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  چکیده
هارت هاي الزم جهت ــالعات و مــوزشی در ارائه اطـــانه هاي آمــر نقش رسـهاي اخی در سال: مقدمه

لذا ارزیابی رسانه هاي . تصمیم گیري هاي سالم و در نتیجه ارتقاء سالمت جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است
  .فیت و ارتقاء آموزش سالمت ضروري می باشدآموزشی سالمت جهت بهبود کی

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه رسانه هاي تولید شده در کلیه دانشگاه ها علوم پزشکی،  :مواد و روش ها
صورت سرشماري ه  بود که ب89 تا 84ادارات، دفاتر و مراکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی سال 

کلیه رسانه هاي تحت بررسی پس از جمع آوري توسط نرم افزاري که به همین منظور طراحی شده . انتخاب شده بودند
  . بود آرشیو و از نظر نوع و موضوع رسانه دسته بندي و سپس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت

 اي واگیرنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رسانه هاي تولید شده در بخش بیماري ه: ي پژوهشیافته ها
چنین  هم. به ترتیب بیشترین درصد فروانی را به خود اختصاص داده بودند)  درصد33/13(غیر واگیر و ) درصد46/16(

 001/0(ترین درصد فراوانی را مولتی مدیاو کم)  درصد91/34(از نظر نوع رسانه بیشترین درصد فراوانی را پمفلت
 از کل رسانه ها را تشکیل  درصد6 داد که رسانه هاي غیر چاپی تنها چنین نشان یافته هاي مطالعه هم. داشتند )درصد

  .می دادند
با توجه به اهمیت نقش رسانه هاي آموزشی به ویژه رسانه هاي نوین در افزایش آگاهی و  :نتیجه گیريبحث و 

ت هاي جدیدي که توانمندسازي جامعه توصیه می شود تا در برنامه ریزي هاي آتی به نیازهاي آموزشی جامعه و فرص
  .رسانه هاي نوین در اختیار آموزش دهندگان سالمت قرار می دهند توجه بیشتري مبذول گردد
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  مقدمه
پس از کنفرانس بین المللی  در دهه هاي اخیر و

 برابري ،که بر سه ارزش سالمت 1986اوتاوا در سال 
و عدالت اجتماعی به عنوان سه ارزش اساسی تاکید 

 اهمیت جامعه و توانمندسازي آن جهت مشارکت ،نمود
فعال در بهبود وضعیت سالمت خود بیش از پیش مورد 

به طوري که می . )1،2(،سته اتاکید قرار گرفت
وان قادر سازي جامعه از طریق ایجاد محیط هاي تـــ

 اطالعات و مهارت هم قرار گذاشتن در کنار  وحمایتی
هاي مورد نیاز براي تصمیم گیري و انتخاب هاي سالم 

منشور  استراتژي هاي مهم یکی از  راتوسط جامعه
  )3(. سالمت به شمار آوردارتقاءتاوا جهت وا

ین میان آموزش بهداشت به عنوان جزء در ا
با   سالمتارتقاءمرکزي و الینفک خدمات بهداشتی و 

عیین کننده اجتماعی  آگاهی نسبت به عوامل تشافزای
 فعالیت هاي اصالح کننده ارتقاءسالمت و یا از طریق 

طی ). 4-6(،این عوامل از اهمیت زیادي برخوردار است
یر ــوزش و تغیــنقش رسانه ها در آمسال هاي اخیر 

ود معطوف داشته ــه خــه زیادي را بــار توجــرفت
 دهه هاي اخیر بهره گیري در به گونه اي که .)7(،است

روندي از کانال هاي ارتباطی جدید در زمینه بهداشت 
در مطالعه براي مثال ). 8(،وده استــپیمصعودي را 

در مورد هنگ گنگ  توسط دانشگاه که شافیــاکت
آنالین اطالعات بهداشتی و الگوي استفاده جستجوي 

از اینترنت انجام گردید داده ها نشان داد که چهار 
 بهداشت خانواده و ، درمان،بهبود سالمت حیطه معمول

مسائلی که صحبت کردن در مورد آن ها مشکل است 
داشتی مورد استفاده کاربران ــعمده ترین اطالعات به

 نتایج نشان داد که .مورد بررسی را تشکیل می دادند
 از اینترنت جهت کسب اطالعات کسانی که اغلب

انتظارات باالیی به داراي بهداشتی استفاده می کنند و 
ایت هاي اطالعات ــت وب ســفیــلحاظ ارزش و کی

 / ارتباط زمینه،به ویژه از نظر قابلیت اعتماد(بهداشتی
براي  که دارداحتمال بیشتري هستند  )بافت و تعامل

نترنت نقش مهمی در تصمیم گیري هاي روزانه خود ای
 این نتایج و نتایج به دست آمده از دیگر ).9(،قائل باشند

این نکته را مطرح می سازند که به کار گیري  مطالعات
فی رسانه ها در حوزه سالمت در کنار جنبه هاي من

 در مقیاسی گسترده و یا مانند انتشار اطالعات نامعتبر
چون  ترسی برخی افراد مزایایی همــت دســمحدودی

 تبادل اطالعات ،افزایش حمایت اجتماعی درك شده
 .تــداشواهد ــ توسط خود افراد را در پی خسالمت

چنین شواهد به دست آمده از بررسی ها اهمیت  هم
انه ها و فضاي سایبر را به عنوان جزئی از ــنقش رس

یگار و  به ویژه در زمینه ترك سارتقاءه هاي ــبرنام
  )10(.مداخالت تغذیه اي نشان می دهد

این شناخت رسانه ها و تهیه و تولید آن بر  بر بنا
اساس استانداردها در برنامه هاي آموزشی از اهمیت 

 با توجه به اهمیت و نقش ویژه اي برخوردار می باشد و
امعه ــالمت جــ ساءــارتقمهم رسانه هاي آموزشی در 

موزشی تولید آیابی رسانه هاي مطالعه حاضر با هدف ارز
  .  انجام گردید88 تا 84 شده در سال هاي

   هاروشمواد و 
جامعه  .مقطعی است مطالعه حاضر یک مطالعه

مورد پژوهش در این مطالعه کلیه رسانه هاي آموزشی 
توسط  88-84اي ــال هــ طی سسالمت تولید شده

سازمان هاي مرتبط  دانشگاه هاي علوم پزشکی و سایر
به این ترتیب  . بودسرشماريشیوه نمونه گیري روش  و

نمونه  . رسانه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت5152
 به نرم افزاري که به همین منظور پس از جمع آوري ها

لیل قرار ــزیه تحــطراحی گردیده بود وارد و مورد تج
  .گرفت

یو و ــان آرشــامکده ــزار طراحی شــرم افــن
رار ــقین قــنتایج را در اختیار محقگزارش گیري از 

و   جهت آرشیو داده ابتدا فایل الکترونیکی رسانه.می داد
 موضوع ،سپس فرم مشخصات رسانه شامل نوع رسانه

هر رسانه از . لید در نرم افزار ذخیره می گردیدو سال تو
نظر نوع رسانه در یکی از زیر گروه هاي در نظر گرفته 

د کل زیر گروه هاي در نظر  تعدا.قرار می گرفت شده
 هم .بود زیر گروه 20گرفته شده براي نوع رسانه 

رسانه هاي مورد بررسی از نظر هر یک از  چنین
در نظر گرفته شده قرار   دسته19 موضوع در یکی از

 الزم به ذکر است که طبقه بندي هاي در .می گرفت
 نظر گرفته شده براي دسته بندي نوع و موضوع رسانه

 .صورت گرفت فاده از پانل اساتید و متخصصانبا است
اطالعات وارد شده در نرم افزار  در مرحله بعد صحت
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توسط محققین به صورت تصادفی مورد ارزیابی مجدد 
در قرار گرفت و پس از تایید تطبیق اطالعات مندرج 

مرحله گزارش گیري با رسانه آموزشی  فرم مشخصات
  .نرم افزار انجام گرفت از

  ي پژوهشایافته ه
میان  ازنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 

تا  84اي ــال هــخالل س  رسانه دریافتی در5152

سالمت مربوط به فراوانی   کمترین درصد88
 بیشترین درصد  و بوده است) درصد12/0 (میانساالن

فراوانی رسانه به موضوعات بیماري هاي 
و ) صد در33/13(غیرواگیر و ) درصد46/16(واگیر

 .استاختصاص داشته  ) درصد61/9(سالمت روان
رسانه هاي مورد   توزیع فروانی1شماره  نمودار
  .وضوع نشان می دهدــی را از نظر مــبررس

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ی رسانهموضوعتوزیع فروانی . 1نمودار شماره 
  

از میان رسانه هاي   نشان داد که هابررسی
انی متعلق به مولتی د فراوــترین درصــدریافتی کم

نرم افزارهاي  بعد از مولتی مدیا و)  درصد001/0(مدیا
اي اطالع ــگاه هــو پای)  درصد03/0(ريــیوتــکامپ

وانی در اداراي کمترین درصد فر ) درصد05/0(رسانی

 بیشترین .میان کل رسانه هاي مورد بررسی بودند
 ،رتیب به رسانه هاي پمفلتــوانی نیز به تارــمیزان ف

ودار ــ نم.اختصاص داشتبروشور و جزوه آموزشی 
 میزان فروانی هر یک از رسانه ها را به 2شماره 

   .تفکیک نوع رسانه نشان می دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزیع فروانی رسانه بر حسب نوع رسانه: 2نمودار شماره 
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نتایج این مطالعه نشان داد که از میان کل 
 به دــ درص6ها ــاي تحت بررسی تنــانه هــرس

   .رسانه هاي غیرچاپی اختصاص داشت
   و نتیجه گیريبحث

 هدف ارزیابی رسانه هاي با رــاضــمطالعه ح
و آموزشی تولید شده توسط دانشگاه هاي علوم پزشکی 

تا  84 در خالل سال هايهاي مرتبط  سایر سازمان
 بیشترین طبق یافته هاي پژوهش.  انجام گردید88

ع بیماري هاي موضو  تحت بررسی بهتعداد رسانه هاي
  این مسئله با توجه به این که.واگیر اختصاص داشت

عه مرحله ــال توســدر حهاي ورــ کش سایرایران مانند
 داراي می کندبیماري ها را طی  ذر اپیدمیولوژیکگ

طبق برآوردهاي صورت گرفته  .)11(،اهمیت است
دود  حواگیرتخمین زده می شود که بیماري هاي غیر

  ومی شوند بیماري ها را در جهان سبب بار  درصد43
 بیماري هاي 2020سال  ش بینی می گردد که تاــپی

هان ــر در جــ مرگ می درصد70عامل  غیرواگیر
و با   در بررسی که توسط اصغري.)12(،د بودنخواه

هدف بررسی عوامل خطر بیماري هاي غیر قابل انتقال 
بیماري  پنج عامل خطر نتایج نشان داد کهانجام شد 
 11و  DALY میلیون 6/1سبب  واگیرهاي غیر

در  ).12(،ردندــاري ها می گــل بیمــار کــ بدرصد
 تی و همکاران تحت عنوانــتقامــاس که ايه ــمطالع

اي ــسومین مطالعه ملی عوامل خطر بیماري ه
 فشارخون باال ، شیوع دیابتدادندام ــیرواگیر انجــغ

، چاقی و چاقی  درصد6/26 درصد، 7/8به ترتیب 
 یافته. به دست آمد  درصد53 و  درصد3/22مرکزي 

 درصد 9/42 و درصد 4/36به ترتیب  نشان داد که ها
از افراد تحت بررسی داراي تري گلیسرید و کلسترول 

عمده  حاضر طبق یافته هاي مطالعه .)13(،بودند باال
را  88ا  ت84رسانه هاي تولید شده در خالل سال هاي 

 و به طور کلی رسانه هاي چاپی پمفلت و بروشور
 در حالی که مطالعات مختلف نشان .تشکیل می دادند

وزش ــدهنده اهمیت استفاده از رسانه هاي جدید در آم
 ارتقاءعه در راستاي ــازي جامــدســو توانمن

براي مثال در مطالعه اي که با هدف . سالمتشان است
در  HIV/AIDS آگاهی در مورد تعیین عوامل مرتبط با

ان داد که رسانه ها ــنشکشور بنگالدش انجام گردید 

می در افزایش ــش مهــداراي نق ونــبه ویژه تلویزی
به طوري که احتمال آگاه . آگاهی در این زمینه بودند

 در زنان و مردانی که به HIV/AIDSبودن نسبت به 
 برابر 6/8اشا می کردند ــون تمــطور منظم تلویزی

 و با عنوان نیاز بیشتر  در بررسی که منتظري).14(،بود
شدار و ــم هــورد عالئــان در مــبه آگاه سازي زن

روش هاي غربالگري موثر انجام داد منبع اصلی کسب 
 ینه را تلویزیون و رادیوــان ســدر مورد سرط اطالعات

ی که سهم مواد ــدر حالیل می داد ــ تشک) درصد48(
 ).15(، بود درصد13ی مکتوب در این بین تنها آموزش

 شواهد حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که از میان
رسانه هاي غیرچاپی درصد ناچیزي از رسانه هاي تحت 

اي اطالع رسانی فضاي مجازي و پایگاه هبررسی به 
در حالی که مطالعات صورت . اختصاص داشته است

 ه آن است کهگرفته در نقاط مختلف جهان نشان دهند
ت هاي زیادي را جهت ارائه ــرصــازي فــفضاي مج

ت قرار ــدگان بهداشــآموزش در اختیار آموزش دهن
در مطالعه اي که براي مثال  .)16،10-18(،می دهد

 ام گردیدــ انجHIV/AIDS و در مورد پوشش اینترنت
بري در مورد ــش خــیان پوشــوي مــستگی قــهمب

HIV/AIDS19(.دیده شد ن و شیوع آ(  
درصد زیادي از   کهنــشان می دهــدنتایج 

 تا 84رسانه هاي آموزشی تولید شده طی سال هاي 
اي واگیر متمرکز و سهم ــوع بیماري هــ بر موض88

رسانه هاي غیرچاپی در ارائه محتواي آموزشی به جامعه 
برنامه ریزي هاي آتی باید   دراین بر بنا. بودکم  بسیار

فرصت هاي جدیدي که به نیازهاي آموزشی جامعه و 
رسانه هاي نوین در اختیار آموزش دهندگان سالمت 

چرا که .  توجه بیشتري مبذول گرددقرار می دهند
ستلزم ــم یــاي آموزشــوثر از رسانه هــفاده مــاست

  طراحی پیام و،مخاطب العهــ مط،قــبرنامه ریزي دقی
یند تولید آفر و ارزشیابی پیش آزمون مواد آموزشی

  .رسانه و نیز همکاري بین بخشی است
  سپاسگزاري

این طرح با حمایت دفتر آموزش و ارتقاء سالمت 
جام ــکی انــوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

لیه همکاران ــله از کــوسی  محققین بدین.شده است
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Abstract 

Introduction: In the recent years, the role of 
educational media has been considered to 
provide information and skills necessary for 
healthy decision-making and community h-
ealth promotion. Therefore, evaluation of 
health education media is essential to impr-
ove and promote the quality of health edu-
cation. 
 
Materials & Methods: The study samples 
included all produced media in all Iran me-
dical universities, offices, and centers affili-
ated to the ministry of health during 2005 to 
2010. All of the media under investigation 
were categorized by type and topic through 
software that was designed for this purpose 
and then, they were analyzed. 
 
 

Findings: Results of this study showed that 
16.44% of the media produced in the com-
municable diseases subject and 13.33% 
produced in the non-communicable subject. 
Pamphlet had the highest percentage of the 
media (34.91%) and Multimedia had the 
lowest percentage (0.0001%). Study findi-
ngs also showed that the non-print media 
comprised only 6% of the mass media. 
 

Discussion & Conclusion: Given the imp-
ortant role of educational media, especially 
new media in Increasing the knowledge and 
community empowerment, it is recomm-
ended to paid more  attention to the neces-
sity of new media to inform health educa-
tors. 
 

Keywords: education, health, media 
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