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   :چكيده

ـ            نهاي يكي از باالترين ميزا    :مقدمه تفاده از  در سـاليان اخيـر اسـ      . ران اسـت  ايـ   همرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي در جهان متعلق ب

جمعي براي كاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي همواره مورد توجه متخصـصين بخـش             هاي      اطالع رساني آموزشي با كمك رسانه     هاي      بسيج

وانـد مـا را در   ت مياطالع رساني آموزشي در زمينه پيشگيري از بروز حوادث ترافيكي در جوامع مختلف       هاي    بررسي بسيج . سالمت بوده است  

  . كاري مناسب براي برخورد با اين مشكل عمده سالمت در كشور كمك نمايدانتخاب راه

 و بـا اسـتفاده از كلمـات كليـدي      EBSCO و PubMed  در اين مطالعه، با جستجو در دو بانك اطالعاتي الكترونيكي معتبر:روش كار

، مقاالتي انتخاب و تحليـل شـد كـه بـه بررسـي              مرتبط و نيز بررسي فهرست منابع و جستجوي مقاالت نويسندگان كارشناس در اين زمينه             

اطالع رساني آموزشي در پيشگيري از تصادفات رانندگي در رانندگان، سرنـشينان خودروهـا، موتورسـيكلت سـواران،         هاي    نتايج اجراي بسيج  

  . ندها تدوچرخه سواران و عابرين پياده پرداخ

هـاي      بـسيج هـاي     يي، نـشان از اثربخـشي برنامـه       هـا   ن مقالـه    11نتـايج در     بررسي جمعيت هدف، نوع مداخله، نحوه مقايسه و          :ها  هيافت

 آموزشي اطالع رساني در كاهش ميزان تصادفات منجر به فوت، كاهش ميزان تصادفات مرتبط با الكل، افزايش خودگزارشي ميزان           يها  نرسا

  .در نگرش و باور مرتبط با سرعت باال داشتاستفاده از وسايل محافظتي به ويژه صندلي نگهدارنده كودك و تغييرات معني دار 

واند منجر به دستيابي كم هزينه تـر بـه گـروه بزرگتـري از               ت  مياطالع رساني آموزشي    هاي    طراحي و اجراي درست بسيج    : نتيجه گيري 

حـضور  . عـه محـور دارد  مكمل مدرسـه محـور و جام  هاي    يي نياز به همراهي برنامه    ها  هموفقيت چنين برنام  . آموزشي شود ي  ها  ممخاطبين پيا 

  . دهد مي، كارايي و اثربخشي اين اقدامات را افزايش ها همتخصصين آموزش سالمت در كنار اصحاب رسانه در فرآيند طراحي برنام

                                                 

  دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت .1

  دكتراي پزشكي و دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت. 2
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   آموزش سالمت- تصادفات رانندگي-جمعيهاي    رسانه-بسيج اطالع رساني آموزشي: هاي كليدي واژه

Mass media campaigns: review of studies for traffic injury prevention 

 

 Yalda Soleiman Ekhtiari: PhD student in Health Education٭
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Abstract  

Introduction: In recent years, using the mass media in planning and implementing the campaigns for risky 

health behaviors has been mentioned by health specialists.  Knowing about the results and design of such 

campaigns in traffic injury prevention can lead us to select the appropriate and effective strategies for reducing 

the risky driving behaviors in Iran.  

Methods: In this study, we reviewed two main databases, related references and the papers belong to key 

persons in the field of traffic injury prevention. Target groups, details of intervention and outcomes were 

evaluated for mass media campaigns used for prevention of traffic accidents. 

Results: Access to large groups of audiences and effective communicating the health messages is the 

characteristic of mass media. Using the mass media as an important part of campaigns in traffic is most common 

for traffic injury prevention. Majority of mass media campaigns which had focused on reducing drunk driving 

and their outcomes were satisfied. Some campaigns had used for reducing the speed during driving and usage of 

the safety tools in cars. 

Conclusion: According to the effectiveness of mass media campaigns in increasing the awareness and 

changing the attitudes towards antidrunk driving in target groups, it seems that the general principles and 

concepts of mass media campaign can be used for other risk behaviors. Success in such interventions depends on 

combination of the campaign with school-based or community- based programs and health education specialists 

can collaborate with media specialists in designing, implementing and evaluating of mass media campaigns. 

 

Key words:  Campaign, Mass media, Traffic Accidents, Health Education 
  

  : مقدمه.1

 ميليـون نفـر ديگـر       50دهند و بيش از      مي ميليون نفر در جهان جان خود را به علت حوادث ترافيكي از دست               2/1  هر ساله نزديك به     

 2000 هـاي   سالشود اين ميزان بين      مي بيني  پيشدرآمد كم يا متوسط است و        درصد اين آمار مربوط به كشورهاي با         90. شوند ميمجروح  

اين در حالي است كه در بيـست        . ]1[ درصد در كشورهاي با درآمد كم يا متوسط افزايش يابد          80 درصد در سطح جهان و تا        65 تا   2020تا  

  . ]2[ درصد كاهش خواهد يافت30 ميزان تا سال آينده ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيكي در كشورهاي با درآمد باال اين

 DALY: Disability Adjusted)از دست رفته در اثر ناتواني و مـرگ زودرس   هاي سالدر حال حاضر تصادفات ترافيكي نهمين علت 

Life Years) به علت سوم 2020رود كه در سال  مي در جهان است و انتظار DALY   ادفات تـص . ]1[ و ششمين علت مرگ تبـديل گـردد

 نفـر عـابر     8000 هر ساله در اياالت متحده حـدود         .]3[باشد مي ميليون جراحت در سال در اروپا        5/2 مرگ و    120000ترافيكي علت حدود    

 اي هشوند و در كشورهاي با درآمد كم و متوسط نيز ميزان مرگ و مير به علت صدمات ترافيك جـاد  ميپياده در اثر تصادفات ترافيكي كشته  

  . ]4[ر حال افزايش استبه سرعت د

 درصد در ميزان مرگ و ابتالي ناشي از تصادفات رانندگي روبرو بوده است و مطالعه 10  در ساليان اخير، ايران با افزايش تقريبي ساالنه         

ز باالترين  نفر جمعيت، يكي ا100,000 در هر    30، ايران با ميزان مرگ      2000انجام شده توسط اكبري و همكاران مشخص كرد كه در سال            

  . مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي را در سطح جهان داشته است نهايميزا

 100,000 مورد مرگ بـه ازاي هـر   9/13 نفر جمعيت در سطح جهان و  100,000 مورد مرگ به ازاي هر 6/22اين ميزان در مقايسه با  

 نفـر در اثـر تـصادفات        27000 سـاالنه بـيش از       1385 و   1384هـاي    در هر يك از سال    . ]2[نفر جمعيت در منطقه مديترانه شرقي، باالست      

 دقيقه يك نفر جـان خـود را در   20به طور متوسط هر   ها    به عبارت ديگر در اين سال     .  نفر مجروح شدند   270,000ترافيكي كشته  و بيش از       
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  .  دقيقه يك نفر مجروح شد2اثر تصادفات رانندگي از دست داد و  هر 

از دست رفته عمر در اثر ترومـا از مـرگ ناشـي از               هاي  سالرد و   ب  مي ميليون سال عمر را از بين        3/1 ايران هر ساله      در اي  هتصادفات جاد 

مستقيم و غيرمستقيم ناشـي از تـصادفات ترافيكـي در       هاي       مجموع هزينه  1380در سال   . قلبي عروقي و يا سرطان بيشتر است      هاي      بيماري

 هـزار   125 تـا    120كـه   (بوده است كه با توجه به مقدار تقريبي توليد ناخالص ملي كـشور در آن سـال                   ميليارد تومان    4000كشور بيش از    

 درصد توليد ناخالص ملي كشور ما در تـصادفات ترافيكـي از بـين رفتـه                 3گردد كه بيش از      ميمشخص  ) شود  ميميليارد تومان تخمين زده     

 ميليارد تومـان    6000يم و غيرمستقيم حاصل از حوادث ترافيكي در ايران نيز رقم            مستقهاي     مربوط به هزينه   1385البته برآورد سال    . است

  .]5[ درصد توليد ناخالص ملي كشور در آن سال بوده است 5هد كه نزديك به د ميرا نشان 

 زيادي براي توليد    ساالنه مبالغ . جمعي است هاي    ند، رسانه شو  مياستفاده   مي كه به صورت وسيع در حوزه سالمت عمو        هايي  يكي از كانال  

مكتـوب  هـاي   و نيز تهيه و توزيع ساير رسـانه ها  مناسب مجالت و روزنامههاي    راديويي و تلويزيوني، تهيه مقاالت و نوشته      هاي      و پخش برنامه  

  . شود ميآموزشي هزينه هاي  مانند پوستر، پمفلت و كتابچه

يادگيري اطالعات صحيح   : بي به سه پيامد اصلي مورد توجه قرار مي گيرد         با هدف دستيا   ميدر حوزه سالمت عمو   ها    استفاده از اين رسانه   

رسـاني   اطـالع هـاي       بـسيج . ]6[مرتبط با سالمت در افراد و ايجاد رفتارهاي جديد منطبق با سـالمت            ي  ها  شو نگر  ها  شسالمت، تغيير در ارز   

ام شوند، قصد دارند به افراد جامعه درباره خطرات رفتارهاي مغاير           جمعي انج هاي    و به ويژه رسانه   ها    واند با كمك انواع رسانه    ت  ميآموزشي كه   

    .]7[اطالع رساني كنند ها نبا سالمت و چگونگي اجتناب يا كاهش اثرات مخرب آ

 يرتـأث  را تحت    ها  نجمعي داراي اين ظرفيت هستند تا در زماني كوتاه به تعداد زيادي از افراد گروه هدف دست پيدا كرده و آ                    هاي      رسانه

وانند براي ارتقاي سـطح  آگـاهي جامعـه در زمينـه             ت  مياطالع رساني و آموزشي كه با كمك اين ظرفيت،          هاي    كاربرد بسيج . خود قرار دهند  

  . تالش كنند، غيرقابل انكار است ميمختلف سالمت عموهاي  جنبه

ممنوعيت و ترك سـيگار در      هاي      توان به بسيج   ان، مي رفتار و تصميمات سياستگذار   هاي جمعي روي     گذار رسانه تأثيرمهم و   هاي      از نمونه 

هـاي   در ترغيـب و از طـرف ديگـر، رسـانه          اي    هرسـان هاي      ي ترويجي مانند تبليغات و پخش آگهي      ها  شتوجه به رو  . مع مختلف اشاره كرد   جوا

  .]9[د دهن ميوالدين و متخصصين سالمت را در زمينه رفتارهاي كودكان تشكيل هاي   جمعي بخش اعظم نگراني

با توجه به اهميت موضوع تصادفات رانندگي و عوارض مادي و غيرمادي ناشي از آن براي جامعه جهـاني و بـه ويـژه كـشورهاي درحـال               

اطالع رساني و آموزشي مي ناميم، با هـدف بهبـود رفتـار اسـتفاده               اي    هرسانهاي     را بسيج  ها  نتوسعه، توجه به كاربرد اين نوع مداخالت كه آ        

  . ]10[ بخشي اساسي در برخورد با اين معضل مهم سالمت است ،ها نو خياباها  ز جادهكنندگان ا

و بـا هـدف پيـشگيري از حـوادث     ها  در اين مطالعه مروري سعي شده تا با جستجو و تحليل نتيجه مداخالتي كه از طريق اين نوع بسيج    

لت سواران، دوچرخه سواران و عـابرين پيـاده طراحـي و اجـرا شـده                مختلف رانندگان، سرنشينان خودروها، موتورسيك    هاي      رانندگي در گروه  

  .قابل انجام در كشور دست پيدا كنيمهاي  است، به نتايج مفيدي براي برنامه
  

   : روش كار.2

 و بـا اسـتفاده از كلمـات كليـدي      EBSCO و PubMed اطالعـاتي الكترونيكـي  هاي   در اين بررسي، مقاالت از طريق جستجو در بانك

معيارهاي ورود مقـاالت عبـارت   . بط و نيز با بررسي فهرست منابع و جستجوي مقاالت نويسندگان كارشناس در اين زمينه انتخاب شدند مرت

  ي آموزشـي و اطـالع رسـاني را بـر پيامـدهاي مـشخص شـده               هـا   نرسـا هـاي       ات بـسيج  تـأثير بودند از مقاالتي كه به زبان انگليسي بودند و          

  . دادند نشان مي

 ،كمربنـد ايمنـي  (ايش در اسـتفاده از وسـايل ايمنـي    گيري شامل كاهش تعداد تصادفات و صـدمات ترافيكـي، افـز          اي قابل اندازه  پيامده

كليـه  . ،كاهش سرعت رانندگي و كاهش موارد راننـدگي حـين مـستي بـود             ) صندلي نگهدارنده كودك     ،مني دوچرخه و موتور سيكلت    اي  هكال

 مقاله بود كه پس از بررسي عناوين        376نتايج اوليه بررسي شامل       . وق بودند مورد بررسي قرار گرفتند     مقاالتي كه داراي معيارهاي ورودي ف     

 آموزشـي اطـالع رسـاني    يهـا  نرسـا هاي       بسيج تأثيريي انتخاب شدند تا     ها  ن مقاله مرتبط براي بررسي      11و  مطالعه خالصه مقاالت، تعداد       

  . مورد تحليل قرار گيرداي همنيت جاد بر روي تصادفات ترافيكي و اها نموجود در آ
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  : نتايج.3

  اطـالع رسـاني آموزشـي پيـشگيري كننـده از بـروز حـوادث ترافيكـي بـه شـرح                     هـاي     نتايج حاصل از بررسي مطالعات در زمينه بـسيج        

  :باشد زير مي

در ايـن مطالعـه     . پرداختـه بـود    ايالـت آريزونـا      يها  ن و همكارانش به بررسي نتايج بسيج رسا       Epperlein ،1983 تا   1972بين سالهاي   

بـه مخـاطبين منتقـل      ها    ي مرتبط با عواقب رانندگي متاثر از مصرف الكل با استفاده از تلويزيون، راديو و بيلبوردهاي موجود در جاده                  ها  مپيا

اجـراي بـسيج، ميـزان      ، سطح بااليي از فعاليت پليس نيز طراحي شد كـه بعـد از               يها  ندر زمان اجراي اين بسيج، عالوه بر پوشش رسا        . شد

  .]11[ اي كاهش يافت طور قابل مالحظه هتصادفات منجر به فوت شبانه ب

 Worden بر روي كاهش رانندگي حين مستي توسـط          1975 اجرا شده در سال      يها  ن يك برنامه بسيج اطالع رساني آموزشي رسا       تأثير

راديـويي، تلويزيـون، تئاترهـا و       هـاي       و اجزاي آموزشي و از طريق برنامه       ها ماين برنامه با استفاده از پيا     . و همكارانش مورد بررسي قرار گرفت     

 سال به طول انجاميد و نتايج آن نشان داد كه در اواسـط برنامـه     2اين برنامه حدود    . براي برقراري ارتباط بين فردي انجام شد       ها  شساير تال 

  .]11[  كاهش يافت درصد67ي بسيج ها ت درصد و در ان37بسيج، نسبت رانندگان پرخطر 

در ايـن بـسيج     . ي ارزيابي شـد   ها  نات يك بسيج رسا   تأثير و همكارانش،    Mclean در جنوب استراليا توسط      1983در سال   اي    هدر مطالع 

 مورد نظر اين برنامه با موضوع هشدار در زمينه عواقب مصرف الكل در هنگام رانندگي، از طريـق تلويزيـون بـه راننـدگان               ي  ها  م، پيا نهايرسا

 داراي ميـزان    اي  هبررسي گروه هدف قبل، در حين و بعد از هفت هفته بسيج اطالع رساني آموزشي، كاهش نسبت رانندگان جاد                  . منتقل شد 

  . ]11[غير قانوني غلظت الكل خون را نشان داد كه معني دار بود

 كميسيون تصادفات حمـل و نقـل بـين سـالهاي     بود كه توسطاي   هاطالع رساني آموزشي در حوزه ترافيك، برنام      هاي    يكي ديگر از بسيج   

واقعي و گرافيكي تصادفات ناشي از سطح       هاي      در اين برنامه تبليغات تلويزيوني حاوي صحنه      . در ويكتورياي استراليا اجرا شد    1993 تا   1983

 بسيج در كاهش تصادفات مرتبط      اين. و رواني ناشي از آن نمايش داده مي شد         ميباالي الكل خون در زمان رانندگي و پيامدهاي مخرب جس         

ايـن   ميبـه طـور كلـي در تمـا        . ديگري در ساير مناطق استراليا و زالند نو به اجـرا درآمـد            هاي      با الكل موفق بود و با الگوبرداري از آن، بسيج         

تحليل . ظر را دريافت كرده بودند    مورد ن ي  ها  مبه خوبي طراحي و اجرا شده بود و تعداد مناسبي از مخاطبين، پيا             ها  مرسانه اي، پيا  هاي      بسيج

  .  ]11[  بود ها ن بيشتر از هزينه آها ننشان داد كه منافع اجتماعي ناشي از آها  ات اين بسيجتأثيراقتصادي 

 ايـاالت  Wichita در كـانزاس و  1987 و همكـارانش در سـال   Lastovicka ديگر توسـط  يها نرساني آموزشي رسا در يك بسيج اطالع   

ز طريـق تلويزيـون، راديـو،       آموزشـي ا  ي  هـا   م ماه كاهش موارد رانندگي حين مستي مورد توجه قـرار گرفـت و در آن پيـا                 6 متحده، به مدت  

الگوسازي براي رفتارهاي درسـت      ها  مدر اين پيا  .  سال بودند منتقل شد    24 تا   18 تئاترها و بيلبوردها به جمعيت هدف كه جوانان          ،ها روزنامه

 جراحـات جـدي ناشـي از تـصادفات در           ،پـس از مداخلـه    . مل پيامدهاي قانوني مصرف الكل حين رانندگي بود       انجام مي شد و برخي نيز شا      

Wichita 17      درصد كاهش يافت و نسبت جواناني كه موارد راننـدگي پـس از مـصرف الكـل را گـزارش كردنـد در                        13 درصد و در كانزاس 

Wichita 20 11[ درصد كاهش يافت 17 درصد و در كانزاس[.  

 آگهي 210 و همكارانش در غرب استراليا انجام شد كه در آن تعداد Boots اطالع رساني توسط يها ن نيز يك بسيج رسا1994 سال  در

. مربوط به جوانان نشان داده شدهاي    در يك دوره سه ماهه پخش شد كه در كانالDesignated driverتلويزيوني براي افزايش استفاده از 

بررسـي تلفنـي بـه طـور تـصادفي از      .  در يك كلوپ شبانه اسـتفاده شـد  Designated driverيزيوني براي استفاده از همچنين تبليغات تلو

نتايج اين مداخالت نشان داد كه درصد افـرادي كـه گفتنـد    .  نفر مورد بررسي قرار گرفتند 25000 ساله انجام شد و حدود       35 تا   18جوانان  

  .]12[ درصد افزايش يافت59 درصد به 46نند از ك ميهميشه قبل از مصرف الكل رانندگي 

 مورد توجه قرار Designated driver در غرب اياالت متحده، باال بردن ميزان استفاده از 1998 و همكارانش در سال Meierدر مطالعه 

غيـر  هـاي     ش مانند غذا و نوشـابه      منطقه بررسي شد و راهكارهاي انگيزه بخ        اين  همصرف الكل در دو دانشگا    هاي    در مرحله اول، محل   . گرفت

دانـشگاه بـود و بعـد از سـه          هاي      اساس برنامه، تبليغات وسيع در روزنامه     . ويژه براي شركت كنندگان در نظر گرفته شد       هاي      الكلي و تخفيف  

كي از ايـن مراكـز افـزايش     استفاده كردند به طور معني داري در يDesignated driverهفته اجراي برنامه، ميانگين تعداد رانندگاني كه از 

  .مهم شهر انجام شدهاي   در مرحله دوم عالوه بر اقدامات مرحله اول، تبليغات وسيعي نيز در صفحات ورزشي روزنامه. يافت
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 اسـتفاده  Designated driver هفته مورد توجه قرار گرفت و پـس از مداخلـه، ميـانگين تعـداد راننـدگاني كـه از       4 جلسه در طي 12

مربوط به جوانان در تلويزيـون  هاي   در مرحله سوم عالوه بر اقدامات فوق، تبليغات از طريق كانال. به طور معني داري افزايش يافت   كردند   مي

كردند بـاز هـم بطـور معنـي داري      مي استفاده Designated driverنتايج نشان داد كه ميانگين تعداد رانندگاني كه از . كابلي نيز انجام شد

      .]12[ درصد افزايش يافت350غير الكلي نيز تا حد هاي   در طي دوره مداخله، فروش نوشيدني. افزايش يافت

 در اسكاتلند و با استفاده از الگوي رفتـار  2001 تا 1998و همكارانش بين سالهاي Stead   ديگر كه توسط اي هدر يك بسيج ايمني جاد

و همكـاري حاميـان    ميجام شد، تبليغات رسانه جمعي با استفاده از ارتباطات عمـو  ان(Theory of Planned Behavior)برنامه ريزي شده 

اختصاصي آن رانندگاني بودنـد كـه       هاي    رانندگان اسكاتلند را هدف گرفته بود و يكي از دسته          مياين بسيج جمعيت عمو   . مالي صورت گرفت  

  . تماعي باال را شامل مي شدند سال طبقات اج44 تا 25تمايل به سرعت باال داشتند و به ويژه مردان  

 و كنترل درك (Subjective Norms)نگرش فردي، هنجارهاي ذهني هاي  استفاده از سه آگهي تلويزيوني و سينمايي كه براساس سازه

بررسـي  بـراي  . به نمايش درآمـد ) 2001 تا 1998(اد كه در بهار سه سال برنامه د مي اساس برنامه را تشكيل (Perceived Control)شده 

 و  2000، بهـار    1999 ساله انجام گرفت و پيگيري آنان نيز در بهـار            54 تا   17 راننده   550ساله با   4پيامد بسيج، يك مطالعه كوهورت طولي       

نتـايج  .  انجام شد و پاسخ به تبليغات شامل آگاهي، يادآوري، درك، تشخيص، درگيري و فهم پيام مورد بررسـي قـرار گرفـت                      2001تابستان  

 تـأثير  تبليغات، تغييرات معني داري در نگرش رانندگان ايجـاد كـرد و بـر باورهـاي مـرتبط بـا راننـدگي بـا سـرعت زيـاد                               اين  ه ك نشان داد 

   .]13[گذاشت

 و همكارانش انجام شد و دو سال بـه طـول انجاميـد، برنامـه     Foss توسط 2001 اطالع رساني ديگر كه در سال يها ندر يك بسيج رسا   

كليدي جهت كاهش موارد راننـدگي پـس از   ي  ها  مدانشگاه روي دانشجويان جديد الورود با استفاده از پيا        هاي      در كمپ اطالع رساني وسيعي    

 و اخبار منتقل شد و نتايج آن نشان دادكـه پـس از اجـراي                يها  ماز طريق پوستر، برچسب، تبليغات روزنا      ها  ماين پيا . مصرف الكل انجام شد   

  .]14[طر به طور معني داري كاهش يافتاين برنامه، درصد رانندگي پرخ

 6و همكارانش در دانشگاه آلباني بـه مـدت   Cimini    توسط 2001 ديگر كه در سال يها ننتايج يك بسيج اطالع رساني آموزشي رسا

عمده مـداخالت از  . فت مصرف الكل بر رانندگي در اختيار دانشجويان قرار گرتأثيروسيعي درباره  ميهفته انجام شد، برنامه اطالع رساني عمو 

پس از مداخله، ميزان رانندگي حين مستي . شد مي نفره دانشجويان انجام 20هاي   طريق جلسات سخنراني و تئاترهاي يك ساعته براي گروه      

كاهش  درصد 9 به طور معني داري افزايش يافت و گروه مداخله Designated Driverبه طور معني داري كاهش يافت و ميزان استفاده از 

  .]12[در ميزان مصرف الكل خود گزارش كردند 

 در يهـا  ت اطالع رسـاني يـك هفـ   يها ن و همكارانش با هدف ارزشيابي اثربخشي يك بسيج رسا       Howardدر مطالعه ديگري كه توسط      

 سـاله، اطالعـاتي را      9  تـا  4 در كانادا انجام شد، والـدين داراي كـودك           2004زمينه استفاده از صندلي نگهدارنده كودك در خودرو در سال           

. ، مراكز درماني و رخدادهاي اجتماعي دريافـت كردنـد         ها  هدرباره استفاده از صندلي نگهدارنده كودك از طريق بسيج اطالع رساني ملي، مغاز            

پمفلت حاوي اطالعات به همراه دستورالعمل استفاده از صندلي نگهدارنده و نيز نمودار رشد همكاري والدين در زمينه اسـتفاده از ايـن نـوع                    

  . به گروه هدف داده شدها  صندلي

ا كمربند ايمني و استفاده از صندلي نگهدارنده در صورت كوچك بودن اندازه             پيام اصلي در اين بسيج لزوم بررسي تناسب اندازه كودك ب          

يك هفته قبل از شروع بسيج، بررسي تلفني براي بررسي آگاهي، نگرش و رفتار والدين در زمينه اسـتفاده از                    . كودك براي بستن كمربند بود    

نتـايج بررسـي   . جددي انجام شد تا اثربخشي برنامه مشخص گـردد صندلي نگهدارنده انجام شد و يك هفته بعد از اجراي بسيج نيز بررسي م           

نشان داد كه در افراد در معرض بسيج اطالع رساني، ميزان استفاده از صندلي نگهدارنده نسبت به قبل از بسيج تقريبا دو برابـر شـده بـود و                             

  . آمده است1نتايج در جدول . ]15[اجراي برنامه، رفتار خود گزارشي استفاده از صندلي نگهدارنده را باال برد
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  نتايج بررسي مروري مقاالت: 1جدول شماره 

  نتايج  مقايسه نوع مداخله  جمعيت هدف  مطالعه

Epperlein 

1983-1972  
 

رانندگان در 

  ايالت آريزونا

با استفاده از اي  هبسيج رسان

تلويزيون، راديو و بيلبوردها 

به همراه فعاليت اجرايي 

  پليس

فات كشنده مقايسه ميزان تصاد

شبانه قبل و بعد از اجراي بسيج 

يها ناطالع رساني آموزشي رسا

كاهش قابل مالحظه 

ميزان تصادفات كشنده 

شبانه پس از اجراي 

  بسيج

Worden 

1975  

  

جمعيت 

رانندگان  ميعمو

 Vermontدر

  امريكا

بسيج اطالع رساني و 

 ها مآموزشي با استفاده از پيا

و اجزاي آموزشي از طريق 

راديويي، هاي   هبرنام

تلويزيوني، تئاترها و ساير 

براي برقراري ارتباط  ها شتال

  بين فردي

بررسي ميزان موارد رانندگي 

حين مستي قبل و بعد از اجراي 

 بسيج

 و 37به ترتيب كاهش 

 درصدي نسبت 67

رانندگان پرخطر در 

ي برنامه ها تاواسط و ان

 يها نبسيج رسا

McLean  
1983 

رانندگان 

در  اي هجاد

  استراليا
 

بسيج اطالع رساني 

 با استفاده از  يها نرسا

 تلويزيونيي ها مپيا

 اي هارزيابي نسبت رانندگان جاد

با ميزان غلظت الكل خون غير 

هفته 7قانوني قبل و در طول 

 بسيج

كاهش معني دار ميزان 

غلظت الكل خون درخون 

 پس از اجراي بسيج

كميسيون تصادفات 

حمل و نقل 

  استراليا

1992-1983  

رانندگان 

منطقه 

ويكتوريا در 

  استراليا

 با استفاده يها نبسيج رسا

از تبليغات تلويزيوني و نشان 

واقعي و هاي   دادن صحنه

 گرافيكي تصادفات

بررسي ميزان در معرض پيام 

قرار گرفتن و مقايسه ميزان 

تصادفات خطرناك شبانه 

  رانندگي قبل و بعد از برنامه

كاهش ميزان تصادفات 

  رتبط با الكلم

  

Lastovicka 

1987  

  

 تا 18جوانان 

 ساله در 24

كانزاس و 
Wichita  

آموزشي ي ها مانتقال پيا

براي الگوسازي رفتارهاي 

صحيح و  اطالع رساني 

درباره پيامدهاي قانوني 

مصرف الكل حين رانندگي 

از طريق تلويزيون، راديو، 

 روزنامه، تئاترها و بيلبوردها

ت رانندگي بررسي ميزان تصادفا

 مصرف الكل قبل و تأثيرتحت 

 بعد از بسيج

 درصدي 17كاهش

جراحات جدي تصادفات 

 13 و Wichitaدر 

درصدي در كانزاس و نيز 

 درصدي 20كاهش 

نسبت جواناني كه موارد 

رانندگي پس از مصرف 

الكل را گزارش كردند در 

Wichita درصدي 17  و 

  در كانزاس

Boots  
1994  

  

جوانان در غرب 

  راليااست

تلويزيوني هاي  پخش آگهي

 Designatedاستفاده از 

Driverيك دوره سه   در

مربوط به هاي   ماهه در كانال

جوانان به همراه تبليغات 

هاي  تلويزيوني در باشگاه

  شبانه

بررسي ميزان استفاده از 

Designated Driver در 

جوانان قبل و بعد از دوره سه 

  ماهه مذكور

كه افزايش درصد افرادي 

گزارش كردند هميشه 

قبل از مصرف الكل 

 46كنند از  ميرانندگي 

 59به 

Meier 

افزايش ميانگين مقايسه ميانگين رانندگان هاي  تبليغات در روزنامهدانشجويان دو 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


        برگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران

  

 

181

  نتايج  مقايسه نوع مداخله  جمعيت هدف  مطالعه

دانشگاه در   1998

غرب اياالت 

  متحده امريكا

ي ها شدانشگاه و به ويژه بخ

ورزشي آن و تبليغات از 

جوانان هاي   طريق كانال

كابلي به همراه  نهايتلويزيو

 انگيزه بخش راهكارهاي

غير هاي  مانند غذا و نوشابه

 الكلي و تخفيف

 Designatedاستفاده كننده از 

Driver قبل و بعد از بسيج 

  يها نرسا

رانندگاني كه از 
Designated Driver 

استفاده كردند، در هر سه 

مرحله به همراه افزايش 

 هاي  ميزان فروش نوشابه

غير الكلي در طي برنامه 

   درصد350تا حد 

Martine Stead 

2001- 1998  
 

رانندگان به 

 25ويژه مردان 

 ساله 44تا 

  اسكاتلندي

  

بسيج اطالع رساني آموزشي 

مبتني بر نظريه رفتار برنامه 

ريزي شده شامل نگرش 

 هنجارهاي ذهني و ،فردي

كنترل درك شده با كمك 

تبليغات تلويزيوني و 

 سينمايي

يك مطالعه كوهورت طولي 

ساله و پيگيري آگاهي، ياد 4

آوري، درك، تشخيص، درگيري 

 تبليغاتيي ها مو فهم پيا

بروز تغييرات معني دار 

در نگرش و باورهاي 

مرتبط با رانندگي با 

  سرعت باال

Foss  
2001  
 

دانشجويان 

جديد در 

هاي   كمپ

 دانشگاهي

انتقال پيام براي كاهش 

 مصرف موارد رانندگي پس از

الكل از طريق پوستر، 

 يها مبرچسب، تبليغات روزنا

  و اخبار

بررسي ميزان موارد رانندگي 

پس از مصرف الكل قبل و بعد از 

 اجراي برنامه

كاهش معني دار درصد 

رانندگي پرخطر پس از 

 يها نانجام بسيج رسا

Cimini 

2002  
 

دانشجويان 
 دانشگاه آلباني

برنامه اطالع رساني 
 تأثيرينه در زم ميعمو

مصرف الكل بر رانندگي و 

تشكيل جلسات سخنراني و 

تئاترهاي يك ساعته براي 
 نفره 20هاي   گروه

  دانشجويان

بررسي ميزان كاهش موارد 
رانندگي پس از مصرف الكل در 

مورد و شاهد هاي  بين گروه

دانشجويان دانشگاه قبل و بعد از 

  اجراي برنامه

كاهش معني دار ميزان 
 مستي، رانندگي حين

افزايش معني دار استفاده 

 Designated Driverاز 

 درصدي 9و كاهش 
  خودگزارشي مصرف الكل

Howard 

2004  

والدين كودكان 

 ساله 9 تا 4

  كانادايي

  

 با استفاده يها نبسيج رسا

از پمفلت حاوي پيام اصلي 

استفاده از صندلي نگهدارنده 
كودك به همراه دستورالعمل 

هدارنده  استفاده از صندلي نگ

و نمودار رشد ميزان 

همكاري والدين در زمينه 
 استفاده از صندلي

مقايسه ميزان استفاده از 

صندلي نگهدارنده كودك قبل و 

  بعد از بسيج اطالع رساني

  

در افرادي كه در معرض 

برنامه بودند خود گزارشي 

استفاده از صندلي 
نگهدارنده تا ميزان دو 

 .برابر افزايش يافت
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  : بحث.4

گروهي بر دستيابي بـه اهـداف مـورد نظـر وجـود             هاي       رسانه تأثيردر مورد    ميدر طول دهه گذشته اختالفاتي ميان مديران سالمت عمو        

 از معناي آموزش سالمت     اي  ه هستند و شناخت مفيد و سازند      مؤثرجمعي بسيار   هاي      از يك طرف افرادي اعتقاد دارند كه رسانه       . داشته است 

كـه روشـي غيرفعـال اسـت، از     هـا   كنند و از سوي ديگر افرادي معتقدند كه آموزش سالمت بايد به جاي اسـتفاده از رسـانه         ميايجاد   ميعمو

ــدي هــا شرو ــاتري اســتفاده نماي ــراي رســانه . پوي ــسبتاًجمعــي نقــش هــاي   برخــي ديگــر از آمــوزش دهنــدگان نيــز ب    محــدودي را در ن

  . گيرند نظر مي

جمعي بهترين وسيله بـراي رسـاندن اطالعـات         هاي      كنند معتقدند كه رسانه    ميجمعي حمايت   هاي       رسانه افرادي كه از استفاده وسيع از     

توانند سبب تغيير در آگاهي شـود فـرض          مي كه   اي  هجمعي به عنوان وسيل   هاي      رسانه. هستند) مردم(جديد به گروه بزرگي از مخاطب        ميعل

ي هـا   ش و نگر  ها  شكنند كه بموجب آن حقايق سالمت منجر به تغيير در ارز           ميجاد  اي  هنداطالعات صحيح يك عكس العمل برانگيزان     . اند  هشد

گيـرد كـه صـنايع بـه طـور قابـل             مـي  فرضيه بر اين مبنا قوت       اين. شود مي منجر به تغييرات در رفتار سالمت        نهايتشود كه در     ميسالمت  

  .]6[كنند  ميجمعي صرف ي ها   مبالغي از سرمايه خود را براي تبليغات در رسانهاي همالحظ

ست و در درجه بعد، انتخاب ها نيك بسيج سالمت، انتخاب درست گروه مخاطب و شناخت دقيق آ          هاي      موضوع اصلي در توجه به ويژگي     

رتبـاطي بـا    ترين و محرك ترين وسيله ا     مؤثروان  ت  ميتلويزيون را   . باشد ميخبري و بروشورها    هاي      رسانه مناسب مانند تلويزيون، راديو، آگهي     

وانـد  ت ميوان اضافه شدن تصاوير متحرك رنگي را عامل اصلي در اين اثربخشي و برانگيزانندگي عنوان كرد كه ت ميمخاطب به شمار آورد كه   

  . منجر به انتقال پيام سالمت از لحاظ احساسي و هيجاني شود

هـا   آگهـي . واند تحت پوشش قرار دهد مورد توجه قـرار گيـرد        ت  ميراديو نيز  در مناطقي كه توزيع جمعيتي وسيع را با هزينه پايين تري               

تواننـد شـامل    مـي  بروشورها كه از آن جهت مفيدنـد كـه   نهايتباشند و در  ميوتبليغات خبري كه شامل تصاوير گرافيكي و استفاده از متن      

ديگـر متغيرهـاي بااهميـت مربـوط        . منتقـل كننـد   ي پيچيده را    ها  متوانند پيا  ميتصاوير گرافيكي و متن بوده و داراي اين مزيت هستند كه            

  . شوند به مكان يابي رسانه شامل مواردي از قبيل مدت بسيج سالمت خصوصا زمان و مدت در معرض بودن افراد با رسانه مي

شـدند   كه مدت زمـان طـوالني تـري برگـزار     هايي  مشخص نمود كه بسيج   ها     بسيج سالمت از طريق رسانه     48يك بررسي متاآناليز روي     

يي كه در تغيير رفتار كند هستند فراهم آوردند تا رفتارشـان را  ها نوانند زمان كافي براي افراد خصوصا آت ميها  موفق تر بودند زيرا اين بسيج   

يك راه قدرتمنـد بـراي انتقـال اطالعـات سـالمت خـصوصا بـراي گيرنـدگان          ها    سرگرم كننده در رسانه   هاي      طراحي برنامه . ]8[تغيير دهند   

  . باشد ميهستند ها  خردسال كه مصرف كننده اصلي اين نوع رسانه

سـرگرم كننـده   هـاي    چندين بررسي نشان دادند كه حتي در معرض قرار گرفتن مختصر با اطالعات و رفتارهاي سالمت از طريق رسـانه                 

از بينندگان گـزارش   ميجام شد بيش از ني ان2001 در سال Porter Novelli بررسي كه توسط 3719در . ي قوي داشته باشدتأثيرتواند  مي

 ظرفيـت را   ايـن  هآموزشـي سـرگرم كننـد   هاي   برنامه.اند گرفتهكردند كه مسائلي درباره بيماريها يا چگونگي پيشگيري از طريق تلويزيون ياد        

  .]16[دارند كه به نسبت معني داري از جمعيت دست يابند 

هـاي    باشد، تا تعيـين عوامـل خطـر و ويژگـي     ميجمعي نيازمند تعيين رفتار هدف  هاي      هاز طريق رسان   ميآموزشي عمو هاي      تدوين بسيج 

مرتبط وجود دارد   ي  ها  مپيام بسيج بايد بطور خاص با گروه هدف مربوط بوده و اگر تعدادي از پيا              . مرتبط با رفتار و گروه هدف را آسان سازد        

  . ]8[پيام بايد معتبر و توصيف كننده اعضاي گروه هدف باشد همچنين موضوع .بايد شامل يك شعار پايدار و منطقي باشد

منـي موتـور    اي  هارتقاي سالمت براي پيشگيري از صدمات كودكان، افزايش اسـتفاده از كـال            هاي      سيجب  ميهند كه تما  د  مينشان  ها    بررسي

هـا    با توجه به نتايج بررسـي     . ]16[باشند ميسيكلت و دوچرخه، استفاده از صندلي مخصوص كودك در خودرو و نيز كم كردن ترافيك مفيد                 

 الكـل و    تـأثير توانند در كاهش رانندگي تحت       ميرسانه جمعي كه به خوبي اجرا شده باشند         هاي      مشخص شد كه تحت برخي شرايط، بسيج      

  . هدرا كاهش دها  توانسته است هزينهها  مشخص شده است كه اجراي اين نوع برنامه.  باشندمؤثرتصادفات ناشي از آن 

 و  نـد ها  ت مصرف الكل نداشـ    تأثيرات يكساني براي تغيير رفتار رانندگان در زمينه رانندگي تحت           تأثير ها  مبايد توجه داشت كه تمامي پيا     

ي با مـضامين بازدارنـدگي قـانون      هاي      مثال به نظر برخي پژوهشگران، بسيج     . براي ايجاد انواع متفاوتي از تغييرات مناسبتر بودند        ها  مبرخي پيا 
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 از طرفـي بـراي ايجـاد تغييـرات مطلـوب در      . روي تغيير رفتـار افـراد در دوره زمـاني كوتـاه باشـند           تأثيرترين راهكار براي    مؤثرممكن است   

وان اسـتفاده از ارتبـاط بـين        تـ   مي ها  ن از منابع مختلف داشته باشيم كه از جمله آ         ييها  مهنجارهاي اجتماعي و رفتار ممكن است نياز به پيا        

  . ]11[مختلف اشاره كردهاي  بازاريابي در رسانهي ها مپيافردي و 

 حداقل چهار مورد اجزاي مختلف موضوع، شيوه اجرا، گروه هدف و بودجـه              تأثيررساني آموزشي تحت     اطالعهاي    طراحي نظام مند بسيج   

 باورهـاي گـروه هـدف و تهيـه پيـام برمبنـاي       اطالع رساني آموزشي و نيز توجه بههاي   و الگوها در تدوين بسيج    ها    استفاده از نظريه  . هستند

  . ]17[از اين نوع استهاي  گروه مخاطب اساس تهيه و اجراي موفق برنامهي ها شباورها و نگر

 در تركيب با سازماندهي جامعه با هـدف         ها  نهاي جمعي و ابزارهاي آ      عنوان استفاده راهبردي از رسانه     بهها    جلب حمايت از طريق رسانه    

سالمت تعريف شده است و از آنجا كه ريشه نابرابريهاي سالمت در شرايط اجتماعي، اقتـصادي و سياسـي اسـت،                      ميي عمو ها تبهبود سياس 

  هـا در حـوزه سـالمت     كنـد كـه نـابرابري    افـراد، ايـن اميـدواري را ايجـاد مـي     فراتـر از تمركـز روي خـود         هـا     جلب حمايت از طريـق رسـانه      

  .]16[مشخص گردد 

  

  :گيري  نتيجه.5

  : طور كلي، نتايج حاصل از بررسي اين مطالعات به شرح زير است به

واند ما را در دستيابي كم هزينه تر به درصـد بيـشتري از گـروه                ت  ميجمعي،  هاي      اطالع رساني آموزشي با استفاده از رسانه      هاي      بسيج .1

  . توانايي ببخشندها  هدف برنامه

جامعه محـور  هاي   بوده است و در صورت تركيب آن با برنامهمؤثرها  ين نوع بسيج در حوزه پيشگيري از تصادفات رانندگي نيز اجراي ا         .2

  . تر هم باشدمؤثرتوانند  ميو مدرسه محور 

ي پايدار روي رفتار گـروه هـدف را   تأثيرتواند  نمي ميدهد كه هيچ پيا جمعي نشان مي هاي       از طريق رسانه   سالمتهاي      ارزشيابي بسيج  .3

به طور وسيعي به ساير متغيرها مانند ميزان در معرض پيـام قـرار گـرفتن، ميـزان                   ميبسيج سالمت عمو  هاي      نامهتضمين نمايد و موفقيت بر    

  .تكميلي مدرسه محور و جامعه محور بستگي داردهاي   تمركز روي گيرندگان هدف و وجود برنامه

 با كمك هايي  ما، لزوم طراحي و اجراي چنين بسيجبا توجه به اهميت پرداختن به معضل باال بودن ميزان تصادفات رانندگي در كشور           .4

انجام شده در سـاير كـشورها و   هاي   محسوس است و الگوبرداري از بسيجكامالًاي   هصاحبنظران حوزه آموزش سالمت، ارتباطات و علوم رسان       

ت الكلـي اولويـت رفتـاري محـسوب          مـصرف مـشروبا    تأثيرتطبيق آن با رفتارهاي خطرناك رانندگي شايع در ايران، كه قطعا رانندگي تحت              

    .تواند نتايج ارزشمندي را براي جامعه ما به دنبال داشته باشد ، ميشود مين
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