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تحلیل  با هدف بررسیپژوهش حاضر  .هاي مربوط به روش اسنادي در پژوهش علوم اجتماعی است تکنیکتحلیل محتوا از  :سابقه و هدف
  .انجام شد 1394پسند اجتماعی فارسی ایران در سال اي مندرج در پرتیراژترین مجالت عامهمحتواي مقاالت تغذیه

. پسند اجتماعی داراي باالترین تیراژ بودمجلۀ عامه 5متشکل از  نمونه پژوهش . پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شد :هامواد و روش
براي . قابل قبول بود 73/0ها محاسبه شد که با مقدار ضریب کاپا براي تعیین پایایی کدگذاري پیام. سیاهۀ وارسی بودابزار گرداوري اطالعات، 

هاي مختلف از تحلیل هم واژگانی ثیر مثبت یا منفی آنها روي بیماريتر ارتباط تأمواد غذایی داراي بیشترین فراوانی و بررسی دقیقبررسی 
هاي مرکزیت آن استخراج و در نهایت نقشۀ هم رخدادي واژگان با سنجهUcinet نسخۀ ششم برنامه  براي این کار با استفاده از .استفاده شد

  .ترسیم شد NetDrawاستفاده از برنامۀ 
پیام، بیشترین  3615 روزهاي زندگی بامجلۀ . پیام تغذیه اي استخراج شد 10810اي شناسایی شده تغذیهمطلب  644از مجموع  :هایافته
ها درصد از مطالب نقش آگاهی دهنده داشتند و اغلب پیام 5/95. درصد مطالب داراي نویسنده مشخص بودند 83/56. ها را منتشر کردپیام

انواع فلفل، سیر، مرکبات، آب، چاي،  شیر، انواع : غذایی داراي بیشترین فراوانی عبارت بودند ازمواد  .داراي صحت علمی بودند) درصد 21/61(
ها، ها و سبزيهاي مقاالت نیز نشان داد مواد غذایی مانند میوهواژگانی کلیدواژهتحلیل هم. ها، لبنیات، روغن زیتون و بادامها، ادویهمغزدانه
هایی مانند قلب، دیابت، پوست و مو، سیستم گوارشی، ها و قهوه و چاي براي درمان یا تقویت ارگانمغزدانه ها و مواد معدنی، انواعویتامین

  .اندها مفید و سودمند گزارش شدهافسردگی و انواع سرطان
رود دست اما انتظار میاند هاي مورد بررسی از صحت علمی نسبی برخوردار بودهمجلهاي مندرج در توان گفت مطالب تغذیهمی :گیري نتیجه

  .اندرکاران این مجالت بیشتر به مسئله استناد، ذکر منبع، استفاده از نظر متخصصان تغذیه توجه نشان دهند
    هاي گروهیواژگانی، سالمت، رسانهپسند، تحلیل همتحلیل محتوا، تغذیه، مجالت عامه :واژگان کلیدي

  مقدمه 
هـا بـه عنـوان یـک     تحلیل محتـواي رسـانه   1927در سال 

Lasswell Harold ها توسط مند براي مطالعه رسانهروش نظام

او بر این باور بود که تحلیل محتواي رسـانه بـه   . گردیدمعرفی 
اینکه چه کسی، از چه مجراي اطالعاتی، به چه کسی و با چـه  

هـاي  رسـانه ). 1(کند، اشاره دارد بازخوردي مطلبی را بیان می
جمعــی یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در تبــادل و اشــاعۀ دانــش 

دم و باشـند کـه نقـش مهمـی در انتقـال اطالعـات بـه مـر         می

هـا  نظران نقش رسانهاي که صاحبسیاستگذاران دارند، به گونه
انکـار   قابـل در تأثیر بر افکار عمومی و تغییر رفتار آنهـا را غیـر  

اي به عنوان یکی از در این راستا، اطالعات تغذیه. )2(دانند می
هـاي اخیـر بـه    هاي تأثیرگذار بر افکار عمومی، در سـال موضوع

هاي عامـه ها به خصوص رسانهحتواي رسانهطور قابل توجهی م
توانند اي میمداخالت رسانه. اندپسند را به خود اختصاص داده

  : اي را بـا اسـتفاده از سـه روش تغییـر دهنـد     رفتارهاي تغذیـه 
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 ١٢

آگاه کردن مـردم در مـورد رژیـم غـذایی و ارتبـاط آن بـا       -الف
ایی؛ و م براي تغییر رفتارهاي غذدبرانگیختن مر -ها؛ ببیماري

حمایت از تغییرات عوامل اجتماعی، سـاختاري و اقتصـادي    -ج
این مسئله، یکی از مباحث مهـم  . )3( ايمؤثر بر وضعیت تغذیه

-هـاي پـژوهش  روز یافتهبه است که در آن روز در عصر کنونی 
هـا در  اند و رسانههاي علمی و خصوصاً سالمت در حال افزایش

هـا بـه   ر اشـاعۀ ایـن پـژوهش   ایران و سایر نقاط جهان سعی د
رسد کیفیـت علمـی اخبـار از نظـر     اما به نظر می. جامعه دارند

چنـد  صحت و دقت در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد، هـر 
هـایی در جهـت بهبـود    هاي اخیـر تـالش  شود در سالادعا می

بـراي مثـال نتـایج    . )4، 5(وضعیت موجود صورت گرفته است 
هــاي کــه بــه بررســی آگهــی )6(پــژوهش امینــی و همکــاران 

تلویزیونی در رابطه با مصرف مواد خوراکی پرداخته بود، نشـان  
انـواع  (هاي مواد غذایی، غـالت حجـیم شـده    داد در بین آگهی

را به خود اختصاص ) درصد 36(بیشترین فراوانی پخش ) پفک
ماننـد غـالت حجـیم    (بودند و در کل گروه غذایی متفرقه  داده

بیشترین فراوانـی  ) هاها، روغنها، نوشابهبیسکوییت/شده، کیک
تـرین ضـعف   همچنـین مهـم  . را در میان مواد غذایی دارا بودند

حـاوي مـواد مغـذي    «ها ارائه می دادند اي که این آگهیتغذیه
هـا وجـود   آگهی اي که در پخش اینترین انگیزهو مهم» خاص

صحت اطالعـات  . )6(بود » تحریک گرسنگی و تشنگی«داشت 
و  Shawپسـند در پـژوهش   سالمت منـدرج در مجـالت عامـه   

Metallinos-Katsaras     نیز مورد بررسی قـرار گرفتـه و مشـخص
شد که بیشتر ادعاهـاي موجـود در ایـن مجـالت در رابطـه بـا       

در تحلیـل مطالـب    Salzman. )7( هاي غذایی نامعتبرندمکمل
 بـه نتیجـۀ مشـابهی رسـید     )Today Show(شو اي توديتغذیه

شو هاي پژوهش وي نشان داد برنامۀ تلویزیونی توديیافته. )8(
-اي را بدون ذکر شواهد و منبع ارائه میمعموالً اطالعات تغذیه

اي را در مورد این کـه هـر کـدام از مـوارد     دهد؛ یا توصیۀ ویژه
-بـه . دهـد شده به چه میزان باید استفاده شوند، ارائه نمیگفته

هـاي بسـیاري بـه    شـو تـالش  طور کلی برنامۀ تلویزیونی تودي
دهـد، اگـر چـه بایـد در     اي انجام میمنظور ارائه مطالب تغذیه

  .)8(راستاي تصریح مطالب خود بیشتر بکوشد 
یگري که در رابطه با کیفیـت اخبـار سـالمت    در پژوهش د

آشـورخانی و   هاي چاپی ایران انجام شـد، انتشار یافته در رسانه
هـا بـراي   درصد مقاالت روزنامه 18همکاران نتیجه گرفتند که 

دانش : ارائه به عموم مردم مناسب نبوده و عوامل بسیاري مانند
مختلف بـر   اي دیگر در سطوحکم، انگیزة ناکافی و موانع زمینه

صحت کیفیت اخبار سالمت . )2( گذارندکیفیت اخبار تأثیر می
هاي تحلیل اخبار سـالمت بـه   اي نیست که پژوهشتنها مسئله

جهت گیري موضوعی مطالـب منـدرج   . اندآن توجه نشان داده

ــانه ــه   در رس ــی اســت ک ــائل مهم ــی از مس ــومی یک ــاي عم ه
در ایـن راسـتا   . اندپژوهشگران داخلی و خارجی به آن پرداخته

کشاورز و همکاران طی پژوهشی مفاهیم مرتبط با سـالمت در  
. )9( مجالت عمومی پرتیراژ تهران را مورد تحلیـل قـرار دادنـد   

نتایج پژوهش آنان نشان داد مطالب مـرتبط بـا پیشـگیري بـه     
مراتب سهم کمتري در مقایسه با مطالب مربوط بـه تشـخیص،   

به عقیـدة  . صاص داده بودنددرمان بازتوانی و آگهی به خود اخت
هـا و مجـالت در آمـوزش و    آنان با توجه به سهم مـؤثر رسـانه  

ها به مطالـب مـرتبط   ترویج سالمت مردم، الزم است این رسانه
هـا  هـاي پیشـگیري از بیمـاري   با سالمتی و به خصـوص جنبـه  

  .)9(توجه بیشتري داشته باشند
بـه  اهرنجـانی و همکـاران کـه    پـور  نتایج پـژوهش محمـد   

موضوع مشابهی در این زمینـه پرداختـه اسـت نیـز نشـان داد      
درصد مطالب مـرتبط بـا سـالمت در مطبوعـات ایرانـی       5/79

درصد ترکیبی  1/18دهنده و درصد آموزش 6/9دهنده، آگاهی
گـزاري جمهـوري اسـالمی و    همچنـین خبـر  . از این دو هستند

د درصـ  9/18و  23واحد مرکزي خبر به ترتیب منبـع نگارنـدة   
هـاي دیگـري کـه در زمینـه     در پـژوهش ). 3(انـد  مطالب بوده

و  )10(پسـند در هنـد   تحلیل مطالب سالمت در مجالت عامـه 
هـاي  انجام شده است مشخص گردید که روزنامه )11( استرالیا

هـا و  هـا و شـکالت  انگلیسی در هند بیشتر به چاقی، آشامیدنی
و ارتقـاي  هاي هندي زبان بیشـتر بـه غـذاهاي سـنتی     روزنامه

بـه طـور کلـی مطالـب     . مصرف غذاهاي طبیعی پرداخته بودند
ها بیشترین و غذاهاي فصلی و آمـاده  ها و سبزيمربوط به میوه

در . )10(کمتــرین فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد 
استرالیا لبنیات و پس از آن میوه و آبمیوه بیشترین فراوانـی را  

پسـند بـه خـود اختصـاص داده     هاي مجالت عامهدر میان پیام
آگهی مورد بررسی در این مجالت، به  390آگهی از  31. بودند

هاي قلبی و سـکته  بیماري خاصی اشاره کرده بودند که بیماري
قلبی در صدر، انواع سرطان در جایگاه دوم و دیابت بعـد از آن  

هاي بسیاري در رابطه بـا ارزش  به طور کلی نگرانی. قرار داشت
یین مواد غذایی معرفی شده در مطالـب ایـن مجـالت    غذایی پا

  . )11(وجود داشت 
پسند به عنوان یکـی  توان گفت مجالت عامهدر مجموع می

هاي ارتقـاي سـواد سـالمت عامـۀ مـردم بـا اختصـاص        از مجرا
هایی کـه بـه موضـوعات پزشـکی، سـالمت و      صفحات و بخش

مت پردازند، نقش مؤثر و بسزایی در ارتقاي سواد سالتغذیه می
بررسی منابع مورد استفاده و بررسی شواهد موجود . افراد دارند

تـري از وضـعیت   تواند تصویر واضـح در منابع معتبر پزشکی می
هـا و در نتیجـه   هـا، در جهـت بهبـود کیفیـت آن    کنونی رسانه

لذا با توجه بـه مطالـب   . ارتقاي سواد سالمت جامعه، ارائه دهد
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اي در مجالت مطالب تغذیه رسد تحلیل محتوايباال به نظر می
هـاي مختلفـی ماننـد    پسند پر تیراژ داخل کشور از جنبـه عامه

هـا، تحلیـل و   ها، تعیین صحت علمی این پیامجهت گیري پیام
هـا و  بندي موضوعی، تحلیل هم واژگـانی میـان بیمـاري   مقوله

مواد غذایی مورد اشاره در این مجالت مورد غفلت پژوهشگران 
لذا با توجه به ضرورت و اهمیت انجام چنـین   .قرار گرفته است

اي پژوهشی در راستاي تعیین وضعیت و جایگاه مطالب تغذیـه 
پسند داخل کشور، پژوهش حاضـر بـه تحلیـل    در مجالت عامه

اي مندرج در پرتیراژترین مجـالت  محتواي کمی مقاالت تغذیه
  . پرداخت 1394پسند اجتماعی فارسی ایران در سال عامه

  هامواد و روش  
تحلیـل  . پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجـام شـد   

هاي مربوط به روش اسنادي در پژوهش علـوم   محتوا از تکنیک
با استفاده از وبگاه معاونت امـور   1394در سال . اجتماعی است

رسـانی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی از     مطبوعاتی و اطالع
 5پسند اجتماعی فارسـی،  عنوان مجله عامه 100میان بیش از 

پسند اجتماعی که با داشتن باالترین تیراژ و قـدمت  مجلۀ عامه
پسـند اجتمـاعی   انتشار، نمایندة مناسـبی بـراي مجـالت عامـه    

این مجالت عبارتند . آیند، شناسایی شدندفارسی به حساب می
آل خانواده سبز، روزهاي زندگی، مجله خانواده، زندگی ایـده : از

پس با درنظر گرفتن بازة زمانی یکساله تعداد کل س. و موفقیت
شماره برآورد شد  120، 1394هاي این مجالت در سال شماره

. که صفحه تغذیه و سالمت هر شماره مورد تحلیل قرار گرفـت 
ها بـر  واحد تحلیل پژوهش حاضر، جمله است و کدگذاري پیام

  .هاي مشخص شده انجام شداساس مقوله
بـود   )Checklist( سـیاهۀ وارسـی  عات، ابزار گرداوري اطال 

که بر اساس متغیرهاي پژوهش تهیه شده و براي تعیین روایی 
رسـانی  نفر از متخصصان کتابـداري و اطـالع   7شکل در اختیار 

این سیاهه شامل دو . پزشکی، تغذیه و علوم تربیتی قرار گرفت
اي و قسمت اول مشخصـات مجلـه و مقالـۀ تغذیـه    . بودقسمت 

هاي تعیین شده براي کدگذاري و کـد  شامل مقوله قسمت دوم
: هـا عبـارت بودنـد از   این مقوله. اختصاص داده شده به آنها بود

گیـري  جهـت اي؛ نوع پدیـدآور مطلـب؛ سـبک مطالـب تغذیـه     
؛ آگـاهی دهنـده، آمـوزش دهنـده، ترکیبـی     : ايهاي تغذیه پیام

هـاي  صحت علمی پیـام اي؛ و هاي تغذیهگرایش موضوعی پیام
براي تعیین پایایی کدگذاري در سیاهۀ وارسـی ابتـدا   . ايذیهتغ

 12حــاوي صــفحات تغذیــه و ســالمت (درصــد از مطالــب  10
، توسط سه کدگذار مختلـف بـا   )شماره از مجالت مورد بررسی

ــداري و اطــالع رســانی پزشــکی  تخصــص ــه و کتاب هــاي تغذی
بـراي   )Kappa(سـپس ضـریب توافـق کاپـا     . کدگذاري شـدند 

. ن پایایی و اعتماد نهـایی کدگـذاري محاسـبه شـد    تعیین میزا
بود که بـا توجـه بـه درجـه      73/0ضریب کاپاي به دست آمده 

ایـن مقـدار در    )12(بندي الندیس و کوچ نقل در سیم و رایت 
  .سطح قابل قبولی قرار داشت

اي مندرج در هر شـماره  هاي هر مقالۀ تغذیهپیامدر نهایت 
وردبررسی، بـر اسـاس سـیاهه    پسند اجتماعی ماز مجالت عامه

وارسی مذکور، کدگـذاري شـده و نتـایج بـر اسـاس فراوانـی و       
هاي موضوعی همچنین براي تحلیل گرایش. درصد گزارش شد

اي، پس از مشـخص شـدن مـواد غـذایی داراي     هاي تغذیهپیام
تر تأثیر مثبت یا منفی آنها بیشترین فراوانی براي بررسی دقیق

 )Co-word(از تحلیـل هـم واژگـانی    هاي مختلف روي بیماري
مـاده   34براي این کار ابتدا ماتریس هم رخدادي  .استفاده شد

بیمـاري داراي بیشـترین    34غذایی داراي بیشترین فراوانی بـا  
 سـپس بـا اسـتفاده از   . تشکیل شد Excelفراوانی در نرم افزار 

هاي مرکزیـت آن اسـتخراج   سنجه Ucinet نسخۀ ششم برنامه 
شده و در نهایت نقشۀ هم رخدادي واژگان با استفاده از برنامـۀ  

NetDraw ترسیم شد .  
 هایافته  

پسند مـورد بررسـی   هاي عامهشمارة مجله 120ز مجموع ا
اي شناسایی شـد  تغذیه) مقاله(مطلب  644در پژوهش حاضر، 

 خراج گردیـد اي استپیام تغذیه 10810که از متن این مقاالت 
اي هـاي تغذیـه  تعداد پیـام ). پیام به ازاي هر نسخه 90حدود (

مجالت مورد بررسی به ترتیب بیشترین به کمترین بدین شرح 
، مجلـۀ  )درصـد 44/33(پیام 3615 روزهاي زندگیمجلۀ : است

 خانواده سـبز ، مجلۀ )درصد27/30(پیام  3273  آلزندگی ایده
ــام 1774 ــد41/16(پیـ ــه  ،)درصـ ــانوادهمجلـ ــام 1106 خـ پیـ

 ).درصـد  63/9(پیـام   1042 موفقیـت مجلـۀ  و ) درصد23/10(
) درصـد  83/56(مطلـب   366هـا نشـان داد   همچنـین بررسـی  

داراي نویسنده مشخص اعم از فرد یـا سـازمان بـوده و مـابقی     
. انـد مطالب بدون ذکر نام نویسنده یا گردآورنـده منتشـر شـده   

درصد مطالـب   2/46لی به طور ک تر نشان دادهاي دقیقبررسی
انـد و  هـاي محققـان اشـاره کـرده    در استنادهاي خود به یافتـه 

در . انداشاره کرده) محقق(درصد مطالب نیز به نام فرد  19/39
 15/5میان اسـتنادات بررسـی شـده متخصصـان تغذیـه تنهـا       

اند کـه ایـن نکتـه جـاي     درصد موارد را به خود اختصاص داده
  .تأمل دارد
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  پسند اجتماعی فارسی مورد بررسی بر اساس میزان صحت علمیاي مندرج در مجالت عامههاي تغذیهتوزیع فراوانی پیام .1جدول 
 صحت نام مجله

 بی ربط ناقص ندارد دارد
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

09/18 448 62/6 438  خانواده  181 66/26 39 76/3 

 84/27 289 94/21 149 93/21 543 98/11 793  خانواده سبز

 23/20 210 97/17 122 03/41 1016 26/34 2267  روزهاي زندگی

 50/39 410 61/15 106 99/10 272 55/37 2485  زندگی ایده آل

 67/8 90 82/17 121 96/7 197 58/9 634  موفقیت

  100  1038  100 679 100  2476  100  6617  جمع

  

  

  
دهنـده،  اي از نظـر آگـاهی  هاي تغذیـه در بررسی نقش پیام

درصد مطالـب   5/95آموزشی یا ترکیبی از هر دو مشخص شد 
هــا داراي نقشــی دهنـده داشــتند و مــابقی پیـام  نقـش آگــاهی 

در رابطـه  . بودنددهنده و آموزشی آموزشی یا ترکیبی از آگاهی
 83/69اي نیز مشـخص شـد کـه    هاي تغذیه گیري پیامبا جهت

هـا و  درصد به زیـان  29/17ها به فواید مواد غذایی، درصد پیام
طـرف  گیـري مشخصـی نداشـته و بـی     درصد نیز جهت 88/12

  .بودند
اي یـه نتایج مربوط به بررسی صـحت علمـی مطالـب تغـذ     

صحت . آمده است 2دول پسند مورد بررسی در جمجالت عامه
اي مورد بررسی توسط متخصـص تغذیـه   هاي تغذیه علمی پیام

گیـري از  با استفاده از متون درسی رشتۀ تغذیه و بعضاً با بهـره 
سـایت وزارت بهداشـت،   وب: هاي معتبر تغذیه ماننـد سایتوب

سـایت سـازمان جهـانی    درمان و آمـوزش پزشـکی کشـور، وب   
ان غـذا و کشـاورزي ایـاالت    سایت سازم، وب)WHO(بهداشت 
سایت سازمان غذا و داروي ایـاالت متحـده   ، وب)FAO(متحده 

)FDA(هـاي غـذایی ایـاالت    سایت آکادمی تغذیه و رژیـم ، وب
مـورد ارزیـابی    )PubMed(، و پایگاه پابمـد  )Fatright(متحده 

 21/61هـا  بر اساس نتایج در مجموع اغلـب پیـام   . قرار گرفتند
درصد نیز فاقد صحت  90/22علمی بوده و درصد داراي صحت 

هاي مجلۀ خانواده درصد پیام 62/6در این میان تنها . اندعلمی
انـد  هاي مجلۀ موفقیت داراي صحت علمـی درصد پیام 58/9و 

که نسبت به سایر مجالت مورد بررسی، از لحاظ صحت علمـی  
  . برنددر وضعیت نسبتاً نامطلوبی به سر می

  

پسند عامهاي به تفکیک مجالت اوانی مقاالت تغذیهتوزیع فر .2جدول 
  1394در سال  اجتماعی فارسی مورد بررسی

 نام مجله تعداد مجالت تعداد مقاالت
  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد

 روزهاي زندگی 24 20 155 06/24
 خانواده 24 20 32 96/4
 زندگی ایده آل 24 20 280 47/43
 سبزخانواده  24 20 98 21/15
 موفقیت 24 20 79 26/12

 جمع 120 100 644 100

  
اي مجـالت  هاي تغذیههاي موضوعی پیامدر بررسی گرایش

مـواد  : پسند فارسی دو مقوله موضوعی کلی وجـود داشـت  عامه
در مقولـه مـواد خـوراکی، پـنج مقولـۀ      . هـا خوراکی، و بیمـاري 

و  هـا میـوه : موضوعی عمده شناسایی شدند که عبارت بودند از
هـا، و سـایر مـواد غـذایی و     هـا، دانـه  ها، مایعات، گوشتسبزي
ها داراي بیشـترین فراوانـی در مجـالت    ها و سبزيمیوه. غذاها
شـامل  (فلفل : پسند اجتماعی مورد بررسی عبارت بودند ازعامه

جـدول  (، سیر، و مرکبات ...)اي، قرمز تند وهاي دلمهانواع فلفل
ي، و شیر بیشترین فراوانـی را بـه   در میان مایعات، آب، چا). 3

همچنین انواع مغزدانه ها، ادویه هـا،  . خود اختصاص داده بودند
). 3جـدول  (و غالت و حبوبات نیز فراوانی قابل توجهی داشتند 

در میان سایر مواد غذایی نیز لبنیات، سـرکه، روغـن زیتـون و    
بــادام، و سوســیس و کالبــاس داراي بیشــترین فراوانــی بودنــد 

  ).4ل جدو(
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هاي داراي بیشترین فراوانی در مجالت عامه پسند ها و سبزي ها، مایعات و دانهتوزیع فراوانی پیام هاي مربوط به میوه .3جدول 
  اجتماعی مورد بررسی

  جمع  خانواده سبز  روزهاي زندگی  خانواده  آلزندگی ایده  موفقیت  
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

                          ها ها و سبزيمیوه
  100 204 43/14  88 57/21  44 98/0  2  08/21  43 24/13  27  فلفل
 100 156 21/28  44 92/26  42 49/4  7 0  0  38/40  63  سیر

 100 153 53/23  36 72/30  47 15/9  14 30/18  28  30/18  28  مرکبات
 100 131 30/31  41 85/19  26 74/13  18 30/31  41  82/3  5  سیب زمینی

 100 121 40/12  15 53/16  20 0  0 40/12  15  68/58  71  کدو
 مایعات

 100 508 14/43  138 57/21  121 98/0  77 08/21  145 24/13  27  آب
 100 343 74/29  102 28/28  97 58/7  26 28/28  97 12/6  21  چاي

 100 177 47/21  38 60/22  40 25/15  27 51/30  54 17/10  18  عرقیجات
 100  153 58/4  7 71/47  73 15/9  14 99/33  52 58/4  7  سرکه

 100  128 41/16  21 77/18  24 72/11  15 97/42  55 16/10  13  آب میوه
 هاها و ادویهمغزدانه

 100 356 31/23  83 90/3  110 0  0 25  89 79/20  74  هاسایر مغزدانه
 100 207 98/14  31 44/44  92 9/2  6 77/20  43 91/16  35  هاادویه

 100  119 86/42  51 49/18  22 40/8  10 81/16  20 45/13  16  دارچین
 100  114 40/11  13 60/38  44 51/3  4 68/23  27 88/22  26  بادام

  
  مورد بررسیهاي مربوط به سایر مواد غذایی داراي بیشترین فراوانی در مجالت عامه پسند اجتماعی توزیع فراوانی پیام .4جدول 

  جمع  خانواده سبز  روزهاي زندگی  خانواده  زندگی ایده آل  موفقیت  سایر موادغذایی و غذاها
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 100 326 55/20  67 06/30  98 75/6  22 65/38  126 99/3  13  شیر
 100  234 50/26  62 62/34  81 99/2  7 35/27  64 55/8  20  سایر لبنیات 

  100  181  57/16  30  99/20  38  78/18  34  67/38  70  97/4  9  غالت
 100  152 26/5  8 97/26  41 89/7  12 89/32  50 97/26  41  روغن زیتون

 100  142 41/1  2 83/2  31 0  0 76/76  109 0  0  سوسیس و کالباس
 100  125 8  10 40/2  3 20/15  19 80/48  61 60/25  32  سایر روغن ها
 100  116 66/14  17 41/22  26 0  0 34/60  70 59/2  3  غذاهاي فوري

 100 110 36/36  40 36/6  7 8/28  31 18/18  20 91/10  12  ساالد
 100  107 76/17  19 10/27  29 08/13  14 06/42  45 0  0  تخم مرغ

 100  76 95/28  22 47/14  11 47/14  11 26/30  23 84/11  9  شکر
 100  74 62/21  16 11/8  6 53/27  20 89/41  31 35/1  1  شکالت

 100 232 41/22  52 43/25  59 64/11  27 07/37  86 45/3  8  گوشت قرمز
 100 243 52/11  28 10/25  61 05/16  39 74/33  82 58/13  33  ماهی و میگو

 100 73 0  0 00/36  27 18/19  14 51/31  23 33/12  9  مرغ
 100 21 0  0 71/85  18 0  0 52/9  2 76/4  1  سایر

  
اي منجر بـه کشـف ارتبـاط    هاي تغذیهتر پیامبررسی دقیق

بـر  . هاي آنها شدبیماري هاي بدن ومصرف مواد غذایی با ارگان
آمده است مسائل مربوط به پوسـت و   5اساس آنچه در جدول 

هـایی ماننـد دیابـت،    مو، معده، سیستم گوارش، قلب و بیماري
چاقی پنج موضوعی هستند که بیشترین ارتبـاط را بـا مصـرف    

  . اندمواد غذایی داشته

گونه کـه پیشـتر اشـاره شـد، در تحلیـل شـبکۀ هـم        همان
مــادة غــذایی و بیمــاري داراي بیشــترین فراوانــی  68 واژگــانی

-شناسایی شده و پس از انجام محاسبات الزم و اسـتخراج داده 
، ایـن گـراف و   1شـکل  . ها، گراف مربوط به آن نیز ترسیم شد

دهـد  ها نشان مـی داده. دهدهاي موجود در آن را نشان میگره
فارسی بـا  پسند اي مجالت عامهواژگانی مطالب تغذیهشبکۀ هم

متشکل از یک خوشـه بـزرگ بـوده و تعـداد     ) موضوع(گره  68
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 ١٦

مرکزیـــت . پیونـــد اســـت 5898پیونـــدهاي موجـــود در آن 
)Centrality (    یکی از مفاهیم بنیادي تحلیـل شـبکۀ اجتمـاعی

مرکزیـت و  ) Degree(هاي آن درجـۀ  ترین سنجهاست که مهم
، در پـژوهش حاضـر  . هستند) Betweeness(مرکزیت بینابینی 
پسـند  اي مجـالت عامـه  واژگانی مقاالت تغذیهتحلیل شبکۀ هم

ها صـورت گرفـت کـه گـزارش     فارسی با استفاده از این سنجه
هاي مورد اشاره در جـدول  هاي برتر آن بر اساس سنجهموضوع

هـاي مرکزیـت شـبکۀ    الزم به ذکر اسـت سـنجه  . آمده است 6
به محاسـ ) Freeman( پژوهش حاضر بر اساس رویکـرد فـریمن  

  . اندشده
  

  پسند اجتماعی مورد بررسیهاي داراي بیشترین فراوانی در مجالت عامههاي مربوط به بیماريتوزیع فراوانی پیام .5جدول 
  جمع  خانواده سبز  روزهاي زندگی  خانواده  زندگی ایده آل  موفقیت  هابیماري

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
 100  678 0  0 47/28  193 13/4  28 39/62  423 01/5  34  پوست و مو

 100  500 60/15  78 80/36  184 5  25 26  130 60/16  83  معده و گوارش
 100  489 45/11  56 24/65  319 91/4  24 50/13  66 91/4  24  دیابت
 100  382 47/10  40 14/14  54 61/13  52 19/54  207 59/7  29  چاقی
 100  339 99/17  61 51/34  117 50/11  39 32/28  96 67/7  26  قلب 

مشکالت تناسب 
  اندام

20  92/6 93  18/32 15  19/5 110  06/38 51  65/17 289  100 

 100  278 59/12  35 35/59  165 24/3  9 55/16  46 27/8  23  فشار خون
 100  258 85/10  28 74/45  118 0  0 75/7  20 66/35  92  چربی خون

 100  188 45/7  14 21/20  38 17/11  21 91/31  60 26/29  55  انواع سرطان ها
 100  162 20/14  23 19/35  57 58/13  22 01/29  47 02/8  13  دهان و دندان

  
  هاي مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجههاي آنها بر اساس سنجههاي بدن و بیماريمادة غذایی و ارگان ده .6جدول 

  سنجۀ مرکزیت بینابینی  سنجۀ مرکزیت درجه
  میزان  نام ماده غذایی  میزان  نام ماده غذایی

  105  سبزي ها  33  سبزي ها و میوه ها
  103  میوه ها  32  ویتامین ها و مواد معدنی

  97  ویتامین ها و مواد معدنی  28  سایر مواد غذایی
  65  سایر مواد غذایی  27  مغزدانه ها

  61  قهوه و نوشیدنی ها  26  قهوه و نوشیدنی ها
  57  مغزدانه ها  24  چاي

  43  چاي  23  دانه ها
  40  شیر  22  روغن ها، لبنیات، گوشت سفید

  39  روغن ها  21  حبوبات، ادویه، آب میوه
  36  عرقیجات  18  سیر، شیر، خاکشیر، گوشت قرمز، دارچین، فست فود

  سنجۀ مرکزیت بینابینی  سنجۀ مرکزیت درجه
  میزان  نام ارگان و بیماري  میزان  بیمارينام ارگان و 

  98  بیماري هاي پوست و مو  29  بیماري هاي قلب و دیابت
  89  بیماري هاي گوارش   28  بیماري هاي پوست و مو و گوارش

  87  سرطان  26  افسردگی
  77  سردرد و میگرن  24  بیماري هاي روده، سرطان

  73  بیماري هاي قلبی  23  بیماري هاي مغز و تقویت حافظه، تناسب اندام
  72  چاقی  22  درد و تب

  58  افسردگی  21  بیماري هاي سیستم ایمنی
  49  بیماري هاي استخوان  20  بیماري هاي دهان و دندان

  48  بیماري هاي روده  19  ضد پیري و طول عمر
  47  مشکالت تناسب اندام  18  بیماري هاي کلیه
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  هاي آنها بر اساس سنجۀ مرکزیت بینابینیهاي بدن و بیماريمصرف مواد غذایی با ارگانارتباط گراف شبکۀ هم واژگانی  .1شکل 

  
درجه، میزان اتصاالت و پیوندهایی است که یـک عامـل بـا    

-هـا، کلیـدواژه  سایر عوامل دارد، در شبکۀ پژوهش حاضر عامل
تعداد دفعاتی اسـت   )درجه(هاي مقاالت بوده و تعداد پیوندها 

هاي مربـوط  هاي مربوط به مواد غذایی  با کلیدواژهکه کلیدواژه
. هاي بدن و بیماري هـا هـم رخـدادي داشـته باشـند     به ارگان

ترین و در عین حال مؤثرترین سنجۀ مرکزیت یک عامـل،  ساده
ها در شبکه در تعداد پیوندهایی اسـت  تفاوت عامل. درجه است

عاملی که پیوندهاي بیشتري داشته باشد،  کنند وکه برقرار می
هـا و  در پـژوهش حاضـر سـبزي   . )13(شـود  تر قلمداد میمهم
هـا و مـواد معـدنی بـا     ، ویتـامین 33ها با مرکزیت درجـه  میوه

، 28، سایر مواد غـذایی بـا مرکزیـت درجـه     32مرکزیت درجه 
، و قهـوه و چـاي بـا    27انواع مغزدانـه هـا بـا مرکزیـت درجـه      

بیشـترین درجـه را در میـان مـواد غـذایی       26درجه مرکزیت 
اند که به معناي وجـود پیونـدهاي بیشـتر آنهـا بـا      کسب کرده

در این بین بیماري قلبی و دیابـت بـا   . هاستها و بیماريارگان
، پوست و مو و دستگاه گوارش بـا مرکزیـت   29مرکزیت درجه 

، و روده و انــواع 26، افســردگی بــا مرکزیــت درجــه 28درجــه 
بیشترین پیوند و ارتبـاط را بـا    24سرطان ها با مرکزیت درجه 

این نتیجه بدین معناست که مواد غذایی . اندمواد غذایی داشته
هـا و مـواد معـدنی، انـواع     ها و سبزي هـا، ویتـامین  مانند میوه

ــه    ــاالت تغذی ــاي در مق ــوه و چ ــا و قه ــه ه ــهمغزدان -اي عام
هایی ماننـد  بیماريپسنداجتماعی فارسی براي درمان یا بهبود 

بیماري قلبی، دیابت، بیمـاري پوسـت و مـو، بیمـاري دسـتگاه      
ها مفیـد و سـودمند گـزارش    گوارش، افسردگی و انواع سرطان

  . اندشده

سنجۀ مرکزیت بینابینی بـه شـرح موقعیـت مناسـب یـک      
هاي دیگـر در شـبکه قـرار    عامل "بین"اي که عامل در گستره

ت بهتـر مرکزیـت بینـابینی تعـداد     پردازد، به عبارگیرد، میمی
هاي دیگر در شـبکه قـرار   دفعاتی است که یک عامل بین عامل
عاملی که . )13(شود ها میگرفته و باعث برقراي پیوند بین آن

مرکزیت بینابینی باالیی داشته باشد به عنوان میانجیِ برقراري 
در . پیونــد میــان ســایر عوامــل، داراي قــدرت بیشــتري اســت 

ضر مواد غذایی داراي باالترین مرکزیت بینابینی بـه  پژوهش حا
ي پیونـد و ارتبـاط بـا    رمعناي دارا بودن قدرت بیشتر در برقـرا 

هـا بـا   سـبزي : هاي بدن هسـتند عبارتنـد از  ها و ارگانبیماري
هـا و مـواد   ، ویتـامین )103(هـا  ، میـوه 105مرکزیت بینـابینی  

، چـاي  )57(هـا  ، مغزدانه)61(ها ، قهوه و نوشیدنی)97(معدنی 
  ). 40(و شیر ) 43(
  بحث  

اي صــفحات ســالمت در مجمــوع، از مــتن مقــاالت تغذیــه
پیـام   1081 0پسـند اجتمـاعی مـورد بررسـی     هاي عامهمجله

که این تعداد پیام از تجزیه مطالـب بـه   تغذیه اي استخراج شد 
بـه   .ها استنتاج مـی شـدند، بـه دسـت آمـد     نهایی که از آپیام

طوري که امکان استخراج بـیش از یـک پیـام از یـک مطلـب،      
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هـاي روزهـاي   در میان مجالت بررسی شده مجله. وجود داشت
آل بـا اختصـاص صـفحات بیشـتر درصـد      زندگی و زندگی ایده

هر چند اغلب . بودند اي را منتشر کردههاي تغذیهباالیی از پیام
و نویسـنده   داراي منبـع ) درصـد  56حـدود  (اي مقاالت تغذیه

بودند اما نباید از نظر دور داشـت کـه در مقابـل حـدود نیمـی      
دیگر فاقد منبع مشخص و نویسندة معین بودند که این مسئله 

پسـند مسـئله اسـتناد بـه     دهد هنوز در مجالت عامـه نشان می
عنوان یکـی از ارکـان صـحت وصـحت علمـی مطلـب نادیـده        

پسـند  هاي عامـه لهمجاي اغلب مقاالت تغذیه.  شودانگاشته می
هـاي گروهـی از محققـان کشـوري     به نتایج پـژوهش اجتماعی 

انـد کـه در نهایـت بـراي     خاص به عنوان منبـع اسـتناد کـرده   
شود که منظور کدام محققان مسـتقر در  خواننده مشخص نمی

کدام مؤسسه هستند و اصوالً ردیابی اعتبار چنین اسـتنادهایی  
. پـذیر نیسـت  سه امکانبه دلیل نامشخص بودن محققان و مؤس

انـد  اي که به متخصصان تغذیه استناد دادهتعداد مقاالت تغذیه
بسیار اندك است که با وجود رشته دانشـگاهی علـوم تغذیـه و    

پسـند  هـاي عامـه  مجلهوجود متخصصان خبره در این زمینه از 
اي رفـت در درج مطالـب تغذیـه   اجتماعی فارسـی انتظـار مـی   

در عـین  . این متخصصان داشـته باشـند  بیشترین استفاده را از 
حال این احتمال وجود دارد که درصدي از مطالبی کـه تحـت   

انـد، توســط  نویسـندگان نامشـخص یـا ذکـر نشـده درج شـده      
این یافته با نتـایج پـژوهش   . کارشناسان تغذیه تهیه شده باشد

پــور اهرنجــانی و همکــاران مبنــی بــر وجــود نویســنده محمــد
هـاي کثیراالنتشـار   د در روزنامـه متخصص براي مطالـب موجـو  

و همکاران نیـز   Moynihanدر پژوهش .  )3(ایران، همسو است 
هاي مورد بررسی داراي حداقل یک  درصد مطالب در رسانه 50

مشخص بودن نویسنده مطلب، . )14(نویسنده متخصص بودند 
شود که خواننده، اعتماد بیشـتري بـه مطلـب تهیـه     موجب می

و همکــاران در  Bartonچنانچــه مطالعــه . شــده، داشــته باشــد
درصـد خواننـدگان سـتون مشـاوره      85، نشـان داد  1997سال

دادند که یک متخصص تغذیه، مطالـب ایـن   تغذیه، ترجیح می
  .)15( ستون را بنویسد

آموزشـی   هاي مهم در ارائه محتوايهمچنین یکی از جنبه
هـا بـا   نهمخوانی آ(هاي گروهی، صحت مطالب از طریق رسانه

هـاي پـژوهش حاضـر در ایـن     یافتـه . است) منابع معتبر علمی
درصد یعنی بـیش از نیمـی از مطالـب     21/61زمینه نشان داد 

بـا  پسند اجتمـاعی فارسـی   هاي عامهمجلهاي مندرج در تغذیه
اي میان مطالب تغذیـه در این . اندمنابع علمی همخوانی داشته

هـاي خـانواده و موفقیـت داراي کمتـرین صـحت علمـی       مجله
هاي پرتیـراژي هماننـد ایـن دو    بدیهی است که از مجله. بودند

گیري از متخصصـان ایـن حـوزه در    رود با بهرهمجله انتظار می
ارائه مطالب معتبر به عامۀ مـردم جـدیت داشـته و مسـئولیت     

 Shaw. ه درستی عهده دار شوندآگاهی رسانی عمومی خود را ب
هاي نیز در پژوهش )8( Salzmanو  )Metallinos-Katsaras )7و 

خود به وضعیت نیمه مطلوب صـحت علمـی مطالـب سـالمت     
دریافت برنامه تلوزیونی تودي شـو   )8(سالزمن . انداشاره داشته

. پـردازد بدون ذکر شـواهد و منبـع بـه ارائـه مطالـب مـی       اکثراً
Shahar  نیز در این رابطه گزارش کردند اکثـر   )16(و همکاران

اي فاقد استناد به منبع اطالعـاتی خاصـی   هاي تغذیهسایتوب
  . هستند

هـاي  گیري اکثـر پیـام  نتایح پژوهش حاضر نشان داد جهت
اي مندرج در مجالت مورد بررسی مثبـت بـود کـه ایـن     تغذیه

  )3(همکـاران   پور اهرنجـانی و هاي پژوهش محمدیافته با یافته
گیري منفی گزارش کـرده  اي را داراي جهتهاي تغذیهکه پیام

هـایی  گیـري مثبـت، پیـام   منظور از جهت. بودند، مغایرت دارد
-که جهت و نگرش مثبت از موضوع را به خواننده القا میاست 
اي در پـژوهش حاضـر   هـاي تغذیـه  آنچه در تحلیل پیـام  .کنند

اي به نکـات  هاي تغذیهمقالهمشخص گردید این است که اکثر 
ها یـا  مثبت مواد غذایی و اثر آنها در پیشگیري و درمان بیماري

پایین بودن فراوانـی  . اندهاي بدن پرداختهفواید آنها براي ارگان
، سوسـیس و  )Fast foods(  هاي مربوط به غذاهاي فـوري پیام

بـه   هاي مربوطزا  نسبت به فراوانی پیامکالباس، و مواد سرطان
ها، لبنیات و مغزدانه ها در پژوهش حاضـر نیـز   ها و سبزيمیوه

  . مشاهده گردید
هـا  اي از نظـر نقـش آن  از طرف دیگر بررسی مطالب تغذیه

نشـان داد نقـش   ) آگاهی دهنده، آمـوزش دهنـده و ترکیبـی   (
بـا  . دهنده بوده اسـت درصد مطالب، فقط آگاهی 95نزدیک به 

 ايهـاي تغذیـه  در تغییر رفتارهاي گروهی توجه به نقش رسانه
توانند موجب ارتقاي دانش دهنده فقط می، مطالب آگاهی)17(

اي مخاطبان شده و نقشـی در تغییـر رفتـار و یـا تغییـر      تغذیه
هـاي  عوامل موثر بر وضعیت تغذیه ندارد که این یافته با یافتـه 

در مطبوعـات   )3( پور اهرنجانی و همکـاران هاي محمدپژوهش
هـاي هنـدي همسـو    در روزنامـه  )10(ماهشور و رائـو   ایرانی و

  .است
ها به اثرات مواد غذایی اختصاص بخش قابل توجهی از پیام

بـه   هـاي مبـتال  بر پوست و مو، چاقی و تناسب اندام یا بیماري
هـا، دیابـت، فشـار    هاي قلبی، انواع سرطانجامعه مانند بیماري

خون و چربی خون همگی نشان از وجود نگرانـی اجتمـاعی در   
این زمینه و به نوعی نیازهاي جامعه براي دریافت اطالعـات در  

نتـایج مربـوط بـه تحلیـل مرکزیـت درجـه و       . این زمینه است
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مرکزیت بینابینی در محاسبه هم رخدادي واژگان نیـز ارتبـاط   
ها نشان داد کـه بـه   این بیماري هر چه بیشتر مواد غذایی را با

ــژوهش . مــنعکس شــده اســت 1طــور آشــکار در شــکل  در پ
Maheshwar  وRao )10(  و پژوهشی که در استرالیا)انجام  )11

-ها و بیمـاري ها و سبزيها، شکالت، میوهشد نیز به آشامیدنی
هاي قلبی، سرطان، دیابـت و چـاقی بیشـتر    هایی مانند بیماري
که با نتایج پژوهش حاضـر همخـوانی دارد و   پرداخته شده بود 

نشان دهندة توجه و نگرانی جهانی در زمینـۀ ایـن موضـوعات    
  .است

-توان اظهار کرد که مطالب تغذیـه گیري کلی میدر نتیجه
پسـند اجتمـاعی فارسـی مـورد     هـاي عامـه  مجلهاي مندرج در 

انـد امـا انتظـار    بررسی از صحت علمـی نسـبی برخـوردار بـوده    
ست اندرکاران این مجالت بیشتر بـه مسـئله اسـتناد،    رود د می

. ذکر منبع، استفاده از متخصصـان تغذیـه توجـه نشـان دهنـد     

همچنین ارائه آموزش بیشتر در زمینه نحـوه اسـتفاده از مـواد    
هـاي بـدن و توجـه بـه     غذایی و چگونگی تأثیر آنهـا بـر ارگـان   

هکارهاي هایی که بیشتر در جامعه شیوع دارند و ارائه رابیماري
اي در این زمینه از جمله موارد بسیار مهمی هستند کـه  تغذیه

این مجالت باید به آنها توجه داشته باشند چرا کـه پیشـگیري   
اي یکی از همواره بهتر از درمان است و اصالح رفتارهاي تغذیه

  . هاي پیشگیري از ابتال به بیماري استهاي راهبهترین
از پایـان نامـه کارشناسـی     این مقاله مسـتخرج  :سپاسگزاري

معاونــت مصــوب   U-94086) و کــد اخـالق (ارشـد بــا شـماره   
از  .پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جنـدي شـاپور اهـواز اسـت    

معاونت پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی جنـدي شـاپور اهـواز      
  . شود براي تأمین بودجه انجام این طرح سپاسگزاري می
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Background and Objectives: Content analysis is on the document based techniques in social sciences research 
methods. The current study aims to perform a quantitative content analysis of Persian popular social magazines in Iran 
in year 2015. 

 Materials & Methods: This study was conducted using content analysis method. The study population consisted of 5 
Iranian popular social magazines with the highest circulation. Data gathering was carried out using a checklist. Cohen's 
kappa coefficient was used to determine the reliability of the checklist and was equal to 0.73 which is acceptable. Also, 
after determining the most frequently mentioned foods, word analysis was used to determine the positive or negative 
relations between these items. To this end, a centrality criteria was extracted using Ucinet v.6 software and word event 
map was drawn using NetDraw software.  

Results: A total of 10810 nutritional massages were extracted from 644 articles. The “Days of life (Roozhaye Zendegi)” 
with 3615 massages had the largest number of massages. According to the results 56.83% of the massages had well-
known authors and 95.5% of the contents had informative role and the majority of massages (61.21%) had credibility. 
The most frequently mentioned foods included pepper, garlic, citrus, water, tea, milk, different nuts, spices, dairy 
products and olive and almond oil. Word analysis of the keywords in the articles showed that food products such as 
fruits and vegetables, vitamins and minerals, various nuts and coffee and tea have been reported to be useful for 
treatment of organs such as heart, skin and hair, digestive system and problems such as depression, diabetes and various 
types of cancer.  

Conclusion: It can be said that the nutritional content of Iranian popular magazines had relative accuracy and 
credibility but these magazines need to pay more attention to citation, using known sources and using nutritional 
experts.  

Keywords: Content analysis, Nutrition, Popular magazines, Co-word analysis, Health, Public media 
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