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بر اس��اس پارادايم جايگزين توسعه، يكي از ابعاد مهم توسعه انساني، 
ارتقاء بهداشت و سالمت افراد جامعه از طريق اطالع رساني به آنها است. 
هر فرد براي كسب اطالعات موردنياز، ابزار ارتباطي و اطالع رساني خاصي 
را ترجيح مي دهد. از اين رو در اين پژوهش كه از طريق پيمايش مقطعي 
انجام شد، تالش گرديد براي آگاه سازي تسهيل گران روستايي نسبت به 
خطرات ناش��ي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد ش��يميايي، الگوهاي 
ارتباطي و اطالع رس��اني مناس��ب طراحي و تبيين شود. براي اين منظور، 
با روش سرش��ماري، 42 تسهيل گر در دو بخش »حومه« و »نقش رستم« 
از شهرس��تان مرودشت در اس��تان فارس مورد مطالعه قرارگرفتند. براي 
جمع آوري اطالعات از تكنيك هاي مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده 
گرديد. روايي صوري پرسشنامه توسط صاحب  نظران تأييد  گرديد و پايايي 
آن با يك مطالعه راهنما خارج از نمونه اصلي س��نجيده ش��د. يافته هاي 
پژوهش، تفاوت بارز ميان تسهيل گران مورد مطالعه در دو بخش مذكور 
را از نظر ويژگي هاي فردي، اجتماعي، اقتصادي و رسانه اي آشكار نمود. 
وجود اين تفاوت ها نشان داد كه به كارگيري الگوي ارتباطي و اطالع رساني 
يكس��ان براي هر دو گروه امكان پذير نيس��ت. از اي��ن رو، با گروه بندي 
تس��هيل گران در دو بخش مورد مطالعه، الگوهاي ارتباطي مناس��ب براي 

آگاه سازي هر دو گروه ارائه گرديد. 
 واژگان كليدي: 

ارتباطات، اطالع رساني، توسعه پايدار، سالمت، غذا، فارس.
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مقدمه 
امروزه، بسياري از كشورها تالش هاي گسترده اي را براي آگاه نمودن كشاورزان و مصرف كنندگان 
نسبت به خطرات مصرف كودها و سموم شيميايي و محصوالت غذايي حاوي آنها انجام داده اند 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 2006 درآمد حاصل از 
فروش محصوالت ارگانيك در جهان، حدود 40 ميليارد 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 داده اند )الهاج1، 2007: 1-25(. 
در ايران علي رغم انجام تالش هاي  گس��ترده براي ترغيب توليدكنندگان به كاهش مصرف 
مواد شيميايي در توليد محصوالت كشاورزي، فعاليت چنداني براي آگاه سازي مصرف كنندگان 
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 نظام هاي پايدار 
كشاورزي، عدم استقبال مصرف كنندگان از محصوالت فاقد مواد شيميايي مي باشد. زيرا كشاورزان 
در صورتي آماده كاهش كاربرد مواد ش��يميايي به بهاي كاهش محصول خود � هرچند به طور 
موقت � مي باشند 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 سالكي و ديگران، 2012: 
285-278(. با توجه به اين  موضوع، آگاه  نمودن اقشار مختلف مصرف كنندگان نسبت به لزوم 
مصرف مواد غذايي سالم  براي حفظ سالمت جامعه از يك سو 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 مصرف كنندگان براي مصرف محصوالت غذايي 
سالم، به ارزش ها، دانش، نگرش و درك آنها از سالمت اين محصوالت بستگي دارد )بجورك2، 
2000: 287-273 و ديمارا و اسكوراس3، 1999: 315-304(. اين در حالي است كه بر اساس 
برخ��ي از مطالعات، ارزش ها، دانش، درك و نگرش، از طريق »ارتباطات و اطالع رس��اني« قابل 

شكل گيري و تغيير بوده و بر تغيير رفتار اثرگذار مي باشند )بجورك، 2000:  273-287(. 
مروري بر پژوهش  هاي انجام شده در مورد عوامل ارتباطي مؤثر بر گروه هاي مختلف حاكي از 
آن است كه عواملي نظير مناسب بودن اطالعات با توجه به ويژگي هاي فردي، فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي، شكل ارائه اطالعات، نگرش نسبت به منابع اطالعاتي و عقايد فردي بر نوع اطالعاتي 
كه افراد انتخاب مي نمايند، پذيرش اين اطالعات و چگونگي استفاده از آنها براي تصميم گيري 

1. El-Hage
2. Bjork
3. Dimara & Skuras
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اثرگذار مي باش��د )فاضل نيا و ركن الدين افتخ��اري، 1384 و ريتچي1، 1991: 427-412(. در 
اين راس��تا، گتسچي و همكارانش2 )2007( در مطالعه اي بر روي مصرف كنندگان 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 كرده اند كه 
مهم ترين منبع اطالعاتي آنان براي مصرف مواد غذايي سالم و عاري از مواد شيميايي، دوستان 
و والدين ش��ان بوده اند. اين در حالي اس��ت كه نتايج اين مطالعه نشان داده است كه تلويزيون، 
مجالت و ش��بكه هاي جهاني تأثير كمتري بر دان��ش مصرف كنندگان براي مصرف مواد غذايي 
س��الم داش��ته اند. در مطالعه ويلر3 )2005( بر روي كارشناس��ان كش��اورزي به عنوان قشري از 
مصرف كنندگان 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، مهم ترين 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 
مي باش��ند. اين در حالي اس��ت كه كارشناساني كه از وس��ايل ارتباط جمعي به عنوان مهم ترين 
منب��ع اطالعات��ي خود نام  برده ان��د، دانش كمتري پيرامون محصوالت توليد ش��ده از اين نظام 
كش��اورزي داشته اند. در مطالعه ديگري توس��ط مؤسسه كشاورزي مديترانه اي يونان4 )2001( 
بر روي تعدادي از مصرف كنندگان يوناني مش��خص گرديد كه ارائه اطالعات بيش��تر به افراد، 
منجر به بهبود دانش آنها نسبت به محصوالت غذايي سالم تر مي گردد. در مطالعه لوه و گائون5 
)2000( بر روي شهروندان چيني نيز مشخص گرديد كه برگزاري كالس هاي  آموزشي و انجام 
تبليغات توس��ط رسانه هاي گروهي نقشي اساس��ي در افزايش دانش افراد نسبت به محصوالت 
غذايي سالم ايفا مي نمايد. نيبرگ و همكارانش6 )2003( در مطالعه اي به بررسي داليل تمايل 
مصرف كنندگان 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 
مي نمايند، در بسياري از مواقع پيش برنده تمايل آنها به مصرف مواد غذايي سالم است. از سوي 
ديگر، نتايج مطالعه فرير و همكارانش7 )2005( بر روي تعدادي از دانش آموزان دبيرستاني در 
اتريش حاكي از آن بود كه ميزان دانش اين دانش آموزان نس��بت به مصرف مواد غذايي عاري 
از مواد شيميايي، به شدت تحت تأثير اطالعات والدين شان مي باشد. در واقع، والدين يك منبع 
مهم اطالعاتي اين دانش آموزان بوده اند. در اين مطالعه، درصد قابل توجهي از افراد مورد مطالعه 
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مطرح كرده اند كه معلمان نيز منبع اطالعاتي مهمي براي آنان مي باشند. 
مروري بر مطالعات باال نشان مي دهد كه مهم ترين ابزار سازمان هاي آموزشي و بهداشتي براي 
آگاه سازي مصرف كنندگان 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، پديده هاي انساني و نيز تغييرات سريع و روزافزون در ابزار و شيوه هاي زندگي 
و همچنين سلطه شبكه هاي دانش، آگاهي افراد را از محيط پيرامون افزايش داده و آنها را براي 
تصميم گيري در مورد س��المت و تغذيه خود مجه��ز مي نمايد )فاضل نيا و ركن الدين افتخاري، 
1384: 149-111(. در اين راستا، طراحي يك نظام ارتباطات و اطالعات اثربخش داراي مراحلي 
است كه از آن جمله مي توان به چهار گام اساسي زير اشاره نمود )شاه ولي و همكاران، 1387(: 
1. ايجاد هماهنگي بين اهداف توسعه و اهداف نظام ارتباطات و اطالعات ترويج و مشاركت؛ 

2. توجه به برخي پيش فرض ها؛ 
3. آگاهي از پيش زمينه هاي سياسي � اجتماعي، فرهنگي و رسانه اي؛ و

4. انتخاب يك الگوي اقتضايي ارتباطات و اطالع رساني مناسب

مروري بر برخي نظريه هاي ارتباطات و اطالع رساني
بر اس��اس مطالع��ه فاضل نيا و ركن الدين افتخ��اري )1384(، الگوهاي ارتباط��ات را با عناوين 
كل��ي: »الگوهاي يك مرحله اي«، »الگوه��اي دومرحله اي« و »الگوهاي چندمرحله اي« مي توان 
طبقه بندي نمود. بنابر نظر اين دو محقق، الگوهاي چندمرحله اي به پژوهشگران ارتباطات اين 
امكان را مي دهد تا متغيرهاي مختلف را در مسير تبيين عوامل مؤثر بر شناخت و آگاهي افراد 
و اطالع رس��اني به يك نظام اجتماعي مورد بررس��ي و آزمون عملي قرار دهند. از اين رو، در اين 
مطالعه، تعدادي از نظريه هاي ارتباطات و اطالع رس��اني كه بر الگوي چندمرحله اي مبتني بوده 

و توسط دو محقق ذكر شده مطرح گرديده است، مورد اشاره قرار مي گيرد. 
نظريهاستحكامياتأثيرمحدود: اين نظريه توسط الزارسفلد و برسون1 در اواخر دهه 1940 ارائه 
ش��د. در اين نظريه اعتقاد بر آن اس��ت كه افراد هرگز تحت تأثير مستقيم وسايل ارتباط جمعي 
نيس��تند، بلكه نظرات افرادي كه با آنها در ارتباط اند، بر آنها تأثير مي گذارد. درواقع، اين نظريه 
نقش عوامل محيطي مانند خانواده، دوستان و همكاران را در ايجاد شناخت و آگاهي در افراد، 

مورد توجه قرار مي دهد. 
نظريهبرجستهسازي: بر اساس اين نظريه، رسانه هاي جمعي با برجسته ساختن برخي موضوعات، 
نقش مهمي در انتقال و انتشار اطالعات و نوآوري ها و ايجاد شناخت، آگاهي و تغيير نگرش مخاطبان 

دارند. در اين نظريه، مخاطب فعال است، اما سوق دهي افكار عمومي را رسانه ها بر عهده دارند. 
نظريهموزاييكي: طبق اين نظريه، ذخيره و انتقال اطالعات در افراد به هم پيوسته بسيار بيشتر از 

1. Lazarsfeld & Berson 
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افراد جدا از هم و ناپيوسته است. بنابراين مي توان 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 مي شود. 
نظريهش�بكهاجتماعي: بر اس��اس اين نظريه، بافت اجتماعي كه افراد نيز جزئي از آن هستند، 
ب��ر اطالعات و از آن طريق بر تصميم هاي آنها اث��ر تعيين كننده اي دارد. همچنين، ويژگي هاي 
عمومي شبكه ها نظير تراكم شبكه )كثرت ارتباط بين افراد(، دسترسي به شبكه ها )قلمرو شبكه 
و تعداد واسطه ها يا گروه هاي ارتباطي( و مركز بودن شبكه ها )فاصله كلي هر فرد از ديگر افراد 
و تعداد افرادي كه مي توانند به فرد دسترس��ي داش��ته باش��ند(، نيز داراي تأثيري قابل توجه بر 

تصميم  گيري افراد است. 
نظريهالگوينقش: طبق اين نظريه، تماس افراد با الگوهاي موفق مانند كارآفرينان، تأثير به سزايي 

در ايجاد انگيزه و تصميم آنها براي انجام فعاليت هاي مختلف دارد. 
نظريهشكافآگاهييااطالعات: بنابر اين نظريه، با افزايش انتشار اطالعات از طريق رسانه هاي 
جمع��ي در ي��ك نظام اجتماعي، بخش هايي از جمعيت و به ويژه افرادي كه امكان باالتري براي 
دسترسي به وسايل ارتباطي دارند، بسيار سريع تر و بيشتر از ديگران اطالعات را كسب مي نمايند. 

اين امر به افزايش شكاف آگاهي بين اقشار مختلف جامعه منجر مي شود. 

هدف پژوهش 
در حالي كه به گفته كارشناس��ان، امروزه توس��عه انس��اني به عنوان اولويت اصلي براي دستيابي 
به توس��عه اقتصادي و اجتماعي در مناطق روس��تايي مورد توجه قرار گرفته است، فعاليت هايي 
مانند به كارگيري تس��هيل گران روستايي، به عنوان يكي از راه هاي تحقق اين نوع توسعه معرفي 
ش��ده اس��ت. تسهيل گران به عنوان بخش��ي از جمعيت در مناطق روستايي، عالوه بر اينكه خود 
مصرف كننده محصوالت غذايي هستند، قادرند نقش مهمي در آگاه سازي و ترغيب روستائيان و 
به ويژه زنان، براي مصرف محصوالت غذايي عاري از مواد شيميايي ايفا  نمايند. از اين رو، طراحي 
الگوي ارتباطات و اطالع رس��اني مناس��ب براي افزايش دانش اين گروه از افراد نسبت به خطرات 
به كارگيري مواد شيميايي در توليد محصوالت كشاورزي و مصرف مواد غذايي حاوي اين مواد، 
عالوه بر كمك به ارتقاء س��المت در جامعه، احتماالً زمينه س��از حركت به سوي توسعه نظام هاي 
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 اطالع رساني مناسب براي آگاه سازي تسهيل گران 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 تفاوت هاي فردي تس��هيل گران روستايي در دو بخش حومه و نقش رستم شهرستان 
مرودش��ت و پيش زمينه هاي مختلف فردي، اقتصادي، اجتماعي و رسانه اي جامعه مورد مطالعه، 
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به طراحي الگوي ارتباطي و اطالع رساني اقتضايي براي اين گروه از افراد مبادرت نمايد. با توجه 
به هدف تحقيق، چارچوب نظري پژوهش تدوين گرديد كه در شكل 1 مشاهده  مي شود. 

روش پژوهش
براي انجام اين پژوهش از پيمايش مقطعي1 بهره گرفته ش��د. پيمايش   مقطعي از باصرفه ترين 
روش هاي پژوهش است كه از طريق آن مي توان يك جمعيت را به طور كامل يا نمونه اي مورد 

بررسي قرار داد )ارشاد، 1379: 29-32(.
جامعه آماري اين پژوهش، 42 نفر تسهيل گر روستايي منطقه مرودشت استان فارس بود كه 
همه آنها زن بوده و از طريق سرشماري در دو بخش حومه و نقش رستم مورد مطالعه قرار گرفتند. 
براي جمع آوري اطالعات جامع، از تكنيك سه سويه س��ازي2 استفاده شد. براي اين منظور، 
ضمن انجام مشاهده براي بررسي سيماي كلي و شناخت شرايط ساختاري، سياسي � اجتماعي 
و رسانه اي منطقه، مصاحبه هاي باز و عميق نيز با چهار نفر از كارشناسان ترويج و توسعه جهاد 
كشاورزي شهرستان مرودشت و مراكز خدمات روستايي آن با هدف شناخت سياست هاي 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، مصاحبه هايي با اقش��ار مختلف مصرف كنندگان، از جمله 
تسهيل گران انجام شد. سپس با انجام يك مطالعه پيش راهنما، مرور پيش نگاشته ها و با توجه به 
اهداف و الگوي نظري پژوهش، پرسشنامه اي شامل سؤاالت باز و بسته براي جمع آوري اطالعات 
طراحي و تدوين گرديد. متغيرهاي موجود در پرسشنامه و نحوه سنجش آنها عبارت بودند از: 

1. Cross Sectional Survey
2. Triangulation 

ويژگيهايفردي

ويژگيهاياقتصادي

ويژگيهاياجتماعي

ويژگيهايرسانهاي

الگوي 
ارتباطي و اطالع رساني 

مناسب

آگاهي نسبت به 
خطرات ناشي از مصرف 
مواد غذايي حاوي مواد 

شيميايي

شكل1:چارچوبنظريپژوهش
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� دانشدرموردانواعبيماريهايناش�يازموادش�يميايي: اين متغير با 6 سؤال پيرامون آگاهي 
اف��راد از تأثي��ر مواد غذايي حاوي مواد ش��يميايي در ايجاد ان��واع بيماري ها نظير جنون گاوي، 
س��رطان، مس��موميت ها، بيماري هاي رواني و ش��كل گيري ناصحيح ژنتيكي جنين، با طيف 5 

سطحي ليكرت )از بسيار كم تا بسيار زياد( سنجيده شد. 
� دانشدرموردبقايايموادشيميايي: اين متغير با 3 سؤال پيرامون آگاهي افراد از وجود بقاياي 
مواد ش��يميايي در محصوالت غذايي، آب و هوا از طريق طيف 5 س��طحي ليكرت )از بسيار كم 

تا بسيار زياد( سنجيده شد. 
� دانشدرموردكاربردموادش�يمياييدركش�ور: اين متغير با 3 س��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 5 سطحي ليكرت 

)از بسيار كم تا بسيار زياد( سنجيده شد. 
� نگرشنسبتبهتغذيه: منظور از اين متغير، توجه و اهميتي است كه فرد براي تغذيه خود 
و اعضاي خانواده اش قائل است. براي سنجش اين متغير، 9 سؤال پيرامون ديدگاه فرد در رابطه 
با ميزان اهميت كيفيت، طعم و ظاهر مواد غذايي با طيف 5 س��طحي ليكرت )از كاماًل موافقم 

تا كاماًل مخالفم( طرح گرديد. 
� هنجاراخالقينسب�تبهارتقاءسالمتدرجامعه: منظور از اين متغير، احساس تعهد اخالقي 
اس��ت كه فرد براي درگيرش��دن در فعاليت هاي مطلوب اجتماعي، از جمله آگاه س��ازي اقش��ار 
مختلف مردم روس��تا و ارتقاء س��المت آنان، در خويش احس��اس مي نمايد )بامبرگ و موزر1، 
2007: 25-14(. اين متغير با 6 سؤال پيرامون احساس مسئوليت فرد براي آگاه سازي 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 5 س��طحي ليكرت )از 

بسيار كم تا بسيار زياد( سنجيده شد. 
عالوه بر اين، پرسشنامه طراحي شده شامل سؤاالتي درباره ويژگي هاي دموگرافيك )سن، سطح 
تحصيالت، سابقه كار به عنوان تسهيل گر، تعداد اعضاي خانوار، ميزان نسبي و منبع درآمد خانوار(، 
ويژگي هاي فرهنگي )مانند ميزان رفت و آمد با همسايگان و شركت در مراسم  هاي مختلف، جشن ها 
و عزاداري ها(، ش��يوه هاي ارتباطي و منابع اطالعاتي )فردي، الكترونيك، چاپي و بومي( و وضعيت 
زيرساخت هايي مانند شبكه مخابرات منطقه بود. روايي صوري2 پرسشنامه توسط متخصصان موضوعي 
بررسي و تأ ييد 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 پرسشنامه ها، 
اطالعات آنها كدگذاري و با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

1. Bamberg & Moser
 Face validity ـ 2
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شكل 2، مراحل انجام پژوهش شامل مشاهده منطقه، مصاحبه با كارشناسان جهاد كشاورزي 
و كارشناسان مراكز بهداشت روستايي و مردم منطقه و در نهايت گروه بندي تسهيل گران مورد 
مطالعه در دو بخش حومه و نقش رستم شهرستان مرودشت را به منظور طراحي الگوي ارتباطي 

و اطالع رساني مناسب براي اين دو گروه نشان مي دهد. 

 

يافته هاي پژوهش
الف(سيمايكليوشرايطساختاري،سياسي�اجتماعيورسانهايمنطقهموردمطالعه

بازديد و مشاهده روستاهاي مورد مطالعه نشان داد كه در تمامي روستاهاي منطقه، الگوي استقرار 
سكونت گاه ها متمركز بوده و مزارع كشاورزي در اطراف پراكنده هستند. مشاهده منازل روستايي، 
به ويژه در بخش نقش رستم نشان دهنده استقرار خانه هاي قديمي در كنار خانه هايي بود كه با معماري 
خانه هاي شهري و مدرن ساخته شده اند. همچنين مشاهدات حاكي از آن بود كه مزارع كشاورزي 
در بخش حومه از مس��احت بيشتري نس��بت به مزارع كشاورزي در بخش نقش رستم برخوردارند 
و از وضع اقتصادي مطلوب تر و ادوات و تجهيزات كش��اورزي بيش��تري بهره مند مي  باشند. از نظر 
امكانات رفاهي، اگرچه تنها تعداد محدودي از روس��تاها )روس��تاهاي خيرآباد و شمس آباد 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 بهره مند هستند. مشاهدات 
حاكي از آن بود كه فرهنگ ساكنان بخش نقش رستم به فرهنگ شهر بسيار نزديك شده است كه 

بررس��ي س��يماي كلي و شناخت 
و  اجتماع��ي  س��اختاري،  ش��رايط 

رسانه اي منطقه از طريق مشاهده

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

پيمايش

طراحي الگوهاي ارتباطي 
و اطالع رساني مناسب 
براي تسهيل گران مورد 

مطالعه 

انج��ام مصاحبه ه��اي عمي��ق ب��ا 
كارشناسان جهاد كشاورزي شهرستان 
مرودشت براي شناخت سياست توسعه 
در منطقه و  فعاليت هاي ترويجي انجام 

شده در اين راستا

با  عمي��ق  انج��ام مصاحبه ه��اي 
كارشناسان مراكز بهداشت روستايي 
براي بررس��ي وضعيت بهداش��ت و 

سالمت در منطقه

گروه بندي 
تسهيل گران

مرحله1: جمع آوري اطالعات
مرحله 2: تعيين وضعيت متغيرهايي كه بهبود آنها نياز 
به طراحي الگوي ارتباطي و اطالع رساني مناسب دارد.

مرحله 3: دستيابي به هدف 
پژوهش

شكل2:مراحلالگويپژوهش
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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، 
زنگي آباد و حاجي آباد در بخش نقش رستم وجود دارد. به جز در تعداد معدودي از روستاهاي مورد 
مطالعه، مراكز خدمات مانند خانه ترويج، كافي نت و دكه روزنامه فروشي مشاهده نشد. بررسي روابط 
اجتماعي در منطقه بيانگر وجود ارتباطات قوي خويش��اوندي و ازدواج هاي فاميلي بين س��اكنان 
روستاها و حتي روستاهاي مجاور )به ويژه بخش حومه( مي باشد. اگرچه از نظر اكثر اهالي منطقه، 
ميزان رفت  و آمدها در درون روس��تا، نس��بت به گذش��ته بسيار كاهش يافته است، اما رفت و آمد 
به شهرها از جمله شهرستان مرودشت و شيراز، توسط قشر جوان روستا رشد چشمگيري داشته 
است. از نقطه نظر نيروي كار كشاورزي، مشاهدات بيانگر آن بود كه در بخش حومه به دليل وضع 
نسبتاً ضعيف اقتصادي كشاورزان و دسترسي ناكافي آنها به ادوات و تجهيزات كشاورزي، در بيشتر 
مزارع نيروي كار خانوادگي وجود دارد. در حالي كه در بخش نقش رس��تم به جز تعداد معدودي از 
خرده مالكان، در اكثر فعاليت هاي كشاورزي از نيروي كارگري و اداوات و تجهيزات استفاده مي شود. 
مشاهده زيرساخت هاي ارتباطي و اطالع رساني منطقه حاكي از آن بود كه راديو و تلويزيون 
مهم ترين منبع اطالعاتي س��اكنان روس��تاها به ش��مار مي روند. 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 نشان دهنده گرايش نسبتاً زياد قشر جوان روس��تايي به سوي اين فناوري، همراه با 
رايانه و اينترنت مي باشد. همين امر، شايد از داليل كاهش ارتباطات و رفت و آمدها، همچنين 
كاهش برگزاري برنامه هايي مانند تئاتر، ش��عرخواني، قصه خواني، برگزاري جش��ن هاي 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 مصاحبه هاي عميقي كه با كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان مرودشت و مراكز 
خدمات انجام گرفت، اين گونه بيان مي ش��د كه علي رغم موقعيت خوب منطقه مرودش��ت براي 
دستيابي به توسعه پايدار، به دليل استفاده بي رويه از كودها و سموم شيميايي، زيست بوم منطقه 
در معرض خطر جدي است و حاصلخيزي خاك ها و منابع آب در حال كاهش است. اين يافته ها 
با نتايج مطالعه دهقان پور )1384( و شاه ولي و همكاران )1387( در 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، تالش هاي 
ترويج براي گس��ترش تعاوني ها، برگزاري كالس هاي آموزش��ي مختلف و بهره گيري از نيروهاي 
جوان روستايي به عنوان بازوان ترويج از جمله اقدامات انجام شده در سال هاي اخير بوده است. 
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ب(مقايس�هتس�هيلگرانازنظرمتغيرهاي»دانشنس�بتبهانواعبيماريهايناشيازمواد
شيميايي«،»دانشدرموردوجودبقايايموادشيميايي«،»دانشدرموردكاربردموادشيميايي
دركش�ور«،»نگرشنس�بتبهتغذيه«و»هنجاراخالقينسب�تبهارتقاءسالمتدرجامعه«
مقايسه ميانگين دانش دو گروه تسهيل گران بخش حومه و نقش رستم نسبت به انواع بيماري هاي 
ناشي از مواد شيميايي در جدول 1 نشان داده شده است. يافته هاي به دست آمده از آزمون تي 
� تست مستقل حاكي از وجود تفاوت معنادار بين دو گروه از تسهيل گران در سطح 0/05 است. 
در اين راس��تا، اگرچه يافته هاي موجود در جدول 1 نش��ان مي دهد ميانگين  دانش تسهيل گران 
بخش نقش رستم )10/23( نسبت به بيماري هايي مانند جنون گاوي، مرض ليستريا، سرطان، انواع 
مسموميت ها، بيماري هاي رواني و شكل گيري ناصحيح ژنتيكي جنين نسبت به دانش تسهيل گران 
بخش حومه )9/3( بيشتر است، اما در مجموع، با توجه به طيف امتياز اين متغير )24-0( يافته ها 
مبين سطح پايين دانش در هر دو گروه است كه اين امر خود نياز به طراحي يك الگوي ارتباطي 

و اطالع رساني مناسب براي آگاه سازي اين قشر از مصرف كنندگان را نشان مي دهد.
 

جدول1:مقايسهميانگيندانشدرموردكاربردموادشيميايي،نگرشنسبتبه
تغذيهوهنجاراخالقينسبتبهارتقاءسالمتدرجامعهدربينتسهيلگرانموردمطالعه

متغيرها*
تسهيلگرانبخش

حومه
تسهيلگرانبخش

سطحآمارهtنقشرستم
معناداري

انحرافمعيارميانگينانحرافمعيارميانگين

دانش نسبت به انواع بيماري هاي ناشي 
3/93/9810/233/21/90/04از مواد شيميايي*

5/82/47/41/81/090/2دانش نسبت به وجود بقاياي مواد شيميايي
دانش در مورد وضعيت كاربرد مواد 

3/734/92/61/80/08شيميايي در كشور و كشاورزي ارگانيك

 � دامنه امتياز دانش نسبت به بيماري هاي ناشي از مواد شيميايي بين 24-0، دانش نسبت به وجود بقاياي 
مواد ش��يميايي بين 12-0، دانش در مورد وضعيت مصرف مواد شيميايي در كشور و كشاورزي ارگانيك 

بين 0-12 بوده است. 
* معناداري در سطح 0/05

** معناداري در سطح 0/01

از سويي ديگر، ميانگين دانش تسهيل گران در دو بخش نقش رستم و حومه نسبت به وجود 
بقاياي مواد ش��يميايي در آب، هوا و مواد غذايي در جدول 1 نش��ان مي دهد كه علي رغم عدم 
وجود تفاوت معنادار بين دانش دو گروه از تسهيل گران، اما ميانگين دانش تسهيل گران بخش 
نقش رستم )7/4( بيشتر از ميانگين دانش تسهيل گران بخش حومه نسبت به اين موضوع )5/8( 
است. در واقع، با توجه به طيف امتياز اين متغير )12-0( مشاهده مي شود كه تسهيل گران بخش 
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نقش رستم از دانشي باالتر از حد متوسط در مورد وجود بقاياي مواد شيميايي برخوردار هستند، 
در حالي كه تسهيل گران بخش حومه دانش پاييني در مورد اين موضوع دارند. 

همچنين، مقايس��ه ميانگين دانش تسهيل گران دو بخش حومه و نقش رستم در مورد متغير 
وضعيت كاربرد مواد شيميايي و كشاورزي ارگانيك )جدول 1( نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنادار 
بين ميانگين دانش دو گروه از تس��هيل گران اس��ت. اين در حالي است كه با توجه به طيف امتياز 
اين متغير )12-0(، دانش در هر دو گروه پايين اس��ت. اين يافته نش��ان دهنده نياز به راهكارهاي 
مختلف براي آگاه س��ازي بيش��تر تسهيل گران 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 2 مق�ايسه ميان�گين متغيرهاي نگرش نسب�ت به تغذي�ه و هنجار اخالق�ي نسبت به 
ارتق�اء سالمت در جامع�ه را در بين تسهيل گران مورد مطالعه نشان مي دهد. يافته هاي موجود 
در اين جدول حاكي از وجود تفاوت معنادار بين ميانگين دو گروه از تس��هيل گران )در س��طح 
0/01( در مورد متغير نگرش نس��ب�ت به تغذي�ه اس��ت. در اين راستا، يافته ها نشان مي دهد كه 
تس��هيل گران بخش نقش رس��تم اهميت بيشتري براي كيفيت و طعم مواد غذايي مورد مصرف 
خود و خانواده ش��ان قائل هس��تند )ميانگين نگرش نس��بت به تغذيه براي تسهيل گران بخش 

نقش رستم و حومه، به ترتيب 26/24 و 24/22 مي باشد(. 
جدول2:مق�ايسهميان�گيننگرشنسب�تبهتغذي�ه

وهنجاراخالق�ينسبتبهارتق�اءسالمتيدرجامع�هدربينتسهيلگرانموردمطالعه

تسهيلگرانبخشتسهيلگرانبخشحومهمتغيرها
سطحآمارهtنقشرستم

معناداري
انحرافمعيارميانگينانحرافمعيارميانگين

24/223/126/243/91/61/01نگرش نسبت به تغذيه**
هنجار اخالقي نسبت به ارتقاء 

19/673/318/333/41/90/06سالمت در جامعه

 � دامنه امتياز نگرش نس��بت به تغذيه بين 36-0 و هنجار اخالقي نس��ب�ت به ارتقاء س��المتي در جامعه 
بين 24-0 بوده 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 2 بيانگر آن اس��ت كه علي ر غم آن كه تس��هيل گران هر دو بخش از هنجار اخالقي نسبتاً 
مطلوبي برخوردارند، اما ميانگين امتياز اين متغير در بين تس��هيل گران بخش حومه )19/67( 
بيشتر از ميانگين امتياز تسهيل گران بخش نقش رستم )18/33( است. اين امر حاكي از احساس 
تعهد اخالقي نسبتاً بيشتر تسهيل گران بخش حومه براي كمك به حفظ و ارتقاء سالمت ساير 

افراد جامعه نظير دوستان، همسايگان، كشاورزان و اقشار ديگر مصرف كننده مي باشد. 

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالع رساني براي آگاه سازي ...
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ج(مقايسهويژگيهايفردي،اجتماعيواقتصاديتسهيلگرانموردمطالعه
همان طور كه جدول 3 نشان مي دهد، تفاوت معناداري در سطح 0/05 بين سن تسهيل گران دو 
بخش حومه و نقش رس��تم وجود دارد. در اين راستا، تسهيل گران بخش نقش رستم از ميانگين 
سني بيشتري برخوردارند. از سوي ديگر، يافته ها حاكي از عدم وجود تفاوت معنادار بين سابقه 
كار و بعد خانوار دو گروه از تسهيل گران است. علي رغم اين موضوع، يافته ها نشان مي دهد كه 
متوسط سابقه كار تسهيل گران بخش نقش رستم باالتر است. اين در حالي است كه از نظر تعداد 

افراد خانوار، تسهيل گران بخش حومه داراي بعد خانوار بيشتري هستند. 

جدول3:مقايسهويژگيهايفردي،اجتماعيواقتصاديتسهيلگرانموردمطالعه

گي
يژ
و

متغيرها
تسهيلگرانبخشنقشرستمتسهيلگرانبخشحومه

tسطحآماره
معناداري انحرافمعيارميانگينانحرافمعيارميانگين

دي
فر

27/596/129/860/340/05سن )سال(*

20/672/141/191/50/06سابقه كار )سال(

4/92/44/221/60/1بعد خانوار )نفر(

عي
ما
جت
ا

در  ش��ركت  دفع��ات 
25/825/81/60/6كالس هاي ترويجي )در ماه(

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

40/8830/81/80/04

در  ش��ركت  دفع��ات 
جش��ن ها و مراسم هاي 
مذهبي و ملي )در ماه(*

40/5531/181/70/04

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

20/8230/841/50/05

دي
صا

اقت

379230/7743967/7254736/8442343/6240/90/03درآمد*

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

ب��ر مبناي جدول 3، به اس��تثناء ميانگين ش��ركت در كالس هاي ترويج���ي كه در ه�ر دو 
گروه تس��هيل گران بخش حومه و نقش رستم يكسان است، متوسط ساير ويژگي هاي اجتماعي 
در دو گروه با يكديگر متفاوت مي باش��د. ميانگين ميزان رفت و آمد به مناطق ش��هري در بين 
تس��هيل گران نقش رستم باالتر است، اما تسهيل گران بخش حومه از ميانگين باالتري در زمينه 
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رفت و آمد با اقوام و همس��ايگان و ميزان ش��ركت در جشن ها، عزاداري ها و مراسم هاي مذهبي 
برخوردار مي باش��ند. اين يافته نيز بيانگر آن است كه رفتار اجتماعي تسهيل گران مورد مطالعه 
متفاوت اس��ت و نمي توان از راهكارهاي يكسان براي آگاه سازي آنها از خطرات ناشي از مصرف 

مواد غذايي حاوي مواد شيميايي استفاده نمود. 
همچنين، يافته هاي موجود در جدول 3 حاكي از وجود تفاوت معنادار در سطح 0/05 بين ميانگين 
درآمد تسهيل گران دو بخش حومه و نقش رستم است. اين يافته ها نشان مي دهد كه تسهيل گران 

بخش حومه از ميانگين درآمد باالتري نسبت به تسهيل گران بخش نقش رستم برخوردارند. 
 

د(منابعارتباطيواطالعرسانيمورداستفادهتسهيلگرانموردمطالعه
جدول 4 توزيع ف�راواني من�ابع ارتباطي و اطالع رس��ان�ي مورد است�فاده تسهيل گران را نش�ان 
مي ده�د. بر اس��اس اين جدول، پركاربردترين منبع اطالعات فردي تس��هيل گران بخش حومه، 
والدين آنها مي باشند. اين در حالي است كه مهم ترين منبع اطالعات فردي تسهيل گران بخش 
نقش رستم، كارشناسان كشاورزي هستند. در حالي كه پزشكان دومين منبع اطالعاتي تسهيل گران 
بخش نقش رستم را تشكيل مي دهند، دومين منبع اطالعاتي تسهيل گران بخش حومه، دوستان 
و همس��ايگان مي باش��ند. يافته ها نشان مي دهد كه فروشندگان سموم كشاورزي كمترين سهم 
را در منابع اطالعاتي تس��هيل گران هر دو بخش ايفا مي نمايند. )در مورد ارقام جدول زير بايد 

توجه شود كه اغلب پاسخگويان به چند منبع ارتباطي اشاره كرده اند(

جدول4:توزيعفراوانيمنابعارتباطيواطالعرسانيمورداستفادهتسهيلگرانموردمطالعه

منبعارتباطيواطالعرساني

تسهيلگرانبخشحومه

n=20

تسهيلگرانبخشنقشرستم

n=22

درصدازكلفراوانيدرصدازكلفراواني

دي
فر

6301463/3كارشناسان كشاورزي
9451045/4پزشكان

1155940/9دوستان و همسايگان
31514/5فروشندگان سموم كشاورزي

63014/5مهندسين ناظر
735418/2كشاورزان
13651045/4والدين

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالع رساني براي آگاه سازي ...
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ك
وني
تر
لك
ا

63029راديو
1575115تلويزيون

15313/6رايانه
130313/6اينترنت

1301359/09تلفن همراه
1529ايميل
151254/5ماهواره

پي
چا

630731/8روزنامه
630731/8نشريات ترويجي

420627/3كتاب
6301150/0برچسب محصوالت غذايي

420627/3مجالت علمي 

مي
بو

210313/6نمايشگاه هاي محلي
21014/5طنز

42014/5موسيقي محلي
13000تئاتر 

13000شعرخواني
21000قصه خواني

420313/6جشن هاي محلي

مرور مقادير فراواني ارائه شده در جدول 4 نشان دهنده آن است كه تلويزيون در ميان منابع 
ارتباطي و اطالع رس��اني الكترونيك هر دو گروه از تس��هيل گران سهم زيادي دارد. در حالي كه 
تلفن همراه دومين منبع اطالعات الكترونيك در ميان تسهيل گران بخش نقش رستم مي باشد، 
ولي كمترين كاربرد را در ميان تسهيل گران بخش حومه براي ارتباطات ايفا مي نمايد. يافته هاي 
جدول 4 نشان مي دهد كه هر دو گروه از تسهيل گران از اينترنت، رايانه و ايميل نسبت به ساير 

منابع اطالعات الكترونيك و نوين به ميزان كمتري بهره مي برند. 
يافته هاي مربوط به بهره گيري تسهيل گران مورد مطالعه از منابع چاپي در جدول 4 نشان 
مي دهد كه برچسب هاي نصب شده بر روي ظروف مواد غذايي مهم ترين منبع اطالعات چاپي 
تسهيل گران بخش نقش رستم است و روزنامه و نشريات ترويجي اولويت هاي بعدي را در ميان 
منابع ارتباطي و اطالع رس��اني اين گروه تش��كيل مي دهند. ولي روزنامه، نش��ريات ترويجي و 
برچس��ب هاي نصب ش��ده بر روي ظروف مواد غذايي از اهميت نسبتاً برابري براي تسهيل گران 

بخش حومه برخوردارند. 
همچنين، يافته هاي جدول 4 نشان مي دهد كه ميزان بهره گيري تسهيل گران هر دو بخش 
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حومه و نقش رستم از منابع ارتباطي و اطالع رساني بومي مانند موسيقي و جشن هاي محلي بسيار 
ضعيف مي باشد. اين در حالي است كه يافته هاي حاصل از مشاهده و مصاحبه نيز، اين موضوع 
را مورد تأييد قرار مي دهند. اما در مجموع، يافته ها نش��ان دهنده بهره گيري بيشتر تسهيل گران 

بخش حومه از اين نوع منابع اطالعاتي است. 
در مجموع، يافته هاي پژوهش نشان دهنده تفاوت  بارز دو گروه تسهيل گران مورد مطالعه از 
نظر ويژگي هاي مختلف است كه بدون در نظر گرفتن اين تفاوت ها، طراحي يك الگوي ارتباطي 
و اطالع رس��اني اقتضايي مناس��ب براي آگاه س��ازي آنان از خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي 
حاوي مواد ش��يميايي و از اين طريق ارتقاء س��المت جامعه به عنوان يك ركن اساس��ي توسعه 

پايدار انساني، اقتصادي و اجتماعي در منطقه مورد مطالعه امكان پذير نخواهد بود. 

نتايج و بحث
از آنجا كه يك�ي از ابع�اد مهم توس�عه، ارت�قاء س�المت در جامعه از طريق به كارگيري الگوهاي ارتباطي 
و اقتضايي مناسب است، در اين پژوهش با بررسي يافته هاي حاصل از مشاهده، مصاحبه و پيمايش، 
الگوي ارتباطي و اطالع رساني متناسب با شرايط هر يك از دو گروه تسهيل گران مورد مطالعه در دو 
بخش حومه و نقش رستم منطقه مرودشت، به منظور ارتقاي آگاهي آنها در زمينه خطرات ناشي از 
مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي به ترتيب در جداول 5 و 6 و شكل هاي 3 و 4 آمده است. 
بر مبناي يافته هاي پژوهش، تس��هيل گران بخش حومه داراي س��ن و س��ابقه كار نس��بتاً 
كمتري مي باش��ند. همچنين، اين گروه از تس��هيل گران از نگرش تغذيه و دانش پايين تري در 
مورد وجود بقاياي مواد ش��يميايي در آب، هوا و محصوالت غذايي، انواع بيماري هاي ناش��ي از 
مواد شيميايي، وضع�يت كاربرد م�واد شيمي�ايي در كش�ور، ويژگ�ي هاي كش�اورزي ارگاني�ك 
و مصرف محصوالت توليد ش��ده از آن در كش��ورهاي ديگر برخوردار مي باش��ند. اما از آنجا كه 
برمبناي يافته ها، اين گروه از تسهيل گران از هنجار اخالقي و احساس تعهد نسبتاً بااليي نسبت 
به لزوم ارتقاء س��المت در جامعه و كمك به س��اير افراد از جمله كشاورزان برخوردارند، به نظر 
مي رس��د آنها بتوانند به عنوان بازويي توانمند براي برنامه هاي ترويج و توس��عه مورد توجه قرار 
گيرند. از اين رو، طراحي يك الگوي ارتباطات و اطالع رس��اني مناس��ب براي افزايش دانش اين 
گروه از تس��هيل گران 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 به عنوان يك ركن توسعه پايدار در مناطق روستايي منطقه مورد مطالعه 
خواهد بود. از آنجا كه بر اساس يافته هاي پژوهش، اين گروه از تسهيل گران به ميزان زيادي از 
منابع اطالعات فردي شامل دوستان و والدين استفاده مي نمايند و با توجه به اهميت بيشتري 
كه اين گروه براي جشن هاي محلي قائل هستند، به نظر مي رسد استفاده از »نظريه استحكام« 

و »نظريه شبكه اجتماعي« در ارتقاي آگاهي تسهيل گران اين گروه مؤثر باشد. 

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالع رساني براي آگاه سازي ...
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جدول5:طراحيالگويمتناس�بباويژگ�يهاوش�رايطتسهي�لگران
بخشحومهنسبتبهخطراتناش�يازمصرفموادغذاييحاويموادشيميايي
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فردي
و  دوس��تان   •

همسايگان
• والدين 

بومي
جش��ن هاي   •

محلي

الكترونيك
برنامه ه��اي   •

تلويزيوني
برنامه ه��اي   •

راديويي

 � سابقه كار كمتر

 � بعد خانوار بيشتر

 � وضعيت اقتصادي ضعيف تر

 �  دان��ش كمت��ر نس��بت ب��ه 
بيماري هاي ناشي از مواد شيميايي

توجه به تأثير 
بافت اجتماعي 
بر اطالعات و 
از آن طريق 

تصميم گيري فرد

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

 � دانش كمتر در مورد وضعيت 
مصرف مواد شيميايي در كشور 

و كشاورزي ارگانيك

 � نگ��رش ضعيف تر نس��بت به 
تغذيه

 � هنج��ار اخالق��ي مطلوب ت��ر 
نس��بت ب��ه ارتقاء س��المتي در 

جامعه

توجه به نقش 
همبستگي 

جغرافيايي و 
همبستگي 
اجتماعي بر 

شناخت و آگاهي 
افراد

 � ميزان رفت و آمد بيشتر با اقوام 
و همسايگان

 � مي��زان ش��ركت بيش��تر در 
جشن ها، عزاداري ها و مراسم هاي 

مذهبي
 � استفاده از دوستان، همسايگان 
و والدين به عنوان مهم ترين منبع 

ارتباطات و اطالع رساني فردي
 � اس��تفاده از راديو و تلويزيون 
به عنوان مهم ترين منبع ارتباطات 

و اطالع رساني الكترونيك
 � اس��تفاده از جشن هاي محلي 
به عنوان مهم تري��ن منابع بومي 

ارتباطات و اطالع رساني

توج��ه ب��ه نق��ش 
رسانه هاي ارتباطي 
بر دانش، آگاهي و 

نگرش فرد

)فاضل نيا و ركن الدين افتخاري، 1384(، ) يافته هاي به دست آمده از طريق مشاهده، مصاحبه و پيمايش در پژوهش( 
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يافته هاي حاصل از مطالعه حاكي از آن اس��ت كه تس��هيل گران بخش حومه از ميان منابع 
ارتباطي و اطالع رساني الكترونيك، گرايش بااليي به استفاده از راديو و به ويژه تلويزيون دارند. از 
اين رو، دست اندركاران ارتباطات، آموزش، بهداشت، ترويج و توسعه قادر خواهند بود با به كارگيري 
»نظريه برجسته سازي« نقش مهمي در بهبود دانش و آگاهي اين گروه از تسهيل گران نسبت به 
خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي ايفا نمايند. بر اين اساس، رسانه هاي 
ارتباطي مانند تلويزيون و راديو مي توانند با برجسته س��ازي و اولويت بخش��ي پيام ها و اطالعات 
مختلف در مورد داليل و پيامدهاي بيماري هايي نظير سرطان، انواع مسموميت هاي حاد و مزمن، 
امراضي مانند جنون گاوي، مرض ليس��تريا و يا تأثير نامطلوب مواد ش��يميايي بر زنان باردار و 
س��المت جنين به اين گروه از تس��هيل گران، در ارتقاي آگاهي، شناخت و احتماالً تغيير نگرش 

آنها نسبت به مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي كمك نمايند. 
عالوه بر اين، يافته هاي حاصل از مطالعه حاكي از باال بودن ميزان رفت و آمد تس��هيل گران 
بخش حومه با همس��ايگان و ش��ركت بيشتر آنها در جشن ها، عزاداري ها و مراسم هاي مذهبي در 
روستاي خود و روستاهاي مجاور مي باشد. از اين رو، به كارگيري »نظريه موزائيكي« كه بر مبناي 
آن همبستگي جغرافيايي و اجتماعي بر آگاهي افراد از مسائل مختلف تأثيرگذار است نيز مي تواند 
به عنوان يك الگوي ارتباطي و اطالع رساني مناسب براي اين گروه از تسهيل گران در نظر گرفته 
ش��ود. در مجموع، ش��كل 3، الگوي ارتباطي و اطالع رساني مناسب براي آگاه سازي تسهيل گران 
بخش حومه منطقه مرودشت نسبت به خطرات ناشي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي 

را نشان مي دهد.

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالع رساني براي آگاه سازي ...

اطالع��ات  تولي��د 
خطرات  زمين��ه  در 
بقاياي مواد شيميايي 
در غ��ذا، آب و ه��وا 
بر س��المت انسان و 
بيماري  هاي ناشي از 
آن توسط متخصصان 

بهداشت و سالمت

توليداطالعات
ومحتوايپيام

)بر اساس ستون 5 
جدول 5(

پردازش
اطالعات

)بر اساس ستون 6 
جدول 5(

انتقالاطالعاتازطريق
رسانههايبوميوالكترونيك
)بر اساس ستون 7 جدول 5(

تبدي��ل اطالعات به 
نمودارها،  تصاوي��ر، 
ج��داول و متن هاي 

استاندارد 

تسهيلگران
بخشحومه
مرودشت

- تلويزيون
- راديو

- برگزاري جشن هاي محلي

منابعاطالعاتفردي
-  دوستان

- همسايگان
- والدين

و  بازخورد 
مبادله اطالعات

شكل3:الگويارتباطيواطالعرسانيمناسببرايآگاهسازيتسهيلگرانبخشحومهمنطقهمرودشت
نسبتبهخطراتناشيازمصرفموادغذاييحاويموادشيميايي
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از سويي ديگر، همان طور كه يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، تسهيل گران بخش نقش رستم 
از س��ن و س��ابقه كار نسبتاً باالتر و وضعيت اقتصادي بهتري برخوردارند. هر چند تسهيل گران 
اين گروه، نگرش تغذيه بهتر و دانش باالتري نسبت به تسهيل گران بخش حومه دارند، اما در 
مجموع، دانش و آگاهي آنها در مورد انواع بيماري هاي ناش��ي از مواد ش��يميايي، وجود بقاياي 
مواد ش��يميايي در آب، هوا و محصوالت غذايي، وضع�يت كاربرد م�واد ش��يمي�ايي و توليد و 
مصرف محصوالت ارگانيك در كش�ور 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��ن ها، عزاداري ها و 
مراسم هاي مذهبي شركت مي نمايند. عالوه بر اين، اين گروه از تسهيل گران، از هنجار اخالقي 
و احساس تعهد كمتري براي ارتقاء سالمت جامعه برخوردار مي باشند. با توجه به اين امر، يك 
الگوي ارتباطي و اطالع رس��اني مناس��ب، عالوه بر تالش براي ارتقاء دانش و آگاهي اين گروه 
از تس��هيل گران نس��بت به خطرات ناشي از مصرف مواد ش��يميايي، بايد تالش نمايد تا حس 
نوع دوس��تي و تعهد آنها را نس��بت به مسائل و مش��كالت هم نوعانشان و ارتقاء سالمت جامعه 

تحريك نمايد. 
بر اس��اس »نظريه ش��كاف آگاهي يا اطالعات«، از آنجا كه تسهيل گران بخش نقش رستم 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 سريع تر و بيشتر از گروه  
اول، قادر به كس��ب اطالعات خواهند بود. همچنين، از آنجا كه بر اس��اس يافته ها، كارشناسان 
كش��اورزي، پزشكان و والدين مهم ترين منابع اطالعات فردي اين گروه را تشكيل مي دهند، در 
طراحي الگوي ارتباطي و اطالع رساني مناسب اين گروه بايد از نظريه هاي »استحكام« و »شبكه 

اجتماعي« براي ارتقاي آگاهي آنها استفاده شود. 
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جدول6:طراحيالگويمتناس�بباويژگ�يهاوش�رايطتسهي�لگرانبخشنقشرستمنسبتبه
خطراتناش�يازمصرفموادغذاييحاويموادشيميايي
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 � بعد خانوار كمتر

 � وضعيت اقتصادي بهتر

 � دانش بيش��تر نس��بت به انواع 
بيماري هاي ناشي از مواد شيميايي

توجه ب��ه نقش بافت 
اطالعات  بر  اجتماعي 
فرد در مورد خطرات 
ناش��ي از مصرف مواد 
شيميايي  مواد  حاوي 
و از آن طري��ق تأثير 
ب��ر تصميم گيري وي 
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 � دانش بيشتر در مورد وضعيت 
مصرف مواد شيميايي در كشور 

و كشاورزي ارگانيك
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ارتباطي  رس��انه هاي 
ب��ر دان��ش، آگاهي و 
نگرش ف��رد در مورد 
از  ناش��ي  خط��رات 
مص��رف م��واد حاوي 
از  ش��يميايي  م��واد 
برجسته سازي  طريق 
اطالعات در اين زمينه
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اخالق��ي فرد در مورد 
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جامعه

)فاضل نيا و ركن الدين افتخاري، 1384(، )يافته هاي به دست آمده از طريق مشاهده، مصاحبه و پيمايش در پژوهش( 
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بر اس��اس يافته هاي پژوهش، تلفن همراه، ماهواره و تلويزيون از مهم ترين منابع اطالعاتي 
الكترونيك و نوين تس��هيل گران بخش نقش رستم مي باشند. همچنين بر اساس يافته ها، منابع 
اطالعات چاپي ش��امل روزنامه، نش��ريات ترويجي و برچس��ب هاي نصب ش��ده بر روي ظروف 
محصوالت غذايي نيز نقش��ي مهم در ارتقاء آگاهي اين گروه از تس��هيل گران ايفا مي نمايند. از 
اين رو، دست اندركاران ارتباطات و توسعه قادر خواهند بود با به كارگيري »نظريه برجسته سازي« 
و منابع چاپي نقش مهمي در ارتقاي دانش و آگاهي اين گروه از تسهيل گران 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 مي توانند با كمك دست اندركاران ارتباطات و از طريق 
ارسال پيام كوتاه تلفني، با برجسته سازي و تكرار اطالعات پيرامون بيماري هاي ناشي از مصرف 
مواد غذايي حاوي مواد شيميايي در تلويزيون و روزنامه ها و نشريات، آگاهي و شناخت الزم از 
بهداشت را براي اين گروه از تسهيل گران فراهم نموده و نقشي مهم در دستيابي به توسعه پايدار 
جامعه مورد مطالعه ايفا نمايند. در مجموع شكل 4، الگوي ارتباطي و اطالع رساني مناسب براي 
آگاه س��ازي تسهيل گران بخش نقش رس��تم منطقه مرودشت نسبت به خطرات ناشي از مصرف 

مواد غذايي حاوي مواد شيميايي را نشان مي دهد. 

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

و سالمتي و مردم

توليداطالعات
بهصورتمشاركتي
)بر اساس ستون 5 

جدول 6(

پردازش
اطالعات

)بر اساس ستون 6 
جدول 6(

انتقالاطالعاتازطريق
رسانههايچاپيوالكترونيك
)بر اساس ستون 7 جدول 6(

به  اطالعات  تبدي��ل 
تصاوي��ر، نموداره��ا، 
متن هاي  و  ج��داول 
چاپ��ي،  اس��تاندارد 
الكترونيكي و گرافيكي 

تسهيلگران
بخشنقش
رستممنطقه
مرودشت

- تلفن همراه
- تلويزيون
- ماهواره

- نشريات ترويجي
- روزنامه

- برچس��ب بر محصوالت 
غذايي

منابعاطالعاتفردي
- كارشناسان ترويج

- پزشكان
- والدين

و  بازخورد 
مبادله اطالعات

شكل4:الگويارتباطيواطالعرسانيمناسببرايآگاهسازيتسهيلگرانبخشنقشرستممنطقه
مرودشتنسبتبهخطراتناشيازمصرفموادغذاييحاويموادشيميايي
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نتيجه گيري و پيشنهادها
همان ط��ور ك��ه يافته هاي حاصل از مش��اهده، مصاحبه و پيمايش در اين پژوهش نش��ان داد، 
تس��هيل گران مورد مطالع��ه داراي تفاوت هاي ف��ردي، اجتماعي، اقتصادي و رس��انه اي بارزي 
هس��تند. اين امر بيانگر آن اس��ت كه به كارگيري الگوي ارتباطي و اطالع رس��اني يكسان براي 
آگاه س��ازي تس��هيل گران نسبت به خطرات ناش��ي از مصرف مواد غذايي حاوي مواد شيميايي 
صحيح و منطقي نمي باش��د. اين موضوع يادآور آن است كه دست اندركاران 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 ويژگي هاي گروه هدف خود پرداخته و س��پس، با طراحي الگوي ارتباطي 

اقتضايي مناسب، به سوي 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 دست اندركاران بهداش��ت و توسعه، هر چه سريع تر نس��بت به آگاه سازي اقشار مختلف 
مصرف كنندگان 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 اطالع رساني مناسب براي اقشار مختلف 
را طراحي نموده و به كار گيرند. در اين راس��تا و قبل از هر چيز پيش��نهاد مي ش��ود تا از طريق 
برنامه هاي آموزش��ي، نه تنها دس��ت اندركاران و برنامه ريزان توسعه نسبت به اهميت ارتباطات و 
اطالع رساني 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 تسهيل گران در آگاه سازي  روستائيان نسبت به بهداشت، 
انجام مطالعات بيش��تر در بين تس��هيل گران روستايي در نقاط مختلف كشور به منظور طراحي 
الگوي ارتباطي اقتضايي متناسب با هر گروه، گامي مؤثر در راستاي توسعه پايدار خواهد بود. 

طراحي دو الگوي ارتباطاتي و اطالع رساني براي آگاه سازي ...
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