
 

 
 1397سال هفتم/ زمستان 

 ایهای رسانهروایتارتباطات سالمت و 

 ) عوامل، فرآیندها و تاثیرات(

 1کاتالین ای. بالینت 

 2هلنا بیالندیچ 

 مترجم: سیروان عبدی  

 چکیده
ارتباطات سالمت روایی، شکلی از ارتباطات اقناعی است که در آن یک پیام سالمت به شکل یک داستان 

شود. این شکلِ ارائه در تقابل با ارائه آمار صرف است که بهه منوهور ارتقهای    واقعی ارائه میواقعی یا غیر 

های فراوانی درباره میزان تاثیرگذاری های اخیر، فراتحلیلگیرد. در سالمحور انجام میرفتارهای سالمت

ههای  رگهذاری روایهت  تر مکانیسهم تاثی ارتباطات سالمت روایی انجام گرفته است؛ با این حال، فهم کامل

سالمت، نیازمند تحقیقات بیشتری است. بدین منوور، این بخه  ویه ه بها بررسهی ده مقالهه پ وهشهی       

دههد. ماالعهات   دست مهی اصلی، دان  تلفیقی و مسیر تحقیقاتی را در حوزه ارتباطات سالمت روایی به

اند. این ها بر پیامدهای سالمت بودهپردازند که واساه تاثیرات روایتارائه شده در اینجا، به تجربیاتی می

ههای  زمینه فرهنگی، شهکل، محتهوا و وی گهی   ای مانند پسماالعات همچنین نق  عوامل تعدیل کننده

پهرداز   »کنند. تمام ماالعات ارائه شده در اینجا کاربردهای مهمی برای نوریه محور را بررسی میبافت

      های ارتباطات سالمت موثر، ابزار کارآمدی هستند. و برای طراحی پیامدارند « روایی و تاثیرات

 ارتباطات سالت، روایت، ارتباطات سالمت روایی، انتقال روایی.کلمات کلیدی: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 KATALIN E. BÁLINT 

 تیلبورگ، هلند دانشگاه 
2
 HELENA BILANDZIC 

نار آی.آر.اس.اس.اس )که برنامه کن  ماری کوری کمیسیون اروپا با شماره پروژه دانشگاه آزبورگ و شبکه هلث

 .کننده بودجه آن است( حمایت مالی از این بخ  وی ه را بر عهده دارندتامین  612675
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های اخیر، جامعه علمی به موضوع سالمت و رفتارهای سالمت بسیار توجه کرده در سال

شود، جای شگفتی می ارانمدت زمانی که صرف بهبودی بیماست. با توجه به منابع مالی و 

ارتقای سالمت و رفاه افراد جامعه، تبدیل به حوزه نیست که بررسی ابزارهای ارتباطی برای 

ها و رویکردهای ارتباطی، آموزشی و اطالعاتی که به منوور تغییر نگر  ماالعاتی مجزایی شود.

رتقای سالمت هستند. های اها و برنامهشود، بخ  مهمی از سیاست رفتارهای افراد ارائه می

امکان آموز  و  ،های اجتماعی، تعاملی و آنالینهای جمعی سنتی، به همراه رسانهرسانه

 آورند. تاثیرگذاری بر جامعه مخاطبان را فراهم می

یکی از مشکالت اصلی بر سر راه انتقال موضوعات سالمت به مخاطبان، فائق آمدن بر 

های )برای تغییر عادات کهنه و سبکهای اقناعی  مقاومت احتمالی است که در برابر تال

گیرد.  با توجه به این مانع، شیوه مخاطب قرار دادن مخاطبان صورت می زندگی معمول(

( » 2007) 1در ارتباطات سالمت، از اهمیت زیادی برخوردار است. به گفته هینیارد و کروتر

آماری، احتماالت و استدالل مناقی پارادایم مسلط در ارتباطات سالمت، استفاده از شواهد 

-(. چنین بحث777کند )ص، را )برای اقناع و ترغیب افراد به تغییرات رفتاری( توصیه می

اغلب از بافت زندگی  پیامدهای آن در آینده،های مناقی درباره خارات سالمت و 

اد با های موجود در ارتباطات سالمت اغلب در تضمخاطبان و ادراک آنان جدا است. بحث

ناپذیری و یا ها یا احساسات فرهنگی، اجتماعی و شخصی، ادارک ذهنی آسیبایدئولوژی

 عالقگی مخاطبان است.   بی

 ارتباطات سالمت روایی

هها(، اسهتفاده از روایهت    ها و مقاومهت رغم خودداریهای درگیر کردن مخاطبان )علییکی از راه

 (.2007؛ کروتهر و همکهاران،   2007کروتهر،  اسهت )هینیهارد و   برای انتقال موضهوعات سهالمت   

ای که به ارتباطهات اقنهاعی و   رغم ارتباط وثیق ارتباطات سالمت روایی با تحقیقات گسترده علی

ههای  ههای خهاص و پاسه    لیل وی گیاند، ارتباطات سالمت روایی به دارتباطات سالمت پرداخته

 وی ه است.دست آمده، شایان توجه  به

و در زندگی روزمره بسیار رایج هستند و به طور  ای از ارتباط پیچیدهیار بس ها، شکلروایت

و پیروزی بر  هایی درباره بیماریهای سالمت، داستانها وجود دارند. پوی گسترده در رسانه

های  از طرح های سالمت هستند وسرگرمی آکنده از پیامهای آموز  کنند. برنامهآن بیان می

های های خبری، عالقمندی خوانندگان را با داستانی برخوردارند. گزار داستانی بسیار عاطف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Hinyard and Kreuter 
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های جذاب، کودکان را با خاوط انگیزاند. داستانهای به یاد ماندنی برمیجذاب و نمونه

 کند. های جذاب درگیر میداستانی و شخصیت

توان می توان شکل خاصی از ارتباطات اقناعی دانست که در آنهای سالمت را میروایت

-های سالمت را در قالب یک داستان تخیلی یا واقعی بیان کرد. مخرج مشترک این داستانپیام

هایی هستند که در بان تسلسل ها، بازنمایی وقایع و کن ها دو مسئله است: نخست، داستان

وم، د (.2002زند )آبوت، میها را به یکدیگر پیوند زمانی قرار دارند و روابط غیر رسمی، آن

ها و ها، انگیزهکنند و بینشی درباه افکار، ایدهها را بازنمایی میشخصیت درونی ها دنیایداستان

ارتباطات  (.2010دهند )فلودرنیک، میها در اختیار مخاطبان قرار احساسات این شخصیت

جربه ها بر تو ساختار، شکل و محتوای آن اءسالمتِ روایی به طور معمول به تاثیرات این اجز

پردازد. با ها و پیامدها میروایی و پیامدهای سالمت محور و همچنین راباه غیر رسمی تجربه

های مبتنی بر شواهد اقناع روایی، هدف نهایی ارتباطات سالمت، بهینه کردن توجه به مدل

 های سالمت است. های پیامظرفیت

 تحقیقات گذشته درباره ارتباطات سالمتِ روایی  

انجهام  ههای سهالمت   پیام روایت بر انتقالتاثیرات  دربارهگذشته، ماالعات فراوانی  در چند سال

دهند کهه اسهتفاده از شهکل روایهی، تهاثیرات م بهت       . تحقیقات فرا تحلیلی نشان میشده است

دارد )بهرادوک و دیهالرد،   ها، اهداف و رفتارههای سهازگار بها داسهتان     محدودی بر باورها، نگر 

 اند. اتحلیلی فراونی نیز به استفاده از داستان در ارتباطات سالمت پرداختهماالعات فر .(2016

، ون 1های زبرگزاند: بر اساس یافتهاین ماالعات گهگاه به نتایج کامالً متضادی منجر شده

ها تاثیرگذارتر ( آمارها نسبت به روایت بر باورها و نگر 2015) 4و گراف 3، نیجنز2دن پوت

تر است. با توجه ایت در ارتقای تمایل افراد به انجام دادن یک فعالیت موفقهستند؛ بر عکس رو

، صریحهای روایی در ارتباطات سالمت، جالب است بدانیم که یک پیام اقناعی به اهمیت راهبرد

فرا تحلیل دیگری از  .(2016، گراف، سندرز و هوکن )دیشود باعث ضعف اقناع روایی نمی

حاکی از تاثیرات کلی )محدود( شکل روایی است. با این حال، این  (2015) 7و لی 6، شیر5شن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های سمعی و کند: با وجود تاثیرگذاری پیام تحلیل به شرایط محدود کننده دیگری نیز اشاره می

های پیشگیری و رغم تاثیرگذاری پیامعلی نوشتاری چندان تاثیرگذار نیستند.های بصری، روایت

)شن، شییر و لی، وط به توقف یک رفتار چندان اثرگذار نیستند های مربشناسایی، داستان

تغییر پیامدهای سالمت محور  درها آموز  سرگرمی، تاثیرات م بت روایت هایراهبرد .(2015

 (.2014اند )شن و هان، کردهرا تایید 

جدای از رفتار مورد حمایت داستان و شکل آن )سمعی، بصری، نوشتاری(، شیوه پرداز  

گر مهم دیگری برای اقناع روایی است. احساس غرق شدن ده یا خواننده نیز، عامل مداخلهبینن

تواند به اثرگذاری منجر شود، کما اینکه دو فرا در یک داستان )انتقال، درگیری روایی( می

؛ ون لیر، دی رویتر، 2012 )توکوناگا و توکاچنسکی،دهند تحلیل این اثرگذاری را نشان می

اند که عواطفی که با توجه به این فرآیندها، محققان نشان داده (.2014وتزل،  ویسکانتی و

در  -و فرآیندهای تجربی (2014انگیزاند )به عنوان م ال، یوو، کروتر، لی و فو، میداستان بر 

شوند )دیالرد و هیسلر، میبه تاثیرات روایی منجر  بیشتر -مقایسه با عواطف و تجربیات شخصی

2015.) 

ها بر پیامدهای سالمت، دهند که علی رغم اثرگذار بودن روایتل، تحقیقات نشان میدر ک

به  1های فراوانی است. این بخ  وی هکنندهها و تعدیلاین تاثیرات محدود و مشروط به واساه

های میانجی موثر بر ادراکات، پردازد که روایتکننده و فرآیندهای میانی میعوامل تعدیل

 دهند. فتارها را تحت تاثیر قرار میها و رنگر 

 بخش ویژه مربوط به ارتباطات سالمت روایی

ههای  آغاز کرد که برنامهه کهن    2ناربخ  وی ه مربوط به ارتباطات سالمت روایی را شبکه هلس

آوریهل   30تها   2014از اول ماه می  -ماری کوری اتحادیه اروپا تامین بودجه آن را بر عهده دارد

(. این  http://healthnar.ruhosting.nlو آدرس  مراجعه کنید:   612675ژه شماره )به پرو 2017

سهازد، بهه   شبکه که دانشمندان هفت دانشگاه اروپایی و اسهترالیایی را بهه یکهدیگر مهرتبط مهی     

شهناختی  رویکردهای نوری و رو  ای مربوط به ارتباطات سالمت روایی باتحقیقات میان رشته

 پردازد.مختلف می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
به  این مقاله برگرفته از مجله بین المللی ارتباطات است. این مجله در هر شماره منتشره شده از خود در بخشی 

کند تا به دان  نوری جدیدی نام بخ  وی ه مجموعه مقاالتی که در یک حوزه نوری مشترک هستند، بررسی می

 دست یابد )مترجم(
2
 HealthNar 

http://healthnar.ruhosting.nl/
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کند و تحقیقات مهمی را که در مقاله از سه قاره را با یکدیگر ترکیب می 10این بخ  وی ه 

ها با استفاده از دهد. این مقالهحوزه ارتباطات سالمت در سراسر دنیا در حال اجراست، ارائه می

کنند، ای از موضوعات را بررسی میامنه گستردههای سمعی بصری، ویدئویی و متنی، دمحرک

مانند واکسن زگیل تناسلی، پیشگیری از ایدز، تمرینات ورزشی، اهدای عضو، رانندگی در حالت 

هایی های قلبی و عروقی. تحقیق کیفی، پیما  و تحقیق تجربی رو مستی، سرطان و بیماری

 گیرند. ق به کار میهای تحقیها برای پاس  به پرس هستند که این مقاله

-روندهای مفهومی و عملیانی در تحقیق اقناع روایی؛ مقایسه بافت»در مقاله اول با عنوان 

، تحلیلی از تحقیقات 4و ژو 3، گائو2، نیدردپ1دال استرام« های سالمت و غیر سالمت محور

استفاده در های مورد را با استفاده از روایت 2013تا  2000های تجربی منتشر شده بین سال

مقاله منتشر شده است و  135. این ماالعه شامل دهند میهای سالمت و غیر سالمت ارائه بافت

سازی و عملیاتی کردن اصاالح روایت دست یافته است. بسیاری به تنوع بسیار باالیی از مفهوم

ب مورد و بسیاری از ماال دهند میاز این ماالعات، تعریف بسیار نامفهومی از روایت ارائه 

که بیشتر  دهد میتوان در معنای دقیق کلمه، روایت دانست. این تحلیل نشان استفاده را نمی

های دیگر کمتر معرفی کنند، در حالی که قالبهای متن محور استفاده میماالعات از روایت

ن های متن محور را  بیشتر محققاکه روایت دهد نشان می. عالوه بر این، این تحلیل شوند می

ای های ویدئو محور به احتمال زیاد نماینده محصوالت رسانهاند، در حالی که روایتخلق کرده

-های رسانهتعادلی در کیفیت شکلای تعدیل نشده هستند. این محصوالت باعث ایجاد بیحرفه

توان گفت که این مقاله، دان  مربوط به حالت کنونی شوند. با بررسی این موضوعات میای می

 کند.قیق اقناع روایی را تلفیق میتح

اند؛ حالت تجربی پرداخته 5وی ه به چگونگی ورود به دنیای داستان بخ ِسه مقاله در این 

ورود به »ای با عنوان در مقاله 8و آپل 7، دی ویت6کند. گبرزکه تاثیرات اقناعی را کانالیزه می

کنند نتایج یک آزمای  را گزار  می« ها و انگیزه برای تغییر رفتار سالمت محورجهان روایت

که در آن یک پیام سمعی بصری درباره پیامدهای خارناک رانندگی در حین مستی در شرایط 

دهد که میزان درگیری با داستان به شود. نتایج نشان میدرگیری زیاد و کم با داستان ارائه می
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4
 Zhu 

5
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6
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7
 De Wit 

8
 Appel 
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احتمالی و  ه خود بر پیامدهایکه به نوبدهد طور مستقیم شدت خار را تحت تاثیر قرار می

گذارد. با این حال، مدل آماری تلفیقی، حاکی از تاثیرات محدودِ کارآمدی فردی تاثیر می

درگیری بر این متغیرها است. نویسندگان با توجه به نتایج این ماالعه، به چندین مسیر و خالء 

 ند.کنتحقیقاتی که در آینده باید مورد توجه قرار گیرند، اشاره می

کنشگری: بررسی نق  تاثیرات ترکیبی و »خود با عنوان  در مقاله 3و الیور 2، نوب1داس

بر پتانسیل اقناعی قرار گرفتن در بافت سرگرمی « تصادفی»تبیین شناختی در اقناع روایی 

دهند. هایی را از یک آزمای  ارائه میکنند. نویسندگان دادهشادمانه سمعی بصری تاکید می

های احساس برانگیز و غیر ر این آزمای  با افزای  و کاه  بار شناختی در بخ محققان د

دهد . نتایج نشان میکنند میاحساس برانگیز فیلم، فرآیندهای روایی بازاندیشانه را دستکاری 

که افزای  بار شناختی، تاثیرات ترکیبی و درگیری با داستان را در بخ  احساس برانگیز فیلم 

اما نه در شرایط کنترل(. درگیری با داستان، میانجی تاثیرات افزای  عواطف دهد )کاه  می

-های فیزیکی است )البته در مورد کسانی که شاهد بخ ترکیبی بر میزان درگیر شدن فعالیت

ها بر اهمیت تحریک افکار بازاندیشانه در مخاطبان های احساس برانگیز فیلم هستند(. این یافته

 کنند.ناعی تاکید میارتباطات سالمت اق

های روایی ترس را در های پرداز  جذابیتمکانیسم 7و هوکس 6، هومز5، جنسن4اوومز

کنند. بررسی می« های روایی ترساشتباه من را مرتکب نشو: درباره پرداز  جذابیت»مقاله 

یت های غیر رسمی تقونویسندگان در این ماالعه با بررسی سه داستان، سعی در شناسایی راه

ها شخصیت اول داستان با سرطان دست به تمایل به انجام خودآزمایی دارند. در این داستان

تری با افزای  تمایل به گریبان است. از بین چهار حالت مورد بررسی، حالت ترس ارتباط قوی

 هاکه درگیری همراه با توجه با نگر  دهد نشان میخود آزمایی دارد. عالوه بر این، این تحلیل 

پنداری با شخصیت و تمایل به انجام خودآزمایی در ارتباط است، در حالی که ساح همذات

 بینی کند. تواند این پیامدها را پی اصلی داستان نمی

با تمرکز بر نق  عوامل فرهنگی، نق   3گارباناتی-و بازکوندی 2، فرانک1، مورفی8والتر

دهد؟ به نق  فرهنگ پذیری اهمیت می چه کسی به نور دیگران»پذیری را در مقاله فرهنگ
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باوجود ضرورت پردازند. های روایی مربوط به واکسن زگیل تناسلی میالتین در پرداز  پیام

زمینه فرهنگی مخاطبانِ هدف برای بررسی تاثیرات ارتباطات سالمت روایی به پس توجه

مکاران آزمایشی را با نمونه شوند. والتر و هضروری، این ماالعات هنوز بسیار به ندرت انجام می

تصادفی از زنان آمریکایی مکزیکی انجام دادند. این زنان یک فیلم روایی یا غیر روایی را درباره 

پذیری که ساح فرهنگ دهد میها نشان واکسن زگیل تناسلی تماشا کردند. این تحلیل

پذیری با فرهنگ های سالمت تاثیرگذار است. ساح پایینمشارکت کنندگان بر پرداز  پیام

ساح باالتر هنجارهای تاکیدی و توصیفی در مقایسه با ساوح دیگر، مرتبط است. این 

محور و تایید رسند که اطالعات مربوط به رواج رفتارهای سالمت نویسندگان به این نتیجه می

تر مهم پذیرترپذیر نسبت به افراد فرهنگرسد برای افراد کمتر فرهنگها به نور میاجتماعی آن

ها برای اَعمال ارتباطات سالمت و افزای  آگاهی درباره عوامل فرهنگی است. این یافته

 کاربردهای مهمی دارد. 

سازی ها و چارچوباو بخاطر قلب شکسته مادر درگذشت: رسانه»در مقاله   4ون دن بالک

های ار و واکن های یک تحلیل کیفی از اخبیافته« هاهای مرگ سلبریتیمخاطبان از روایت

دهد. این تحلیل را ارائه می های قلبی سه سلبریتیهای ناشی از نارساییمخاطبان به مرگ

شود. ها روایت میکند که در قالب آن مرگ سلبریتیهای مختلفی را شناسایی میچارچوب

این چارچوب تحت تاثیر دان  مربوط به شرایط قلبی عروقی و اطالعات مربوط به زندگی 

کند های شخصی مخاطبان است. ماالعه ون بالک به این حقیقت اشاره میبریتی و تجربهسل

ها، منبع اطالعاتی مهمی برای بسیاری های آنالین درباره وضعیت سالمت سلبریتیکه بحث

تواند به بین  مربوط ها میهای مخاطبان به مرگ سلبریتیاز مخاطبان است. بررسی واکن 

که افراد برای ایجاد روابط غیررسمی خاص در موضوعات سالمت به کار به ساختارهای ذهنی 

 گیرند، منجر شود.می

دو مقاله دیگر از این مجموعه بر محتوای روایی ارتباطات سالمت موثر تمرکز دارند. 

های سالمت برای رانندگان خار در برابر طراحی روایت»در مقاله  7و سندرز 6، هوکن5بوجینگا

ای درباره تاثیرات محتوا و ماهیت های ماالعهیافته« های مختلف؟ذاری از راههلندی: تاثیرگ

دهند. نتایج های سالمت روایی بر تمایل رانندگان هلندی  به تمرینات ورزشی را ارائه میپیام
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گرهای درک خار و طراحی راهبرد، تاثیرات مشابهی این ماالعه حاکی از آن است که مداخله

های ترس محور این اثرگذاری را با ایجاد عواطف به ورز  کردن دارند. داستانبر تقویت تمایل 

های طرح های کنشی، واساه اثرگذاری روایتکنند، در حالی که افزای  راهبردمنفی اِعمال می

محور بر تمایل به ورز  کردن هستند. عالوه بر این، شواهدی دال بر اثرگذاری ماهیت پیام 

توانند اثرگذاری مشابهی بر این معنا که محتوای سمعی و نوشتاری مییافت نشده است؛ به 

های مربوط به اهدای عضو در ها و اساورهبه ترس 3و راکو 2، واگنر1اقناع داشته باشند. سوکاال

های حاوی اطالعات، تردید و های اهدای عضو: چگونه روایتزدودن ترس و اساوره»مقاله خود 

پردازند. سوماال و همکاران با قرار دادن اطالعات در یک ، می«دهندمقاومت را کاه  می

پردازد، موفق های خاص اهدای عضو میها و اساورهداستان متنی که به طور مستقیم به ترس

شدند، تردیدهای نگرشی را کاه  و تمایل به اهدای عضو را در مشارکت کنندگان افزای  

حاکی از آن است که گنجاندن اطالعات مربوط به ترس دهند. عالوه بر این، نتایج این ماالعه 

در یک داستان، تاثیری بر درگیری روایی خوانندگان ندارد. نتایج ماالعه آنان کاربردهای 

های منفی و افزای  ها کاه  نگر هدف آن است؛ مداخالتی کهروشنی برای مداخالت داشته 

 تمایل به اهدای عضو است. 

های روایی پیشگیری از ایدز روایت در روایت: اثرگذاری آگهی»مقاله در  5و بیالندزیک 4کالچ

کنند که های یک آزمای  را گزار  مییافته« ها در بافت روایت بستگی داردجایگاه آنایدز به 

هایی از یک فیلم قرار های پیشگیری از ایدز با روایتگری قوی و ضعیف در صحنهدر آن آگهی

که قرار دادن آگهی در صحنه دارای روایتگری  دهد مینشان  هانتایج تحلیل شده است.داده 

دهد. عالوه بر این، تعامل اثرات آگهی و روایتگری های منفی به آگهی را افزای  میقوی، نگر 

ای با روایتگری ضعیف، گری قوی در صحنهکه قرار گیری آگهی با روایت دهد میصحنه نشان 

دهد. ارائه آگهی دارای یشگیری از ایدز را افزای  میهای م بت به آگهی و پدرگیری و نگر 

ها درباره موضوعات پیشگیری روایتگری قوی در لحوه مناسب در یک فیلم داستانی، نگر 

 بخشد.سالمت را بهبود می

در کل این ده مقاله، تلفیق دان  و مسیر را در حوزه ارتباطات سالمت روایی در اختیار 

ندهای مهمی را که در تحقیقات ارتباطات سالمت در حال رخ دادن گذارند. این مقاالت رومی
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ارائه شده در اینجا  مقاالتدهند. تمام هستند، و مسیرهای تحقیقات آتی را نیز نشان می

های ارتباطات سالمت دارند و برای طراحی پیام« پرداز  روایی»کاربردهای مهمی برای نوریه 

  موثر، ابزار کارآمدی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


