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MEDIA LITERACY INTERVENTION

 

The Impact of Media Literacy Intervention on the Female Students’ 
Attitudes about Self-Medication of Slimming Supplements

ABSTRACT
Background and objective: Self-medication of slimming supplements has in-
creased. Media advertising is involved in this field. The aim of the present study 
was to determine the effect of media literacy educational intervention in the 
students’ attitudes about self-medication of slimming supplements among the 
female dormitories in University of Medical Sciences in Iran.
Methods: In this quasi-experimental study of controlled type, 98 students were 
selected by multistage cluster sampling method and randomly divided into 
two groups of 49 tests and 49 control. The data collecting instruments were 
the researcher-made questionnaire about media literacy and attitude on self-
medication of slimming pills, BICI questionnaire of body image, and SEI Cooper 
Smith’s questionnaire of self-esteem. Based on the results obtained from the 
questionnaires early completion, an appropriate educational intervention was 
designed and carried out. One and three months after the intervention, data 
was gathered and analyzed in (16) SPSS software using descriptive and analyti-
cal tests.
Results: Before the intervention, the mean scores of attitude, body image, self-
esteem, and dimensions of media literacy in both groups were moderate, and 
there was no significant difference between them. Also, positive correlations 
were observed in the experiment group between attitude and knowledge (r 
= 0.99, p = 0.001), critical thinking (r = 0.61, p = 0.001) and analysis (r=0.37, 
p=0.009). One and three months after the intervention, the mean scores of  
body image, self-esteem, and dimensions of media literacy were  observed sig-
nificant in  both groups (p <0.05).
Conclusion: Media literacy education was effective in promoting the attitude 
about slimming supplements.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Media literacy, Attitude, Slimming Supplements, Self-Medication, 
Female Student.
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مداخله آموزشی سواد رسانه ای 

تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای برنگرش دانشجویان  درباره مصرف 

خودسرانه مکمل های الغری

چکیده
زمینه و هدف: مصرف خودسرانه مکمل های الغری افرایش یافته است. تبلیغات رسانه ها در این زمینه 
تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش درباره مصرف  نقش دارند.  هدف این مطالعه تعیین 

خودسرانه مکمل های الغری در دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکي ایران است.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی از نوع شاهدار 98 دانشجو به روش خوشه ای چند مرحله 
ای انتخاب و با روش تخصیص تصادفی به دو گروه49 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری 
اطالعات پرسشنامه های محقق ساخته درباره سواد رسانه ای و نگرش درباره مصرف خودسرانه قرص 
الغری، پرسشنامه های استاندار تصویر بدن BICI و عزت نفس کوپر اسمیت SEI بود. بر اساس نتایج 
بدست آمده از تکمیل  اولیه پرسشنامه ها، مداخله آموزشی مناسب طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. 
یک و سه ماه بعد از مداخله داده ها در نرم افزار spss) 16( با کاربرد آزمون هاي توصیفی و تحلیلی 

تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: قبل مداخله میانگین نمره نگرش،تصویر بدن، عزت نفس و ابعاد سواد رسانه ای در دو گروه 
 ،P>0/05(متوسط بود و با هم تفاوت معنادارنداشتند. همچنین در گروه آزمون میان نگرش با آگاهی
مثبت  همبستگی   )R=0/37  ،P>0/05(تحلیل تجزیه  و   )R=0/61  ،P>0/05(تفکرانتقادی  ،)R=0/99
معنادار مشاهده شد.یک و سه ماه پس از مداخله میان میانگین نمرات نگرش، تصویر بدن، عزت نفس و 

.)p< 0/05(ابعاد سواد رسانه ای در دو گروه اختالف معنی دار مشاهده شد
نتیجه گیری: آموزش سواد رسانه ای بر ارتقائ نگرش دریاره مصرف خودسرانه مکمل های الغری موثر 

بوده است.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه ها: سواد رسا نه ای، نگرش، مکمل الغری، مصرف خودسرانه، دانشجویان دختر.

 استناد : صلحی م، جورمند ه، گوهری م ر. تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای برنگرش دانشجویان  
درباره مصرف خودسرانه مکمل های الغری. فصلنامه سواد سالمت. بهار 1395؛1 )1(:24-13.
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مقدمه 
روش های  از  یکی  عنوان  به  الغری  مکمل های  از  استفاده  امروزه 
درمان چاقی، امری متداول شده است )1(. این مکمل ها به اشکال 
به  بازار  در  دیگر  و شکل های  کپسول  مایع،  پودر،  قرص،  متنوع 
فروش می رسند. در مطالعه ای در زمینه تغذیه و اعتقادات بهداشتی 
در زمینه مصرف مکمل های تغذیه ای 80/3% شرکت کنندگان در 
مطالعه از مکمل های الغری در دو سال گذشته استفاده می کردند و 
28/8% آنها دچار عوارض شدید مصرف این قرصها شده بودند. در 
این مطالعه ارتباط مثبت بین نگرش درکنترل بهداشتی و مصرف 
ترکیبات  بررسی  پژوهش  در  شد)2(.  پیدا  الغری  مکمل های 
وزن،  کاهش  برای  چینی  گیاهی  کپسول های  و  قرص  غیرمجاز 
گیاهی  الغری  ترکیبات  و  قرص ها  در  غیرمجاز  ترکیبات  وجود 
مطرح و مشخص شد این داروهای  به اصطالح گیاهی که تبلیغات 
زیادی در ماهواره برای آنها صورت می گیرد از ترکیبات غیرمجاز 
این  متوجه  نمی توان  آنها  بسته بندی  روی  از  و  اند  شده  درست 
موضوع شد. از عوارض  این ترکیبات خشکی دهان، لرزش دست، 
، تپش قلب،  فزایش فشار خون، اختالالت خواب، کاهش اشتها 
آسیب کلیه و کبد، مشکالت قلبی و عروقی و تمایل به مصرف 
مجدد در مصرف کنندگان و حتی مرگ ذکر شده است)3(. اطالع 
خود  مصرف  از  پیشگیری  و  داروها  مصرف صحیح  براي  رساني 
غیر  و  جانبي  عوارض  پیدایش  از  تا  است  داروها ضروري  سرانه 

مؤثر شدن آنها در درمان جلوگیري شود)4(.
مصرف  عدم  زمینه  در  آموزش  بر  مختلف  مطالعات  در 
نتیجه  محصوالت  این  زیرا  است  شده  تاکید  الغری  مکمل های 
دارای  می شود  تبلیغ  رسانه ها  در  که  آنچنان  و  ندارند  را  دلخواه 
در  ولی  نامناسب  مکانهای  در  همچنین  نیستند  طبیعی  ترکیبات 
دسترس مانند سوپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای عرضه 
مهمی  نقش  الغری  مکمل های  در مصرف  تبلیغات  می شوند)5(. 
دارند)3(. از جمله دالیل مصرف مکمل های الغری در کشور ما  
پیر  صنعتی،  زندگی  نتیجه  در  تحرکی  کم  شهرنشینی،  افزایش 
مکمل ها  مصرف  است  شده  باعث  که  شده   ذکر  جمعیت  شدن 

خصوصا مکمل های الغری ضروری تر  جلوه کند )6(. 
تحلیل،  دسترسی،  قدرت  و  توانایی  یعنی  ای1  رسانه  سواد 
در  مي توان  که  رسانه اي  پیام هاي  و  اطالعات  انتقال  و  ارزیابي 
چارچوب هاي مختلف چاپي و غیر چاپي عرضه نمود. سواد رسانه 
ای  به عنوان یکی از مهمترین پدیده های عصر اطالعات است تا 
به مخاطب کمک کند سطح اطالعات و دانش خود را بالاستفاده 
رسانه ها  از  تفریح  برای  و صرفا  عادت  سر  از  کند  و سعی  ببرد 
استفاده نکند بلکه با بینش و آگاهی الزم به تولید و تفسیر پیام ها 
بپردازد)7(. سه جنبه سواد رسانه ای عبارتند از اول ارتقای آگاهی 
نسبت به رژیم مصرف رسانه ای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان 
و نحوه مصرف غذای رسانه ای از منابع رسانه ای گوناگون که در 
مهارت های  آموزش  دوم  رسانه هاست.  محتوای  همان  کالم  یک 
اجتماعی،  تحلیل  و  تجزیه  سوم  و  انتقادی  تماشای  یا  مطالعه 

سیاسی و اقتصادی رسانه ها که در نگاه اول قابل مشاهده نیست.
اولین نکته در موضوع سواد رسانه ای توجه داشتن به میزان و 
نسبت مصرف از هر رسانه در رنگین کمان رسانه هاست و سپس با 
توجه به این نکته، دیدن و خواندن و شنیدن عمدتا باید از موضع 
و  دست اندرکاران  نقش  به  اینکه  نکته  سومین  و  باشد  انتقادی 
مالکان رسانه ها هم باید توجه داشت)8(. در نظام آموزشی کانادا 
سواد رسانه ای به طور رسمی برای آگاهی و درک بهتر و برای 
آزادی عمل انتقادی پذیرفته شده است. در کشور ژاپن آموزش 
سواد رسانه ای اولین بار از سوی وزارت پست و مخابرات این 
کشور مطرح شد و همین وزارت متولی آموزش سواد رسانه ای 
است. آموزش سواد رسانه ای در این دو کشور باعث شده است 
به دانش آموزان دیگر کشورها،  آنها،  نسبت  که دانش آموزان 
کنند.  پیدا  رسانه ها  خروجی  به  نسبت  بیشتری  درک  و  تسلط 
طور  به  لذا  و  می خواهند  چه  رسانه ها  از  می دانند  خوبی  به  آنها 
فعاالنه به تحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای رسانه ای می پردازند 
تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می شوند، درک کنند)9(. 
در مطالعه Brian و همکاران ارتباط مستقلی بین سواد رسانه ای 

1. Media Literacy
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و کاهش مصرف سیگار در نوجوانان و کاهش مستعد بودن برای 
 Brown مصرف سیگار در آینده را نشان داد )10(. در بررسی
و همکاران در سال 2006 سواد رسانه ای پتانسیلی برای ارتقاء 
زارعی  پژوهش  در  است)11(.  شده  محسوب  نوجوانان  سالمت 
پور و همکاران به نقش رسانه های گروهی در ارتقاء سواد سالمتی 
در جامعه اشاره شده است. این نقش به علت کارکرد رسانه های 
گروهی، به لحاظ آموزشی و آگاهی بخشی، خبری و همچنین به 
به  اوقات فراغت است )12(. سواد رسانه ای   منظور پر کردن 
در  و  انسانی  توسعه  پیشرفت  جهت  در  ارزشمندی  ابزار  عنوان 
بودن  پایین  می شود)13(.  محسوب  جوامع  پایدار  توسعه  نهایت 
مشکالت  از  بسیاری  شیوع  با  جامعه  یک  ای  سوادرسانه  سطح 

بهداشتی، بیماری های واگیر و غیر واگیر در ارتباط  است.
در سنین جوانی ظاهر جسمانی و تصویر بدن یکی از جنبه های 
مهم درتشکیل هویت فرد است. تغییرات جسمی، شناختی، اجتماعی 
ایجاد شده در این دوران، نگرانی درباره جذابیت جسمانی و عدم 
اطمینان در برقراری ارتباطات اجتماعی، باعث نگرانی فرد درباره 
می شود.  وی  جسمانی  ساختار  درباره  دیگران  ارزیابی  چگونگی 
به  زنان  اکثر  در  بدن  تصویر  که  است  آن  موید  بسیاری  شواهد 
صورت منفی تجربه می شود. در یک مطالعه نشان داده شده است 
70 درصد دانشجویان دختر از ظاهر جسمانی خود ناراضی هستند 
و 28 درصد مبتال به اختالل در تصویر بدن هستند)14(. رسانه ها 
افراد به ظاهر فرد، سوء استفاده  و وسایل ارتباط جمعی از توجه 
می کنند و پیوسته راهکارهایی جهت بهتر کردن ظاهر فیزیکی به 
راه ها می توانند  این  توسط  ادعا می کنند که  و  ارائه می دهند  آنان 
کیفیت زندگی افراد ارتقاء می یابد )15(. بسیاری از زنان نارضایتی 
از بدن را تجربه می کنند )16(. بدن و نگرانی نسبت به آن به یکی 
از مهم ترین نگرانی ها و دل مشغولی ها در زندگی دختران و زنان 
تبدیل شده است و این، تنها مربوط به زنانی که از مشکلی چون 
الغری و یا چاقی رنج می برند نمی شود. آن چه دختران و زنان از 
طریق رسانه ها تماشا می کنند، به طور فزاینده ای بر اهمیت ظاهر 
تاکید می کند )17( و این موضوع بر درک و تجزیه و تحلیل زنان 

نسبت به بدن خود در زندگی روزمره تاثیر می گذارد)18(.
کوپر اسمیت1 عزت نفس را ارزشیابی فردی می داند که بطور 
معمول با توجه به خویشتن حفظ می شود. او چهار عامل  اسنادی را 
برای رشد عزت نفس بیان می کند. نخست و مقدم بر تمام عوامل، 
میزان احترام ، پذیرش و عالقه ای است که فرد دریافت می کند. 
دومین عامل تجربه ها و موفقیت هایمان در زندگی است. سومین عامل 
ارزش و انتظاراتی است که بر مبنای آن تجربه ها را تفسیر می کنیم و 
چهارمین عامل چگونگی پاسخ به از دست دادن ارزش است.)19(. 
تحقیق فودر در سال 2005 در باره ارتباط ابراز وجود نوجوانان با 
مشکالت عاطفی و رفتاری مانند عزت نفس ضعیف نشان داد ابراز 

وجود با خودپنداره و عزت نفس ارتباط قوی دارد )20(.
امروزه، سواد رسانه ای به عنوان شاخص مهم برای شناسایی 
ارزیابی صاحبنظران  و  توجه  مورد  جامعه  کلی سالمت  وضعیت 
قرار گرفته است. آموزش سالمت با هدف باال بردن سطح سواد 
و  خود  سالمت  درباره  تا  می کند  کمک  آنها  به  مردم  ای  رسانه 
خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند قادر باشند تصمیم 
بگیرند و رفتارهای بهداشتی را اتخاذ کنند. نتیجه این کار ارتقای 
اقشاری  از  دختر  دانشجویان  دارد.  دنبال  به  را  جامعه   سالمت 
هستند که در معرض خطر مصرف مکمل های الغری قرار دارند 
و آموزش پیشگیری از مصرف این مکمل ها در آنها ضروریست. 
هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش سواد رسانه اي بر نگرش 
دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره 
سازمانی  وابستگی  است.  الغری  مکمل های  خودسرانه  مصرف 
این  نتایج  است.  دانشگاه  این  در  مطالعه  انجام  علت  محققین 
نگرش  ارتقاء  منظور  به  مداخالت  طراحي  در  تواند  مي  مطالعه 
خودسرانه  مصرف  از  یشگیری  درباره  بررسی  مورد  دانشجویان 

مکمل هاي الغري کاربرد داشته باشد.

موادوروشها
در این مطالعه مداخله ای از نوع شاهددار 98 نفر از دانشجویان 

1.Cooper-Smith
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دختر خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت داشتند.  
مقایسه  فرمول  از  مطالعه  این  در  نمونه  حجم  محاسبه  برای 
میانگین دو گروه غیر وابسته استفاده شد. در این فرمول انحراف 
معیار دو جامعه کنترل و آزمون را مساوی  نظر گرفته شد و با 
جاگذاری تفاوت میانگین های نگرش، آگاهی، تصور بدن، عزت 
انجام  با  برخی  در  و  قبلی  مطالعه  از  استفاده  با  )دربرخی  نفس 
مطالعات مقدماتی( و درنظر گرفتن بزرگترین عدد بدست آمده 
از  منظور جلوگیری  به  اضافه  نمونه  نظر گرفتن  در  و  فرمول  از 
ریزش نمونه ، حجم نمونه برآورد شد.  بدین صورت که انحراف 
معیار از مطالعه قبلی)14( برابر17و تفاوت میانگین ها )نگرش( 
10 در نظر گرفته شد، حداقل حجم نمونه نمونه مورد نیاز در هر 
یک از دو گروه کنترل و آزمون 45 محاسبه می شود که با درنظر 
گرفتن ده درصد اضافه به منظور جلوگیری از کم شدن نمونه به 
علت ریزش نمونه؛ تعداد نمونه در هر گروه نفر و49 تعداد کل 

افراد نمونه98 نفر تخمین زده شد.
روش نمونه گیری تخصیص تصادف بود بدین صورت که ابتدا 
فهرستی از خوابگاه های علوم پزشکی ایران تهیه)چهار خوابگاه ( 
و سپس به طورتصادفی دو خوابگاه انتخاب و به طور تصادفی به 
گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. در داخل هر خوابگاه  نیز 49 
دانشجو بطور تصادفی وارد مطالعه شدند.ابزار گردآوری اطالعات 

دراین مطالعه چهار پرسشنامه بود: 
1- پرسشنامه محقق ساخته نگرش درباره مصرف خودسرانه قرص 
الغری شامل12 سوال مربوط به نگرش درباره پیشگیری از 
پنج  لیکرت  مقیاس  با  الغری  مکمل های  خودسرانه  مصرف 
کامال  و  مخالفم  ندارم،  نظری  موافقم،  )کامالموافقم،  تایی 
مخالفم حداقل و حداکثر12 و 60 بود. جهت سنجش اعتبار 
پرسشنامه پژوهش حاضر از روش اعتبار محتوی استفاده شد. 
بدین صورت که پرسشنامه در اختیار 10 نفر از  متخصصان 
تغییرات و اصالحات الزم  قرار داده شد و  بهداشت  آموزش 
طبق نظر آنان انجام شد. همچنین پیشنهادات متخصصان در 
کردن  واضح  یا  کردن  کوتاه  برای  صوری  اعتبار  خصوص 

بدست   )CVI(روایی شاخص  شد.  اعمال  سواالت  برخی 
ونسبت  بود  0/75بیشتر  از  بخش  این  سواالت  همه  آمده 
حداقل  بخش  این  سواالت  همه  آمده  بدست   )CVR( روایی 
0/62بدست آمد که طبق جدول الوشه ) برای ده نفر( مناسب 
بود. برای تعیین پایایی پرسشنامه نگرش، این پرسشنامه دو 
روز  ده  فاصله  به  نمونه  از  خارج  دانشجوی  توسط10  بار 
آلفاکرونباخ  آزمون  آمده  بدست  ضریب  و  گردید  تکمیل 
برای سواالت r 0/78 =و ضریب همبستگی نمرات نگرش 
دسته  معیار  آمد.  بدست   =r  0/87 مجدد  آزمون  براساس 
این  بر  بود.  انحراف معیار   ± میانگین  نمرات نگرش،  بندی 
اساس امتیاز کمتر 28.01 ضعیف، امتیاز 28/02 تا 46/16 

خنثی و امتیاز باالی 46/17 مطلوب در نظر گرفته شد.
بخش  سه  قالب  در  ای  رسانه  سواد  ساخته  محقق  پرسشنامه   -2
تحلیل  و  تجزیه  و  انتقادی  تفکر  ای،  رسانه  مدیریت  آگاهی 
در  الغری.  مکمل های  خودسرانه  مصرف  درباره  ای  رسانه 
طراحی این پرسشنامه نتایج پژوهش  سلیمان1 )21( در زمینه 
نظر  در  آموزان  دانش  و  دانشجویان  ای  رسانه  سواد  ارزیابی 
گرفته شد. سواالت آگاهی مدیریت رسانه ای در این پرسشنامه 
شامل 14 سوال با مقیاس چند گزینه ای که نمره بیشتر برای 
امتیاز 14 و 80  بود. حداقل و حداکثر  ترین جواب  مناسب 
انحراف  میانگین±  قسمت  این  نمرات  بندی  دسته  بود.معیار 
متیاز  ا  35/45ضعیف،  زیر  امتیاز  اساس  براین  بود.  معیار 
35/46 تا 49/66متوسط و امتیاز باالی 49/76 مطلوب در 
نظر گرفته شد. تفکر انتقادی شامل 12 سوال با مقیاس پنج 
تایی) خیلی کم _ کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد( بود 
برای  بود.    60 امتیاز 12و  بخش  این  در  حداکثر  و  حداقل 
دسته بندی نمرات بر اساس میانگین ± انحراف معیار استفاده 
امتیاز  کمتراز 29/56 ضعیف،  امتیاز  که  بدین صورت  شد. 
مطلوب  باالی 43/51  امتیاز  و  متوسط  تا 43/41   29/57
در نظر گرفته شد. بخش تجزیه تحلیل شامل 10 سوال پنج 

1. Soleiman
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گزینه ای ) خیلی کم _ کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد( 
بود حداقل وحداکثر  امتیاز در این بخش 10و 50 بود. برای 
دسته بندی نمرات براساس میانگین ± انحراف معیار استفاده 
شد. بدین صورت که امتیاز کمتر از 23/38 ضعیف، امتیاز 
23/39 تا 36/47 متوسط و امتیاز باالی 36/57مطلوب در 
نظر گرفته شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه سواد رسانه ای 
از روش اعتبار محتوی استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه 
در اختیار 10 نفر از  متخصصان آموزش بهداشت قرار داده شد 
و تغییرات و اصالحات الزم طبق نظر آنان انجام شد. شاخص 
روایی )CVI( کسب شده همه سواالت این پرسشنامه از 0/79 
بیشتر بود. نسبت روایی )CVR( سواالت این پرسشنامه حداقل 
62/. بدست آمد که طبق جدول الوشه )برای 10 نفر( مناسب 
بود. همچنین پیشنهادات متخصصان درخصوص اعتبار صوری 
اعمال شد.  برخی سواالت  یا واضح کردن  برای کوتاه کردن 
برای تعیین پایایی پرسشنامه سواد رسانه ای، پرسشنامه دوبار 
تکمیل  روز  ده  فاصله  به  نمونه  از  خارج  دانشجو   10 توسط 
گردید و ضریب بدست آمده براساس آزمون آلفاکرونباخ در 
همه سواالت بیشتر از 0/76 بود همچنین  ضریب بدست آمده 
در آزمون مجدد در بخش آگاهی و درک رسانهr=0/64 ،در 
تحلیل   و  تجزیه  بخش  در  و   r=0/78انتقادی تفکر  قسمت 

r =0/84  بدست آمد)21(. 
پنج  ال  19سو  شامل  بدن1  تصویر  استاندارد  پرسشنامه   -3  
گزینه ای)همیشه، اغلب، گاهی، بندرت، هرگز( نمره هریک 
از پاسخ ها به این صورت است که همیشه 1امتیاز ،  اغلب 
امتیاز  امتیاز 4 و هرگز  بندرت  امتیاز  3،   امتیاز 2، گاهی 
 19 پرسشنامه  این  در  امتیاز  حداکثر  و  حداقل  می گیرد.   5
 )22( همکاران  و  زاده  قدک  توسط  پرسشنامه  این  است  و 
است..  شده  آن کسب  اعتبار  و   رفته  بکار   2011 سال  در 
برای دسته بندی نمرات بر اساس میانگین ± انحراف معیار 
از49/33ضعیف،  امتیاز کمتر  استفاده شد.بدین صورت که 

1. Body Image Concern Inventory(BICI)

امتیاز 49/34 تا 84/7 متوسط و امتیاز باالی 84/8 مطلوب 
درنظر گرفته شد )22(. 

شامل58  اسمیت2  کوپر  نفس  عزت  استاندارد  پرسشنامه   -4
سوال دو جوابی) بله و خیر( است. پاسخ خیر  صفر امتیاز  و 
پاسخ بلی  یک امتیاز می گیرد.8 سوال این پرسشنامه دروغ 
سنج بوده و در محاسبه نمره کل منظور نمی شود. حداقل و 
حداکثر امتیاز در این پرسشنامه صفر و 50 است)19(. معیار 
از  امتیاز کمتر  بود.   انحراف معیار   ± میانگین  بندی   دسته 
ضعیف16 و امتیاز 16/01تا 27/57  متوسط و امتیاز باالتر 

از 27/67مطلوب در نظر گرفته شد. 
رشته  تاهل،  شامل سن، وضعیت  فردی  همچنین مشخصات 
تحصیلی، مقطع تحصیلی ،وضعیت تاهل و شاخص توده بدنی3 نیز 

از دانشجویان مورد مطالعه کسب شد. 
به  مراجعه  با  گروه  دو  افراد  همه ی  در  پرسشنامه ها  ابتدا 
نتایج  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر  شد.  تکمیل  آنها  خوابگاه های 
رسانه  سواد  آموزش  دوره ی  آزمون  پیش  مرحله  از  آمده  بدست 
ای طراحی و با توجه به نظر متخصصان اصالح شد.سپس مداخله 
مصرف  از  پیشگیری  درباره  آموزشی  جلسه  دو  شامل  آموزشی 
دقیقه   45 شامل  هرجلسه  که  بود  الغری  مکمل های  خودسرانه 
بحث  پاسخ،  و  پرسش  کوتاه،  سخنرانی  روش های  با  آموزش 
 ، فیلم  آموزشی   مواد  از  استفاده  با  تغذیه  مشاوره  و  گروهی 
وبالگ و پمفلت  فقط  برای گروه آزمون اجرا شد. به منظور عدم 
از  این دو گروه مداخله  افراد  ارتباط دو گروه آزمون و کنترل، 

خوابگاه های متفاوت انتخاب شدند.
از آزمون هاي  استفاده  با    )16 (SPSS افزار  نرم  داده ها در 
توصیفی )تعداد، درصد، میانگین و انحراف معیار( و آزمون های 
تحلیلی )Repeated Measurements ,Friedman، ضریب 
تی   ، دو  ،کای  اسپیرمن  همبستگي  ضریب  پیرسون،  همبستگي 
و  تجزیه  مورد  ویلکاکسون(  و  ویتنی   ، من  تی زوجی  مستقل، 

تحلیل قرار گرفت.
2. Coopersmith Self-esteem Inventory(SEI)
3. Body Mass Index(BMI)
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و   ادرای  مکاتبات  با  اخالقی  مالحظات  رعایت  جهت 
هماهنگی های الزم با مسئوالن این دو خوابگاه انجام شد. رضایت 
نامه کتبی از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه اخذ شد و به آنها 
درباره محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شد. همچنین  دانشجویان 
شرکت کننده در مطالعه درباره شرکت داوطلبانه و خروج از مطالعه  

در هر زمان وچگونگي تکمیل پرسشنامه ها توجیه شدند.

یافتهها
کنترل  گروه  و  آزمون24/71±4/84  گروه  سنی  میانگین 
گروه  در  بدن  توده  شاخص  میانگین  و   27/04±2/66
بود.   23/16±2/65 کنترل  گروه  در  و  آزمون23/03±3/11 
سایر مشخصات جمعیت شناختي افراد مورد بررسي در جدول1 

نشان داده شده است.

جدول1. وضعيت متغيرهاي جمعيت شناختي افراد مورد بررسي

دسته بندیمتغیر
نتیجه آزمونگروه کنترلگروه آزمون

p.value .  k2 test درصدتعداددرصدتعداد

سن
510/200زیر 20

0/06 203877/63979/9 ـ 30
612/21020/4باالی 30

BMI
816/3510/2زیر 20 الغر

0/074 2024493571/4-30 متوسط
1734/7918/4باالی 25 چاق

وضعیت تأهل
4183/73673/3مجرد

0/16
816/31326/5متأهل

مقطع تحصیلی
2755/11938/8لیسانس

0/08
2244/93061/2فوق لیسانس و دکتری

رشته تحصیلی
4591/82346/9بهداشت

0/0001*

48/22653/1پیراپزشکی و پزشکی

با  شاهد  و  مداخله  گروه  ارتباط   عدم  برای  که  آنجا  از   
یکدیگر، افراد دو گروه از خوابگاه های مختلف انتخاب شدند این 
امربه تفاوت در رشته های تحصیلی در دو گروه و نهایتا معنادار 

شدن مقایسه از این نظر شد که قابل توجیه است.
مشخص  –اسمیرنوف  کولموگروف  آزمون  از  استفاده  با 
تحصیلی  مقطع  تحصیلی،  رشته  تاهل،  وضعیت  متغیرهای  شد 
ضریب  آزمون  کاربرد  با  نداشتند.  نرمال  توزیع  نفس  عزت  و 
با  نگرش  آزمون  گروه  در  مداخله  از  قبل  پیرسون  همبستگی 
 ،P>0/05(تفکرانتقادی  ،)R=0/99  ،P>0/05(آگاهی
همبستگی   )R=0/37  ،P>0/05(تحلیل تجزیه  و   )R=0/61
نمره  که  دانشجویانی  در  که  صورت  بدین  داد.  نشان  مثبت 

نگرششان خوب بود، نمرات تفکر انتقادی  و تجزیه و تحلیل نیز 
بیشتر بود. براساس آزمون اسپیرمن قبل از مداخله میان آگاهی با 
 )R=0/40 ،P>0/05( مقطع تحصیلی همبستگی مثبت معنادار
مشاهده شد بدین صورت که دانشجویان مقاطع باالتر نمره آگاهی 
متغیرهای  بین  دو  کای  آزمون  براساس  همچنین  داشتند.  بهتر 
با  تحلیل  و  تجزیه  انتقادی،  تفکر  آگاهی،  بدن،  تصویر  نگرش، 
از  قبل  نشد.  مشاهده  معنادار  همبستگی  دموگرافیک  متغیر های 
مداخله میانگین نگرش ، تصویر بدن ، عزت نفس و ابعاد سواد 

رسانه ای در دوگروه  متوسط بود. ) جدول 2(
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جدول 2. ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهای اصلی مورد 

بررسی   قبل  مداخله

متغیر مورد بررسی
گروه کنترلگروه آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
42/356/4042/747/79نگرش

61/1620/2261/9420/50ترس از تصویر بدن
19/924/3319/894/36عزت نفس

42/186/4642/747/79آگاهی مدیریت رسانه
32/335/9533/986/41تفکر انتقادی

29/925/829/867/24تجزیه و تحلیل رسانه ای

نگرش،  متغیرهای  نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین  مقایسه 
میزان  اي،  رسانه  مدیریت  آگاهي  و  نفس  عزت   ، بدن  تصویر 
مهارت هاي مطالعه و تفکر انتقادي و میزان تجزیه وتحلیل رسانه 
اي قبل ویک ماه بعد از مداخله نشان داد یک ماه بعد از مداخله 
عزت  بدن،  تصویر  نگرش،  میانگین های  میان  معناداری  تفاوت 

نفس و ابعاد سواد رسانه ای ایجاد شد)جدول3 (. 

جدول3. ميانگين و انحراف معيار متغيرهای مورد بررسی قبل و یک ماه  بعد از مداخله آموزشی در دو گروه آزمون و کنترل

 T-Test  
Pvalue

گروه کنترل گروه آزمون
متغیر مورد بررسی

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

p>0/001
7/79 42/74 6/40 42/35 قبل از مداخله

نگرش ---
7/38 35/63 3/19 64/47 یک ماه بعد از مداخله

p>0/001 p>0/001  Pair T-test Pvalue

p>0/001

20/50 61/94 20/22 61/16 قبل از مداخله
ترس از تصویر بدن

18/32 58/94 9/35 77 یک ماه بعد از مداخله

p>0/05 p>0/001 Pair T-test Pvalue

p>0/05
4/36 19/89 4/33 19/92 قبل از مداخله

عزت نفس ---
6/27 23/55 4/32 20/43 یک ماه بعد از مداخله

p=0/5 p>0/05 Pair T-test Pvalue

p>0/001
7/79 42/74 6/46 42/18 قبل از مداخله

آگاهی مدیریت رسانه---
8/77 36/39 3/28 64/33 یک ماه بعد از مداخله

p>0/001 p>0/001 Pair T-test Pvalue

p>0/001
6/41 33/98 5/95 32/33 قبل از مداخله

تفکر انتقادی---
7/66 30/98 3/29 50/98 یک ماه بعد از مداخله

p>0/001 p>0/001 Pair T-test Pvalue

p>0/001
7/24 29/86 5/8 29/92 قبل از مداخله

تجزیه و تحلیل رسانه ای
7/36 24/57 4/25 41/84 یک ماه بعد از مداخله

p>0/001 p>0/001 Pair T-test Pvalue

 - Pair T-test: آزمون Tزوجی برای مقایسه میانگین یک گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله
  - test-T: آزمون T مستقل برای مقایسه میانگین های دو گروه  یک ماه بعد از مداخله

--- متغیر های نگرش ،آگاهی مدیریت رسا نه ای ، تفکر انتقادی وعزت نفس دارای توزیع نرمال نبودند و از آزمون های ناپارامتری من ویتنی و ویلکاکسون استفاده گردید.
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نگرش،   متغیرهای  نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین  مقایسه 
اي،  رسانه  مدیریت  آگاهي  و  نفس  عزت  بدن،  تصویر  از  ترس 

از  بعد  ماه  وسه  قبل  اي  رسانه  وتحلیل  تجزیه  و  انتقادي   تفکر 
مداخله  نیز تفاوت معنادار نشان داد) جدول4 (.

جدول4. ميانگين و انحراف معيار متغيرهای مورد بررسی قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در دو گروه آزمون و کنترل

 T-Test  
Pvalue

گروه کنترل گروه آزمون
متغیر مورد بررسی

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

*0/0001
7/79 42/74 6/40 42/35 قبل از مداخله

نگرش 
9/47 27/47 3/73 75/16 3 ماه بعد از مداخله

*0/0001 *0/0001  Pair T-test Pvalue

*0/0001

20/5 61/94 20/22 61/16 قبل از مداخله
ترس از تصویر بدن

17/5 46/57 7/49 85/04 3 ماه بعد از مداخله

*0/0001 *0/0001 Pair T-test Pvalue

*0/0001
4/36 19/89 4/33 19/92 قبل از مداخله

عزت نفس 
4/56 20/39 3/14 30/04 3 ماه بعد از مداخله

*0/0001 *0/0001 Pair T-test Pvalue

*0/0001
7/79 42/74 6/46 42/18 قبل از مداخله

آگاهی مدیریت رسانه ای
8/86 25/67 3/3 70/49 3 ماه بعد از مداخله

*0/0001 *0/0001 Pair T-test Pvalue

*0/0001
6/41 33/98 5/95 32/33 قبل از مداخله

تفکر انتقادی
8/16 22/47 3/74 57/18 3 ماه بعد از مداخله

*0/0001 *0/0001 Pair T-test Pvalue

*0/0001
7/24 29/86 5/8 29/92 قبل از مداخله

تجزیه و تحلیل رسانه ای
6/61 18/10 4/07 47/53 3 ماه بعد از مداخله

*0/0001 *0/0001 Pair T-test Pvalue
Pair T-test:آزمون Tزوجی برای مقایسه میانگین یک گروه قبل و  سه ماه بعد از مداخله

test-T:آزمون T مستقل برای مقایسه میانگین های دو گروه سه ماه بعد از مداخله
*متغیرهای نگرش و تصور بدن و آگاهی مدیریت رسا نه ای و تفکر انتقادی دارای توزیع نرمال نبودند و از آزمون های ناپارامتری من ویتنی وویلکاکسون استفاده گردید

براساس آزمون Repeated Mesurement و همتای 
نگرش،  متغیرهای  نمرات  میانگین  میان  آزمون  آن  ناپارامتری 
تفکر  ای،  نه  رسا  مدیریت  آگاهی  نفس،  عزت  تصویربدن، 
از مداخله،  قبل  نه ای در سه مرحله  تحلیل رسا  انتقادی، تجزیه 
یک ماه بعد و سه ماه پس از مداخله آموزشی در دو گروه آزمون 
مداخله  از  پس  ماه  یک  شد.  مشاهده  معنادار  تفاوت  کنترل  و 

میانگین نمرات نگرش و ابعاد سواد رسانه ای به حد خوب رسید 
ولی نمره تصویر بدن و عزت نفس در حد متوسط بود و سه ماه بعد 
از مداخله میانگین نمرات همه متغیرها افزایش یافت و میانگین 

نمرات تصویر بدن و عزت نفس هم خوب شده بود. 
مقایسه میانگین های نمرات نگرش، تصویر یدن، عزت نفس، 
آگاهی مدیریت رسانه ای، تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل یک ماه 



13
95

ار 
، به

ول
رة ا

شما
ل، 

 او
ورة

/ د 
ت 

الم
د س

سوا
مه 

صلنا
ف

	22
و سه ماه پس از مداخله تفاوت معنادار آماری نشان داد.

بحثونتیجهگیری
ای  رسانه  سواد  آموزش  تاثیر  تعیین  هدف  با  که  مطالعه  دراین 
پزشکي  علوم  دانشگاه  خوابگاههای  دختر  دانشجویان  نگرش  بر 
ایران درباره مصرف خودسرانه مکمل های الغری در سال 94-93 
روی 98  دانشجوی دخترساکن خوابگاه دردو گروه49 نفره آزمون 
و کنترل انجام شد. مقایسه متغیرهای زمینه ای در دو گروه نشان 
داد بین متغیرهای زمینه ای دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنا 
متغیرهای  نظر  از  گروه  دو  همچنین وضع  و  نداشت  وجود  داری 
،تفکر  ای  نه  نفس،آگاهی مدیریت رسا  بدن عزت  نگرش، تصور 

انتقادی،تجزیه و تحلیل با یکدیگر تفاوت معنادارنداشت.
عزت  بدن،  تصویر  نگرش،  نمره  میانگین  مداخله  از  قبل 
و  تجزیه  و  انتقادی  تفکر  ای،  نه  رسا  مدیریت   ، آگاهی  نفس، 
تفاوت  آماری  نظر  از  دو گروه   و  بود  متو سط  در حد  تحلیل  
معنی دار نداشتند ولی یک ماه بعد از مداخله  آموزشی  میانگین 
این متغیرها به حد خوب رسید و میان میانگین این متغیرها در 
دو گروه تفاوت معنادار آماری مشاهده شد. همچنین سه ماه بعد 
از مداخله آموزشی، نمرات این متغیرها در گروه آزمون  خوب 
آماری  معنادار  تفاوت  متغیرها  این  میانگین  میان  هم  باز  و  بود 
وجود داشت. در مطالعه ای تحت عنوان آموزش سواد رسانه ای 
رسانه ها  شد  داده  نشان  مریم  طاهریان  نوجوانان  و  کودکان  در 
می توانند شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان را در برخورداری 
از تفکر انتقادی و یافتن تفکر خالقانه تقویت کنند به گو نه ای 
که این شهروندان به نوبه خود به  تولید اطالعات بپردازند )7(.

در مطالعه حداد و همکارن درباره ارزیابی سواد رسانه ای دانش 
مشخص    ،91-90 سال  در  تهران  شهر  دانشجویان  و  آموزان 
و  بود  ضعیف  آگاهی  و  ادراکی  بعد  در  بررسی  مورد  افراد  شد 
با  زاده  بختیار  مطالعه  نتایج  هستند)21(.  آموزش  نیازمند  آنان 
عنوان بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان  دانشگاه الزهرا  در سال 
1381 نشان داد سواد اطالعاتی جامعه پژوهش در سطح پایینی 

است و بین رشته های تحصیلی جامعه مورد پژوهش از نظر سواد 
اطالعاتی اختالف معنادار وجود دارد )23(. در مجموع یافته های 
مورد  دانشجویان  ای  رسانه  سواد  می دهد  نشان  حاضر  مطالعه 
زمینه  این  در  ارتقای  مداخالت  طراحی  و  نیست  خوب  بررسی 

برای این دانشجویان الزم است.
ارتقاء  موجب  شده  اجرا  آموزشی  مداخله  مطالعه  این  در 
میانگین نمرات نگرش ، تصور بدن، عزت نفس، آگاهی مدیریت 
رسا نه ای، تفکر انتقادی، تجزیه و تحلیل یک ماه و سه ماه پس 
از مداخله شد. مطالعات مشابه بسیاری از جمله بررسی سینگر و 
زوکرمن در سال 1980 و کن ومستر در سال 1992  و جانسن 
واستین در سال  1997 و یاتز در سال 2000 نیز کارایی  آموزش 
سواد رسا نه ای را نشان دادند)7(. مطالعه Brian  و همکاران در 
سال 2006 در زمینه  ارتباط سیگار کشیدن و سواد  رسانه ای 
حاکی از نقش موثر سواد رسانه ای در کاهش مصرف سیگار بود 

.)10(
نمره نگرش در گروه  مداخله یک ماه بعد و سه ماه بعد افزایش 
یافته درحالیکه در گروه شاهد بعد از مداخله کاهش وجود داشت.

تعیین  باره  در  همکاران   و  دهداری  ای  مطالعه  نتیجه  مشابه  که 
اثر بخشی سواد رسانه ای در کاهش میزان خشونت در کاربران 
بازی یارانه ای بود )24(.این یافته  مطالعه حاضر به تاثیر مداخله 
انجام شده بر ارتقاء نگرش افراد گروه آزمون داللت دارد بنابراین 
دانشجویان  نگرش  ارتقاء  منظور  به  آموزشی  مداخالت  طراحی 

مورد بررسی ضروریست.
نمره ترس از تصویر بدن در گروه مداخله یک ماه بعد و سه ماه 
بعد افزایش یافت درحالیکه در گروه شاهد بعد از مداخله کاهش 
رخ داده بود. در مطالعه خزیر و همکاران با موضوع آموزش سواد 
رسا نه ای بر تصور بدن و نگرش به جراحی زیبایی در دانشجویان 
کنترل  و  آزمون  گروه  دو  در  نمرات  میانگین  اختالف  دخترنیز 
مشاهده شد )14(.این یافته نشان دهنده تاثیرمداخله به کار رفته 
بر بهبود وضع ترس از تصویر بدن است.بنابر این انجام مداخالت 

آموزشی در این زمینه در دانشجویان مورد بررسی الزم است.
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نمره عزت نفس در گروه آزمون  قبل از مداخله 19/92که در  
حد متوسط بود. در مطالعه بررسی مقایسه ای رفتار جرات مداره 
و عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار میانگین 
بین  در  و   36.54 ورزشکار  جویان  دانش  در  نفس  عزت  نمره 
نفس  بود)25(.نمره  عزت  غیر ورزشکار 32.36  دانش جویان 
مداخله30/04  بعد  ماه  سه  و  بعد20/43  ماه  یک  آزمون  گروه 
افزایش یافت و به حد خوب رسید، درحالی که در گروه شاهد سه 

ماه بعداز مداخله  کاهش یافت. 
تجزیه   ، انتقادی  تفکر  ای،  نه  رسا  مدیریت  آگاهی  نمرات 
بود  متوسط  حد  در  مطالعه   قبل  کنترل  و  آزمون  گروه  تحلیل 
نه ای دانشجویان علوم پزشکی  اما در  بررسی میزان سواد رسا 
باالتر  کلی 0/444±3/34که  ای  رسانه  میانگین سواد  اصفهان 
از حد متوسط و خوب گزارش شد)25(.  براساس نتایج مطالعه 
دانشجویان  ای  ابعاد سواد رسانه  ارتقاء   برای  است  حاضر الزم 

مورد مطالعه برنامه ریزی شود.
مقایسه میانگین نمرات متغیرها ی نگرش، تصویربدن، عزت 

نفس، آگاهی مدیریت رسا نه ای، تفکر انتقادی، تجزیه تحلیل 
و  بعد  ماه  یک  مداخله،  از  )قبل  مرحله  سه  در  ای  رسانه 
 Repeated آزمون  از  استفاده  با   ) مداخله  از  پس  ماه  سه 
فریدمن   آزمون  آن  ناپارامتری  همتای  و   Measurements

نشان داد یک ماه پس از مداخله میانگین نمرات نگرش و ابعاد 
سواد رسانه ای به حد خوب رسید ولی نمره تصویر بدن و عزت 
نفس در حد متوسط بود و سه ماه بعد از مداخله میانگین نمرات  
همه متغیرها افزایش یافت و میانگین نمرات تصویر بدن و عزت 
نفس هم خوب شده بود. افزایش میانگین نمرات این متغیر ها در 

دو گروه  نشان دهنده تداوم اثر آموزش بوده است.

در این مطالعه میان نگرش با آگاهی، تفکر انتقادی و تجزیه 
تحلیل و همبستگی مثبت معنادار وجود داشت. با توجه به  این 
روی  می تواند  دانشجویان  این  ای  رسانه  سواد  ابعاد  بهبود  یافته 
میان   حاضر  مطالعه  در  باشد.  تاثیرگذار  آن ها  نگرش  ارتقائ 
آگاهی با مقطع تحصیلی همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد بنابر 
این ارتقاء آگاهی دانشجویان مقاطع پایین تر درباره پیشگیری از 

مصرف مکمل های  الغری  در اولویت است.
یکی از محدودیت های این مطالعه انجام آن روی دانشجویان 
دختر ساکن در خوابگاهای دانشگاه علوم پزشکی است.  پیشنهاد 
سایر  غیرخوابگاهی،  دانشجویان  روی  مشابه  مطالعات  می شود 
مکمل های  با  رابطه  در  پسر  دانشجویان  همچنین  و  رشته ها 
از  کمی  مطالعه  و  دهی  خودگزارش  شود.  انجام  اندام  پرورش 
محدودیت های دیگر این مطالعه است. انجام این مطالعه با استفاده 
از روش مصاحبه و انجام مطالعه به روش کیفی پیشنهاد می شود.

نگرش،   وضع  ارتقاء  در  ای  رسانه  سواد  آموزش  مداخله 
تصویر بدن و عزت نفس و ابعاد سواد رسانه ای دانشجویان مورد 
بوده  موثر  الغری  مکمل های  خودسرانه  مصرف  درباره  بررسی 
است. در طراحی مداخالت آموزش سواد رسانه ای در این  زمینه 

دانشجویان مقاطع پایین تر در اولویت هستند.
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