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 چکیده
کارکردهاي مهم شهرهاي امروزي است  که به دليل اثرات اقتصادي ، اجتماعي  شهري يکي از  تبليغات 

و فرهنگي خود جايگاه خاصي را در شهرها بدست آورده است .تبليغات نقش کليدي در اداره شهر ، 

شهري براي  فرهنگ سازي و تغييرنگرش شهروندان دارد و بر اين اساس جايگاه ويژه اي در برنامه ريزي

آن قائل هستند .بررسي و تحليل جايگاه تبليغات شهري در مناطق شهري مي تواند کمك بسزائي به 

و ساماندهي فضاهاي شهري و برنامه ريزي در راستاي فرهنگ سازي شهري اثرگذاري بيشتر تبليغات 

تبليغات شهري مواجه  شهر سبزوار همانند بسياري از شهرهاي ديگر ايران با فرصت مطلوبتر شهر بنمايد.

است .بررسي و ارزيابي جايگاه تبليغات در اين شهر کمك خواهد کرد که با تحليل وضع موجود برنامه 

ريزي مناسبي براي ارتقا کيفي و کمي تبليغات شهري در اين شهر صورت گيرد  .اين تحقيق به بررسي 

 تحليلي -توصيفي  پژوهش اين در جايگاه تبليغات شهري در شهر سبزوار پرداخته است .روش تحقيق

است و از روش کتابخانه اي واسنادي همراه با تکميل پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات استفاده شده 

لکن براي ، است از مسئولين ، مديران و کارشناسان دولتي به صورت همه شماري پرسشنامه تکميل شده 

مورد تعيين گرديد  711کوکران که تعداد نمونه ها در آن کسب اطالعات از مردم با اتکا به روش آماري 

انجام گرديده   spssدر نهايت تجزيه وتحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار  ه وپرسشنامه تکميل شد

نتايج تحقيق نشان ميدهد که وضع موجود تبليغات شهري در شهر سبزوار مطلوب نيست  عالوه بر است .

ري در اين شهر نيز جايگاه مناسبي نمي باشد و از سوي ديگر تبليغات موجود در آن  جايگاه تبليغات شه

 شهر نيز تاثير گذاري متوسطي بر شهروندان را نشان ميدهد .  

 

 کليد واژه ها : تبليغات شهري ، فضاهاي شهري ، ارزيابي ، شهر سبزوار
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  بیان مسئله -1

جمعيت پذيري سريع مراکز شهري و رشد و توسعه روزافزون سکونتگاههاي شهري اين نوع زندگي را 

به مسلط ترين و تاثير گذارترين شکل کنوني زندگي نوع انسان  تبديل نموده است .استقرار جمعيت ، شکل 

تبديل کرده است گيري مراکز اقتصادي ،مراکز اداري وسياسي و حکومتي شهرها  را به کانون هاي قدرتي 

که در آن مصرف و توليد به شکل انبوه پديده اي کامال عادي بشمار مي رود . بنابراين مراکز شهري به عنوان 

بسيار عادي است توجه  که ثروت توليد مي نمايند و مصرف در آنها يك نياز "مکان مرکزي "کانونهاي 

با توجه به (  28:0711 )ميرشاهيجلب نموده است.بسياري از سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در شهرها 

حجم قابل توجه جمعيت در مناطق شهري انجام تبليغات براي فروش کاالو خدمات در مناطق شهري يکي 

هاي متفاوت تبليغ از زمينه هاي اقتصادي مهمي است که به آن توجه ويژه اي مي شود و در اين ميان روش

ظر بوده است که يکي از اين روشها انجام تبليغ در فضاهاي شهري با در مناطق شهري در اين زمينه مدن

اين (. 67:0732)بنکدارمکان هاي متفاوت شهري است هاي مختلف )نظير بيلبوردها(  دراستفاده از مدل

قابل توجه اي را در شهرها علي الخصوص شهرهاي بزرك و پرجمعيت به  يمقوله در ساليان اخير توسعه

است .بنابراين خواسته يا ناخواسته به عنوان موضوعي در برنامه ريزي شهري، اثراتي را در  خود جلب نموده

مناطق شهري به جا مي گذارد که بايستي به آن توجه نمود. تبيين جايگاه مناسب تبليغات، در فضاي شهري 

د توجه در نزد به گونه اي که به سالمت شهر و شهروندان لطمه وارد نسازد، بايد يکي از محورهاي مور

برنامه ريزان شهري باشد.  عالوه بر آن، تاثير گذاري مطلوب و مناسب تبليغات و البته منطبق بر اصول برنامه 

ريزي شهري در هر فضا و با هر هدف، با رعايت قوانين و اصول شهري و احترام به حقوق شهروندي، 

.تبين شيوه هاي مناسب تبليغات شهري به (72:0712)جواديان مقوله اي است که نبايستي از آن غافل بود

گونه اي که هم متوليان و هم ذينفان جامعه از آن راضي باشند محوري است که بايستي مد نظر جدي باشد 

تا تاثير گذاري فعاليتهاي تبليغي شهر را دو چندان نمايد .بنابراين مي توان اذعان نمود که يکي از مباحث 

هري مقوله تبليغات شهري است که بايستي در برنامه ريزي و طراحي شهرها ابل توجه در برنامه ريزي شق

جايگاه مناسبي براي آن تدوين شود اين مسئله نيازمند مطالعه علمي در خصوص جايگاه ،کيفيت ،کميت 

،استانداردها و ضوابط ،الگوها و روشهاي تبليغات شهري است که مي بايد تبديل به دستورالعملي در 

ي انجام  تبليغات شهري شود که درنهايت اين دستورالعمل بايسيتي با شرايط محلي خصوص چگونگ

  .اجتماعي و اقتصادي هر شهري انطباق پيدا نمايد

 

 

 



 

 

 اهمیت و ضرورت  -2

با توجه به جايگاه بسيار مهم اقتصادي ؛ اجتماعي ؛ فرهنگي تبليغات در مراکز شهري پرداختن به موضوع 

اي جهان شمول است که کمتر شهري در دنيا از آن بي نصيب است .بنابراين  تبليغات در شهرها پديده

تبليغات به عنوان يك اصل حتمي و الزم در شهرها مي بايد مورد توجه جدي شهرسازان و برنامه ريزان 

لکن ورود به مقوله تبليغات در شهرها بايستي در انطباق کامل با شهر .( 69:0730) توسلي شهري قرار گيرد

ساکنان آن باشد بنابراين الزم است که اين فعاليت به عنوان يك ضرورت جدي براي شهرها به گونه اي و 

بررسي و تحليل جايگاه دنبال شود که اثرات مفيد و نتايج مطلوبي را براي شهروندان به دنبال داشته باشد .

ليغات و ساماندهي فضاهاي تبليغات شهري در مناطق شهري مي تواند کمك بسزائي به اثرگذاري بيشتر تب

شهري بنمايد؛ با انجام بررسي پيرامون جايگاه تبليغات در فضاهاي شهري تالش مي شود تا زوايا و اثرات 

انجام کارکرد مذکور در دوبعد فضاي شهري و جامعه انساني ساکن در شهر مورد بررسي و تحليل قرار گيرد 

ء کيفيت بيشتر اين مقوله را در محيط و فضاي شهري تا ضمن شناخت کارکردهاي منفي آن موجبات ارتقا

در مراکز نمائي تبليغات تبين اصول و استانداردهاي جا پس از تعيين جايگاه تبليغات شهري ايد .فراهم نم

تبين اينکه کدام شيوه تبليغات با شهري يکي ديگر از محورهائي است که بايد مد نظر قرار داشته باشد .

بعدي است که وضوع تماعي و فرهنگي جامعه بهترين شيوه تبليغات است متوجه به شاخص هاي اج

 .ضرورت و اهميت بسياري خواهد داشت

ارزيابي جامعه مرتبط و ذينفع از وضعيت تبليغات شهري مورد بعدي است که بايستي در فرآيند برنامه  

از وضع موجود تبليغات شهري ريزي تبليغات شهري مد نظر باشد بنابراين بدست آوردن ارزيابي وارزشيابي 

مي تواند راهنماي خوبي براي برنامه ريزي هاي بعدي تبليغات شهري محسوب شود و در تدوين برنامه 

مطلوب اين بخش موثر باشد .آگاه سازي مديران شهري با اهميت و ضرورت تبليغات در مراکز شهري و 

اتي از طريق حمايت هاي قانوني ،اداري ،مالي همکاري بيشر مديريتهاي شهري براي توسعه فعاليتهاي تبليغ

 ديگري است که در اين مورد حائز اهميت خواهد بود. محورو تشکيالت 

 



 

 

 اهداف تحقیق : - 7 

اهميت تبليغات در مناطق شهري به بررسي جايگاه تبليغات شهري در اين تحقيق برآنيم که با توجه به 

اين تحقيق عبارتند از: تبيين وضع موجود تبليغات شهري  ،  در شهر سبزوار  بپردازيم بر اين اساس اهداف

تعيين جايگاه تبليغات شهري در نظام برنامه ريزي و مديريت شهري ، تجزيه و تحليل شيوه هاي  موجود 

 .تبليغات شهري و تعيين ميزان تاثير گذاري تبليغات شهري بر مردم در محدوده مطالعاتي

 رضيات تحقيق :ف -6

وضعيت موجود  به نظر مي رسد -ا فرضيات زير براي اين تحقيق تعيين شده است الفدر اين راست

تبليغات شهري جايگاه مناسبي  رسد به نظر مي -تبليغات شهري در محدوده مطالعاتي مطلوب نيست. ب

تبليغات شهري تاثير معني داري در به نظر مي رسد  -ج .دربرنامه ريزي شهري محدوده مطالعاتي ندارد 

 جامعه شهري ندارند

 پيشينه تحقيق : -8

امروزه تبليغات شهري يکي از عناصر و کارکردهاي بسيار مهم در مناطق شهري  همانگونه که اشاره شد 

محسوب مي گردد و جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است؛ که روز به روز بر اهميت آن اضافه 

مي شود. درآمد زائي ،ايجاد اشتغال ،فرهنگ سازي و زيباسازي محيط،  از جمله عواملي هستند که باعث مي 

 وند توجه به مقوله تبليغات شهري يکي از موارد مهم ومورد توجّه مديران و برنامه ريزان شهري باشد . ش

توجه به اين موضوع  در کشورهاي توسعه يافته از قدمت بيشتري برخوردار است؛ علي الخصوص در 

به خود اختصاص داده را کشورهايي با نظام سرمايه داري و اقتصادي آزاد، تبليغات شهري جايگاه ويژه اي 

ليغات شهري و ضرورت توسعه آن به دهه اخير برمي گردد که در ب.در کشور ما ايران،  توجه به تاست 

شکل نسبتا وسيع تري تبليغات شهري مورد توجه مديران و برنامه ريزان شهري قرار گرفته است و به آن 

 توجه خاص مي شود.

مطالعه و بررسي تبليغات شهري در قالب طرحها  و مطالعات هاي مذکور توجه به بر اين اساس در سال 

پژوهشي مد نظر قرار گرفت که در اين ارتباط مي توان به طرحهاي پژوهشي انجام شده شامل طرح 

که توسط  " بررسی تاثیرات تبلیغات بدنه اتوبوسهاي شهري بر مخاطبین تامین اجتماعی "پژوهشي 
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براي سازمان تامين اجتماعي تهيه شده است اشاره کرد در اين طرح پژوهشگر  0732فاطمه بنکدار در سال 

به بيان تاثيرات تبليغات شهري که توسط اتوبوسهاي شهري در مناطق شهري انجام شده مي پردازد و اشاره 

ه ذينفع اصلي ترين عاملي است که مي نمايد که کيفيت و کميت تبليغات در راستاي نياز محوري جامع

بررسی وضعیت تبلیغات  "باعث ارتقا تبليغات براي سازمان تامين اجتماعي خواهد شد . طرح پژوهشي 

جهت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه شده  0736که توسط نريميسا مدينه در سال  "شهري اهواز

حهاي پژوهشي ديگري دراين زمينه است که پژوهشگر به اهميت جايگاه تبليغات شهري است از جمله طر

پرداخته و اشاره کرده است که ساماندهي تبليغات شهري نقش کليدي در تاثير گذاري تبليغات در شهر اهواز 

 خواهد داشت.

تبلیغات شهري  "وان از مقاله هاي تدوين شده در اين موضوع  مي توان به  مقاله سعيد مير شاهي با عن

ارائه شده است اشاره  (0712)که توسط  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران " یا شهر تبلیغاتی

نمود در اين مقاله نويسنده تاکيد کرده است که نبايستي توجه به تبليغات و توسعه روز افزون آن باعث 

درخصوص پايان نامه هاي کارشناسي ارشد در زمينه .اجتماعي و انساني شهرها شود فراموش شدن نقش 

بررسي و مقايسه وضعيت موجود   "تبليغات شهري مي توان به پايان نامه آقاي رامين اردالن  تحت عنوان 

 "ن( مکا-اندازه-)محتوا 0712با وضعيت مطلوب تابلوهاي تبليغات شهري در سطح شهر تهران در مرداد ماه 

در دانشکده صدا وسيما تهران تدوين شده است اشاره کرد در اين پايان نامه پژوهشگر با  0713که در سال  

عمليات ميداني در خصوص محتوي و اندازه و مکان يابي تبليغات شهري به تحقيق پرداخته و اشاره نموده 

سي بر اساس شاخص هاي علمي و است که جانمائي تبليغات شهري و محتوي و اندازه تبليغات مذکور باي

 .متکي بر برنامه ريزي و طراحي شهري صورت گيرد تا اثر گذاري بيشتري از تبليغات مذکور را شاهد باشيم

 روش تحقیق : - 6 

روش انجام اين تحقيق متکي بر مطالعه اسناد و مدارك علمي پيرامون وضع موجود تبليغات شهري در 

شهر سبزوار است . در گام دوم بر اساس انجام مصاحبه و پرسشگري نسبت به تکميل اطالعات مورد نياز 

شهر سبزوار براي تعيين کيفيت و کميت تبليغات شهري از مخاطبين طرح شامل مسئولين و کارشناسان 
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)مانند شهرداري سازمان زيباسازي  و ...( مردم )علي الخصوص افراد با سابقه سکونت طوالتي( اقدام شد 

سپس با انجام پيمايش ميداني نسبت به تعيين وضعيت تبليغات شهري در  شهر اقدام گرديدو در گام نهائي 

آماري  طرح  مديران و مسئوالن  وضعيت کلي تبليغات شهري در شهر مورد تحليل قرار گرفت .جامعه

بر اي انجام اين کار از دو روش همه شماري و نمونه گيري  .شهري و مردم ساکن در شهر سبزوار هستند

استفاده شده است. بديهي است که کسب اطالعات از مسئولين و مديران و کارشناسان دولتي مرتبط با طرح 

سشنامه و مصاحبه صورت گرفته لکن در مراجعه به مردم به صورت همه شماري و با استفاده از تکنيك پر

ساکن در شهر براي کسب اطالعات تکميلي از روش نمونه گيري با اتکا به روش آماري کوکران اقدام 

نمونه ها از  مورد تعيين گرديد و از آنها پرسشنامه تکميل شد. 711بر اين اساس تعداد نمونه ها گرديد.

و نرم افزار   spssانتخاب شده و براي تحليل اطالعات از برنامه نرم افزاري  روش نمونه گيري سيستماتيك

 اکسل استفاده  شده است .

  ويژگيهاي محدوده مطالعاتي : -0-2

که از دير باز مهمترين مجتمع زيستي اين رضوي است سبزوار يکي از شهرهاي کهن استان خراسان 

و تداوم حيات و تحوالت اين کانون زيستي در طول تاريخ .در سکونت گزيني به شمار مي رفته است ناحيه 

عوامل چندي همچون شرايط محيط طبيعي، مقتضيات سياسي و نظامي، موقعيت منزلگاهي مناسب براي 

. (021: 0710اي داشته است)زنگنه چکني مبادالت بازرگاني و عوامل اقتصادي و فرهنگي نقش تعيين کننده

خانواررا 31622نفر جمعيت بوده، که  270883،  شهر سبزوار داراي 0791براساس نتايج سرشماري سال

 11/26هاي ارتباطي با درصد، شبکه 21/22شامل مي شود .از نظر توزيع کاربريهاي ،کاربري  مسکوني با 

درصد به ترتيب بيشترين درصد و مساحت اراضي شهر را به خود اختصاص  81/03درصد و اراضي باير با 

)طرح جامع .دهدشه شماره يك  کاربري اراضي وضع موجود شهر سبزوار را نشان مياند. نقداده

 (21:0718سبزوار

 

 

 

 

 

 



 

 

 کاربري اراضي شهري در شهر سبزوار –نقشه شماره يك 

 

 
 

 جايگاه تبليغات شهري :  -2-2

تغييرنگرش و رفتار تبليغ تالشي است سازمان يافته و آگاهانه به منظور افزايش اگاهي اطالع رساني و 

مخاطب درجهت اهداف خاص آگهي دهنده. با توجه به ارزش هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي تبليغات 

شهري  در فضاي شهرها، از تبليغات به عنوان فرصتي مهم در توسعه پايدار شهرها  ياد مي کنند  به گونه اي 

استفاده نمايند.بديهي  دراشکال مختلف يغاتحاضرسعي ميشود که در بيشتر فضاهاي شهري از تبل که درحال

است که اثرات اقتصادي و درآمدزائي تبليعات شهري در کنار اثرات اجتماعي و فرهنگي آن از مهمترين 

 ( 60:0713)اردالن .داليل توجه ويژه برنامه ريزان شهري به تبليغات شهري در فضاهاي شهري مي باشد



 

 

در ايران شروع شد صنعت تبليغات در ايران در  0728سال تبليغات تجاري به صورت حرفه اي از  

دهه هاي  اخير از نظرعلمي و تخصصي رشد چناني نداشته است . داليل اين عدم رشد  به  بهره نبردن  از 

دانش روز و عدم  استفاده از تازه ترين يافته هاي علمي در زمينه مخاطب شناسي، فنون تبليغات و نحوه 

در تبليغات شهري يکي از عواملي که مي تواند  (22:0736)نريميساتري و ... برمي گردد .تاثير گذاري بر مش

حائز اهميت باشد  جلب توجه هر يك از عناصر و سازه هاي تبليغي به صورت مستقل است. براي تحقق 

 اين مهم توجه به اين موارد  حائز اهميت است : 

تبليغاتي و محتواي تابلوي تبليغاتي )گرافيك/  مناسب  پيکره و سازه طراحي مکان گزيني مطلوب؛

رنگ/ پيام( .روش هاي گوناگوني براي انجام تبليغات شهري مورد استقاده قرار مي گيرد که بسته به هزينه 

ها تکنولوژي و امکانات در شهرهاي مختلف از اين روش ها براي انجام تبليغات شهري استفاده مي شود از 

تبليغي ، استندها يا تابلوهاي خود ايستا  ن به استفاده از تلويزيون هاي بزرگجمله اين روش ها مي توا

،استفاده از بدنه سيستم هاي حمل نقل عمومي شهر و استفاده از مبلمان شهري ) شامل نيمکت هاي تبليغاتي 

ري پايه هاي روشنايي ايستگاههاي اتوبوس و مترو ، سطل زباله، سرويس هاي بهداشتي ، کيوسك هاي شه

 .و...( اشاره کرد

 تبليغات شهري در شهر سبزوار :  -7-2

در شهر سبزوار مقوله تبليغات شهري همانند بسياري از شهرهاي ايران  طي سالهاي اخير مورد توجه 

، تلويزيون هاي مديريت شهري قرار گرفته است .در اين راستا شهرداري سبزوار از طريق احداث بيلبورد 

نسبت به انجام  شهرسطح در  بدنه اتوبوس هاي شهري و ... ، بنرها وضاي پلهاي شهرياستفاده از فشهري ، 

آمار تعداد سازه ها و امکانات تبليغي موجود در شهر  (0شماره ).جدول تبليغات شهري اقدام مي نمايد

 .انجام گرفته است نشان ميدهد 0797سبزوار را بر اساس پيمايش ميداني که در فروردين سال 

 

 ( 0797( تعداد امکانات تبليغي مورد استفاده در شهر سبزوار )ماخذ برداشت ميداني 0جدول شماره )
 پلهاي هوائي بيلبوردها ايستگاههاي اتوبوس توقفگاههاي عمومي بنرها تلويزيونهاي شهري عنوان

 7 38 87 28 91 0 تعداد

 

تبليغات شهري در سطح شهر سبزوار همانگونه که مشخص است در سال مذکور و در راستاي انجام 

 28مورد استفاده از پل هوائي عابر پياده ،   7مورد بيلبورد ،  38مورد بنر ،  91 ،يك دستگاه تلويزيون شهري



 

 

مورد ايستگاههاي اتوبوس هاي شهري از جمله زمينه هائي بوده  87مورد ايستگاههاي تاکسي و اتوبوس و 

 تبليغي در شهر مورد استفاده قرار گرفته است .است که به عنوان امکانات و مراکز 

سطح و ميزان امکانات و با نگاهي به امکانات تبليغي موجود در شهر سبزوار مشخص است که تعداد ، 

با مکان گزيني و محل استقرار سازه هاي تبليغي از سوي ديگر سازه هاي تبليغي در شهر کافي نيست و 

شتر در اين مکان ها استقرار پيدا کرده اند که امري کامال بديهي گرايش به بخش مرکزي و مرفه شهر بي

عتبار در مديريت شهري مکانات و امبود اعدم توسعه کافي تبليغات شهري در شهر سبزوار به کداليل  .است

شهر سبزوار برمي گردد که در اين ارتباط دست مديران شهري را بسته نگاه ميدارد و مورد ديگر به عدم 

اين حال در راستاي ارزيابي از وضعيت بخش خصوصي از مقوله تبليغات در شهر بر مي گردد با استقبال 

نفر از مديران و  01تبليغات شهري در شهر سبزوار نسبت به تکميل پرسشنامه و انجام مصاحبه از حدود 

نفر از  711کارشناسان مرتبط با مديريت شهري و تبليغات شهري در شهر سبزوار و تکميل پرسشنامه از

  .اقدام گرديد که نتايج آن در زير ارائه مي شودبه صورت تصادفي سيستماتيك  شهروندان

 :يافته هاي تحقيق -3

 -ب  وضع موجود تبليغات شهري  -الف ي وضعيت تبليغات در شهر سبزوار در سه محوربارزيا

تاثير تبليغات شهري بر شهروندان انجام گرفت که  -ج  جايگاه تبليغات شهري در مديريت شهري شهر 

وضعيت تبليغات شهري در وضع کنوني را در  2نتايج آن به شرح زير ارائه مي گردد .جدول شماره 

 فضاهاي عمومي شهر سبزوار نشان مي دهد. 

 : وضعيت موجود تبليغات شهري درشهر سبزوار)فرضيه اول(2جدول  شماره 

Test value =3 

 شاخص ميانگين معناداري

ي ؛وضعيت اندازه و ابعاد تبليغات شهر 2.6064 000.  

 ب( وضعيت شکل تبليغات شهري ؛ 2.8043 060.

 ج( وضعيت رنگ تبليغات شهري 2.8696 237.

ده ؛د( وضعيت مصالح و مواد مورد استفا 2.9000 314.  

 ه(وضعيت نور تبليغات شهري ؛ 3.1630 112.

هري الف( انتخاب مکان براي تبليغات ش 2.2 1.11  

واره ب( سهولت ديد براي افراد پياده و س 2.81 1.11  

 وضع  موجود تبليغات شهري)کل( 2.8 1.171



 

 

در اين ارتباط شاخص هاي اندازه و ابعاد ، شکل رنگ مصالح نور و انتخاب مکان به همراه سهولت 

تك نمونه  T وضعيت شاخص هاي تبليغات شهري از آزمونبراي آزمون ديد مورد پرسشگري قرار گرفت .

اي استفاده  شده است. بر اساس اين آزمون،  وضعيت اندازه و ابعاد تبليعات شهري، انتخاب مکان براي 

مي  7) که عدد  test valueتبليغات شهري و سهولت ديد براي افراد پياده و سواره ميانگيني کمتر از 

قرار دارد؛ مي توان گفت که  1.18اينکه اين داده ها در  سطح معناداري کمتر از آلفا  باشد( دارد و با توجه به

( است. اما شاخص هاي وضعيت شکل ، رنگ، 7ها به صورت معناداري باالتر از حد متوسط)اين شاخص

داري بيشتر د متوسط  قرار دارند به دليل اينکه سطح معناحمصالح و مواد مورد استفاده با آنکه پاييين تر از 

دارند از نظر آماري معنادار نيستند و مي توان گفت اين شاخص ها در حد متوسط است.  1.18از آلفا 

را به خود اختصاص داده دليل معنادار نبودن فاصله ميانگين بدست  7وضعيت نور  با آنکه ميانگيني باالتر از 

اما در مجموع کيفيت تبليغات شهري در  ( در حد متوسط است.7آمده در نمونه با ميانگين مورد آزمون)

 به طور معناداري کمتراز حد متوسط است. 1.171و سطح معناداري  2.1وضع کنوني با ميانگين 

 توجه قرار گرفته است. ددر بخش بعدي تحقيق جايگاه تبليغات شهري در مديريت شهري  سبزوار مور

و اعتبار ساليانه براي تبليغات از جمله  شاخص هاي وجود برنامه ساليانه ، وجود تشکيالت، پرسنل

محورهائي است که مورد پرسشگري قرار گرفته است .براي آزمون وضعيت جايگاه تبليغات شهري از 

 :ارائه شده است 7در جدول شماره  تايج بدست آمدهنتك نمونه اي استفاده  شده است.  تيآزمون 

شهري )فرضيه دوم(: جايگاه تبليغات شهري در مديريت 7جدول شماره   

Test value =3 

 شاخص ميانگين معناداري

  الف( وجود برنامه ساليانه براي تبليغات شهري 3.0964 380.

هري( وجود دفتر و سازمان و تشکيالت براي تبليغات شب 2.9759 834.  

ي ؛ج( پرسنل مرتبط با تبليغات شهري در شهردار 3.1585 179.  

موجود ساليانه در تبليغات شهري در شهردارياعتبار د(  3.0864 456.  

 جايگاه تبليغات شهري در مديريت شهري)کل( 7.19 1.732

 

 

جايگاه تبليغات شهري در اين است که نشاندهنده  نتايج بدست آمده بر اساس آزمون صورت گرفته 

 ارزيابي مي شود. مديريت شهري در حد متوسط



 

 

نتايج حاصل از نظر شهروندان در مورد تاثير تبليغات شهري بر زمينه هاي فرهنگي  6ل شماره ودر جد 

و اقتصادي آنها درج شده است. طبق جدول مزبور تاثير تبليغات شهري بر شاخص هاي ارتقاء دانش مردم، 

ايين ارتقاء بينش شهروندان، فرهنگ سازي در جامعه، ايجاد اشتغال و درآمد و زيباسازي فضاهاي شهري  پ

نيز معنادار است. بنابراين مي توان گفت که  تر از حد متوسط است و اين پايين تر بودن از نظر آماري

تبليغات شهري تاثير زيادي در توسعه فرهنگي و اقتصادي و زيباسازي شهر نداشته است و مديريت شهري  

و...( توجه و دقت بيشتري داشته بايد در طراحي  عناصر تبليعات شهري)بيلبوردها، تابلوها، پلهاي هوايي 

 باشد و در اين زمينه بر اساس اصول و قواعد علمي حرکت کند تا نتيجه بهتري عايد جامعه شهري گردد. 

ات شهري برشهروندان)فرضيه سوم(غ: تاثير تبلي6جدول شماره   

Test value =3 

 شاخص ميانگين معناداري

 الف( ارتقا دانش مردم ؛ 2.3256 000.

 ب( ارتقا بينش مردم ؛ 2.4651 000.

 ج( فرهنگ سازي در جامعه ؛ 2.3750 000.

 د( ايجاد اشتغال در جامعه ؛ 2.7011 009.

 ه( ايجاد درآمد در شهر ؛ 2.4588 000.

 و( کمك به زيباسازي شهر . 2.2889 000.

 تاثير کلي تبليغات 2.9300 497.

 

  



 

 

 تيجه گيري :ن -1

نتايج زير بدست سبزوار بر اساس بررسيهاي انجام گرفته در خصوص وضعيت تبليغات شهري در شهر 

 :آمد

وضع موجود تبليغات شهري در شهر سبزوار با وضعيت مناسب فاصله معني داري را نشان ميدهد  -الف 

 .زنگري استتبليغات شهري در نظام مديريت و برنامه ريزي شهري شهر سبزوار نيازمند با جايگاه -ب

تاثير گذاري تبليغات شهري در شهر سبزوار تاثير گذاري متوسطي است و اين اثر گذاري مي تواند  –ج  

 .ارتقا پيدا نمايد

بر اساس پيمايش هاي ميداني و انجام مصاحبه و تکميل پرسشنامه مشکالت زير در مقوله تبليغات شهري  

مناسبتر تبليغات شهري موثر  که رفع آنها مي تواند در تاثير گذاري بهتر و شهر سبزوار قابل توجه است

نبود ضابطه معين در استفاده از رسانه هاي تبليغات محيطي )موضوع، نوع، جنس، شکل و طراحي  : باشد

 عدم ارائه مکانيزم و راهکار مناسب در شيوه استفاده از رسانه محيطي که دليل ايجاد فضاي بصري، آگهي( 

ت به اشفتگي محيط عدم وجود مولفه هاي زيبايي شناختي در ساختار طرح که در نهاي، مغشوش است

ظاهر ناخوشايند ناشي از بقاياي پوسترهاي نصب شده بر روي برخي تابلوها که به مرور شهري مي انجامد، 

نبود امکانات ، زمان به خاطر ضخامت اليه هاي افزايش يافته کاربرد اوليه پانل را کم رنگ مي سازد

عدم ، نورپردازي و روشنايي مناسب که ديد را در تاريکي شب را تاحدود زيادي با مشکل مواجه مي سازد

وني پوسترها و تابلوهاي متفرقه بر ديوارهاي ننصب بي رويه و غيرقا،وجود مکان يابي صحيح و کارشناسانه 

ه اينکه طرح و قانون نوشته شده اي در اين زمينه شهر باعث شده تا سازمان ها، شرکت ها و افراد، با توجه ب

به هر صورت که مي توانند روي تابلو و حتي ديوار پشت آن نصب  را  وجود ندارد پوستر و آگهي خود

بديهي است که حل مجموعه مشکالت ذکر شده مي تواند زمينه مناسبي را براي توسعه تبليغات کنند. 

 مطلوب براي برنامه ريزي توسعه پايدار شهري اين شهر بهره گرفت .مهيا ساخته و از اين فرصت شهري 
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بررسي تاثيرات تبليغات بدنه اتوبوسهاي شهري بر مخاطبين تامين  (0732)ژينوسبنکدارسخي، فاطمه -1

 سازمان تامين اجتماعي ،اجتماعي

؛ طراحي فضاهاي شهري، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات (0730)بنيادي، توسلي، محمود و ناصر -2

 معماري.

؛ تجهيزات خياباني و محيط زيست شهري، سيد مهدي  (0721)مالت، هرالد لوئيس و کارول گيبل،  -3

 .6صدرالسادات زاد، مجله معماري و شهرسازي، شماره 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بررسي وضعيت تبليغات شهري اهواز (0736)نريميسا مدينه  -4

،مجموعه مباحث وروشهاي شهرسازي)جمعيت(،مرکز مطالعات وتحقيقات (0732) زنجاني،حبيب اهلل، -5

 شهرسازي ومعماري ايران،چاپ سوم.

طرح نظر سنجي مردمي از نحوه ي خدمات  ،مي شهر سبزوارسالاشوراي ( 0712)جواديان، سيد حميد،  -6

 رساني سازمان اتوبوسراني سبزوار و حومه

مقايسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب تابلوهاي تبليغات شهري در بررسي و  (0713)رامين اردالن  -7

 دانشکده صدا و سيما  تهران ، مکان(-اندازه-)محتوا 0712سطح شهر تهران در مرداد ماه 

 ،کاربري اراضي شهري ،يزد،انتشارات دانشگاه يزد.(0710) ،ياري ،کرامت اهللز -8

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران  تبليغات شهري يا شهر تبليغاتي (0712)سعيد مير شاهي  -9

؛ طراحي فضاها و مبلمان شهري، مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري،  (0739)سعيدنيا، احمد، -01

 سازمان شهرداري هاي کشور.

: دانشنامه جامع مديريت شهري و روستايي، سازمان شهرداريها و (0713)سعيدنيا، احمد، -00

 دهياريهاي کشور
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( رهيافت هائي در طراحي مبلمان شهري ، انتشارات سازمان شهرداري هاي 0710مرتضائي رضا ) -02

 کشور

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران  تهران و تبليغات شهري  (0711)بوبيحتورج م -07

 انتشارات دانشگاه تهران.؛ از شار تا شهر، تهران: ( 0738)حبيبي، محسن، -06

) منابع آب و مسائل آن درشهرستان سبزوار( مجموعه مقاالت سبزوار ( 0733)خورسندي ،احمد، -08

 و توانمنديهاي توسعه،سبزوار،انتشارات تربيت معلم سبزوار.

ماهنامه شهرداريها، ضميمه  ؛ تابلوهاي شهري معيارهاي ساماندهي،( 0731)مؤسسه نماد رسا گستر -02

 .  . 7شماره 
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