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هاي اقناع مخاطب در تغییر رفتار مصرف سیگار  یوهشاز منظر 
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  19/5/1397 :تاریخ پذیرش  1/2/1397: تاریخ دریافت

  
  چکیده

گر  مثابه یکی از عوامل مداخله ها و فضاي مجازي به رسد که رسانه نظر میبه 
. توانند در ترغیب افراد به ترك سیگار ایفاي نقش کنند در تغییر رفتار می

محور  مسئله این مقاله، شناخت معیارهاي نگارش محتواي سالمت
هاي اطالعاتی  کننده به ترك سیگار و تحلیل وضعیت پایگاه ترغیب

پژوهش حاضر با ترکیب نظریه رفتار . محور اینترنتی از این منظر است تسالم
هاي  کوشد تا مقوله شده آجزن و فیشبن و نظریه اقناع بینگر می ریزي برنامه

با مفروض دانستن . کننده به تغییر رفتار را به لحاظ نظري شناسایی کند ترغیب
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ویکرد کیفی و روش تحلیل ها و با استفاده از ر احتمال کارآمد بودن این مقوله
دار، محتواي مرتبط با سیگار تولید و منتشرشده در هشت  محتواي جهت

بازه زمانی . کند سایت پربازدید حوزه بهداشت و سالمت را ارزیابی می
 67 و جامعه نمونه موردمطالعه، تمام 1396موردمطالعه، شش ماه ابتداي سال 

هاي  داده. است  شده ها منتشر یتمطلب مرتبط با سیگار هستند که در این سا
نتایج این . اند  کدگذاري شدهMAXQDA10 افزار حاصل با استفاده از نرم

شده،  هاي تحلیل محور سایت دهند که اطالعات سالمت پژوهش نشان می
. تغییر رفتار در مخاطب سیگاري را ندارند/ ظرفیت چندانی براي ایجاد قصد

قول و ارائه  هاي ترس، نقل تفاده از مقولهاین محتواها بیش از هر چیز با اس
ها  چندان زیاد سایت اند که حاکی از ظرفیت نه شده  تولید،گیري روشن نتیجه

کننده،  براي نگارش محتواي اقناع. در تغییر نگرش مخاطب سیگاري است
 مقوله دیگر که 13کننده به ترك سیگار با توجه به  الزم است که مطلب اقناع

 نگرش، هنجارها و کنترل رفتاري درك شده و متناسب  سه اصل کلیدر
  .ها با موضوع قرار دارند، تولید شود ساختن آن

شده، نظریه  ریزي ارتباطات سالمت، نظریه رفتار برنامه :هاي کلیدي واژه
  هاي حوزه بهداشت و سالمت، ترك سیگار اقناع، سایت

  
  مقدمه

به عموم درباره مسائل بهداشت و ی رسان اطالعارتباطات سالمت راهبردي کلیدي در 
یکی . سالمت است و برآیند آن، افزایش آگاهی از ابعاد بهداشت فردي و جمعی است

حوزه، مبارزه با مصرف سیگار و افزایش آگاهی عمومی این از موارد مهم مطالعاتی در 
امروزه استعمال دخانیات معضل . در مورد عوارض سیگار کشیدن بر سالمت افراد است

 میالدي از هر سه مورد مرگ 2020شود تا سال  بینی می داشتی جهانی است و پیشبه
در حال حاضر در کل جهان . در افراد بالغ، یک مورد آن به دلیل مصرف دخانیات باشد



  

  
  

  
 265  ...  هاي پربازدید ایرانی در  تحلیل محتواي سایت

 یک میلیارد نفر 2030شود تا سال  یمحدود یک میلیارد سیگاري وجود دارد که برآورد 
  ).1390عالیی و همکاران،(د دیگر نیز شروع به کشیدن سیگار کنن

شده از سوي وزارت بهداشت جمهوري اسالمی ایران در سال  بر اساس آمار ارائه
همچنین این آمار از . کردند یم میلیون نفر در ایران سیگار مصرف 15 حدود 1395

 سرانه مصرف .دهد یم سالگی خبر 11کاهش سن مصرف سیگار در ایران به مرز 
 چیزي کنند یاس آمارهایی که مراکز و مسئوالن داخلی اعالم مسیگار در ایران بر اس

 رتبه جهانی ایران در.  نخ در سال براي هر بزرگسال است1176 تا 1050نزدیک به 
ها از  یرانیا  مصرف سرانهیعنیاست،  69 کشور جهان 121 بیندر  مصرف سیگار

 ).1395، یات ایران مبارزه با استعمال دخانآمار جمعیت( است  نخ در سال764 سیگار
 که امروزه اینترنت و وسایل ارتباطی مبتنی بر آن نقش رسد یماز سوي دیگر به نظر 

ضریب نفوذ اینترنت در کشور .  دارندها انسانیري نگرش و رفتار گ شکلي در ا عمده
دیگر، فضاي مجازي و محتواي  عبارت به.  درصد رسیده است75ایران به حدود باالي 

 سامانه مدیریت ملی اینترنت، (ستا  ر زندگی اجتماعی ایرانیان یافتهآن نقش مهمی د
1395.(  

سالمت افزایش یا بهبود سطح  در ی نقش مهمتواند یم رسانه عنوان بهپس اینترنت 
توانند موجب  یمی و آگاهی بخشی آن رسان اطالع و کارکردهاي  کندفایاافراد جامعه 

ي ها برنامهي مخاطبان از ا رسانه، مصرف که نآیژه و به. تغییر رفتار در مخاطب شوند
ي همان ا رسانهمصرف «. شده است بهداشتی به موضوعی مهم در حوزه سالمت تبدیل

گیرد و از  یم قرار ها رسانهوضعیتی است که فرد یا گروه به مدت خاصی در معرض 
ظر به ن). 1389 روشندل،(» کند یمي خود استفاده مند عالقهها برحسب نیاز و  آن
پس .  که نیاز زیادي به اطالعات بهداشتی دارنداند دادهرسد مخاطبان تشخیص  یم

هاي مرتبط با ارتباطات سالمت  یتفعالارتباطات سالمت و لزوم توجه به اینترنت براي 
  .رسد یمدر ایران واجد اهمیت به نظر 
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ي تواند هر محتوایی را تولید و در فضا یمالبته با گسترش اینترنت، هرکسی 
در مورد اطالعات بهداشتی، میزان زیادي از اطالعات نادرست، . مجازي قرار دهد

تواند نتایج سوئی بر سالمت  یمعلم یا ضد علم در فضاي اینترنت وجود دارد که  شبه
تواند هم  یمهمچون تیغ دولبه اي است که درواقع، اینترنت . افراد جامعه داشته باشد

 اما ).1394فردوس فرد،(سلب سالمت فرد شود موجب ارتقاء سالمت و هم موجب 
هاي بهداشتی و پزشکی تأثیر زیادي بر  اي مراقبت باید توجه داشت که پوشش رسانه

ترین  و رسانه، مهم) Cho, 2006(هاي بهداشت عمومی و زندگی افراد دارد  سیاست
باید توجه ). Hinnant, 2009(شود  وسیله در یادگیري بهداشت فردي محسوب می

توانند به کند که میهایی عمل میاشت که اینترنت همچون بستري براي ظهور فناوريد
برداري از  امکان بهرهمثالً. حفظ یا مخدوش شدن سالمت جسمی و روانی کمک کنند

، افزایش بیگانگی اجتماعی )1396مرتضوي و آزادي پرند، (سیستم توصیه گر سالمت 
یا تقویت و تکمیل ارتباطات انسانی ) 1396لو، یوسفی و اوجاق(هاي اجتماعی در شبکه
هاي آن به از نمونه) 1394بهمنی و محمدي شکیبا، (هاي اجتماعی موبایلی در شبکه
قصد دارد با رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر جنبه مثبت اینترنت،  ازاین .روندشمار می

هاي  یتساگر به ترك سیگار، وضعیت برخی از  یبترغهاي  یامپشناسایی ویژگی 
  .تغییر رفتار تحلیل کندنحوه تولید اطالعات علمی و پزشکی و اینترنتی را در 

  
  پیشینه پژوهش

 مربوط به موضوع همرور پیشینه پژوهش بر اساس مطالعات صورت گرفته در سه حوز
  :تقسیم است پژوهش به سه دسته قابل

، گرایش به ری به میزان مصرف سیگامطالعاتی که با ارائه اطالعات کم) الف
   .اند مصرف و ترك آن پرداخته
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که در رابطه با الگوهاي مصرف سیگار در ) 1394(ابراهیمی و همکاران 
نیز وضعیت مراحل تغییر ترك ) 1389(بزرگساالن در ایران و مظلومی و همکاران 

  .اند کردهآباد را مطالعه  سیگار در کارمندان شهر خرم
ریزي اغلب به نقش این نظریه  ه رفتار برنامه نظریههاي مرتبط با حوز پژوهش) ب

در تغییر نگرش و هنجار ذهنی و کنترل رفتاري اشاره دارند و این نظریه را در ایجاد 
  .اند برده کار  به ترك عادات غلط در حوزه سالمت در زندگی وتر رفتارهاي روانی سالم

جوانان را در عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در نو) 1390(طاووسی و همکاران 
) 1393 (ریزي شده مطالعه کرده و فیروزآبادي و همکاران چارچوب نظریه رفتار برنامه

شده براي پیشگویی وابستگی به نیکوتین در زنان  ریزي نیز با کاربرد نظریه رفتار برنامه
دار،  تر، خانه اند که زنان با سطح سواد پایین کننده قلیان در شهر بوشهر نشان داده مصرف

 نسبت به دیگران گرایش بیشتري به مصرف ،تر و تمکن مالی کمتر طبقه اجتماعی نازل
 از نظریه رفتار هم با استفاده) 1392(میرزایی علویجه و همکاران . قلیان دارند

 از سازه ریزي شده براي درك رفتار مخاطب در ترك یا عدم مصرف سیگار، برنامه
اهمیت نقش قصد رفتاري کرده و  استفاده شده يریز  برنامههنجارهاي ذهنی نظریه رفتار

، کوك و پترز. اند  فرزندان را نشان دادهکننده پدران در تبیین انجام رفتارهاي پیشگیري
بینی رفتار سوءمصرف اکستازي گزارش   نیز این نظریه را مدلی مفید براي پیش1آبراهام

صد مصرف و مصرف اند که نگرش مثبت نسبت به اکستازي با ق کرده و نشان داده
اکستازي ارتباط قوي داشته و هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري درك شده نیز از 

  .اند  کنندگان قصد مصرف و مصرف اکستازي بوده بینی پیش
ها در  هاي حوزه اقناع و کاربرد آن مجموعه مطالعاتی که به تعریف نظریه )ج

  . اند ها پرداخته رسانه

                                                   
1. Peters, coock,abraham 
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ها و زبان اقناعی را   ارتباط بین مفاهیم ترغیب، رسانه)1394(امیري و شفیعیان 
بر اساس این مطالعه، . اند نشان داده و نکاتی براي تبدیل زبان رسانه به اقناع ارائه کرده

دهند، تولید  هایی را که واقعیت را نشان می ها با استفاده از زبان اقناعی قادرند پیام رسانه
اند که  ها با تحلیل گفتمان نشان داده آن. اد اثر بگذارندهاي افر افکار و نگرش بکنند و بر

توجهی به مسائل  ها به دلیل نداشتن تسلط کافی به علم و زبان و بی بسیاري از رسانه
نیز پس از ) 1394(امیري و مؤمنی . فرهنگی، قادر به اقناع و جذب مخاطبان نیستند

مونی در مدل کوشش درخور تعریف اقناع به معرفی مفاهیم استدالل مرکزي و پیرا
عنوان نظریه محوري، کاربرد این دو نوع استدالل را در اقناع تحلیل  پرداخته و به

نیز در پژوهشی به اقناع و ارتباطات متقاعدگرایانه ) Johnston, 1999(جانسون . اند کرده
گذاري  آثار زیرپوستی ارتباطات و مسیري اقناعی براي اثرهپردازد و اقناع را در زمر می

  .کند اي معرفی می پیام رسانه
 اینترنت و فضاي مجازي، مصرف سیگار هها به چهار حوز بدین ترتیب، پژوهش

طور جداگانه  ریزي شده و کاربرد مفاهیم اقناع به و دخانیات، کاربرد نظریه رفتار برنامه
ل کوشد تا با تحلی  مییادشدهولی پژوهش حاضر با ترکیب چهار حوزه . اند پرداخته

هاي پربازدید در زمینه بهداشت و سالمت از منظر اثرگذاري محتوا در  محتواي سایت
هاي کاربردي براي  اقناع مخاطب براي تغییر رفتار مصرف سیگار و ترك آن، پیشنهاد

  .تولید محتوا ارائه دهد
  

  شده و اقناعی ریزي هاي رفتار برنامه ترکیب نظریه: مدل مفهومی
رگذاري بر سالمت فردي و عمومی تا حدودي ناشی از  در تأثیها رسانهقدرت 

 در قلمرو سالمت ها رسانه«. کنند ها می زمانی است که افراد صرف استفاده از آن مدت
ی یعنی افزایش آگاهی و دانش؛ کارکرد ابزاري رسان اطالعکارکرد : چندین کارکرد دارند

گردهم جمع و سرمایه به معنی قادر ساختن به عمل؛ کارکرد اشتراکی که مردم را 
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زدایی  یتمشروعزایی یا  یتمشروعد و کنترل اجتماعی که معناي نکن اجتماعی تولید می
این مقاله ). 157 :1393 مهدي زاده، (»دهد یمسالمت را  براي رفتارهاي معین مربوط به

محوراست که ضمن  درصدد ارائه معیارهایی براي تولید محتوا و اطالعات سالمت
زدایی از مصرف سیگار، موجب ترغیب مخاطب به تغییر   و مشروعیترسانی اطالع

شده  ریزي  رفتار برنامههرو در ادامه به تشریح دو نظری ازاین. رفتار مصرف سیگار شوند
  .شود و نظریه اقناعی پرداخته و مدل مفهومی حاصل از ترکیب این دو نظریه ارائه می

  
  

  ریزي شده نظریه رفتار برنامه) الف
شده چارچوبی را براي مطالعه منظم و اصولی مسائل  ریزي  رفتار برنامهنظریه

ین عامل تر مهم مطابق این نظریه .کند گیري براي یک رفتار فراهم می مربوط به تصمیم
بر اساس  ).1392 آقامالیی و قنبرنژاد، آشوغ،(کننده رفتار فرد، قصد رفتاري است  یینتع

 سه عامل نگرش توسط قصد شده، مطرح) 2003(آجزن و فیشبن  توسط نظریه که این
است که در زیر  بینی درك شده قابل پیش رفتاري کنترل و ذهنی هنجار رفتار، به نسبت

  :شوند توضیح داده می
  نگرش* 

نگرش در تعریف کالسیک، عبارت است از آمادگی ذهنی و عصبی که از طریق 
هایی که به آن ربط   اشیا و وضعیتیابد و بر واکنش فرد در مقابل تمام تجربه سازمان می

رفتار،  به نگرش). 1390بونر و وانک، (گذارد  جا می کننده یا پویا به دارد، اثري هدایت
 رفتار به کردن فکر چنانچه مثال  براي.دهد می نشان آن به نسبت را فرد تفکر طرز

 این انجام به فرد که است این نشانگر باشد یا خوشایند بخش لذت فرد براي نابهنجاري
ها تحت تأثیر  آجزن و فیشبن، اعتقاد داشتند که نگرش. دارد مثبتی نگرش رفتار

 رفتار و ارزشیابی او از این نتایج ،دیگر اعتقاد فرد به نتایج عبارت به .اعتقادات هستند
  ).Ajzen, 1991: 172(شود  گیري نگرش می منجر به شکل
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  هنجارهاي انتزاعی* 
نتظارات دیگران و نیز انگیزه او براي برآوردن این انتظارات اعتقادات فرد درباره ا

همچنین اگر فرد تصور کند، مردمی که او . شود گیري هنجارهاي انتزاعی می باعث شکل
ها را دارد، نسبت به رفتار نظر مثبتی دارند، یک هنجار  انگیزه برآوردن انتظارات آن

 منفی ،اما اگر دیدگاه آنان را نسبت به رفتار. توان در او انتظار داشت انتزاعی مثبتی را می
ها باشد، احتماالً هنجارهاي انتزاعی منفی  تصور کند و او درصدد برآوردن انتظارات آن

هنجارهاي انتزاعی به ). 1395 روستاي شالمایی و همکاران،(گیرد  در شخص شکل می
 در جامعه نظیر یر اشخاص مختلفیتأث رفتار افراد تحت فهم هستند که این شکل قابل

ها رفتاري را  گرفته و در اثر نفوذ آن پدر و مادر و همسر و رهبران دینی و غیره شکل
  ).1391 بشیریان و حیدرنیا،(دهند  یمانجام 

  کنترل رفتاري درك شده*
 که این مورد در احساس فرد از اي درجه از است عبارت شده درك رفتاري کنترل

 کنترل عوامل .است وي ارادي تحت کنترل حد چه ات رفتار یک انجام عدم یا انجام

 بوده شخص به مربوط داخلی فاکتورهاي .است خارجی و عوامل داخلی عوامل شامل

 نیز به خارجی عوامل و است احساسات و اطالعات ها، توانایی ها، مهارت و شامل

فیروزآبادي و (اشاره دارند  شغلی یا محیطی عوامل همچون فاکتورهایی
 تصور افراد را از آسانی یا سختی معموالً رفتاري درك شده  کنترل).1393،همکاران

نگرش، هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري درك شده . کند یمیري گ اندازهانجام رفتار 
تر،  يقوآورند و بنابراین قصد  یم به وجودتر براي انجام رفتار  يقو، قصد تر مثبت

طورکلی  به). 1391 یریان و حیدرنیا،بش(ر پی دارد احتمال بیشتري از انجام رفتار را د
 باشد، تمایل تر مثبتهرچقدر نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري براي رفتار موردنظر 

  .فرد به انجام آن رفتار بیشتر خواهد بود
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  نظریه اقناع مخاطب. 2
ها  انهبراي تحقق اقناع رس. اي است غایت هر ارتباط اعم از انسانی یا رسانه اقناع

ها دست یابند که پیامشان توسط عقل فهمیده  ها و ژرفاي دل آن باید به عمق ذهن انسان
اخیر هاي سال در). 35: 1383ساروخانی، (عد عاطفی به دل بنشیند شود و سپس ازنظر ب 

 عمده تغییر. است گرفته صورت اقناع، به مربوط هاي نظریه در جدیدي هاي گیري جهت
 به نزدیکی و پاسخ - محرك مکانیکی از نظریه شدن دور اع،اقن نظریه حوزه در

 نظریات این اساس بر. دارد اعتقاد کننده دریافت فعال نقش به که است بوده دیدگاهی
 ها پیام به خاص فضایی در که هایی معنی افراد که دهد می روي زمانی اقناع فرایند جدید
 و شده دادوستدي رویکرد به تبدیل گاهی رویکرد این. کنند درونیرا  دهند، می نسبت

 هاي شیوه و ، روش»1اتولر بینگر «).1376 بینگر، (دارد تأکید کننده دریافت انتخاب بر
 :دهد که شامل طرح شرح می پنج با را متقاعدسازي

  مخاطبان تداعی* 
 معانی تداعی اصل اساس بر طرح این. است متقاعدسازي شیوه ترین ساده
 دارد، وجود ارزش عنوان به مواردي مخاطبان ذهن رد. است شده بنیانگذاري
 در قبولی مورد و شده پذیرفته هاي نمونه هستند، مطرح الگو عنوان به هایی شخصیت

 از آنچه با جهت هم و سو هم را خود مورد باید پیام فرستنده. دارد وجود مخاطبان ذهن
 مخاطبان تا کند برجسته را بخش این و دانسته دارد، وجود مخاطبان ذهن در پیش

 را پیام متن و بدانند خود پیشین هاي دانسته تأیید در و هماهنگ را جدید پیام اصول
 .است استوار مجاورت  وتکرار فنون بر تداعی  اصل.بپذیرند

  بودن منصف و منطقی *
 روش از باید و نیست کارساز چندان معانی تداعی اصل ،پیشرفته هاي ینه زمدر
 توسل و خاص زمینه آن در گوناگون و بسیار اطالعات دادن و انمخاطب آگاهی افزایش

                                                   
1. Otto lerbinger 
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 است استوار ایده این بر طرح این. گرفت بهره مخاطبان بودن منطقی ارزش به جستن
 به هم ها آن شود ارائه فهم قابل و مؤثر درست، اطالعات مخاطبان به چنانچه که

 و منطقی کنند، فکر که دارند  دوست مردم. یافت خواهند دست درست گیري نتیجه
 را آن شود،قبول ارائه   قابلو منطقی استدالل اي ینه زمدر چنانچه و هستند منصف

 .پذیرند یم

  ها انگیزه و نیازها* 
 و عقیده مخاطب بخواهیم چنانچه که شده گذاري پایه اصل این بر طرح این

 موضع آن اتخاذ به وادار را وي اي انگیزه چه بدانیم باید بپذیرد را خاصی گیري موضع
 ما تر، ساده بیانی  به.کند می برآورده را وي از نیازي چه خاص عقیده آن و کند می

 را نیازي جدید نگرش پذیرش بفهمانیم او به اینکه مگر کنیم، متقاعد را کسی توانیم نمی
 .کند می برآورده او از

  اجتماعی هنجارهاي* 
 و منافع و گروهی ايهنجاره ها، آن هگذشت مخاطبان، زندگی تاریخچه

 جدید پیام پذیرش گذاران، پیام همچنین. گیرد قرار توجه باید مورد ها آن هاي وابستگی
 قواعد، معیارها، ها، سنت رسوم، وجود. برشمارند و کنند مطرح مخاطبان خدمت در را

 و رفتار بر اجتماعی هنجار که است مسئله این بیانگر معیارها سایر و مدها ها، ارزش
 .گذارد تأثیر می فردي شنگر

  مخاطبان شخصیتی هاي ویژگی* 
 روانی هاي ویژگی داراي فردي هر که ببرد یاد از نباید اقناعی هاي پیام فرستنده

 یا اقناعی هاي روش کننده تعیین توانند می افراد شخصیتی هاي ویژگی. است خود خاص
 برابر در است ممکن مخاطب فرد که کند توجه باید اقناعی گذار  پیام.باشند وي ترغیبی

 مخاطب و او ارتباطی رشته دارد احتمال رو ازاین. پذیر باشد آسیب اقناعی هاي شیوه
  ).1376 بینگر،(شود  گسسته ازهم
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هر یک از سه مفهوم نظریه رفتار  )1شکل (در مدل مفهومی این مطالعه 
تداعی، منطقی اصول . خورند شده با اصول متقاعدسازي بینگر پیوند می ریزي برنامه

ها در ذیل مفهوم نگرش قرار دارند و با توجه به تعاریف بینگر،  بودن، نیازها و انگیزه
اصل هنجارها نیز با مفهوم . ترکیب این سه اصل با مفهوم نگرش همسو هستند

هاي شخصیتی از  اصل ویژگی. شده همخوانی دارد ریزي هنجارهاي نظریه رفتار برنامه
شده  ریزي گر نیز با مفهوم کنترل رفتاري از نظریه رفتار برنامهاصول متقاعدسازي بین

به عبارت بهتر، اجزاء نظریه متقاعدسازي معیارهایی را براي درك حضور . سو است هم
گذارند تا با تحلیل  شده در اختیار این پژوهش می ریزي یا نبود اجزاء نظریه رفتار برنامه

ها براي ایجاد تغییر رفتار   ایران ظرفیت آنهاي حوزه سالمت در متون مندرج در سایت
  .در مخاطب را متوجه شویم

  
  )مدل نظري (ریزي شده  ترکیب نظریه متقاعدسازي بینگر و نظریه رفتار برنامه-1شکل 
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  شناسی پژوهش روش
محتواي کیفی با رویکرد قیاسی  تحلیل روش از و کیفی است پژوهش رویکرد این

 که دارد سروکار هایی داده با کیفی تحقیق طورکلی به .ندک متکی بر نظریه استفاده می

روش . کند صورت کالمی، تصویري یا امثال آن تحلیل می به را موردمطالعه هاي واقعیت
دار نیز براي زمانی مناسب است که محقق قصد ارزیابی  تحلیل محتواي قیاسی یا جهت

 ).1394ابراهیمی و دیگران، (ها در یک زمینه متفاوت را دارد  صحت نظریه یا بسط آن
آیند، بلکه  در تحلیل محتواي قیاسی، مقوالت و طبقات در آخر پژوهش به دست نمی

عنوان طبقات، متن موردنظر را  ها به محقق با مفروض گرفتن برخی تعاریف و تعمیم
ها در کل متن  کند و به دنبال مصادیقی از تعاریف و تعمیم صورت کیفی تحلیل می به

دار  شده در تحلیل محتواي جهت  مدارك ارائه).1392مؤمنی راد و دیگران،  (گردد می
توان  در اینجا می. توصیف شوند ها وسیله نشان دادن رمزها و از طریق مثال به«توانند  می

رسد هر دو  ی و آماري استفاده کرد، بعید به نظر میاز فراوانی رمزها مانند تحقیقات کم
  )1390مان و نوشادي، ای (»به یک نتیجه برسند

اي از واحدهاي موردمطالعه است که پژوهشگر قصد دارد  جامعه تحقیق، مجموعه
ها  اي از پیام در تحلیل محتوا اغلب جامعه مجموعه .ها یک نتیجه کلی بگیرد از آن

هاي  جامعه موردمطالعه این پژوهش همه سایت). Neuendorf, 2011(است ) محتوا(
 سایتی است که 8ت و سالمت هستند و جامعه نمونه، شامل ایرانی در حوزه بهداش

  ).1جدول ( الکساي در ایران باالترین بازدید را دارند هازنظر رتب
  



  

  
  

  
 275  ...  هاي پربازدید ایرانی در  تحلیل محتواي سایت

  هاي منتخب ازنظر رتبه بازدید  فهرست سایت-1 جدول

 آدرس سایت نام سایت ردیف
رتبه الکسا در 

هاي  بین سایت
  ایرانی

 www.mehrnews.com/service/health 30 سرویس سالمت- خبرگزاري مهر  1

  www.hidoctor.ir  230  دکتر سالم  2
  www.rastineh.com 587  سایت پزشکی راستینه  3
 www.salamatnews.com 711  سالمت نیوز  4

 www.majalesalamat.com 1444 مجله سالمت  5

 www.salamati.ir 1538 سالمتی  6

 www.tebna.ir 3689 خبرگزاري سالمت  7

تعمال دخانیات جمعیت مبارزه با اس  8
  www.iata.org.ir 36000  ایران

هرچه رتبه بازدید در الکسا کمتر باشد، میزان بازدید آن سایت در         : توضیح جدول 
  )1396,7,15: تاریخ بازدید از سایت الکسا(آن کشور بیشتر است 

  
بازه  .حلیل و ثبت، مضمون استواحد زمینه در این پژوهش مطلب بوده و واحد ت

 مطلب مرتبط در 67 مدنظر بوده و درمجموع تعداد 31/6/1396 تا 1/1/1396زمانی 
 افزار هاي حاصل با استفاده از نرم داده. اند شده   تحلیل1396ماهه اول سال   شش

Maxqdaافزار استخراج اند و نتایج مضامین از این نرم شده   و با روش کدگذاري تحلیل 
  .اند شده 

  
  هاي پژوهش یافته

محور ایرانی درباره  هاي سالمت هاي حاصل از تحلیل محتواي سایت در ادامه، یافته
ها براي ایجاد قصد یا ترغیب به تغییر رفتار بر اساس سه اصل نظریه  ظرفیت متون آن
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اقناعی براي این منظور، با استفاده از اصول نظریه . شوند شده ارائه می ریزي رفتار برنامه
شده  ریزي ها در خصوص هر یک از سه جزء نظریه رفتار برنامه ویژگی متون سایت

ها با توجه به حجم زیاد مطالب، تنها  در ارائه یافته. شود موردمطالعه و تحلیل واقع می
  .شود هایی در قالب جداول اکتفا می به ذکر نمونه

  اه محور سایت توجه به تغییر نگرش در مطالب سالمت) الف
دهنده ظرفیت متن در  شده از نظریه اقناعی بینگر، نشان تعداد یازده کد استخراج

تر توضیح داده شد نگرش یکی از سه  همچنان که پیش. تغییر نگرش مخاطب هستند
  .شده است ریزي اصل نظریه رفتار برنامه

  انگیزه) اول
 مصرف محور پربازدید ایرانی بر مضرات هاي سالمت متون منتشرشده در سایت

تولیدکنندگان متون به سه طریق در ایجاد انگیزه به ترك ). 2جدول (سیگار تأکیددارند 
آگاهی بخشی به مخاطب سیگاري که پس از ترك ازنظر ) الف: اند سیگار تالش کرده

دادن ) اشاره به روز جهانی بدون دخانیات و ج) سالمتی حال بهتري خواهد داشت، ب
به نظر . اند کننده سیگار بوده بیات افرادي که خودشان تركانگیزه از طریق انتقال تجر

ها و دستیابی به وضعیت  رسد که مفهوم انگیزه در قالب توجه به بهبود بیماري می
ها قرار گرفته  سالمتی بهتر پس از ترك سیگار مورد توجه تولیدکنندگان محتوا در سایت

انگیزه یکی از .  مهمی داردالزم به بیان است که انگیزه در ترك سیگار نقش. است
تواند فرد سیگاري را  هاي اصلی تغییر نگرش است و انگیزه دادن دیگران می محرك

  ).1396محلوجی، (بیشتر به سمت ترك راغب کند 
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  شده براي کد انگیزه  نمونه مطالب استخراج-2 جدول
سایت 

 منبع
 مطالب واجد کد انگیزه

  ردیف

سالمت 
 نیوز

بـه  .  سیگار ممکن است فرد خیلی عصبی و مضطرب باشـد   در دو هفته اول ترك    
 حمایت خانواده و دوستان در ایجاد فضاي آرام براي فرد بسیار مهـم               همین دلیل، 

یکی از مشکالت این افراد، مواجهه بـا برخـورد تنـد و سـرزنش از سـوي                 . است
 .خانواده است که همین، باعث عصبانیت فرد و بازگشت به مصرف سیگار است

1 

کنـد و نقـش    طی یک ماه از ترك سیگار، سیلیا دوباره شروع بـه کـار کـردن مـی                المتیس
 .گیرد محافظتی خود را از سر می

2  

 3 ي جسمانی خود را برطرف کنیدها ضعف انواع دیتوان یمبا ترك سیگار  دکتر سالم

  
  نیازها) دوم

 وابسته دهند چرا مخاطب به سیگار مضامینی در متون وجود دارند که توضیح می
کند یا برعکس چه نیازهایی موجب ترك مصرف سیگار  شده و احساس نیاز می

ها و  اما متون کارآمد در ترغیب مخاطب به ترك سیگار باید بتوانند از شیوه. شود می
مثالً بر اساس . مقوالتی استفاده کنند که ترك سیگار را همچون نیاز مخاطب ترویج کنند

 درصد از مصرف مستقیم 8 تا 5دي قیمت سیگار حدود  درص10ها با افزایش  پژوهش
احتمال دارد یادآوري رقم پولی که فرد ). 1386آبادي و فراهانی، مزید(شود  آن کم می

محمدي و . گر مناسبی باشد کند بتواند اهرم اقناع سیگاري صرف خرید سیگار می
، با افزایش قیمت دهند که افراد جوان نسبت به افراد مسن نیز نشان می) 1389(حسینی 

دهند که متون چندانی  هاي این مطالعه نشان می اما یافته. شود سیگار مصرفشان کمتر می
اند  محور ایرانی تولید نشده هاي سالمت مبتنی بر نیاز به مصرف یا ترك سیگار در سایت

  ).3جدول (
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  شده براي کد نیاز  نمونه مطالب استخراج-3 جدول
سایت 

 منبع
  نیازمطالب واجد کد

  ردیف

دکتر 
 سالم

 مغز انسان شود یمموجود در سیگار عامل رضایت بخشی است که باعث » نیکوتین«
به همین خاطر اسـت کـه بـسیاري از    .  رسیده استخواهد یماحساس کند به آنچه     

 .افراد سیگاري، به تداوم عادت خود اصرار دارند

1 

دکتر 
 سالم

در بازارهاي مختلـف دنیـا ارائـه شـد،     » سیگار« پیش، زمانی که نخستین بار    ها  سال
بسیاري از مردم با اقبال چشمگیر خـود بـه ایـن پدیـده، سـود سرشـاري را عایـد                     

یی پردردسرتر و کم ها وهیش تنباکو را با تر شیپمردم که . ي دخانیات کردندها شرکت
ي آشنا شـدند کـه هـم قیمـت ارزان         ا  دهیپد با   باره  کی به،  کردند یملذت تر مصرف    

 گرفت یمی مورد استعمال قرار راحت به و هم شد یمی تهیه سادگ به، هم داشت

2 

  
  منابع موثق) سوم
  در حفظ مخاطبهمو  به رسانه توجه در جلبهم  تواند ی که مي از مواردیکی

 که با اعتبار خود آن رسانه  اثرگذار باشد مقوله اعتماد مخاطب به آن رسانه استرسانه
 در مطالعات .داده، رابطه دارد استفاده و استناد قرار که موردمثابه منبع و منابعی  به

 میزان مراجعه و پرمخاطب بودن، براي یک رسانه امتیاز محسوب  معموالًيا رسانه
 اند دانستهشود و مراجعه بیشتر به یک رسانه را نشانه اعتماد زیادتر مخاطب به آن  می

  ).1388ربیعی و محبی، (
 منبع، همگی صصگوید که پایگاه، اعتمادپذیري، تخ ر میاندرسون در نظریه اعتبا

منبع معتبر موجب تغییر ). 249 :1384سورین و تانکارد، (افزایند  بر وزن اعتبار منبع می
هاي منبع معتبر را  یژگیو). 68-67 :1388وردي نژاد و بهرامی، (شود  عقیده بیشتري می

اعتبار منبع نقش مهمی . اند کردهودن ذکر  بودن، متخ بودن و دلپذیر باعتماد قابل معموالً
  ).1388ربیعی و محبی، (در تعیین اثرگذاري یک پیام دارد 
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توان گفت که تقریباً نیمی از  می) 4جدول (هاي پژوهش حاضر  بر اساس یافته
. هاي موردمطالعه داراي ارجاع به لینک منبع موثق هستند مطالب منتشرشده در سایت

 هر متن و خبر از ملزومات اعتباربخشی به آن سایت است؛ دادن لینک ارجاع براي
که مخاطب با دیدن متنی که داراي لینک ارجاع به سایت اصلی و معتبر است،  طوري به

نیز ) 1391 ( احمدي و همکارانهمطالع. کند احتماالً اعتماد بیشتري به آن سایت می
اي قابلیت اقناع باالیی از خود  هدهد که افراد در برابر منابع خبري معتبر و حرف نشان می
  .شناسند دهند تا در برابر منابعی که نمی نشان می
  

  ها هاي ارجاع معتبر در سایت تعداد لینک -4 جدول
هاي ارجاع  تعداد لینک  ها نام سایت

  معتبر
   لینک9 دکتر سالم
   لینک5 سالمتی

   لینک4 سالمت نیوز
   لینک2 خبرگزاري مهر

  لینک 1 ارزه با دخانیات و مجله سالمتهاي جمعیت مب سایت
 فاقد لینک تبنا

  
  گیري روشن  نتیجه)چهارم

نتایج . طور کامالً شفاف پیام خود را به مخاطب منتقل کند متن یا خبر باید به
دهند که همه متون مورد تحلیل در پاراگراف پایانی خود،  حاصل از این مطالعه نشان می

درواقع، متون به سه شکل محتواي خود را . اند ن کردهروشنی بیا نتیجه نهایی را به
  :اند بندي کرده جمع
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صورت هشدار دادن به مخاطب در جهت ترك سیگار و بهبود  بندي به جمع) الف
تواند عوارض مربوط به آن که  هرسال مصرف سیگار می«: سالمتی فردي مانند

خبرگزاري مهر،  (»هدصورت تصاعدي افزایش د شان، سرطان ریه است را به ترین مهم
 ).سایت: 1396

مصرف سیگار « :صورت اشاره به بیماري خاصی و سرطان مانند بندي به جمع) ب
ناپذیري به رشد نوجوان بزند و آغاز ابتال به  تواند آسیب جبران در دوره نوجوانی می

 ).سایت: 1396سالمت نیوز،  (»سرطان ریه و حنجره باشد

شده مانند گزارش  زارش از نتیجه برنامه تدوینصورت ارائه گ بندي به جمع) ج
برنامه ورزش روزانه «روي؛ مانند  هاي پیاده هاي تغذیه و فعالیت فعالیت ورزشی، برنامه

تواند در جهت مصرف  روي مرتب و منظم می صورت سی دقیقه نرمش یا برنامه پیاده به
 ).سایت: 1396ران، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ای (»کمتر سیگار مؤثر باشد

   ترس)پنجم
اهمیت ترس ازنظر آمادگی بخشی به «. ترس عنصر مؤثري در تغییر نگرش است
توان آن را اولین گام در جهت تحریک  فرد درباره مضرات مصرف سیگار است که می

نتایج این تحلیل نشان ). 1374 پور و محمد زاده، آتش (»او به ترك سیگار دانست
محور ایرانی بیش از هر معیار دیگري در تولید محتوا از  اي سالمته دهند که سایت می

  ).5جدول (اند  ترس استفاده کرده
شده  دهند که استفاده از ترس در هفت قالب تنظیم ها در این تحقیق نشان می یافته

ابتال به ) هاي جسمی ناشی از مصرف سیگار، ب ترس از ناتوانی) الف: است
از ) ید بر انواع سرطان و مخصوصاً سرطان ریه و حنجره، جهاي مختلف با تأک بیماري

هاي  هاي جنسی و بارداري ناتوانی) بین رفتن زیبایی و ایجاد چروك در پوست بدن، د
زمینه بودن مصرف  پیش) دهنده سیگار، و ژ سموم تشکیل) پیري زودرس، ز) خطرناك ر

ویژه  ها به تال به بیماريهمچنین قالب اب. سیگار در گرایش به اعتیاد به مواد مخدر
  .ها بیشترین استفاده را در تولید محتوا داشته است سرطان
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  شده براي کد ترس  نمونه مطالب استخراج-5 جدول
  ردیف کد ترس سایت

سرطان ریه، حنجره، مري، مثانه، لوزالمعده در ارتباط با استعمال دخانیـات بـوده            تبنا
 سرطان هستندبنابراین افراد سیگاري بیشتر در معرض 

1  

انگیز باشد، ولی باید بدانید که عامـل طمـع دهنـده بـه سـیگار، مـاده           شاید نفرت  دکتر سالم
محض اطالع شما باید گفت که این ماده، بخـش اعظمـی از          . شیمیایی اوره است  

 .دهد یمادرار انسان را تشکیل 

2 

ابتالي کودك به هرچقدر مادر در طول بارداري سیگار بیشتري کشیده بود احتمال   مهر
 بودخواهد مشکل هیپوودنتیکی بیشتر 

3 

  
در مورد این معیار نکته مهم ایجاد موازنه در هراسناك بازنمایی کردن سیگار و 

دهند که ترس در یک  نشان می) 1391(طاووسی و همکاران . عواقب مصرف آن است
صورت  ن ترس باید بهمنتهی ای. تواند او را از نزدیک شدن به مواد مخدر بازدارد فرد می

در واقع، استفاده از ترس . آگاهانه باشد و صرفاً ایجاد یک حالت روانی وحشت نباشد
مثبت و هشداردهنده براي آگاهی بخشی به مخاطب و ترك مصرف سیگار حیاتی 

هاي ایرانی از ترس بیشتر براي ایجاد وحشت در مخاطب استفاده  است، اما سایت
 .اند کرده

   تکرار)ششم
ریزي براي اقناع مخاطب، میزان تکرار پیام  ترین موارد در برنامه ی از اصلییک

 این  است وپاسخ ـ هر نوع یادگیري عبارت از ایجاد و تقویت رابطه بین محرك. است
 هاي نظریهبه این جهت . آید درمیصورت عادت   و بهشده تقویتارتباط در اثر تکرار، 

اما باید . )273 :1388سورین و تانکارد، (نامند  مینیز   محرك ـ پاسخارتباطی را نظریه
 نوعی نگرش منفی و احساس ناخوشایند یک پیام ازحد بیشکه تکرار دقت داشت 

نتایج این ). 284 :1388سورین و تانکارد، (کند  می در مخاطب ایجاد آننسبت به 
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 ،)6 جدول(شده باالست  دهند که فراوانی این کد در متون تحلیل پژوهش نشان می
که گاهی یک پاراگراف در متن حدود دو یا سه مرتبه عیناً تکرار شده و یا با  طوري به

  .تغییر فعل و فاعل در جمالت، مثل همان جمله اصلی دوباره در متن تکرار شده است
  

   فراوانی کد تکرار-6جدول 
نام 
  سایت

خبرگزاري 
  مهر

سالمت 
  نیوز

جمعیت   سالمتی
مبارزه با 
  دخانیات

دکتر   تبنا  راستینه
  سالم

مجله 
  سالمت

تعداد 
  تکرارها

26  14  10  6  1  3  19  5  

  
   مقایسه)هفتم

کنند را با افرادي  در این پژوهش، متونی که وضعیت افرادي که سیگار مصرف می
اند در مراحل مختلف عمر و سنین گوناگون  کشند یا آن را ترك کرده که سیگار نمی

دهند که این  هاي این پژوهش نشان می یافته. اند ردهکنند از این کد استفاده ک مقایسه می
هاي مورد  مفهوم استفاده چندانی در تولید محتواي متون مرتبط با سیگار در سایت

  .ه استتحلیل نداشته است و تنها در سه مورد، این کد حضور یافت
سایت دکتر سالم در یکی از متون خود به مقایسه بین سالمندان سیگاري و  )الف

  . سیگاري پرداخته استغیر
سایت خبرگزاري مهر در یکی از متون ضمن شرح نتایج آزمایشی خاص به  )ب

مقایسه بین مردان سیگاري که مصرف ویتامین با دوز باال دارند با مردانی که مکمل 
  کردند درخطر ابتال به سرطان ریه، پرداخته است ویتامین مصرف نمی

 مقایسه در انجام فعالیت ورزشی در گروه سایت سالمت نیوز نیز به یک مورد) ج
  .آزمایش با دیگران در متن خود اشاره داشته است
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  بندي و شمایل سایت  قالب)هشتم
بندي محتوا تحلیل  ها ازنظر جذابیت قالب در این پژوهش محتواي سایت

بندي جذاب براي یک سایت شامل استفاده از تصاویر مرتبط با محتوا و  قالب. شوند می
دهنده صحیح، ویدئو کلیپ یا محتواي  هاي ارجاع  کیفیت بصري، لینکواجد

 ).98-55: 1389سلمانی، (اي، شکل و رنگ ظاهري و خوانا بودن متون است  چندرسانه

  :کند اصول طراحی یک سایت مناسب را به شرح زیر بیان می) 117 :1389(سلمانی 
 . صفحه شلوغ به نظر نیاید-

 .دنیش مطالب استفاده شوهاي متضاد براي نما  رنگ-

 . در متون خبري حتماً عکس و فیلم مرتبط وجود داشته باشد-

هاي مورد استفاده در صفحات سایت کم و فشرده باشد تا جستجو   حجم عکس-
 .در میان صفحه سایت با سرعت انجام شود

 . فونت مورد استفاده براي متون در سایت کامالً خوانا و استاندارد باشد-

 .گارش متون سایت غلط امالیی وجود نداشته باشد در ن-

 .روز باشند کار رفته در سایت به هاي به  لینک-

 هاي ارتباط با ما از طریق تماس، ایمیل و آدرس حتماً وجود داشته باشد  قسمت-
 .)117: 1389سلمانی، (

هاي این تحلیل، فقط دو سایت خبرگزاري مهر و سالمت نیوز  بر اساس یافته
ها،  اند و دیگر سایت هاي خود رعایت کرده  تمام این موارد را در طراحی سایتتقریباً

نظمی در ارائه و چیدمان مطالب  این اصول را رعایت نکرده و دچار آشفتگی و بی
دهد که مطالب در  هاي ایرانی پربازدید در حوزه سالمت نشان می تحلیل سایت. هستند
کدام از  شده و هیچ همراه با یک عکس ارائههاي خبري ساده و در نهایت  بندي قالب

 متن 67 متن از کل 24فقط تعداد . نداي نیست مطالب داراي ویدئو و مطالب چندرسانه
  .داراي لینک منبع معتبر هستند
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  قول  نقل)نهم
هایی از متون، از افراد مرتبط مانند  قول به این معنی است که در قسمت نقل

قول از  نقل باید توجه داشت که استفاده از. شده باشد ائهقولی ار مسئوالن و پزشکان نقل
ها از  قول در تمام این متون نقل. کند افراد معتبر به افزایش میزان اعتبار متن نیز کمک می

). 7جدول (اند  پزشکان بوده و برخی نیز مسئولیت اجرایی در وزارت بهداشت داشته
  .هت اعتباربخشی کامالً ضروري استقول از متخین ج ها به نقل لزوم پرداختن سایت

  
  قول شده براي کد نقل  نمونه مطالب استخراج-7 جدول

  ردیف قول کد نقل سایت
ما دریافتیم حتی بعـد از تـشخیص   : دکتر گوتارو کوجیما در نشستی خبري گفت       راستینه

 . از ترك سیگار بهره گیرندتوانند یمسرطان ریه نیز افراد 

1  

افراد مسنی کـه سـیگاري هـستند در مقایـسه بـا             : لیسی اظهار داشتند  پزشکان انگ  دکتر سالم
کشیده و اکنون آن را ترك کرده یا هرگز از  همساالن خود که در گذشته سیگار می

 .تر هستند اند ازنظر جسمی ضعیف محصوالت دخانی استفاده نکرده

2 

دا دالیـل تـرك      ابتـ  :دیـ گو یم باره  نیدرادکتر آماندا فرلی، سرپرست تیم تحقیق،        مهر
اگـر در  . ي خود مشخص کنید و این دالیـل را روي کاغـذ بنویـسید      اسیگار را بر  

 با نگـاه  دیتوان یم آمد وجود بهدوران ترك سیگار وسوسه سیگار کشیدن در شما        
 .کردن به این دالیل وسوسه خود را بکاهید

3 

  
   شدت)دهم

میزان فشار و شدت اندازه و کافی از  در این کد، محتوا ازلحاظ استفاده به
منظور از جنبه منفی استفاده از . شده است صورت دو جنبه مثبت و منفی تحلیل به

 ابتال  وومیر شدن زا بودن، باعث مرگ بیماري عبارات هشداردهنده و تهدیدکننده مانند
منظور از شدت مثبت نیز استفاده از . کننده سیگار است به سرطان در فرد مصرف

هاي موردمطالعه، شدت  شده در سایت محتواهاي ارائه.  مثبت استعبارات امیدبخش و
در تمام متون مورد تحلیل در این مطالعه، محتوا به . کنند منفی بسیار زیادي را تولید می
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هاي جسمی و  هاي ناشی از مصرف سیگار، مبتال شدن به انواع سرطان، آسیب بیماري
دست  دهنده سیگار و مواردي ازاین لبار مواد تشکی روحی ناشی از مصرف، آثار زیان

صورت مثبت و با توجه به  ها به تنها دو مطلب وجود دارد که جمالت آن. اشاره دارد
  .اند شده نوشته) مادران باردار و مصرف سیگار(شرایط مخاطب 

براي . زدگی در مخاطب بینجامد تواند به ایجاد دل این میزان شدت منفی می
خاطب، در ارسال یک پیام، توجه به شرایط مخاطب زدگی در م جلوگیري از دل

به این معنی که با توجه به ). 1390کشاورز،(تواند باعث اثرگذاري بیشتر پیام شود  می
توان توأمان بر جنبه مثبت و  کننده سیگار هستند می ها، افراد مصرف که مخاطب پیام این

  ).1389سعادت پور، (ها تأکید داشت  منفی آن
  

  طقی بودن محتوامن) یازدهم
 اطالعات تشخیص اما نیست، دشوار اطالعات به دسترسی ارتباطات، عصر در

 اطالعات مختلف، منابع چراکه باشد؛ دشوار بسیار تواند می موثق غیر اطالعات از موثق
 اطالعات این گاه که دهند می قرار افراد اختیار در مشترك موضوع یک درباره متعددي

 اطالعات دریافت با و دارد اطالعات مسئله یک درباره یا مخاطب .نیستند راستا یک در
 به که را آنچه هر و ندارد اطالعات یا دهد؛ می دست از رسانه یک به را اعتمادش اشتباه

 اطالعات حالت، ارائه دو هر در. سپارد می اش حافظه به و پذیرد می شود، می ارائه او
  ).1389، سعادت پور(زند  می آسیب رسانه به نادرست

شده است که  براي سنجیدن مفهوم منطقی بودن پیام، محتوا به این صورت تحلیل
شده در  متون به دور از اشتباه و ناهمخوانی آماري یا اطالعاتی باشد و اطالعات ارائه

در . اساس نباشد تمام متون داراي اشتباهات خبري یا ذکر آمار و مستندات غلط و بی
یک آمار اشتباه یا مطلب غلط و  ن بازنگري شدند و در هیچ مت67این خصوص، تعداد 

شده از افزایش مصرف  در این راستا، آمارهاي ارائه. اساس و غیرمنطقی مشاهده نشد بی
سیگار، با آمار رسمی وزارت بهداشت و درمان تطبیق داده شدند و مشاهده شد که 

  .یکسان بوده و فاقد ناهمخوانی هستند
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محور براي تغییر  هاي سالمت ون منتشرشده در سایتمجموع، ظرفیت مت در
نگرش مخاطب از منظر منطقی بودن محتوا به صورتی است که هیچ متنی داراي 

  ).8جدول  (ناهمخوانی اطالعاتی و آماري نادرست، نیست
  اصل نگرشههاي زیرمجموع  کدها و یافته-8 جدول

ف
ردی

  

  کد
میزان 

استفاده 
*  

هایی که از  سایت
تفاده این کد اس
  اند کرده

  نمونه

سالمت نیوز،   31  انگیزه  1
سالمتی، دکتر 
سالم، مجله 

  سالمت

کسانی که سیگار را ترك کردند احساساتی مانند 
افسردگی، اضطراب و استرس را کمتر داشتند و 

توجهی در حال خوب و کیفیت زندگی  افزایش قابل
 در مقابل ها سهیمقااین  .خود احساس کرده بودند

د یدن ادامه دادنشد که به سیگار ککسانی بو
  ).سایت: 1396سالمتی، (

سالمتی، دکتر   3  نیاز  2
  سالم

نیکوتین موجود در سیگار عامل رضایت بخشی 
 مغز انسان احساس کند به شود یماست که باعث 

 است دلیلبه همین .  رسیده استخواهد یمآنچه 
که بسیاري از افراد سیگاري، به تداوم عادت خود 

  ). سایت:1396 دکتر سالم،(دارند اصرار 
خبرگزاري مهر،   39  منبع موثق  3

سالمت نیوز، 
سالمتی، جمعیت، 

راستینه، دکتر سالم، 
  مجله سالمت

نتایج تحقیق پژوهشگران دانشگاه کالج لندن به 
: 1396خبرگزاري مهر، ( یاصلهمراه لینک منبع 

 ).سایت

گیري  نتیجه  4
  روشن

خبرگزاري مهر،   67
ز، سالمت نیو

سالمتی، جمعیت، 
راستینه، دکتر سالم، 
  مجله سالمت، تبنا

همه متون مورد تحلیل در پاراگراف پایانی خود، 
  .اند روشنی بیان کرده نتیجه نهایی را به

خبرگزاري مهر،   199  ترس  5
سالمت نیوز، 

ي، مثانه، لوزالمعده ابتال به سرطان ریه، حنجره، مر
در ارتباط با استعمال دخانیات بوده بنابراین افراد 
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سالمتی، جمعیت، 
راستینه، دکتر سالم، 
  مجله سالمت، تبنا

تبنا، (سیگاري بیشتر در معرض سرطان هستند 
  ).سایت: 1396

  
خبرگزاري مهر،   84  تکرار  6

سالمت نیوز، 
سالمتی، جمعیت، 

راستینه، دکتر سالم، 
  مجله سالمت، تبنا

، )مضمون تکراري 26(هاي خبرگزاري مهر  سایت
، و سالمت نیوز ) مضمون تکراري19(تر سالم دک
به ترتیب بیشترین مفاهیم )  مضمون تکراري14(

  .تکراري را دارند
  

خبرگزاري مهر،   3  مقایسه  7
  سالمت نیوز، تبنا

افراد مسنی که سیگاري هستند در مقایسه با 
کشیده و  همساالن خود که در گذشته سیگار می

محصوالت اکنون آن را ترك کرده یا هرگز از 
تر  اند ازنظر جسمی ضعیف دخانی استفاده نکرده

  ).سایت: 1396دکتر سالم، ( هستند
بندي  قالب  8

  جذاب
خبرگزاري مهر،   2

  دکتر سالم
اري مهر و دکتر سالم زبندي دو سایت خبرگ قالب

ها،  بندي جذاب براي محتواي سایت با اصول قالب
  .همخوانی بیشتري دارد

 مهر، خبرگزاري  39  قول نقل  9
سالمت نیوز، 

سالمتی، جمعیت، 
راستینه، دکتر سالم، 
  مجله سالمت، تبنا

، )قول  مورد نقل12(هاي خبرگزاري مهر  سایت
جمعیت مبارزه با  ،)قول  مورد نقل10 (سالمت نیوز

 مورد 5 (و دکتر سالم) قول مورد نقل 6 (دخانیات
بیشترین توجه را در تمام متون خود به ) قول نقل

  .اند قول داشته موضوع نقل
شدت منفی   10

  و مثبت
نوعی  بااینکه ماده نیکوتین موجود در سیگار به  خبرگزاري مهر  1

شود اما اثر تلقین آن توسط  بخش محسوب می آرام
فرد سیگاري نسبت به مصرف آن بیشتر است و 
رسوب این ماده در خون بشدت خطرناك است 

  ).سایت: 1396خبرگزاري مهر، (
ن منطقی بود  11

  محتوا
یک آمار   متن بازنگري شدند و در هیچ67تعداد   ها  سایتههم  67

اساس و غیرمنطقی  اشتباه یا مطلب غلط و بی
  .مشاهده نشد
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بـراي  . دهنـد  الزم به ذکر است که این ارقام میزان استفاده از هر مقوله را در مطالب نشان مـی   * 
شده و  مرتبه از مفهوم ترس استفاده بیش از یکدهد که در هر متن   نشان می199نمونه در کد ترس عدد 

  .دهد  متن را نشان می67شده از ترس در همه  این عدد، مجموع موارد استفاده
  

  محور هاي سالمت توجه به هنجارها در تولید محتواي سایت) ب
شده از نظریه اقنـاعی بینگرکـه در ادامـه آمـده، بـه مفهـوم                  تعداد دو کد استخراج   

الزم به بیان است کـه    . پردازند  و اثرگذاري بر تغییر رفتار مخاطب می      هنجارهاي جامعه   
  ).9 جدول(شده است  ریزي گانه نظریه رفتار برنامه هنجار دومین اصل از اصول سه

  ورسوم و انتظارات جامعه آداب) اول
) الف: توان در دودسته قرارداد مضامین مورد استفاده در متون موردمطالعه را می

. ورسوم اشاره دارند ها و تغییرات آداب به تغییر سبک زندگی خانوادهمضامینی که 
نویسندگان به تغییراتی توجه دارند که موجب از بین رفتن زشتی مصرف دخانیات در 

مثابه  و فرهنگ جامعه به) ایام ماه رمضان(اشاره به بازه زمانی خاص ) اند؛ ب جامعه شده
  .کشیدن درمألعامهایی مغتنم جهت مقابله با سیگار  فرصت

شده قرار  ریزي ورسوم زیرمجموعه اصل هنجار از نظریه رفتار برنامه مفهوم آداب
هاي موردمطالعه توجه بسیار کمی در تولید  بر اساس تحلیل صورت گرفته سایت. دارد

توان  که با استفاده از این ویژگی می حال آن. اند محتواي خود به این موضوع داشته
  .ورسوم ایرانی تولید کرد تاي تقویت و ترویج آدابمتونی را در راس

   الگوهاي مخاطب)دوم
ن را به اتوانند توجه مخاطب ها می منظور الگوسازي در تولید محتوا، سایت به

 انمخاطب. ها، مانند هنرمندان و ورزشکاران جلب کنند هاي معروف یا ستاره چهره
هنرمندان و ورزشکاران هاي محبوب و  خصوص نوجوانان و جوانان از چهره به

توانند از طریق  ها می و سایت) 1396مروي زاده و همکاران، (کنند  الگوبرداري می
ها در رابطه با ترغیب به عدم مصرف سیگار به تولید محتوا  مصاحبه با این شخصیت

منظور ترغیب او براي ترك  الگوهایی که متون موردمطالعه براي مخاطب به. بپردازند
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 فرد که در قالب نقش فضا هخانواد) الف: اند در دودسته کلی قرار دارند ه دادهسیگار ارائ
هاي  چهره) شده است؛ ب و استحکام خانواده در مصرف سیگار توسط فرزندان ارائه

  .محبوب و مشهور مانند هنرمندان و ورزشکاران
  

  اصل هنجارههاي زیرمجموع  کدها و یافته-9 جدول

ف
ردی

  

  کد
میزان 

استفاده 
  *ز کد ا

هایی که  سایت
از این کد 

  استفاده کردند
  شده نمونه استفاده

ورسوم و  آداب  1
  انتظارات جامعه

خبرگزاري مهر،   10
سالمت نیوز، 

  دکتر سالم

ماه رمضان، سیگار کشیدن در طول روز تا هنگام 
ساز  تواند زمینه افطار حرام است و این مسئله می

: 1396دکتر سالم، (. ترك مصرف سیگار باشد
  ).سایت

سالمت نیوز،   3  الگوهاي مخاطب  2
سالمتی، 

جمعیت مبارزه 
  با دخانیات

کشند، بیشتر  هایی که والدینشان سیگار می بچه
مستعد سیگاري شدن هستند زیرا سیگار کشیدن 

حتی اگر به فرزند . کنند را عادت بدي تلقی نمی
خود بگویید قصد ترك سیگار دارید یا کاش 

 مؤثرد، کالم شما چندان هرگز سیگاري نبودی
کنند  ها همان چیزي را تقلید می بچه. نخواهد بود

  ).سایت: 1396سالمتی، (. دیده که شما انجام می
مثال یازده مرتبه  عنوان  بکار رفته در جدول به این معنی است که به3 و 11اعداد *

  .شده است ورسوم اشاره  متون به مفهوم آدابهاز بین هم
  
  محور هاي سالمت ترل رفتاري درك شده در تولید محتواي سایتتوجه به کن) ج

هـاي   شده از نظریه اقناعی بینگر به مفاهیم اهداف، توانـایی          تعداد سه کد استخراج   
. داننـد  پردازند و این مفاهیم را اثرگذار بر قصد رفتاري مخاطب می    مخاطب و تهییج می   
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شـده اسـت    ریـزي  تـار برنامـه  کنترل رفتاري درك شده سومین اصل از اصول نظریـه رف       
  ).10جدول (

  
  ها اهداف و آرمان) اول

گذاري در ترك سیگار و ترسیم آینده براي مخاطب  در این کد به هدف
دهد  محور ایرانی نشان می هاي سالمت تحلیل متون سایت. شود کننده توجه می مصرف

ن بیماران که این متون به اهداف دولت در بهبود سطح سالمت عمومی و اهداف درما
ها از توجه به  رسد که محتواي سایت به نظر می. اند پس از ترك سیگار توجه کرده

  .اند اهداف فردي و خانوادگی و همچنین اهداف مالی و اقتصادي غافل بوده
  هاي شخصی مخاطب توانایی) دوم

هاي  هاي فیزیکی و همچنین برنامه هاي مضامین مرتبط با این کد فعالیت نمونه
شوند که به توانایی مخاطب در ایجاد  متونی شامل این کد می. براي افراد استورزشی 

جاي مصرف سیگار  تر به بهبود در وضعیت سالمت یا جایگزین کردن فعالیتی سالم
اهمیت این معیار در این است که یکی از دالیل گرایش به مصرف زیاد . اشاره دارند

یابد همراه  وقتی آمار بیکاري افزایش می. هاي مخاطب است توجهی به توانایی سیگار بی
دهد که نبود سرگرمی،  این نشان می. رود با آن آمار مصرف سیگار نیز رو به افزایش می

شود و این  خصوص در بین جوانان می شغل و هدف باعث هدر رفتن اوقات فراغت به
فراسیابی و ا(مسئله ارتباط مستقیم با مصرف سیگار از روي بطالت اوقات فراغت دارد 

دهند که اشاره به فعالیت فیزیکی و برنامه  هاي پژوهش نشان می یافته). 1395مداحی، 
 ها که تولید محتواي سایت درحالی. ترین مضمون است ورزشی براي ترك سیگار، رایج

هاي اکتسابی مخاطب مانند  توجه به توانایی) هاي دیگري چون الف توانند از قالب می
هاي روحی ـ روانی فرد مانند  توانایی) توانایی شغلی و مهارتی، بتوانایی تحصیلی، 
  .دنعزم نیز بهره بگیر
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  تهییج) سوم
هر مفهومی که مخاطب را براي ترك سیگار تشویق کند یا در وي ایجاد 
برانگیختگی براي بهبود وضعیت سالمت خود کند و مثالً راهکارهایی براي فائق آمدن 

تفاوت این کد باانگیزه در . ار بدهد واجد کد تهییج استبر احساس نیاز به مصرف سیگ
کننده براي حرکت  این است که منظور از تهییج ایجاد برانگیختگی در مخاطب مصرف

به سمت ترك و به دست آوردن سالمتی است، اما در کد انگیزه، منظور تشویق 
 دادن هاي مختلف و کننده سیگار است و یا خیر، از جنبه مخاطبی که یا مصرف

هاي گوناگون به وي چه در جهت عدم مصرف و روي نیاوردن به سیگار و چه  انگیزه
  .ترك مصرف سیگار است

برانگیختگی ) الف: مضامین یافته شده در این پژوهش شامل چهار دسته هستند
ایجاد ) جاي مصرف سیگار، ب مخاطب براي جایگزین کردن تفریحات متنوع به

ایجاد هیجان مثبت در مخاطب که وي ) وقت مخاطب، جسرگرمی براي اوقات اتالف 
که  آگاهی بخشی به مخاطب درباره این) زدگی از سیگار سوق دهد، و د را به سمت دل

با مرور متون در . شود پس از ترك مصرف سیگار، وضع سالمت جسمانی او بهتر می
گی را توان جاي خالی تهییج عاطفی و خانواد محور ایرانی می هاي سالمت سایت

ها به مفهوم تهییج  محور در سایت  مطلب سالمت67 مطلب از مجموع 40. تشخیص داد
مثابه عامل مهمی در ترك  مخاطب و ایجاد شجاعت و شهامت براي قصد تغییر رفتار به

  .اند مصرف دخانیات توجه کرده
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  اصل کنترل رفتاريههاي زیرمجموع  کدها و یافته-10 جدول

ف
ردی

  

  کد
میزان 

ده استفا
  *از کد 

هایی که  سایت
از این کد 

  استفاده کردند
  شده نمونه استفاده

اهداف و   1
  ها آرمان

خبرگزاري مهر،   10
سالمت نیوز، 
  سالمتی، تبنا

ها از  سازي ریه هدف اول از ترك سیگار پاك
  آلودگی ناشی از استعمال دخانیات است

  ).سایت: 1396خبرگزاري مهر، (
ي ها ییتوانا  2

  مخاطب
برگزاري مهر، خ  10

مجله سالمت، 
جمعیت مبارزه 

  با دخانیات

فعالیت فیزیکی کمک زیادي به ترك سیگار خواهد 
 با ورزش روزانه، توانند یمکرد افراد سیگاري 

روي میزان مصرف دخانیات را کاهش  دویدن و پیاده
  سیگار بپردازند به ترك مؤثرریزي  داده و با برنامه

  )سایت: 1396خبرگزاري مهر، (
خبرگزاري مهر،   40  تهییج  3

سالمت نیوز، 
سالمتی، راستینه، 
مجله سالمت، 

  دکتر سالم

شاید هیچ راهی براي دستیابی به چشمه جوانی 
هایی هستند که   راهقطعاًوجود نداشته باشد، اما 

سیگار کشیدن، . کنند ها را پیرتر و پیرتر می انسان
: 1396دکتر سالم، ( استها  یکی از همین راه

  ).تسای
 مرتبه 40مثال  عنوان به.  متن است67اعداد آورده شده میزان استفاده این کدها در تمام *

  .شده است مفهوم تهییج در تمام متون استفاده
  
  گیري نتیجه

شده در ترکیب نظري   مفهوم شناسایی16دهد که استفاده از  این مطالعه نشان می
اقناع مخاطب به تغییر مصرف سیگار محور براي  توانند در تولید محتواي سالمت می

 براي ایجاد تغییر رفتار ابتدا باید ،شده  ریزي بر اساس نظریه رفتار برنامه. اثرگذار باشند
تري نسبت به انجام رفتار  هرچه فرد نگرش مثبت. نگرش به یک رفتار در فرد تغییر کند

به یک رفتار نگرش داشته باشد، احتمال وقوع آن رفتار بیشتر است و هرچه فرد نسبت 



  

  
  

  
 293  ...  هاي پربازدید ایرانی در  تحلیل محتواي سایت

هاي  یافته. شود منفی داشته باشد، احتمال دوري وي از انجام آن رفتار نیز بیشتر می
دهند که تولیدکنندگان محتواي مرتبط با سیگار از دو  حاصل از این مطالعه نشان می

قول از منابع معتبر، بیش از سایر  گیري روشن و سپس نقل مقوله ترس و ارائه نتیجه
  .اند براي تغییر نگرش مخاطبان نسبت به مصرف سیگار استفاده کردهها  مقوله

هاي ایرانی که به تولید محتواي مرتبط با  در این خصوص، ویژگی بارز سایت
اي است که ذیل اصل  ترس مقوله. اند، استفاده زیاد از مفهوم ترس است سیگار پرداخته

عه از شیوه ترساندن مخاطب هاي موردمطال دهد که سایت نگرش قرار دارد و نشان می
توجه این است  نکته قابل. اند براي تغییر نگرش او نسبت به مصرف سیگار استفاده کرده

اند، بر جنبه منفی و بازدارنده آن تأکیددارند  که در تمام متونی که از ترس استفاده کرده
  .تواند اثرگذاري محتوا در تغییر رفتار را کاهش دهد که می

راد معتبر و مرتبط با حوزه دخانیات مانند پزشکان و مسئوالن مربوطه قول از اف نقل
در خصوص استفاده از . اي از اعتبار را ببخشد ها درجه تواند به محتواي سایت می
اما باید . توان تا حدودي خوب قلمداد کرد ها را می هاي معتبر، وضعیت سایت قول نقل

هاي نمونه، فاقد لینک اصلی و ارجاع  یتتوجه داشت که نیمی از متون منتشرشده در سا
زده و مخاطب،  تواند به اعتبار آن سایت نزد مخاطب آسیب این موضوع می. به منبع هستند

  .درستی مطالب سایت از دست دهد کرده اعتماد خود را به ویژه مخاطب تحصیل به
یر کننده مخاطب براي ایجاد تغی گیري روشن و واضح نیز از موارد اقناع نتیجه

تحلیل . شود هاي مورد تحلیل محسوب می نگرش در وي است که نقطه قوت سایت
هاي موردمطالعه با استفاده از  دهد که اطالعات سالمت در سایت شده نشان می انجام

  .ها واضح است گیري آن شده و نتیجه جمالت خبري ساده نوشته
 بر اساس این اصل، .شده، هنجار نام دارد ریزي اصل دوم از نظریه رفتار برنامه

تواند فرد  د مینکن هاي دیگران و شرایط اجتماعی که در آن زندگی می نظرات و قضاوت
دهند که سایت  هاي این مطالعه نشان می یافته. را به انجام رفتاري خاص تشویق کند
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دکتر سالم هفت مرتبه در محتوایی که تولید کرده به مسئله آداب ماه رمضان در 
هاي خبرگزاري مهر و سالمت نیوز هم به ترتیب دو  سایت. کرده استکشورمان توجه 

ها  دیگر سایت. اند ورسوم جامعه پرداخته مرتبه در تمام متون خود به مفهوم آداب و یک
ورسوم ایرانیان در خصوص سیگار و همچنین انتظارات سطح جامعه در قبال  به آداب

  .اند اي نکرده عدم مصرف سیگار اشاره
شده، یعنی اصل کنترل رفتاري درك شده نیز  ریزي ل نظریه رفتار برنامهسومین اص

در . در تولید محتوا و اطالعات سالمت مورد توجه و استفاده چندانی واقع نشده است
مطالبی که به این اصل توجه شده، براي تأکید بر توانایی و اهداف مخاطب، انجام 

سایت . ستا  شده  صرف سیگار معرفیعنوان جایگزینی براي م هاي ورزشی به فعالیت
 بیشترین استفاده از مفهوم ، مرتبه7 مرتبه و سایت خبرگزاري مهر با 14سالمت نیوز با 
 مرتبه پرداختن به مفهوم 4اند و همچنین سایت مجله سالمت با  تهییج را داشته

هاي  توجهی به توانایی هاي دیگر اشاره قابل هاي مخاطب در مقایسه با سایت توانایی
محور تقریباً  در تولید محتواي سالمت. مخاطبان و نقش آن در ترك سیگار داشته است

  .ها نشده است هیچ توجهی به اهداف و آرمان
دهد که بر اساس اصول نظریه رفتار  درمجموع، پژوهش حاضر نشان می

یب ها در تولید و نشر محتواي مربوط به سیگار و ترغ شده و ترغیب، سایت ریزي برنامه
توان  می. مخاطبان به ترك، توانایی ایجاد قصد به تغییر رفتار یا تغییر رفتار را ندارند

ها شاید بتوانند اندکی بر نگرش مخاطب تأثیر بگذارند ولی محتواي  گفت که این سایت
ها تقریباً هیچ ارتباطی با دو اصل دیگر تغییر رفتار یعنی هنجارها و اصل کنترل  آن

  .ندارندرفتاري درك شده 
گر به ترك  نتیجه دیگر این تحقیق، دستیابی به اصول تدوین محتواي ترغیب

تواند  این الگو می. سیگار با استفاده از ترکیب نظري است که در بخش مربوطه ارائه شد
 حوزه استاداناستفاده و براي  ها قابل ویژه در سایت براي مدیریت اطالعات سالمت به

  .شودآموزش تلقی  رسانه، قابل
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  منابع
کاربرد نظریه رفتار . )1392 (.آشوغ، مسعود؛ آقامالیی، تیمور؛ قنبرنژاد، امین؛ تاجور؛ احمد -

فصلنامه آموزش بهداشت و . بینی رفتارهاي ایمن رانندگان کامیون ریزي شده براي پیش برنامه
  .3، شماره ارتقاي سالمت

فصلنامه بهداشت . ها و پیشگیري وتسیگار، تفا. )1374 (.پور، سیدمحمد؛ محمدزاده، تورج آتش -
 .3، نسخه قدیم شماره جهان

اهللا؛ محمدپور اصل، اصغر؛  ، محمدحسن؛ غفرانی پور، فضلیحق صاحبابراهیمی، حسین؛  -
تحلیل  (الگوهاي مصرف سیگار در بزرگساالن سیگاري در ایران. )1394(. تبریزي، صادق

  .12هم، شماره ، دوره سیزدمجله دانشکده پرستاري ارومیه). محتوا
. نقش منبع خبري در اقناع افراد. )1391 (.پور، جلیل شریفی، حمید؛ بابا احمدي، حامد؛ پور -

  .7، شماره مجموعه مقاالت چهارمین کنگره انجمن روانشناسان ایران
بازنمایی و تبیین نقش اوقات فراغت در اعتیاد به . )1395 (.حسین؛ مداحی، جواد افراسیابی، -

 .25، شماره فصلنامه علوم اجتماعی.  دانشجویانسیگار در میان

گیري از رهیافت تحلیل  زبان اقناعی رسانه با بهره. )1394(. امیري، عبدالرضا؛ شفیعیان، نازیال -
  .12، شماره ماهنامه مدیریت رسانه. گفتمان

ه هاي اقناعی اجتماعی از دیدگا بررسی تکنیک. )1394(. امیري، عبدالرضا؛ مؤمنی، داود -
  .12، شماره ماهنامه مدیریت رسانه. هاي مرکزي و پیرامونی اللاستد

سال  ،فصلنامه پژوهش. تحلیل محتواي کیفی. )1390 (.محمدرضا ایمان، محمدتقی؛ نوشادي، -
 .2سوم، شماره 

کاربرد تئوري . )1391 (.ابراهیم زاده، پور، حمید؛ حاجی وردي سعید؛ حیدرنیا، علی؛ اله بشیریان، -
مجله . بینی فاکتورهاي مؤثر بر سو مصرف مواد در نوجوانان زي شده در پیشری رفتار برنامه

 .3، شماره ، سال دومدانشگاه علوم پزشکی فسا

 .انتشارات رشد.  جواد طهوریان:ترجمه. نگرش و تغییر نگرش. )1390 (.بونر، جرد؛ وانک، مایکل -

ات انسانی در فضاي سبک هاي نوین ارتباط«. 1394. بهمنی، مهرزاد؛ محمدي شکیبا، عباس -
. فصلنامه مطالعات رسانه هاي نوین. »مجازي؛ فرصت ها و تهدیدهاي شبکه اجتماعی موبایلی

 .2شماره . دور اول. تابستان
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سنجی و  مرکز افکار. تهران.  علی رستمی:ترجمه .ارتباطات اقناعی. )1376(. بینگر، اتولر -
 .تحقیقات صداوسیما

فصلنامه . محتواي کیفی از منظر رویکردهاي قیاسی و استقراییتحلیل . )1393 (.تبریزي، منصوره -
 .64 دانشگاه عالمه طباطبایی، شماره علوم اجتماعی

بازنشانی سرویس سالمت خبرگزاري فارس،، »تاثیر سیگار بر سالمت «).1396(خبرگزاري مهر   -
  www.mehrnews.com/service/health: 7/6/1396شده در 

سرویس ، »فعالیت فیزیکی کمک زیادي به ترك سیگار خواهد کرد « ).1396(خبرگزاري مهر   -
: 16/6/1396بازنشانی شده در  سالمت خبرگزاري فارس،

www.mehrnews.com/service/health  
بازنشانی شده در سرویس سالمت خبرگزاري فارس،، »ترك سیگار « ).1396(مهر خبرگزاري   -

6/4/1396 :www.mehrnews.com/service/health  
بازنشانی سرویس سالمت خبرگزاري فارس،، »اثرات نیکوتین سیگار  « ).1396(خبرگزاري مهر   -

  www.mehrnews.com/service/health: 14/5/1396شده در 
سرویس سالمت خبرگزاري ، »اثرات نیکوتین موجود در سیگار « ).1396(خبرگزاري مهر   -

  www.mehrnews.com/service/health: 4/2/1396بازنشانی شده در فارس،
فصلنامه زنان و . تحلیل محتواي کتب درسی دوره ابتدایی .)1388(. ربیعی، مهدي؛ محبی، سکینه -

  .16، سال پنجم، شماره خانواده
 .23، شماره نامه علوم اجتماعی. اقناع غایت ارتباطات. )1383(. ساروخانی، باقر -

: 4/1/1396، سایت تبنا، بازنشانی شده در » هاخطر سرطان در سیگاري«). 1396(تبنا   -
www.tebna.ir  

سایت ،»چگونه سیگار را کنار بگذاریم«). 1396(جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران   -
  www.iata.org.ir: 6/6/1396جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ، بازنشانی در 

: 4/5/1396بازنشانی شده در . سایت دکتر سالم، »ترك سیگار«). 1396(دکتر سالم   -
www.hidoctor.ir  

بازنشانی شده در . سایت دکتر سالم، »سیگار کشیدن در ماه رمضان« ). 1396(دکتر سالم   -
13/3/1396: www.hidoctor.ir  

: 6/6/1396بازنشانی شده در . سایت دکتر سالم، »عادت به نیکوتین « ). 1396(دکتر سالم   -
www.hidoctor.ir  
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زنشانی در ، باسایت سالمت نیوز، »مصرف سیگار در نوجوانان«). 1396(سالمت نیوز   -
21/3/1396 :www.salamatnews.com  

: 12/3/1396 بازنشانی در .سایت سالمتی، »کودکان وادلین سیگاري«). 1396(سالمتی   -
www.salamati.ir  

 بازنشانی در .سایت سالمتی، »یرسیگاريمقایسه افراد سیگاري با غ«). 1396(سالمتی   -
18/6/1396 :www.salamati.ir  

  . به نشر:مشهد. بهترین راه ترك سیگار. )1389(. سعادت پور، قاسم -
 . نشر سخنوران:تهران. طراحی سایت به زبان خودمانی. )1391(. سلمانی، ابوالفضل -

 علیرضا دهقان، انتشارات :، ترجمه ارتباطاتهاي نظریه .)1381 (.د، جیمز تانکار؛سورین، ورنر -
  .دانشگاه تهران

، ماهنامه مدیریت رسانه. ها هاي اقناع و کاربرد آن در رسانه نظریه. )1394(. صفایی نژاد، قاسم -
  .12شماره 

 ،ائري ح؛ حسین، اکبري؛ فرهاد، طارمیان؛ علی، منتظري؛رضایعل ، حیدرنیا؛ محمود،طاووسی -
ریزي شده براي   رفتار برنامههنظری ازکاربردي :  کنترلیهسازتمایز بین دو . )1388(. اصغر علی

صلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ف، پرهیز از سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان
 .3، دوره پانزدهم، شماره )افق دانش (بهداشتی درمانی گناباد

میزان شیوع . )1390 (.ن؛ محمدخانی، شهرام؛ صرامی، غالمرضاعالیی خرایم، رقیه؛ کدیور، پروی -
فصلنامه اعتیاد مصرف سیگار، قلیان، مشروبات، مواد مخدر در میان دانش آموزان دبیرستانی، 

 .18، شماره پژوهی سو مصرف مواد

 ریزي کاربرد تئوري رفتار برنامه. )1395 (.فیروزآبادي، ملیحه؛ طهماسبی، رحیم؛ نوروزي، آزیتا -
. 1393کننده قلیان شهر بوشهر در سال  شده در پیشگویی وابستگی به نیکوتین در زنان مصرف

 .2، شماره 15، دوره دوماهنامه دانشکده بهداشت دانشگاه یزد

 . نشرسیته:تهران. تبلیغات و فرهنگ. )1390(کشاورز، عیسی  -

  .157اره ، شمماهنامه سالمت. هاي نوین ترك سیگار روش. )1396(. محلوجی، سعید -
تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضاي سیگار در ایران از سال . )1389 (.محمدي، تیمور؛ حسینی، لیال -

 .44شماره . هاي اقتصادي ایران فصلنامه پژوهش. 1382 تا 1363
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یک سیستم توصیه : شبکه اجتماعی سالمت«. )1396 (.آزادي پرند، فرشته مرتضوي، سید سعید؛ -
، زمستان، هاي نوینفصلنامه مطالعات رسانه. »عاتی ناهمگونگر با رویکرد شبکه هاي اطال

 .167دوره سوم، شماره 

هاي مصرف سیگار  بررسی رابطه انگیزه. )1396(. زاده معصومه؛ نوري، ربابه؛ مقدسین، مریم مروي -
فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم . و قلیان با افسردگی، کیفیت روابط اجتماعی دانشجویان

 .1دوره سوم شماره ، تربیتی

اخذ مالیات بر سیگار راهی براي پیشگیري از عوامل خطرساز . )1386 (.آبادي، مجید مزید -
 .216، شماره ماهنامه برنامه. سالمت

بررسی وضعیت مراحل تغییر ترك سیگار . )1395(. سعید؛ دارایی، مریم؛ یاسینی، مجتبی مظلومی، -
  .3شماره . 18 ، دورهعلوم پزشکی صدوقی یزدمجله دانشگاه . آباد در کارمندان شهر خرم

 .تربیتی یريگ اندازه .)1392(. ناصر ،ینیهاشم؛ مز خدیجه؛ فردانش، ،آبادي یعل اکبر؛ راد، یمؤمن -
 .14 شماره م،چهار سال ، تربیتیعلوم

 نشر :تهران. هاي رایج و انتقادي هاي رسانه اندیشه نظریه. )1393(. زاده، سیدمحمد مهدي -
 .همشهري

شاهی، محسن؛ جلیلیان، فرزاد؛  رزایی علویجه، مهدي؛ مظلومی، سعید؛ یاسینی، مجتبی؛ عسکرمی -
قصد رفتاري و رفتار پدران در پیشگیري از . )1392 (.زینت مطلق، فاضل؛ حاتم زاده، ناصر

. ، سال اولفصلنامه آموزش و بهداشت و ارتقاي سالمت. گرایش فرزندان به مواد اعتیادآور
 .2شماره 

 . نشر سمت:تهران. ها مدیریت بحران رسانه .)1394(.  بهرامی، شهال؛ي نژاد، فریدونورد -

: مورد مطالعه(آثار ارتباطات مجازي بر بیگانگی جمعی «). 1396. (یوسفی، علی؛ اوجاقلو، کمال -
 9، بهار، دوره سوم، شمارهفصلنامه مطالعات رسانه هاي نوین.  »)شهر مشهد
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