰/05

دانشجویان و دانش آموزان در نظر گرفته شد .سؤاالت آگاهی مدیریت

و انحراف معیار  ۱۷به دست آمده از مطالعه مقدماتی ۹۸ ،نفر

رسانهای در این پرسشنامه شامل  ۱۴سؤال با مقیاس چندگزینهای

تعیین شد .روش نمونهگیری تخصیص تصادفی بود .ابتدا فهرستی

که نمره بیشتر برای مناسبترین جواب بود .حداقل و حداکثر امتیاز

از خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران تهیه شد .سپس به

 ۱۴و  ۸۰بود .معیار دستهبندی نمرات این قسمت میانگین ±انحراف

طور تصادفی دو خوابگاه از این فهرست انتخاب شدند .پس از

معیار بود .بر این اساس امتیاز زیر  ۳۵/۴۵ضعیف ،امتیاز  ۳۵/۴۶تا

انجام هماهنگیهای الزم با مسئوالن این دو خوابگاه از دانشجویان

 ۴۹/۶۶متوسط و امتیاز باالی  ۴۹/۷۶مطلوب در نظر گرفته شد.

شرکتکننده در طرح ،رضایتنامه کتبی اخذ شد و به آنها درباره

تفکر انتقادی شامل  ۱۲سؤال با مقیاس پنجتایی (خیلی کم  -کم

محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شد .همچنین دانشجویان

 -متوسط  -زیاد  -خیلی زیاد) بود حداقل و حداکثر در این بخش

شرکتکننده در مطالعه درباره چگونگی تكمیل پرسشنامهها توجیه

امتیاز  ۱۲و ۶۰

بود .برای دستهبندی نمرات بر اساس میانگین ±

شدند .ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه چهار پرسشنامه بود:

انحراف معیار استفاده شد .بدین صورت که امتیاز کمتر از ۲۹/۵۶
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مطلوب در نظر گرفته شد .بخش تجزیه تحلیل شامل  ۱۰سؤال

منظور نمیشود .حداقل و حداکثر امتیاز در این پرسشنامه صفر

پنج گزینهای (خیلی کم  -کم  -متوسط  -زیاد  -خیلی زیاد) بود

و  ۵۰است .معیار دستهبندی میانگین  ±انحراف معیار بود .امتیاز

حداقل و حداکثر امتیاز در این بخش  ۱۰و  ۵۰بود .برای دستهبندی

کمتر از  ۱۶ضعیف ،امتیاز  ۱۶/01تا  ۲۷/۵۷متوسط و امتیاز باالتر

نمرات بر اساس میانگین  ±انحراف معیار استفاده شد .بدین صورت

از  ۲۷/۶۷مطلوب در نظر گرفته شد ( .)18 ,17همچنین مشخصات

که امتیاز کمتر از  ۲۳/۳۸ضعیف ،امتیاز  ۲۳/۳۹تا  ۳۶/۴۷متوسط

فردی شامل سن ،وضعیت تأهل ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی،

و امتیاز باالی  ۳۶/۵۷مطلوب در نظر گرفته شد .جهت سنجش

وضعیت تأهل و شاخص توده بدن

اعتبار پرسشنامه سواد رسانهای از روش اعتبار محتوی استفاده

نیز از دانشجویان مورد مطالعه کسب شد (.)15

شد .بدین صورت که پرسشنامه در اختیار  ۱۰نفر از متخصصان

پس از جمعآوری دادهها به روش پرسشنامه همراه با مصاحبه

آموزش بهداشت قرار داده شد و تغییرات و اصالحات الزم طبق نظر

تکمیلی ،دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه  ۱۶با استفاده از آزمونهای

آنان انجام شد .شاخص روایی ) (CVIکسب شده همه سؤاالت این

توصیفی (تعداد ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و آزمونهای

پرسشنامه از  ۰/۷۹بیشتر بود .نسبت روایی ) (CVRسؤاالت این

تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب همبستگی اسپیرمن،

پرسشنامه حداقل  ۰/۶۲به دست آمد که طبق جدول الوشه (برای

کای دو و دقیق فیشر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 ۱۰نفر) مناسب بود .همچنین پیشنهادهای متخصصان در خصوص
اعتبار صوری برای کوتاه کردن یا واضح کردن برخی سؤاالت اعمال

یافتهها

شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه سواد رسانهای ،پرسشنامه دو بار

میانگین سنی دانشجویان دختر مورد بررسی  ۲۵/۸۸±۴/06و

توسط  ۱۰دانشجوی خارج از نمونه به فاصله ده روز تکمیل گردید

میانگین شاخص توده بدن آنها ) ۲۳/09±۲/۸۵ (BMIبود سایر

و ضریب به دست آمده بر اساس آزمون آلفاکرونباخ در همه سؤاالت

مشخصات جمعیت شناختی افراد مورد بررسی در جدول  ۱نشان

بیشتر از  ۰/۷۶بود همچنین ضریب به دست آمده در آزمون مجدد

داده شده است.

در بخش آگاهی و درک رسانه  ،r=۰/۶۴در قسمت تفکر انتقادی

میانگین و انحراف معیار نمره نگرش  ،۴۲/۵۴±۷/۱میانگین و

 r=۰/۷۸و در بخش تجزیه و تحلیل  r=۰/۸۴به دست آمد (.)15

انحراف معیار نمره ترس از تصویر بدن  ،۶۷/0۵±۱۷/۶۵میانگین

 -۳پرسشنامه استاندار ترس از تصویر بدن (BICI=Body Image

) Concern Inventoryشامل  ۱۹سؤال پنج گزینهای (همیشه،
اغلب ،گاهی ،بندرت ،هرگز) نمره هریک از پاسخها به این صورت
است که همیشه  ۱امتیاز ،اغلب امتیاز  ،۲گاهی امتیاز  ،۳بندرت
امتیاز  ۴و هرگز امتیاز  ۵میگیرد .حداقل و حداکثر امتیاز در

جدول  -۱وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی افراد مورد بررسی

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

ﺳﻦ

زﻳﺮ 20
30- 20
ﺑﺎﻻي 30

5
77
16

5/1
78/6
16/3

BMI

زﻳﺮ  20ﻻﻏﺮ
 30-20ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻻي  25ﭼﺎق

13
59
26

13/3
60/2
26/5

ﻣﺠﺮد
ﻣﺘﺄﻫﻞ

77
21

78/6
21/4

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
46
ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮي 52

46/9
53/1

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

30
68

30/6
69/4

این پرسشنامه  ۱۹و  ۹۵است این پرسشنامه توسط قدک زاده و
همکاران در سال  ۲۰۱۱بکار رفته و اعتبار آن کسب شده است.
برای دستهبندی نمرات بر اساس میانگین  ±انحراف معیار استفاده
شد .بدین صورت که امتیاز کمتر از  ۴۹/۳۳ضعیف ،امتیاز  ۴۹/۳۴تا
 ۸۴/۷متوسط و امتیاز باالی  ۸۴/۸مطلوب در نظر گرفته شد (.)16
 -۴پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت (Cooper Smith

224

)(Body Mass Index=BMI

) Self-esteem Inventory=SEIشامل  ۵۸سؤال دو جوابی (بله و
خیر) است .پاسخ خیر صفر امتیاز و پاسخ بلی یک امتیاز میگیرد.

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ
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ضعیف ،امتیاز  ۲۹/۵۷تا  ۴۳/۴۱متوسط و امتیاز باالی ۴۳/۵۱

 ۸سؤال این پرسشنامه دروغ سنج بوده و در محاسبه نمره کل

] [ DOI: 10.18869/acadpub.mcs.2.4.221
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و انحراف معیار نمره عزت نفس  ۲۱/۶۳±۵/۶۸بود .سایر نمرات

بحث و نتیجهگیری

مربوط به ابعاد مختلف سواد رسانهای در جدول  ۲آورده شده است

این مطالعه با هدف تعیین سواد رسانهای و نگرش درباره مصرف

که میانگینهای به دست آمده در حیطه متوسط قرار میگیرد.

خودسرانه مکملهای الغری در دانشجویان دختر خوابگاههای

با کاربرد آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان نمرات نگرش

دانشگاه علوم پزشكی ایران در سال  ،۹۳-۹۴روی  ۹۸دانشجو که

و آگاهی مدیریت رسانهای همبستگی مثبت به مقدار

r=۰/۹۹

] [ DOI: 10.18869/acadpub.mcs.2.4.221

بررسی وضع سواد رسانهای و نگرش درباره مصرف خودسرانه مکملهای الغری در دانشجویان دختر خوابگاهی

مهناز صلحی و همكاران

با روش تخصیص تصادفی انتخاب شدند ،انجام شد.

مثبت به مقدار  )p=۰/0001( r=۰/۵۷و میان نمرات نگرش و

در  %۶۰/۲دانشجویان مورد بررسی شاخص توده بدن متوسط

تفکر انتقادی همبستگی مثبت به مقدار )p=۰/0001( r=۰/۷۱

بود %۷۸/۶ ،متأهل بودند %۵۳/۱ ،در مقطع تحصیلی کارشناسی

مشاهده شد .با کاربرد این آزمون ضریب میان نمرات تصور بدن با

ارشد و دکتری و  %۶۹/۴در رشته پیراپزشکی و پزشکی مشغول

 )p=-۰/۲۱ ، r=۰/04( BMIهمبستگی منفی معنادار ،تصور بدن

تحصیل بودند .وضع نگرش و ابعاد سواد رسانهای در دانشجویان

و تجزیه و تحلیل ( ،)p=۰/۲۲ ، r=۰/04سن و ، r=۰/04( BMI

مورد بررسی متوسط است .در مطالعه بررسی میزان سواد رسانهای

 ،)p=۰/۲۱آگاهی و تفکر انتقادی ( )p=۰/0001 ، r=۰/۷۱همبستگی

دانشجویان علوم پزشکی اصفهان میانگین سواد رسانهای کلی

مثبت معنیدار به دست آمد .همچنین این آزمون میان نمرات

 ۳/۳۴±۰/۴۴۴به دست آمد که باالتر از حد متوسط و مطلوب

آگاهی مدیریت رسانهای و تجزیه و تحلیل (،)p=۰/0001، r=۰/۵۷

گزارش شد ()19؛ بنابراین الزم است برای ارتقاء نگرش و سواد

تفکر انتقادی و تجزیه تحلیل همبستگی مثبت معنادار نشان داد

رسانهای این دانشجویان مداخالت ارتقایی طراحی و اجرا شود.

(.)p=۰/0001 ، r=۰/۷۲

در مطالعه حاضر میان مقطع تحصیلی و بعد آگاهی مدیریت

با انجام آزمون کای دو و دقیق فیشر میان نگرش با مقطع تحصیلی

رسانهای و تجزیه تحلیل رسانهای رابطه معنادار مشاهده شد بدین

( ،)p=۰/03عزت نفس ( ،)p=0/0001تصور بدن (،)p=۰/002

صورت که در دانشجویان مقطع تحصیلی باالتر نمره ابعاد سواد

آگاهی مدیریت رسانهای ( ،)p=۰/0001تفکر انتقادی ()p=۰/0001

رسانهای بیشتر بود .مطالعه ارزیابی سواد رسانهای دانش آموزان

و تجزیه وتحلیل ( )p=۰/0001رابطه معنادار مشاهده شد بدین

و دانشجویان شهر تهران در سال  ۹۰-۹۱توسط حداد و همکاران

صورت که دانشجویان در مقاطع باالتر (کارشناسی ارشد و دکترا)

نشان داد كه دانش آموزان و دانشجویان در بعد ادراکی و آگاهی

نمره نگرش و عزت نفس بیشتر ،نمره ترس از تصویر بدن کمتر،

ضعیف هستند و نیازمند آموزش بودند ( .)15بر اساس یافته این

آگاهی مدیریت رسانهای ،تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل بیشتر

مطالعه الزم است برای دانشجویان مقاطع پایینتر (کارشناسی)

برخوردار بودند؛ و ارتباط میان وضعیت تأهل و رشته تحصیلی که

مداخالت آموزشی برای ارتقاء وضع آگاهی مدیریت رسانهای،

اكثر افراد مجرد در رشتههای غیربهداشتی مشاهده شد.

تجزیه و تحلیل رسانهای برنامهریزی و اجرا شود.
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( ،)p=۰/0001میان نمرات نگرش و تجزیه تحلیل همبستگی

 %۷۸/۶افراد نمونه در گروه سنی  ۲۰تا  ۳۰سال قرار داشتند.

در این مطالعه میان مقطع تحصیلی و ترس از تصویر بدن رابطه
جدول  -۲میانگین و انحراف معیار نمره ابعاد مختلف سواد رسانهای

معنادار به دست آمد .بدین صورت که در مقطع تحصیلی لیسانس
وضع تصویر بدن بهتر بود .در مطالعه مشابه خزیر و همکاران با

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

ﻧﮕﺮش

42/54

7/1

ﺗﺮس از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪن

67/05

17/65

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

21/63

5/68

آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪاي

42/46

7/13

تحصیالت باالتر تصویر منفی از بدن بیشتر است ( .)20با توجه

ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي

33/15

6/21

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺳﺎﻧﻪاي

29/89

6/52

به یافتههای این مطالعه ضروری است در دانشجویان مقاطع

موضوع آموزش سواد رسانهای بر تصویر بدن و نگرش به جراحی
زیبایی در دانشجویان ،میان تصویر بدن و سطح تحصیالت رابطه
وجود داشت ( .)8همچنین در مطالعه توسلی و همکاران زنان با

کارشناسی ارشد و دکترا درباره ارتقاء وضع ترس از تصویر بدن
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در مطالعه حاضر میان عزت نفس با ترس از تصویر بدن و تجزیه

دانشجویانی که نمره آگاهی مدیریت رسانهای آنها بیشتر بود،

و تحلیل ارتباط معکوس معنیدار یافت شد .بدین صورت که در

نمره تفکر انتقادی هم بیشتر بود .نتایج مطالعه رجبی و همکاران با

دانشجویانی که نمره عزت نفس بیشتر بود نمرات ترس از تصویر

عنوان بررسی و تحلیل سطوح مختلف سواد رسانهای نشان داد كه

بدن و تجزیه تحلیل کمتر بود .در راهنمای پرسشنامه عزت نفس

دادن آموزش به دانش آموزان باعث افزایش آگاهی و بیداری آنها

کوپر اسمیت ،غلو در پاسخگویی به این سؤاالت در برخورد اول

و روندی دو طرفه برای بحث و تفکر انتقادی و کنش و واکنش با

با این سؤاالت ذکر شده است كه به نظر میرسد این یافته تحت

یکدیگر میشود ( )2؛ بنابراین الزم است آگاهی مدیریت رسانهای

تأثیر غلو افراد نمونه در پاسخگویی به سؤاالت این بخش است.

در این دانشجویان افزایش یابد تا تفکر انتقادی آنها ارتقاء یابد.

مطالعهای توسط ایوان ) (Eivanو همکاران با هدف بررسی ارتباط

همچنین میان آگاهی مدیریت رسانهای و تجزیه و تحلیل و میان

بین استفاده از رسانهها و نارضایتی بدن با عوامل درونی اعتماد

تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل ارتباط معنادار مشاهده شد بدین

به نفس و عوامل اجتماعی در سال  ۲۰۱۲انجام گرفت .در این

صورت در دانشجویانی که نمره آگاهی مدیریت رسانهای شان بهتر

پژوهش  ۲۸۵نفر از دانشجویان زن دوره کارشناسی از نظر اقدامات

بود ،نمره تفکر انتقادی آنها هم بیشتر بود و در دانشجویانی که

قرار گرفتن در معرض رسانهها ،مقایسه با شخصیتهای رسانهای،

نمره تفکر انتقادیشان بیشتر بود نمره تجزیه و تحلیل آنها هم

اعتماد به نفس ،نگرشهای والدین و گروه همساالن نسبت به

بیشتر بود .مسلماً آنکه توانایی تفکر انتقادی پیامهای ارتباطی را

شکل بدن و مقایسه با همکاران مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج

داشته باشد مهارت الزم برای برقراری ارتباط متفکرانه با رسانه

حاصل از این مطالعه نشان داد مقایسه همکاران و اعتماد به نفس

را میآموزد و در عین حال دیدگاهی تحلیلی و نقادانه نسبت به

از قویترین عوامل مؤثر بر نارضایتی از بدن میباشد که از عوامل

پیامهای رسانه فراهم میکند ( )2؛ بنابراین با توجه به این یافته

تأثیرگذار بر تقاضای تغییر ظاهر فیزیکی است (.)21

طراحی مداخالت ارتقایی در زمینه ارتقاء آگاهی مدیریت رسانهای

مطالعهای که با عنوان افزایش مثبت تصویر بدنی با استفاده از

در دانشجویان مورد بررسی ضروری است.

مداخالت سواد رسانهای و مقیاس عزت نفس در بین دانشجویان

یكی از محدودیتهای این پژوهش ،مطالعه روی دانشجویان دختر

کانادا ،توسط مك وی ) (MakVeyو همکاران در سال  ۲۰۰۷صورت

ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی است .پیشنهاد میشود

گرفت ،نشان داد كه بعد از آموزش سواد رسانهای و افزایش آن،

مطالعات مشابه روی دانشجویان غیر خوابگاهی و سایر رشتهها

رضایت از بدن در دانشجویان افزایش یافته و پذیرش پیامهای

همچنین دانشجویان پسر در رابطه با مکملهای پرورش اندام

رسانهای در آنها کاهش یافته است (.)22

انجام شود .همچنین تعداد نمونه و خود گزارش دهی و مطالعه

در مطالعه صلحی و همکاران هر یک از اجزای توانمندسازی مانند

کمی از محدودیتهای دیگر این مطالعه است .انجام این مطالعه

عزت نفس ،حل مسئله و خودکنترلی به عنوان الیههای پنهان

در نمونه بیشتر ،استفاده از روش مصاحبه و انجام مطالعه به روش

مؤثرتر پیشگیری از مصرف سیگار معرفی شدند و میان عزت نفس

کیفی پیشنهاد میشود.

و نمره رفتار همبستگی مثبت پیدا شد ( .)18در مطالعه بررسی
مقایسهای رفتار جرأت مداره و عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار
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و غیر ورزشکار ،میانگین نمره عزت نفس در دانشجویان ورزشکار

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی

 ۵۴/۳۶و در دانشجویان غیر ورزشکار  ۳۶/۳۲بود (.)23

ارشد مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

در این مطالعه میان ترس از تصویر بدن با  BMIهمبستگی منفی

ایران به شماره  ۲۵۱۳۳است .نویسندگان مقاله از حمایت مالی

مشاهده شد که با مطالعات دیگر در این زمینه همخوانی دارد (.)8

این معاونت ،همکاری مسئوالن خوابگاههای دخترانه این دانشگاه

بر اساس نتایج این مطالعه ارتباط معنیداری میان آگاهی مدیریت

و دانشجویان دختران شرکتکننده در مطالعه قدردانی میکنند.
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مداخالتی طراحی و اجرا شود.

رسانهای و تفکر انتقادی نشان داده شد .بدین صورت که در
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مهناز صلحی و همكاران
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Media Literacy and Attitudes Towards Weight Loss
Supplements in Students of Iran University
of Medical Sciences, Iran
Solhi. M1, * Jormand. H2, Gohari. MR3

Abstract
Background: Self-medication with diet supplements has been increased. Media advertisements have an important
role in this regard.
Objectives: The aim of this study was to determine the status of media literacy and attitudes about self-medication
with diet supplements for weight loss in dormitory students of Iran University of Medical Sciences, Iran.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 98 dormitory students of Iran University of Medical Sciences
were selected using random method. Data collection tools were two researcher-made questionnaires about attitudes
towards self-medication with diet supplements and media literacy, and two standard questionnaires including Body Image
Concern Inventory (BICI) and Coppersmith Self-Esteem Inventory (SEI). Data were collected through questionnaires
and interviews. Data were analyzed using SPSS software version 16, descriptive statistics (frequency, percentage, mean
and standard deviation), and analytical tests (Pearson’s correlation coefficient, Spearman’s correlation coefficient, chisquared and Fisher’s exact tests).
Results: The status of attitudes and dimensions of media literacy (knowledge, critical thinking and analysis of
media) was moderate. There were correlations in the mean score of attitude with media management awareness, critical
thinking, and analysis (r = 0.99, r = 0.71 and r = 0.57, respectively; in each case, P=0.0001). Postgraduate students had
higher scores of attitude, self-esteem, awareness, media management, critical thinking and analysis and lower scores of
body image concern.
Discussion and Conclusion: The states of attitudes, media literacy, body image and self-esteem in studied students
were moderate and promotional interventions in this area are recommended.
Keywords: Attitude, Media literacy, Students, Self-medication, Weight Loss supplements.
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