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بر اس��اس پارادايم جايگزين توسعه ،يكي از ابعاد مهم توسعه انساني،
ارتقاء بهداشت و سالمت افراد جامعه از طريق اطالعرساني به آنها است.
هر فرد براي كسب اطالعات موردنياز ،ابزار ارتباطي و اطالعرساني خاصي
را ترجيح ميدهد .از اينرو در اين پژوهش كه از طريق پيمايش مقطعي
انجام شد ،تالش گرديد براي آگاهسازي تسهيلگران روستايي نسبت به
خطرات ناش��ي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد ش��يميايي ،الگوهاي
ارتباطي و اطالعرس��اني مناس��ب طراحي و تبيين شود .براي اين منظور،
با روش سرش��ماري 42 ،تسهيلگر در دو بخش «حومه» و «نقشرستم»
از شهرس��تان مرودشت در اس��تان فارس مورد مطالعه قرارگرفتند .براي
جمعآوري اطالعات از تكنيكهاي مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه استفاده
گرديد .روايي صوري پرسشنامه توسط صاحبنظران تأيي د گرديد و پايايي
آن با يك مطالعه راهنما خارج از نمونه اصلي س��نجيده ش��د .يافتههاي
پژوهش ،تفاوت بارز ميان تسهيلگران مورد مطالعه در دو بخش مذكور
را از نظر ويژگيهاي فردي ،اجتماعي ،اقتصادي و رسانهاي آشكار نمود.
وجود اين تفاوتها نشان داد كه بهكارگيري الگوي ارتباطي و اطالعرساني
يكس��ان براي هر دو گروه امكانپذير نيس��ت .از اي��نرو ،با گروهبندي
تس��هيلگران در دو بخش مورد مطالعه ،الگوهاي ارتباطي مناس��ب براي
آگاهسازي هر دو گروه ارائه گرديد.
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امروزه ،بسياري از كشورها تالشهاي گستردهاي را براي آگاه نمودن كشاورزان و مصرفكنندگان
نسبت به خطرات مصرف كودها و سموم شيميايي و محصوالت غذايي حاوي آنها انجام دادهاند كه
نتيجه آن ،افزايش گرايش به كشت و مصرف محصوالت غذايي با كمترين ميزان مواد شيميايي
بوده اس��ت .براي مثال ،آمارهاي جهاني حاكي از آن اس��ت كه در سال  2006درآمد حاصل از
فروش محصوالت ارگانيك در جهان ،حدود  40ميليارد دالر بوده است .اين در حالي است كه
آلمان ( ،)40%آمريكا ( ،)49%آرژانتين و انگلس��تان ( )80%و دانمارك ( )85%بيش��ترين س��هم
فروش مواد غذايي ارگانيك را به خود اختصاص دادهاند (الهاج.)1-25 :2007 ،1
در ايران عليرغم انجام تالشهاي گس��ترده براي ترغيب توليدكنندگان به كاهش مصرف
مواد شيميايي در توليد محصوالت كشاورزي ،فعاليت چنداني براي آگاهسازي مصرفكنندگان
پيرامون خطرات ناش��ي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد ش��يميايي و ترغيب آنها براي خريد
محصوالت غذايي س��الم و ارگانيك انجام نش��ده اس��ت .اين در حالي است كه شايد بتوان ادعا
كرد يكي از داليل عدم موفقيت كارشناسان در ترغيب كشاورزان براي پذيرش نظامهاي پايدار
كشاورزي ،عدم استقبال مصرفكنندگان از محصوالت فاقد مواد شيميايي ميباشد .زيرا كشاورزان
در صورتي آماده كاهش كاربرد مواد ش��يميايي به بهاي كاهش محصول خود ـ هرچند بهطور
موقت ـ ميباشند كه اوالً ،از خطرات مصرف اين مواد آگاه گردند؛ ثانياً ،نسبت به تقاضاي بازار
براي محصوالت س��الم و عاري از مواد ش��يميايي مطمئن شوند (سيد سالکي و ديگران:2012 ،
 .)278-285با توجه به اين موضوع ،آگاه نمودن اقشار مختلف مصرفكنندگان نسبت به لزوم
مصرف مواد غذايي سال م براي حفظ سالمت جامعه از يكسو و فراهم نمودن زمينه براي دستيابي
به توسعه پايدار كشاورزي و روستايي از سوي ديگر ،امري ضروري است.
مطالعات مختلف حاكي از آن است كه ترجيح مصرفكنندگان براي مصرف محصوالت غذايي
سالم ،به ارزشها ،دانش ،نگرش و درك آنها از سالمت اين محصوالت بستگي دارد (بجورک،2
 273-287 :2000و ديمارا و اسکوراس .)304-315 :1999 ،3اين در حالي است كه بر اساس
برخ��ي از مطالعات ،ارزشها ،دانش ،درك و نگرش ،از طريق «ارتباطات و اطالعرس��اني» قابل
شكلگيري و تغيير بوده و بر تغيير رفتار اثرگذار ميباشند (بجورک.)273-287 :2000 ،
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در مورد عوامل ارتباطي مؤثر بر گروههاي مختلف حاكي از
آن است كه عواملي نظير مناسب بودن اطالعات با توجه به ويژگيهاي فردي ،فرهنگي ،اجتماعي
و اقتصادي ،شكل ارائه اطالعات ،نگرش نسبت به منابع اطالعاتي و عقايد فردي بر نوع اطالعاتي
كه افراد انتخاب مينمايند ،پذيرش اين اطالعات و چگونگي استفاده از آنها براي تصميمگيري
1. El-Hage
2. Bjork
3. Dimara & Skuras
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اثرگذار ميباش��د (فاضلنيا و ركنالدين افتخ��اري 1384 ،و ريتچي .)412-427 :1991 ،1در
اين راس��تا ،گتسچي و همكارانش )2007( 2در مطالعهاي بر روي مصرفكنندگان دريافتند كه
بين دسترسي به اطالعات در مورد محصوالت غذايي سالم و عاري از مواد شيميايي با استفاده
از اي��ن محص��والت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در اين مطالعه ،افراد مطرح كردهاند كه
مهمترين منبع اطالعاتي آنان براي مصرف مواد غذايي سالم و عاري از مواد شيميايي ،دوستان
و والدينش��ان بودهاند .اين در حالي اس��ت كه نتايج اين مطالعه نشان داده است كه تلويزيون،
مجالت و ش��بكههاي جهاني تأثير كمتري بر دان��ش مصرفكنندگان براي مصرف مواد غذايي
س��الم داش��تهاند .در مطالعه ويلر )2005( 3بر روي كارشناس��ان كش��اورزي بهعنوان قشري از
مصرفكنندگان استراليايي مشخص گرديد كه منابع علمي نظير مجالت و مؤسسات تحقيقاتي،
كشاورزان توليدكننده مواد غذايي سالم و عاري از مواد شيميايي (كشاورزان ارگانيك) و صنايع
توليدكنن��ده محص��والت غذايي ارگانيك ،مهمترين منابع اطالعاتي اف��راد مورد مطالعه بوده و
داراي تأثيري مثبت بر دانش اين افراد نس��بت به مصرف مواد غذايي عاري از مواد ش��يميايي
ميباش��ند .اين در حالي اس��ت كه كارشناساني كه از وس��ايل ارتباط جمعي بهعنوان مهمترين
منب��ع اطالعات��ي خود نامبردهان��د ،دانش كمتري پيرامون محصوالت توليد ش��ده از اين نظام
كش��اورزي داشتهاند .در مطالعه ديگري توس��ط مؤسسه كشاورزي مديترانهاي يونان)2001( 4
بر روي تعدادي از مصرفكنندگان يوناني مش��خص گرديد كه ارائه اطالعات بيش��تر به افراد،
5
منجر به بهبود دانش آنها نسبت به محصوالت غذايي سالمتر ميگردد .در مطالعه لوه و گائون
( )2000بر روي شهروندان چيني نيز مشخص گرديد كه برگزاري كالسهايآموزشي و انجام
تبليغات توس��ط رسانههاي گروهي نقشي اساس��ي در افزايش دانش افراد نسبت به محصوالت
غذايي سالم ايفا مينمايد .نيبرگ و همكارانش )2003( 6در مطالعهاي به بررسي داليل تمايل
مصرفكنندگان به مصرف مواد غذايي س��الم و عاري از مواد شيميايي پرداختند .نتايج مطالعه
اين افراد نشان داد اطالعاتي كه افراد مورد مطالعه از ارتباط با دوستان و همكارانشان دريافت
مينمايند ،در بسياري از مواقع پيشبرنده تمايل آنها به مصرف مواد غذايي سالم است .از سوي
ديگر ،نتايج مطالعه فرير و همكارانش )2005( 7بر روي تعدادي از دانشآموزان دبيرستاني در
اتريش حاكي از آن بود كه ميزان دانش اين دانشآموزان نس��بت به مصرف مواد غذايي عاري
از مواد شيميايي ،بهشدت تحت تأثير اطالعات والدينشان ميباشد .در واقع ،والدين يك منبع
مهم اطالعاتي اين دانشآموزان بودهاند .در اين مطالعه ،درصد قابلتوجهي از افراد مورد مطالعه
1. Ritchie
2. Gotschi et al.
3. Wheeler
4. Mediteranean Agronomic Institute of Greece
5. Loh & Guowen
6. Nyborg et al.
7. Freyer et al.
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مطرح كردهاند كه معلمان نيز منبع اطالعاتي مهمي براي آنان ميباشند.
مروري بر مطالعات باال نشان ميدهد كه مهمترين ابزار سازمانهاي آموزشي و بهداشتي براي
آگاهسازي مصرفكنندگان نسبت به خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي،
تدوين «الگوي ارتباطي» مناسب است كه با توجه به متفاوت بودن فضاي جغرافيايي ،پيچيدگي
روابط اجتماعي ،پديدههاي انساني و نيز تغييرات سريع و روزافزون در ابزار و شيوههاي زندگي
و همچنين سلطه شبكههاي دانش ،آگاهي افراد را از محيط پيرامون افزايش داده و آنها را براي
تصميمگيري در مورد س�لامت و تغذيه خود مجه��ز مينمايد (فاضلنيا و ركنالدين افتخاري،
 .)111-149 :1384در اين راستا ،طراحي يك نظام ارتباطات و اطالعات اثربخش داراي مراحلي
است كه از آن جمله ميتوان به چهار گام اساسي زير اشاره نمود (شاهولي و همكاران:)1387 ،
 .1ايجاد هماهنگي بين اهداف توسعه و اهداف نظام ارتباطات و اطالعات ترويج و مشاركت؛
 .2توجه به برخي پيشفرضها؛
 .3آگاهي از پيشزمينههاي سياسي ـ اجتماعي ،فرهنگي و رسانهاي؛ و
 .4انتخاب يك الگوي اقتضايي ارتباطات و اطالعرساني مناسب

186

مروري بر برخي نظريههاي ارتباطات و اطالعرساني

بر اس��اس مطالع��ه فاضلنيا و ركنالدين افتخ��اري ( ،)1384الگوهاي ارتباط��ات را با عناوين
كل��ي« :الگوهاي يك مرحلهاي»« ،الگوه��اي دومرحلهاي» و «الگوهاي چندمرحلهاي» ميتوان
طبقهبندي نمود .بنابر نظر اين دو محقق ،الگوهاي چندمرحلهاي به پژوهشگران ارتباطات اين
امكان را ميدهد تا متغيرهاي مختلف را در مسير تبيين عوامل مؤثر بر شناخت و آگاهي افراد
و اطالعرس��اني به يك نظام اجتماعي مورد بررس��ي و آزمون عملي قرار دهند .از اينرو ،در اين
مطالعه ،تعدادي از نظريههاي ارتباطات و اطالعرس��اني كه بر الگوي چندمرحلهاي مبتني بوده
و توسط دو محقق ذكر شده مطرح گرديده است ،مورد اشاره قرار ميگيرد.
نظريه استحكام يا تأثير محدود :اين نظريه توسط الزارسفلد و برسون 1در اواخر دهه  1940ارائه
ش��د .در اين نظريه اعتقاد بر آن اس��ت كه افراد هرگز تحتتأثير مستقيم وسايل ارتباط جمعي
نيس��تند ،بلكه نظرات افرادي كه با آنها در ارتباطاند ،بر آنها تأثير ميگذارد .درواقع ،اين نظريه
نقش عوامل محيطي مانند خانواده ،دوستان و همكاران را در ايجاد شناخت و آگاهي در افراد،
مورد توجه قرار ميدهد.
نظريه برجستهسازي :بر اساس اين نظريه ،رسانههاي جمعي با برجسته ساختن برخي موضوعات،
نقش مهمي در انتقال و انتشار اطالعات و نوآوريها و ايجاد شناخت ،آگاهي و تغيير نگرش مخاطبان
دارند .در اين نظريه ،مخاطب فعال است ،اما سوقدهي افكار عمومي را رسانهها بر عهده دارند.
نظريه موزاييكي :طبق اين نظريه ،ذخيره و انتقال اطالعات در افراد بههمپيوسته بسيار بيشتر از
1. Lazarsfeld & Berson
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افراد جدا از هم و ناپيوسته است .بنابراين ميتوان ادعا كرد كه همبستگي اجتماعي و جغرافيايي،
بسترهاي مناسب را براي برقراري ارتباط نزديك بين افراد و مناطق جغرافيايي فراهم آورده و
در شناخت و آگاهي آنها از مسائل جامعه مؤثر واقع ميشود.
نظريه ش�بكه اجتماعي :بر اس��اس اين نظريه ،بافت اجتماعي كه افراد نيز جزئي از آن هستند،
ب��ر اطالعات و از آن طريق بر تصميمهاي آنها اث��ر تعيينكنندهاي دارد .همچنين ،ويژگيهاي
عمومي شبكهها نظير تراكم شبكه (كثرت ارتباط بين افراد) ،دسترسي به شبكهها (قلمرو شبكه
و تعداد واسطهها يا گروههاي ارتباطي) و مركز بودن شبكهها (فاصله كلي هر فرد از ديگر افراد
و تعداد افرادي كه ميتوانند به فرد دسترس��ي داش��ته باش��ند) ،نيز داراي تأثيري قابلتوجه بر
تصميمگيري افراد است.
نظريه الگوي نقش :طبق اين نظريه ،تماس افراد با الگوهاي موفق مانند كارآفرينان ،تأثير بهسزايي
در ايجاد انگيزه و تصميم آنها براي انجام فعاليتهاي مختلف دارد.
نظريه شكاف آگاهي يا اطالعات :بنابر اين نظريه ،با افزايش انتشار اطالعات از طريق رسانههاي
جمع��ي در ي��ك نظام اجتماعي ،بخشهايي از جمعيت و بهويژه افرادي كه امكان باالتري براي
دسترسي به وسايل ارتباطي دارند ،بسيار سريعتر و بيشتر از ديگران اطالعات را كسب مينمايند.
اين امر به افزايش شكاف آگاهي بين اقشار مختلف جامعه منجر ميشود.
هدف پژوهش

در حاليكه به گفته كارشناس��ان ،امروزه توس��عه انس��اني بهعنوان اولويت اصلي براي دستيابي
به توس��عه اقتصادي و اجتماعي در مناطق روس��تايي مورد توجه قرار گرفته است ،فعاليتهايي
مانند بهكارگيري تس��هيلگران روستايي ،بهعنوان يكي از راههاي تحقق اين نوع توسعه معرفي
ش��ده اس��ت .تسهيلگران بهعنوان بخش��ي از جمعيت در مناطق روستايي ،عالوه بر اينكه خود
مصرفكننده محصوالت غذايي هستند ،قادرند نقش مهمي در آگاهسازي و ترغيب روستائيان و
بهويژه زنان ،براي مصرف محصوالت غذايي عاري از مواد شيميايي ايفانمايند .از اينرو ،طراحي
الگوي ارتباطات و اطالعرس��اني مناس��ب براي افزايش دانش اين گروه از افراد نسبت به خطرات
بهكارگيري مواد شيميايي در توليد محصوالت كشاورزي و مصرف مواد غذايي حاوي اين مواد،
عالوه بر كمك به ارتقاء س�لامت در جامعه ،احتماالً زمينهس��از حركت بهسوي توسعه نظامهاي
پايدار كشاورزي ،افزايش صادرات محصوالت غذايي و كاهش وابستگي به واردات كودها و سموم
شيميايي در كشور خواهد شد .با توجه به اين امر ،سؤال مطرح در اين مقاله آن است كه الگوي
ارتباطي و اطالعرساني مناسب براي آگاهسازي تسهيلگران روستايي نسبت به خطرات مصرف
مواد غذايي حاوي مواد شيميايي كدام است؟ در اين راستا ،هدف مطالعه حاضر آن است تا با در
نظر گرفتن تفاوتهاي فردي تس��هيلگران روستايي در دو بخش حومه و نقشرستم شهرستان
مرودش��ت و پيشزمينههاي مختلف فردي ،اقتصادي ،اجتماعي و رسانهاي جامعه مورد مطالعه،

187

راهبرد فرهنگ  /شماره چهاردهم و پانزدهم  /تابستان و پاييز1390

به طراحي الگوي ارتباطي و اطالعرساني اقتضايي براي اين گروه از افراد مبادرت نمايد .با توجه
به هدف تحقيق ،چارچوب نظري پژوهش تدوين گرديد كه در شكل  1مشاهد ه ميشود.
ويژگيهاي فردي

آگاهي نسبت به
خطرات ناشي از مصرف
مواد غذايي حاوي مواد
شيميايي

الگوي
ارتباطي و اطالعرساني
مناسب

ويژگيهاي اقتصادي

ويژگيهاي اجتماعي
ويژگيهاي رسانهاي
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شكل  :1چارچوب نظري پژوهش

روش پژوهش

براي انجام اين پژوهش از پيمايش مقطعي 1بهره گرفته ش��د .پيمايش مقطعي از باصرفهترين
روشهاي پژوهش است که از طريق آن ميتوان يک جمعيت را بهطور کامل يا نمونهاي مورد
بررسي قرار داد (ارشاد.)29-32 :1379 ،
جامعه آماري اين پژوهش 42 ،نفر تسهيلگر روستايي منطقه مرودشت استان فارس بود كه
همه آنها زن بوده و از طريق سرشماري در دو بخش حومه و نقشرستم مورد مطالعه قرار گرفتند.
براي جمعآوري اطالعات جامع ،از تكنيك سهسويهس��ازي 2استفاده شد .براي اين منظور،
ضمن انجام مشاهده براي بررسي سيماي كلي و شناخت شرايط ساختاري ،سياسي ـ اجتماعي
و رسانهاي منطقه ،مصاحبههاي باز و عميق نيز با چهار نفر از كارشناسان ترويج و توسعه جهاد
كشاورزي شهرستان مرودشت و مراكز خدمات روستايي آن با هدف شناخت سياستهاي توسعه
در منطقه انجام گرفت .همچنين براي بررس��ي وضعيت بهداشت و سالمت مردم منطقه ،با سه
نفر از كارشناس��ان مراكز بهداش��ت روستايي ،مصاحبه باز انجام شد .عالوه بر آن ،براي شناخت
الگوي مصرف مواد غذايي در منطقه ،مصاحبههايي با اقش��ار مختلف مصرفكنندگان ،از جمله
تسهيلگران انجام شد .سپس با انجام يك مطالعه پيشراهنما ،مرور پيشنگاشتهها و با توجه به
اهداف و الگوي نظري پژوهش ،پرسشنامهاي شامل سؤاالت باز و بسته براي جمعآوري اطالعات
طراحي و تدوين گرديد .متغيرهاي موجود در پرسشنامه و نحوه سنجش آنها عبارت بودند از:
1. Cross Sectional Survey
2. Triangulation
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ـ دانش در مورد انواع بيماريهاي ناش�ي از مواد ش�يميايي :اين متغير با  6سؤال پيرامون آگاهي
اف��راد از تأثي��ر مواد غذايي حاوي مواد ش��يميايي در ايجاد ان��واع بيماريها نظير جنون گاوي،
س��رطان ،مس��موميتها ،بيماريهاي رواني و ش��كلگيري ناصحيح ژنتيكي جنين ،با طيف 5
سطحي ليكرت (از بسيار كم تا بسيار زياد) سنجيده شد.
ـ دانش در مورد بقاياي مواد شيميايي :اين متغير با  3سؤال پيرامون آگاهي افراد از وجود بقاياي
مواد ش��يميايي در محصوالت غذايي ،آب و هوا از طريق طيف  5س��طحي ليكرت (از بسيار كم
تا بسيار زياد) سنجيده شد.
ـ دانش در مورد كاربرد مواد ش�يميايي در كش�ور :اين متغير با  3س��ؤال پيرامون آگاهي افراد
از وضعيت مصرف مواد ش��يميايي در توليد محصوالت كش��اورزي در كش��ور ،توليد محصوالت
ارگانيك و وضعيت مصرف مواد غذايي ارگانيك در كشورهاي ديگر ،با طيف  5سطحي ليكرت
(از بسيار كم تا بسيار زياد) سنجيده شد.
ـ نگرش نسبت به تغذيه :منظور از اين متغير ،توجه و اهميتي است كه فرد براي تغذيه خود
و اعضاي خانوادهاش قائل است .براي سنجش اين متغير 9 ،سؤال پيرامون ديدگاه فرد در رابطه
ال موافقم
با ميزان اهميت كيفيت ،طعم و ظاهر مواد غذايي با طيف  5س��طحي ليكرت (از كام ً
ال مخالفم) طرح گرديد.
تا كام ً
ـ هنجار اخالقي نسبـت به ارتقاء سالمت در جامعه :منظور از اين متغير ،احساس تعهد اخالقي
اس��ت كه فرد براي درگيرش��دن در فعاليتهاي مطلوب اجتماعي ،از جمله آگاهس��ازي اقش��ار
مختلف مردم روس��تا و ارتقاء س�لامت آنان ،در خويش احس��اس مينمايد (بامبرگ و موزر،1
 .)14-25 :2007اين متغير با  6سؤال پيرامون احساس مسئوليت فرد براي آگاهسازي خانواده،
دوستان ،همكاران و كشاورزان درباره خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي
و پايبندي آنان براي خريد محصوالت عاري از مواد ش��يميايي ،با طيف  5س��طحي ليكرت (از
بسيار كم تا بسيار زياد) سنجيده شد.
عالوه بر اين ،پرسشنامه طراحي شده شامل سؤاالتي درباره ويژگيهاي دموگرافيك (سن ،سطح
تحصيالت ،سابقه كار بهعنوان تسهيلگر ،تعداد اعضاي خانوار ،ميزان نسبي و منبع درآمد خانوار)،
ويژگيهاي فرهنگي (مانند ميزان رفت و آمد با همسايگان و شركت در مراس مهاي مختلف ،جشنها
و عزاداريها) ،ش��يوههاي ارتباطي و منابع اطالعاتي (فردي ،الكترونيك ،چاپي و بومي) و وضعيت
زيرساختهايي مانند شبكه مخابرات منطقه بود .روايي صوري 2پرسشنامه توسط متخصصان موضوعي
بررسي و تأييد گرديد .براي سنجش پايايي ،يك مطالعه راهنما خارج از نمونه اصلي انجام گرفت
و نتيجه آزمون آلفا كرونباخ براي كل پرسشنامه 0/82 ،به دست آمد .پس از تكميل پرسشنامهها،
اطالعات آنها كدگذاري و با استفاده از نرمافزار  ،SPSSنسخه  15مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
1. Bamberg & Moser
 Face validityـ 2
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شكل  ،2مراحل انجام پژوهش شامل مشاهده منطقه ،مصاحبه با كارشناسان جهاد كشاورزي
و كارشناسان مراكز بهداشت روستايي و مردم منطقه و در نهايت گروهبندي تسهيلگران مورد
مطالعه در دو بخش حومه و نقشرستم شهرستان مرودشت را بهمنظور طراحي الگوي ارتباطي
و اطالعرساني مناسب براي اين دو گروه نشان ميدهد.
مرحله  :3دستيابي به هدف

مرحله  :2تعيين وضعيت متغيرهايي كه بهبود آنها نياز

طراحي الگوهاي ارتباطي
و اطالعرساني مناسب
براي تسهيلگران مورد
مطالعه

بررسي دانش ،نگرش و هنجار
اخالقي تس��هيلگران پيرامون
خط��رات مصرف م��واد غذايي
حاوي مواد ش��يميايي از طريق
پيمايش

پژوهش

به طراحي الگوي ارتباطي و اطالعرساني مناسب دارد.

مرحله :1جمعآوري اطالعات

بررس��ي س��يماي كلي و شناخت
ش��رايط س��اختاري ،اجتماع��ي و
رسانهاي منطقه از طريق مشاهده
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گروهبندي
تسهيلگران

شكل  :2مراحل الگوي پژوهش

انج��ام مصاحبهه��اي عمي��ق ب��ا
کارشناسان جهاد کشاورزي شهرستان
مرودشت براي شناخت سياست توسعه
در منطقه و فعاليتهاي ترويجي انجام
شده در اين راستا
انج��ام مصاحبهه��اي عمي��ق با
کارشناسان مراکز بهداشت روستايي
براي بررس��ي وضعيت بهداش��ت و
سالمت در منطقه

يافتههاي پژوهش
الف) سيماي كلي و شرايط ساختاري ،سياسي ـ اجتماعي و رسانهاي منطقه مورد مطالعه

بازديد و مشاهده روستاهاي مورد مطالعه نشان داد كه در تمامي روستاهاي منطقه ،الگوي استقرار
سكونتگاهها متمركز بوده و مزارع كشاورزي در اطراف پراكنده هستند .مشاهده منازل روستايي،
بهويژه در بخش نقشرستم نشاندهنده استقرار خانههاي قديمي در كنار خانههايي بود كه با معماري
خانههاي شهري و مدرن ساخته شدهاند .همچنين مشاهدات حاكي از آن بود كه مزارع كشاورزي
در بخش حومه از مس��احت بيشتري نس��بت به مزارع كشاورزي در بخش نقشرستم برخوردارند
و از وضع اقتصادي مطلوبتر و ادوات و تجهيزات كش��اورزي بيش��تري بهرهمند ميباشند .از نظر
امكانات رفاهي ،اگرچه تنها تعداد محدودي از روس��تاها (روس��تاهاي خيرآباد و شمسآباد برزو) از
شبكه گازرساني برخوردار بودند ،اما تقريباً ساكنان همه روستاهاي مورد مطالعه از آب آشاميدني
سالم ،برق ،تلفن ثابت ،تلفن همراه ،راديو ،تلويزيون و خودرو شخصي بهرهمند هستند .مشاهدات
حاكي از آن بود كه فرهنگ ساكنان بخش نقشرستم به فرهنگ شهر بسيار نزديك شده است كه
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شايد دليل اصلي آن ،دسترسي مردم اين بخش به امكانات رفاهي بيشتر است .در مجموع از نظر
امكانات فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي ،مش��اهدات نش��ان داد كه تمامي روستاهاي مورد مطالعه از
مسجد ،حسينيه ،خانه بهداشت ،مخابرات ،شوراي اسالمي و مدرسه در مقاطع ابتدايي و راهنمايي
برخوردارند .اما مدرس��ه در مقطع متوس��طه تنها در تعداد محدودي از روستاها همچون خيرآباد،
زنگيآباد و حاجيآباد در بخش نقشرستم وجود دارد .بهجز در تعداد معدودي از روستاهاي مورد
مطالعه ،مراكز خدمات مانند خانه ترويج ،كافينت و دكه روزنامهفروشي مشاهده نشد .بررسي روابط
اجتماعي در منطقه بيانگر وجود ارتباطات قوي خويش��اوندي و ازدواجهاي فاميلي بين س��اكنان
روستاها و حتي روستاهاي مجاور (بهويژه بخش حومه) ميباشد .اگرچه از نظر اكثر اهالي منطقه،
ت و آمدها در درون روس��تا ،نس��بت به گذش��ته بسيار كاهش يافته است ،اما رفت و آمد
ميزان رف 
به شهرها از جمله شهرستان مرودشت و شيراز ،توسط قشر جوان روستا رشد چشمگيري داشته
است .از نقطهنظر نيروي كار كشاورزي ،مشاهدات بيانگر آن بود كه در بخش حومه بهدليل وضع
نسبتاً ضعيف اقتصادي كشاورزان و دسترسي ناكافي آنها به ادوات و تجهيزات كشاورزي ،در بيشتر
مزارع نيروي كار خانوادگي وجود دارد .در حاليكه در بخش نقشرس��تم بهجز تعداد معدودي از
خردهمالكان ،در اكثر فعاليتهاي كشاورزي از نيروي كارگري و اداوات و تجهيزات استفاده ميشود.
مشاهده زيرساختهاي ارتباطي و اطالعرساني منطقه حاكي از آن بود كه راديو و تلويزيون
مهمترين منبع اطالعاتي س��اكنان روس��تاها بهش��مار ميروند .اگرچه در اكثر روستاهاي مورد
مطالعه امكان اس��تفاده از ماهواره وجود دارد ،اما برخي مدعي عدم اس��تفاده از آن هستند .ولي
مش��اهدات نشاندهنده گرايش نسبتاً زياد قشر جوان روس��تايي بهسوي اين فناوري ،همراه با
رايانه و اينترنت ميباشد .همين امر ،شايد از داليل كاهش ارتباطات و رفت و آمدها ،همچنين
كاهش برگزاري برنامههايي مانند تئاتر ،ش��عرخواني ،قصهخواني ،برگزاري جش��نهاي محلي و
موسيقي محلي در روستاهاي مورد مطالعه باشد كه به گفته اهالي و كهنساالن منطقه استقبال
از آنها نسبت به گذشته بسيار كاهش يافته است.
در مصاحبههاي عميقي كه با كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان مرودشت و مراكز
خدمات انجام گرفت ،اينگونه بيان ميش��د كه عليرغم موقعيت خوب منطقه مرودش��ت براي
دستيابي به توسعه پايدار ،بهدليل استفاده بيرويه از كودها و سموم شيميايي ،زيستبوم منطقه
در معرض خطر جدي است و حاصلخيزي خاكها و منابع آب در حال كاهش است .اين يافتهها
با نتايج مطالعه دهقانپور ( )1384و شاهولي و همكاران ( )1387در منطقه مورد مطالعه منطبق
اس��ت .اين در حالي اس��ت كه كارشناسان توس��عه و ترويج معتقد بودند كه راه جلوگيري از اين
روند ،توسعه منابع انساني و رشد آگاهي و دانايي مردم است .در اين صورت ،مردم خود پيشگام
در امر توس��عه پايدار اقتصادي و اجتماعي منطقه خويش خواهند شد .در اين راستا ،تالشهاي
ترويج براي گس��ترش تعاونيها ،برگزاري كالسهاي آموزش��ي مختلف و بهرهگيري از نيروهاي
جوان روستايي بهعنوان بازوان ترويج از جمله اقدامات انجام شده در سالهاي اخير بوده است.
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ب) مقايس�ه تس�هيلگران از نظر متغيرهاي «دانش نس�بت به انواع بيماريهاي ناشي از مواد

شيميايي»« ،دانش در مورد وجود بقاياي مواد شيميايي»« ،دانش در مورد كاربرد مواد شيميايي
در كش�ور»« ،نگرش نس�بت به تغذيه» و «هنجار اخالقي نسبـت به ارتقاء سالمت در جامعه»

مقايسه ميانگين دانش دو گروه تسهيلگران بخش حومه و نقشرستم نسبت به انواع بيماريهاي
ناشي از مواد شيميايي در جدول  1نشان داده شده است .يافتههاي بهدست آمده از آزمون تي
ـ تست مستقل حاكي از وجود تفاوت معنادار بين دو گروه از تسهيلگران در سطح  0/05است.
ن دانش تسهيلگران
در اين راس��تا ،اگرچه يافتههاي موجود در جدول  1نش��ان ميدهد ميانگي 
بخش نقشرستم ( )10/23نسبت به بيماريهايي مانند جنون گاوي ،مرض ليستريا ،سرطان ،انواع
مسموميتها ،بيماريهاي رواني و شكلگيري ناصحيح ژنتيكي جنين نسبت به دانش تسهيلگران
بخش حومه ( )9/3بيشتر است ،اما در مجموع ،با توجه به طيف امتياز اين متغير ( )0-24يافتهها
مبين سطح پايين دانش در هر دو گروه است كه اين امر خود نياز به طراحي يك الگوي ارتباطي
و اطالعرساني مناسب براي آگاهسازي اين قشر از مصرفكنندگان را نشان ميدهد.
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جدول  :1مقايسه ميانگين دانش در مورد كاربرد مواد شيميايي،نگرش نسبت به
تغذيه و هنجار اخالقي نسبت به ارتقاء سالمت در جامعه در بين تسهيلگران مورد مطالعه
متغيرها

*

تسهيلگران بخش
حومه

تسهيلگران بخش
نقشرستم

ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار

سطح
آماره t
معناداري

دانش نسبت به انواع بيماريهاي ناشي
*
از مواد شيميايي

3/9

3/98

10/23

3/2

1/9

0/04

دانش نسبت به وجود بقاياي مواد شيميايي

5/8

2/4

7/4

1/8

1/09

0/2

دانش در مورد وضعيت كاربرد مواد
شيميايي در كشور و كشاورزي ارگانيك

3/7

3

4/9

2/6

1/8

0/08

ـ دامنه امتياز دانش نسبت به بيماريهاي ناشي از مواد شيميايي بين  ،0-24دانش نسبت بهوجود بقاياي
مواد ش��يميايي بين  ،0-12دانش در مورد وضعيت مصرف مواد شيميايي در كشور و كشاورزي ارگانيك
بين  12-0بوده است.
* معناداري در سطح 0/05
** معناداري در سطح 0/01

از سويي ديگر ،ميانگين دانش تسهيلگران در دو بخش نقشرستم و حومه نسبت به وجود
بقاياي مواد ش��يميايي در آب ،هوا و مواد غذايي در جدول  1نش��ان ميدهد كه عليرغم عدم
وجود تفاوت معنادار بين دانش دو گروه از تسهيلگران ،اما ميانگين دانش تسهيلگران بخش
نقشرستم ( )7/4بيشتر از ميانگين دانش تسهيلگران بخش حومه نسبت به اين موضوع ()5/8
است .در واقع ،با توجه به طيف امتياز اين متغير ( )0-12مشاهده ميشود كه تسهيلگران بخش
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نقشرستم از دانشي باالتر از حد متوسط در مورد وجود بقاياي مواد شيميايي برخوردار هستند،
در حاليكه تسهيلگران بخش حومه دانش پاييني در مورد اين موضوع دارند.
همچنين ،مقايس��ه ميانگين دانش تسهيلگران دو بخش حومه و نقشرستم در مورد متغير
وضعيت كاربرد مواد شيميايي و كشاورزي ارگانيك (جدول  )1نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنادار
بين ميانگين دانش دو گروه از تس��هيلگران اس��ت .اين در حالي است كه با توجه به طيف امتياز
اين متغير ( ،)0-12دانش در هر دو گروه پايين اس��ت .اين يافته نش��اندهنده نياز به راهكارهاي
مختلف براي آگاهس��ازي بيش��تر تسهيلگران پيرامون خطرات ناشي از كاربرد مواد غذايي حاوي
مواد شيميايي و افزايش دانش آنها نسبت به استفاده از مواد غذايي عاري از مواد شيميايي است.
جدول  2مقـايسه ميانـگين متغيرهاي نگرش نسبـت به تغذيـه و هنجار اخالقـي نسبت به
ارتقـاء سالمت در جامعـه را در بين تسهيلگران مورد مطالعه نشان ميدهد .يافتههاي موجود
در اين جدول حاكي از وجود تفاوت معنادار بين ميانگين دو گروه از تس��هيلگران (در س��طح
 )0/01در مورد متغير نگرش نس��بـت به تغذيـه اس��ت .در اين راستا ،يافتهها نشان ميدهد كه
تس��هيلگران بخش نقشرس��تم اهميت بيشتري براي كيفيت و طعم مواد غذايي مورد مصرف
خود و خانوادهش��ان قائل هس��تند (ميانگين نگرش نس��بت به تغذيه براي تسهيلگران بخش
نقشرستم و حومه ،به ترتيب  26/24و  24/22ميباشد).
جدول  :2مقـايسه ميانـگين نگرش نسبـت به تغذيـه
و هنجار اخالقـي نسبت به ارتقـاء سالمتي در جامعـه در بين تسهيلگران مورد مطالعه
تسهيلگران بخش حومه

متغيرها

ميانگين انحراف معيار

نگرش نسبت به تغذيه

**

هنجار اخالقي نسبت به ارتقاء
سالمت در جامعه

تسهيلگران بخش
نقشرستم

آماره t

سطح
معناداري

1/01
0/06

ميانگين

انحراف معيار

24/22

3/1

26/24

3/9

1/6

19/67

3/3

18/33

3/4

1/9

ـ دامنه امتياز نگرش نس��بت به تغذيه بين  0-36و هنجار اخالقي نس��بـت به ارتقاء س�لامتي در جامعه
بين  0-24بوده است.
* معناداري در سطح 0/05
** معناداري در سطح 0/01

همچنين ،مقايس��ه ميانگين هنجار اخالقي نسبت به ارتقاء سالمت جامعه بين دو گروه در
جدول  2بيانگر آن اس��ت كه عليرغم آن كه تس��هيلگران هر دو بخش از هنجار اخالقي نسبتاً
مطلوبي برخوردارند ،اما ميانگين امتياز اين متغير در بين تس��هيلگران بخش حومه ()19/67
بيشتر از ميانگين امتياز تسهيلگران بخش نقشرستم ( )18/33است .اين امر حاكي از احساس
تعهد اخالقي نسبتاً بيشتر تسهيلگران بخش حومه براي كمك به حفظ و ارتقاء سالمت ساير
افراد جامعه نظير دوستان ،همسايگان ،كشاورزان و اقشار ديگر مصرفكننده ميباشد.
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ج) مقايسه ويژگيهاي فردي ،اجتماعي و اقتصادي تسهيلگران مورد مطالعه

همانطور كه جدول  3نشان ميدهد ،تفاوت معناداري در سطح  0/05بين سن تسهيلگران دو
بخش حومه و نقشرس��تم وجود دارد .در اين راستا ،تسهيلگران بخش نقشرستم از ميانگين
سني بيشتري برخوردارند .از سوي ديگر ،يافتهها حاكي از عدم وجود تفاوت معنادار بين سابقه
كار و بعد خانوار دو گروه از تسهيلگران است .عليرغم اين موضوع ،يافتهها نشان ميدهد كه
متوسط سابقه كار تسهيلگران بخش نقشرستم باالتر است .اين در حالي است كه از نظر تعداد
افراد خانوار ،تسهيلگران بخش حومه داراي بعد خانوار بيشتري هستند.
جدول  :3مقايسه ويژگيهاي فردي ،اجتماعي و اقتصادي تسهيلگران مورد مطالعه
ويژگي

متغيرها

سن (سال)
فردي
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تسهيلگران بخش حومه

تسهيلگران بخش نقشرستم

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

سطح
آماره t
معناداري

اجتماعي
اقتصادي

27/59

6/1

29/8

6

0/34

0/05

سابقه كار (سال)

2

0/67

2/14

1/19

1/5

0/06

بعد خانوار (نفر)

4/9

2/4

4/2

2

1/6

0/1

دفع��ات ش��ركت در
كالسهايترويجي(درماه)

2

5/8

2

5/8

1/6

0/6

دفع��ات بازديد اقوام و
*
همسايگان (در ماه)

4

0/88

3

0/8

1/8

0/04

دفع��ات ش��ركت در
جش��نها و مراسمهاي
*
مذهبي و ملي (در ماه)

4

0/55

3

1/18

1/7

0/04

دفعات رف��ت و آمد به
*
مناطق شهري (در ماه)

2

0/82

3

0/84

1/5

0/05

379230/77

43967/7

0/9

0/03

*

درآمد

*

42343/624 254736/84

* معناداري در سطح 0/05
** معناداري در سطح 0/01

ب��ر مبناي جدول  ،3بهاس��تثناء ميانگين ش��ركت در كالسهاي ترويجـ��ي كه در هـر دو
گروه تس��هيلگران بخش حومه و نقشرستم يكسان است ،متوسط ساير ويژگيهاي اجتماعي
در دو گروه با يكديگر متفاوت ميباش��د .ميانگين ميزان رفت و آمد به مناطق ش��هري در بين
تس��هيلگران نقشرستم باالتر است ،اما تسهيلگران بخش حومه از ميانگين باالتري در زمينه

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالعرساني براي آگاهسازي ...

رفت و آمد با اقوام و همس��ايگان و ميزان ش��ركت در جشنها ،عزاداريها و مراسمهاي مذهبي
برخوردار ميباش��ند .اين يافته نيز بيانگر آن است كه رفتار اجتماعي تسهيلگران مورد مطالعه
متفاوت اس��ت و نميتوان از راهكارهاي يكسان براي آگاهسازي آنها از خطرات ناشي از مصرف
مواد غذايي حاوي مواد شيميايي استفاده نمود.
همچنين ،يافتههاي موجود در جدول  3حاكي از وجود تفاوت معنادار در سطح  0/05بين ميانگين
درآمد تسهيلگران دو بخش حومه و نقشرستم است .اين يافتهها نشان ميدهد كه تسهيلگران
بخش حومه از ميانگين درآمد باالتري نسبت به تسهيلگران بخش نقشرستم برخوردارند.
د) منابع ارتباطي و اطالعرساني مورد استفاده تسهيلگران مورد مطالعه

جدول  4توزيع فـراواني منـابع ارتباطي و اطالعرس��انـي مورد استـفاده تسهيلگران را نشـان
ميدهـد .بر اس��اس اين جدول ،پركاربردترين منبع اطالعات فردي تس��هيلگران بخش حومه،
والدين آنها ميباشند .اين در حالي است كه مهمترين منبع اطالعات فردي تسهيلگران بخش
نقشرستم ،كارشناسان كشاورزي هستند .در حاليكه پزشكان دومين منبع اطالعاتي تسهيلگران
بخش نقشرستم را تشكيل ميدهند ،دومين منبع اطالعاتي تسهيلگران بخش حومه ،دوستان
و همس��ايگان ميباش��ند .يافتهها نشان ميدهد كه فروشندگان سموم كشاورزي كمترين سهم
را در منابع اطالعاتي تس��هيلگران هر دو بخش ايفا مينمايند( .در مورد ارقام جدول زير بايد
توجه شود كه اغلب پاسخگويان به چند منبع ارتباطي اشاره كردهاند)
جدول  :4توزيع فراواني منابع ارتباطي و اطالعرساني مورد استفاده تسهيلگران مورد مطالعه
تسهيلگران بخش حومه

تسهيلگران بخش نقشرستم

n=20

n=22

منبع ارتباطي و اطالعرساني

كارشناسان كشاورزي
پزشكان
فردي

دوستان و همسايگان
فروشندگان سموم كشاورزي
مهندسين ناظر
كشاورزان
والدين

فراواني

درصد از كل

فراواني

درصد از كل

6

30

14

63/3

9

45

10

45/4

11

55

9

40/9

3

15

1

4/5

6

30

1

4/5

7

35

4

18/2

13

65

10

45/4
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راديو
تلويزيون
الكترونيك

رايانه
اينترنت
تلفن همراه
ايميل
ماهواره
روزنامه

چاپي

نشريات ترويجي
كتاب
برچسب محصوالت غذايي
مجالت علمي
نمايشگاههاي محلي
موسيقي محلي

بومي
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طنز
تئاتر
شعرخواني
قصهخواني
جشنهاي محلي

6

30

2

9

15

75

11

5

1

5

3

13/6

1

30

3

13/6

1

30

13

59/09

1

5

2

9

1

5

12

54/5

6

30

7

31/8

6

30

7

31/8

4

20

6

27/3

6

30

11

50/0

4

20

6

27/3

2

10

3

13/6

2

10

1

4/5

4

20

1

4/5

1

30

0

0

1

30

0

0

2

10

0

0

4

20

3

13/6

مرور مقادير فراواني ارائه شده در جدول  4نشاندهنده آن است كه تلويزيون در ميان منابع
ارتباطي و اطالعرس��اني الكترونيك هر دو گروه از تس��هيلگران سهم زيادي دارد .در حاليكه
تلفن همراه دومين منبع اطالعات الكترونيك در ميان تسهيلگران بخش نقشرستم ميباشد،
ولي كمترين كاربرد را در ميان تسهيلگران بخش حومه براي ارتباطات ايفا مينمايد .يافتههاي
جدول  4نشان ميدهد كه هر دو گروه از تسهيلگران از اينترنت ،رايانه و ايميل نسبت به ساير
منابع اطالعات الكترونيك و نوين به ميزان كمتري بهره ميبرند.
يافتههاي مربوط به بهرهگيري تسهيلگران مورد مطالعه از منابع چاپي در جدول  4نشان
ميدهد كه برچسبهاي نصب شده بر روي ظروف مواد غذايي مهمترين منبع اطالعات چاپي
تسهيلگران بخش نقشرستم است و روزنامه و نشريات ترويجي اولويتهاي بعدي را در ميان
منابع ارتباطي و اطالعرس��اني اين گروه تش��كيل ميدهند .ولي روزنامه ،نش��ريات ترويجي و
برچس��بهاي نصب ش��ده بر روي ظروف مواد غذايي از اهميت نسبتاً برابري براي تسهيلگران
بخش حومه برخوردارند.
همچنين ،يافتههاي جدول  4نشان ميدهد كه ميزان بهرهگيري تسهيلگران هر دو بخش
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حومه و نقشرستم از منابع ارتباطي و اطالعرساني بومي مانند موسيقي و جشنهاي محلي بسيار
ضعيف ميباشد .اين در حالي است كه يافتههاي حاصل از مشاهده و مصاحبه نيز ،اين موضوع
را مورد تأييد قرار ميدهند .اما در مجموع ،يافتهها نش��اندهنده بهرهگيري بيشتر تسهيلگران
بخش حومه از اين نوع منابع اطالعاتي است.
در مجموع ،يافتههاي پژوهش نشاندهنده تفاوت بارز دو گروه تسهيلگران مورد مطالعه از
نظر ويژگيهاي مختلف است كه بدون در نظر گرفتن اين تفاوتها ،طراحي يك الگوي ارتباطي
و اطالعرس��اني اقتضايي مناس��ب براي آگاهس��ازي آنان از خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي
حاوي مواد ش��يميايي و از اين طريق ارتقاء س�لامت جامعه بهعنوان يك ركن اساس��ي توسعه
پايدار انساني ،اقتصادي و اجتماعي در منطقه مورد مطالعه امكانپذير نخواهد بود.
نتايج و بحث

از آنجا كه يكـي از ابعـاد مهم توسـعه ،ارتـقاء سـالمت در جامعه از طريق بهكارگيري الگوهاي ارتباطي
و اقتضايي مناسب است ،در اين پژوهش با بررسي يافتههاي حاصل از مشاهده ،مصاحبه و پيمايش،
الگوي ارتباطي و اطالعرساني متناسب با شرايط هر يك از دو گروه تسهيلگران مورد مطالعه در دو
بخش حومه و نقشرستم منطقه مرودشت ،بهمنظور ارتقاي آگاهي آنها در زمينه خطرات ناشي از
مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي به ترتيب در جداول  5و  6و شكلهاي  3و  4آمده است.
بر مبناي يافتههاي پژوهش ،تس��هيلگران بخش حومه داراي س��ن و س��ابقه كار نس��بتاً
كمتري ميباش��ند .همچنين ،اين گروه از تس��هيلگران از نگرش تغذيه و دانش پايينتري در
مورد وجود بقاياي مواد ش��يميايي در آب ،هوا و محصوالت غذايي ،انواع بيماريهاي ناش��ي از
مواد شيميايي ،وضعـيت كاربرد مـواد شيميـايي در كشـور ،ويژگـيهاي كشـاورزي ارگانيـك
و مصرف محصوالت توليد ش��ده از آن در كش��ورهاي ديگر برخوردار ميباش��ند .اما از آنجا كه
برمبناي يافتهها ،اين گروه از تسهيلگران از هنجار اخالقي و احساس تعهد نسبتاً بااليي نسبت
به لزوم ارتقاء س�لامت در جامعه و كمك به س��اير افراد از جمله كشاورزان برخوردارند ،بهنظر
ميرس��د آنها بتوانند بهعنوان بازويي توانمند براي برنامههاي ترويج و توس��عه مورد توجه قرار
گيرند .از اينرو ،طراحي يك الگوي ارتباطات و اطالعرس��اني مناس��ب براي افزايش دانش اين
گروه از تس��هيلگران نس��بت به خطرات سوء مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي و از اين
طريق بهبود نگرش آنها نسبت به وضعيت تغذيه خود ،اعضاي خانواده و ساير افراد جامعه ،گامي
مهم در ارتقاء سالمت بهعنوان يك ركن توسعه پايدار در مناطق روستايي منطقه مورد مطالعه
خواهد بود .از آنجا كه بر اساس يافتههاي پژوهش ،اين گروه از تسهيلگران به ميزان زيادي از
منابع اطالعات فردي شامل دوستان و والدين استفاده مينمايند و با توجه به اهميت بيشتري
كه اين گروه براي جشنهاي محلي قائل هستند ،بهنظر ميرسد استفاده از «نظريه استحكام»
و «نظريه شبكه اجتماعي» در ارتقاي آگاهي تسهيلگران اين گروه مؤثر باشد.
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جدول  :5طراحي الگوي متناسـب با ويژگـيها و شـرايط تسهيـلگران
بخش حومه نسبت به خطرات ناشـي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي

توجه به نقش
اطرافيان همچون
والدين و دوستان
بر آگاهي و
شناخت فرد

ـ سابقه كار كمتر
ـ بعد خانوار بيشتر
ـ وضعيت اقتصادي ضعيفتر

ـ دانش كمتر نس��بت به وجود
بقاياي مواد شيميايي

198
تسهيلگران  بخش حومه

ـ دانش كمتر در مورد وضعيت
مصرف مواد شيميايي در كشور
و كشاورزي ارگانيك
ـ نگ��رش ضعيفتر نس��بت به
تغذيه
ـ هنج��ار اخالق��ي مطلوبت��ر
نس��بت ب��ه ارتقاء س�لامتي در
جامعه
ـ ميزان رفت و آمد بيشتر با اقوام
و همسايگان
ـ مي��زان ش��ركت بيش��تر در
جشنها ،عزاداريها و مراسمهاي
مذهبي
ـ استفاده از دوستان ،همسايگان
و والدين بهعنوان مهمترين منبع
ارتباطات و اطالعرساني فردي
ـ اس��تفاده از راديو و تلويزيون
بهعنوان مهمترين منبع ارتباطات
و اطالعرساني الكترونيك
ـ اس��تفاده از جشنهاي محلي
بهعنوان مهمتري��ن منابع بومي
ارتباطات و اطالعرساني

نظريه استحكام نظريه شبكه اجتماعي نظريه موزاييكي نظريه برجستهسازي

ـ دان��ش كمت��ر نس��بت ب��ه
بيماريهاي ناشي از مواد شيميايي

توجه به تأثير
بافت اجتماعي
بر اطالعات و
از آن طريق
تصميمگيري فرد

توجه به نقش
همبستگي
جغرافيايي و
همبستگي
اجتماعي بر
شناخت و آگاهي
افراد

توج��ه ب��ه نق��ش
رسانههاي ارتباطي
بر دانش ،آگاهي و
نگرش فرد

داليل و پيامدهاي بيماريهايي نظير سرطان ،انواع مسموميتهاي حاد و مزمن ،امراضي مانند جنون گاوي ،مرض ليستريا و يا تأثير نامطلوب مواد
شيميايي بر روي زنان باردار و سالمت جنين آنها ،اطالعاتي در رابطه با آمار مصرف مواد شيميايي در كشور و وضعيت مصرف مواد غذايي فاقد مواد
شيميايي در كشورهاي ديگر و اهميت اين موارد در توسعه پايدار كشاورزي و روستايي

ـ سن كمتر

ويژگي نظريه

تبديل اطالعات به تصاوير ،نمودارها ،جداول و متنهاي استانداردي كه از طريق رسانهها قابل انتقال و براي مخاطبان قابل درك باشد

گروه

ويژگيها

نظريه
قابل
استفاده

محتواي
اطالعات
و پيامها

پردازش
اطالعات
و پيامها

رسانههاي
مورد توصيه

فردي

• دوس��تان و
همسايگان
• والدين

بومي

• جش��نهاي
محلي

الكترونيك

• برنامهه��اي
تلويزيوني
• برنامهه��اي
راديويي

(فاضلنيا و ركنالدين افتخاري( ،)1384 ،يافتههاي به دست آمده از طريق مشاهده ،مصاحبه و پيمايش در پژوهش)

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالعرساني براي آگاهسازي ...

يافتههاي حاصل از مطالعه حاكي از آن اس��ت كه تس��هيلگران بخش حومه از ميان منابع
ارتباطي و اطالعرساني الكترونيك ،گرايش بااليي به استفاده از راديو و بهويژه تلويزيون دارند .از
اينرو ،دستاندركاران ارتباطات ،آموزش ،بهداشت ،ترويج و توسعه قادر خواهند بود با بهكارگيري
«نظريه برجستهسازي» نقش مهمي در بهبود دانش و آگاهي اين گروه از تسهيلگران نسبت به
خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي ايفا نمايند .بر اين اساس ،رسانههاي
ارتباطي مانند تلويزيون و راديو ميتوانند با برجستهس��ازي و اولويتبخش��ي پيامها و اطالعات
مختلف در مورد داليل و پيامدهاي بيماريهايي نظير سرطان ،انواع مسموميتهاي حاد و مزمن،
امراضي مانند جنون گاوي ،مرض ليس��تريا و يا تأثير نامطلوب مواد ش��يميايي بر زنان باردار و
س�لامت جنين به اين گروه از تس��هيلگران ،در ارتقاي آگاهي ،شناخت و احتماالً تغيير نگرش
آنها نسبت به مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي كمك نمايند.
عالوه بر اين ،يافتههاي حاصل از مطالعه حاكي از باال بودن ميزان رفت و آمد تس��هيلگران
بخش حومه با همس��ايگان و ش��ركت بيشتر آنها در جشنها ،عزاداريها و مراسمهاي مذهبي در
روستاي خود و روستاهاي مجاور ميباشد .از اينرو ،بهكارگيري «نظريه موزائيكي» كه بر مبناي
آن همبستگي جغرافيايي و اجتماعي بر آگاهي افراد از مسائل مختلف تأثيرگذار است نيز ميتواند
بهعنوان يك الگوي ارتباطي و اطالعرساني مناسب براي اين گروه از تسهيلگران در نظر گرفته
ش��ود .در مجموع ،ش��كل  ،3الگوي ارتباطي و اطالعرساني مناسب براي آگاهسازي تسهيلگران
بخش حومه منطقه مرودشت نسبت به خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي
را نشان ميدهد.
انتقال اطالعات از طريق

رسانههاي بومي و الكترونيك

(بر اساس ستون  7جدول )5

تسهيلگران
بخش حومه
مرودشت

بازخورد و
مبادله اطالعات

 تلويزيون راديو -برگزاري جشنهاي محلي

منابع اطالعات فردي

 دوستان همسايگان -والدين

پردازش

اطالعات

(بر اساس ستون 6
جدول )5

تبدي��ل اطالعات به
تصاوي��ر ،نمودارها،
ج��داول و متنهاي
استاندارد

توليد اطالعات

و محتواي پيام

(بر اساس ستون 5
جدول )5
تولي��د اطالع��ات
در زمين��ه خطرات
بقاياي مواد شيميايي
در غ��ذا ،آب و ه��وا
بر س�لامت انسان و
بيماريهاي ناشي از
آن توسط متخصصان
بهداشت و سالمت

شكل  :3الگوي ارتباطي و اطالعرساني مناسب براي آگاهسازي تسهيلگران بخش حومه منطقه مرودشت
نسبت به خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي
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از سويي ديگر ،همانطور كه يافتههاي پژوهش نشان ميدهد ،تسهيلگران بخش نقشرستم
از س��ن و س��ابقه كار نسبتاً باالتر و وضعيت اقتصادي بهتري برخوردارند .هر چند تسهيلگران
اين گروه ،نگرش تغذيه بهتر و دانش باالتري نسبت به تسهيلگران بخش حومه دارند ،اما در
مجموع ،دانش و آگاهي آنها در مورد انواع بيماريهاي ناش��ي از مواد ش��يميايي ،وجود بقاياي
مواد ش��يميايي در آب ،هوا و محصوالت غذايي ،وضعـيت كاربرد مـواد ش��يميـايي و توليد و
مصرف محصوالت ارگانيك در كشـور در حد ضعيفي قرار دارد .عالوه بر اين ،اين گروه داراي
رفت و آمد كمتري با اقوام و همس��ايگان بوده و به ميزان كمتري در جش��نها ،عزاداريها و
مراسمهاي مذهبي شركت مينمايند .عالوه بر اين ،اين گروه از تسهيلگران ،از هنجار اخالقي
و احساس تعهد كمتري براي ارتقاء سالمت جامعه برخوردار ميباشند .با توجه به اين امر ،يك
الگوي ارتباطي و اطالعرس��اني مناس��ب ،عالوه بر تالش براي ارتقاء دانش و آگاهي اين گروه
از تس��هيلگران نس��بت به خطرات ناشي از مصرف مواد ش��يميايي ،بايد تالش نمايد تا حس
نوعدوس��تي و تعهد آنها را نس��بت به مسائل و مش��كالت همنوعانشان و ارتقاء سالمت جامعه
تحريك نمايد.
بر اس��اس «نظريه ش��كاف آگاهي يا اطالعات» ،از آنجا كه تسهيلگران بخش نقشرستم از
وضع اقتصادي بهتر ،ميزان رفت و آمد بيش��تر به ش��هر و دانش و اطالعات اوليه باالتري نسبت
به خطرات ناش��ي از مصرف مواد ش��يميايي برخوردار هستند ،احتماالً سريعتر و بيشتر از گروه
اول ،قادر به كس��ب اطالعات خواهند بود .همچنين ،از آنجا كه بر اس��اس يافتهها ،كارشناسان
كش��اورزي ،پزشكان و والدين مهمترين منابع اطالعات فردي اين گروه را تشكيل ميدهند ،در
طراحي الگوي ارتباطي و اطالعرساني مناسب اين گروه بايد از نظريههاي «استحكام» و «شبكه
اجتماعي» براي ارتقاي آگاهي آنها استفاده شود.

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالعرساني براي آگاهسازي ...

جدول :6طراحي الگوي متناسـب با ويژگـيها و شـرايط تسهيـلگران بخش نقشرستم نسبت به
خطرات ناشـي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي
گروه

ويژگيها

نظريه
قابل
استفاده

ـ بعد خانوار كمتر
ـ وضعيت اقتصادي بهتر
ـ دانش بيش��تر نس��بت به انواع
بيماريهاي ناشي از مواد شيميايي

تسهيلگران بخش نقشرستم

ـ نگرش تغذيه مطلوبتر
ـ هنجار اخالقي ضعيفتر نسبت
به ارتقاء سالمتي در جامعه
ـ ميزان رفت و آمد بيش��تر به
مناطق شهري
ـ دارا ب��ودن فرهنگ نزديكتر
به فرهنگ شهري
ـ مي��زان رف��ت و آمد كمتر با
اقوام و همس��ايگان و ش��ركت
كمتر در جشنها ،عزاداريها و
مراسمهاي مذهبي
ـ اس��تفاده از كارشناس��ان،
پزش��كان و والدي��ن بهعن��وان
مهمتري��ن منب��ع ارتباطات و
اطالعرساني فردي
ـ استفاده از تلفن همراه ،تلويزيون
بهعنوان مهمترين منبع ارتباطات
و اطالعرساني الكترونيك
ـ اس��تفاده از روزنامه ،نش��ريه
ترويجي و برچسبهاي موجود
ب��ر روي محص��والت غذاي��ي
بهعن��وان مهمتري��ن منب��ع
ارتباطات و اطالعرساني چاپي

نظريه استحكام نظريه شبكه اجتماعي نظريه برجستهسازي نظريه الگوي نقش

ـ دانش بيشتر در مورد وضعيت
مصرف مواد شيميايي در كشور
و كشاورزي ارگانيك

توجه ب��ه نقش بافت
اجتماعي بر اطالعات
فرد در مورد خطرات
ناش��ي از مصرف مواد
حاوي مواد شيميايي
و از آن طري��ق تأثير
ب��ر تصميمگيري وي
در زمينه مصرف مواد
غذايي
توج��ه ب��ه نق��ش
رس��انههاي ارتباطي
ب��ر دان��ش ،آگاهي و
نگرش ف��رد در مورد
خط��رات ناش��ي از
مص��رف م��واد حاوي
م��واد ش��يميايي از
طريق برجستهسازي
اطالعات در اين زمينه
بهكارگي��ري الگ��و
و نمون��هاي موف��ق
ي��ا متعهد نس��بت به
مس��ائل بهداش��تي
جامع��ه براي تحريك
و برانگيخت��ن هنجار
اخالق��ي فرد در مورد
ارتق��اء س�لامتي در
جامعه

تبديل اطالعات به تصاوير ،نمودارها ،جداول و متنهاي استانداردي كه از طريق رسانهها قابل انتقال و براي مخاطبان قابل درك باشد

ـ سابقه كار بيشتر

ـ داليل و پيامدهاي بيماريهايي نظير سرطان ،انواع مسموميتهاي حاد و مزمن ،امراضي مانند جنون گاوي ،مرض ليستريا و يا تأثير نامطلوب مواد شيميايي
بر روي زنان باردار و سالمت جنين آنها ،اطالعاتي در رابطه با آمار مصرف مواد شيميايي در كشور و وضعيت مصرف مواد غذايي فاقد مواد شيميايي در كشورهاي
ديگر و اهميت اين موارد در توسعه پايدار كشاورزي و روستايي
ـ ارائه پيامها و اطالعاتي براي برانگيختن هنجار اخالقي در مورد سالمت ساير همنوعان و ارتقاء سالمتي در جامعه

توجه به نقش اطرافيان
همچ��ون والدي��ن و
دوستان بر دانش ،آگاهي
و شناخت فرد در مورد
خطرات ناشي از مصرف
مواد غيربهداشتي

ـ سن نسبتاً بيشتر

ـ دانش بيشتر نسبت به وجود
بقاياي مواد شيميايي

ويژگي نظريه
و كاركرد آن

پردازش
محتواي اطالعات رسانههاي
اطالعات و
مورد توصيه
و پيامها
پيامها

فردي
• كارشناسان
كشاورزي
• پزشكان

چاپي
• نش��ر يا ت
ترويجي
• روزنامه
•برچسبهاي
موجود بر روي
مواد غذايي

الكترونيك
•خدمات تلفن
همراه
• برنامـههـاي
تلويزيوني

(فاضلنيا و ركنالدين افتخاري( ،)1384 ،يافتههاي به دست آمده از طريق مشاهده ،مصاحبه و پيمايش در پژوهش)
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بر اس��اس يافتههاي پژوهش ،تلفن همراه ،ماهواره و تلويزيون از مهمترين منابع اطالعاتي
الكترونيك و نوين تس��هيلگران بخش نقشرستم ميباشند .همچنين بر اساس يافتهها ،منابع
اطالعات چاپي ش��امل روزنامه ،نش��ريات ترويجي و برچس��بهاي نصبش��ده بر روي ظروف
محصوالت غذايي نيز نقش��ي مهم در ارتقاء آگاهي اين گروه از تس��هيلگران ايفا مينمايند .از
اينرو ،دستاندركاران ارتباطات و توسعه قادر خواهند بود با بهكارگيري «نظريه برجستهسازي»
و منابع چاپي نقش مهمي در ارتقاي دانش و آگاهي اين گروه از تسهيلگران نسبت به خطرات
س��وء ناش��ي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي و بهبود هنجار اخالقي آنها ايفا نمايند.
در اين راستا ،مسئوالن بهداشت جامعه ميتوانند با كمك دستاندركاران ارتباطات و از طريق
ارسال پيام كوتاه تلفني ،با برجستهسازي و تكرار اطالعات پيرامون بيماريهاي ناشي از مصرف
مواد غذايي حاوي مواد شيميايي در تلويزيون و روزنامهها و نشريات ،آگاهي و شناخت الزم از
بهداشت را براي اين گروه از تسهيلگران فراهم نموده و نقشي مهم در دستيابي به توسعه پايدار
جامعه مورد مطالعه ايفا نمايند .در مجموع شكل  ،4الگوي ارتباطي و اطالعرساني مناسب براي
آگاهس��ازي تسهيلگران بخش نقشرس��تم منطقه مرودشت نسبت به خطرات ناشي از مصرف
مواد غذايي حاوي مواد شيميايي را نشان ميدهد.
انتقال اطالعات از طريق
رسانههاي چاپي و الكترونيك

(بر اساس ستون  7جدول )6

تسهيلگران
بخش نقش
رستم منطقه
مرودشت

بازخورد و
مبادله اطالعات

 تلفن همراه تلويزيون ماهواره نشريات ترويجي روزنامه برچس��ب بر محصوالتغذايي

منابع اطالعات فردي

 كارشناسان ترويج پزشكان -والدين

پردازش

اطالعات

توليد اطالعات

به صورت مشاركتي

(بر اساس ستون 6
جدول )6

(بر اساس ستون 5
جدول )6

تبدي��ل اطالعات به
تصاوي��ر ،نموداره��ا،
ج��داول و متنهاي
اس��تاندارد چاپ��ي،
الكترونيكيوگرافيكي

توليد اطالع��ات در
زمينه خطرات بقاياي
مواد شيميايي در غذا،
آب و هوا بر سالمت
انسان و بيماريهاي
ناش��ي از آن توسط
متخصصان بهداشت
و سالمتي و مردم

شكل  :4الگوي ارتباطي و اطالعرساني مناسب براي آگاهسازي تسهيلگران بخش نقشرستم منطقه
مرودشت نسبت به خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالعرساني براي آگاهسازي ...

نتيجهگيري و پيشنهادها

همانط��ور ك��ه يافتههاي حاصل از مش��اهده ،مصاحبه و پيمايش در اين پژوهش نش��ان داد،
تس��هيلگران مورد مطالع��ه داراي تفاوتهاي ف��ردي ،اجتماعي ،اقتصادي و رس��انهاي بارزي
هس��تند .اين امر بيانگر آن اس��ت كه بهكارگيري الگوي ارتباطي و اطالعرس��اني يكسان براي
آگاهس��ازي تس��هيلگران نسبت به خطرات ناش��ي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي
صحيح و منطقي نميباش��د .اين موضوع يادآور آن است كه دستاندركاران توسعه و ارتباطات
براي افزايش دانش ،بهبود نگرش و يا ترغيب افراد نسبت به پذيرش يك ايده ،قبل از هر اقدام
بايد به تحليل دقيق ويژگيهاي گروه هدف خود پرداخته و س��پس ،با طراحي الگوي ارتباطي
اقتضايي مناسب ،بهسوي اهداف خود گام بردارند.
از آنجا كه يكي از ابعاد توس��عه انس��اني ،بهبود سطح بهداشت و ارتقاء سالمت جامعه است
و با توجه به تأثير س��وء مصرف محصوالت غذايي حاوي مواد ش��يميايي بر سالمت انسان ،الزم
اس��ت دستاندركاران بهداش��ت و توسعه ،هر چه سريعتر نس��بت به آگاهسازي اقشار مختلف
مصرفكنندگان نس��بت به خطرات س��وء اي��ن محصوالت اقدام نموده و در اي��ن راه ،با كمك
متخصصان ارتباطات تالش نمايند تا الگوهاي ارتباطي و اطالعرساني مناسب براي اقشار مختلف
را طراحي نموده و به كار گيرند .در اين راس��تا و قبل از هر چيز پيش��نهاد ميش��ود تا از طريق
برنامههاي آموزش��ي ،نهتنها دس��تاندركاران و برنامهريزان توسعه نسبت به اهميت ارتباطات و
اطالعرساني آگاه شوند ،بلكه الزم است آنها با نحوه طراحي الگوهاي ارتباطي اقتضايي متناسب
با شرايط هر گروه نيز آشنا شوند.
از سوي ديگر ،با توجه به نقش مهم تسهيلگران در آگاهسازيروستائيان نسبت به بهداشت،
انجام مطالعات بيش��تر در بين تس��هيلگران روستايي در نقاط مختلف كشور بهمنظور طراحي
الگوي ارتباطي اقتضايي متناسب با هر گروه ،گامي مؤثر در راستاي توسعه پايدار خواهد بود.
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