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تصورات شیرین مخاطبان از بیماری تلخ دیابت

طبق آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی ،در هر  ۱۰ثانیه  ۲نفر در جهان به بیماری دیابت مبتال
میشوند .دیابت بیماری شایعی آست که در ایران بسیاری از افراد نسبت به آن اطالعات
دقیقی ندارند .برخی از افراد نه تنها اطالعات دقیقی ندارند ،بلکه باورهای غلطی نیز نسبت
به این بیماری دارند .باورهای غلطی که باید تغییر کنند .یکی از بهترین راهها برای اصالح
باورهای غلط ،ارائه گزارشهای تحقیقاتی و آمار دقیق است .شرکت پژوهش بازار و
رسانه امروز ( )emrcدر هفته آخر نوامبر  ۲۰۱۸به مناسبت ماه جهانی آگاهی از دیابت،
پژوهشی در خصوص میزان آگاهی افراد در زمینه بیماری دیابت انجام داد .اطالعات
این پژوهش از طریق پرسشنام ه آنالین جمعآوری شد که در ادامه آن را میخوانید.
باورهای مخاطبان پژوهش نسبت به دیابت
در پژوهش مورد نظر سواالت مختلفی درباره بیماری دیابت مطرح و از مخاطبان خواسته
شد به آنها پاسخ دهند .مخاطبان از طریق گزینههای «غلط»« ،نمیدانم» و «صحیح» به
سواالت پاسخ دادند .سواالت در این پژوهش به این شرح است :کسانی که دیابت دارند ،نباید شیرینی
مصرف کنند (غلط)؛ ریزش مو یکی از عالئم بیماری دیابت است (غلط)؛ افرادی که دیابت دارند ،حس بویایی خود را از دست
میدهند (غلط)؛ کسانی که دیابت دارند ،نباید قند مصرف کنند (غلط)؛ افزایش وزن ،احتمال ابتال به بیماری دیابت نوع یک را
افزایش میدهد (غلط)؛ دیابت ممکن است زندگی افراد را به خطر بیندازد (صحیح)؛ بیماری دیابت از فرد سالم به غیرسالم منتقل
نمیشود (صحیح)؛ تکرر ادرار یکی از عالئم بیماری دیابت است (صحیح)؛ تشنگی بیش از حد یکی از عالئم هشداردهند ه بیماری
توپاهایشان بیحس شود (صحیح).
دیابت است (صحیح)؛ افرادی که بیماری دیابت دارند ،ممکن است دس 
 8۴درصد افراد شرکتکننده در این پژوهش از  10سؤال به پنج سوال پاسخ صحیح دادند .در این میان ۷۳ ،درصد افراد؛
نسبت به سوال «دیابت ممکن است ،بیماری افراد را به خطر بیندازد» ،پاسخ مثبت دادند .چنین درصدهایی نشان از آن دارد که
مخاطبان ایرانی نیاز به اطالعات دقیقتری نسبت به این بیماری فراگیر و شایع دارند.
مشخصات شرکتکنندگان پژوهش
پرسشنام ه این پژوهش توسط افراد مختلفی تکمیل شد .نکته جالب این است که  ۵۷درصد از این افراد عنوان کردند خودشان
توپنجه
دیابت ندارند اما یکی از نزدیکانشان به این بیماری مبتال است ۳ .درصد از شرکتکنندگان خودشان با بیماری دیابت دس 
نرم میکردند ۲۸ .درصد از افراد در این پژوهش دیابت ندارند اما دورادور کسانی را میشناسند که دچار بیماری هستند۱۲ .
درصد مشارکتکنندگان در پژوهش بیماری دیابت ندارند و کسی را هم که مبتال به بیماری دیابت است ،نمیشناسند .همچنین
در این پژوهش افراد  ۲۲تا  ۵۸سال حضور داشتهاند .از این تعداد  ۶۴درصد خانم و  ۸۴درصد دارای تحصیالت کارشناسی و
کارشناسیارشدبودهاند.
تصویر ذهنی درباره بیماری دیابت
در بخشی از پژوهش از مخاطبان خواسته شد تا تصویر ذهنیشان را درباره بیماری دیابت بیان کنند ۲۸ .درصد از
شرکتکنندگان پژوهش عنوان کردند تا نام دیابت مطرح میشود ،قند ،شیرینیجات و نوشابه در ذهنشان تداعی میشود۶ .
درصد از شرکتکنندگان عنوان کردند دیابت آنها را به یاد تشنگی و خشکی دهان میاندازد .دانستن تصورات ذهنی مخاطبان
نسبت به بیماری از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .مسئوالن و فعاالن حوزه بهداشت و درمان با آگاهی نسبت به تصورات
ذهنی مخاطبان میتوانند اقدام به طراحی کمپینهایی با پیامهای دقیق کنند .پیامی که به صورت هدفمند بتواند نگاه مخاطبان
را نسبت به بیماری دیابت تغییر دهد.
بررسی درستی و نادرستی پاسخها
در این پژوهش گویههای مختلفی مطرح شد که مخاطبان با تعیین غلط و یا درست بودن آنها ،میزان آگاهیشان از بیماری
دیابت را میسنجیدند .برای مثال از دست دادن حس بویابی و یا ریزش مو در بیماران دیابتی باورهای غلطی هستند که میان افراد
رایج هستند و باید تغییر کنند .همچنین با افزایش وزن ،احتمال ابتال به بیماری دیابت نوع یک زیاد نمیشود .بلکه داشتن اضافه
وزن میتواند امکان ابتال به دیابت نوع دو را افزایش دهد .دیابت نوع یک معموال به دلیل حمله سیستم ایمنی به سلولهایی که
انسولین تولید میکنند ،اتفاق میافتد .از سوی دیگر افزایش وزن حتما به معنی داشتن اضافه وزن نیست؛ اضافه وزن و چاقی بر
اساس فرمول  BMIمحاسبه میشوند .در همین راستا ،این باور که افراد مبتال به دیابت نباید شیرینی مصرف کنند نیز غلط است.
افرادی که دیابت دارند ،میتوانند مواد قندی مصرف کنند ،ولی مثل بقیه افراد ،باید از مصرف بیش از حد مواد غذایی شیرین
خودداری کنند .در مجموع دیابت یک بیماری مسری نیست و دیابت نوع دو بیشتر به سبک زندگی افراد بستگی دارد .فاکتورهای
ژنتیکی میتواند احتمال ابتال به دیابت را باال ببرد .همچنین دیابت در صورتی که تحت درمان قرار نگیرد و مدیریت نشود ،میتواند
مشکالتی جدی برای فرد ایجاد کند .دیابت بیماری شیرینیست که اگر مورد بررسی قرار نگیرد ،کام مبتالیان را تلخ خواهد کرد.
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زار ممد:تنها باگ دانشگاه
اینه که وقتی کالس کنسل
میشه یا بین دوتا کالس که
وقتت خالیه توپ نمیدن تو
حیاط فوتبال بازی کنی
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پهلوون ده نمکی

«اپ»تکار

کارت های فعالیت گوگل شما
را از جستوجوی مجدد بینیاز میکند

بعد از ماهها ارزیابی ،گوگل باالخره تصمیم گرفت تا یافتن نتایج
جستوجوهای گذشت ه کاربران ،سادهتر انجام بپذیرد .غول
اینترنتی دنیا از کارتهای فعالیت خود رونمایی کرد که
با استفاده از آن میتوانید به تفکیک موضوع ،نتایج
جستوجوهای گذشت ه خود را مشاهده کنید.
به طور کلی ویژگی یاد شده میتواند کار بسیاری
از کاربران را ساده کند ،چرا که به آنها اجازه خواهد
داد بدون اینکه همه مراحل جستوجوهای گذشته
خود را تکرار کنند ،نتایج قدیمی را مشاهده و کار خود
را ادامه دهند.
اگر به حساب کاربری گوگل خود متصل شده باشید،
میتوانید با زدن روی گزینهyour related activity
لینکهایی را که در گذشته مشاهده کردهاید ،نیز ببینید .همچنین
میتوانید برخی از صفحات را ذخیرهسازی کنید تا بعدا به آنها سر بزنید.
الزم به ذکر است که امکان مدیریت کارتها نیز وجود دارد .شما میتوانید بنابر نیاز خود این
کارتها را حذف کنید یا آنها را نگه دارید و یا حتی به طور کلی این ویژگی را غیرفعال کنید.
ویژگی یادشده از طریق وبسایت موبایل گوگل و اپلیکیشنهای انگلیسی این شرکت در ایاالت
متحده در دسترس قرار گرفته است .هنوز مشخص نیست کارتهای فعالیت گوگل از چه زمانی به
صورت جهانی در دسترس همگان قرار خواهند گرفت.
منبع:دیجیاتو

ماشین
بازی

 :Hosein Viوضعیت
تهران اینجوری شده که وقتی
در یخچال رو باز میکنی باید
مواظب باشی یه موتوری از
توش درنیاد بزنه بهت.
م َهدی:وقتیهنوزموجوداتی
هستن که آشغاالشونو میریزن
وسط خیابون یا از ماشین پرت
میکنن بیرون ،با من از فرهنگ
 ۲۵۰۰ساله حرف نزنین.
مرسی اه
م َد مَمَد :خوشگلی با آرایش
زیاد فرق داره! خدا لعنت کنه
اونایی رو که چشم های ما رو
مسموم کردن
لوطی :عطر های گرون
قیمت رو ول کن ،آدم باید
بوی اعتماد بده …
 :ArMaNبعد از  ۱۴سال
درس خوندن  ،شيوه صحيح
مطالعه رو نميدونم

شایعات مربوط به تولید
جیپ گالدیاتور هرکولس

پس از مدتها انتظار ،سرانجام جیپ گالدیاتور در نوامبر
سال  2018رونمایی شد و البته عرضه آن در سهماههی
دوم سال  2019رخ خواهد داد .با اینکه این پیکاپ فعال
در نمایندگیها حضور ندارد اما شایعاتی درباره تولید
نسخ ه پرفورمنس آن به گوش میرسد .برخی افراد
در فروم جیپ گالدیاتور اعالم کردهاند نسخههای
پیشتولیدی نسخه پرفورمنس این پیکاپ قبال به
خاطر تستها ساخته شدهاند.
البته خیلی هیجانزده نشوید زیرا همین منابع
اعالم داشتهاند مقامات جیپ فعال نظری دراینباره
ندارند و خبرهای منتشرشده را تأیید نکردهاند .این
خودروساز میخواهد بداند تولید چنین خودرویی توجیه دارد
یا خیر .احتماال جیپ منتظر فورد است تا ببیند که آیا رنجر رپتور را
در آمریکا عرضه خواهد کرد یا نه.
شایان ذکر است مارک آلن مدیر طراحی جیپ قبال به تولید خودرویی هیجانانگیزتر اشاره کرده
بود .او سال پیش و در نمایشگاه لسآنجلس اعالم کرده بود تولید یک خودروی آفرود پرسرعت
مدنظر این شرکت است هرچند نظرات او ضرورتا به پیکاپ گالدیاتور اشاره ندارد.
اگر هرکولس جیپ چراغ سبز تولید را دریافت کند قدرت و گشتاور بیشتری در مقایسه با خروجی
 285اسبی و گشتاور  353نیوتونمتری پیشران ه  6سیلندر  3.6لیتری پنتاستار گالدیاتور استاندارد
خواهد داشت .همچنین گالدیاتور هرکولس در صورت تولید از ظاهر گیراتری سود خواهد برد و
برخی قطعات موپار برای آن عرضه خواهد شد.
البته در صورت تأیید تولید هم شاهد عرض ه فوری آن به بازار نخواهیم بود ،اما شنیدن این خبر
که جیپ قبال به فکر راههایی برای بهبود عملکرد پیکاپ جدید خود بوده نیز مسرتبخش است.
منتظر جیپ گالدیاتور هرکولس باشید…
منبع :پدال ()pedal.ir

ن روز که
فرزاد فرزین :ای کاش آ 
تنها خاطرهای از من برایت ماند،
لبخند بزنی...

مجید نوروزی :آدمهای منفی به
پیچوخم جاده میاندیشند و آدمهای
مثبت به زیباییهای آن .هر دو به
مقصد میرسند ،اما یکی با حسرت و
دیگری با لذت

