
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ارزشیابی بسیج اطالع رسانی شهروند سالم: یک مطالعه مقطعی  

 

، مهزدی  1رامزی  مفرزری مرمزا ی   ، 1عیسی علیززاد  ،  1ژیال صدیقی ،1علی اصغر حائری مهریزی، 1محمود طاووسی

 1، علی منتفری1، فاطمه  قی زاد  موغاری1، راحله رستمی2سمیه ماظمیسید  ، 1عنبری
   
 ، تهران، ایراندانشگاهيجهادبهداشتيعلومپژوهشكده، . مرکز تحقیقات سنجش سالمت1

 ایران دانشگاه تربیت مدرس، تهران،دانشكده علوم پزشكي، . 2

 
 پایش نشریه

 4/10/1395تاریخ پذیرش مقاله: 

 109-116صص  1395بهمن ـ اسفند  ،اولشماره ، شانزدهمسال 

 [95 دی 6 -]نشر الكترونیك پیش از انتشار

 

 چكید 

سیج های اطالع رسانى درباره خطرات رفتارهاى مغایر با سالمت و چگونگي اجتناب یا کاهش اثرات مخرب آنها به افـراد جامهـه   ب مقدمه:

 اطالع رسانى کرده و مي توانند سطح آگاهي جامهه را در زمینه های مختلف سالمت همگاني ارتقاء دهند.

بسیج اطالع رساني شهروند سالم در شهر تهران انجام شد. در این مطالهه دیـدگاه   این مطالهه به منظور ارزیابي تاثیرات روش مار:مواد و 

مردم تهران در خصوص پیام های سالمت که در قالب تابلوهای شهری در بازه زماني محدود توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در منظر 

 گانه تهران قرار گرفته بود، بررسي شد. 22عمومي مردم مناطق 

درصـد از افـراد مـورد     41حـدود  مرد( شرکت داشتند. نتایج نشان داد  615زن و  561شهروند تهراني ) 1196در مطالهه حاضر  ا:ه یافته

درصد قادر به یادآوری موضوع اصـلي پیـام    85مطالهه تابلوهای حاوی پیام های سالمتي را در سطح شهر دیده بودند و از این تهداد حدود 

درصد از افراد مورد مطالهه پیام ها ارائه شده را آگاه کننده،  95 براساس یافته ها حدوددآوری متن پیام ها بودند. درصد قادر به یا 63ها و 

درصد آن ها را ماهرانه تلقي نمودند. همچنین حدود 79درصد آن ها را باورپذیر و حدود  93درصد آن ها را قانع کننده و حدود  87حدود 

درصد آن ها را مرتبط بـا وضـع    67درصد مورد پسند، و حدود   89را دارای ارزش به خاطر سپردن، حدود  درصد از مخاطبان پیام ها 90

 59از نظر افراد مورد مطالهه بهترین رسانه ها برای انتقال پیام های مربوط به سالمتي و بیماری رادیـو و تلویزیـون )حـدود     خود دانستند.

درصد از افراد مورد مطالهه با نصب تابلوهای تبلیغاتي با محتوای  95بودند. همچنین حدود  درصد( 57درصد( و بیلبوردهای شهری )حدود 

 های سالمتي در سطح شهر موافق بودند.  پیام

در مجموع به نظر مي رسد مخاطبان از طرح بسیج اطالع رساني شهروند سالم به خوبي استقبال کرده و پیام هـای    تیجه گیری:بحث و 

قبول آنها واقع شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، توصیه مي شود مسئوالن مدیریت شهری اقدامات  ارائه شده مورد

 مشابه را در دستور کار خویش قرار دهند.

 پیام های سالمت محور، تهران رساني، شهروند سالم، بسیج اطالع ملیدواژ :
 

 IR.ACECR.IBCRC.REC.1395.6 مد اخالق:

                                                           
 23بي، خیابان شهید وحید نظری، پالک خیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوتهران، : پاسخگو نویسنده 
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طراحي پیامهای سالمت مقوله ای میان رشته ای است که از حـوزه  

ارتباطات سالمت و مطالهه های نوین ارتباطات و آمـوزش بهداشـت   

بـا   تواننـد  مـي  سالمت اندرکاران دست و نشات گرفته است. مراجع

و بسـیج هـای    آگاهي بخش، آموزشي و اقناعي های پیام از استفاده

 ارتقـای  ضـمن  کـرده،  برقـرار  ارتباط خود مخاطبان با اطالع رساني،

 آن بـا  اسـت  ممكـن  کـه  خطراتـي  مورد در ها آن به سالمت، دانش

 اطـالع  بسـیج . دهند هشدار کنند، تهدید را سالمتشان و شده روبرو

 مختلـف  هـای  زمینـه  در جامهـه  آگـاهي  سـطح  ارتقای برای رساني

ــالمت ــاني سـ ــت  همگـ ــانى   .[1]اسـ ــالع رسـ ــای اطـ ــیج هـ بسـ

(Campaigns      که قابل اجرا با کمك انـواع رسـانه هـا و بـه ویـژه )

رسانه هاى جمهى هستند، قصد دارند به افراد جامهه درباره خطرات 

رفتارهاى مغایر با سالمت و چگونگي اجتناب یا کاهش اثرات مخرب 

ع رسـاني بـرای ارتقـای    آنها اطالع رسانى کنند. کاربرد بسـیج اطـال  

سطح آگاهي جامهه در زمینه های مختلف سـالمت همگـاني اسـت.    

همچنین توجه به رویكردهای آموزش تدریجي در ترغیب و تشـویق  

جامهه برای ترک رفتارهای مخاطره آمیـز در ارتبـاط بـا سـالمت در     

حال افزایش اسـت و از جملـه اجـزای عمـده در انـواع راهبردهـای       

. این مداخالت به اشـكال گونـاگون   [2]مار مي رود مداخله ای به ش

اجرا مي شوند. استفاده از روزنامه ها و مجالت، رادیـو و تلویزیـون و   

 سرویس پیام کوتاه از جمله مهمترین انواع ایـن روش هـا بـه شـمار    

مي روند. استفاده از تبلیغات محیطي با به کـارگیری بیلبوردهـا نیـز    

ا بـرای ابـالپ پیـام    یكي از روش هایي است که در کنار سایر روش ه

های بهداشتي از آن استفاده مي شود. در جستجوی انجـام شـده در   

مطالهات منتشر شده در ایران در حـوزه سـالمت مـوردی از بسـیج     

های اطالع رساني با محوریت بیلبورد و تابلوهای اطالع رساني یافت 

نشد. در مطالهات خارجي؛ پژوهش اپـرلین و همكـارانش بـین سـال     

، بیـانگر آن بـود کـه بسـیج اطـالع رسـاني بـا        1983تا  1972های 

استفاده از تلویزیون، رادیو و بیلبوردهای موجود در جاده هـا، منجـر   

. [3]به کاهش میزان تصادفات منتهي به فـوت شـبانه خواهـد شـد     

یافته های مطالهه فورتنبری و همكاران با هدف بررسـي سـودمندی   

بیلبوردهای اطالع رساني برای سازمان بهداشتي و درماني و قابلیـت  

نشان داد که بیلبوردهایي که پذیرش پیام های آنها از طرف بیماران 

به خود جلب کرده است از نظر ایشان مطلوب بـوده   توجه بیماران را

و باعث حمایت موثر از بیماران در طول مراحل مراقبت شـده اسـت.   

همچنــین نتــایج نشــان داد کــه افــزایش آگــاهي مخاطبــان باعــث  

و  Nguiدر مطالهـه   .[4]اثربخشي بهتر در حمایـت از آن هـا شـد    

با هـدف ارزیـابي آگـاهي اجتمـاع از ایمـن       2015همكاران در سال 

سازی دوران کودکي و قصد آنها جهت ایمن سازی کودکـان بهـد از   

درصد افـراد   85انجام بسیج اطالع رساني نشان داده شد که بیش از 

از آنهایي کـه   پیام کنترل ایمن سازی را به یاد آوردند و تقریبا نیمي

پیام ایمن سازی را دیده بودند اظهـار داشـتند کـه پیـام هـا آنهـا را       

فوسون و همكاران در سـال  . [5]تحریك و به عمل وا خواهد داشت 

در مطالهه خود تحت عنوان بسیج اطالع رساني با استفاده از  2011

 9/80بیلبورد علیه سیگار بهد از اجرای برنامه، گـزارش کردنـد کـه    

 9/29درصد از پاسخ دهنـدگان یـك پیـام تلویزیـوني را دیـده انـد،       

ورد درصد یك پیام بیلبـ  49درصد یك پیام رادیویي را شنیده اند و 

را دیده اند. نتایج بیانگر آن بود که پس از مداخله حمایت از محـیط  

 .[7]( افـزایش یافـت   =01/0pهای عاری از سیگار به طور مهنادار )

نتایج مطالهه کاتز و همكاران با هدف بررسي تاثیر ارایه اطالعـات از  

طریق بسیج اطالع رساني برای بهبود غربالگری )مداخالت( سـرطان  

روده بزرگ و استفاده از میوه ها و سبزیجات، با استفاده از بیلبـورد،  

پوستر و درج مقاله هایي در روزنامـه هـای محلـي در ایالـت اوهـایو      

ه شرکت کننـدگاني کـه بیلبوردهـای بیشـتری را دیـده      نشان داد ک

بودند اظهار داشتند که پیام های آنها واضح و با اهمیت بـوده اسـت.   

همچنین یافته ها نشـان داد کـه اطالعـات بیلوردهـا بـر پیامـدهای       

سالمت کساني که مسـئول آمـاده سـازی و نصـب تابلوهـا بودنـد و       

  .[9] ار بوده استکساني که تابلوها را دیده اند، تأثیر گذ

هاتچینسون و همكاران در مطالهه ای مقرون بـه صـرفه بـودن یـك     

بــا  2003تــا  2001بســیج اطــالع رســاني را در بــنگالدش از ســال 

استفاده از بیلبورد و نیز نمایش یك سریال در صدا و سـیمای ملـي،   

همراه با استفاده از رادیو، تلویزیـون، روزنامـه ، بیلبـورد تبلیغـاتي و     

مورد بررسي قرار دادند. نتایج ایـن تحقیـق   اقدامات ترویجي محلي، 

نشان داد که استفاده از بسیج اطالع رساني در القای بهـره گیـری از   

مراقبتي برای قبل از تولد و واکسیناسون کودکان اثربخش و خدمات 

بررسي دورانـت و همكـاران در مطالهـه     .[10]مقرون به صرفه است 

موثر بودن بسیج اطالع رساني برای تشویق والدین به صحبت کردن 

با کودکان و نوجوانانشان در مورد روابط جنسي با استفاده از بیلبورد 

همراه با اطالع رساني از طریق تلویزیون و رادیو نشان داد متغیـر در  

هر سه نوع بسیج اطـالع   مهرض قرار گرفتن والدین توسط پیام های

رساني با متغیر صحبت کردن آن ها با کودکانشان و داشتن قصد در 

ورای و . [11]( دارد P<001/0ایـــن خصـــوص ارتبـــاط مهنـــادار )
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 و علي منتظری                                                                                                                               ...      سانيارزشیابي بسیج اطالع ر

همكاران در مورد تاثیرات بسیج اطالع رساني مبتني بر ترویج پیـاده  

روی با استفاده از بیلبورد، روزنامه، رادیو و پوستر گزلرش کردند کـه  

درصد مخاطبان پیام های مربوط به یك یا چنـد رسـانه    30بیش از 

را دیده و شنیده اند. در ضمن بسیج اطالع رساني مـي توانـد باعـث    

بررسـي   .[12] اعتقادات و رفتار مـرتبط بـا پیـاده روی شـود    ترویج 

نتایج مطالهات فوق نشان مي دهـد کـه برنامـه هـای بسـیج اطـالع       

رساني به ویژه با محوریت بیلبورد و تابلوی اطالع رسـاني بـه عنـوان    

شیوه انتقال اطالعات موثر بوده است و مي توان از این روش نسـبتا  

کم هزینه و فراگیر برای حل مسـائل مختلـف حـوزه سـالمت بهـره      

الهـه محققـان بـه بررسـي نظـرات شـهروندان       جست. لذا در این مط

 تهراني در مورد برنامه بسیج اطالع رساني شهروند سالم پرداختند.

بسـیج اطـالع رسـاني    "این مطالهه به منظور بررسـي تـاثیر برنامـه    

بسـیج اطـالع رسـاني شـهروند سـالم از       انجـام شـد.   "شهروند سالم

تهران بود، که طي آن پیام های  فهالیت های سازمان زیباسازی شهر

سالمت در قالب تابلوهای خاص)بیلبورد( ودر بازه زمـاني مشـخص و   

پیام های تولید  . گانه تهران رسید 22محدود به رؤیت مردم مناطق 

و ارائه شده در این فهالیت درحیطه موضوعاتي ماننـد مصـرف مـواد    

دخانیـات،   قندی و روغن ها و نمك، ورزش و فهالیت بدني، استهمال

بیماری هایي مانند سرطان، ایدز و سـكته مغـزی و غیـره، در قالـب     

جمالت کوتاه در تابلوهایي که به همین منظـور طراحـي و در نقـاط    

مختلف شهر تهران نصب شده بـود، بـه رویـت شـهروندان رسـیدند.      

مطالهه حاضر برآن بود که دیدگاه شهروندان تهرانـي را در خصـوص   

حاضـر در   مقطهـي  در مطالهـه ررسي قرار دهـد.   این پیام ها مورد ب

مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیـری تصـادفي، در تهـدادی از    

های پر رفت و آمد در هر منطقه شهرداری شهر  میادین مهم و محل

منطقه( و در مرحله دوم به صورت غیرتصادفي نمونه هـا   22تهران )

شامل ایراني بـودن،  هش مهیارهای ورود به جامهه پژو. انتخاب شدند

سال، ساکن یا  65تا  18باسواد بودن )سواد خواندن و نوشتن(، سن 

شاغل در شهر تهران و رضایت داشـتن بـرای ورود بـه مطالهـه بـود.      

% و 95% و اطمینـان  50 (p)اندازه نمونه با در نظـر گـرفتن نسـبت    

نفـر بـرآورد شـد. در نهایـت      1174( حـدود  r=06/0خطای نسبي )

ــر اســاس اطالعــات  انــدازه  ــا جمهیــت منــاطق ب نمونــه متناســب ب

. مرکز آمار به هر منطقه اختصـاص داده شـد   1390سرشماری سال 

کـه   بود، ساخته محقق ای پرسشنامه شامل اطالعات گردآوری ابزار

تدوین  [13]( Romano, 1984بر اساس یك راهنمای استاندارد )

شده، و  وفق اظهار نظر متخصصان روایي محتوایي و نیز بـر اسـاس   

ر نظر چند تن از مخاطبان روایي صوری )کیفي( آن مورد تاییـد قـرا  

گرفــت. در ایــن پرسشــنامه عــالوه ســ االت مربــوط بــه مشخصــات 

مشخصات تابلوهای ویژه طرح )محـل  جمهیت شناختي، در خصوص 

نصب، طراحي و جذابیت ظاهری( و خصوصیات پیام های )یـادآوری  

موضوع، ارزش به خاطر سپردن، ارتباط بـا وضـهیت مخاطـب، گـیج     

کننده بودن، باور پذیر بودن، ماهرانه بودن، قانع کننده بـودن، آگـاه   

ازه و کننده بودن و مورد پسند بـودن، تـاثیر بـر روی سـالمتي، انـد     

خوانا بودن کلمات، ساده بودن، قابـل درک بـودن( درج شـده در آن    

به صورت مصـاحبه    ها، س االتي از مخاطبان پرسیده شد. پرسشنامه

رو در رو توسط پرسشگر تكمیـل شـد. پرسشـنامه پـس از رضـایت      

کتبي مبني بر شرکت آگاهانه در تحقیق توسط شرکت کنندگان در 

 SPSSبه دسـت آمـده بـا نـرم افـزار      طرح تكمیل گردید. اطالعات 

 مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   22ویرایش 

 نفـر شـرکت کننـده در مطالهـه، بیشـترین آنهـا در       1196در میان 

 شـهر  9 منطقـه  در( درصـد  8/0)کمترین  و( درصد1/10) 5 منطقه

 از درصـد  49 حدود 1داشتند. براساس جدول شماره  سكونت تهران

و میانگین سني افـراد   مرد درصد 51 حدود و زن مطالهه مورد فرادا

نفـر از افـراد متاهـل و بقیـه      745بـود.   2/37( 2/13)مورد پژوهش 

 انحـراف ) میـانگین  شامل مجرد ، مطلقه، بیوه و سـایر افـراد بودنـد.   

 سـال  5/12( 8/3) مطالهه مورد افراد تحصیل های سال تهداد( مهیار

 مورد افراد درصد 49 حدود. بود سال 12 حصیلت سال تهداد میانه و

ــه ــاغل، مطاله ــدود ش ــد 24 ح ــه درص ــدود دار، خان ــد 12 ح  درص

 درصــد 6 حــدود و بیكــار درصــد 5 حــدود آمــوز، دانــش/دانشــجو

 شـغل  نیز درصد 3 بوده و حدود سرباز افراد از درصد 3/0بازنشسته، 

ه شـد  نشان داد 1همانطور که در جدول شماره  بیان نكردند. را خود

 پیـام  حـاوی  تابلوهـای  مطالهـه  مورد افراد از درصد 41 است  حدود

 و زنـان  از درصد 40 دیده اند )حدود شهر سطح در را سالمتي های

 تهداد  شرکت کنندگان در گـروه سـني    .مردان( از درصد 42 حدود

درصـد( بیشـتر از گـروه هـای سـني دیگـر بـود.          45) ،«34 تا 25»

درصد( بودند. گروه تحصـیلي   43مجرد ) بیشتر افراد شرکت کننده 

سال به بـاالتر بیشـترین تهـداد نفـرات را در میـان گـروه هـای         13

 درصد(.  53 )حدود ص داداتحصیلي به خود اختص

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

112 

 

 

دانشجویان بیشترین تهـداد شـرکت کننـده را در میـان     / آموز دانش

 بر اساس نتایج  حـدود  درصد(. 45 گروه های شغلي داشتند )حدود

آورده و  یـاد  به را پیام اصلي موضوع مطالهه، مورد افراد از درصد 85

 خـاطر  بـه  ارزش هـا  پیام که بیان کرده اند افراد از درصد 90 حدود

 کـه  مطالهـه  مـورد  افراد از درصد 67 دارند. همچنین حدود سپردن

بودند،گفته  دیده شهر سطح در را سالمتي های پیام حاوی تابلوهای

 اظهار درصد 83 حدود است. بوده آنها وضع با مرتبط ها که پیام اند

 اند. همینطـور حـدود   نبوده کننده گیج ها آن برای ها پیام داشتند،

 هـا  آن برای ها اعالم نموده اند پیام مطالهه، مورد افراد از درصد 93

 هـا  پیام گفته اند طراحي افراد از درصد 79 بوده اند. حدود پذیر باور

 مطالهـه  مـورد  افـراد  از درصد 87 و حدود بوده ماهرانه ها آن نظر از

 95 بوده است. حدود کننده قانع ها آن نظر از ها پیام داشتند اظهار

 آگـاهي بخـش   آنهـا  نظـر  از ها بازگو کرده اند که پیام افراد از درصد

 آن پسند مورد ها پیام داشتند اظهار افراد از درصد 89 و حدود بوده

 افراد از درصد 53 قیق حاضر، حدودتح نتایج به توجه بوده اند. با ها

زیـاد و   بسـیار  را سـالمتي خـود   بر ها پیام تاثیر میزان مطالهه مورد

 کردنـد  ارزیـابي  کـم  بسیار و کم درصد 14 متوسط، درصد 32زیاد، 

 "(. سطح نظرات مخاطبان در خصوص گویـه هـای  2)جدول شماره 

د، در افرا از درصد 54 حدود "اتابلوه نصب محل تناسبجلب نظر و 

  از درصد 58 حدود "ا تابلوه يشناخت یيبایز اتیخصوص "خصوص 

 72 حـدود  "ها امیپ کلمات بودن خوانا و وضوح "افراد، در خصوص 

 از درصـد  77 حـدود  " ها امیپ يسادگ "افراد، در خصوص  از درصد

 80 حـدود  "قابـل درک بـودن مـتن پیـام هـا       "افراد، در خصوص 

 نظر از (.3بسیار زیاد بود) جدول شماره  افراد در حد زیاد و از درصد

 بـه  مربـوط  های پیام انتقال ها برای شیوه بهترین مطالهه مورد افراد

 درصـد،  59 حـدود  تلویزیـون  و رادیـو  ترتیـب  به بیماری و سالمتي

 داخـل  در شده نصب تابلوهای درصد، 57 حدود شهری بیلبوردهای

 داخل در شده بنص تابلوهای درصد، 49 حدود عمومي نقلیه وسایل

 هـای  شـبكه  درصـد،  44 حـدود  عمـومي  نقلیه وسایل های ایستگاه

 19 حـدود  عمـومي  نقلیـه  وسـایل  روی درصـد،  26 حدود اجتماعي

مجــالت  و نشــریات درصــد، 17 حــدود اینترنتــي محتــوای درصــد،

 شهری رساني اطالع های محل درصد، 14 حدود...(  و مجله روزنامه،)

 14 حدود...(  و پیامك) همراه تلفن ،درصد 14 حدود دیوارنویسي و

 است. بیان شده درصد 13 حدود پوستر و بروشور و درصد

 هـای  پیـام  حاوی تابلوهای که مطالهه مورد افراد از درصد 95 حدود

 بـا  تبلیغـاتي  تابلوهای نصب با بودند، دیده شهر سطح در را سالمتي

بیشـترین  بودنـد.   موافـق  شـهر،  سطح در سالمتي های پیام محتوای

موضوعات پیشنهادی برای طـرح هـای آینـده اسـتهمال دخانیـات،      

بیماری ایدز، بیماریهای روانـي، ورزش و فهالیـت جسـماني و نهایتـا     

 بوده است. اعتیاد و سرطان

 
 مشخصات جمعیتی افراد شرمت منند  در مطالعه: 1جدول 

 میا گی  )ا حراف معیار( 

 2/37( 2/13) متوسط س  )سال(

 )درصد( تعداد جنسیت

 (48/6%) 581 زن

 (51/4%) 615 مرد

  سنی و گر

 (19/0%) 227 24 تا 18

 (30/4%) 364 34 تا 25

 (20/5%) 245 44 تا 35

 (17/9%) 214 54 تا 45

 (12/2%) 146 و باالتر 55

  وضعیت تاهل

 (30/7%) 367 مجرد

 (62/3%) 745 متاهل

 (1/3%) 16 متارکه کرده

 (1/8%) 21 ههمسر فوت کرد

 (3/9%) 47 بي پاسخ

  تحصیالت 

%) 96 سال 5 تا 1 0/8 ) 

%) 156 9 تا 6 0/13 ) 

%) 422 12 تا 10 3/35 ) 
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 و علي منتظری                                                                                                                               ...      سانيارزشیابي بسیج اطالع ر

%) 522 باال به 13 6/43 ) 

  وضعیت اشتغال

%) 291 دار خانه 3/24 ) 

%) 591 شاغل 4/49 ) 

%) 147 دانشجو/آموز دانش 3/12 ) 

%) 70 بازنشسته 9/5 ) 

%) 57 بیكار 8/4 ) 

%) 4 ازسرب 3/0 ) 

%) 36 پاسخ بي 0/3 ) 

 

 

 "سالم شهرو د رسا ی اطالع بسیج" طرح ویژ  تابلوهای : فراوا ی پاسخ مخاطبان در مورد خصوصیات پیام های درج شد  در2جدول 

 پاسخ بی خیر بلی 

 تهداد )درصد( تهداد )درصد( تهداد )درصد(

 (0/4) 2 (15/1) 178 (84/5) 415 ها امیپ ياصل موضوع یادآوری

 (0/6) 3 (9/2) 45 (90/2) 443 امهایپ سپردن خاطر به ارزش

 (1/2) 6 (31/4) 154 (67/4) 331 خود وضع با ها امیپ بودن مرتبط

 (0/2) 1 (83/1) 408 (16/7) 82 ها امیپ بودن کننده جیگ

 (1/6) 8 (5/7) 28 (92/7) 455 ها امیپ بودن ریپذ باور

 (1/0) 5 (20/2) 99 (78/8) 387 ها امیپ يطراح بودن ماهرانه

 (1/0%) 5 (12/2%) 60 (86/8%) 426 ها امیپ بودن کننده قانع

 (0/6) 3 (4/5) 22 (94/9) 466 ها امیپ ي بخشيآگاه

 (1/2) 6 (9/8) 48 (89/0) 437 ها امیپ بودن پسند مورد

 

 "سالم شهرو د رسا ی اطالع بسیج"طرح  ویژ  ظاهری تابلوهای های ویژگی خصوص : فراوا ی پاسخ مخاطبان در3جدول 

 

 

 گيري بحث و نتيجه

توسـط  نتایج مطالهه نشان داد که تابلوهای حاوی پیام های سالمت، 

ایـن  زنان(.  4/40مردان و  6/41از مخاطبان دیده شده است ) 1/41

میزان دیده شدن در یك طرح با بازه زماني اجرایي محدود مي تواند 

مطلوب تلقي شود که در این میـان بـاال بـودن میـزان دیـده شـدن       

توسط مردان به علت تردد بیشتر آن ها در سطح شـهر طبیهـي بـه    

نظر مي آید. بدیهي است با ارتقای کیفیت و کمیت اجرای طرح این 

یافت. بر اساس یافتـه هـای مطالهـه میـزان     میزان نیز بهبود خواهد 

امـا  دیده شدن تابلو ها در گروه های سني اختالف چنداني نداشـت؛  

 18شاید الزم باشد برای گروه های سني مختلف به ویژه گروه سني 

سال )به علت اهمیت و نیز مولد بودن این گروه سني( و گروه  24تا 

ن( راه کارهـایي بـرای   سال به باال )به علت آسیب پذیر بود 45سني 

وفـق   جلب توجه بیشتر و توسهه طیـف بیننـدگان اندیشـیده شـود.    

نتایج میزان دیده شدن تابلو ها در گـروه تحصـیلي بـاالتر، اخـتالف     

محسوسي نسبت به دیگر گروه های تحصـیلي داشـته اسـت. یهنـي     

سالهای تحصیل متغیری موثر و قابل اعتنا در ایـن زمینـه بـود. لـذا     

مهیداتي اندیشیده شود که عالوه بر ارتقای میزان رویـت  الزم است ت

تابلوها در گروه های تحصیلي باالتر، میـزان دیـده شـدن تابلوهـا در     

گروههای تحصیلي پایین تر به حد مطلـوب برسـد. در میـان گـروه     

های شغلي نیز میزان دیده شدن تابلوها در گروه شغلي دانش آمـوز/  

 روه های شـغلي بـود؛ کـه بـه نظـر      ( بیشتر از دیگر گ9/46دانشجو) 

رسد با میزان دیده شدن تابلوها در گروه هـای تحصـیلي بـاالتر     مي

هم راستا است. یادآوری موضوع پیام ها بـین کسـاني کـه تابلوهـا را     

در حـد مطلـوبي بـود و نشـان از جلـب       5/84دیده بودند با میزان %

دن توجه مخاطبان نسبت بـه مطالـب داشـت. از طرفـي آگاهانـه بـو      

( و باورپـــذیر بـــودن 8/86درصـــد(، قـــانع کننـــده بـــودن )9/94)

 گویه
  فری  دارم/  می دا م بسیار مم مم متوسط زیاد بسیار زیاد

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

اتابلوه نصب محل تناسبجلب نظر و   52 (%10/6) 212 (%43/2) 177 (%36/0) 34 (%6/9) 12 (%2/4) 4 (%0/8) 

اتابلوه يشناخت یيبایز اتیخصوص  62 (%12/6) 221 (%45/0) 144 (%29/3) 44 (%9/0) 13 (%2/6) 7 (%1/4) 

ها امیپ کلمات بودن خوانا و وضوح  86 (%17/5) 268 (%54/6) 100 (%20/4) 22 (%4/5) 7 (%1/4) 8 (%1/6) 

ها امیپ يسادگ  102 (%20/8) 276 (%56/2) 87 (%17/7) 10 (%2/0) 3 (%0/6) 13 (%2/6) 

 (2/6%) 13 (1/0%) 5 (1/2%) 6 (15/3%) 75 (55/2%) 271 (24/6%) 121 قابل درک بودن متن پیام ها
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درصد( پیام ها از دیدگاه مخاطبان با نظر ایشـان در خصـوص   7/92)

درصد هم راسـتا بـود. بـه عبـارت دیگـر       8/78ماهرانه بودن پیام ها 

آنچنان مطالب تابلوها ماهرانه طراحي شده انـد کـه از سـه دیـدگاه     

درصـد از  2/90گرفته است. همچنین  فوق مورد توجه مخاطبان قرار

مخاطبان پیام ها را دارای ارزش به خاطر سپاری داشتند؛ که به نظر 

درصد( و مـرتبط بـودن    89مي رسد که با میزان مورد پسند بودن )

درصد( هم راستا باشد؛ چه ایـن کـه   4/67پیام ها با وضع مخاطبان )

د، برای آن ها هر موضوعي که مورد پسند و مربوط به وضع افراد باش

از نتایج مطلوب ارزش بیشتری برای به خاطر سپردن پیدا مي کنند. 

این مطالهه مي توان به تاثیر گذاری پیام هـا بـر سـالمت مخاطبـان     

درصد( به میزان زیاد و بسیار زیـاد اشـاره کـرد. یافتـه ای کـه       54)

رسیدن حداکثری به آن هدف اصلي بسـیج اطـالع رسـاني شـهروند     

طـرح در پـي آن هسـتند کـه بـا روش هـای        مسئوالنو سالم بوده 

ممكن سطح آن را ارتقاء دهند. از نظر مخاطبان محل نصب تابلوهـا  

درصـد(؛ لـذا    54مناسـب بـود )حـدود     "بسیار زیاد و زیـاد "در حد 

استفاده از این اماکن در مرحله بهدی طرح )البته در وسهتي فراگیـر  

مخاطبــان در مــورد تــر( مطلــوب خواهــد بــود. نگــاهي بــه نظــرات 

موضوعات برای طـرح هـای آینـده نشـان مـي دهـد کـه اسـتهمال         

دخانیات، بیماری ایدز، بیماریهای رواني، ورزش و فهالیت جسماني و 

از دغدغه های اولویت دار آنها است، که بایـد   نهایتا اعتیاد و سرطان

همچنـین موضـوعات   در تدوین پیام های آتي مد نظر قـرار گیرنـد.   

مخاطبان برای پیام ها در برنامه های آتي نشـان داد کـه    پیشنهادی

برخي از موضوعات مهم به انـدازه کـافي مـورد توجـه نیسـتند، لـذا       

توصیه مي شود در برنامـه هـا آتـي توجـه بیشـتری بـه موضـوعات        

سالمت روان و کاهش مصرف روغـن و مـواد قنـدی مبـذول گـردد.      

هـای جسـماني در   ضمن این که با توجه به اهمیت ورزش و فهالیت 

سبك زندگي سالم توصیه مي شود، تمرکز بیشتری روی پیام هـای  

از آن جا  ارتقاء دهنده میزان ورزش و فهالیت جسماني صورت گیرد.

از مخاطبان با انتقال پیام هـای سـالمت از طریـق تابلوهـای      95که 

(، 59تبلیغاتي موافق بودند و به ترتیب اولویـت، رادیـو و تلویزیـون )   

(، تابلوهای نصب شده در درون وسائل نقلیه 57ردهای شهری )بیلبو

( رسانه های مورد نظـر آن هـا   44( ایستگاه های نقلیه عمومي )49)

برای ارائه پیام ها بوده است؛ ضمن تاکید بر انتقال مستمر پیام های 

سالمت از راه صدا و سیما، الزم اسـت از رسـانه هـای درون شـهری     

ستمر و به حد کفایت بـرای انتقـال پیـام    فوق به دقت و به صورت م

بـر اسـاس اطالعـات اخـذ شـده توسـط        های سالمت استفاده شود.

پرسشگران در این بررسي اصوال در مجموع شـهروندان تهرانـي کـه    

 "رساني شهروند سـالم  طرح بسیج اطالع"پیامهای بهداشتي در قالب 

دات را دیده بودند، از این طـرح اسـتقبال کردنـد. بـر اسـاس مشـاه      

پرسشگران اکثر کساني که از این طـرح مطلـع بودنـد اجـرای آن را     

تایید کردند. آن ها مهتقد بودندکه این طرح ها فضای شهر را زنده و 

نتایج مطالهـه حاضـر نشـان     حیات را در شهروندان تكثیر مي کنند.

داد برنامه بسیج اطالع رساني شهروند سالم که طي آن با استفاده از 

ژه پیام های بهداشتي به رویت مردم رسیده بـود روشـي   تابلوهای وی

قابل اعتنا برای انتقال اطالعات سالمت است. میزان یادآوری مـتن و  

موضوع پیام ها نشان از ضـریب نفـوت تابلویهـای اطـالع رسـاني بـه       

عنوان یك روش انتشار اطالعات بین مردم داشت. بسیج های اطالع 

ت خـود را بـرای حـل مشـكالت     رساني در مطالهات گوناگون تـاثیرا 

 هـای  پیـام  ،]3[بهداشتي از جمله کاهش تصادفات منجر بـه مـرگ   

 ،]10،5[ کودکـان  سـازی  ایمـن  ،]4[ درمـاني -بهداشـتي  مراکـز  ویژه

 مـادر  شـیر  بـا  تغذیـه  ترویج ،]7[ سیگار از عاری های محیط از حمایت

 شآمـوز  ترویج ،]9[ سبزی و میوه ترویج و روده سرطان غربالگری ،]8[

نشـان  ] 12[ روی پیـاده  تـرویج  و ]11[ والـدین  توسط کودکان جنسي

نكته مهمي که در مـورد اسـتفاده از بیلبـورد و تابلوهـای      .داده است

اطالع رساني در مطالهات مورد تاکید قرار گرفته است پیشـگیری از  

افت تاثیر این تابلوها با چرخاندن جهت نمایش و تهویض پیام هـای  

که بـا اسـتفاده از تابلوهـای دیجیتـال نیـز قابـل       آن ها است؛ امری 

دسترسي است. همچنین نتایج مطالهات قبل نشـان داده اسـت کـه    

ترکیب روش بهره گیری از بیلبورد و تابلوهای اطـالع رسـاني وقتـي    

در کنار دیگر روش های اطالع رساني فراگیـر ماننـد اطـالع رسـاني     

وچنداني خواهـد داشـت.   رادیو و تلویزیون و جراید قرار گیرد تاثیر د

گاهي الزم است با یك اطالعیه از طرق رسانه های دیگر حساسـیت  

 مخاطبان را برای دیدن تابلویهای اطالع رساني افزایش داد.

در پایان تکر این نكته الزم است که با توجه به عدم مشـارکت تـیم   

 "رساني شهروند سالم طرح بسیج اطالع"مطالهه در طراحي و اجرای 

طراحي و اجرای آن وفق چارچوب نظریه ای خـاص، ارزیـابي    و عدم

انجام شده ممكـن اسـت ایراداتـي داشـته باشـد، لـذا الزم اسـت بـا         

استفاده از نتایج این بررسي به عنوان یك پیش مطالهه، برای اجرای 

مجدد و موفق طرح در آینده تهیین بهترین زمان برای اجرای طرح، 

صـب تابلوهـا، طراحـي جـذاب تـر      تهیین بهترین مكان های بـرای ن 

تابلوها و پیام ها، توزیع منطقي و منطبق بر یك چارچوب نظریه ای 

برای تابلوها و پیام های تی ربط در مناطق مختلف شهر ) به عبارت 
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 و علي منتظری                                                                                                                               ...      سانيارزشیابي بسیج اطالع ر

دیگر باید توزیع جمهیت براساس گروه های جنسیتي، سني، شـغلي  

تی ربط در و تحصیلي و دیگر عوامل برای توزیع تابلوها و پیام های 

مناطق مورد توجه قرار گیرد( و تدوین محتوای پیام هـا بـا در نظـر    

 گرفتن نظر مخاطبان به دقت مد نظر قرار گیرد
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 علـي  دکتـر  تحقیقاتي گرنت محل از طرح بخشي از هزینه های این

 پزشـكي  علـوم  تحقیقـات  توسـهه  ملـي  م سسـه  سـوی  از منتظری

 شـده  تامین( 943571 رهشما طرح)نیماد  ـ ایران اسالمي جمهوری

 کارشناسـان این موسسه و  از داند مي الزم خود بر تحقیق تیم .است

 کننده مشارکت تهراني شهروندان بهداشتي، علوم پژوهشكده محترم

ــه در ــدیریتو  مطاله ــای و م ــد اعض ــز ارجمن ــار مرک ــنجي افك  س

 گـردآوری  و پرسشـگری  کـه ) ایسـپا  ـ  دانشـگاهي  جهاد دانشجویان

 .آورد عمـل  بـه  تشكر و تقدیر صمیمانه( داشتند عهده به را اطالعات

 طـرح  ایـن  ازکـه   نیـز  تهـران  شـهر  زیباسـازی  سازمانهمچنین از 

 .شود مي تشكر ،است کرده حمایت
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Objective (s): Health education campaigns play an important role in improving public’s health. This study aimed to evaluate 

the Health Citizen’ campaign in Tehran, Iran. The campaign was launched by the Tehran municipality and included health 

statements on nutrition, physical activity, smoking and risky behaviors using billboards and lasted for a month (January 2016). 

Methods: A population-based survey was conducted in Tehran and a random sample of adults living in different districts of 

Tehran was interviewed using a structured questionnaire. They were asked whether they have seen the campaign or not. Then a 

number of questions related to the campaign including items on attention, remembering the main idea, relevance, design and 

place were examined. Descriptive statistics were used to explore the data. 

Results: In all 1196 individuals took part in the study (561 female and 615 male). Of these 491 (41%) indicated that they have 

seen the campaign. Of those who seen the campaign 85% (n = 415) said that they could remember the main idea, and 95% of 

participants (n = 466) believed that the campaign was informative, convincing (n = 426, 87%), believable (n = 455, 93%), and 

well done (n = 387, 79%). In addition the data analysis showed that 90% (n = 443) of participants indicated that messages were 

worth remembering, interesting (n = 437, 89%), and personally relevant (n = 331, 67%). Participants also indicated that the 

best way for communicating health messages are electronic media (n = 287, 58.5%), and billboards (n = 279, 56.6%). 

Conclusion: It seems that communicating health messages via billboards received well by participants and could be repeated 

in different occasions in order to put health in public’s agenda. 
 

Key Words: Healthy Citizen Campaign, Health-based messages, Tehran 
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