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يکــی از نقــاط ضعــف و چالش هــاي اقدامــات پیشــگیري اولیــه از اعتیــاد در ســطح رســانه، 
ــه  ــزي ب ــر اســاس برنامه ري ــروي انســاني متخصــص در ســطح كشــور مي باشــد. ب ــود نی كمب
عمــل آمــده بــا انتخــاب كمیتــه اي متشــکل از 11 نفــر نخبــگان و متخصصــان عرصه پیشــگیري، 
ــی، حمیــد پیــروی، فرهــاد طارمیــان، مهــرداد  ــان : حمیــد صرامــی، حمیــد يعقوب )شــامل آقاي
ــی،  ــد، شــهرام محمدخان ــب اهلل مســعودی فري ــری نخســت، حبی ــد رضــا طاه ــی، حمی احترام
ــن  ــاه كار فشــرده ضم ــد م ــي چن ــوری( ط ــه ن ــی، و رباب ــا میربیگ ــريفی و خانم ه ــد پورش حمی
ــک از  ــر ي ــي ه ــرفصل های آموزش ــوب و س ــدا چارچ ــران، ابت ــدگاه صاحب نظ ــع آوري دي جم
ــدام از  ــر ك ــی در ه ــوای آموزش ــه محت ــئولیت تهی ــپس مس ــن و س ــدف تدوي ــای ه كانون ه
كانون هــای هــدف بــه چنــد نفــر از اعضــای كمیتــه فــوق محــول شــد. در همیــن راســتا بســته 
آموزشــی »پيشــگيری اوليــه از اعتيــاد بــا تمركــز بــر رســانه« بــرای متخصصــان پیشــگیری 

اولیــه از اعتیــاد در زمینــه رســانه طراحــی شــده اســت.

مقـــــدمه

انتظار می رود پس از خواندن اين كتاب :

مدل های مهم در تغییر رفتار را بدانید.. 1

با انواع رسانه و نقاط قوت و ضعف آن آشنا شويد.. 2

با بازاريابی اجتماعی و حمايت طلبی رسانه ای آشنا شويد.. 3

با روش های طراحی پیام آشنا شويد.. 4

بتوانید يک كارزار رسانه ای طراحی نمايید.. 5

بتوانید تولیدات رسانه ای را ارزشیابی كنید.. 6

سیاست ها و  خط مشی های ملی اعتیاد ، سؤاالت رايج و باورهای غلط در اعتیاد را بدانید.. 7

اهداف آموزشي 



فصل یک
مدل های تغيير رفتار در 

آموزش بهداشت ، و رسانه
1
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اهداف آموزشی

. اهميـِت داشـتن یـک مـدل تغيير رفتـاری ، در طراحـی برنامه های رسـانه  ای 
پيشـگيرانه را بدانند.

. شایع ترین مدل های تغيير رفتار را  نام ببرند.
. خصوصيات اصلی مدل پاسخ-محرک را بدانند.

. نکات اصلی مدل شناختی اجتماعی را بدانند.
. اصول كلی مدل عمل منطقی را بدانند.

. مدل باور بهداشتی و كاركرد های آن را بدانند.
. چارچوب كلی مدل بسط احتمالی ترغيب را بدانند.

مقدمه

گام اول در طراحــی يــک برنامــه رســانه ای از ديــدگاه متخصصیــن ســالمت ، توجــه بــه ديدمــان هــا 
)پارادايــم( ، رويکردهــا و مــدل هــای بــه كار رفتــه در آن طــرح مــی باشــد . يعنــی طــراح مــی بايســت 
از يــک چارچــوب ذهنــی مشــخصی اســتفاده نمــوده و بــه طراحــی كار بپــردازد و نمــی توانــد بــه طــور 
تصادفــی و غیــر مبتنــی بــر شــواهد ، كار كنــد. بــرای ورود بــه ايــن بحــث الزم اســت مــرور مختصــری 
ــی كــه در  ــای ســالمت داشــته باشــیم. بســیاری از اقدامات ــر مــدل هــای آمــوزش بهداشــت و ارتق ب
حــوزه ســالمت و بــه ويــژه اقدامــات پیشــگیرانه انجــام مــی شــود ، بــه ايــن دلیــل بــا شکســت روبــه 
رو مــی شــوند كــه در طراحــی ايــن قبیــل برنامــه هــا ، از هیــچ مــدل علمــی اســتفاده نمــی شــود و 
ــژه و احساســی  ــوه هــای وي ــه جل ــه صــرف توجــه ب ــد ب ــن برنامــه هــا تصــور مــی كنن ســازندگان اي
كــردن تولیــدات رســانه ای ، مــی تواننــد بــر روی مخاطــب تأثیــر داشــته باشــند. توجــه بــه ايــن جملــه 
،بســیار مهــم اســت كــه ، مــا در تولیــدات رســانه ای در حــوزه ســالمت ، بــه دنبــال تأثیــرات گــذرا 
و صرفــًا احساســی نیســتیم ، بلکــه مهــم تــر و بســیار مهــم تــر از آن ، بــه دنبــال تغییــرات و تأثیــرات 
نگرشــی و رفتــاری هســتیم .  بــه هــر حــال ، آگاهــی تولیدكننــدگان محصــوالت رســانه ای پیشــگیری از 
ســوء مصــرف مــواد ، از مــدل هــای تغییــر رفتــار در آمــوزش بهداشــت ، امــری ضــروری مــی باشــد 
ــروژه هــای رســانه  ــه عنــوان مشــاور علمــی ، در پ ــن امــور ب ــد از فــردی آگاه در اي ــا حداقــل باي و ي
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ای اســتفاده نماينــد و عــدم توجــه بــه ايــن مبانــی علمــی ، قطعــًا منجــر بــه هــدر رفتــن منابــع و عــدم 
ــده  ــه تألیــف گردي ــن زمین ــی در اي ــاب هــای فراوان ــد شــده مــی گــردد. كت اثربخشــی محصــول تولی
اســت كــه در ايــن فصــل ، مــا بــه ارايــه خالصــه ای از معتبرتريــن  و مهــم تريــن منابــع علمــی موجــود 

اكتفــا نمــوده و همچنیــن عمدتــًا  بــه جنبــه هــای كاربــردی و كاركــردی آن مــی پردازيــم. 

در ادامه ،  به توضیح گذرای »مدل های تغییر رفتار« می پردازيم. 

مدل های تغيير رفتار

 )SR( 11-تئوری پاسخ محرک

يکی از مدل های به كار رفته در توضیح و تغییر رفتار، تئوری پاسخ محرک يا SR است )توردن دايک، 
1898؛ هال، 1943(. اين تئوری های شرطی شدن، يادگیری را بر پايه روابط میان محرک، پاسخ و تقويت 
توضیح می دهند )پارسل و بارانووسکی، 1981؛ پارسل، 1983(. اسکینر ـ رفتارشناس ـ عقیده داشت كه 

تناوب رفتارها با تشويق ها و تقويت هايی كه به دنبال آن رفتار می آيد، تعیین می شود.

بــه عقیــده اســکینر، ِصــرف ارتبــاط زمانــی میــان يــک رفتــار و يــک پــاداش فــورِی متعاقــب كافــی 
اســت ، تــا احتمــال ايــن كــه آن رفتــار تکــرار شــود، افزايــش يابــد. بــه ايــن نــوع رفتارهــا ،  رفتــار 
هــای خــود بــه خــود گفتــه مــی شــود، ايــن رفتارهــا بــا پــاداش يــا تقويــت محیطــی تکــرار مــی شــوند 
ــاب  ــاس بازت ــود براس ــه خ ــود ب ــای خ ــر، رفتاره ــارت ديگ ــه عب ــکاران، 1988(. ب ــتاک و هم )روزنس

محیطــی كــه دريافــت مــی كننــد ، ممکــن اســت رفتــار پیشــین را تقويــت كننــد يــا نکننــد.

نتايـج يـک رفتـار مـی تواند به صـورت تقويت يا تنبیه ظاهر شـود. افراد مـی توانند از هـر دوی آنها 
يـاد بگیرنـد. اسـکینر تقويـت را هرگونـه رويـدادی كه بـه دنبال رفتـاری می آيـد و احتمال تکـرار همان 
رفتـار در آينـده را افزايـش مـی دهد، تعريف كرده اسـت. به عبارت ديگـر، »تقويت اثر نیروبخشـی دارد 
و در زمانـی رخ مـی دهـد كـه رفتارهای عامل ، نتايج مشـخص و معینی داشـته باشـند« )نـای،  1992(. 

رفتـار در صورتـی بـا احتمال بیشـتری در آينده رخ مـی دهد كه:

 1( تقويت ، متناوب و پیاپی باشد. 

 2( تقويت ، درست پس از رفتار مطلوب ارائه شود. 

اگــر يــک رفتــار، ماهیــت پیچیــده ای داشــته باشــد، حركــت هــای آهســته تــر بــه ســوی رفتــار 
مطلــوب بــا تقويــت مناســب كمــک مــی كنــد كــه آن رفتــار مطلــوب شــکل بگیــرد. پیــام كاربــردی 
ــا يــک  ايــن جملــه ايــن اســت كــه بــرای ايجــاد يــک رفتــار مناســب در مخاطــب ، گاهــی اوقــات ب

1	 Stimulus	Response	Theory
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برنامــه رســانه ای ممکــن اســت بــه هــدف خــود نرســیم ، بلکــه بايــد بــا تولیــد يــک ســری برنامه هــای 
ــأله  ــن مس ــم.  اي ــدام كنی ــتر( اق ــای بوس ــاوب آن )دوزه ــرار متن ــم ، و تک ــا ه ــط ب ــانه ای مرتب رس
ــیگار كشــیدن ، مصــرف  ــد س ــتی مانن ــده بهداش ــار پیچی ــک رفت ــر ي ــرای تغیی ــالش ب ــد در ت می توان
مــواد يــا ترغیــب بــه انجــام ورزش كمــک كننــده باشــد. در حالــی كــه تقويــت ، احتمــال تکــرار يــک 
رفتــار را افزايــش مــی دهــد، تنبیــه از احتمــال تکــرار آن مــی كاهــد. بــه هرحــال تقويــت و تنبیــه هــردو 
مــی تواننــد مثبــت يــا منفــی باشــند. واژه هــای مثبــت و منفــی در ايــن بخــش بــه معنــای خــوب يــا 
بــد نیســتند، بلکــه مثبــت يعنــی اضافــه كــردن چیــزی )اثــر يــا محــرک( بــه شــرايط و منفــی يعنــی 

حــذف چیــزی )حــذف يــا كاهــش اثــر يــا محــرک( از شــرايط.

ــان  ــحالی ش ــا خوش ــذت ي ــب ل ــه موج ــه ای ك ــه نتیج ــد ك ــدام كنن ــه ای اق ــه گون ــراد ب ــر اف اگ
مــی شــود ايجــاد شــود، بــه آن تقويــت مثبــت )يــا پــاداش( مــی گوينــد. مثــال هايــی از ايــن دســت، 
ــی دارد،  ــان تمريــن حــس خوب فــردی اســت كــه در برنامــه ای ورزشــی شــركت مــی كنــد و در پاي
يــا كســی كــه در برنامــه كاهــش وزن شــركت مــی كنــد و از مســئول مربوطــه تشــويق هــای كالمــی 
ــردازان  ــد ، كــه بازهــم موجــب ايجــاد احساســی خــوب در او مــی شــود. تئــوری پ دريافــت مــی كن
ــی و  ــه خوشــايند )احساســات درون ــن شــرايط، تجرب ــد در هــر دوی اي پاســخ محــرک ذكــر مــی كنن
تشــويق كالمــی، بــه ترتیــب( درســت پــس از رفتــار رخ مــی دهــد كــه در جــای خــود احتمــال تکــرار 

آن رفتــار را افزايــش مــی دهــد.

در حالــی كــه تقويــت مثبــت بــه افــراد كمــک مــی كنــد رفتــار را شــکل دهنــد، رفتارهايــی كــه 
از تنبیــه اجتنــاب مــی كننــد هــم يــاد گرفتــه مــی شــوند، چــون فشــاری را كــه بــه دنبــال آن تنبیــه 
می آيــد كاهــش مــی دهنــد )روزنتــاک و همــکاران، 1988(. مثالــی مناســب از تقويــت منفــی  ، برنامــه 
تــرک اعتیــادی اســت كــه مســتلزم هزينــه هفتگی)ماهانــه( اســت و وقتــی ُمراجــع بــه دلیــل آن كــه از 
برنامــه بهبــودی بــه درســتی تبعیــت كــرده و پیشــرفت هــای رفتــاری داشــته اســت ، از درصــدی از 
پرداخــت هــای هفتگی)ماهانــه( معــاف مــی گردد.حــذف ايــن اجبار)پرداخــت هزينــه(، احتمــال تکــرار 

رفتــار مطلــوب )پیشــرفت هــای رفتــاری( را افزايــش مــی دهــد .

 )SCT( 12-تئوری شناختی اجتماعی

تئــوری هــای يادگیــری اجتماعــی )SCT( راتــر )1954( و بانــدورا )1977( ـ يــا طبــق نــام گــذاری 
ــدوا )1986( تئــوری شــناختی اجتماعــی )SCT( ـ از تركیــب تئــوری هــای پاســخ محــرک  ــاره بان دوب
)SR( و شــناختی حاصــل مــی شــود. طراحــان تئــوری پاســخ محــرک ، بــر نقــش تقويــت ، در شــکل 
ــردن«  ــر ك ــه »فک ــاز ب ــار، نی ــح رفت ــرای توضی ــه ب ــد ك ــن باورن ــر اي ــد و ب ــد دارن ــار تأكی ــری رفت گی
يــا »اســتدالل« نیســت. امــا بانــدورا )2001( مــی گويــد »اگــر اعمــال تنهــا براســاس پــاداش هــا يــا 

1	 Socio	Cognitive	Theory
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تنبیه هــای خارجــِی از پیــش موجــود صــورت مــی گرفتنــد، مــردم ماننــد بادنمــا اقــدام مــی كردنــد و 
بــه طــور دائــم براســاس فشــاری كــه در هرلحظــه بــه آنهــا وارد مــی شــد ، تغییــر جهــت مــی دادنــد«.  
مثالــی از ايــن مــورد را مــی تــوان دربــاره قوانیــن راهنمايــی و رانندگــی بیــان كــرد . بــا ايــن كــه همــه 
راننــدگان مــی داننــد ، تخلــف در رانندگــی موجــب جريمــه شــدن آنهــا مــی گــردد ، بــاز هــم قوانیــن 
رانندگــی را بــه طــور كامــل رعايــت نمــی كننــد. طراحــان تئــوری شــناختی بــر ايــن باورنــد كــه تقويت، 
يــک بخــش مکمــل بــرای يادگیــری اســت، امــا بــر نقــش فرضیــه هــا يــا انتظــارات ذهنــی فــرد هــم 
تأكیــد دارنــد )روزنســتاک و همــکاران، 1988(. بــه عبــارت ديگــر، تقويــت بــه يادگیــری كمــک مــی 
ــار از  ــار را تعییــن مــی كنــد، »رفت ــار، رفت ــه همــراه انتظــارات فــرد از نتايــج رفت كنــد، امــا تقويــت ب
ــدام خــاص اســت كــه  ــی از يــک اق ــی يــک نتیجــه و انتظــار ذهن ــی از ارزش ذهن ــن منظــر، بازتاب اي
آن نتیجــه را بــه دنبــال دارد. براســاس ايــن تئــوری، تقويــت را بــه يکــی از ايــن ســه روش می  تــوان 
انجــام داد: مســتقیم، مشــاركتی ، و خــودـ  تقويتــی )بارانووســکی، پــری، پارســل، 2002(. مثالــی از تقويت 
ــه مشــتريانی كــه  مســتقیم، گروهــی از آمــوزش دهنــدگان ســالمت هســتند كــه بازخــورد كالمــی ب
كاری را درســت انجــام داده انــد، مــی دهنــد. تقويــت مشــاركتی، يعنــی افــراد را واداريــم كســی را كــه 
بــرای رفتــار درســتی تشــويق می شــود، مشــاهده كننــد. بــه ايــن حالــت »يادگیــری مشــاهده ای« )بارانووســکی 
ــت( از  ــه مــی شــود. در سیســتم تشــويق )تقوي ــا »مــدل ســازی اجتماعــی« گفت و همــکاران، 2002( ي
ــد و در  ــداری می كنن ــود نگه ــار خ ــنادی از رفت ــراد اس ــی(، اف ــود ـ تقويت ــويقی )خ ــود ـ تش ــق خ طري

صــورت بــروز رفتــار مناســب، خــود را تشــويق كــرده يــا بــه خــود پــاداش می دهنــد.

ــی  ــد چــه رفتارهاي ــد بدانن ــد، نخســت باي ــروز دهن ــه را ب ــای اولی ــراد رفتاره ــرار باشــد اف ــر ق اگ
ــاری  ــت رفت ــوم، قابلی ــن مفه ــه اي ــد. ب ــروز دهن ــا را ب ــه آنه ــه چگون ــن ك مناســب اســت و ســپس اي
ــی از  ــوان يک ــه عن ــات )ب ــت هیجان ــراد ، مديري ــرار اســت اف ــر ق ــه، اگ ــرای نمون ــود. ب ــی ش ــه م گفت
ــارت  ــوان مه ــه عن ــی ب ــد دانش ــد بدانن ــد، اول باي ــام دهن ــی( را انج ــای زندگ ــمت های مهارت ه قس
مديريــت هیجانــات وجــود دارد و بعــد بايــد بداننــد چگونــه آن را درســت انجــام دهنــد. افــراد زيــادی 
برنامه هــای مربــوط بــه ســالمت را شــروع مــی كننــد، فقــط بــرای آن كــه طــی شــش مــاه اول آن را 
كنــار بگذارنــد )ديشــمن، ســالیس و اورنســتاين، 1985( و بعضــی از آنهــا چــون نمــی داننــد چــه طــور 
درســت آنهــا را انجــام دهنــد ، آن را كنــار مــی گذارنــد. مثــال تصــور كنیــد در يــک برنامــه كاهــش 
عوامــل خطــر بیمــاری هــای قلبــی ، بــه افــرادی كــه اضافــه وزن دارنــد توصیــه مــی شــود كــه ورزش 
كننــد . آنهــا نیــز بــه خوبــی  مــی داننــد كــه بايــد ورزش كننــد، پــس تصمیــم مــی گیرنــد در همــان 
روز اول تمريــن ،چنــد كیلومتــر!! بدونــد ، روز بعــد دچــار درد عضــالت مــی شــوند و دويــدن را كنــار 
مــی گذارنــد. در واقــع آنهــا نــه بــه دلیــل دويــدن بلکــه بــه دلیــل نداشــتن مهــارت دويــدن ، آن را 
كنــار گذاشــته انــد. پــس ،تســلِط مهارتــی ، بســیار مهــم اســت. لــذا در برنامــه هــای رســانه ای ، نبايــد 
ــرای ايــن تغییر)تــرک  ــه مخاطــب برســد كــه ب ــد ب ــام باي ــن پی ــده گرفــت و اي ــی را نادي ــد مهارت بُع
مــواد يــا بهبــودی( ، نیــاز بــه كســب مهــارت دارد ، و قطعــا بــرای كســب هــر مهارتــی بايــد  تــالش 

مســتمر نمــود و صبــر داشــت تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســد.
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  )TRA( 13-تئوری عمل منطقی

تئـوری ديگـری كـه در متـون تخصصـی تغییـر رفتـار بهداشـتی بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
اسـت، تئـوری عمـل منطقـی فیـش باين اسـت )فیـش بايـن، 1976(. همانند تئـوری هايی كـه پیش از 
ايـن مـورد بحـث قـرار گرفتنـد، ايـن تئـوری به ايـن منظـور مطرح شـد كه نـه تنهـا رفتار بهداشـتی، 
بلکـه تمامـی رفتارهـای ارادی را توضیـح دهـد. تئوری هـای قبلی مورد بحـث ، به طور مسـتقیم درباره 
رفتـار بودنـد، ولـی ايـن تئـوری ، قالبـی بـرای مطالعـه نگرش هـای منتهـی به رفتـار فراهم می سـازد. 
فیـش بايـن و آژن )1975( میـان نگـرش، بـاور، قصـد رفتـاری و رفتـار ، تمايـز قائل می شـوند و قالبی 
مفهومـی بـرای مطالعـه رابطـه میـان ايـن چهـار مفهـوم ارائـه مـی دهنـد. »قصـد رفتـاری« بـه عنوان 
باالتريـن مرحلـه بـاور ديـده مـی شـود و حاكـی از تسـلط ادراكات ذهنـی افـراد و بیـان ايـن احتمـال 
اسـت كـه آنهـا رفتـار را بـروز خواهنـد داد )پارسـل، 1983(. براسـاس ايـن تئـوری، قصد بـرای بروز 
رفتـاری معیـن، تابـع نگـرش او بـه رفتـار مذكـور و هنجارهای ذهنـی او در ارتبـاط با آن رفتار اسـت. 
نگـرش منجـر بـه رفتـار، بـا باورهای فرد دربـاره نتايج يـا مـوارد مرتبط با بـروز رفتار تعیین می شـود 
)باورهـای رفتـاری( و بـا ارزشـیابی نتايـج يـا مزايـای مرتبـط اسـتقرار می يابـد )مونتانو و كاسـپرزيک، 
2002(. بـه ايـن ترتیـب، فـردی كـه عقايـد محکمـی دربـاره نتايـج مثبـت حاصـل از بروز يـک رفتار 
دارد، نگـرش مثبتـی بـه آن رفتـار خواهد داشـت. بـرای نمونه، اگر فـردی به طور جدی احسـاس كند 
كـه ورزش قـادر اسـت بـه كنتـرل وزن او كمک كنـد، آن گاه آن فرد نگـرش مثبتی بـه ورزش خواهد 
داشـت. عکـس ايـن قضیـه نیـز صـادق اسـت. باورهـای ضعیـف دربـاره نتايـج ورزش موجـب ايجـاد 
نگـرش منفـی بـه آن خواهـد شـد. بـه همیـن ترتیـب در تولیـد برنامه هـای رسـانه ای ، هـدف صرفًا 
اطـالع رسـانی نیسـت ، يعنـی نمـی خواهیم فقـط دانش مـردم  افزايـش يابد، بلکـه نگـرش و باورهای 

آنهـا نیـز در برنامـه هـای رسـانه ای بايـد مـورد توجه قـرار بگیرد.

ــای  ــتند . »هنجاره ــی هس ــای ذهن ــاری ، هنجاره ــر رفت ــای تغیی ــه ه ــر در برنام ــم ديگ ــه مه نکت
ذهنــی« بــا باورهــای هنجــاری مشــخص مــی شــوند. باورهــای هنجــاری، باورهايــی هســتند كــه فــرد 
بــا، ايــن كــه آيــا اطرافیــان كلیــدی اش آن رفتــار را تأيیــد يــا رد مــی كننــد ، ارتبــاط دارد و بــا انگیــزه 
ــو و كاپرزيــک، 2002(. در بســیاری  فــرد بــرای پیــروی از افــراد مذكــور، تقويــت مــی شــوند )مونتان
ــن، شــركاء ، دوســتان  ــرد مــی تواننــد بســتگان، والدي ــرای ف ــراد كلیــدی ب از رفتارهــای بهداشــتی، اف
ــکان  ــد پزش ــن متخصصــان مانن ــکاران و همچنی ــس و هم ــای شــخصیتی، ريی ــان، الگوه ــک، معلم نزدي
باشــند. از ايــن گــروه در برنامــه هــای رســانه ای ســالمت و آمــوزش بهداشــت ، بــه عنــوان مخاطبیــن 
ثانويــه )Audience	Secondary( نــام بــرده مــی شــود و گروهــی بســیار مهــم در برنامــه هــای تغییــر 
ــانه ای  ــه رس ــک برنام ــه ي ــن ثانوي ــس مخاطبی ــند. پ ــی باش ــدف( م ــروه ه ــاری مخاطــب اولیه)گ رفت
پیشــگیری از اعتیــاد ، ممکــن اســت والديــن، معلمیــن، چهــره هــای محبــوب ، مديــران كارخانــه هــا و 

ســاير محیــط هــای كار ، و افــراد ديگــر باشــند.

1	 Theory	of	Rational	Act
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 )TPB( 14-تئوری رفتار برنامه ریزی شده

ــاًل ارادی ســر  ــا رفتارهــای كام ــی بیشــترين موفقیــت را دارد كــه ب ــی  ، زمان ــوری عمــل منطق تئ
و كار داشــته باشــیم، امــا زمانــی مشــکل پیــش مــی آيــد كــه تئــوری مذكــور در رفتارهايــی بــه كار 
رود كــه كامــاًل تحــت كنتــرل ارادی نیســتند. مثــال مناســبی از ايــن قضیــه، فــرد ســیگاری اســت كــه 
می  خواهــد تــرک كنــد امــا موفــق نمــی شــود. هرچنــد تمايــل و قصــد فــرد بــرای تــرک بــاال اســت،  
امــا عوامــل غیرانگیزشــی ـ ماننــد فقــدان فرصــت هــا و امکانــات الزم، نبــود مهــارت هــا و منابــع ـ 

مــی توانــد از موفقیــت فــرد جلوگیــری كنــد )آژن، 1988(.

ــه  ــت ك ــی اس ــل منطق ــوری عم ــعه تئ ــل توس ــده )TPB(، حاص ــزی ش ــه ري ــار برنام ــوری رفت تئ
ــزی  ــه ري ــار برنام ــوری رفت ــان تئ ــده می ــاوت عم ــردازد. تف ــی پ ــل م ــرل ارادِی ناكام ــه مســأله كنت ب
شــده TPB و تئــوری عمــل منطقــی TRA، اضافــه شــدن يــک عامــل ســوم ، يعنــی  قصــد و اراده بــه 
ــه  ــار برنام ــوری رفت ــی، تئ ــل منطق ــوری عم ــد تئ ــی باشــد. همانن ــه آن م ــی مســتقل ب ــوان مفهوم عن
ــر مــی گیــرد، امــا در  ريــزی شــده در راســتای رفتــار و هنجــار ذهنــی ، مفهــوم نگــرش را هــم در ب
برگیرنــده مفهــوم كنتــرل رفتــاری درک شــده نیــز مــی باشــد. كنتــرل رفتــاری درک شــده ، مشــابه 
مفهــوم خودكارآمــدی در تئــوری شــناختی اجتماعــی )SCT( اســت. »كنتــرل رفتــاری درک شــده« بــا 
باورهــای كنتــرل و بــا در نظــر گرفتــن حضــور يــا نبــود تســهیل كننــده هــا يــا موانــع اقدامــات رفتــاری 
تعییــن مــی شــود و بــا قــدرت درک شــده يــا تأثیــر هرعامــل بــرای تســهیل يــا مهــار رفتــار تثبیــت 
ــا دشــواری درک شــده  ــه ســهولت ي ــاری درک شــده ، ب ــارت ديگــر، كنتــرل رفت ــه عب می گــردد«. ب
بــروز يــک رفتــار اطــالق مــی شــود ، كــه نشــان دهنــده تجربــه قبلــی و موانــع و دشــواری هــای پیــش 
رو مــی باشــد. بــه عنــوان قانونــی كلــی، هرچــه نگــرش و هنجــار ذهنــی در قبــال يــک رفتــار مطلوب تــر 
و كنتــرل رفتــاری درک شــده بیشــتر باشــد، قصــد و اراده فــرد بــرای بــروز رفتــار مــورد نظــر قوی تــر 

خواهــد بــود )آژن، 1988(.

شــکل يــک ، دو نمــای مهــم ايــن تئــوری را نشــان مــی دهــد. نخســت كنتــرل رفتــاری درک شــده 
ــی اگــر  ــرل ذكــر شــده، حت ــدون كنت ــی ب ــرای قصــد و اراده را فراهــم مــی ســازد. يعن ــزه الزم ب انگی
نگــرش در قبــال رفتــار و هنجــار ذهنــی قــوی و بــاال باشــد، قصــد و اراده ممکــن اســت پايیــن باشــد. از 
ســوی ديگــر، ممکــن اســت ارتبــاط مســتقیمی میــان كنتــرل رفتــاری درک شــده و رفتــار وجــود داشــته 
باشــد. رفتــار نــه تنهــا بــه انگیــزه بلکــه بــه كنتــرل كافــی و مناســب هــم بســتگی دارد. بــه ايــن ترتیــب 
ــد مســتقل از قصــد  ــاری درک شــده مــی توان ــن طــور اســتدالل كــرد كــه كنتــرل رفت ــوان اي مــی ت
رفتــاری، دســتیابی بــه مقصــود را پیــش بینــی كنــد. بــا اســتفاده از مثــال ســیگار كشــیدن، بــه عنــوان 
 TPB رفتــاری كــه بــه طــور كامــل تحــت كنتــرل ارادی نیســت، تئــوری رفتــار برنامــه ريــزی شــده

پیــش بینــی مــی كنــد كــه افــراد در صورتــی ســیگار را تــرک مــی كننــد كــه:

نگرش مثبتی در قبال ترک سیگار داشته باشند.. 1

1	 Theory	of	Planned	Behavior
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فکر كنند ديگرانی كه آنها برای شان ارزش قائل هستند، معتقدند ترک سیگار برايشان خوب است.. 2

احساس كنند بر ترک سیگار كنترل دارند.. 3

شکل يک |  نمودار تئوری رفتاربرنامه ريزی شده

 )HBM( 15-مدل باور بهداشتی

ايـن مـدل در برنامـه هـای تغییر رفتار بهداشـتی  ، يکی از رايـج ترين مدل ها اسـت. اين مدل   
در سـال هـای 1950 توسـط گروهی از روان شناسـان طراحی شـد تـا توضیح دهند چرا مـردم از خدمات 
بهداشـتی اسـتفاده مـی كننـد يـا اسـتفاده نمـی كننـد )روزنسـتاک، 1966(.  در يـک برنامه رسـانه  ای ، 
چگونـه بايـد مـردم را بـه شـركت در كالس های مهارت هـای زندگی ، فعالیـت در برنامه هـای اجتماع 
محـور ، يـا اقدامـات مشـابه ، ترغیـب نمايیـم؟ مـدل بـاور بهداشـتی بر پايـه مـدل تصمیم گیـری لوين 
اسـتوار اسـت )لويـن 1935؛ لويـن و همـکاران، 1944(. اين مدل از زمـان پیدايش ، در كمـک به توضیح 
رفتارهـای گوناگـون بهداشـتی بـه كار رفته اسـت ) يانـز و بکر، 1984(.شـکل دو ، نمـوداری از مدل باور 

بهداشـتی HBM را طبـق بیـان بکـر، دراخ مـن و كرشـت ارائه می كنـد )1974(.

1	 Health	Belief	Model

هنجار ذهنیرفتار قصد

كنترل رفتار درک شده

نگرش در قبال رفتار
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شکل دو |  HBM به عنوان پیش بینی كننده رفتارهای سالمت محور پیشگیرانه

 

در ســالهای اخیــر، »خودكارآمــدی« بــه مفهــوم معنادارتــری در مــدل بــاور بهداشــتی )HBM( بــدل 
شــده اســت. وقتــی نخســتین بــار ايــن مــدل مطــرح شــد، خودكارآمــدی بــه طــور واضــح بخشــی از آن 
را تشــکیل نمــی داد ، يعنــی تمركــز اصلــی ايــن مــدل بــر اعمــال محــدود پیشــگیرانه و معمــوالً يــک 
نوبتــی، ماننــد پذيرفتــن يــک آزمــون غربالگــری يــا ايمــن ســازی بــود، اعمالــی كــه عمومــًا رفتارهايــی 
بــا بـُـروز ســاده بودنــد )يانــز، چمپیــون و اســترچر، 2002( و يــا رفتارهايــی كــه بیشــتر اعضــای گــروه 
هــدف بــرای آنهــا خودكارآمــدی داشــتند. بــه هرصــورت، وقتــی طراحــان مــی خواهنــد از مــدل بــاور 
ــد و  ــدف من ــای ه ــد رفتاره ــه نیازمن ــد ك ــتفاده كنن ــای ســالمت اس ــرای مداخــالت ارتق بهداشــتی ب
مســتلزم تغییــرات طوالنــی مــدت انــد، بايــد مفهــوم خودكارآمــدی را هــم در ايــن مــدل بگنجاننــد. 
ــه  ــبت ب ــدل HBM( نس ــق م ــد )طب ــراد باي ــد، اف ــز باش ــت آمی ــار ، موفقی ــر رفت ــه تغیی ــرای آن ك ب
الگوهــای رفتــاری فعلــی شــان احســاس خطــر كننــد )آســیب پذيــری و خطــر درک شــده( و اعتقــاد 

ادراكات فرد فاكتورهای تغيير دهنده احتمال عمل

عمل  شده  حس  منافع 
موانع  منهای   ، پيشگيرانه 
حس شده در برابر عمل 

پيشگيرانه

 متغيرهای جمعيت
)سن،جنس،نژاد  ،قومیت،و..(

متغيرهای اجتماعی-روانشناختی 
)شخصیت ، طبقه اجتماعی ، فشار گروه و....(

متغيرهای ساختاری
)دانش درباره بیماری/آسیب اجتماعی، 

برخورد قبلی با آسیب (

تهدید حس شده بيماری یا 
X آسيب اجتماعی

احتمال انجام عمل پيشگيرانه 
توصيه شده

شواهد ابتال، كارزارهای رسانه  ای 
،توصيه های دیگران،مقاالت 
روزنامه ها،سایت های اینترنتی

به  شده  حس  حساسيت 
X بيماری

جدیت و شدت حس شده 
Xبه بيماری
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داشــته باشــند كــه يــک تغییــر خــاص، بــه كســب نتیجــه ای بــا ارزش و بــا هزينــه ای قابــل قبــول 
منجــر خواهــد شــد. همچنیــن بايــد در مــورد خــود ، احســاس توانايــی و قابلیــت )خودكارآمــدی( غلبــه 

بــر موانــع حــس شــده در برابــر اقداماتشــان را داشــته باشــند )يانــز و همــکاران، 2002(.

مثالــی از كاربــرد مــدل بــاور بهداشــتی در آمــوزش پیشــگیری از اعتیــاد مــی آوريــم. فــردی   
در حــال تماشــای تلويزيــون، تبلیغــی دربــاره لــزوم يادگیــری مهــارت هــای زندگــی توســط كــودكان 
و نوجوانــان مــی بینــد. ايــن انگیــزه و شــروعی بــرای اقــدام اســت ، كــه آغــاز تفکــر وی دربــاره نیــاز 
ــادی  ــای زي ــت متغیره ــن اس ــود. ممک ــی ش ــب م ــا را موج ــارت ه ــن مه ــب اي ــه كس ــش ب فرزندان
)جامعــه شناســی، اجتماعــی ، روانــی و ســاختاری( وجــود داشــته باشــند كــه موجــب شــوند، وی كمتــر 
يــا بیشــتر دربــاره آن فکــر كنــد. او يــاد مشــکالت خــودش در دوران نوجوانــی و يــا زمانــی كــه تــازه 
وارد دانشــگاه شــده بــود مــی افتــد و پیــش خــود مــی گويــد ، »اگــر مــن در آن ســنین ، مهــارت هــای 
بیــان شــده در ايــن تبلیــغ تلويزيونــی را داشــتم ، چقــدر خــوب بــود.« او مــی دانــد كــه عوامــل خطــر 
اعتیــاد بــه مــواد ، چــه مــی باشــند و همچنیــن  مــی دانــد كــه دوره نوجوانــی ، يکــی از ايــن عوامــل 
خطــر است)اســتعداد درک شــده(. وی همچنیــن مــی دانــد اگــر فرزنــدش دچــار اعتیــاد شــود، ممکــن 
اســت بســیار جــدی و شــديد باشــد )جــدی بــودن / شــدت خطــر درک شــده(. براســاس ايــن عوامــل، 
فــرد تصــور مــی كنــد كــه دلیلــی بــرای نگرانــی در مــورد فرزنــدش وجــود دارد )تهديــد درک شــده(. 
او مــی دانــد كــه آمــوزش مهــارت هــای زندگــی بــه عنــوان يکــی از عوامــل محافظتــی مهــم مــی توانــد 
در پیشــگیری از اعتیــاد نقــش داشــته باشــد)منافع درک شــده(. امــا شــركت در كالس هــای مهــارت 
هــای زندگــی ، هــم وقــت مــی بــرد ، هــم دسترســی بــه ايــن كالس هــا ســخت اســت و هــم نیــاز بــه 

صــرف هزينــه دارد)موانــع درک شــده(.

 او اكنــون بايــد تهديــد اعتیــاد را بــا مقايســه منافــع و موانــع بســنجد. ايــن تصمیــم در نهايــت بــه 
احتمــال شــركت كــردن يــا شــركت نکــردن فرزندانــش در كالس هــای مهــارت هــای زندگــی منجــر 

مــی شــود )احتمــال پیــش گرفتــن اقــدام ســالمت پیشــگیرانه توصیــه شــده(.

 )ELM( 16-مدل بسط احتمالی ترغيب

ايــن مــدل در ابتــدا بــرای كمــک بــه توضیــح ناهماهنگــی هــای موجــود در نتايــج حاصــل از تحقیــق 
ــن مــدل  ــه طــور اختصاصــی، اي ــر، 2002(. ب ــاردن، ويل ــد )پتــی، ب ــاره نگــرش هــا، طراحــی گردي درب
بــرای كمــک بــه توضیــح ايــن نکتــه طراحــی گرديــد كــه چگونــه پیــام هــای ترويجــی بــا هــدف تغییــر 
نگــرش هــا، بــه وســیله مــردم دريافــت شــده و تحلیــل مــی شــوند. »ايــن مــدل قدمتــی ديرينــه در 
بخــش روان شناســی دارد، امــا كاربــرد آن در ارتقــای ســالمت بــه تازگــی آغــاز شــده اســت« )كرازبــی، 
ــام هــای  ــر پی ــب از زمــان پیدايــش، در تفســیر و پیــش بینــی اث ــن قال ــر، دی كلمنــت، 2002(. اي كل

1	 Elaboration	Likelihood	Model
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بهداشــتی بــر نگــرش هــای حاصلــه و رفتــار آتــی، مفیــد واقــع شــده اســت )پتــی و همــکاران، 2002(.

اين مدل سه عنصر اصلی دارد:

اول؛ ايــن كــه طبــق تئــوری بســط احتمالــی ترغیــب )ELM( ، فرآيندهــای ترويجــی در مخاطبــان 
ــاز  ــتندكه نی ــی هس ــی آنهاي ــای بیرون ــل ه ــی و درونی.تحلی ــوند: بیرون ــی ش ــل م ــکل تحلی ــه دو ش ب
اندكــی بــه تفکــر دربــاره داده هــای يــک موضــوع دارنــد و در مقابــل، برانگیــزه هــای ســاده يــا میــان 
بُرهــای ذهنــی تکیــه مــی كننــد كــه مــوارد تقلیــدی نامیــده مــی شــوند و ابــزار اولیــه تغییــر نگــرش 
بــه حســاب مــی آينــد. بــرای مثــال، ممکــن اســت فــردی پــس از شــنیدن يــک پیــام ترغیبــی دارای 
نگــرش جديــدی شــود ، تنهــا بــه ايــن علــت كــه شــخص رســاننده آن پیــام ، بــه عنــوان متخصــص 
و خبــره در آن زمینــه شــناخته مــی شــود، ماننــد زمانــی كــه انجمــن متخصصیــن قلــب ،  بیانیــه ای 
دربــاره يــک رفتــار بهداشــتی صــادر مــی كنــد يــا ممکــن اســت فــردی تنهــا بــه دلیــل ايــن كــه يــک 
پیــام را بارهــا و بارهــا مــی شــنود، دارای نگرشــی شــود. از ســوی ديگــر، تحلیــل هــای درونــی آنهايــی 
ــش  ــا دان ــام ب ــع رابطــه پی ــام هســتند و تاب ــورد پی ــت و تفکــر بیشــتر در م ــد دق ــه نیازمن هســتند ك
ــکاران، 2002(.  ــی و هم ــد )پت ــی دهن ــرد را شــکل م ــی نگرشــی ف ــش ، مبان ــه از پی ــار هســتند ك بیم
ــد ترغیــب و  ــام باي ــده پی ــر اســت: دريافــت كنن ــه شــرح زي ــن تفکــری ب ــرای چنی »دو شــرط الزم ب
دارای انگیــزه شــود و نیــز بتوانــد پیــام را بــه طــور دقیــق تحلیــل و تفســیر نمايــد.« مثالــی از تحیــل 
درونــی ايــن اســت كــه فــردی دربــاره اســتفاده از كمربنــد ايمنــی دارای نگرشــی مــی شــود كــه بــر 
پايــه توجــه و تفکــر دقیــق در پیامــی دربــاره موافقــان و مخالفــان اســتفاده از آن ، بــه همــراه يــادآوری 
دانســته هــای حاصــل در كالس آمــوزش رانندگــی و احتمــاالً عواقــب يــک تصــادف رانندگــی اســت 

كــه پســرعمويش در آن حضــور داشــته اســت.

الزم بــه توضیــح اســت كــه تفــاوت میــان تحلیــل هــای درونــی و بیرونــی، در میــزان توجــه و دقــت 
صــرف شــده بــرای درک پیــام و نحــوه تحلیــل داده هــای آن اســت، و نــه نــوع داده هــا )پتــی، ويلــر، 

بیــزر، 1999(.

دوم؛ در هنــگام مقايســه نتايــج در دو ســر ايــن طیــف، تحقیقــات حاكــی از آن اســت كــه هرچنــد 
هــردو تحلیــل درونــی و بیرونــی گاهــی بــه نگــرش هــای مشــابهی منجــر مــی شــوند، امــا اغلــب بــه 

نگــرش هايــی بــا نتايجــی متفــاوت منتهــی خواهنــد شــد )پتــی و همــکاران، 2002(.

براســاس ايــن مــدل، بــا تحلیــل فعــال تــر )يــا بســط بیشــتر( پیــام هــای دريافتــی، احتمال بیشــتری 
وجــود دارد كــه افــراد دارای نگــرش هايــی شــوند كــه در گــذر زمــان پايــدار اســت و در برابــر عــود 
، مقاومــت دارد و در هدايــت تفکــر و رفتــار تأثیرگــذار اســت )كراســنیک و پتــی، 1995(. عکــس ايــن 
قضیــه هــم صــادق اســت؛ تحلیــل غیرفعــال يــا بســط كمتــر، موجــب نگــرش ناپايدارتــری در طــول 

زمــان خواهــد شــد.

ــه برانگیــزه افــراد تأثیــر مــی گذارنــد  ســوم؛ ايــن مــدل مشــخص مــی كنــد كــه متغیرهــا چگون
ــی تفکــر وی و  ــا تواناي ــرای تفکــر ي ــرد ب ــزه ف ــد برانگی ــی و همــکاران، 2002(. متغیرهــا مــی توانن )پت
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همچنیــن بــر ظرفیــت تفکــر فــرد يــا اعتمــاد بــه نفــس وی اثــر بگذارنــد. متغیرهــای نمونــه ای كــه بــر 
نحــوه تحلیــل پیــام هــای ترغیبــی اثــر مــی گذارنــد، عبارتنــد از: منبــع پیــام )بــرای مثــال، آيــا منبــع 
ــر  ــالگ مربوطــه ، معتب ــا وب ــی ي ــگاه اينترنت ــا پاي ــک دوســت اســت؟ آي ــع ي ــا منب ــر اســت؟ آي معتب
اســت ؟ آيــا يــک مقــام مســئول يــا فــردی خبــره اســت؟(، خــود پیــام )بــرای مثــال، آيــا قابــل فهــم 
اســت؟( ســاده اســت؟ پیچیــده اســت؟ جالــب اســت؟(، بســتر يــا زمینــه ای كــه پیــام ارائــه مــی شــود 
)بــرای مثــال، آيــا چهــره بــه چهــره منتقــل شــده؟ در كجــا دريافــت شــده؟ آيــا از طريــق راديــو بــوده 
يــا تلويزيــون؟ آيــا پیــام بــه گروهــی داده مــی شــود؟( و ويژگــی هــای دريافــت كننــده پیــام )بــرای 
مثــال، دريافــت كننــده چــه قــدر باهــوش اســت؟ چــه قــدر دقیــق اســت؟ در چــه حالــت روانــی و 
خلقــی قــرار دارد؟ عنــوان پیــام چــه قــدر برايــش مطــرح اســت؟(. تئــوری بســط احتمالــی ترغیــب ، در 
مداخــالت گوناگونــی بــرای برنامــه هــای ارتقــای ســالمت بــه كار رفتــه اســت. بخشــی كــه ELM در 
ارتقــای ســالمت بیشــترين كاربــرد را داشــته اســت، تنظیــم پیــام اســت. پیــام هــای هــدف منــد آنهايی 
هســتند كــه »بــرای هرفــرد، براســاس نيازهــا، تمایــالت و شــرایط وی تنظيــم و ارایــه مــی  شــوند« . 
بــه عبــارت ديگــر، پیــام هــای هــدف منــد بــا نیازهــا، تمايــالت و شــرايط دريافــت كننــده مــورد نظــر 
تطبیــق داده مــی شــوند. مشــخص شــده اســت كــه هرچــه پیــام هــای ترويجــی هــدف مندتــر باشــند، 
بــرای دريافــت كننــده جــذاب تــر و مقبــول تــر خواهنــد بــود و بــا احتمــال بیشــتری از طريــق مســیر 
درونــی تحلیــل مــی شــود و اگــر پیامــی از طريــق مســیر درونــی تحلیــل شــود، بــا احتمــال بیشــتری 

بــر تغییــر نگــرش و رفتــار فــرد تأثیــر خواهــد داشــت.
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فصل دو

 انواع رسانه
)خصوصيات و كاربردها(
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اهداف آموزشی

.  آشنایی با انواع رسانه
.  آشنایی با خصوصيات هریک از رسانه ها

.  كاربرد هریک از رسانه ها در برنامه های آموزشی و آگاه سازی

ــی،  ــانه های جمع ــور از رس ــود. منظ ــل می ش ــام منتق ــط آن پی ــه توس ــت ك ــزاری اس ــانه اب رس
ــد.  ــرار می كنن ــاط برق ــب ارتب ــی از مخاط ــای بزرگ ــا گروهه ــه ب ــت ك ــانه هايی اس رس

گروه بندی اصلی رسانه و زيرگروهايش در جدول زيرآمده است:

جدول شماره يک  |   انواع رسانه

زیرگروه هانوع رسانهشيوه انتقال

الکترونيک

ملی، منطقه ای، كابلی، ويدئوتلويزيون

ملی، شهرهای بزرگ، منطقه ایراديو

توزيع ملی، توزيع محدودسینما

تلفن، فاكس، پست الکترونیکوسايل ارتباط جمعی همچون تلفن و ...

چاپی

ملی، محلی، اجتماع، موضوعات خاص، روزانه، هفتگیروزنامه ها

ملی، موضوعات خاص، حرفه ای، هفتگی، ماهیانهمجالت

دولتی، تجاریپمفلت، بروشور

دولتی، تجاریبرچسب، پوستر

فضای آزاد
خیابان ها، موضوعات ورزشی، فرهنگیبیل بورد

اتوبوس ها، تاكسی ها، پیراهن ها، برچسب هاعاليم، پوسترها

لیستی از مشتريانپستی
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ــام  ــانه ها انج ــرد رس ــی عملک ــاس چگونگ ــر براس ــال های اخی ــی س ــی در ط ــای مختلف طبقه بندی ه
ــل  .گرفتــه اســت. نمونــه هايــی از ايــن دســته بنــدی هــا در زيــر مــی آيــد : ــی در مقاب ــالت مل ــون و مج ــد تلويزي ــدود )مانن ــی مح ــل دسترس ــی در مقاب ــی جمع دسترس

ــب( ــتر و برچس ــت، پوس پمفل منفعل در مقابل فعال )مانند تلويزيون و راديو در مقابل روزنامه ها( . اشاعه زياد در مقابل اشاعه كم )مانند تلويزيون و راديو در مقابل ويدئو و روزنامه( . خانگی در مقابل غیرخانگی )مانند تلويزيون در مقابل مجالت( . گرم در مقابل سرد )مانند تلويزيون در مقابل مجالت( . دو طرفه در مقابل يک طرفه )راديوهايی كه ارتباط تلفنی دارند در مقابل سینما و تلويزيون( .

رسانه های اوليه و ثانویه

ــوان  ــه عن ــانه ای ب ــک كارزار رس ــه در ي ــتند ك ــانه هايی هس ــه ، رس ــانه های اولی ــور از رس منظ
ابــزار رســانه ای اصلــی، پیــام را منتقــل خواهنــد كــرد بــه طــوری كــه ممکــن اســت در يــک كارزار 

ــت باشــد. ــه بروشــور و پمفل ــه ديگــری رســانه اولی ــون، و در برنام ــه تلويزي رســانه  ای، رســانه اولی

در مقابــل، رســانه ثانويــه بــه رســانه ای گفتــه می شــود كــه بــه عنــوان پشــتیبانی رســانه اولیــه كار 
می كنــد. بــه خصــوص در دسترســی بــه مــوارد ذيــل:

الف( بخشی از مخاطبان از طريق رسانه اولیه دردسترس نباشند.
ب( دسترســی بــه اهــداف برنامــه اطالع رســانی بــا اســتفاده از رســانه ی ثانويــه ، كــم هزينــه تــر 

از رســانه ی اولیــه باشــد.
ــد در  ــه دارد و می توان ــانه ی ثانوي ــت رس ــه حماي ــاج ب ــه احتی ــانه ی اولی ــه رس ــی ك ج( هنگام

ــد. ــه كن ــری مداخل ــم گی تصمی
نقاط قوت و نقاط ضعف انواع رسانه:

الف( رسانه های الکترونيکی:

ــانه های  ــل رس ــد )در مقاب ــا داغ می گوين ــرم ي ــانه های گ ــانه ها را رس ــن رس ــی اي ــور كل ــه ط ب
ــی میــزان اطالعاتــی  ســرد(. هرچنــد رســانه های الکترونیکــی می تواننــد اطالعاتــی را ارايــه دهنــد ، ول
را كــه منتقــل می كننــد محــدود اســت. بنابرايــن رســانه های الکترونیکــی بیشــتر جهــت ايجــاد هیجــان 
ــح  ــی توضی ــورد موضوع ــه در م ــا اينک ــد ت ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــزه و عالق ــان انگی ــا هم ي
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بیشــتری دهنــد يــا آن موضــوع را »روشــن« كننــد.

در همیــن راســتا، رســانه های الکترونیکــی مخاطــب را نســبت بــه موضــوع حســاس می كننــد و يــا 
ــانه های  ــط رس ــد توس ــی می توانن ــانه های الکترونیک ــد. رس ــوق می دهن ــی س ــمت اطالعات ــه س او را ب

چاپــی و يــا ســاير ابــزار رســانه ای تکمیــل شــوند.

1- تلویزیــون

تلويزيــون، داغ تريــن رســانه در گــروه رســانه های داغ اســت. امکانــات بصــری بســیار قــوی دارد، 
همــواره حاضــر اســت و در زندگــی افــراد حضــور دارد. گــر چــه اكثــراً نقــش تلويزيــون در برنامه هــای 
ــًا منجــر  ــرد كــه متعاقب ــرار می گی ــده در دســتور كار ق ــم كنن ــک تنظی ــوان ي ــه عن ــای ســالمت ب ارتق
ــون  ــرايط، تلويزي ــی ش ــا در برخ ــد، ام ــرار دهن ــود ق ــه خ ــز آن را در برنام ــه نی ــراد جامع ــود اف می ش

ــاری باشــد. ــرات رفت ــد شــروع كننــده تغیی می توان

ــوان  ــه عن ــودن آن، ب ــی واســطه ب ــراد و مســتقیم و ب ــی اف ــل حضــور در زندگ ــه دلی ــون، ب تلويزي
يــک عامــل آگاه ســازی عمومــی و همچنیــن عاملــی جهــت شــکل گیــری نگــرش و عقیــده افــراد نقــش 
خــود را ايفــا می كنــد. موضوعــات غیربهداشــتی چــون سیگاركشــیدن كــه افــراد نســبت بــه مضــرات 
آن آگاهــی دارنــد ولــی رفتــار آن تحــت تأثیــر اجتمــاع قــرار مــی گیــرد می توانــد بــا اطالع رســانی از 
طريــق تلويزيــون بســیار مؤثــر باشــد. وجــود تلويزيــون در زندگــی افــراد يــک عامــل مفیــد در جــذب 
ــار  ــه رفت ــال نســبت ب ــن ح ــی در عی ــد ول ــه نکرده ان ــام توج ــه پی ــون ب ــا كن ــه ت ــی اســت ك مخاطبان
غیربهداشــتی كــه انجــام می دهنــد ناراضی انــد) بــه طــور مثــال از مصــرف ســیگار ناراضــی انــد ولــی 

تغییــری در رفتــار خــود ايجــاد نکــرده انــد(.

فايــده ديگــر تلويزيــون ايــن اســت كــه بــه تنهايــی در بیــن تمــام رســانه ها، متشــکل از عواملــی 
ــان دادن  ــرای نش ــزار ب ــن اب ــون بهتري ــن تلويزي ــت. بنابراي ــت اس ــر و حرك ــدا، تصوي ــور، ص ــون ن چ
ــای آموزشــی  ــا برنامه ه ــات و ي ــاه چــون تبلیغ ــای كوت ــق پیام ه ــه از طري ــاری اســت ك ــای رفت الگوه
طوالنــی مــدت منتقــل می شــود. هــر چنــد رســانه های چاپــی نقــش اساســی در اطالع رســانی مفاهیــم 
آموزشــی دارا می باشــند، اخبــار تلويزيــون و برنامه هــای مســتند نیــز می تواننــد بــه عنــوان رســانه هايی 

ــرده شــوند. ــه كار ب ــن، جهــت اطالع رســانی ب جايگزي

از طريـق تبلیغـات تلويزيونـی كـه معمـوالً 30 تـا 60 ثانیـه بیشـتر زمان نمی بـرد به نـدرت می توان 
اطالعـات آموزشـی را منتقـل كـرد ولـی اين گونـه فعالیت ها ابزاری هسـتند تـا بتوانند موضـوع را برای 
مخاطـب بـا اهمیـت جلوه دهنـد و مخاطـب را انگیزه مند كننـد تا به ايـن پیام ها كه از طريق رسـانه های 

ديگـر - ماننـد روزنامـه ها و مجالت - منتقل می شـوند بیشـتر توجـه كنند.

رســانه های چاپــی ايــن توانايــی را دارنــد تــا از طريــق اســتفاده از نشــانه های بصــری و غیرزبانــی 
ــاط را  ــن ارتب ــد اي ــو می توان ــه رادي ــی ك ــد. در حال ــرار كنن ــاط برق ــراد ارتب ــا و تصــورات اف ــا باوره ب
ــت  ــر دو خصوصی ــون ه ــه تلويزي ــی ك ــد. از آنجاي ــی ايجــاد نماي ــای صوت ــق موســیقی و جلوه ه از طري

ــرد. ــرار می گی ــری ق ــام باالت ــخصی در مق ــور مش ــه ط ــی را دارد، ب ــی و راديوي ــانه های چاپ رس
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بــه طــور كلــی دو گــروه مخاطــب وجــود دارد، گروهــی كــه بیشــترين اطالعــات خــود را از طريــق 
وســايل ارتبــاط جمعــی چــون تلويزيــون بــه دســت مــی آورد و گروهــی ديگــر كــه اطالعــات خــود را 
ــری  ــروه دوم معمــوالً ســطح اجتماعی-اقتصــادی باالت ــد. گ ــی كســب می كن ــق رســانه های چاپ از طري

نســبت بــه گــروه اول دارد.

ــات كارزار  ــت )تبلیغ ــای آن اس ــاه برنامه ه ــر كوت ــول عم ــون ، ط ــی تلويزي ــف اصل ــاط ضع از نق
ــه،  ــم ك ــی دانی ــه م ــاال اســت. البت ــات ب ــای تبلیغ ــدت هســتند( و هزينه ه ــاه م رســانه ای بســیار كوت
ــور(  ــطح كش ــد )در س ــر باش ــترده ت ــون گس ــانی تلويزي ــر و اطالع رس ــزرگ ت ــدف ب ــروه ه ــه گ هرچ
هزينــه ســرانه هــر نفــر پايیــن می آيــد. تلويزيــون صــرف نظــر از ويژگــی هــای برانگیختنــی و حــس 
ــود  ــاب می ش ــه انتخ ــک برنام ــه ي ــی  ك ــی، هنگام ــه عبارت ــت. ب ــل اس ــانه منفع ــک رس ــکاوی، ي كنج
مخاطــب، ديگــر هیــچ كنترلــی بــر نحــوه عرضــه پیــام نــدارد. از طرفــی ديگــر، رســانه های چاپــی يــک 
رســانه فعــال هســتند زيــرا خواننــده می توانــد تصمیــم بگیــرد كــه مطلــب را تــا چــه عمقــی مطالعــه 

كنــد و يــا بــر چــه موضوعــی دقــت بیشــتری داشــته باشــد.

بــه طــور خالصــه، اســتفاده از تلويزيــون در برنامه هــای ارتقــای ســالمت هنگامــی می توانــد مفیــد 
باشــد كــه محدوديــت بودجــه نداشــته باشــیم و جهــت كارزار رســانه ای كــه كوتــاه مــدت و ســريع 

ــر اســت: ــرای مــوارد زي ــون بهتريــن انتخــاب ب ــه نظــر می رســد تلويزي ارايه الگوی سالم رفتاری. .می باشــند مناســب اســت. ب دسترسی سريع به گروه عظیمی از مخاطبین. . دسترسی به مخاطبینی كه از طريق رسانه های ديگر مورد هدف قرار نگرفته اند. . ارايه پیام های فردی و احساسی. . ارايه اطالعات پیچیده در قالب طرح های گرافیکی ساده. . دسترسی به مخاطبین با سطح اجتماعی-اقتصادی پايین. .

قالب هــای اصلــی ارايــه پیــام در تلويزيــون شــامل تبلیغــات، اخبــار، مســتندها، ارايــه اطالعــات در 
ــد. ــی باش ــای آموزشــی م ــتی در برنامه ه ــای بهداش ــه پیام ه ــده، و اراي ــای ســرگرم كنن برنامه ه

2- رادیـــو

پیشــرفتی كــه در دهــه 1950  میــالدی در حــوزه تلويزيــون حاصــل گرديــد ايــن تصــور را ايجــاد 
نمــود كــه ديگــر عمــر راديــو بــه عنــوان يــک رســانه بــه پايــان رســیده اســت. در حالــی كــه اكنــون 
بســیار مشــخص اســت كــه ايــن تصــور اشــتباه بــوده اســت، بســیار واضــح اســت كــه راديــو جهــت 
خــود را بــه عنــوان يــک شــريک در كنــار تلويزيــون تغییــر داده اســت. راديــو نقــش خــود را بــه عنــوان 
منبــع اصلــی ســرگرمی كاهــش داده اســت ولــی در عــوض نقــش خــود را بــه عنــوان منبعــی جهــت 
ــت. در  ــاخته اس ــر س ــگ ت ــر رن ــیقی پ ــون موس ــم چ ــرگرمی های مالي ــات و س ــه اطالع ــار، اراي اخب
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مــورد نقــش اول راديــو ، بــه عنــوان ارايــه اطالعــات و آگاه ســازی، تغییــری كــه  در راديــو بــا عنــوان 
گفتگــوی دو طرفــه داده شــده اســت، رســانه راديــو را بیشــتر تبديــل بــه يــک رســانه محبــوب و فــردی 
كــرده اســت؛ بــه طــوری كــه افــراد می تواننــد نظــرات خــود را بــه طــور زنــده از طريــق راديــو منتقــل 
كننــد، و توصیه هــای بهداشــتی فــردی را در طیفــی از مطالــب بهداشــتی دريافــت كننــد و بازخــوردی 
از ديگــر شــنوندگان دربــاره نظــرات خــود دريافــت نماينــد. تمــام ايــن اتفاقــات بــدون ايــن كــه مجبــور 
ــه عنــوان ســرگرمی، در يــک  ــو ب ــه تــرک منــزل باشــند اتفــاق می افتــد. در مــورد نقــش دوم رادي ب
ســر طیــف موج هــای FM بــا توانايــی خــود در تولیــد موســیقی بــا كیفیــت بــاال و در ســر ديگــر طیــف، 
مــوج AM بــا تخصــص خــود را در ارايــه اخبــار و اطالعــات قــرار گرفتــه اســت. ايــن ســبک برنامــه 

ــد باشــد. ــاء ســالمت مفی ــد جهــت ســبک های اطالع رســانی ارتق ــه طــور خــاص می توان ــزی ب ري

ــا  ــی ب ــای تلويزيون ــتگاه ه ــا ايس ــه ب ــوا در مقايس ــبک و محت ــر س ــی از نظ ــای راديوي ــتگاه ه ايس
ــه  ــه صرفگــی و توانايــی دسترســی ب ــه خاطــر مقــرون ب ــد. تبلیغــات راديويــی ب يکديگــر تفــاوت دارن
ــه تبلیغــات مکــرر رفتارهــای بهداشــتی هســتند. ــرای اراي ــده آل ب گــروه مخاطــب خــاص، رســانه اي

انتظـار مـی رود اثـر نهايـی برنامه هـای راديويـی بسـیار كمتـر از تلويزيون باشـد؛ اما از جهاتـی ديگر، 
اثـر نهايـی برنامـه هـای راديويـی بسـیار قابـل قبـول تر اسـت )بـه دلیـل هزينه هـای پايین( و مـواردی 
كـه در تلويزيـون عنـوان می شـود را می تـوان از طريـق راديـو بـه صـورت عمقی تـر بـه آن پرداخت. به 
همیـن دلیـل، راديـو يک رسـانه ی ثانويه بسـیار مناسـب اسـت در حالی كـه تلويزيون يک  رسـانه  اولیه 
می باشـد. البتـه راديـو می توانـد نقـش رسـانه ی اولیـه را بـه خصـوص در مناطـق روسـتايی ايفـا نمايـد. 
همچنیـن راديـو انتشـار گسـترده تـری دارد و قابـل حمـل از طريـق ماشـین و ... می باشـد و در تمـام 
سـاعات شـبانه روز به خصوص در شـب ها قابل دسترسـی اسـت. راديو به ويژه در مقايسـه با تلويزيون، 
رسـانه  ای مناسـب جهـت تبلیغـات می باشـد، زيـرا می تـوان زمـان را و همچنیـن تبلیـغ را در پاسـخ بـه 

تغییـرات محیطـی در فاصلـه زمانـی كمـی تنظیـم و تغییر داد.

به طور خالصه رسانه راديو در موارد زير مؤثر است: توزيع گسترده. . محرک های عقالنی. . موضوعات محلی. . پشتیبانی برای تلويزيون. . مداخالت كارشناسی. . بازخوردهای فوری. . كارزارهای رسانه ای با بودجه های محدود. .

ــب،  ــر ش ــول روز و آخ ــای ط ــالمت در برنامه ه ــاء س ــای ارتق ــو در برنامه ه ــی رادي ــتفاده اصل اس
ــد. ــاص می باش ــای خ ــر و برنامه ه ــه نظ ــو و اراي گفتگ
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3- سينمــای خانگی )ویــدئو(

 هرچند ويدئو اين قابلیت را دارد كه اطالعات ارزشـمندی داشـته باشـد ولی اين نقطه ضعف را دارد 
كـه بـه صـرف وقت نیـاز دارد و بنابراين نیـاز به انگیـزه بااليی دارد و اين سـطح از انگیـزه، در مخاطبین 
عـادی پیام هـای سـالمتی وجود نـدارد. وجـود ويدئوهای تعاملـی )ويدئوهايی كه مشـاهده گـر می تواند با 
مداخلـه خـود در آن ، بـر تأثیـر نهايـی اثر بگذارد( تصويـر جذاب تـری از ويدئوها را به مـا ارايه می دهد.

مـکان هايـی كـه می تـوان در خـارج از منـزل از ويدئو اسـتفاده كرد، مطب هـای پزشـکان، كلینیک ها 
و بیمارسـتان هـا، مـدارس و مکان  های عمومی اسـت.

بــه طــور خالصــه اگرچــه ممکــن اســت نقــش ويدئــو در ارتقــای ســالمت خیلــی تعییــن كننــده 
ــل دارد: ــوارد ذي ــرای م ــت مناســبی ب ــت قابلی ــوان گف ــی می ت سرفصل های خاص سالمتی چون ورزش، ديابت، كمردرد، پیشگیری از اعتیاد. .نباشــد ول قابل استفاده در مکان هايی چون مطب ها، بیمارستان ها، مدارس و ... . .

4- رایــانه)كامـــپيوتر(

ــود و  ــتفاده می ش ــز اس ــاط نی ــراری ارتب ــات در برق ــد اطالع ــر تولی ــالوه ب ــر ع ــروزه از كامپیوت ام
بايــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. فــن آوری هايــی چــون رايانامــه، ارتبــاط On-Line و ارتبــاط صوتــی و 

تصويــری ايــن امــکان را راحــت تــر میســر كــرده اســت.

ب( رسانه های چاپی:

رســانه هــای چاپــی 1 در تعريــف هــر نــوع موضــوع يــا مطلبــی كــه نوشــته شــود و از آن اطالعاتــی 
بــه دســت آيــد رســانة چاپــی اســت.در تعريــف ديگــر ، رســانه هــای چاپــی، مطالبــی هســتند كــه بــر 

روی كاغــذ چــاپ مــی شــوند. 

تفــاوت رســانه هــای الکترونیــک2، بــا رســانه هــای چاپــی در جنــس ارائــه آنهاســت. يعنــی اگــر 
محتــوای نشــريه ای عینــًا از راديــو پخــش شــود رســانة الکترونیــک اســت. 

محتــوای رســانه هــای ديجیتــال3 از صفــر و يــک تشــکیل مــی شــود يعنــی متــن بــه صــورت صفــر 
ــود و  ــی ش ــل HTML منتشــر م ــی مث ــای مختلف ــا فرمته ــرد و ب ــی گی ــرار م ــت ق ــک روی اينترن و ي

 .CD خوانده می شود مثل )browser( توسط مرورگرها

1	 Print	Media
2	 Electronic	Media
3	 Digital	Media
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رســانه هــای ســايبری1  از جنــس و فیزيــک نشــريات ديجیتــال هســتند ، منتهــا ديگــر عیــن ســند 
چاپــی نیســتند و بــه صــورت آناليــن عرضــه مــی شــوند مثــاًل يــک روزنامــه تــا زمانــی كــه روی كاغــذ 
ــم رســانة الکترونیــک  ــل كنی ــوگ تبدي ــه صــورت آنال ــی اگــر آن را ب ــی اســت ول اســت، رســانه چاپ
داريــم و اگــر محتــوای آن را بــه صفــر و يــک تبديــل كنیــم رســانه ديجیتــال خواهیــم داشــت. اگــر 
مــواردی شــبیه لینــک، متــن يــا تصويــر يــا ويژگــی هــای ديگــر متفــاوت از نســخه چاپــی بــه آن اضافــه 

شــود رســانه ســايبر خواهیــم داشــت. 

در تبلیغــات مــدرن همــان گونــه كــه در بــاال مطــرح شــد راههــای متفاوتــی بــرای رســاندن پیام هــا 
بــه مشــتريان و يــا مخاطبــان وجــود دارد. رســانه هــای چاپــی از قديمــی تريــن روش هــای تبلیغــات 
بــوده اســت ولــی هنــوز هــم يکــی از مهــم تريــن راههــای ارائــه اطالعــات اســت زيــرا بــه صــورت 

گســترده بــه گــروه هــدف مــی رســد. 

هــر رســانة چاپــی بــا توجــه بــه پیامــی كــه مــی خواهیــم توســط آن بــه گــروه هــدف برســانیم، 
ــیم  ــی تقس ــای مختلف ــه ه ــه گون ــم ب ــار داري ــه از آن انتظ ــه ای ك ــدف و نتیج ــع آن ، ه ــوة توزي نح
می  شــود و امــا مهمتريــن وظیفــه يــک برنامــه ريــز رســانه ای آن اســت كــه آگاهــی داشــته باشــد ، 
بــا صرفــه تريــن شــرايط آن اســت كــه بدانــد چــه مــی خواهــد بگويــد، بــه چــه كســی مــی خواهــد 

ــال آن كــدام اســت.  ــرای انتق ــن وســیله ب ــد و مهمتري بگوي

به عنوان مثال در پیام رسانی و ارائه خبر، دسته بندی به عنوان خبر نرم و خبر سخت مطرح است. 

در تعريــف خبــر نــرم ، تنــوع زيــادی وجــود دارد بــا ايــن حــال يکــی از مشــخصه هــای معمولــی 
 )Davis. 1996/109 - 108 ( »آن عبــارت اســت از »هــر خبــری كــه ســخت نباشــد

خبــر ســخت بــا پوشــش وقايعــی ماننــد، حــال رهبــران عالــی رتبــه، مســائل بــزرگ يــا اغتشاشــات 
 .)Smith. 1985 ( مهــم در جريــان زندگــی روزمــره مثــل زلزلــه يــا ســانحه هوايــی شــناخته مــی شــود

يکــی از تفــاوت هــا بیــن خبــر نــرم و خبــر ســخت در لحــن ارائــه آن اســت. 

در خبــر نــرم بــه خواننــده ســرگرمی و آگاهــی ارائــه مــی شــود و از ويژگــی هــای خبــر نــرم ايــن 
اســت كــه نوعــًا احساســی تــر، شــخصیت محورتــر، عملــی تــر، رويــداد محــور تــر و بــدون زمــان تــر 

 .)Spragens. 1995( از ديگــر اخبــار توصیــف مــی شــود

عمومًا در رسانه های چاپی به نسبت تلويزيون خبر نرم بیشتر است. 

پترسون )2000( دريافت كه خبر نرم نسبت به خبر سخت افزايش يافته است. 

ــر ســرگرم  ــی دارد كــه بیانگــر آن اســت كــه خب ــرم ، ريشــه در مطالعــات بازارياب ــر ن رشــد خب
ــه هدفــی كــه  ــه پیــام هــا بســته ب ــذا در ارائ كننــده بیشــتر مخاطــب را جــذب و حفــظ مــی كنــد. ل

ــود.  ــام مناســب را انتخــاب نم ــد پی وجــود دارد باي

1	 Cyber	Media
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بــرای تحلیــل رســانه هــای چاپــی نیــز بايــد بــا شــکلهای مختلــف و ويژگــی هــای آن آشــنا شــويم 
. در منابــع، انــواع رســانه هــای چاپــی شــامل پوســتر، بروشــور،پمفلت،بوكلت،روزنامه،مجله و بیــل بــورد 

مــی باشــدكه در ذيــل بــه ويژگــی هــای آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.

 پوســتر: 

يکــی از انــواع رســانه هــای چاپــی اســت كــه كاربــرد زيــادی در تبلغــات و آمــوزش دارد. از پوســتر 
ــه  ــی و ب ــه عنــوان نوعــی آگهــی ديــداری كــه در امــور مختلــف فرهنگــی، هنــری، تجــاری، بازرگان ب

خصــوص بهداشــتی كاربــرد دارد اســتفاده مــی شــود .

پوســتر را معمــوالً در جايــی نصــب مــی كننــد و مجموعــه ای از طراحــی هــای منســجم اســت كــه 
ــا تقويــت عقیــده ای در ذهــن  ــه منظــور جلــب توجــه بیننــده ي ــوده و حامــل پیامــی ب ــًا رنگــی ب غالب

افــراد مــی باشــد. قبــل از تهیــه پوســتر بايــد پاســخی بــرای ســؤاالت ذيــل وجــود داشــته باشــد:

چرا بايد اين پوستر را تهیه كرد؟. 1

پیام و محتوای پوستر چیست؟. 2

مخاطبــان پوســتر چــه كســانی هســتند؟ در چــه رده ســنی، چــه ســطح ســوادی، و در ارتبــاط بــا . 3
محتــوای پوســتر چــه نــوع رفتارهــای پرخطــری را انجــام مــی دهنــد؟

محل نصب و توزيع پوستر كجا است؟. 4

بــرای چــه مدتــی و چنــد بــار مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد؟ اگــر دفعــات اســتفاده زيــاد اســت . 5
جنــس پوســتر بايــد از مــواد مرغــوب باشــد.

زبان محلی مخاطبان پوستر چیست؟ حتی المقدور از زبان محلی برای هر منطقه استفاده بايد كرد.. 6

ویژگی های پوستر:

پوستر بايد با عقايد و ارزشهای فرهنگی مخاطبان هم خوانی داشته باشد. 1

بداعــت )نــوآوری(: پوســتر نبايــد تقلیــدی باشــد. ايــن نــوآوری هــم شــامل تصاويــر و هــم شــامل . 2
ــرار مــی شــودبايد  ــر و نوشــته برق نوشــته هــا مــی شــود. همیــن طــور ارتباطــی كــه بیــن تصاوي

حالــت نــوآوری داشــته باشــد. پوســتر بهتــر اســت بــه صــورت هــم زمــان بــا رســانه هــای ديگــر ارائــه شــود. ايــن هــم زمانــی  .
بــه ايــن معنــا اســت كــه مطلبــی كــه از راديــو گفتــه مــی شــود بــا تیــزری كــه از تلويزيــون پخــش 
مــی شــود و تراكتــی كــه در محــل هــای مــورد نظــر نصــب مــی گــردد و ... همــه يــک موضــوع 
واحــد را )كــه همــان مفهــوم اصلــی برنامــه رســانه ای اســت( بیــان كننــد و ايــن شــرايط موجــب 

تحکیــم و پايــداری پیــام در ذهــن مخاطبــان مــی گــردد.
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 پوســتر بايــد ســاده باشــد يعنــی از بــه كار بــردن تصاويــر زيــاد در پوســتر بايســتی پرهیــز كــرد.  .
تصاويــر زيــاد و طرحهــای پیچیــده موجــب ســر درگمــی و ابهــام بیننــده خواهــد شــد. ــده شــود و مفهــوم آن درک  . ــده را بیــان كنــد و در مــدت كوتاهــی خوان پوســتر بايســتی يــک اي

گــردد و در يــک نــگاه بــه انتقــال معنــا بپــردازد. ابعــاد پوســتر بايــد مناســب باشــد. بــرای قابــل رويــت بــودن از فاصلــه 9 ـ 6 متــری انــدازه آن  .
بايــد از 70 × 50 ســانتی متــر كمتــر نباشــد. اســتفاده از خطــوط افقــی حالــت پايــداری و ســکون را مــی رســاند و خطــوط مارپیــچ بــرای نشــان  .

دادن حركــت مناســب اســت.

انواع پوستر:

معموالً در تقسیم بندی پوسترها 2 نوع پوستر وجود دارد:

ــی شــود و . 1 ــگاه درک م ــک ن ــا ي ــد. ب ــی ده ــک موضــوع را نشــان م ــه ي ــک نظــری، ك پوســتر ي
بیشــتر بــرای افــراد كــم ســواد تهیــه  مــی شــود و دارای حداقــل كلمــات و تصاويــر مــی باشــد . 

ــه ســرعت از آنجــا عبــور مــی كنــد. عمومــًا در مکانهايــی نصــب مــی شــود كــه مخاطــب ب

پوسـتر چنـد نظـری ،كـه چند موضوع را نشـان مـی دهد و نیـاز به تفسـیر دارد. عمومـًا در مکانهايی . 2
نصـب می شـود كـه مخاطب فرصت بیشـتری بـرای مطالعـه دارد مثل مطب پزشـکان.

در هر دو نوع پوستر، نبايد نیاز به توضیح شفاهی وجود داشته باشد.

پيام پوستر: پیام پوستر بايد دقیق و روشن و حاوی مطلبی باشد. . بیننده را به انجام كاری تشويق كند. . دارای هدف و منظور خاصی باشد. . در مدت كوتاهی خوانده شود و پیام آن درک گردد. . حداقــل نوشــته روی پوســتر باشــد و تنهــا بــه يــک نوشــته و يــا تیتــر خالصــه شــود. ايــن گونــه  .
نوشــته هــا مــدت زيــادی در خاطــر فراگیــران باقــی مــی مانــد.  عنــوان پوســتر بايــد دارای حداقــل كلمــات باشــد. 5 كلمــه بهتريــن اســت و از 7 و نهايتــًا 8 كلمــه  .
تجــاوز نکنــد. انــواع عنــوان هــای پوســتر بــه شــرح ذيــل اســت:

الف: سؤالی: به نظر شما والدين چه سهمی در اعتیاد فرزندانشان دارند؟ 

ب: خبری: تعداد مبتاليان به ويروس ايدز حدود 90/000 نفر تخمین زده شد. 
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ج: امری: به اَشکال جديد مواد اعتیاد آور، توجه كنید.

د: پیشنهادی: مهارتهای زندگی يکی از راه های اصلی پیشگیری از اعتیاد است.

قاعده مشخصی برای قراردادن عنوان در قسمت باال يا پايین پوستر وجود ندارد. پیام پوستر متناسب با سطح معلومات مخاطب باشد. . نحــوه قــرار گرفتــن قســمتهای مختلــف پوســتر از جملــه تیترهــا و عناويــن آنهــا از جملــه متغیرهايی  .
هســتند كــه در میــزان تأثیــر بــر مخاطبــان دخالــت فــراوان دارند.

رنگ پوستر: 

ــه طــرز صحیحــی از آنهــا  ــوده و هســتند و اگــر ب رنگهــا همیشــه مبیــن ايــده هــا و احساســات ب
اســتفاده شــود، مــی تواننــد تأثیــر بــه ســزايی بــر روی بیننــده باقــی بگذارنــد. بنابــر ايــن نبايــد از رنگهــا 

بــه عنــوان تزيیــن اســتفاده نمــود.

در تهیــه پوســتر از رنگهــای زيــاد اســتفاده نکنیــد. اســتفاده از 4 تــا 5 رنــگ و خــود رنــگ زمینــه 
رنگها دارای مفاهیم ملی، مذهبی، بین المللی و بهداشتی هستند. .هــم بــه عنــوان يــک رنــگ محســوب مــی شــود. رنگهای شاد و گرم و روشن از قرمز تا انتهای زرد هستند. . رنگ نارنجی و تركیباتش از نظر روانی حالت اشتها آور دارند. . برای هشدار از رنگ زرد استفاده می شود. . از ســبز چمنــی تــا انتهــای آبــی ، رنگهــای ســرد و آرامــش بخــش هســتند. رنــگ ســبز و تركیباتش  .

بــرای نشــان دادن فضاهــای امــن و مناســب بــه كار مــی رونــد و از ايــن دســته رنگهــا بــرای بخــش 
هــای ايمنــی در پوســتر اســتفاده می شــود. رنگهای آبی، بنفش تا ارغوانی رنگهای سرد و حزن آور هستند. . رنگ سفید نشانه صلح و دوستی، و رنگ سیاه نشانه آلودگی است. .

محل نصب پوستر:

محــل نصــب پوســتر بايــد خالــی از عکــس هــا و پوســترهای زيــاد ديگــر باشــد و از نصــب تعــداد 
خیلــی زيــاد پوســتر در يــک محــل بايــد خــودداری شــود.

پوسـتر در اماكـن پـر رفـت و آمـد نصب شـود و هر 2 الـی 3 هفته يک بـار بايد تعويض گـردد. اگر 
پوسـتر جديـدی تولیـد نشـده بـود می توان بعـد از يک الی دو هفته پوسـتر قبلـی را دوبـاره نصب نمود. 

جهت تابش نور به سمت محل نصب پوستر باشد.



32

 بروشــور و پمـفلت 

بروشــور وســیله ارتباطــی اســت كــه توضیحاتــی دربــارة موضــوع هــای مشــخص ارائــه مــی كنــد 
و بــه طــور رايــگان بــه مخاطبــان عرضــه مــی شــود و بــرای گــروه هــای باســواد اســتفاده مــی شــود. 

بروشــور معمــوالً تــک برگــی )يــک رو يــا دو رو( كــه قطــع آن متفــاوت اســت امــا انــدازة آن از 
كاغــذ A4 بزرگتــر نیســت. بروشــور اگــر يــک، دو يــا ســه »تــا« بخــورد بــه آن پمفلــت مــی گوينــد. 

بروشــور يــا پمفلــت مــی توانــد بــا هــدف معرفــی يــک ســازمان تهیــه شــود كــه در آن بايســتی 
شناســنامه ســازمان، تاريخچــه، اهــداف، وظايــف، عملکــرد و برنامــه هــای ســازمان بیايــد و يــا اينکــه 

يــک كاربــرد خــاص داشــته باشــد و بــرای ارائــه در يــک نمايشــگاه تولیــد شــود. 

اجزاء پمفلت: 

صفحه روی جلد: . 1
ــام و نشــان ســازمان و بهتــر اســت گــروه  ــام ناشــر، ن عنــوان، طــرح روی جلــد، تاريــخ انتشــار، ن

هــدف نیــز ذكــر شــود. 

صفحات داخلی: . 2
ــت  ــور و اهمی ــدف از انتشــار بروش ــه در آن ه ــود دارد ك ــه وج ــدا مقدم ــی ابت در صفحــات داخل
موضــوع مــورد نظــر ذكــر مــی شــود. ســپس متــن اصلــی مــی آيــد كــه بــه شــرح موضــوع می  پــردازد 
. در شــرح موضــوع، مفاهیــم مهــم ابتــدا و ســپس موضوعــات كــم اهمیــت بیايــد و مفاهیــم ســاده تــر 

نیــز قبــل از مفاهیــم مشــکل آورده شــود. 

در بروشــور و پمفلــت نیــز ماننــد پوســتر بايســتی تمــام نکاتــی كــه مطــرح شــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد لــذا از تصاويــر مناســب بــا تنــوع رنــگ، ادبیــات ســاده و قابــل فهــم مخاطــب و ... اســتفاده شــود. 

در بروشــور و پمفلــت نبايــد از واژه هــای تخصصــی و فنــی اســتفاده شــود مگــر آنکــه توضیحــات 
كافــی داده شــود و يــا اينکــه اختصــاص بــه گــروه متخصــص داشــته باشــد. 

استفاده از نمودار، جدول، عکس و كادربندی در انتقال مؤثر مفاهیم كمک می كند. 

صفحة پشت جلد: . 3
صفحــه رو و پشــت جلــد بروشــور بايــد طــوری جالــب تهیــه شــود كــه توجــه افــراد را جلــب كنــد 
ــز آدرس و شــماره تمــاس جهــت  ــای آن نی ــی شــود. در انته ــع م ــگان توزي ــه راي ــه خصــوص اينک ب

پاســخگويی بــه ســؤاالت قیــد شــود. 

انواع پمفلت:  پمفلت: پمفلت به اندازه يک برگ A4 است كه به 3 قسمت مساوی تقسیم می گردد.  . لیفلــت: بــه معنــای نشــريه، ورقــه يــا برگچــه اســت كــه از ســه لــت بیشــتر مــی باشــد و گاهــی  .
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بــه صــورت آكاردئونــی اســت.  فولــدر: بــه مفهــوم پوشــه اســت. آگهــی يــا بخشــنامه »تــا« شــده در قطــع A2 كــه از وســط تــا  .
مــی خــورد و بــه تــا شــونده هــم معــروف اســت.  ــه شــکل كتابچــه، بوكلــت يــا  . ــاد باشــد آن را ب بوكلــت )كتابچــه(: زمانــی كــه حجــم مطالــب زي

ــد  ــا جــزوه قطــع A4 اســت و جل ــد. كتابچــه در قطــع A4 و B5 اســت. ام ــه مــی كنن جــزوه تهی
ــی دارد.  مقواي

مزایای پمفلت: 

ـ برای افراد باسوادی كه از طريق خواندن درک و يادگیری بهتری دارند مناسب است. 

ـ برای ارايه منبع و رفرنس مناسب است.

ـ قابل تکثیر و تجديد نظر است.

ـ به زبان های مختلف قابل چاپ است. 

محدودیت های پمفلت: 

ـ چاپ آن هزينه بر است. 

ـ پس از چاپ از دور خارج می شود. 

ـ نیاز به تسهیالت مناسب جهت طراحی، تدوين، تايپ و تکثیر دارد. 

 روزنــامه و مــجله 

روزنامــه از عمومــی تريــن فــرم هــای رســانه هــای چاپــی اســت. روزنامــه مــی توانــد روزانــه و يــا 
هفتگــی باشــد تفــاوت بیــن روزنامــه هــا در تفــاوت بیــن مخاطبــان آنهــا اســت و هــر كــس مــی توانــد 

آن روزنامــه ای راكــه مــی خواهــد انتخــاب نمايــد. 

مجله ها نیز فرمتهايی را برای تبلیغات فراهم می كنند و از طريق آنها می توان ايده ها را بیان كرد.

ویژگی های روزنامه و مجله
- دسترســی بــه مخاطبــان دســته بنــدی شــده، زيــرا هــر فــرد مــی توانــد مطابــق بــا ســلیقه خــود 

مجلــه يــا روزنامــه مــورد نظــرش را انتخــاب كنــد.

ـ نیاز به سواد مخاطبان دارد.

ـ زمانی برای تدوين و توزيع الزم دارند كه در روزنامه و مجله كمتر و در كتاب بیشتر است.

ـ تابع امکانات و توزيع هستند. 
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ـ محتوای روزنامه نسبت به مجله فرارتر و محتوای مجله نسبت به كتاب زودتر از ياد می رود.

ـ تنـوع مطبوعـات موجـب افزايـش اثـر بخشـی آن اسـت زيـرا مخاطبـان مختلـف بـا سـلیقه های 
متفـاوت را جـذب مـی كند.

مــزایــا
ـ روزنامـه و مجـالت همیشـه وجـود داشـته انـد زيـرا منبـع معتبـری بـرای اطالعات مشتريانشـان 
هسـتند. در مقايسـه بـا رسـانه هـای الکترونیـک ، مـردم به منابع چاپ شـده اعتماد بیشـتری مـی كنند.

ـ روزنامه ها بر اساس نیاز فوری مخاطبان تهیه می شود.

ـ مخاطبان به روزنامه ها و مجالت به دلیل انعطاف در توزيع رسانه های چاپی دسترسی بیشتری دارند.

ـ مــردم معمــوالً در بخــش هايــی از روز بايــد منتظــر بماننــد، ايــن انتظــار مــی توانــد در رســتوران، 
ــه و  ــه روزنام ــا ب ــه مکانه ــن گون ــردم در اي ــی م ــد. دسترس ــک اداره باش ــا در ي ــک و ي ــب پزش مط

مجــالت موجــب مــی شــود كــه بــه عنــوان منابــع اطالعاتــی از آنهــا يــاد شــود.

ـ گســتردگی رســانه هــای چاپــی بیشــتر از رســانه هــای الکترونیــک اســت بــا اينکــه بســیاری از 
مــردم بــا كامپیوتــر كار مــی كننــد و در كارهــای روزانــه خــود مــی تواننــد اطالعــات را كســب كــرده 
و بــه ديگــران نیــز انتقــال دهنــد امــا گســتردگی اســتفاده از رســانه هــا چاپــی در عمــوم بیشــتر اســت و 

در شــرايط اســتراحت و غیــر كاری نیــز مــی تــوان از آن بهــره بــرد.

ــر  ــرای افــراد متخصــص و حرفــه ای نیــز موث ــا مجــالت ب ــه مقــاالت علمــی در روزنامــه ي ـ ارائ
اســت. بــه عنــوان مثــال مــی تــوان ســر فصلهــای مقالــه ای را كــه مرتبــط بــا حــوزه كار متخصصــان 
اســت در مجلــه و يــا روزنامــه آورده شــود و بديــن طريــق توجــه متخصصــان را بــه آن جلــب شــود.

ـ انعطـاف پذيـری رسـانه هـای چاپـی در توزيـع مـی توانـد بـه افزايـش آگاهـی هـا كمک كنـد. به 
عنـوان مثـال يـک نوشـته روی يـک لبـاس در يـک مغـازه و يا بـه تن افـراد در خیابـان می توانـد توجه 

مغـازه دار و يـا افـراد رهگـذر را جلـب نمايد.

ـ يـک مجلـه مـی توانـد در يک مـدت طوالنـی در خانه و يا محـل كار بماند و از آن اسـتفاده شـود. 
تبلیغـات روی بیـل بوردهـا نیـز معمـوالً به مدت نسـبتًا طوالنـی می توانـد در خیابان باقـی بماند.

محدودیت ها:
ـ روزنامه و مجله برای افراد كم سواد چندان مناسب نیست.

ـ توزيع مجالت برای تمام نقاط كشور گاهی با مشکالت مواجه است.

ـ بــرای خريــد آن بايــد هزينــه ای صــرف شــود. همچنیــن بــرای تبلیغــات نیــز هزينــه بیشــتری 
ــه نســبت رســانه هــای الکترونیــک  ــا ب ــه چــاپ شــود. ام ــا در روزنامــه و مجل ــد صــرف نمــود ت باي

هزينــه تبلیغــات كمتــر اســت ولــی تأثیــر كمتــری هــم بــر مخاطبــان دارد.
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ـ عمومًا روزنامه و مجله از رسانه های نافذ نیستند.

ـ عمــر روزنامــه كوتــاه اســت و بــه 24 ســاعت هــم نمــی رســد و مــدت زمــان بــرای تولیــد آن 
هــم بیــن 5 تــا 8 ســاعت اســت.

ـ يکــی از مشــکالت تبلیغــات در مجــالت وجــود زمانبنــدی در آن اســت. ممکــن اســت در يــک 
ــورد نظــر برســد  ــه گــروه هــدف م ــان خــاص اطالعــات ب ــک زم كارزار رســانه ای الزم باشــد در ي
ولــی بــه دلیــل هفتگــی يــا ماهانــه بــودن مجــالت در آن زمــان خــاص، دسترســی بــه مخاطــب وجــود 

نداشــته باشــد.

 سایر محصوالت چاپی 
ــی و  ــای تبلیغات ــب ها، لباس ه ــته، برچس ــای بس ــترهای فضاه ــه، پوس ــامل خبرنام ــروه ش ــن گ اي

ــند. ــی می باش ــزار تبلیغات ــاير اب س

خبرنامه هايــی بــا موضوعــات خــاص ماننــد موضوعــات اقتصــادی و بهداشــتی حداقــل بايــد ســه 
ــا از نظــر اقتصــادی منفعــت  ــرای شــان شــده اســت فــروش داشــته باشــد ت ــه ای كــه ب ــر هزين براب
داشــته باشــند. قیمــت ايــن رســانه منجــر بــه منحصربــه فــرد شــدن آن می شــود ولــی واضــح اســت 
كــه از طرفــی ديگــر نیــز باعــث محدوديــت اســتفاده از ايــن رســانه بــه عنــوان يــک وســیله برقــراری 
ارتبــاط می شــود و از طرفــی نیــز بــه عنــوان يــک ابــزار دورريختنــی اســت تــا اينکــه بــه عنــوان يــک 
منبــع اطالعاتــی معتبــر شــمرده شــود. ناشــران در حــال حاضــر تمهیداتــی انديشــیده انــد كــه چــاپ 
ايــن گونــه ابــزار را بــا قیمــت ارزان تــر انجــام دهنــد. بــه هــر حــال مشــکل اصلــی خبرنامه هــا، جلــب 
ــد و  ــمار می آين ــه ش ــال ب ــانه فع ــک رس ــا ي ــد. خبرنامه ه ــران می باش ــدی ناش ــه من ــه و عالق توج

ــه منــد را شــامل نمی شــوند. بنابرايــن گــروه هــای مخاطــب غیرعالق

ــی در  ــزار تبلیغات ــک اب ــد ي ــا می توانن ــد خبرنامه ه ــز مانن ــب ها نی ــی و برچس ــای تبلیغات لباس ه
ــد نشــان دهنده  ــی و برچســب ها می توان ــدرج در لباس هــای تبلیغات جهــان امــروز باشــند. پیام هــای من
ــن  ــانه ای . همچنی ــک كارزار رس ــراد در ي ــد اف ــانی از تعه ــد و نش ــرد باش ــرش ف ــر و نگ ــوه تفک نح
ــود  ــش خ ــانه ای نق ــک كارزار رس ــه در ي ــی ثالثی ــا حت ــه و ي ــانه های ثانوي ــوان رس ــه عن ــد ب می توانن
ــًا  ــه مرتب ــک كارزار رســانه ای شــوند ك ــداوم ي ــد باعــث ت ــن رســانه هايی می توانن ــد. چنی ــا كنن را ايف

ــر آن دارد. ــی ب ــدی اجتماع ــد و تأيی ــادآوری می كن ــده را ي ــرح ش ــای مط عنوان ه

ــوان  ــه عن ــوان ب ــه می ت ــی ك ــتند و از آنجاي ــات هس ــده تبلیغ ــرگرم كنن ــمت س ــب ها، قس برچس
ابــزاری جهــت جمــع آوری و تهیــه مجموعــه ای ارزشــمند مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، بــه خصــوص 
در بیــن كــودكان و  نوجوانــان بســیار رايــج تــر هســتند، بــرای آن كــه مؤثرتــر باشــند، بايــد از نظــر 

بصــری و ارايــه پیــام گويــا باشــند، بنابرايــن نیــاز بــه ســطح خالقیــت بااليــی دارنــد.

ــم برنامــه هــای اطــالع رســانی  ــه تاريخچــه پوســترها در می يابیــم كــه جهــت تنظی ــا نگاهــی ب ب
عملکــردی مناســب داشــته انــد. هرچنــد پوســترها تــا حــد رســانه های ثانويــه تنــزل كــرده انــد ولــی 
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ــد  ــد. مانن ــمار می آين ــه ش ــری ب ــر بص ــزار موث ــک اب ــوان ي ــه عن ــانه ای ب ــم در كارزار رس ــوز ه هن
ــر  ــد ب ــده اســت و باي ــیار پیچی ــری بس ــتر، هن ــی پوس ــر طراح ــی، هن ــای تبلیغات برچســب ها و لباس ه
ــی كــه همــان  عهــده كارشناســان خــالق گذاشــته شــود. در طراحــی پوســتر هــا همــواره هــدف اصل
برقــراری ارتبــاط اســت بايــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. محدوديــت اصلــی در اســتفاده از پوســترها، 
ــتیبان  ــک پش ــود ي ــورت وج ــوع در ص ــن موض ــه اي ــد ك ــواد آن می باش ــت م ــد و كیفی ــه تولی هزين
مالــی قابــل چشــم پوشــی اســت. ماهیــت اغلــب پوســترها انگیــزه مندكــردن افــراد اســت و نــه ارايــه 
ــا اينکــه از  ــی داشــته باشــد ت ــه اول قــدرت بصــری باالي ــد در وهل ــز باي ــوای آن نی اطالعــات، و محت

كالم بهــره منــد باشــد.

به طور خالصه استفاده از ابزار فوق در شرايط زير بسیار مناسب است:  تقويت نگرش و هويت. . توجه به مخاطب كودک و نوجوان. . دارای عناصر احساسی بیشتر از شناختی موضوع كارزار رسانه ای. . تقويت دائم و مقطعی. . حمايت از موضوع كلی كارزار رسانه ای. .

پســت:

ايـن روش بـه عنـوان يـک روش مؤثـر توسـط تجار و بازاريان شـناخته شـده اسـت و به عنـوان يک 
ابـزار برقـراری ارتبـاط ، در حـال افزايـش می باشـد. در حـال حاضـر سـومین ابـزار تبلیغاتـی در ايـاالت 

متحـده آمريـکا می باشـد. اخیـراً روش پسـت الکترونیـک نیـز بـه اين روش اضافه شـده اسـت.

روش پست مستقیم هنگامی مؤثرتر است كه: مخاطب به ظرافت انتخاب شده باشد. . نیاز به معرفی محصول باشد. . محصول و يا خدمت شناخته شده باشد يا بتوان به راحتی آن را معرفی كرد. . انتظار يک تغییر رفتار وجود داشته باشد. .

روش هايــی موجــود اســت كــه می توانــد باعــث افزايــش پاســخ دهــی بــه ايــن روش شــود. ايــن 
روش هــا عبارتنــد از اضافــه نمــودن يــک نامــه فــردی در يــک قالــب اســتاندارد و يــا در شــکل يــک 
بروشــور، ارايــه آدرس پســتی و شــماره تلفــن عــالوه بــر ارايــه صنــدوق پســتی جهــت پاســخگويی بــه 
مــردم، پیشــنهاد گارانتــی و ارجــاع پــول مشــتری در صــورت عــدم رضايــت و مــواردی چــون عکــس 



37

ــت  ــد جه ــاء ســالمت می توان ــه ارتق ــن روش در حیط ــی در خصــوص محصــول. اي و توضیحــات جانب
ــا پمفلت هــای بهداشــتی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. فــروش خبرنامــه، محصــوالت و ي

رسانه های فضای آزاد:

ــی و  ــای تبلیغات ــا، ديواره ــات روی اتوبوس ه ــورد، تبلیغ ــل ب ــامل بی ــای آزاد ش ــانه های فض رس
ــک كارزار  ــعارهای ي ــت ش ــازی و تقوي ــرای حســاس س ــری ب ــوالً روش مؤث ــات تاكســی ها، معم تبلیغ
رســانه ای می باشــند. هرچنــد جهــت جلــب مخاطــب و ارايــه پیــام بــه وی بايــد از مــکان اطالع رســانی 
مطمئــن شــد. بــه طــور مثــال يــک بیــل بــورد در ايســتگاه قطــار يــا متــرو می توانــد در جــذب مخاطــب 
كارگــر و فروشــندگان مؤثــر باشــد ولــی از ســويی نمی توانــد بــر مخاطبیــن خانــه نشــین مثــل افــراد 

ــا وســايل نقلیــه عمومــی  جابجــا نمی شــوند، مؤثــر گــردد. مســن كــه ب

مــواردی چــون بیــل بــورد چنانچــه در مکان هــای مناســبی تعبیــه شــوند مثــل چهارراه هــای دارای 
چــراغ قرمــز، ايســتگاههای قطــار ، اتوبــوس و ... می توانــد فرصتــی را بــرای فرآينــد بررســی اطالعــات 
ــات روی  ــل تبلیغ ــرک مث ــای متح ــر موقعیت ه ــرف ديگ ــد. از ط ــاد نماي ــرد ايج ــط ف ــی، توس دريافت
اتوبــوس، تاكســی  ... و يــا بیــل بوردهايــی كــه دريزرگــراه هــا نصــب می شــوند فقــط فرصــت كوتاهــی 

ــد. ــات ايجــاد می نماي ــه اطالع ــت اراي ــد و محدودي ــم می كن را فراه

ايــن گونــه ابــزار رســانه ای امــروزه بســیار خالقانــه طراحــی شــده اســت بــه طــوری كــه برخــی 
ــا امکانــات الکترونیکــی جذابیت هــای خاصــی ايجــاد كــرده انــد. بــه همــان ســرعت كــه تکنولــوژی  ب
ــه نقــش اصلــی تــری را در طراحــی چنیــن ابزارهــای  در حــال پیشــرفت می باشــد، روش هــای خالقان

ــد. ــاد می كنن ــانه ای ايف رس

ايــن گونــه رســانه ها هنگامــی كــه پیام هــای كوتــاه ولــی قــوی را ارايــه می دهنــد بســیار مؤثرترنــد، 
بــه خصــوص اگــر در كنــار يــک كارزار رســانه ای بــه ايفــای نقــش بپردازند.

انتخاب رسانه مناسب

در انتخـاب رسـانه مناسـب جهت برقـراری ارتبـاط و اطالع رسـانی، عوامل متعددی نقـش دارند كه 
بايـد مـورد توجـه قرار گیرنـد. از جملـه اين عوامـل می توان به مـوارد زير اشـاره كرد:

ــال . 1 ــور مث ــه ط ــف شــده. ب ــروه مخاطــب تعري ــه گ ــی دسترســی ب ــا تواناي ــودن1 و ي اختصاصــی ب
ــتند. ــا هس ــر از روزنامه ه ــی ت ــیار اختصاص ــاص بس ــن خ ــه مخاطبی ــی ب ــالت دردسترس مج

1	 selectivity
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پوشــش و يــا میــزان نفــوذ رســانه بــه گــروه هــدف. بــه طــور مثــال روزنامه هــا بــا میــزان چــاپ . 2
500/000 نســخه در جمعیــت دو میلیــون نفــری ، درصــد پوشــش 25% دارنــد.

انعطاف پذيــری ، كــه بــه ســرعت و ســهولت جايگزينــی پیــام در رســانه بســتگی دارد. بــرای مثــال . 3
راديــو قــدرت انعطاف پذيــری باالتــری نســبت بــه ســاير رســانه ها دارد.

ــی . 4 ــق شــامل هزينه هاي ــای مطل ــف شــود. هزينه ه ــا نســبی تعري ــق ي ــد مطل ــه می توان ــا ،ك هزينه ه
اســت كــه در كل در اختیــار داشــتن آن رســانه مصــرف می شــود. معمــوالً هزينــه صــرف شــده 
در ايــن بخــش را بــه شــکل میــزان هزينــه بــرای هــر هزارنفــر محاســبه می كننــد كــه بــه معنــای 
ــروه مخاطــب صــرف شــده  ــر از گ ــزار نف ــداد ه ــه تع ــه جهــت دسترســی ب ــه ای اســت ك هزين
اســت. هزينه هــای نســبی يکــی از بخش هــای بحــث برانگیــز در بهره گیــری از رســانه های 

ــت. ــالمت اس ــاء س ــای ارتق ــی در برنامه ه جمع

ــق . 5 ــانه ای از طري ــک كارزار رس ــه در ي ــی ك ــر پیام هاي ــارت ديگ ــه عب ــا ب ــای ســردبیر، ي حمايت ه
ــه می شــود. اگــر ايــن پیام هــا مفیــد باشــند، باعــث گســترش مناســب  ســردبیر يــک رســانه اراي

ــوند. ــا می ش ــی در هزينه ه ــه جوي ــام و صرف پی

تــداوم ، بــه معنــای ايــن اســت كــه چــه مــدت زمانــی پیــام در معــرض ديــد گــروه هــدف مخاطب . 6
قــرار می گیــرد. ايــن عامــل هــم وزن ســاير عوامــل مثــل میــزان پوشــش، مقبولیــت و توانايــی قــرار 

می گیــرد. بــرای مثــال: پیام هــا ، بیــش از يــک روزنامــه خبــری صبــح ادامــه داشــته باشــند.

جدول شماره دو  |   انواع رسانه با توجه به  خصوصیت و نوع كاربرد  

خصوصياتنوع رسانه

الکترونيک

با ايجاد انگیزه، حساس سازی، ايجاد الگو و تصوير رفتاری، تلويزيون
می تواند در آموزش مهارت ها مؤثر باشد.

اطالع رسانی، تعاملی، هزينه - فايده، مؤثر در ايجاد راديو
حساسیت، ارايه اطالعات.

قابل استفاده برای گروه های خاص، مناسب برای آموزش.ويدئو

مفید برای انتقال اطالعات، داده ها، برنامه های مراقبت رايانه
از خود.
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خصوصياتنوع رسانه

چاپی

اطالعات كوتاه و طوالنی، وابسته به جنس مواد استفاده روزنامه ها
شده و روزی از هفته كه چاپ می شود.

طیف مخاطب گسترده، طیف گسترده میزان تأثیر، مؤثر مجالت
در نقش های حمايتی و ارايه تأيید اجتماعی

انتقال اطالعات، هنگامی كه شناخت بیش از احساسات پمفلت
مورد توجه قرار دارد.

تراكت های اطالع رسانی
سريع، اطالعات قانع كننده، می تواند به صورت 

مجموعه ای در يک پوشه استفاده شود، برای تغییرات 
رفتاری پیچیده كاربرد ندارد.

مداوم، مردمی، مناسب محیط كار، نیازمند نیازسنجی و خبرنامه
تعهدات بسیار جزيی نگر.

ارايه برنامه، پیام بصری، نیاز به خالقیت باال.پوستر

برانگیزاننده احساسات، مردمی، مفید جهت تقويت نگرش پیراهن
و تعهد نسبت به برنامه.

پیام كوتاه جهت ارايه هويت و يا نگرش و تحکیم تعهد و برچسب
نگرش، ارزان،  فراگیر.

ارزان و گسترده )برای مخاطبین دردسترس و انتظار يک پست
تغییر رفتار(
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فصل سه3
طراحی مناسب پيام
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اهداف آموزشی

.  آشنایی با چگونگی طراحی پيام
.  آشنایی با اجزا تشکيل دهنده یک پيام

.  آشنایی با نقش هریک از اجزا در انتقال پيام

ــری  ــم گی ــدد، تصمی ــاری متع ــداف رفت ــب واه ــای مخاط ــروه ه ــای گ ــاوت ه ــه تف ــه ب ــا توج ب
ــت. ــم اس ــیار مه ــری بس ــب،  ام ــام مناس ــوص پی درخص

انتظــار ايــن اســت كــه بــا طراحــی پیــام مناســب، نگرشــها و رفتارهايــی كــه صحیــح مــی باشــند 
تقويــت شــوند و آن هايــی كــه نیــاز بــه اصــالح و تغییــر دارنــد، تغییــر يافتــه، نهايتــًا بــه بــروز رفتــار 

خاصــی منجــر گردنــد.

بنابرايــن جهــت انتخــاب پیــام مناســب، بايــد درک مناســب و شــفافی از اهــداف برنامــه اطــالع 
رســانی داشــته باشــیم.اغلب راهبردهــای پیــام هــای تجــاری و بهداشــتی ناشــی از افــکار فــی البداهــه 
مــی باشــند، تــا اهــداف واضــح و روشــنی كــه در برنامــه  طراحــی شــده اســت. درحالــی كــه بــرای 
برنامــه هــای اطــالع رســانی بايــد هــم اهــداف اختصاصــی و هــم اهــداف كلــی طراحــی شــود؛ درايجــاد 
ــا  ــد ت ــالش مــی كنن ــه توجــه كــرد كــه بســیاری ازفعــاالن امــر ســالمت ت ــن نکت ــه اي ــد ب ــام باي پی
اهــداف متعــددی را در برنامــه خــود بگنجاننــد و يــا از طريــق يــک پیــام بتواننــد بــه تعــداد زيــادی از 

مخاطبــان دسترســی يابنــد؛ ايــن امــر مــی توانــد بــه فرآينــد طراحــی پیــام آســیب برســاند.

اهداف كلی برنامه اطالع رسانی 

در اين بخش مروری بر اهداف كلی و اختصاصی برنامه های اطالع رسانی خواهیم داشت. 

اهداف كلی برنامه اطالع رسانی شامل موارد زیر است: اطــالع رســانی يــا آمــوزش مــردم در خصــوص عــوارض منفــی رفتــار غیربهداشــتی و نتايــج مثبــت  .
ــتی. رفتارهای بهداش شفاف سازی در خصوص باورهای اشتباه مردم در خصوص موضوعات مختلف بهداشتی. .
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يــادآوری بــه مــردم در خصــوص اثــرات مثبــت و منفــی يــک رفتــار خــاص و تــدوام آمــوزش و   .
ارتقــای دانــش مــردم درآن خصــوص.

اهداف ایجاد كننده یا تقویت كننده انگيزه: تقويت رفتارهای بهداشتی افراد. . برانگیختــن احساســات و عاطفــه افــراد جهــت افزايــش انگیــزه مــردم بــرای قطــع يــک رفتــار غیــر  .
بهداشــتی و يــا انجــام رفتــار بهداشــتی. حساس سازی و يا آماده سازی افراد نسبت به عواقب انجام يک رفتار. . افزايــش آگاهــی مــردم درخصــوص درک هنجارهــای اجتماعــی و ايجــاد حمايــت اجتماعــی بــرای  .

افــرادی كــه بــه انجــام رفتــار صحیــح تمايــل دارنــد. ايجــاد ارتبــاط كالمــی بــه شــکل پرســش و پاســخ بــه طــوری كــه منجــر بــه تقويــت ارتبــاط گــروه  .
همســان و بحــث هــای گروهــی شــود.

اهداف مرتبط با حمایت گيری: ــود،  . ــر ش ــه منج ــوری ك ــه ط ــتی، ب ــوارد بهداش ــوص م ــاع در خص ــی اجتم ــطح آگاه ــش س افزاي
ــرد. ــرار گی ــه ق ــای جامع ــت ه ــزو اولوي ــث ، ج ــورد بح ــتی م ــائل بهداش مس ايجاد نگرش مناسب در جامعه  ، به خصوص نسبت به مسئله بهداشتی مورد نظر. . ــا  . ــرای اجتمــاع گــردد و ي ــه افزايــش اهمیــت مســئله بهداشــتی ب ايجــاد ديدگاهــی كــه منجــر ب

ــه مشــروعیت بخشــیدن مســئله شــود. منجــر ب ايجــاد نگــرش در رفتــار اجتماعــی نســبت بــه مســئله بهداشــتی ، بــه نحــوی كــه میــزان مخالفــت  .
بــا موضــوع مــورد نظــر در اجتمــاع ، بــه حداقــل برســد و بیشــترين حمايــت اجتماعــی انجــام شــود.

اهداف افزایش آگاهی اجتماع: هدايت و راهنمايی مردم در خصوص چگونگی دريافت كمک از مراجع مورد نظر . ــارزه  . ــی مب ــال روز جهان ــاص، مث ــات خ ــوص اتفاق ــاع درخص ــاص اجتم ــای خ ــازی گروهه آگاه س
ــا حتــی آگاه ســازی مــردم در خصــوص  ــارزه بامــواد مخــدر و ي ــی مب ــا روز جهان ــا دخانیــات ي ب
خدمــات و برنامــه هــای خــاص مثــل برنامــه هــای درمــان و بازتوانــی اعتیــاد ومــکان هــای ارائــه 

خدمــت ايــن برنامــه هــا.

تمـام عبـارت هـای فـوق ، اهداف كلی هسـتند؛ قـدم بعـدی، طراحی اهـداف اختصاصی يعنـی توجه 
بـه زمـان و تعـداد مخاطبیـن مـی باشـد به طـور مثـال: افزايش آگاهـی مردان 25-18 سـال نسـبت به 

خـط تلفنـی مشـاوره ايـدز ،از میـزان 22% به میـزان 25% در پايـان برنامه اطالع رسـانی.
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بــا هــدف گــذاری بــه شــکل فــوق، تصمیــم گیــری در خصــوص پیــام از درک باورهــا و نگرشــهای 
گــروه هــدف آغــاز مــی شــود؛ بــه طــوری كــه نهايتــًا بــا اجــرای برنامــه هــای آگاهســازی، نگــرش 
جديــدی در افــراد ايجــاد گرديــده، رفتــار غیربهداشــتی فــرد قطــع مــی شــود؛ در ايــن مرحلــه درک 

مــدل تغییــر رفتــار يعنــی دانــش، نگــرش و رفتــار1 مــی توانــد درطراحــی پیــام بســیار مؤثــر باشــد.

استفاده از مدل )KAP( در طراحی پيام

مــدل فــوق بــه اشــکال مختلــف در طراحــی پیــام هــای رســانه ای مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
ــاری فســتینجر2،  ــوری ناهنج ــرز، تئ ــزه راج ــت از انگی ــوری حماي ــی، تئ ــل منطق ــوری  عم ــه تئ از جمل

تئــوری يادگیــری اجتماعــی بنــدورا، مــدل بــاور بهداشــتی و ....

هــم پوشــانی زيــادی بیــن تئــوری هــای فــوق وجــود دارد ولــی وجــه تشــابه اصلــی ايــن مــدل هــا 
در ايــن اســت كــه شــروع همــه آنهــا بــا باورهــای افــراد آغــاز مــی شــود كــه ايــن باورهــا بــه عنــوان 
پايــه ای بــرای تغییــرات نگــرش و رفتــار افــراد مــی باشــد. بــه طــور كلــی تــالش تمــام راهبردهــای 

تغییر باور ايجاد نمايند. .فــوق در راســتای مــوارد زيــر اســت: تغییر در ارزيابی باورها ايجاد نمايند. . باورهای جديد ايجاد نمايند. .

ــا و نگــرش هــای  ــا رفتارهــای بهداشــتی و باوره ــط ب ــا و نگرشــهای مرتب ــه باوره مــدل  )KAP(ب
ــت  ــر اهمی ــور براب ــه ط ــتی، ب ــای بهداش ــا رفتاره ــط ب ــی مرتب ــی و سیاس ــوارد اجتماع ــا م ــط ب مرتب
می  دهــد. بنابرايــن چنیــن مــواردی نــه تنهــا بــرای تغییــر رفتــار خــاص بهداشــتی مفیــد مــی باشــند 

ــود. ــد ب ــر خواهن ــز مؤث ــی نی ــت اجتماع ــت حماي ــه در درياف بلک

به يک مثال  توجه كنید:

شــعار
كمتر چربی مصرف كنيد 

1	 Knowledge.	Attitude	.Practice
2	 Festinger
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سازمان حمایت كننده: اداره بهداشت

پيــش زمينــه: 35% مــواد غذايــی شــهروندان را چربــی تشــکیل مــی دهــد در حالیکــه 
ــی و  ــای قلب ــیاری از بیماريه ــئول بس ــل، مس ــد.اين عام ــد 30% باش ــزان آن باي می

ســرطانی مــی باشــد.

ــش  ــرب. افزاي ــی پرچ ــواد غذاي ــرات م ــوص خط ــی در خص ــش آگاه ــداف: افزاي اه
ــت  ــردن پوس ــدا ك ــاًل ج ــی، مث ــرف چرب ــش مص ــای كاه ــوص راهه ــی در خص آگاه

ــا و .... ــس ه ــر از س ــتفاده كمت مرغ،اس

رســانه: تلويزيــون، راديــو، بروشــور، پمفلــت، تراكــت، كتابهــای آشــپزی بــا دســتورات 
غذاهــای كــم چــرب.

گروه اولیــه: تهیه كنندگان مواد غذايی ،  گــروه هــدف: 
گروه ثانويه: عموم مردم   

پيــام: كاهش چربی از خوراک روزانه

شــعار: كمتر چربی مصرف كنید.

روش: تبلیغات و اطالع رسانی عمومی

شــاخص هــای ارزشــيابی: 89% افزايــش آگاهــی ، تغییــر رفتــار و رژيــم غذايــی پــس 
از يــک ســال كــه در حــدود   9- 6 % افزايــش در اســتفاده از پنیــر، شــیر و ســس كــم 
چــرب و عــدم مصــرف پوســت مــرغ و توزيــع 500/000 نســخه از كتــاب آشــپزی 

بــا عنــوان غــذای بــدون چربــی.

باورهــای بســیاری بايــد در برنامــه هــای تولیــد پیــام هــای بهداشــتی مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
بــرای مثــال مــوارد زيــر را در نظــر بگیريــد:

گروهی از افرادی را كه دارای خطر ابتال به بیماری قلبی هستند را در نظر بگیريد.
برداشت احتمالی مردم ازبیماری قلبی-عروقی چیست؟. 1
ــت واقعــی اســت؟ . 2 ــن ذهنی ــی چیســت؟آيا اي ــب بیمــاری قلب ــراد از شــدت عواق ــزان درک اف می

اگــر اينطــور نیســت چــه نــوع اطالعاتــی و بــه چــه روشــی و توســط چــه كســی مــی توانــد ايــن 
ذهنیــت را تغیــر دهــد؟
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ــا انجــام تمرينــات . 3 نگــرش افــراد در خصــوص رفتــار پیشــنهادی ماننــد تغییــر رژيــم غذايــی و ي
ورزشــی چیســت؟آيا برخــی از رفتارهــا بیــش از بقیــه مــورد توجــه قــرار مــی گیرد؟وچــرا ايــن 

طــور اســت؟

فوايد انجام رفتار پرخطر چیست؟ 	•

فوايد انجام رفتار پیشنهادی بهداشتی كدام است؟ 	•

موانع اجتماعی و فیزيکی انجام رفتار پیشنهادی كدام است؟چه تسهیالتی وجود دارد؟ 	•

اگــر رفتــار پیشــنهادی انجــام شــود ، برداشــت احتمالــی افــراد نســبت بــه جلوگیــری از خطــرات . 4
آن چیســت؟

اگــر احتمــال داده مــی شــود كــه چنیــن بــاوری وجــود دارد، ايــن بــاور براســاس چــه اطالعاتــی  	•
شــکل گرفتــه اســت؟

چه اطالعاتی می تواند نگرش افراد را تغییر دهد؟ 	•

باور افراد درخصوص توانايی شان جهت انجام رفتار پیشنهادی چیست؟. 5

براساس چه باورهايی چنین نگرشی ايجاد شده است؟ 	•

آيا آموزش مهارت ها ضروری و الزم است؟ 	•

چه اهداف میان مدتی را جهت انجام رفتار مورد نظر بايد پايه ريزی كرد؟ 	•

انگیزه هايی كه منجر به انجام رفتار پیشنهادی می شوند كدام است؟. 6

آيا فوايد انجام كار بیشتر از مضرات آن می باشد؟ 	•

منبع اصلی اطالعات افراد در خصوص مسايل بهداشتی كدام است؟ 	•

چه كسی بیشترين تاثیر را می گذارد؟ 	•

چه كسی معتبرترين منبع اطالع رسانی و تأثیرگذاری است؟ 	•

تعامــالت اجتماعــی افــراد چگونــه شــکل مــی گیرد؟)مثــل عضويــت درباشــگاهها، روابــط خانوادگی، . 7
اســتخدام و ...(

ــه . 8 ــار ب ــدم انجــام رفت ــا ع ــا انجــام و ي ــات شــخصیتی خاصــی را در رابطــه ب ــراد خصوصی ــا اف آي
ــد؟ ــوص دارن خص

تحقیقاتــی كــه بــه ســؤاالت فــوق پاســخ مــی دهنــد تحقیقــات تکوينــی مــی باشــند ، زيــرا در شــکل 
دهــی راهبــرد برنامــه هــای اطــالع رســانی كمــک مــی كننــد. چگونگــی كاربــرد هريــک از ســؤاالت در 

ادامــه، مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
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روش هایی برای تصميم گيری در خصوص پيام

روش هــای كیفــی و كمــی متعــددی جهــت تعییــن صحــت و درســتی پیــام وجــود دارد. بــه طــور 
ايــده آل، فرآينــد كار شــامل مراحــل زيــر اســت:

 مرور منابع . 1

 ايــن مرحلــه مــی توانــد شــامل مــرور منابــع كتابخانــه و تحلیــل برنامــه هــای اطــالع رســانی قبلــی 
باشــد. تحقیقــات مــی توانــد درک كلــی از محیــط، مــوارد مهــم و فرضیــه هــا را ارائــه دهــد. بررســی و 
مطالعــه بايدهــا و نبايدهايــی كــه در برنامــه هــای اطــالع رســانی قبلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد 

نیــز مــی توانــد مفیــد باشــد.

 بررسی كيفی . 2

ــر  ــر ايــن مســئله تاكیــد دارد كــه تحقیقــات كیفــی تنهــا روش مؤث ــی تجــاری ب  تحقیقــات بازاياب
در شــناخت رفتــار مشــتری مــی باشــد. روش هــای كیفــی شــامل برگــزاری بحــث گروهــی متمركــز و 
يــا مصاحبــه هــای عمیــق غیررســمی و يــا نیمــه رســمی مــی باشــد. تحقیقــات كیفــی نبايــد بــا تحلیــل 

تحقیقــات كمــی در گروههــای جمعیتــی خــاص اشــتباه شــوند.

ــای  ــای ديدگاهه ــخصه ه ــن مش ــت تعیی ــالش جه ــح و ت ــف، توضی ــامل كش ــی ش ــات كیف تحقیق
ــای  ــن باوره ــاط بی ــؤاالت و ارتب ــن س ــه اي ــی ب ــات كیف ــد. در تحقیق ــی باش ــدف م ــروه ه ــف گ مختل
مختلــف، نگــرش هــا و رفتارهــا پاســخ داده مــی شــود. همچنیــن درخصــوص انگیــزه هايــی كــه منجــر 
ــن  ــی دهد.چنی ــرار م ــار ق ــبی در اختی ــات مناس ــز اطالع ــردد نی ــی گ ــاص م ــای خ ــروز رفتاره ــه ب ب
اطالعاتــی منجــر بــه ارائــه يــک ســری »كلید«هايــی جهــت طراحــی پیــام مــی گردنــد كــه بــه نوبــه 
خــود منجــر بــه تغییــر و ياتقويــت نگــرش و رفتــار خاصــی مــی گردند.بنابرايــن طراحــی پیــام فرآينــدی 
اســت كــه در طــی آن محققــان بــه دنبــال آزمايــش كــردن فرضیــه هايشــان در خصــوص گــروه هــدف 
مــی باشــند. اعتبــار يافتــه هــای كیفــی بــه طورعمــده بــه توانمنــدی و مهــارت فــرد محقــق بســتگی 
ــراد  ــز از اف ــی متمرك ــا بحــث گروه ــق ي ــای عمی ــه ه ــود در مصاحب ــی ش ــنهاد م ــن پیش دارد؛ بنابراي

صاحــب نظــر و بــا تجربــه اســتفاده شــود.

 تحقيقات مردم شناسی یا مشاهده ای . 3

مشاهده مستقیم و روش های مشاهده مشاركتی به طور فزاينده ای در مطالعات اجتماعی و درک رفتار 
و تأثیر آن مورد استفاده قرار گرفته است. اين روش مطالعه، طیفی از تحلیل های اولیه و دوربین های مخفی 
جهت مشاهده رفتار و عکس العمل بینندگان تلويزيون تا شركت در گروه های خیابانی راشامل می شود.در 
بسیاری از مواردهدف تحقیق، مشاهده ساده رفتار وتالش جهت شناخت انواع رفتارها وبرقراری ارتباط بین 
باورها،نگرش ها، انگیزه ها و رفتارها می باشد.روش های مشاهده ای به طور عمده برای مطالعه عوامل تأثیر 
گذار برعوامل اجتماعی رفتار ، مفید است.اين روش ها به همراه روش هايی چون بحث گروهی متمركز و 

يا مصاحبه عمیق به كار برده می شود.
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 تحقيقات كمی . 4

ــود.  ــی ش ــرده م ــه كارب ــف ب ــای مختل ــرش گروهه ــزان نگ ــنجش می ــرای س ــی ب ــات كّم تحقیق
ــد  ــاور خاصــی دارن ــرادی از گــروه هــدف كــه ب ــراً جهــت تعییــن درصــد اف تحقیقــات زمینــه ای اكث
ــرای تعییــن میــزان درک اشــتباه افــراد از يــک موضــوع  ــه طــور مثــال ب ــرده مــی شــود. ب ــه كار ب ب
ــرای تعريــف  ــد ب ــه دســت آمــده از تحقیقــات زمینــه يابــی1 مــی توان بهداشــتی خــاص، داده هــای ب
ارتباطاتــی كــه بیــن باورهــا، نگــرش هــا و رفتارهايــی كــه در تحقیقــات كیفــی شناســايی شــده انــد، بــه 
كار بــرده شــوند.به طــور مثــال تحلیــل ارتباطــات مــی توانــد بیــن ارتبــاط بــاور بــه درمــان ســاده و 
راحــت عفونــت »كالميدیــا« و عــدم اســتفاده از كانــدوم در روابــط جنســی ، تعريــف معنــاداری پیــدا 

نمايــد.

بنابرايــن تحقیقــات مــی توانــد ازلحــاظ دموگرافیــک تعــداد افــراد گــروه هــدف را مشــخص نمايــد 
و شــناختی از بعــد روانشــناختی از گــروه هــدف، جهــت برنامــه ريــزی ارائــه دهــد.

ــی و  ــای چاپ ــانه ه ــام در رس ــر پی ــوان و تأثی ــش ت ــت افزاي ــی جه ــمت راه كارهاي ــن قس در اي
ــود. ــی ش ــه م ــی ارائ الکترونیک

منظور از ارائه درست و صحيح پيام چيست؟

ــزی شــد و روش اطــالع رســانی انتخــاب  ــه ري ــه اطــالع رســانی پاي ــداف برنام ــه اه ــی ك هنگام
ــد ايجــاد شــود. ــام باي ــوای پی ــد، محت گردي

بــه طــور مثــال اگــر قــرار اســت برنامــه اطــالع رســانی از طريــق تبلیغــات انجــام شــود بايــد متــن 
تبلیغــات مــورد نظــر نوشــته و تولیــد شــود و اگــر قــرار اســت اطــالع رســانی از طريــق اخبــار و اطــالع 

رســانی همگانــی ارائــه شــود، نشــريات و مقــاالت مــورد نیــاز بايــد تهیــه، طراحــی و تولیــد شــوند.

منظور از ارائه مناسب پيام این است كه:

1- محتــوای مــورد نظــر از جهــت زبــان، مــدل و روش بــه گونــه ای تهیــه شــود كــه عــالوه بــر 
تناســب بــا اهــداف پیــام، جهــت گــروه هــدف و خصوصیــات آن نیــز مناســب باشــد.

2- ارتبــاط مناســب و درســتی از اهــداف برقــراری ارتبــاط و مــواد آموزشــی وجــود داشــته باشــد، 
بــه گونــه ای كــه پیــام مــورد درک، قبــول و متناســب بــا انگیــزه هــای گــروه هــدف باشــد. 

نشــريات و مقــاالت چــاپ شــده بايــد مطابــق بــا مفاهیــم اســتراتژی تعییــن شــده باشــند. در ايــن 
مــوارد مفاهیــم بــه عنــوان نقطــه ثقــل مقــاالت مــی باشــند. بــه طــور مثــال پــس از اينکــه تحقیقــات 
ــه بیمــاری  ــراد، ابتــالی ايشــان را ب ــد از ظاهــر اف ــراد جــوان مــی توانن نشــان داد كــه بســیاری از اف
ــوص اچ آی وی و  ــانی در خص ــالع رس ــه اط ــت برنام ــه باب ــی ك ــد؛ مفاهیم ــخیص دهن ــی تش جنس
ــما  ــه »ش ــد ك ــد نماي ــه تاكی ــن نکت ــد براي ــود باي ــی ش ــه از راه جنســی انتخــاب م ــای منتقل بیماری  ه

1	 survey	research
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نمی  توانیــد بــا نــگاه ظاهــری تشــخیص دهیــد«. ايــن موضــوع بايــد نقطــه تأكیــدی تمــام فعالیــت هــای 
برنامــه اطــالع رســانی قــرار گیــرد و از آن بیشــتر، تمــام محتــوای علمــی در ايــن خصــوص بايــد بــه 

نحــوی بــه زبــان گــروه هــدف تبديــل شــود كــه هــدف فــوق را دنبــال نمايــد.

بروشــورها و برنامــه هــای اطــالع رســانی كــه بــرای نوجوانــان تهیــه مــی شــود بايــد از نشــان هــا، 
زبــان و الگوهــای متناســب بــا ســن نوجــوان اســتفاده نمايــد. ضمنــًا بروشــورهايی كــه بــرای برخــی از 
گــروه هــای مختلــف هدف)مثــل زندانیــان، افــراد بــی خانمــان مصــرف كننــده مــواد و حتــی كــودكان 
كوچکتــر( تهیــه مــی شــود بايــد بــه گونــه ای طراحــی شــود كــه عکــس و تصويــر آن بیشــتر از متــن 

آن باشــد.

بــرای انجــام تبلیغــات، امــکان تنــوع بســیار بیشــتری موجــود مــی باشــد و از راههــای گوناگونــی 
نیــز مــی توانــد ارائــه شــود و نکتــه مهــم آن ، خالقیــت و قوانیــن مربــوط بــه حــق چــاپ و نشــر آن 
ــوا، مقبولیــت و انگیــزه  ــه تنهــا جهــت درک محت ــه مــوارد فــوق، پیــش آزمــون ن ــا توجــه ب اســت. ب
مندكــردن آنهــا انجــام مــی شــود ، بلکــه جهــت تعییــن روش و روش ارائــه آن نیــز ، انجــام مــی گیــرد.

آزمایش پيام

آزمايــش پیــام پــس از چــاپ نســخه اول انجــام مــی شــود. هــدف، ســنجش میــزان درک، اعتبــار، 
ــد. در  ــی باش ــدف م ــروه ه ــع آن در گ ــل از توزي ــده ،قب ــه ش ــانه ای تهی ــوای رس ــاط محت ــر و ارتب اث
پیام هــای چاپــی مــی تــوان محتــوای تايــپ شــده را مــورد آزمايــش قــرار داد.در راديــو ، گزارش هــا 
و يــا متــون تهیــه شــده و در تلويزيــون، داســتان و يــا انیمیشــن را مــی تــوان مــورد ارزيابــی قــرار داد.

معمــوالً جهــت آزمايــش پیــام از بحــث گروهــی متمركــز اســتفاده مــی شــود ولــی ممکــن اســت 
بــه داليــل تأثیــر افــراد، هزينــه هــا و نامناســب بــودن فرآينــد كار، از ايــن روش اســتفاده نشــود. روش 
بهتــر ارزيابــی پیــام، مصاحبــه هــای فــردی اســت كــه بــه صــورت چهــره بــه چهــره انجــام مــی شــود؛ 
ــه طــور مثــال در مراكــز خريــد(و  ــه مــی شــود )ب ــه افــراد ارائ ــه طــوری كــه پیــام هــای منفــرد ب ب
ــرار  ــراد پرســیده مــی شــود.  اگــر ق ــه شــده از اف ــام ارائ ســؤاالت ســاختار يافتــه ای در خصــوص پی
باشــد فــرد بــر پايــه اطالعاتــی كــه دارا مــی باشــد، در معــرض پیــام قــرار گیــرد، پیــش آزمــون و پــس 

آزمــون مــی توانــد در ارزيابــی اطالعــات فــرد كمــک كننــده باشــد.

بــه طــور مثــال اگــر تبلیغــی بــرای 65% افــراد بــه درســتی درک شــود پیشــنهاد مــی شــود كــه 
يــک بــار ديگــر تکــرار شــود و البتــه تحقیقــات كیفــی از قبیــل بحــث گروهــی متمركــز نمــی تواننــد 
ــه تبلیغــات،  ــودن برخــی رســانه هــا از جمل ــه گــران ب ــا توجــه ب ــه دهنــد. ب چنیــن داده هايــی را ارائ
چنانچــه 35%  از افــراد پیــام را درک نکننــد ، يعنــی عمــاًل 35% از هزينــه هــا بــه هــدر رفتــه اســت.
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موارد چاپی

رســانه هــای چاپــی دو جــزء مهــم حــروف و تصويــر را دارند.حــروف ، مــواد خــام را در اختیــار 
ــدان و  ــار هنرمن ــزاری در اختی ــر اب ــويی تصاوي ــد و از س ــی دهن ــرار م ــگار ق ــه ن ــا روزنام ــنده ي نويس
عکاســان مــی باشــند.طراحان گرافیــک ، كلمــات و تصاويــر را در هــم ادغــام مــی نماينــد تــا تأثیــر آن 

ــر نماينــد. را چنــد براب

نوشتن

برخـالف نظـر عمـوم، نشـرياتی كـه بـه راحتی درک می شـوند اغلـب به سـختی تهیه می شـوند. به 
طـور مثال بسـیار سـخت اسـت كـه مطالب پزشـکی جهت اطالع عموم سـاده نويسـی شـوند و چاپ اين 
مطالـب بـدون سـاده نويسـی، در مجالت علمی يا پزشـکی بسـیار راحت تر می باشـد؛ بنابـر همین داليل 
دانشـمندان و متخصصـان پزشـکی اغلـب مناسـب تريـن افراد بـرای تهیه مطالب بهداشـتی بـرای عموم 
مـردم نمـی باشـند؛ از سـوی ديگـر روزنامـه نـگاران، اطالعـات مورد نظـر در علوم پزشـکی و بهداشـتی 
را ندارنـد، درنتیجـه كارشناسـان بهداشـتی كـه بـا رسـانه هـا فعالیـت مـی نماينـد ودارای مهـارت های 

نويسـندگی هسـتند مـی تواند بهتريـن گزينه بابـت اين بخش باشـند.

خصوصيات یک نوشته مناسب آموزش بهداشتی 

خصوصیات يک نوشته مناسب آموزش بهداشتی شامل موارد ذيل است:

الف( اختصار یا ایجاز

اگــر مــی تــوان موضوعــی را بــه زبــان ســاده بیــان كــرد نیــازی نیســت كــه آنــرا پیچیــده نمــود. 
ايــن شــاخص بــه تعــداد كلمــات و طوالنــی بــودن جمــالت مربــوط مــی شــود. بــه طــور عمــوم، اگــر 
مــی تــوان از كلمــات كوتــاه تــر بــه جــای كلمــات طوالنــی تــر اســتفاده نمــود پــس بهتــر اســت همیــن 
كار را كــرد و يــا اگــر مــی تــوان بــه جــای يــک عبــارت چنــد كلمــه ای ، يــک كلمــه بــه كار بــرد ، 

پــس حتمــًا ايــن كار را انجــام دهیــد.

شــاخص تريــن خصوصیــت يــک متــن مناســب بهداشــتی، ســادگی و ايجــاز آن اســت. بــا توجــه بــه 
گــروه مخاطــب و موضــوع مــورد بحــث ممکــن اســت متــن نوشــته شــده طوالنــی و يــا كوتــاه باشــد؛ 
در هــر دو صــورت، متــن تهیــه شــده بايــد ســاده باشــد. جمــالت كوتــاه و اطــالع دهنــده مــی توانــد 

نســبت بــه جمــالت طوالنــی و پیــچ و خــم دار توجــه بیشــتری جلــب نماينــد.

برخی از اصول نوشتار مختصر شامل موارد زیر است :

از تکــرار خــودداری كنیــد. وفــور كلمــات و جمــالت نشــان دهنــده ايــن موضــوع اســت كــه   -1
نويســنده از بیــان عقیــده خــود مطمئــن نیســت.
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از ذكــر قیــود تکــراری خــودداری كنیــد . بــه طــور مثــال بــه جــای »بیماری ســخت«، ننويســید   -2
»بیمــاری ســخت و شــديد«.

از بزرگ نمايی خودداری كنید: ساده نويسی يعنی خوداری از مقدمات و عبارات طوالنی؛ به عبارتی   -3
، به جای اينکه نوشته شود»بسیار مهم است كه متوجه شويد كه« می  توان نوشت »كه«.

4-  از تکــرار بیهــوده خــودداری كنیــد : از تکــرار غیرضــروری كلمــات بپرهیزيــد و چنانچــه الزم 
اســت مــواردی را تکــرار نمايیــد ، ســعی شــود از كلمــات ديگــری اســتفاده شــود.

از تركیــب چنــد فعــل مختلــف بپرهیزيــد : بــه طــور مثــال بــه جــای »بــرای انجــام تحقیــق«   -5
مــی تــوان بــه راحتــی نوشــت »بــرای تحقیــق«. 

معموالً در متون علمی از تركيب افعال بسيار استفاده می شود.

ب( مثبت گرایی

بهتر است همواره در مباحث ارتقای سالمت مثبت باشیم تا منفی. 

پ( شفافيت

شــفافیت يکــی از اصــول اطــالع رســانی در ارتقــای ســالمت اســت.برخی از اوقــات بــرای اينکــه 
تأثیــر بیشــتری بــر روی مخاطبــان بگذاريــم ممکــن اســت كــه از لغــات و اصطالحــات تخصصــی آن 

رشــته اســتفاده كنیــم ، كــه البتــه بــا ســادگی و ايجــاز مغايــرت دارد.

شفافیت و سادگی به يکديگر مرتبطند و برخی از قواعد آن شامل موارد زير است:

- همواره از اصطالحات آشنا و ساده استفاده نمايید.

- چنانچه با يک كلمه منظور را می رسانید از دو كلمه استفاده نکنید.

- مواردی كه دو پهلو است را به كار نبريد.

ت( سبک نگارش

ســبک نــگارش در واقــع خصوصیــات و شــخصیت نويســنده اســت.برای اثبــات ايــن موضــوع مــی 
توانیــد مطالــب مختلــف از نويســندگان مختلــف را بــا يکديگــر مقايســه نمايید.برخــی از جملــه نشــريات 
تبلیغاتــی جــذاب و خواندنــی هســتند و برخــی از جملــه مجــالت و روزنامــه هــا اغلــب بــا اســتفاده از 
دســتور زبــان صحیــح و كلمــات درســت و كمتــر ادبــی و برجســته مــی باشــند. هنــر تبلیغــات، تشــويق 

افــراد بــه خوانــدن اســت.برخی از نــکات ســبک هــای نــگارش بــه شــرح ذيــل مــی باشــد:
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از افعـال معلـوم بـه جـای مجهـول اسـتفاده نمايیـد. بـه طـور مثال ، بـه جـای آن كه بنويسـید:   -1
»كسـانی كـه مصـرف كننـده سـیگار هسـتند« بنويسـید: »اگرشـما سـیگار بکشـید ....«

ــه  ــه ب ــی ك ــن حال ــد. در عی ــتفاده نمايی ــاوت اس ــاختارهای متف ــدازه و س ــا ان ــالت ب از جم  -2
ــه معنــای مــزه متــن مــی باشــد؛ جمــالت  ــه بنــدی ب اختصاراهمیــت مــی دهیــد، تنــوع جمل

ــد. ــب ترن ــد مناس ــات جدي ــاد نظري ــرای ايج ــد ب ــالت بلن ــد و جم ــی دارن ــر خوب ــاه اث كوت

پاراگــراف بنــدی: پاراگــراف جديــد، جرقــه ای جديــد از مطلــب جديــد اســت. در متــون علمــی   -3
ممکــن اســت هــر 5 يــا 6 جملــه يــک پاراگــراف باشــد. ولــی در متــون كمتــر ادبــی و جهــت 
تاثیــر هرچــه بیشــتر بــر برجســته نمــودن، يــک پاراگــراف، حتــی مــی توانــد يــک جملــه باشــد.

از حــروف ربــط اســتفاده نمايیــد: اســتفاده از حــروف ربــط بــه معنــای پــل ارتباطــی دو جملــه   -4
يــا دو پاراگــراف مــی باشــد. ايــن حــروف مــی تواننــد حــروف ربــط چون)مثل،كه،ماننــد و ...( 

و يــا تکــرار كلمــه پايانــی باشــند.

قواعــد دســتوری را بدانیــد ولــی الزم نیســت همــواره از آن هــا اســتفاده نمايیــد. در بررســی    -5
هــای انجــام گرفتــه متــون تبلیغاتــی ثابــت شــده اســت، همــواره از قواعــد دســتوری اســتفاده 
نمــی شــود. بــرای تأثیــر بیشــتر جمــالت، مــی تــوان در ابتــدای جملــه از كلمــات ربــط چــون  
»و« يــا »امــا« اســتفاده كــرد و يــا مــی تــوان از جمــالت كوتــاه بــدون فعــل اســفاده نمــود و يــا 

جملــه را بــا حــروف اضافــه بــه پايــان رســاند.

از كلیشه، شعار و عبارات زيبا و دل فريب خودداری كنید.  -6

بــه هيــچ عنــوان از خــرده فرهنــگ هــای گــروه مخاطــب، بــه خصــوص هنگامــی 
كــه در مــورد مــواد اعتيــاد آور صحبــت مــی شــود، اســتفاده نکنيــد.

ث( سازماندهی

 نظــم و ترتیــب، روح محتــوای آموزشــی تهیــه شــده اســت، بــه طــوری كــه بــا رعايــت آن، نظــم 
ــد حــول  ــه شــده باي ــات ارائ ــی شــود. اطالع ــم در نويســنده ايجــاد م ــده وه ــم در خوانن ــب ه و ترتی
محورهــای تعییــن شــده باشــند و براســاس عالقــه مخاطــب و برقــراری ارتبــاط تنظیــم شــده باشــد.

بنابراين سازماندهی، كلید اصلی است و از شروع تا پايان فرآيند آن شامل موارد زير است:

-  مخاطب را برای خواندن و مطالعه انگیزه مند كند.

-  اطالعات جديد را با مالحظه هدف اصلی ارائه دهد.

-  در پايان، نتیجه گیری مناسبی داشته باشد.
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فرمول درجه خواندن )تعیین تناسب متن پیام با سواد مخاطب(

ــروه مخاطــب  ــر از ســطح ســواد گ ــی باالت ــی ، میزان ــای چاپ بســیاری از محصــوالت رســانه ه
ــواد مخاطــب  ــزان س ــا می ــون و تناســب آن ب ــری ســطح مت ــدازه گی ــوارد، ان ــی م ــد. در برخ دارن
ــدازه  ــل ان ــتماتیک و قاب ــی، سیس ــی عین ــدن ؛ روش ــه خوان ــول درج ــد. فرم ــد باش ــد مفی می توان
گیــری را بــرای تحلیــل ســطح مخاطــب ايجــاد مــی كنــد. بــرای ايــن كار تعــدادی فرمــول وجــود 
ــزان  ــکلی و می ــدی ، ش ــه بن ــتوری، جمل ــف دس ــد مختل ــاط قواع ــه ارتب ــق مطالع ــه از طري دارد ك
ــی  ــی و مکانیک ــور عین ــه ط ــا ب ــول ه ــن فرم ــت. اي ــده اس ــکیل ش ــب تش ــادآوری مخاط درک و ي
ــد و در خصــوص مــواردی چــون خالقیــت و  ــدازه گیــری مــی كنن ــن را ان ــزان تاثیرگــذاری مت می

ــد. ــری ندارن ــدازه گی ــچ ان ــری هی وجــوه هن

فرمــول فلــش1 بیشــترين اســتفاده را دارد؛ بــه راحتــی اســتفاده مــی شــود و بــرای محتوای آموزشــی 
ــن  ــر از ســاير فرمــول هــا مــی باشــد. در اي ــر و حســاس ت بزرگســاالن طراحــی شــده اســت و مؤثرت

آســانی خوانــدن يــا روان خوانــی ، كــه منظــور متوســط طــول جمــالت و متوســط تعــداد بخــش  .فرمــول دو شــاخص، انــدازه گیــری مــی شــود:  
هــای كلمــات اســت )جمــالت كوتــاه تــر و تعــداد بخــش هــای كلمــات كمتــر، متــن را راحــت تــر 

مــی كنــد(. ــدن كــه شــامل  . ــزه خوان ــه و انگی ــی ايجــاد عالق ــه عبارت ــا ب ــدن ي ــه خوان ــرد ب ــه ف ــزان عالق می
تعــداد كلمــات و جمــالت شــخصی2 در متــن مــی باشــد. كلمــات شــخصی شــامل اول، دوم و ســوم 
ــان و تمــام كلماتــی كــه در آنهــا جنســیت باشــد مثــل خواهــر و  شــخص بــه اســتثنای آن و آن
نــام هــای گوناگــون و همچنیــن گــروه هــای مختلــف انســانی مثــل مــردم، جامعــه و ...و منظــور 
از جمــالت شــخصی نیــز جمالتــی اســت كــه در آن جمــالت اول شــخص، دســتور، درخواســت و 
ســاير جمالتــی كــه در آن بــه طــور مســتقیم بــه خواننــده اشــاره كــرده باشــد.تیتر هايــی كــه از 
كلمــات شــخصی مثــل مــن، تــو، مــا اســتفاده مــی كننــد تاثیــر بســیار عمیقــی در جــذب مخاطــب 

خواهنــد داشــت.

 تصاویر بصری:

تصاويــر، در تأثیــر گــذاری بــر دانــش و نگــرش گــروه مخاطــب عامــل مهمــی مــی باشــند. بنابرايــن 
ــه راحتــی ايجــاد تصاويــر بصــری نماينــد. كلمــات  ــه ای انتخــاب شــوند كــه ب ــه گون كلمــات بايــد ب
عینــی ، ماننــد: میــوه هــا وســبزی هــا ، از كلمــات ذهنــی ، ماننــد: تغذيــه، ســرطان زا و غیــره بســیار 

تأثیرگذارتــر مــی باشــند.

1	 flesch
2	 Personal
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شکل تايپ:

شــکل تايــپ مــی توانــد احســاس مطالــب را منتقــل كنــد. انتخــاب شــکل تايــپ بــدون دخــل و 
تصــرف در محتــوای متــن مــی توانــد بــه طورشــاخصی بــرروی خواننــده تأثیرگــذارد. بــه طــور مثــال 

دو متــن زيــر را در نظــر بگیريــد.

Health promotion

HEALTH  PROMOTION

اولــی غیررســمی و كمتــر محافظــه كارانــه و دومــی بیشــتر رســمی اســت. مــدل دومــی بــه نظــر 
می  رســد كــه از منبــع رســمی تــری عنــوان مــی شــود و اولــی بــه نظــر مــی رســد كــه بیشــتر زرق و 

بــرق دار و نمايشــی اســت.

خلــق و خوهايــی ، ماننــد  بــی تفــاوت و رويايــی ، معمــوالً بــا خطــوط منحنــی و كــم رنــگ مشــخص 
مــی شــود ، درحالــی كــه خلــق و خــوی غمگیــن و دراماتیــک معمــوالً بــا خطــوط زاويــه دار و برجســته  
نشــان داده مــی شــود. از خطــوط برجســته1 و ايتالیــک جهــت ســرفصل هــا و يــا جهــت تأكیــد نیــز 

اســتفاده مــی شــود.

ــود دارد. ــاط وج ــز ارتب ــوط نی ــن خط ــه بی ــط و فاصل ــول خ ــروف ، ط ــدازه ح ــن ان ــن بی همچنی
ــن اســت برخــی  ــی ممک ــاال مناســب اســت ول ــا ســن ب ــراد ب ــرای اف ــر ب ــدازه بزرگت ــا ان ــروف ب ح
اوقــات كودكانــه بــه نظــر برســد. نــوع خــط نیــز در میــزان راحتــی خوانــدن آن تأثیــر دارد. اســتفاده 
از تیترهــا در وســط متــن يــا در گوشــه هــای آن مــی توانــد بــه نظــم دهــی خوانــدن مخاطبــان، بــه 
خصــوص آنهايــی كــه در ســطح ســواد و يــا ســطح اقتصــادی - اجتماعــی پايیــن تــر هســتند، مفیــد 
واقــع شــود. ولــی مراقــب باشــید كــه، اســتفاده بیــش از حــد از چنیــن جمالتــی، منجــر بــه خســته 

ــن نشــود. كنندگــی و كســالت مت

 گرافيک 

هیــچ شــکی وجــود نــدارد كــه وجــود تصويــر مــی توانــد بــه درک محتــوا و معنــای متــن كمــک 
نمايد.برخــی از ايــن تصاويــر چنــان جنبــه جهانــی پیــدا   مــی كننــد كــه ربطــی بــه فرهنــگ يــا گــروه 
خاصــی ندارند.عملکــرد گرافیــک طیفــی را شــامل مــی شــود كــه از يــک ســو حکــم تزيیــن متــن را 
ــه اطالعــات شــود.از  ــا ارائ ــزه ، نظــم دهــی و ي ــد باعــث ايجــاد انگی دارد و از ســوی ديگــر مــی توان
ــال در متــون جــدی اســتفاده مــی شــود و از طرحهــای سورئالیســت جهــت توضیــح  گرافیک هــای رئ

مــوارد ذهنــی و انتزاعــی2 و از تصاويــر كارتونــی بــرای جذابیــت و ســرگرمی اســتفاده مــی شــود.

1	 bold
2	 abstract
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به طور كلی جهت چاپ تصاوير موارد زير را بايد در نظر داشت:

•  تصاوير منجر به جلب توجه خواننده به متن و سوق دهی وی به سمت مطالب شوند.

•  تصاوير منجر به ايجاد هیجان مثبت و در نتیجه تأثیر برروی عواطف و نگرش شوند.

•  تصاويــر منجــر بــه تســهیل در يادگیــری مطالــب منــدرج در متــن شــوند و بــا ارائــه اطالعــات 
جانبــی ، يادگیــری را افزايــش دهنــد.

موارد مهم در طراحی پيام در رسانه های الکتر ونيکی 

بســیاری از مــواردی را كــه در رســانه هــای چاپــی مطــرح كرديــم در رســانه هــای الکترونیکــی نیــز 
كاربــرد دارد.البتــه برخــی نــکات مثبــت در رســانه هــای الکترونیکــی وجــود دارد كــه در رســانه  های 

چاپــی نیســت كــه مــی توانــد تأثیــر پیــام را بیشــتر كنــد مثــل موســیقی ، صــدا، حركــت و ....

استفاده از ارائه دهنده پيام:. 1

ازنظـر مخاطـب تمـام پیـام هـا معنـی دارند. دربرخـی مواقع پیـام هـا، ارائه دهنـده پیام نیـز دارند ، 
يعنـی پیـام از طـرف يـک نفر يـا افـرادی بـه نمايندگی از سـازمان ارائـه می شـود. برخی اوقـات ممکن 
اسـت ايـن ارائـه دهنـدگان پیام ، بخشـی از پیام باشـند مثل بازيگـران تلويزيـون، كه البتـه ،  صرف نظر 

از نقـش شـان ، مـی تواننـد بر روی بیننـده و دريافـت كننده پیام بسـیار مؤثر باشـند.

ارائه دهندگان پیام از چهار گروه زير می باشند:

افــرادی ناشــناخته كــه بــرای ارائــه پیــام هــای خاصــی انتخــاب مــی گردنــد كــه ممکــن اســت   -1
بــه داليــل زيــر انتخــاب شــوند: آمــوزش هــای تخصصــی كــه ديــده انــد، جذابیــت چهــره و 

ظاهرشــان و يــا شــباهت شــان بــه گــروه مخاطــب هــدف.

كارشناسان خبره در امور خاص كه برای اعتبار و مقبولیت بیشتر پیام، آن را ارائه می دهند.  -2

ــام  ــترش پی ــرای گس ــان ، ب ــی ش ــت مردم ــر محبوبی ــه خاط ــه ب ــناس ك ــای سرش ــره ه چه  -3
ــت  ــل محبوبی ــه دلی ــه ب ــا اينک ــد و ي ــی دهن ــه م ــام را ارائ ــتی پی ــاص بهداش ــوع خ در موض
مردمی شــان ، گــروه هــدف، پیــام هــای منتقــل شــده از طــرف آنــان را بــا مقبولیــت بیشــتری 
ــد. ــی نماين ــش م ــای نق ــت، ايف ــای مثب ــوان الگوه ــه عن ــراد ب ــن اف ــع اي ــرد و در واق ــی پذي م

ــر  ــورد نظ ــتی م ــار بهداش ــورد رفت ــات خاصــی در م ــه تجربی ــناس ك ــا سرش ــادی ي ــراد ع اف  -4
دارنــد و يــا رفتــار بهداشــتی جديــد را انجــام مــی دهنــد مثــاًل بهــره منــدی از معتــادان بهبــود 

يافتــه در پیــام هــای درمانــی چهــره بــه چهــره اعتیــاد.
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ــه خاطــر داشــت بهــره منــدی از حضــور معتــادان بهبــود يافتــه در برنامــه هايــی كــه از  بايــد ب
ــرا ممکــن اســت  ــچ وجــه درســت نمــی باشــد  ،زي ــه هی ــی شــوند ب ــی پخــش م ــای جمع رســانه ه
هــدف مــا ايجــاد امیــد در معتادانــی كــه اقــدام بــه درمــان ننمــوده انــد باشــد ،ولــی ضــرری كــه بــه 
دلیــل قهرمــان ســازی و آســان نشــان دادن درمــان اعتیــاد در عمــوم جامعــه بــه خصــوص جوانــان و 

نوجوانــان ايجــاد مــی شــود ، بســیار جبــران ناپذيــر خواهــد بــود.

شــعرهای ســبک بــا قافیــه هــای ســاده در پیــام هــای تبلیغاتــی كوتــاه نیــز مــی توانــد بــرای گــروه 
مخاطــب مناســب باشــد. ايــن ترانــه هــا بــا شــعارها و تصاويــر گرافیکــی همــراه هســتند و بــا توجــه بــه 

كاربردشــان بســیار تخصصــی مــی باشــند. 

استفاده از صدا گذاری . 2

ــه  ــند ك ــی باش ــب م ــیار مناس ــذاری ، بس ــدا گ ــتفاده از ص ــرای اس ــی ب ــای الکترونیک ــانه ه رس
می  توانــد بــه طــرق مختلــف انجــام شــود.به طــور مثــال زنانه/مردانــه، عمیق/بلنــد، طنز/جــدی. بســیار 
ــه قابلیــت درک بیشــتری دارد.در  ــه، صــدا گــذاری شــده باشــد. صــدای زنان مهــم اســت كــه برنام
حالــی كــه صــدای مردانــه جديــت بیشــتری ايجــاد مــی كنــد. لهجــه و گرامــر نیــز مــی توانــد تأثیــر 
بیشــتری بــه پیــام دهــد ، از ســويی در گروههــای هــدف خاص.بــه هیــچ عنــوان نبايــد از لهجــه بــرای 

لودگــی اســتفاده شــود ، زيــرا مــی توانــد اثــری كامــاًل معکــوس داشــته باشــد.

ــرب و  ــوش مش ــو و خ ــه گ ــراد بذل ــب اف ــادان در قال ــای معت ــخصیت ه ــی ش ــن از طراح همچنی
ــرد. ــز ك ــد پرهی ــراد باي ــن اف ــه اي ــت كاذب نســبت ب ــرش مثب ــاد نگ ــن ايج همچنی

صدا در مقابل گرافيک:. 3

برخــی اوقــات اثــر گرافیــک در تبلیغــات ، در تلويزيــون مــی توانــد بیشــتر از اثــرات صــدا باشــد.
گرافیــک معمــوالً زمانــی بیشــتر اســتفاده مــی شــود ، كــه نیــاز اســت بــر مخاطــب اثــر ناگهانــی وارد 
ــود.  ــرده ش ــه كار ب ــد ب ــوش آين ــی خ ــرای پايان ــا ب ــاندن و ي ــرای ترس ــد ب ــی توان ــک م ــود. گرافی ش
چنانچــه پیــام و يــا شــعار يــک برنامــه بــه شــکل گرافیــک ارائــه شــود ، اثــر آن را بیشــتر مــی كنــد 
و بــه همــان نســبت بهــره گیــری از گرافیــک در برنامــه هــای آموزشــی ويدئويــی مــی توانــد باعــث 

ــا نتیجــه گیــری مناســب شــود. تقويــت يادگیــری و ي

سايزتان را اندازه بگیريد نه فقط وزنتان را  -1

میزان دريافت چربی را كاهش دهید  -2

ورزش را افزايش دهید  -3

وعده غذايی را كم كنید  -4
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مــوسيــقی: . 4

موســیقی دردريافــت پیــام آموزشــی تأثیــر بیشــتری مــی گــذارد بــه خصــوص اگــر مــوارد زيــر 
رعايــت شــده باشــند:

•  گروه هدف جوانان باشند؛

•  از تصاوير هم در پیام استفاده شده باشد؛

•  موسیقی جذاب باشد وجلب توجه كند؛

•  يک شعار و يا پیام خاص مورد هدف باشد.

-البته اين موسیقی بايد با هنجارهای جامعه مورد نظر ، هم خوانی داشته باشد

ارائه راهنمایی در خصوص دریافت خدمات مرتبط. 5

 ايــن بخــش شــامل اقداماتــی اســت كــه جهــت تقويــت انجــام رفتــار خــاص درگــروه هــدف انجــام 
مــی گیــرد. بــه طــور مثــال ارائــه تلفــن تمــاس، نحــوه مکاتبــه و ... ايــن بخــش بايــد بخشــی از هــر 
برنامــه اطــالع رســانی اعــم از چاپــی يــا غیــر چاپــی باشــد. ايــن بخــش نــه تنهــا منجــر بــه تشــويق 
فــرد جهــت ادامــه رفتــار مــی شــود بلکــه عاملــی اســت جهــت ارزيابــی تأثیــر برنامــه. برخــی اوقــات 
ــه قطــع مصــرف ســیگار  ــاًل در برنام ــه مث ــان باشــد ك ــام از داوطلب ــت ن ــط شــامل ثب ــد فق ــی توان م
شــركت كــرده انــد. ايــن گونــه پیــام هــا بايــد مرتبــًا تکــرار شــوند تــا در ذهــن مخاطــب جايگزيــن 
گردنــد. اســتفاده از چهــره هــای سرشــناس مثــل ورزشــکاران ، بازيگــران، و افــراد خــاص ديگــری كــه 
ــای  ــی دهــد اســتفاده از گروهه ــات نشــان م ــد. تحقيق ــی گذارن ــر م ــان تاثی ــر روی نوجوان بیشــتر ب
همتــای معمولــی و حتــی والدیــن نيــز مــی توانــد بــه انــدازه مــوارد فــوق مؤثــر باشــد. خطــر اســتفاده 
ــتی را  ــای غیربهداش ــان رفتاره ــت خودش ــن اس ــه ممک ــت ك ــن اس ــناس در اي ــای سرش ــره ه از چه

مرتکــب شــوند.
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4
فصل چهار

طراحی پيام های بهداشتی 
برای كودكان و نوجوانان
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اهداف آموزشی

.  آشنایی با چگونگی طراحی پيام برای كودكان و نوجوانان
.  آشنایی با تفاوت های روانشناختی گروه های مختلف هدف

.  آشنایی با نحوه توليد محتوا برای گروه های مختلف سنی
.  طراحی یک پيام با ویژگی های سنی و روانشناختی گروه مخاطب

كــودكان و نوجوانــان از پیام هايــی كــه اطالعــات آن عینــی و قابــل درک باشــد، اســتقبال می كننــد. 
ــی  ــم شــده اســت، اطالعات ــان تنظی ــرای نوجوان ــه ب ــای اطالع رســانی ك متأســفانه بســیاری از برنامه ه
را بــه آنــان ارايــه می دهــد كــه فقــط در كوتــاه مــدت مفیــد اســت و بديــن صــورت آنــان كــه بــه 
دنبــال راه حل هــای موثــر بــرای مشــکالت خــود هســتند، امیــد خــود را از دريافــت كمــک واقعــی از 
دســت می دهنــد. در ايــن بخــش می خواهیــم بدانیــم بــرای اينکــه كــودكان را بــه رفتارهــای بهداشــتی 
و ســالم تشــويق كنیــم چگونــه و بــه چــه شــکل بايــد برنامه هــای اطالع رســانی را انجــام دهیــم. بايــد 

بــه خاطــر داشــت كــه برنامه هــای اطالع رســانی بهداشــتی موثــر بايــد دارای شــرايط زيــر باشــند:

الف( كودكان كم سن و سال تر را مورد هدف قرار دهند.

ب( به نیازهای گروه ها و محیط های خاص توجه داشته باشند.

ج( پیام ها به طور مستمر، متنوع و در طول يک مرحله زمانی تعريف شده باشند.

د( بر كنترل رفتار كودكان توسط خودشان تأكید داشته باشد.

اصول كلی  جهت تهيه برنامه های اطالع رسانی ویژه كودكان و نوجوانان

اشــتباه رايــج در طراحــی برنامه هــای اطالع رســانی ايــن بــاور اســت كــه بــا نشــان دادن تصاويــری 
ــاور  ــد شــد. ب ــودكان خواه ــار توســط ك ــه رد آن رفت ــار ناســالم و غیربهداشــتی، منجــر ب ــک رفت از ي
ــار  ــن می شــود كــه برخــی از رفتارهــای خاصــی كــه در محــدوده منــع شــده رفت ــه اي ــوق منجــر ب ف
ــه  ــور، ب ــش مح ــانی دان ــای اطالع رس ــود. برنامه ه ــناخته  نش ــاًل ش ــان اص ــط آن ــت توس ــودكان اس ك
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نــدرت نگــرش و رفتــار نوجوانــان را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد و فقــط در حــد نمايــش دادن يــک 
ــد.  ــی می مانن ــر باق ــار پرخط رفت

بــه طــور كلــی طراحــان پیام هــای بهداشــتی بايــد بــه حــرف هــای كــودكان بیشــتر گــوش دهنــد 
و كمتــر نصیحــت كننــد. كــودكان بــه خصــوص كــودكان بزرگتــر و نوجوانــان وقتــی خودشــان تصمیــم 
گیرنــده باشــند، بهتريــن پاســخ را بــه ايــن برنامه هــا می دهنــد. آنــان بــه قوانینــی كــه خــود در پايــه 
ــود در  ــه خ ــی ك ــز در برنامه هاي ــد و نی ــرام می گذارن ــی احت ــه خوب ــد ،ب ــريک بوده ان ــذاری آن ش گ
ــودكان و  ــه ك ــه ب ــای اينک ــه ج ــن ب ــد. بنابراي ــاركت می كنن ــر مش ــد ، بهت ــهیم بوده ان ــی آن س طراح
نوجوانــان صرفــًا بــه عنــوان يــک گــروه هــدف جهــت اطالع رســانی نــگاه شــود، بايــد بــه آنــان بــه 
عنــوان يکــی از منابــع نیــز بنگرنــد. برنامه هــای اطالع رســانی كــه بــر پايــه نتايــج اخالقــی، روش هــای 
ــد.  ــوس دهن ــه معک ــی نتیج ــت حت ــن اس ــند ممک ــده باش ــزی ش ــه ري ــات، برنام ــاننده و اطالع ترس
خوشــبختانه و در حــال حاضــر راهبرد هــای بهداشــتی كــه متعهدانــه و جامــع برنامــه ريــزی شــده اند و 
بــر تأثیــرات اجتماعــی و مهارت هــای شــناختی و اجتماعــی تأكیــد دارنــد جايگزيــن برنامه هــای قبلــی 
ــر  ــای پیشــگیرانه مؤث ــه تالش ه ــن اســت ك ــانی اي ــای اطالع رس ــه برنامه ه ــن گون ــدف اي شــده اند. ه
بايــد هــم بــرای افــراد و هــم بــرای محیطــی كــه فــرد در آن زندگــی می كنــد طراحــی شــده باشــد. 
ــه عوامــل  ــد هــم ب ــار، برنامه هــای اطالع رســانی، باي ــر رفت ــزه جهــت تغیی ــرای ايجــاد انگی ــع ب در واق
درونــی )فــردی( و هــم بــه عوامــل بیرونــی )محیــط( توجــه نماينــد تــا در نهايــت منجــر بــه بــروز يــک 

رفتــار در كــودک گردنــد.

بــرای دسترســی بــه عوامــل درونــی و بیرونــی و شــناخت آن، بايــد بــه ديدگاههــای كــودكان پــی 
بــرد و بــه آنهــا احتــرام گذاشــت و در برنامه هــا خطــرات، تشــريح شــود و نتايــج فــردی و اجتماعــی 
مرتبــط بــا آن رفتــار كــودک، بــه وی توضیــح داده شــود. همچنیــن بهتــر اســت بــر نتايــج منفــی كوتــاه 
مــدت تأكیــد شــود ، تــا نتايــج منفــی طوالنــی مــدت و ذهنــی، زيــرا همــواره جذابیت هــای فــردی و 
كســب قــدرت اجتماعــی هــم دركــودكان و هــم بزرگســاالن مهــم می باشــد. بــه طــور مثــال بــه جــای 
صحبــت دربــاره ابتــال بــه ســرطان بهتــر اســت در مــورد بدبــو شــدن تنفــس و زرد شــدن دنــدان هــا 

صحبــت شــود.

بــرای طراحــی همــه جانبــه پیــام، طراحــان بايــد نحــوه ارتبــاط بــا يــک مشــکل خــاص را بــا نیازهــا، 
ــه  ــه محیطــی ، منجــر ب ــو و دوگان ــد پهل ــد. پیام هــای چن ــدی هــای كــودكان دريابن اهــداف و عالقمن

ــد كــودكان می شــود. ســردرگمی و تردي

در ايـن بخـش بـر چهـار اصل مهـم جهـت طراحی برنامـه اطالع رسـانی مؤثر بـرای نوجوانان اشـاره 
می شـود و بـه طـور مفصـل در خصـوص طراحـی پیـام در گـروه هـای مختلف كـودكان بحث می شـود. 
عوامـل اصلـی مرتبـط بـا گروههـای مختلـف مخاطب شـامل مواردی اسـت نظیـر: عوامل خطـر مرتبط، 
آگاهـی كـودكان نسـبت بـه مقوله هـای سـالمتی، اعتبـار منابـع اطالعاتـی، تأثیر والديـن، گروه همسـان، 
رسـانه و سـاير مـوارد، راهبرد هـای آموزش مؤثـر، چگونگی ايجـاد انگیـزه، درک انگیزه های غیرمسـتقیم 
برنامه هـای رسـانه ای و تبلیغاتـی و روش هـای جـذب كـودكان و نوجوانـان، چگونگـی برداشـت و درک 
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نوجوانـان از پیام هـای برنامه هـای اطالع رسـانی، افزايـش توانايی اسـتنتاج، افزايش شـک و ترديد نسـبت 
بـه پیام هـا و توانايـی درهـم آمیختـن عناصر يـک پیام.

اصل اول: هرچه می توانيد پيشگيری را از سنين پایين تر آغاز كنيد.

عمومًا برنامه های اطالع رسانی بهداشتی بر يک يا سه هدف ذيل تمركز می كند:

 اولیــن هــدف )پیشــگیری( ايــن اســت كــه از تجربــه انجــام رفتــار ناســالم پیشــگیری كنــد و يــا آن 
را بــه تأخیــر بیانــدازد. دومیــن هــدف )اعتــدال( ايــن اســت كــه رفتارهــا را بــه رفتارهــای ســالم تبديــل 
كنــد و راهبردهــای كنتــرل رفتارهــای پرخطــر بهداشــتی را افزايــش دهنــد، ســومین هــدف )مداخلــه( 

كاهــش رفتارهايــی اســت كــه بــرای ســالمتی مضــر اســت مانندمصــرف الــکل و ســیگار.

ــه  ــن برنام ــی، پیشــگیری ارزان تري ــم در بخــش اجتماع ــم در بخــش اقتصــادی و ه ــد ه ــر چن ه
می باشــد، ايــن گونــه برنامه هــا تــا حــد امــکان بايــد از ســنین پايیــن انجــام شــود زيــرا كــودكان بــه 

ــد. ــت می كنن ــتی را درياف ــای بهداش ــد آموزش ه ــدو تول ــود، از ب ــه خ ــود ب ــور خ ط

قبــل از آنکــه كــودک بتوانــد رانندگــی كنــد يــا رفتارهــای غیربهداشــتی و ناســالم را انجــام دهــد 
ــاد می گیــرد  ــواده، گــروه همســان، ســاير افــراد اجتمــاع و رســانه ها ي ــا مشــاهده رفتــار اعضــای خان ب
كــه چــرا و چگونــه مــردم چنیــن كارهايــی را انجــام می دهنــد. بــه طــور مثــال در مــاه چهــارم تولــد، 
دود ســیگاری را كــه اطرافیــان آن را مصــرف می كننــد استشــمام می كنــد؛ همچنیــن مــوادی را تغذيــه 
ــد  ــان را تقلی ــی آن ــن رفتارهاي ــاهده چنی ــا مش ــدارد؛ و ب ــش ن ــاب آن نق ــود در انتخ ــه خ ــد ك می كن
می كنــد. كــودكان از ســنین 18 ماهگــی آمــوزش می بیننــد و دو ســالگی بــه طــور آگاهانــه تلويزيــون 
ــه میــزان ســه ســاعت برنامه هــای تبلیغاتــی  ــه طــوری كــه در طــول يــک هفتــه ب تماشــا می كننــد ب

ــد. ــاهده می كنن را مش

ــه پیشــگیرانه وجــود دارد كــه گــروه هــدف آن شــیرخواران ســه  ــًا تعــداد معــدودی برنام نتیجت
ماهــه باشــد و بــه عبارتــی تعــداد محــدودی برنامــه بــر موضوعاتــی چــون، برقــراری ارتبــاط و رابطــه 

خودآگاهــی، حــل مســئله و ارتقــای ديدگاههــای بهداشــتی تأكیــد دارنــد.

كــودكان در راســتای آگاهــی از نیازهايشــان، راه هــای برطــرف كــردن آن را نیــز جســتجو می كننــد 
ــای  ــروز رفتاره ــه ب ــه ب ــرد ك ــکل می گی ــان ش ــی در آن ــان نگرش هاي ــرور زم ــه م ــب ب ــن ترتی و بدي
خــاص بعــدی منجــر می شــود. بــه طــور مثــال باورهــای شــرطی عــوارض اجتماعــی و جســمی  مصــرف 
ــی  ــش بین ــش پی ــد نق ــن باورمی توان ــود اي ــرد. وج ــکل می گی ــتان ش ــال های اول دبس ــیگار در س س

كننــده ای در احتمــال مصــرف دخانیــات در آينــده داشــته باشــد.

از آنجايـی كـه مصـرف زود هنـگام مـوادی كـه بـر عملکـرد فـرد تأثیـر می گـذارد منجـر بـه بروز 
مشـکالت سـخت و خطرنـاک می شـود، بسـیار مهـم اسـت كـه اولیـن مصـرف بـه تأخیـر بیافتد.
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خوشــبختانه قبــل از آنکــه كــودكان تجربیــات خطرناكــی مثــل مصــرف مــواد را داشــته باشــند، 
ــد  ــايی نماين ــدف را شناس ــروه ه ــر گ ــل خط ــد عوام ــگیری می توانن ــای پیش برنامه ه

عاليــم خطرناكــی مثــل افــت تحصیلــی، پرخاشــگری پســران بــه خصــوص هنگامی كــه همــراه بــا 
كــم رويــی باشــد، انتظــارات پايیــن، مقاومــت پايیــن در برابــر گــروه همســان، فقــدان حمايــت والديــن 

و محیــط عمومــًا ســركوب گــر می تواننــد از جملــه ايــن عوامــل باشــند.

بهتــر اســت مداخــالت هرچــه ســريع تــر و در ســنین پايیــن تــر انجــام شــوند. در يــک مطالعــه 
در ســال 1992 در آمريــکا مشــخص شــد 15% دانــش آمــوزان قبــل از 10 ســالگی آبجــو مصــرف 
ــد. در يــک تحقیــق ديگــر كــه در هاوايــی در ســال 1993 انجــام گرفــت مشــخص شــد %66  كرده ان
از دانــش آمــوزان اول راهنمايــی الــکل مصــرف كرده انــدو 23% ديگــر ســاير مــواد را امتحــان كــرده 
ــل از كالس اول  ــد قب ــرف می كرده ان ــیگار مص ــه س ــه روزان ــودكان ك ــی از ك ــش از نیم ــد. بی بودن
ــش  ــل از ش ــکل قب ــدگان ال ــه مصرف كنن ــبت ب ــودكان نس ــرش ك ــته اند. نگ ــرف داش ــتان مص دبیرس

ــه دنبــال داشــت(. ــود) البتــه پــس از آن تغییراتــی ب ســالگی ايجــاد شــده ب

ــر انجــام شــود، بیشــتر  امــکان تغییــر محیــط كــودكان نیــز در صورتــی كــه مداخــالت ســريع ت
میســر اســت. والديــن كــودكان ســنین پايیــن تــر بســیار امیدوارتــر و انعطــاف پذيرتــر هســتند ولــی 
والديــن كــودكان ســنین باالتــر بیشــتر تســلیم شــرايط شــده اند. بــه عــالوه دسترســی بــه عوامــل خطــر 
و گــروه همســان در ســنین نوجوانــی بســیار ســخت اســت و نســبت بــه آن مقاومــت وجــود دارد. البتــه 
ــان  ــل نوجوان ــانی در مقاب ــای اطالع رس ــزان برنامه ه ــه ري ــای تســلیم شــدن برنام ــه معن ــه ب ــن نکت اي

نمی باشــد؛ بلکــه بــه ايــن معناســت كــه راهبردهــا بايــد تغییــر يابنــد و يــا اصــالح شــوند.

اصل دوم: به زیرگروه های سنی و محيط های خاص توجه كنيد.

در راســتای ارتقــای مهارت هــای فیزيکــی و شــناختی كــودک، كــودكان مــوارد جديــد را از راه هــا 
ــًا رد  ــه ای كــودک عموم ــد. امــروزه نظريه هــای رشــد و تکامــل پل ــاد می گیرن ــد ي و روش هــای جدي
شــده اســت، ولــی پژوهشــگران بــر ايــن بــاور هســتند كــه مراحــل حســاس و مهمــی در زندگــی كــودک 
ــود.  ــه می ش ــدی گرفت ــات جدي ــد و تصمیم ــکل می گیرن ــده ای ش ــای عم ــه در آن مهارت ه ــت ك اس
بنابرايــن ايــن بخــش بــرای تنظیــم پیــام هايــی جهــت گــروه هــای مختلــف ســنی در مقاطــع زمانــی 

خــاص و حســاس تهیــه شــده اســت.

ــا غیرمســتقیم آن را  ــا مســتقیم و ي ــه دنبــال دريافــت پاداشــی كــه ي ــه طــور مثــال همــه مــا ب ب
دريافــت می كنیــم هســتیم. كــودكان توانايــی دادن پــاداش بــه خــود را ندارنــد و در عــوض بــه دنبــال 

ــند. ــرون می باش ــاداش از بی ــت پ درياف
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 ویژگی های گروه های سنی 

5 - 0 ســال  |   در ايــن ســنین اســت كــه كــودكان نســبت بــه نگــرش و رفتــار بهداشــتی آگاهــی 
ــه  ــی ب ــد ول ــالمتی را درنیافته ان ــت و س ــم بهداش ــوز مفاهی ــنین هن ــن س ــودكان در اي ــد. ك می يابن
ــت  ــنی جه ــروه س ــن گ ــد. اي ــام می دهن ــد و انج ــد می كنن ــد تقلی ــه می بینن ــه را ك ــر آنچ ــال ه هرح
ــط  ــک محی ــه ي ــاز ب ــه اجتماعــی و شــناختی نی ــی از خــود و مهارت هــای اولی ــر ذهن ــه تصوي كمــک ب

ــد. گــرم و محــرک دارن

7 - 5 ســال  |   گــذر از ســنین پیــش دبســتان بــه دبســتان يــک مرحلــه حســاس و قابــل توجــه 
اســت. در ايــن ســنین كــودكان، گروههــای همســان تشــکیل می دهنــد و بايــد بــا عوامــل جديــد تأثیــر 
ــرو شــوند.  ــای نقــش جنســیتی اعمــال می شــود، روب ــد و فشــاری كــه جهــت ايف ــن جدي ــذار، قوانی گ
ــز وجــود دارد و  ــای ديگــری نی ــای خودشــان، دنی ــر از دنی ــه غی ــد ك ــن ســنین درمی يابن ــان در اي آن
ــان  ــه آن ــر ب ــیله تصاوي ــه وس ــه ب ــه چنانچ ــد. در نتیج ــت نماين ــک درياف ــران، كم ــد از ديگ می توانن
ــد  ــان می توانن ــد. آن ــم درک نماين ــراد را ه ــاير اف ــای س ــدی ه ــد عالقمن ــود، می توانن ــح داده ش توضی
بــه صــورت هوشــمندانه داليــل و اثــرات و عوامــل را درک نماينــد. در ســنین 7 - 5 ســالگی، كــودكان 

ــد. ــات پاســخ می دهن ــن و اخالقی ــه قوانی ــی ب ــه خوب ب

10 - 7 ســال  |   مرحلــه حســاس بعــدی ســنین 10- 7 ســالگی اســت. در ايــن مرحلــه كــودكان 
ديگــر نظــارت مســتقیم والديــن را نمی پذيرنــد و بــه طــور فزاينــده ای تأثیــر گــروه همســان و ســاير 
ــر  ــا را بهت ــای پیام ه ــمبل ها و معن ــودكان س ــه ك ــن مرحل ــود. در اي ــتر می ش ــر بیش ــودكان بزرگت ك
ــات  ــنی، ارتباط ــه س ــن مرحل ــد. در اي ــر نشــان می دهن ــز بهت ــود را نی ــد و احساســات خ درک می كنن

ــرد. ــکل می گی ــان ش ــات و ويژگی هايش ــران از صف ــین ديگ ــاس تحس ــودكان براس ــتانه ك دوس

ــه  ــن مرحل ــت اي ــی اس ــدای دوران نوجوان ــه ابت ــاس ك ــه حس ــومین مرحل ــال  |   س 13 - 10 س
اســت كــه كــودكان از ابتدايــی بــه راهنمايــی می رونــد. در ايــن زمــان نوجوانــان بــا گروههــای مختلــف 
مــردم مواجــه می شــوند. در ايــن زمــان، نوجوانــان می تواننــد بــه خوبــی نقطــه نظــرات و عالقمنــدی 
هــای ديگــران را درک نماينــد بــه طــوری كــه ايــن مســئله می توانــد دنیــای آنــان را پیچیــده ســازد. 
ــه كســب  ــد كــه خــود منجــر ب ــد در مــورد شــک و ترديدهــای خــود بحــث و گفتگــو كنن ــان باي آن

ــد می شــود. ــات جدي اطالعــات، اســتفاده از رســانه و انجــام تجربی

13 سـال بـه بـاال  |   نوجوانـان از طريـق كسـب هويـت، تصويـر ذهنـی مناسـب از خـود، مشـخص 
شـدن نقش هـای جنسـی و يادگیـری در مورد ارتباط بـا افراد و محیط هـای مختلف ، جهت آماده شـدن 
بـرای زندگـی خانوادگـی و اجتماعـی آينـده و ايفـای نقش هـای شـهروندی و افزايش قدرت حل مسـئله 
به دنبال اسـتقالل می باشـند. در اين دوره مسـئولیت های معلمان، مشـاوران، والدين و سـاير بزرگسـاالن 
را بهتـر درک می كننـد و بـرای جلوگیـری از وابسـتگی، مقبولیـت و تأيید بزرگسـاالن را رد می كنند. و در 
ايـن دوره بـه مـواردی بیـش از يـک پاداش يـا تنبیه فیزيکی سـاده فکـر می كننـد ولی هنوز هـم از دادن 

پـاداش بـه خـود ناتواننـد و به دنبـال پاداش هـای اجتماعی و كسـب تأيید اجتماعی هسـتند.
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طراحی پيام برای گروه های سنی مختلف

گروه های سنی پيش دبستان: .

ــی  ــرد ول ــکل می گی ــنی ش ــروه س ــن گ ــوالً در اي ــر معم ــل خط ــا و عوام ــه نگرش ه ــد ك ــر چن ه
ــد  ــی مانن ــوارد ذهن ــر روی م ــه ب ــانی ك ــای اطالع رس ــرای برنامه ه ــنی،  ب ــروه س ــن گ ــودكان اي ك
داليــل، خطــرات احتمالــی، اســتنتاج های ذهنــی بــه عنــوان محركــی جهــت آمــوزش رفتارهــای ســالم 
بهداشــتی تأيیــد می كننــد مناســب نیســتند. كــودكان در ايــن ســنین نمی تواننــد ســالمتی را بــه عنــوان 
زنجیــره ای از بیمــاری هــا و ســالمتی ببیننــد بلکــه بیشــتر تمايــل دارنــد بــر ســالمتی و بهبــودی تمركــز 
كننــد تــا بیمــاری. الزم اســت برنامه هــای اطالع رســانی در ايــن ســنین بــر مــوارد مثبــت مثــاًل اينکــه 

ــد. ــد نماين ــا مهارت هــای عمومی تأكی ــدن و ســالمتی خــوب اســت و ي ــرای ب ــی ب چــه چیزهاي

از آنجايــی كــه كــودكان در ايــن ســنین بــه والديــن خــود بســیار وابســته اند و از آنــان الگوپذيــری 
ــنهاد  ــن پیش ــیاری از محققی ــت. بس ــروری اس ــم و ض ــیار مه ــان بس ــن و معلم ــوزش والدي ــد، آم دارن
ــروری و دادن  ــت فرزندپ ــای مثب ــواده، مدل ه ــی در خان ــای ارتباط ــت مهارت ه ــت تقوي ــد جه می دهن
اطالعاتــی دربــاره عوامــل خطــر و محافــظ بــه والديــن آمــوزش داده شــوند. بــه طــور مثــال در يــک 
ــد و  ــه می ده ــی اراي ــای اختصاص ــد كمک ه ــکالتی دارن ــه مش ــی ك ــه خانواده هاي ــاص ب ــه خ برنام
ضمــن آمــوزش بــه والديــن، گروههــای حمايتــی را نیــز بــه آنــان معرفــی می كنــد. هرچنــد ارزشــیابی 
طوالنــی مــدت بســیار ســخت اســت ولــی تاكنــون ايــن مــدل آموزشــی بســیار مؤثرتــر بــوده اســت. 
ــا  ــد ت ــک می كن ــن كم ــه والدي ــود ب ــام می ش ــتانی ها انج ــش دبس ــرای پی ــه ب ــری ك ــای ديگ برنامه ه

مديريــت مناســبی در خانــواده داشــته باشــند.

كودكان سنين ميانی كودكی و سال های ابتدایی دبستان: .

ــا موفقیــت  ــد شکســت ي ــی كودكــی، فرآين ــی دبســتان و ســال های میان در طــول ســال های ابتداي
ــای  ــه برنامه ه ــرد. در نتیج ــکل می گی ــی ش ــم تحصیل ــی و ه ــکل اجتماع ــه ش ــم ب ــودكان ه در ك
اطالع رســانی بايــد در جهــت افزايــش مهارت هــای شــناختی و اجتماعــی كــودكان باشــند و بــا كمــک 
آمــوزش، مقابــل بــا اســترس و چگونگــی غلبــه بــر مشــکالت را بــه كــودكان بیاموزنــد. تــا زمانــی كــه 
ــان  ــا آن ــه ب ــا كســی ك ــه ب ــا مقابل ــه و ي ــک مکالم ــای اساســی چــون شــروع ي ــودكان در مهارت ه ك
ــوارد  ــد م ــتی نمی توانن ــدگان بهداش ــوزش دهن ــد، آم ــدا نکردن ــارت پی ــتاخانه ای دارد، مه ــار گس رفت

پیچیــده تــر چــون نــه گفتــن را بــه كــودكان آمــوزش دهنــد.

ــای  ــت. آموزش ه ــی اس ــکان آموزش ــن م ــه كالس بهتري ــد ك ــه معتقدن ــن مرحل ــودكان در اي ك
غیررســمی  يکــی از بهتريــن روش هــای آمــوزش اســت كــه می توانــد بــه انتقــال تدريجــی مســئولیت 
بــه كــودكان منجــر شــود.هر چــه معلــم بــه كــودكان آمــوزش بهتــری دهــد و بــا آنــان بیشــتر تمريــن 
ــاس  ــد، احس ــای جدي ــری مهارت ه ــکل گی ــا ش ــد و ب ــتری می يابن ــش بیش ــز آرام ــودكان نی ــد ك كن

ــود. ــان بیشــتر می ش ــرل در آن ــس و كنت ــه نف ــاد ب اعتم
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بــه طــور مثــال، كــودكان بــا ايفــای نقــش می تواننــد نقــاط ضعــف خــود را شناســايی و بــا اســتفاده 
از پیام هــای متقاعدكننــده، تدريجــًا اعتمــاد بــه نفــس خــود را افزايــش دهنــد.

ــا كالس  ــواده ت ــه در ايــن مرحلــه ســنی نقــش اساســی را ايفــا می كنــد و خان هرچنــد محیــط خان
اول راهنمايــی هنــوز مهمتريــن منبــع كــودک می باشــد ولــی قــدرت گــروه همســان نیــز روبــه افزايــش 
ــرای  ــبی ب ــل مناس ــد عام ــد می توانن ــری دارن ــش رهب ــه نق ــالی ك ــم س ــودكان ه ــه ك اســت. در نتیج
ــش  ــه دان ــد ب ــی همســان می توان ــای گروه ــال بحث ه ــول مث ــه ط ــند. ب ــنین باش ــن س ــوزش در اي آم
ــه  ــن اســت ك ــا در اي ــن روش ه ــر اي ــد. خط ــک كن ــیگار كم ــزان مصــرف س ــش می ــوزان در كاه آم

كــودک در برابــر دوســتانش آســیب پذيــر و يــا بــی اطــالع جلــوه شــود.

ــق  ــش از طري ــال پرس ــودكان درح ــاير ك ــاهده س ــو، مش ــث و گفتگ ــن روش بح ــم خطرتري ك
ــز  ــه ای نی ــب  رايان ــای مناس ــازی ه ــد ب ــذاب مانن ــانه ای  ج ــت.همچنین رس ــی اس ــانه های جمع رس

ــد. ــر باش ــیار مؤث ــه بس ــن نتیج ــه اي ــتیابی ب ــد در دس می توان

در اواســط دوران كودكــی، كــودكان حريصانــه برنامه هــای رســانه جمعــی ماننــد راديــو و تلويزيــون 
را مشــاهده می كننــد. البتــه بهتــر اســت توجــه كــودكان در ســنین 10 - 9 ســالگی بــه مجــالت نیــز 
جلــب شــود. يکــی از عالئــق عمــده كــودكان در ايــن مقطــع ســنی  تماشــای تلويزيــون اســت كــه  منجر 
می شــود حضــور بیشــتری را در خانــه داشــته باشــند. برنامه هــای تلويزيونــی می توانــد منبــع مناســبی 
بــرای آمــوزش واقعیت هــا و هنجارهــای اجتماعــی باشــد ولــی الزم اســت كــه بــه پیام هــای مخالفــی 
ــه  ــه نظــر می رســد كــودكان نســبت ب ــز توجــه شــود. ب ــی وجــود دارد نی كــه در برنامه هــای تبلیغات
برنامه هــای نمايشــی تلويزيونــی كــه دربــاره مــوارد بهداشــتی و ســالمتی باشــد، عالقمنــدی بیشــتری 
نشــان می دهنــد. كــودكان كوچکتــر بــه خصــوص آنهايــی كــه زيــر هشــت ســال ســن دارنــد محتــوای 
متقاعــد كننــده برنامه هــای تبلیغاتــی را بــه خوبــی متوجــه نمی شــوند و در ســنین حــدود پنــج و شــش 
ســال حتــی تبلیغــات را بــا برنامه هــا اشــتباه می گیرنــد و آمــوزش محتــوای آنچــه كــه در پــس پــرده 
ــل تبلیغــات رفتارهــای  ــد كــودكان را در مقاب در تبلیغــات و برنامه هــا وجــود دارد ممکــن اســت نتوان
پرخطــر مصــون ســازد. بنابرايــن مهارت هــای مربــوط بــه ادبیــات خــاص رســانه بايــد در برنامه هــای 

ــده شــود. اطالع رســانی دي

سال های اوليه نوجوانی: .

ــان در  ــه نوجوان ــانی ب ــت اطالع رس ــت جه ــن فرص ــی( آخري ــل )راهنماي ــی تحصی ــال های میان س
معــرض خطــر می باشــد )البتــه در مدل هــای ســنتی و روش هايــی كــه آگاه ســازی و آمــوزش فقــط 
ــی و  ــت تحصیل ــان در معــرض خطــر اف ــن ســال ها نوجوان ــرا در اي ــی شــود( زي ــدارس انجــام م در م
ــد  ــودک رش ــدودی در ك ــا ح ــناختی ت ــای ش ــه، مهارت ه ــن مرحل ــند. در اي ــل می باش ــرک تحصی ت
ــد. اصطــالح  ــل نکرده ان ــرک تحصی ــوز ت ــان در معــرض خطــر ، هن ــه اســت و بســیاری از نوجوان يافت
ــر  ــای پرخط ــودكان در محیط ه ــه ك ــت ك ــا اس ــن معن ــه اي ــوم ب ــور عم ــه ط ــر ب ــرض خط در مع
ــراد آن  ــی كــه برخــی از اف ــا خانواده هاي ــز ي ــن، جــرم خی ــا ســطح اقتصــادی پايی ــد محیط هــای ب مانن
مصرف كننــده مــواد باشــند، زندگــی كننــد و بــه طــور كلــی هــر عاملــی كــه منجــر بــه كاهــش امیــد 
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بــه آينــده در كــودكان شــود. »دریفــوس«1 تخميــن می زنــد كــه از چهــار كــودک 17 - 10 ســاله 
ــد.  ــاری می باش ــکالت رفت ــروز مش ــرض ب ــر در مع ــک نف ی

ــی ، اولیــن  پژوهــش هــای ســال هــای اخیــر نشــان داده اســت كــه حــدود 50% اختــالالت روان
ــروز مــی دهنــد. عاليــم خــود را قبــل از ســن 14 ســالگی ب

ــه خاطــر داشــته باشــند كــه ســه كــودک ديگــر از چهــار  ــد ب ــام باي ــه هــر حــال، طراحــان پی ب
كــودک فــوق نیــز ممکــن اســت تجربیــات پرخطــری مثــل مصــرف مــواد را داشــته باشــند ولــی پــس 
از 23 ســالگی ايــن رفتــار ادامــه پیــدا نمی كنــد. همــان گونــه كــه »بــون ريــد«2 اشــاره كــرده اســت 

صرفــًا انجــام چنــد تجربــه بــه طــور هــم زمــان از نظــر رشــد و تکامــل، طبیعــی اســت. 

ــی  ــی از طرف ــد ول ــل نشــان می دهن ــواده تماي ــه خان ــوز ب ــان هن ــی، نوجوان ــل دوران نوجوان در اواي
ــای الزم را  ــوزش ه ــرات آن آم ــواد و مض ــاره م ــی درب ــای درس ــق واحده ــه از طري ــز در مدرس نی
ــتان  ــاب اول دبیرس ــی 91-90 در كت ــال تحصیل ــار در س ــن ب ــا اولی ــور م ــد) در كش ــت كرده ان درياف
ــه  ــبت ب ــوالً نس ــان معم ــت(. نوجوان ــده اس ــر ش ــي ذك ــوارض آن در مطالب ــواد و ع ــوص م در خص
میــزان شــیوع مصــرف مــواد، تخمینــی بیــش از واقعیــت دارنــد و بــه نــدرت بــا يکديگــر دربــاره آن 
ــد و  ــوزش دهن ــا را آم ــانی ، واقعیت ه ــای اطالع رس ــت برنامه ه ــه الزم اس ــد، در نتیج ــو می كنن گفتگ
ــز  ــر گــروه همســان نی ــن راســتا از رســانه های مختلــف و تأثی اشــتباهات را تصحیــح كننــد كــه در اي

بايــد اســتفاده شــود.

ــادات  ــر ع ــد ب ــا تأكی ــي ب ــبک زندگ ــه س ــوان »مطالع ــت عن ــی تح ــال 1385 در پژوهش در س
ــه  ــران« ، ك ــهر ته ــاكن ش ــطه س ــع متوس ــل در مقط ــه تحصی ــاغل ب ــان ش ــان نوجوان ــاري در می رفت
توســط  دكترســپیده پارســاپژوه  و همــکاران بــر روی 1952 دانــش آمــوز از 62 دبیرســتان در شــهر 
تهــران  انجــام شــد ، مشــاهده گرديــد كــه  »خانــواده« جايــگاه اصلــی و مركــزی از نظــر الگوپذيــری 

ــد. ــرار دارن ــگاه دوم ق ــه ای در جاي ــم مدرس ــتان ه ــس از آن ، دوس ــان دارد ، و پ در نوجوان

تقويـت آمـوزش هـای طوالنـی مـدت، بـه طور خـاص جهـت مقابله بـا فشـارهای اجتماعـی اهمیت 
دارد. ممکـن اسـت اهـداف بهتريـن برنامه هـا در طـول زمـان كـم رنگ شـود. يـک روش بـرای تقويت 
آموزش هـا ايـن اسـت كـه اختیار بیشـتری بـه معلمـان داده شـود. در نتیجه معلمـان می تواننـد در طول 
دوره هـای طوالنـی تـری بـا تغییر نـوع آمـوزش، دروس را ادامه دهند. بـه طور مثـال مهارت های تصمیم 
گیـری كـه بـه نوجـوان در تنظیـم اهـداف، انتخاب ها و ... كمـک می كند می توانـد در هر كـدام از دروس 
قـرار گیـرد. كمـک بـه كودكان جهـت تقويت مهـارت تصمیم گیری بسـیار مهم اسـت زيرا ممکن اسـت 
جهـت پیام هـای پیشـگیری هـم دچار تعـارض باشـند. پیام های رسـانه ای در ايـن گروه سـنی می توان از 
راديـو، تلويزيـون و مجله هـای ورزشـی مخصـوص نوجوانـان و بـا تأكید بر آمـوزش واقعیت هـا، برطرف 

نمـودن باورهای غلط و ... اسـتفاده شـود.

1	 Dryfoos
2	 Bounrid
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سال های ميانی و انتهای نوجوانی: .

برنامه هـای  بنابرايـن  می گیـرد  صـورت  زيـادی  تجربیـات  نوجوانـی،  دوران  اواخـر  و  اواسـط  در 
اطالع رسـانی بايـد بـر اعتـدال و مداخله نیـز ، عالوه بر پیشـگیری تأكید نماينـد. نوجوانـان در اين مرحله 
بـه دنبـال حـل مسـايل هسـتند و نـه دريافت نصیحـت و موعظـه. آنان دوسـت دارند در حل مشـکالت 
مداخلـه نماينـد و نـه اينکـه فقـط مشـاهده گـر باشـند. آنهـا بايد يـک پیـام را چنديـن دفعه بشـنوند تا 
بتواننـد بـا فشـارهای متعـدد اجتماعـی مقابلـه كننـد. آنـان فکـر می كننـد در پیام هـا و داسـتان هـای 

برنامه هـای اطالع رسـانی زيـاده روی شـده اسـت و اكثـراً آنهـا را بـدون جذابیـت می داننـد.

رسـانه های جمعـی برای اين رده سـنی ابزار بسـیار مهمی اسـت زيرا بسـیاری از نوجوانـان در معرض 
خطـر، خـارج از مدرسـه و در كوچـه و خیابان هسـتند، رسـانه های جمعی كـه اين گروه به آن دسترسـی 

بیشـتری دارنـد، می توانـد ايسـتگاه های راديويی مختلـف و كانالهای تلويزيونی مختلف باشـد.

برخـی از پژوهشـگران پیشـنهاد می كننـد از قهرمانـان ملی - محلـی و گروههای همسـان بزرگتر ، در 
جشـن ها و مناسـبت های عمومـی  بهـره گیـری شـود ولـی ممکـن اسـت نتیجه عکـس دهد به طـور مثال 

ممکـن اسـت برخـی از ايـن افراد معـروف، خود بـه نوعی دچار مشـکالت خاصی باشـند.

برخــی از نوجوانــان بــرای تأمیــن نیازهــای هیجانــی خــود، در ســنین پايیــن، بــه مصــرف مــواد اقدام 
می كننــد. رفتــار غیرســالم در ســنین پايیــن تــر بــه خصــوص در ســال های 16 - 14 ســال بــا اســتفاده 
ــرای  ــانه ها ب ــن رس ــتفاده از اي ــراه اســت. در نتیجــه اس ــی هم ــای تلويزيون ــک و فیلم ه بیشــتر از موزي
ــويق  ــان را تش ــدگان هیج ــد جوين ــر می توان ــای مؤث ــک و پیام ه ــاه و دراماتی ــای كوت ــتان ه ــه داس تهی
ــات  ــت اطالع ــط جهــت درياف ــان فق ــه نوجوان ــد. البت ــا خــط بحــران تمــاس حاصــل نماين ــا ب ــد ت كن
ــار پرخطــر  ــک رفت ــر معمــوالً بخشــی از ي ــای مؤث ــد. پیام ه ــن خطــوط تمــاس حاصــل می نماين ــا اي ب
طبیعــی را نشــان می دهــد مثــاًل »شــايد فکــر می كنــی كــه به انــدازه كافــی بــزرگ شــده ای«، ســپس 
آن را رد می كنــد و نشــان می دهــد كــه چگونــه می تــوان بــا رفتارهــای جايگزيــن و واقعــی بــه همــان 

اهــداف )كســب هیجــان( رســید.

ــوان  ــرای نوج ــر ب ــهیل گ ــک تس ــوان ي ــه عن ــی ب ــانی جمع ــای اطالع رس ــال، برنامه ه ــر ح ــه ه ب
ــا اينکــه بتوانــد بــرای هــر مشــکلی  جهــت هدايــت وی بــه ســمت منابــع حمايتــی و كمکــی اســت ت
يــک راه حــل اختصاصــی ارايــه دهــد. اثــر اصلــی رســانه های جمعــی، بیشــتر برقــراری ارتبــاط اســت.

اصــل ســوم: مطمئــن شــوید كــه یــک پيــام ثابــت از منابــع مختلــف در یــک 
مرحلــه زمانــی طوالنــی صــادر می شــود.

ــه گــروه هــدف وجــود  ــی كــه در راهبردهــای مختلــف جهــت دسترســی ب ــی رغــم تفاوت هاي عل
ــن  ــع بی ــع نمی فرســتد. مناب ــک منب ــط از ي ــام را فق ــچ كــس پی ــه هی ــن اســت ك ــم اي ــه مه دارد، نکت
فــردی معمــوالً مهــم تــر از رســانه می باشــند زيــرا قــدرت نســبی هــر كــدام از تأثیرگذارنــدگان اولیــه 
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ــا تغییــر در راهبردهــا اثرشــان  ــدازه ب ــه همان ان ــد ب ــواده، گــروه همســان( می توان )رســانه جمعــی، خان
نیــز زيــاد  شــود، و تأثیــر ايــن منابــع نیــز تغییــر كنــد.

بــرای مثــال در دوران نوجوانــی، نوجوانــان از ســمت والديــن بــه گــروه همســان بــه عنــوان منابــع 
نگــرش و ارزشــی ســوق پیــدا می كننــد. در هیــچ زمانــی كــودكان صرفــًا تحــت تأثیــر گــروه همســان 
ــه معنــای رد ديگــری  ــه هرحــال قبــول تأثیــر يکــی از ايــن دو ب ــه تنهايــی نیســتند. ب ــا والديــن ب و ي
ــردی  ــع ف ــه مناب ــد. هنگامی ك ــر كن ــت تغیی ــه موقعی ــه ب ــا توج ــد ب ــذار می توان ــع تأثیرگ نیســت. مناب

ــد. ــر كنن ــن خــالء را پ ــد اي ــی می توانن ــانه های جمع ــدارد، رس ــوی وجــود ن ق

رسانه جمعی به عنوان یک عامل تأثيرگذار

كــودكان تمايــل دارنــد آنچــه را كــه می بیننــد انجــام دهنــد و كاری را انجــام می دهنــد كــه از آن 
پاداشــی دريافــت كننــد. بنابرايــن  در پیــام هــای تلويزيونــی، پیام هــای اجتماعــی تأثیــر عمیــق تــری 
ــی را كــه معمــوالً در  ــون گرايش هاي ــد. از آنجايــی كــه تلويزي ــه پیامهــای ضداجتماعــی دارن نســبت ب
ــی نیســت كــه كــودک 15 - 9  ــد، غیرمنطق ــت می كن ــی تقوي ــه طــور انتخاب اجتمــاع وجــود دارد را ب
ــون خــود  ــای پیرام ــا از دنی ــد ت ــون مشــاهده می كن ــل تلويزي ــن دلی ــه اي ــه ب ــد ك ــزارش ده ــاله گ س

اطالعــات بیشــتری داشــته باشــد.

درک كامـل از پیام هـای رسـانه های جمعـی بـه توانايـی توجـه انتخابـی بـه مـوارد و درک اطالعات 
مجـازی و عینـی نیـاز دارد. همچنیـن تهیـه كننـدگان برنامـه بايـد از شـخصیت های برنامـه، روش هايـی 
چـون حركـت آهسـته و بازگشـت بـه عقب1 آشـنايی داشـته باشـند.  اندرسـون و كولین2 گمـان می كنند 
كـه كـودكان كوچکتـر، بـا درک پیام های تلويزيون مشـکل دارنـد زيرا برنامه ها بیشـتر برای بزرگسـاالن 
يـا كـودكان بـزرگ تـر طراحی شـده اسـت. همان گونه كه در جدول يک3 نیز اشـاره شـده اسـت سـطح 
درک بزرگسـاالن - شـامل توانايـی درک مطلـب و درک اسـتنتاجی - تا كالس سـوم راهنمايی به تکامل 
نمی رسـد و حتـی گاهـی اوقات نوجوانـان معنای ترانه های مردمی  را اشـتباه برداشـت می كننـد. در نتیجه 
طراحـان پیـام بايـد مهارت هـای كـودكان و ديـدگاه هـای آنان را به تناسـب سـن گروه مخاطـب، جهت 

طراحـی پیام هـای مناسـب و قابـل درک، بدانند.

بــه طــور مثــال در پیــش دبســتان بايــد توجــه داشــته باشــید كــه گفتگوهــا دربــاره اتفاقــات فــوری 
)اينجــا و اكنــون( باشــند. ايــن كــودكان، كارتــون، موســیقی ، جلوه هــای صوتــی، صداهــای بلنــد، وزن و 
آهنــگ، تکــرار و بازگويــی، كلمــات بــا وزن هماهنــگ، شــخصیت های مؤنــث و عروســک ها را دوســت 

دارنــد. آنهــا بــه شــخصیت های مذكــر، حیوانــات، ســکون و نقاشــی آرام، توجــه نمی كننــد.

1	 Flash-Back
2	 Anderson	&	Collins
صفحه 74 3
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ــا  ــراه ب ــه مناســب چنانچــه هم ــا موضــوع تغذي ــازی ب ــای آگاه س ــر، برنامه ه ــودكان كوچکت در ك
پويــا نمايــی بــا نشــاط و موســیقی ، باشــد بیشــتر كــودكان را جلــب می كنــد تــا عکس هــای واقعــی از 
مــردم و صــدای گوينــده بزرگســال مذكــر. علیرغــم آنچــه تصــور مــی رود كــه كــودكان بــه جلوه هــای 
ــه خــود  ــان را ب ــب توجــه اســت كــه آن ــی اكثــراً، اطالعــات جال ــر و صــدا جلــب می شــوند ول تصاوي

ــد. ــب می كن جل

كــودكان، هنگامی پیــام را راحــت تــر درک می كننــد كــه شــخصیت ها و برنامه هــا بــرای 
ــام مســتتر  ــن پی ــه طــور اســتعاره در مت ــه ب ــی ك ــی پیام هاي ــه طــور كل ــرا ب شــان آشــناتر باشــد، زي
ــی  ــن تواناي ــته اند و همچنی ــه ها وابس ــه كلیش ــتر ب ــر بیش ــودكان كوچکت ــد. ك ــت را درک نمی كنن اس
ــه  ــک زمین ــوط در ي ــد در نتیجــه در وارســی و حــذف اطالعــات نامرب ــری جهــت اســتنتاج دارن كمت
بــا اطالعــات پراكنــده، ناتواننــد. ايــن مســئله بــه ايــن معنــا اســت كــه طــراح پیــام بايــد بدانــد كــه 
كــدام شــخصیت بايــد حــرف بزنــد و آنچــه ارايــه می شــود بايــد پیامی شــفاف داشــته باشــد. كــودكان، 
بیشــتر، فعالیت هــا را بــه خاطــر می آورنــد تــا ســخنان را. بــه طــوری كــه ايــن مســئله باعــث می شــود 
ــر  ــودكان كوچــک ت ــات آن. ك ــل جزئی ــا تحلی ــته باشــند ت ــت بیشــتری داش ــر دق روی تضــاد تصاوي
ممکــن اســت فکــر كننــد مــواردی غیــر از پیــام اصلــی اســت كــه اهمیــت دارد. بــه طــور مثــال يــک 
بزرگســال می توانــد تشــخیص دهــد كــه در برنامــه خــرس پــو و درخــت عســل، شــکمو بــودن خــرس 
ــودن  ــکمو ب ــد ش ــر می كنن ــر فک ــودكان كوچکت ــی ك ــت ول ــده اس ــور وی از در ورودی ش ــع از عب مان

ــد. ــزه باش ــده دار و بام ــد خن می توان

ــاه و مســتقیم باشــد می تواننــد معنــای پیــام اصلــی  پیــش دبســتانی ها ، چنــان چــه برنامه هــا، كوت
ــول  ــی كمتــری جهــت درک علــت و معل ــر تواناي ــی كــودكان كوچــک ت را درک و اســتنتاج كننــد ول
ــش  ــی پخ ــات فرع ــا موضوع ــی ي ــای بازرگان ــا، پیام ه ــن برنامه ه ــه در بی ــوص آنک ــه خص ــد ب دارن
شــود. ســرعت زيــاد برنامــه نیــز می توانــد اســتنتاج را دچــار اختــالل كنــد. كــودكان در ايــن ســنین 
ــد. ــر می آورن ــه خاط ــر ب ــد، بهت ــرده باش ــل نک ــری تداخ ــای تصوي ــا جلوه ه ــه ب ــی را ك ــای كالم پیام ه

ــام  ــانی انج ــای اطالع رس ــه در برنامه ه ــی ك ــا و تدوين هاي ــا برش ه ــد ب ــودكان می توانن ــن ك اي
ــان شکســت  می شــود، كنــار بیاينــد ولــی برنامه هــای تخیلــی و تجملــی در مقابــل ايــن مخاطب
ــی )كــه در  ــه خصــوص اگــر خیلــی پیچیــده باشــند ماننــد مــواردی چــون ســفرهای زمان می خــورد ب

ــوند(. ــه می ش ــان مواج ــر زم ــا تغیی آن ب

ــک  ــر كم ــده ت ــوارد پیچی ــت درک م ــر جه ــودكان كوچکت ــه ك ــد ب ــی می توان ــا افزونگ ــو1 ي حش
ــه كــودكان در درک پیچیدگی هــای تصويــری و تناســب اطالعــات  ــد ب ــم كالمــی  می توان ــد. عالي نماي
تصويــر و صــدا و يــادآوری پیــام كمــک نمايــد. حشــو همچنیــن بــه كــودكان در درک علــت و معلــول 

ــد. ــک می كن ــوارد كم م

در حــدود هشــت ســالگی، فوايــد مهــم و بــا اهمیــت در درک مفاهیــم، شــکل می گیــرد و می توانــد 

1	 Redundancy
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منجــر بــه افزايــش توانايــی كــودک در بــه كارگیــری و كنتــرل رفتــار و فرآينــد پــردازش اطالعــات 
ــی  ــان چگونگ ــا، آن ــا و طعنه ه ــتعاره ها، كنايه ه ــت درک اس ــودكان جه ــاختن ك ــد س ــا توانمن ــود. ب ش
پاســخ دهــی بــه پــردازش كالمــی  و فکــری را يــاد می گیرنــد، در نتیجــه ، جهــش بزرگــی در ســال های 
ــن رده  ــل از اي ــد. قب ــازی رخ می ده ــات مج ــر درک اطالع ــودكان از نظ ــتان در ك ــم دبس دوم و پنج

ســنی، درک كــودكان از پیــام نســبت بــه درک بزرگســاالن از پیــام بســیار متفــاوت بــوده اســت.

يکـی از تغییـرات ايـن اسـت كـه هـر چـه كـودكان بزرگتـر می شـوند نسـبت بـه برنامـه تلويزيونی 
شـکاک تـر می شـوند. پیـش دبسـتانی ها تصـور می كننـد كـه تمـام شـخصیت های تلويزيـون واقعـی 
هسـتند و حتـی بارنـی دايناسـور )يک شـخصیت عروسـکی( در جعبه تلويزيـون زندگی می كنـد. در مهد 
كودک هـا از ابزارهايـی چـون پويانمايـی بـرای نشـان دادن واقعیت هـا اسـتفاده می كننـد زيـرا كـودكان 
درک می كننـد كـه شـخصیت های خیالـی نیـز می تواننـد واقعیت هـای زندگـی را نشـان دهنـد. در سـن 
هشـت سـالگی جهـش بزرگـی در درک كـودكان از برنامه هـای تلويزيـون انجـام می گیرد و كـودكان در 
سـنین 11 - 10 سـالگی نسـبت بـه برنامه هـا درک واقعی تری پیدا می كنند و نسـبت به شـخصیت های 
تلويزيونـی و وجـود واقعـی آنـان قضـاوت واقـع بینانـه ای دارنـد. بنابراين كـودكان آنچه را كـه می بینند 
قبـول نمی كننـد و انجـام نمی دهنـد بلکـه از تصاويـر پويانمايـی رسـانه ای آنچـه را كـه به دنیـای واقعی 
نزديک تـر اسـت بیشـتر قبـول می كننـد. در نتیجـه تجربیات و اطالعات مسـتقیم سـاختار يافتـه می تواند 
جهـت مقابلـه بـا پیام هـای غیربهداشـتی رسـانه ای، جهـت تقويت تفکـر انتقادی كـودكان مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد. پیام هايـی كـه منجـر بـه ايجـاد تقلیـد می شـوند شـامل درک درسـت و دقیـق از واقعیـت، 
مشـابهت، همانندسـازی بـا شـخصیت ها، نمايـش مکـرر و مـداوم پیام هايـی كه توسـط زندگـی روزمره و 
پیامهايـی كـه بـا زندگـی به طـور روزانـه تقويـت می شـوند و موضوعاتـی كه كـودكان معمـوالً اطالعات 
كمـی  از اطرافیـان دريافـت می كننـد، می باشـد. بـه طور كلـی كـودكان از نمايش هايـی كه مکـرراً پخش 

می شـود و يـا بـه نظـر مرتبـط، مفیـد، واقعی و پـاداش دهنـده اسـت، تقلیـد می كنند.

بزرگســاالن می تواننــد بــا تفکــر انتقــادی كــودكان نســبت بــه پیام هــای رســانه ها كمــک نماينــد. 
ــل  ــات، بعضــی از برنامه هــا هــم در محیط هــای آموزشــی و هــم در رســانه های جمعــی مث برخــی اوق
ــه تقويــت  ــه كــودكان آمــوزش دهــد، ايــن روش منجــر ب ــد پیام هــای مختلــف را ب تلويزيــون می توان

ــام می شــود. ارســال پی

خانواده به عنوان یک عامل تأثيرگذار

به طوركلــی، خانــواده بیشــترين اثــر پايــدار را دارد. ارتباطــات خانوادگــی اثــر خــود را بســیار خــوب 
می گــذارد و الگوهــای برقــراری ارتبــاط مناســب، میــزان حمايــت خانــواده از نوجوانــان - در مراحلــی 
كــه نوجــوان بايــد تصمیــم گیــری حســاس داشــته باشــد-  را تقويــت می كنــد. در غیــاب يــک خانــواده 
قــوی و يــا ســاير بزرگســاالن تأثیرگــذار، كــودكان بــه پیام هــای رســانه ها و ســاير الگوهــای مختلــف 

ــد. ــدا می كنن ــل پی تماي
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چگونگــی برقــراری ارتبــاط خانــواده بســیار مهــم تــر از ســاختار خانــواده اســت. نفــوذ والديــن بــر 
ــد.  ــات عمومی می باش ــکاوی و جســتجوی اطالع ــت حــس كنج ــل تقوي ــف مث ــرق مختل ــودكان از ط ك
همچنیــن والديــن می تواننــد بــر چگونگــی دسترســی كــودكان بــه اطالعــات، توانايــی برقــراری ارتبــاط 
ــن  ــا اي ــد ب ــودكان بتوانن ــا ك ــد ت ــر بگذارن ــی تأثی ــا فشــارهای اجتماع ــه ب ــن و مقابل ــا والدي مناســب ب

فشــارها مقابلــه كــرده، اطالعــات مناســب را از منابــع معتبــر دريافــت نماينــد.

ــودكان  ــری ك ــش خطرپذي ــه افزاي ــر ب ــخت ، منج ــم و س ــن محک ــديد و قوانی ــای ش كنترل ه
ــی  ــر معکــوس بدهــد. از طرف ــد اث ــز می توان ــوغ نی ــل دوران بل ــق در اواي ــرل بســیار دقی می شــود. كنت
نیــز راهبردهــای ســهل گیرانــه نیــز می توانــد كــودک را در معــرض خطــر قــرار دهــد. روش هايــی كــه 
والديــن بــه اســتدالل تأكیــد كننــد بــه خصــوص اگــر قبــل از دوران بلــوغ ايجــاد شــود، بســیار موفــق 
تــر از قوانیــن خشــک می باشــد. نظارت هايــی كــه همــراه بــا گفتگــو و پاســخگويی باشــند نیــز بیشــتر 

ــه نظــر می رســد. ــر ب ــرا از ديــد كــودكان درســت ت موفــق اســت زي

هنگامی كـه والديـن بـه منابـع اطالعاتی، بیـش از خود كودک نظارت داشـته باشـند معمـوالً فرصت 
نظـارت دقیـق بـه كـودک را از دسـت می دهنـد. والديـن معموالً بـه جـز تلويزيون دربـاره مـوارد ديگر 
بـا كـودک خـود صحبت نمی كننـد. اين خـالء ارتبـاط خانوادگی منجـر به تأثیر بیشـتر تلويزيون نسـبت 
بـه سـاير منابـع اطالعاتی می شـود. در نتیجـه، برنامه های اطالع رسـانی بهداشـتی بايد والديـن را ترغیب 
كننـد تـا دربـاره موضوعـات ديگـری كـه در تلويزيـون نیـز نشـان داده می شـود نیـز بـا فرزنـدان خود 
صحبـت كننـد و ايـن كار را بايـد خیلی زود شـروع كننـد. چنین گفتگوهايی ممکن اسـت منجـر به ديد و 
تفکـر منتقدانـه شـود و تأثیر والدين را نسـبت بـه تلويزيون قوی تر سـاخته، به كـودک در درک محتوای 

پیـام كمـک نمايـد و فرصت برقـراری روابـط بهتر را فراهـم نمايد.

عــالوه بــر پیشــنهادی كــه دربــاره گفتگــو داده شــد، برنامــه ريــزان برنامه هــای اطالع رســانی بايــد 
شــرايطی را جهــت والديــن فراهــم نماينــد تــا در فضايــی واقعــی و بــدون تهديــد، بتواننــد مهارت هــای 
برقــراری ارتبــاط و اطالعــات خــود را افزايــش دهنــد. بــه نظــر می رســد والديــن بــه طــور غیرعمــدی، 
ــا از طــرف كــودک اشــتباه برداشــت  ــت نمــوده، و پیام هــای مبهــم آنه ــط خــود را تقوي باورهــای غل
ــعی  ــد و س ــت كنن ــتر صحب ــان بیش ــای خودش ــدگاه ه ــورد دي ــد در م ــل دارن ــن تماي ــود. والدي می ش
كمتــری در درک ديــدگاه نوجــوان نشــان دهنــد. آنــان معمــوالً بیشــتر از نوجــوان شــان ، بــه آينــده 

توجــه دارنــد و ايــن مســئله می توانــد مانــع برقــراری ارتبــاط شــود.

البتــه توجــه والديــن بــه آينــده می توانــد شــرايط بهتــری بــرای پیشــگیری مهیــا كنــد. از طرفــی 
ــی،  ــر مســايل كنون ــه شــرايط حــال تأكیــد دارد. تأثیــر مســتقیم والديــن ب مداخــالت آنــی ، بیشــتر ب
ــر روی  ــن ب ــر والدي ــه بیشــترين تأثی ــی ك ــود در حال ــوان می ش ــر آن در نوج ــش تأثی ــه كاه ــر ب منج
ــالمت  ــر س ــری ب ــت كمت ــه اهمی ــود ك ــث نمی ش ــئله باع ــن مس ــت. اي ــتقیم اس ــان غیرمس فرزندش
نوجــوان داشــته باشــد زيــرا ارتبــاط طوالنــی مــدت نوجــوان بــا والدينــش تأثیــر قــوی تــری نســبت 
ــتقیم  ــای غیرمس ــان حمايت ه ــن همچن ــانش دارد. بنابراي ــروه همس ــتان و گ ــا دوس ــاط وی ب ــه ارتب ب

ــه عنــوان يــک عامــل اصلــی شــناخته شــده اســت. والديــن ب
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تأثير گروه همسان

تــا قبــل از دوران نوجوانــی، تأثیــر گــروه همســان بــه عنــوان يــک عامــل مهــم تأثیرگــذار جهــت 
ــه عنــوان يــک  ــا منفــی داشــته باشــد و ب ــد تأثیــر مثبــت ي مداخــالت اســت. گــروه همســان می توان

منبــع معتبــر بــه شــمار رود.

نوجوانــان ارزش هــا و الگوهــای خــود را بــا آن چــه كــه در زمــان حــال بــه آنــان ارايــه می شــود و 
بــا عضويــت در گروههــای مختلــف  و گاهــی بــا تهیــه ســمبل های خــاص يــا رفتــاری ويــژه ، هماننــد 
ــد  ــه ســرآمد اســت تقلی ــی ك ــا از گروههاي ــد ت ــالش می كنن ــان ت ــد. در نتیجــه نوجوان ــازی می كنن س
ــد.  ــرار می گیرن ــر گــروه ق ــد بیشــتر تحــت تأثی ــی می كنن ــی كــه احســاس تنهاي ــه نوجوانان ــد. البت كنن
در نتیجــه طراحــان پیام هــای اطالع رســانی بايــد نوجوانانــی را كــه جــزو ايــن گــروه هســتند و تمايــل 
ــان تأثیــر گذاشــته، آمــوزش الزم را  ــر آن ــا بتواننــد ب ــه گروههــای فــوق را شناســايی كننــد ت ــان ب آن

ارائــه دهنــد.

ــا توجــه  ــی ب ــا وضعیــت اقتصــادی - اجتماعــی افــراد تفــاوت نمی كنــد ول فشــار گــروه همســان ب
پسران نسبت به تأثیرات منفی، از دختران حساس تر هستند.  .بــه جنــس، ســن و ســاختار خانــواده اثــرات متفاوتــی دارد.  سال های ابتدايی نوجوانی از سال های قبل و بعد از آن حساس تر است.  . كودكان تک والدی و يا دارای ناپدری - نامادری نسبت به ساير كودكان حساس  ترند. .

اصل چهارم: سرنوشت كودكان را به دست خودشان بسپارید.

ــانی  ــای اطالع رس ــت، برنامه ه ــود اس ــه خ ــاد ب ــدن ، اعتم ــزرگ ش ــدف از ب ــه ه ــی ك از آن جاي
ــا تقويــت مهــارت اعتمــاد بــه نفــس فراهــم ســازند. باالخــره روزی  بهداشــتی بايــد ايــن فرآينــد را ب
برنامــه اطالع رســانی بــه پايــان می رســد و كــودكان خــود بايــد كنتــرل رفتــار خــود را برعهــده داشــته 
ــای  ــری جايگزين ه ــه كارگی ــر و ب ــای غیرمض ــه از راهه ــی ك ــترش مهارت هاي ــت و گس ــند، تقوي باش
ــرل  ــار كنت ــن ب ــرای اولی ــی خــود شــايد ب ــا در بخشــی از زندگ ــد ت ــودكان كمــک كن ــه ك مناســب ب
رفتــار خــود را برعهــده داشــته باشــند. بــه طــور كلــی دادن درجاتــی از كنتــرل رفتــار در برنامه هــای 

ــد. ــان ده ــر نش ــی ت ــد آن را  واقع ــانی می توان اطالع رس

پس قدم اول ، با دقت گوش دادن به نیازها و خواسته های نوجوانان است.

ــه طــور فزاينــده ای  ــان در طراحــی برنامــه اســت. امــروزه ب قــدم بعــدی مشــاركت دادن نوجوان
ــه  ــان ب ــب از نوجوان ــا اغل ــد و ي ــتفاده می كنن ــتر اس ــاالن بیش ــور همس ــی از حض ــای محل در برنامه ه
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عنــوان گــروه مشــاور در طراحــی برنامه هــا اســتفاده می شــود. مشــاركت نوجوانــان در معــرض خطــر 
در برنامه هــا ، جهــت كمــک بــه ســاير كــودكان می توانــد منجــر بــه ايجــاد امیــد، اعتمــاد بــه نفــس 
و هدفمنــدی آنــان شــود. حتــی در برخــی از مــوارد جهــت مقابلــه بــا انــکاری كــه بزرگســاالن دارنــد، 

ــان آغــاز شــده اســت. برنامه هــا توســط نوجوان

كــودكان همچنیــن می تواننــد منابــع، كانالهــا و محتــوای فعالیت هــای حمايتــی را مشــخص كننــد. 
ــاله  ــا 9 س ــودكان 8 ت ــت 37% ك ــی جه ــع اطالعات ــک منب ــوان ي ــه عن ــون ب ــال، تلويزي ــور مث ــه ط ب
شناســايی شــده اســت. علــی رغــم اينکــه امــروزه از افــرادی كــه سرشــناس هســتند بــه افــراط نــام 
ــان پرســیده شــود - دوســت  ــی خوشــحال می شــوند اگــر از آن ــان - كــه خیل ــرده می شــود ، نوجوان ب
دارنــد  از افــرادی نــام بــرده شــود كــه شــبیه خودشــان هســتند. آنــان همچنیــن بــه دنبــال واقعیت هــا 
ــد، كــودكان خــود  ــر می يابن ــه ســرعت تغیی ــا و فعالیتهــای جمعــی ب ــی كــه پیام ه می باشــند. از آنجاي
ــه  ــه كــودكان ب ــد باشــند. درســت اســت ك ــکار جدي ــع جهــت اف ــن منب ــوان بهتري ــه عن ــد ب می توانن
كمــک احتیــاج دارنــد ولــی آنــان بــه عنــوان شــركای برنامه هــای پیشــگیری و مداخلــه ، بــه احتــرام 

نیــاز دارنــد.

جدول شماره یک  |   نکات قابل توجه در طراحی پيام های برنامه های اطالع رسانی

سال های ميانه كودكیسال های ابتدای دبستانپيش دبستانی

0 محیط اجتماعی محرومعوامل خطر
0 مشکالت خانواده

0 شکست تحصیلی
0 رفتار های ضد اجتماعی

0 انتظارات پايین مصرف مواد
0 مقاومت ضعیف در برابر 

همساالن

موقعيت نسبت به 
مباحث بهداشتی

0 آگاهسازی
0 تقلید كردن

0 ثبات نگرش ها)در عین حال 
در حال تغییر(

0 دانستن هنجار های اجتماعی
0 گسترش نگرش ها

0 تجربه كردن

معتبرترین منبع 
اطالعاتی

0 همساالن، افراد با سنین باالتر،  0 همه0 همه
تلويزيون،والدين

مراجعی كه مستقيمًا 
تأثير می گذارند

0 والدين،گروه همسان0 والدين0 والدين و مراقبین كودک

0 دريافت پاداش از اطرافیانعوامل ایجاد انگيزه
0 خودداری از تنبیه

0 پاداش، تشويق های اخالقی
0 وضع مقررات

0 هنجار های اجتماعی
0 نیاز برای مقبولیت

0 نفوذ والدين تاثیر چندانی ندارد
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سال های ميانه كودكیسال های ابتدای دبستانپيش دبستانی

استراتژی های 
مناسب

0 آموزش والدين و مربیان
0 مهارت های اصلی شناختی و 

حل مسئله
0 آموزش چگونگی دريافت 

كمک

0 مهارت های شناختی اجتماعی
0 مهارت تصمیم گیری

0 فعالیت های دستی
0 ادبیات رسانه ای

0 آموزش كاهش استرس
0 آموزش واقعیت ها، هنجارها و 

عواقب انجام كارها

0 بازی، عروسک های پاپت، تاكتيک ها )روش ها(
ترانه و داستان

0 آموزش های غیر رسمی 
كالسی

0 تلويزيون و راديو0 تلويزيون0 برنامه های كودک تلويزيوننوع رسانه

0 ممکن است تبلیغات را با درک تبليغات
برنامه ها  اشتباه بگیرد

0 توانايی تشخیص تبلیغات 
را دارد.

0 محتوا و  پیام های ضمنی 
تبلیغات را متوجه می شود

توجه خاص به
0 جلوه های ديداری و شنیداری 

مانند ترانه ها، پويا نمايی و 
عروسک ها

0 پیام های ساده و مستقیم

0 پیچیدگی بیشتر در محصوالت
0 شخصیت های واقعی

درک پيام

0 نشان ها كمک كننده اند
0 پیام های مستقیم و كوتاه

0 افزونگی و حشو كمک كننده 
است

0 ثبات و ارتباط بین عوامل 
ديداری و شنیداری مهم است

0 عوامل ديداری كمک كننده 
است

0 سمبل ها را متوجه می شود
0 برنامه های طوالنی تر را متوجه 

می شود
0 برنامه های پیچیده تر را تحمل 

می كند

توانایی های 
استنباطی

0 يادگیری رسوم و مقررات

0 درک معنای ظاهری و تاكید 
بر روی كلیشه ها

تاكید بیشتر بر عواقب تا انگیزه ها
0 با كمک می تواند از ديدگاه 

های ساير افراد اگاه شود

0 توجه به انگیزه ها
0 پاسخ درونی

0 ممکن است برخی اوقات ارتباط 
منطقی را از دست بدهد

تفکر انتقادی نسبت 
به پيام

0 شخصیت ها واقعی ولی پويا 
نمايی تخیلی است

0 پیام های شک برانگیز،  برای 
شان آشنا است

0 توصیف امکان پذير است

0 تلويزيون ابزار مناسبی است
0 از كلید های محتوايی برای 

تحلیل موضوع بیشتر استفاده 
می كند

در هم آميختگی 
عناصر پيام

0 در يک لحظه فقط يک دستور 
را انجام می دهد

0 می تواند چندين جلوه بصری 
را با هم درک كند

0 اطالعات بیشتری را حفظ می 
كند

0 اطالعات اتفاقی بیشتری را 
بازخوانی می كند
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سال های پایانی نوجوانیسال های ميانی نوجوانیسال های ابتدای نوجوانی

0 شک و ترديد شديدعوامل خطر
0 عوامل خطر

0 ترک تحصیل
0 دسترسی سخت به مخاطب

0 عوامل خطر
0 عوامل خطر

موقعيت نسبت به 
0 انجام بیشتر تجربه و تبديل 0 تجربه كردنمباحث بهداشتی

 0 ايجاد تفاوت های جنسیتیآن به عادت در برخی موارد

معتبرترین منبع 
0 اطرافیان0 مدرسه،خانواده، همساالناطالعاتی

مراجعی كه مستقيمًا 
تأثير می گذارند

0 گروه های همسان، كاهش 
نفوذ والدين

0 گروه همسان برای موارد حال 
و والدين برای موارد مربوط 

به آينده

0 جاذبه های جسمیعوامل ایجاد انگيزه
0 قدرت اجتماعی

0 فراتر از پاداش ها و تنبیه های ساده
0 تقويت وجدان0 نظارت مستقیم والدين را نمی پذيرد.

استراتژی های 
مناسب

0 تاكید بر واقعیت ها
0 جلب مشاركت كودكان در 

طراحی برنامه ها

0 عدم نشان دادن واكنش های 
بیش از اندازه

0 تاكید بر حمايت های اجتماعی
0 خودداری از وعظ و نصیحت

0 طراحی فعالیت های جايگزين

تاكتيک ها )روش ها(
0 ايفای نقش

0 دعوت از سخنران های مهمان
0 رسانه های تعاملی و 
آموزش  های كالسی

0 رسانه های جمعی
0 كارگاه های گروه همسان

0 داستــان
0 سخنران مهمان

0 راديو بیش از تلويزيون0 تلويزيون و راديو و مجلهنوع رسانه
0 پوستر،بیل بورد،تئاتر 

خیابانی،كانال های مختلف 
تلويزونی مخصوص جوانان

0 شکاک است ولی به پیام پاسخ می دهد.درک تبليغات
0 ارزش های محصول اهمیت دارد0 مناسبت ها توجه خاص به

درک پيام
0 دركی در حد بزرگساالن دارد

0 هنوز هم از كلمات برداشت های 
متعدد دارد

توانایی های 
0 بسیار عالقه مند به انگیزه ها، درک خوب در خصوص ديدگاه ها، می تواند موارد شبهه برانگیز را درک كند.استنباطی

تفکر انتقادی نسبت 
0 به تصوير كشیدن امکان پذير تر و معرف تر استبه پيام

در هم آميختگی 
0 در تقسیم بندی اطالعات حرفه ای تر شده استعناصر پيام



5
فصل پنج

تفکر مثبت و استفاده از عاطفه 
مثبت در طراحی پيام های بهداشتی
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اهداف آموزشی

.   آشنایی با انواع پيام
.   آشنایی با خصوصيات و تأثيرات هر یک از انواع پيام بر مخاطب

.   آشنایی با چگونگی تأثير پيام بر مخاطب
 

ــاره بهداشــت و ســالمتی ســخت  ــانی مناســب درب ــای اطالع رس ــام و برنامه ه ــی پی ــه طراح اگرچ
ــه برنامه هــا در پیشــگیری از بیمــاری هــا و ارتقــای ســالمت نقــش مهمــی  ايفــا  ــی ايــن گون اســت ول
ــده و  ــوالً پیچی ــتی معم ــات بهداش ــه اســت: »اطالع ــن1 )1989( گفت ــه اركی ــور ك ــان ط ــد. هم می نماي
ــا  ــا حتــی متضــاد باشــند و ي ــن اطالعــات قطعــی نباشــد ي ــه عــالوه ممکــن اســت اي فنــی هســتند ب
در آن اختــالف نظــر باشــد حتــی ممکــن اســت بــا تحقیقــات جديــد اطالعــات جديدتــری بــه دســت 
ــا  ــد ت ــه عــالوه ممکــن اســت متخصصیــن علــم ارتباطــات در شــرايطی ناخواســته قــرار گیرن آيــد« ب
ــا يــک برنامــه اطالع رســانی از مــردم بخواهنــد كاری را انجــام ندهنــد يــا رفتــاری را تغییــر دهنــد  ب
و حتــی از تجربیــات لــذت بخشــی چشــم پوشــی كننــد. مثــاًل از افــراد خواســته شــود غذاهــای چــرب 

نخورنــد و يــا ســیگار نکشــند.

ــرد اســتفاده  ــای اطالع رســانی، معمــوالً از دو راهب ــروه هــدف در برنامه ه ــه گ جهــت دسترســی ب
می شــود:

ايجاد ترس2 . 1

ارايه واقعیت های واضح و روشن درباره آن موضوع. 2

بــه طــور مثــال در يــک برنامــه پیشــگیری از ايــدز، 1/4 آگهی هــای آن ايجــاد تــرس كــرده بــود 
تــا افــراد، رفتــار پرخطــر خــود را كنــار بگذارنــد و نیمــی از آن هــا پیام هــای خنثی هايــی بــوده اســت 

كــه شــامل واقعیت هايــی دربــاره ايــن بیمــاری بودنــد.

ــی  ــای خنث ــه واقعیت ه ــرس و اراي ــاد ت ــانی از ايج ــای اطالع رس ــوال در برنامه ه ــه معم ــد ك هرچن
اســتفاده می شــده اســت ولــی در آگهی هــای تجــاری خــالف ايــن مســئله مشــاهده می شــود. 

1	 Arkin
2	 Fear	appeals
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ــودداری  ــوع خ ــورد موض ــا در م ــه واقعیت ه ــی و اراي ــرات منف ــاد تأثی ــاری از ايج ــای تج آگهی ه
ــد. ــد دارن ــی تأكی ــت زندگ ــاد مثب ــر ابع ــای آن ب ــه ج ــد و ب می كنن

تحقیقــات نشــان داده اســت كــه هــر چــه يــک آگهــی، احســاس مثبــت تــری ايجــاد نمايــد، بــه 
بــروز احساســات مثبت تــری نســبت بــه محصــول منجــر خواهــد شــد و پذيــرش محصــول را در نــزد 

ــد. ــراد می افزاي اف

عاطفه مثبت1

عواطــف2 مثبــت مجموعــه ای از احساســات و هیجانــات اســت. معمــوالً از ايــن اصطــالح جهــت 
بیــان ذهنــی هیجانــات و احساســات اســتفاده مــی شــود. تئورســین هــا معمــوال از واژه عاطفــه بــرای 
بیــان پیــام هــا و پاســخ هــای پیــام هــا يــی كــه بــه شــکل ذهنــی اســت، اســتفاده مــی كننــد. واژه هــای 
تخصصــی تــر ماننــد احساســات3 و هیجانــات4 معمــوال بــا شــدت و میــزان فراگیــری عاطفــه تعريــف 
ــت و  ــد جذابی ــم خوشــايندی مانن ــی مالي ــای ذهن ــش ه ــت معمــوال واكن ــی شــوند. احساســات مثب م
ــود  ــالق می ش ــف اط ــری از عواط ــده ت ــای پیچی ــه جنبه ه ــات ب ــند. هیجان ــی باش ــتن م ــت داش دوس
مثــل شــادی و آرامــش. هیجانــات عــالوه بــر جنبه هــای روانــی دربرگیرنــده تظاهــرات جســمی  نیــز 

می باشــند. 

انواع پيام های عاطفی

ــام  ــگام مشــاهده پی ــرد هن ــرد اتفــاق می افتــد )مثــل اتفاقــی كــه در ف عاطفــه معمــوالً در درون ف
ــب  ــی مناس ــخ هیجان ــاد پاس ــرای ايج ــام ب ــتفاده از پی ــی اس ــش، چگونگ ــن بخ ــد(. در اي رخ می ده
ــی5  ــای هیجان ــد، پیام ه ــی گیرن ــرار م ــی ق ــورد بررس ــام م ــوع پی ــرد.دو ن ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
و پیام هــای شــهودی6. تفــاوت اصلــی ايــن دو گــروه پیــام در ايــن اســت كــه پیام هــای هیجانــی هــم 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــم عاطف ــند و ه ــوع می باش ــاره موض ــی درب ــری از واقعیت هاي ــامل عناص ش

ــد. ــر می گذارن ــه تأثی ــط روی عاطف ــهودی فق ــای ش ــی پیام ه ــد ول می دهن

1	 Positive	affect
2	 Affect
3	 feelings
4	 emotions
5	 Emotional	benefit	appeals
6	 Heuristic	appeals
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بــه طــور ســنتی، پیام هــا بــه دو بخــش عاطفــی و منطقــی )عقالنــی( تقســیم مــی شــوند. بــه طــور 
ــی  ــی و پیام هاي ــای منطق ــف را پیام ه ــات مختل ــورد موضوع ــای واضــح و شــفاف در م ــال واقعیت ه مث

ــه عنــوان پیام هــای هیجانــی در نظــر می گرفتنــد. را كــه تــرس  ايجــاد مــی نمــود ب

اخیـراً نتايج بررسـی ها نشـان داده اسـت كـه اكثر پیام ها چـه عاطفی و چـه منطقی كاربردی هسـتند 
يـا حداقـل توسـط شـنونده كاربـردی بـه نظـر می رسـند. پیام هايـی كه هـر دو جز منطـق و عاطفـه را با 

هـم دارنـد پیام هـای هیجانـی می گوينـد، ماننـد پیامی كه فـرد را بـه بهبودی بیمـاری تشـويق می كند 

پیــام هــای هیجانــی باعــث بــروز پاســخ های عاطفــی نســبت بــه پیــام می گردنــد ماننــد برانگیختــن 
احساســات، واكنش هــای روانــی و يــا همانندســازی تجربــی بــا برنامــه اطالع رســانی. چنیــن فراينــدی 
براســاس قوانیــن يادگیــری پايه ريــزی شــده اســت. انتظــار مــی رود گیرنــدگان پیــام جهــت دســتیابی 
ــا پیــام، همانندســازی كننــد.  ــان منتقــل شــده اســت ، ب ــه آن ــه فوايــدی كــه از طريــق ايــن پیــام ب ب
ــای  ــالم در فعالیت ه ــراد س ــود اف ــی ش ــان داده م ــانی نش ــه اطالع رس ــک برنام ــال، در ي ــور مث ــه ط ب
ــی  ــر و طوالن ــا خــوردن میــوه و ســبزی، ســالم ت تفريحــی ســالم شــركت می كننــد و پیــام آن نیــز »ب

تــر زندگــی كنیــد«  در واقــع يــک پیــام هیجانــی اســت.

ــد دارد،  ــف تأكی ــر روی عواط ــم ب ــت و ه ــر روی واقعی ــم ب ــه ه ــی ك ــای هیجان ــالف پیام ه برخ
پیام هــای شــهودی، رويکــرد غیرمســتقیمی  را بــرای دسترســی بــه افــرادی كــه فرصــت، مهــارت و يــا 
انگیــزه مناســب جهــت ارزشــیابی فوايــد برنامــه اطالع رســانی ندارنــد، بــه كار می بــرد. در ايــن گونــه 
پیــام هــای اطــالع رســانی، از موســیقی يــا اثرهــای هنــری بــرای ايجــاد حــس خــوب در فــرد اســتفاده 
می شــود كــه ايــن عامــل جهــت همانندســازی فــرد بــا پیــام و در نتیجــه خريــد محصــول  و يــا انجــام 

رفتــار مــورد نظــر تأثیــر بــه ســزايی دارد.

تقدم عاطفه

ــای  ــا پیام ه ــد ب ــوند می توان ــاد می ش ــهودی ايج ــای ش ــق پیام ه ــه از طري ــی ك ــف مثبت عواط
هیجانــی مــورد مقايســه قــرار گیرنــد و ايــن ســوال ايجــاد مــی شــود كــه پیام هــای شــهودی چگونــه 

ــت داد؟ ــی اهمی ــای ذهن ــات و تصويره ــق، احساس ــه ُخل ــد ب ــرا باي ــد و چ ــر می گذارن تأثی

»زايونــک«1 معتقــد اســت احساســات بــه ايــن دلیــل اهمیــت دارنــد كــه پاســخ مــا بــه محرک هــای 
ــر روی  ــه ب ــود دارد ك ــی وج ــی اندك ــای اجتماع ــت و محرک ه ــی اس ــخی خنث ــًا پاس ــی ندرت اجتماع
ــه  ــد. او همچنیــن اشــاره می كنــد، اولیــن واكنش هــا نســبت ب تفکــر و درک مــا، تأثیــر عاطفــی نگذارن
محرک هــای بیرونــی بیشــتر عاطفــی اســت و بســیار محتمــل اســت كــه واكنش هايــی چــون دوســت 

داشتن و يا ترس از يک موضوع، قبل از درک آن محرک رخ دهد.

1	 Zajonc
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تحقیقــات نشــان داده اســت واكنش هــای عاطفــی، بــر پديده هــا و محرک هــای بیرونــی بــه ســرعت 
ــه؛ واكنش هــای  ــوری و احساســی اولی ــروز پاســخ های ف ــر مــی گــذارد و پــس از ب ــدون واســطه اث و ب

عاطفــی و شــناختی در ايجــاد پاســخ نهايــی تأثیــر می گــذارد.

واكنش هـای عاطفـی بـه محرک هـا جـزو ابتدايـی تريـن واكنش هـا بـه شـمار می آينـد. بـه طـوری 
كـه قبـل از واكنش هـای شـناختی شـکل می گیـرد و بـر بـروز آن نیـز تأثیـر می گـذارد. بر همین اسـاس 

محققـان نتیجـه گرفتـه انـد كـه مخاطبـان، اول احسـاس می كننـد و بعـد فکـر می كنند.

ــاد  ــت ايج ــهودی جه ــناخت ش ــات و ش ــات، هیجان ــتفاده  از احساس ــی اس ــش چگونگ ــن بخ در اي
عواطــف مثبــت در يــک برنامــه اطالع رســانی، همچنیــن چگونگــی اســتفاده از ايــن احساســات جهــت 
ــت  ــی، حافظــه، نگــرش و ظرفی ــد توجــه انتخاب ــاری - شــناختی مانن ــر روی پاســخ های رفت ــر ب ــر ب اث

مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

توجه انتخابی1 

ــی  ــم نیســت، مکانیســم های دفاع ــان مه ــرای ش ــه ب ــی ك ــر اطالعات ــت فیلت ــام، جه ــن پی مخاطبی
ــن  ــد در ذه ــاز باش ــکل س ــد مش ــه می توان ــی را ك ــد پیام هاي ــی می توانن ــا حت ــد و آنه منظمی دارن
ــردم  ــد؛ م ــورد باش ــن م ــر اي ــه ب ــت غلب ــی جه ــد راه ــی می توان ــای عاطف ــد. پیام ه ــر دهن ــود تغیی خ
ــات نشــان داده  ــد. تحقیق ــر توجــه می كنن ــای ديگ ــذار بیشــتر از پیام ه ــی و تأثیرگ ــای عاطف ــه پیام ه ب

ــد. ــات می باش ــردن اطالع ــر فیلترك ــه ب ــری در غلب ــل بســیار موث ــت عام اســت عواطــف مثب

احساســات يــک فــرد معمــوالً مثــل يــک فیلتــر انتخابــی عمــل می كنــد. از ديــدگاه تقــدم عاطفــه، 
پاســخ اولیــه مثبــت بــه هــر محــرک می توانــد منجــر بــه رفتــار شــود. رفتارهــا نیــز بــه افــراد اجــازه 
ــر  ــی پذيــرش بیشــتری داشــته باشــند و مقــاوت در براب ــه محرک هــای بیرون می دهــد كــه نســبت ب

آنــرا در هــم بشــکند.

ــد در  ــت می توان ــه مثب ــاد عاطف ــه ايج ــد ك ــه ان ــتی  دريافت ــن بهداش ــا و محققی ــان آگهی ه طراح
جلــب توجــه گــروه مخاطــب بســیار تأثیرگــذار باشــد. تحقیقــات نشــان داده اســت شــوخ طبعــی عامــل 
بســیار مهمــی در جلــب توجــه می باشــد. بــه عــالوه تحقیقــات متعــدد ديگــر نشــان گــر ايــن مســئله 
بــوده اســت كــه عاطفــه مثبــت منجــر بــه مقبولیــت بیشــتر پیــام می شــود. بــه طــور كلــی پیام هــای 
ــه  ــد نســبت ب ــوده ان ــج ب ــا نمايشــی و مهی ــه و ي ــع و متعهدان ــه جــذاب، شــوخ طب اطــالع رســانی  ك

ــد. ــر بوده ان ــق ت ــع، موف ــر طــرف نمــودن موان ــد در ب ــوده ان ــی ب ــًا منطق ــی كــه صرف پیام هاي

ــا  ــری و ي ــای هن ــت ه ــره، فعالی ــوش چه ــخنران خ ــدی از س ــره من ــد به ــهودی مانن ــای ش پیام ه
موســیقی و ترانه هــای مــردم پســند، می توانــد يــک ابــزار مناســب جهــت جلــب توجــه باشــد. عناصــر 

1	 Selective	attention
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شــهودی در جلــب توجــه بســیار موثــر بــوده انــد زيــرا الزم نیســت شــنونده در مــورد موضــوع فکــر 
ــه بومی معــروف. ــد؛ مثــل بهــره منــدی از يــک تران ــی آن نیــز ســريع اتفــاق می افت ــر نهاي كنــد و اث

عاطفـه مثبـت هنگامـی  اثرگذارتـر می شـود كـه مخاطبین بـا پیام هـای برنامه اطالع رسـانی آشـنايی 
بیشـتری داشـته باشـند. در ايـن مـورد، افراد ممکن اسـت بـه اطالعات جديـد توجه نکنند زيرا احسـاس 
می كننـد كـه همـه چیـز را دربـاره آن مورد می داننـد. بهره گیری از شـوخ طبعـی و موقعیت های ملموس 

روزانـه می توانـد در جلـب توجـه مخاطب به پیام بسـیار موثر باشـد.

هــر چنــد عواطــف مثبــت در پیــام معمــوالً منجــر بــه پذيــرش بیشــتر پیــام می شــود ولــی شــرايطی 
ــن توســط  ــال هنگامی كــه مخاطبی ــه طــور مث ــاق رخ ندهــد؛ ب ــن اتف وجــود دارد كــه ممکــن اســت اي
موضوعــی مــورد تهديــد قــرار مــی گیرنــد، اســتفاده از عاطفــه مثبــت ممکــن اســت منجــر بــه افزايــش 
مقبولیــت پیــام نشــود. ايــن يافته هــا در ارتبــاط مســتمر بــا ديــدگاه تقــدم عاطفــه مــی باشــند زيــرا در 
ايــن ديــدگاه  احساســات منفــی منجــر بــه رفتــار اجتنابــی1 شــود؛ و رفتارهــای اجتنابــی نیــز منجــر بــه 
مســدودكردن نتايــج پیــام، حــذف پیــام و بــروز حالــت دفاعــی می شــود. در ايــن شــرايط حتــی اگــر 
پیــام مثبــت، نیــز جلــب توجــه كنــد، پــردازش آن توســط دريافــت كننــدگان پیــام كنــد می شــود و 

بــه جــای پذيــرش اطالعــات، آن را نقــد می كننــد.

بــه طــور خالصــه، عاطفــه مثبــت ابــزار مناســبی جهــت جلــب توجــه اســت و اســتفاده از هیجانــات 
مثــل شــوخ طبعــی و شــادی حتــی اگــر مخاطــب خــود اجتنــاب نمايــد، می توانــد باعــث جلــب توجــه 
مخاطــب بشــود. عناصــر شــهودی مثــل اســتفاده از تصاويــر چشــم نــواز و يــا ترانه هــا و موســیقی های 
ــر در  ــن عناص ــرا اي ــند زي ــب می باش ــه مخاط ــب توج ــت جل ــزار جه ــن اب ــند، موثرتري ــه پس عام
ــن  ــد ممک ــر نماي ــه مخاطــب احســاس خط ــتثنائًا هنگامی ك ــوند. اس ــردازش می ش ــان پ ــن زم كوتاه  تري

اســت عاطفــه مثبــت نتوانــد باعــث افزايــش مقبولیــت پیــام شــود.

عمق پردازش2 

ــی تحــت  ــای عاطف ــد توســط پیام ه ــه می توان ــد شــناختی اســت ك ــن فراين ــردازش، دومی عمــق پ
تأثیــر قــرار گیــرد. هنگامی كــه مخاطــب بــه پیــام توجــه دارد جهــت پــردازش اطالعــات ارايــه شــده 
ــد  ــام می ده ــات انج ــردازش اطالع ــرای پ ــرد ب ــه ف ــی ك ــزان تالش ــد؟ می ــالش می كن ــزان ت ــه می چ
بســیار مهــم اســت زيــرا می توانــد حافظــه، نگــرش و انگیــزه جهــت درک بهتــر پیــام را تحــت تأثیــر 
ــت  ــرد جه ــالش ف ــزان ت ــه می ــی( ب ــه منف ــت و چ ــه مثب ــی )چ ــای عاطف ــد. ارزش پیام ه ــرار ده ق

ــام بســتگی دارد. ــردازش پی پ

1	 Avoidance
2	 Depth	of	processing
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ــد.  ــت می كن ــن تقوي ــر را در ذه ــی ت ــردازش جزئ ــای پ ــتفاده از راهبرده ــی اس ــای منف پیام ه
پیام هــای منفــی منجــر بــه برانگیختــه شــدن بیشــتر تفکــر می شــوند زيــرا بــا انتقــال ايــن نــوع پیــام، 
فــرد متوجــه می شــود كــه شــرايط موجــود قابــل قبــول نیســت و مشــکل زا اســت و مخاطــب تمايــل 
پیــدا می كنــد تــا بــه عواقــب ناشــی از آن موقعیــت بیشــتر از اطالعــات ارائــه شــده متمركــز شــود.

ــود و از  ــت می ش ــات مثب ــت احساس ــه تقوي ــر ب ــت، منج ــی مثب ــای عاطف ــر پیام ه ــرف ديگ از ط
ــت  ــای مثب ــرد. پیام ه ــره می گی ــای شــهودی به ــرده، بیشــتر از راهبرده ــری اســتفاده ك ــات كمت جزئی
بیشــتر باعــث ايجــاد احســاس راحتــی و آرامــش می گردنــد تــا افزايــش حفاظــت از خــود. پیامی كــه 
ــده  ــد كنن ــی تهدي ــرايط كنون ــد، ش ــه مخاطــب می گوي ــع ب ــد در واق ــتفاده می كن ــت اس ــه مثب از عاطف
نیســت و معمــوالً بــه میــزان توجــه بااليــی نیــز نیــاز نــدارد. در نتیجــه پیام هــای عاطفــی مثبــت منجــر 
ــس  ــد پ ــر نمی كن ــام فک ــاره پی ــرد درب ــت ف ــن حال ــد. در اي ــی می گردن ــردازش محیط ــاد پ ــه ايج ب
نیــازی بــه تــالش فکــری بــاال نــدارد. در ايــن مــدل، پــردازش در نتیجــه بــه دنبــال عناصــر ســاده ای 
كــه در پیــام وجــود دارد، ايجــاد می شــود و هیــچ الزامی بــرای بررســی موشــکافانه پیــام وجــود نــدارد. 
تغییراتــی كــه در اثــر پــردازش محیطــی ايجــاد می شــود، تأثیــرات كوتــاه مــدت دارد هرچنــد كــه در 

نگــرش كــه نیــاز بــه زمــان طوالنــی دارد، ممکــن اســت تغییــرات كلــی نیــز رخ دهــد.

بـه طـور كلـی شـواهد حاكـی از آن اسـت كـه قـدرت پیام هـای مثبـت در جلـب توجـه مخاطب به 
پیـام و نقطـه ضعـف آن نیـز تقويـت پردازش محیطی اسـت و فـرد را كمتر بـه تفکر وا مـی دارد. اگرچه 
عاطفـه مثبـت نیمـه عمـر كوتاه و تأثیـر كمی  بر پـردازش دارد، ولی شـکل هايی از پیام هـای عاطفی مثبت 
وجـود دارد كـه می توانـد تأثیـر طوالنی مدت داشـته باشـد. بخاطـر بیاوريـد پیام های هیجانی متشـکل از 
اجـرای منطقـی و عاطفـی را كـه می تواننـد اثرات هیجانـی، روانی و يا تجربی همانند سـازی بـا يک كارزار 
رسـانه ای را ارائـه دهنـد. ايـن پیام هـا می توانند بـدون اينکه مخاطب تـالش زيادی جهت پـردازش پیام 
نمايـد، باعـث تغییـرات پايدارتـری در نگـرش و يـا رفتـار فرد شـوند. پیام هـای هیجانـی می توانند بدون 

درنظرگرفتـن اينکـه چه نـوع پردازش شـناختی را ايجـاد می كنند، متقاعدكننده باشـند.

ــه  ــد ك ــرار می دهن ــر خــود ق ــرادی را تحــت تأثی ــت مشــهودی اف ــای مثب از طــرف ديگــر، پیام ه
بــرای ارزيابــی فوايــد پیــام انگیــزه منــد نیســتند.

ــه  ــه طــور غیرمســتقیم، ب ــه برانگیختــن پاســخ عواطــف مثبــت می شــود و ب ايــن پیام هــا منجــر ب
ــرات نگرشــی  ــه تغی ــد پیام هــای شــهودی معمــوالً منجــر ب ــوط می شــوند. هرچن ــی مرب پیام هــای اصل
كوتــاه مــدت می شــوند ولــی در طراحــی پیــام می تواننــد بســیار ســودمند باشــند. بــه طــور مثــال بــه 
طراحــان پیــام پیشــنهاد می شــود، اگــر مخاطــب انگیــزه كافــی بــرای تفکــر دقیــق دربــاره پیــام نــدارد، 
ــد.  ــتفاده نماين ــب اس ــب مخاط ــت جل ــهودی جه ــای ش ــام ه ــانی از پی ــه اطالع رس ــدم اول برنام در ق
ــد يکــی از عوامــل افزايــش انگیــزه مخاطــب  بنابرايــن تکــرار مــوارد كلیــدی در اطالع رســانی می توان
ــد،  ــر باش ــرد موث ــک راهب ــد ي ــت می توان ــهودی مثب ــای ش ــاره پیام ه ــرر درب ــانی مک ــد. اطالع رس باش
زيــرا تکــرار پیــام معمــوالً منجــر بــه احســاس مثبــت نســبت بــه يــک پیــام خــاص می شــود و ايــن 

تركیــب می توانــد باعــث تغییــر رفتــار يــا القــای تفکــر دربــاره يــک موضــوع شــود.
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همچنیــن زمانــی  كــه بســیار مهــم اســت بــه افــراد كمــک شــود تــا دربــاره مــواردی كــه بــرای 
ــرد مفیــد  ــد يــک راهب ــه مثبــت می توان ــد، اســتفاده از عاطف ــاره فکــر كنن شــان برجســته نیســت دوب
باشــد. »موناهــان«1 و همــکاران اثــر پیام هــای پیشــگیری از ايــدز را در جوانــان مــورد ارزشــیابی قــرار 
دادنــد. در ايــن تحقیــق دانــش آمــوزان كالــج بــا بحــران ايــدز بســیار آشــنا بوده انــد و معتقــد بودنــد 
كــه احتمــال ابتــالی آنــان بــه بیمــاری ايــدز بســیار ضعیــف اســت و بیمــاری ايــدز نمی توانــد بــرای 
زندگــی آنــان مخاطــره آمیــز باشــد. بنابرايــن بســیاری از پیام هــای دريافتــی در ايــن بــاره منجــر بــه 
تغییــرات بســیار كمــی  در ايــن دانــش آمــوزان شــده اســت؛ هرچنــد پیام هــا نوعــی هــم دلــی بــوده 

اســت و در جلــب توجــه دانــش آمــوزان موثرتــر بــوده اســت.

ــک  ــدز )ي ــی اي ــه قربان ــی س ــی از زندگ ــی بخش ــای خانگ ــه فیلم ه ــک برنام ــر: در ي ــال ديگ مث
ــان كلیــپ يــک نمــای  ــی نشــان داده شــد؛ در پاي نوجــوان، يــک زن جــوان و يــک كــودک( در كلیپ
بســته2 از قربانی هــا از زمــان تولــد و مرگشــان نشــان داده شــد؛ در ايــن برنامــه برانگیختــن حــس هــم 
دلــی و هــم دردی بــرای قربانیــان بیمــاری گــزارش شــده بــود. پیام هايــی كــه منجــر بــه برانگیختــن 
احســاس هــم دلــی شــده بــود، منجــر بــه ايجــاد تغییــرات واضــح در افزايــش احســاس ابتــال بــه اچ 

ــود. ــده ب ــان گردي آی وی در دانــش جوي

ــتر  ــا، بیش ــاهده آنه ــس از مش ــجويان پ ــا دانش ــود ت ــده ب ــر ش ــن، منج ــی، همچنی ــن پیام هاي چنی
ــی و  ــاره آن صحبــت و فکــر كننــد. نتیجــه آن كــه، بیداركــردن احساســات مثبــت مثــل هــم دل درب

ــردد. ــر مخاطــب گ ــه تجديدنظــر در تفک دلســوزی ممکــن اســت منجــر ب

بـه طـور خالصـه، پیام هـای عاطفـی مثبت نسـبت بـه سـاير پیام ها منجـر به تحريـک كمتـر فرايند 
تفکـر می شـوند. عواطـف مثبـت می توانـد در طراحـی پیام هايـی كه مخاطب با مسـئله بسـیار آشناسـت 
و يـا قـرار اسـت چهارچـوب فکـری خـود را تغییـر دهد، مـورد توجه قـرار گیرد. پیـام هـای هیجانی نیز 
منجـر بـه اثـرات طوالنـی مـدت و قوی تری نسـبت بـه پیام های شـهودی می گردنـد. پیام های شـهودی 

همچنیـن بـه جـذب توجـه مخاطب و ايجاد احسـاس خـوب منجر می شـوند.

فراخوانی3 

معمــوالً ارزشــیابی برنامه هــای اطالع رســانی شــامل بخشــی اســت كــه در آن مشــخص می شــود 
ــه  ــای برنام ــد پیام ه ــان می توانن ــا مخاطب ــت. آي ــده اس ــی مان ــرد باق ــه ف ــدت در حافظ ــه م ــام چ پی

ــد؟  ــه می گوي ــام چ ــد؟ پی ــی كنن ــانی را فراخوان اطالع رس

1	 Monahan
2	 Close-up
3	 Recall
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بــه نظــر می رســد بــرای آنکــه پیامــی  موثــر باشــد بايــد مخاطــب بتوانــد آنــرا دوبــاره فراخوانــی 
ــر از  ــیار بهت ــی بس ــای عاطف ــه پیام ه ــد ك ــوده ان ــئله ب ــن مس ــانگر اي ــدد نش ــات متع ــد. مطالع نماي
ــد شــناختی بســیار  ــت در فراين ــی مثب ــای عاطف ــر پیام ه ــد. اث ــی در حافظــه می مان ــای غیرعاطف پیام ه
ــر و  ــده ت ــیار پیچی ــی بس ــی منف ــای عاطف ــر پیام ه ــه اث ــی ك ــت در حال ــر اس ــتقیم ت ــخص و مس مش

ــت. ــخت تر اس س

ــا  ــاط ب ــوالً در ارتب ــه معم ــواردی ك ــد م ــان می دهن ــه نش ــه حافظ ــوط ب ــات مرب ــج مطالع نتاي
ــق1   ــر باشــند. خل ــام عاطفــی مناســب ت ــرای انتخــاب جهــت طراحــی پی احســاس خــوب می باشــند ب
مثبــت منجــر بــه افزايــش يــادآوری اطالعــات مثبــت از حافظــه می گــردد و فراخوانــی مــوارد منفــی 
ــت  ــه احســاس مثب ــی ك ــه پیام هاي ــد دارد ك ــن مســئله تأكی ــر اي ــا ب ــن يافته ه ــد. اي را محــدود می كن

ــند. ــت می باش ــه مثب ــا عاطف ــب ب ــد متناس ــاد می كنن ــرد ايج در ف

ــه  ــادران جــوان را جهــت شــیردهی ب ــد كــه می خواهــد م ــه اطالع رســانی را در نظــر بگیري برنام
ــن  ــد و اي ــه نوزادشــان دارن ــوزادان شــان تشــويق كنــد. مــادران معمــوالً احســاس مثبتــی نســبت ب ن
ــانی  ــه اطالع رس ــادر در برنام ــیر م ــد ش ــوص فواي ــی در خص ــا اطالعات ــراه ب ــد هم ــاس می توان احس
ــای  ــود. در برنامه ه ــت ش ــادر تقوي ــیر م ــدادن ش ــی ن ــرات منف ــیله اث ــه بوس ــا اينک ــود ت ــت ش تقوي
ــل ســرطان ســینه،  ــد مث ــورد دارن ــه م ــی نســبت ب ــاًل منف ــان احســاس كام ــه مخاطب اطالع رســانی ك
شــواهدی وجــود نــدارد كــه تركیــب پیــام هــای منطقــی و عاطفــی منجــر بــه افزايــش فراخوانــی گــردد. 
ــی مثبــت  ــا اســتفاده از پیام هــای عاطف ــی ديگــر ممکــن اســت ب پیشــگیری از ســرطان ســینه از طرف

تســهیل شــود.

ارتبــاط بیــن عاطفــه و حافظــه نیــز بــا میــزان عالقــه منــدی افــراد تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. 
ــه  ــا مقول ــادی ب ــی زي ــری ذهن ــه درگی ــرادی  ك ــه اف ــی در حافظ ــای عاطف ــد پیام ه ــر می رس ــه نظ ب
ــوالً  ــتند معم ــر هس ــیار درگی ــه بس ــا مقول ــه ب ــرادی ك ــی اف ــد ، از طرف ــی می مان ــتر باق ــد بیش ندارن
ــد  ــان می ده ــج نش ــن نتاي ــد. اي ــی نمی كنن ــی فراخوان ــای منطق ــتر از پیام ه ــی را بیش ــای عاطف پیام ه
ــد؛  ــه درگیــر هســتند را جــذب نماي ــا مقول ــی را كــه كمتــر ب ــد توجــه مخاطبان عاطفــه مثبــت می توان
همچنیــن منجــر بــه جلــب توجــه افــرادی شــود كــه بــه پیــام هــا بــه طــور عــادی توجــه نمی كنــد. 
بــه عبارتــی بــرای افــرادی كــه احساســات مثبــت قــوی نســبت بــه پیــام دارنــد، بعــد عاطفــی پیــام 

ممکــن اســت خیلــی مهــم نباشــد.

ــت  ــای مثب ــود دارد. پیام ه ــوی وج ــیار ق ــاط بس ــت ارتب ــه مثب ــه و عاطف ــن حافظ ــی، بی ــور كل بط
ــی را  ــود، فراخوان ــه خ ــوند، ك ــت می ش ــق مثب ــش ُخل ــه افزاي ــی و شــهودی منجــر ب ــه شــکل هیجان ب
تســهیل می كنــد. عاطفــه مثبــت هنگامی كــه همــراه بــا احســاس خــوب باشــد و مخاطــب نیــز بــا پیــام 

ــه افزايــش قابلیــت حافظــه می شــود. ــادی نداشــته باشــد، منجــر ب آشــنايی زي
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نگرش ها1 

ــا  ــی پیام ه ــد، ول ــار باش ــر رفت ــت تغیی ــن اس ــانی ممک ــه اطالع رس ــی برنام ــدف نهاي ــد ه هرچن
ــاره  ــه درب ــانی ك ــه اطالع رس ــال برنام ــور مث ــه ط ــند. ب ــر باش ــز موث ــرش نی ــر نگ ــد در تغیی می توانن
پیشــگیری از حــوادث رانندگــی تحــت تأثیــر مشــروبات الکلــی طراحــی شــده اســت ممکــن اســت بــه 
برانگیختــن احساســات مثبــت نســبت بــه راننــدگان و يــا احســاس منفــی نســبت بــه راننــدگان مصــرف 
ــرش  ــر نگ ــرای تغیی ــانی ب ــای اطالع رس ــن از برنامه ه ــود. همچنی ــر ش ــی منج ــروبات الکل ــده مش كنن

ــدز(. ــل اي ــز اســتفاده می شــود )مث ــان بیمــاری نی ــه قربانی نســبت ب

ــه  ــر ب ــد منج ــام می توان ــت پی ــه مثب ــد عاطف ــنهاد می كن ــه پیش ــود دارد ك ــوی وج ــواهد ق ش
احساســات مثبــت در فــرد شــود كــه بــه نوبــه خــود می توانــد باعــث تشــويق فــرد بــه پیگیــری پیــام 
باشــد. پیام هــای شــهودی )مثــل اســتفاده از موزيــک مناســب، كارهــای هنــری و ...( بــه طــور خــاص 

ــا وی متقاعــد شــود. ــد ت ــی ايجــاد كن ــع شــود و در مخاطــب خلق ــد واق ــد مفی می توان

در طراحی پیام حداقل سه عامل مهم بايد در نظر گرفته شود:

1- پیام چقدر برای مخاطب آشناست؟

2- بحث و گفتگوی ايجاد شده تا چه میزان قوی بوده است؟

3- مخاطب چگونه با پیام درگیر شده است؟

بــرای شــروع، نگــرش مخاطبانــی كــه اطــالع چندانــی از موضــوع ندارنــد، بــه شــدت تحــت تأثیــر 
پیام هــای مثبــت قــرار می گیــرد، در حالــی كــه افــرادی كــه بــا پیــام آشــنايی بیشــتری دارنــد توســط 
پیام هــای مثبــت تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. در يــک مطالعــه دربــاره پیام هــای عاطفــی، »پــارک2« 
و »تورســون3« 74 پیــام بازرگانــی را مــورد تحلیــل قــرار دادنــد. بــر پايــه يافته هــای آنــان، پیشــنهاد 
ــر پیام هــای  ــد ب ــه اطالع رســانی باي ــام كــم اســت، برنام ــا پی شــد، هنگامــی كــه آشــنايی مخاطــب ب
ــه آشــنا هســتند پیام هــای شــهودی توجــه  ــا آن مقول هیجانــی تأكیــد كنــد و وقتــی مخاطبــان پیــام ب

ــه خــود جلــب می كنــد. مخاطــب را ب

در مرحلــه بعــد اثــر عاطفــه مثبــت بــر نگــرش، توســط كیفیــت محتــوای پیــام تقويــت می شــود. 
پیام هايــی كــه ُخلــق مثبــت ايجــاد می كننــد، چنانچــه بحــث آن كمتــر باشــد، بــرای مخاطــب قانــع 
ــده  ــع كنن ــر قان ــب كمت ــرای مخاط ــد، ب ــوی باش ــث آن ق ــه بح ــند و هنگامی ك ــر می باش ــده ت كنن
ــبت  ــت نس ــن اس ــب ممک ــروه مخاط ــد گ ــرده ان ــخص ك ــی4 مش ــات تکوين ــن تحقیق ــت. بنابراي اس
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ــه فوايــد يــک بحــث  ــه ســختی نســبت ب ــا اينکــه ب ــه بحث هــای ايجــاد شــده شــکاک باشــند و ي ب
ــر  ــی ب ــای منطق ــه پیام ه ــد ك ــان می ده ــی نش ــات تکوين ــه تحقیق ــد. اگرچ ــان دهن ــدی نش عالقمن
مخاطــب اثــری قــوی و قابــل قبــول دارد، لیکــن، اســتفاده از عاطفــه مثبــت ممکــن اســت اثــر كمــی در 

متقاعدســازی افــراد داشــته باشــد.

ــری كــه مخاطــب نســبت  ــزان تعهــد و يادگی ــر نگــرش در مخاطــب، می ــت، جهــت تغیی در نهاي
ــان داده  ــر نش ــات اخی ــود. تحقیق ــه می ش ــه كار گرفت ــت ب ــای مثب ــی پیام ه ــه دارد در طراح ــه مقول ب
اســت، پیام هايــی كــه ُخلــق مثبــت ايجــاد می كنــد بــدون توجــه بــه احســاس فــرد نســبت بــه پیــام 
ــر افــکار مثبــت  ــه هــر حــال عاطفــه مثبــت در اث ــه ايجــاد نگــرش مثبــت تــری منجــر می شــود. ب ب
ــد. يافتــه دوم  ــر باشــد اتفــاق می افت ــام درگی ــا پی ــه شــدت ب ــرد ب مخاطــب و تحــت شــرايطی كــه ف
فــوق مهــم اســت زيــرا تحقیقــات قبلــی مشــخص كــرده بــود كــه وقتــی افــراد، افــکار مثبــت دربــاره 
موضــوع داشــته باشــند، تغییــر نگــرش پايدارتــر و ماندگارتــر اســت. و در نهايــت افــرادی كــه بیشــتر با 
پیــام درگیــر هســتند می تواننــد نســبت بــه فراينــد اجــزای عاطفــی و منطقــی پیــام انگیــزه منــد شــوند. 
ــه طــوری كــه محتــوای  افــراد كمتــر درگیــر فقــط بخــش عاطفــه مثبــت را بیشــتر درک می كننــد ب
پیــام را يــا انــکار می كننــد و يــا فرامــوش می كننــد. در حالــی كــه افــراد شــديداً درگیــر، احساســات 
مثبــت تــری نســبت بــه پیــام دارنــد و دلیــل موجهــی نیــز بــرای ايــن احســاس خــود دارنــد. ممکــن 
اســت افــراد كمتــر درگیــر احســاس مثبتــی نســبت بــه پیــام داشــته باشــند ولــی داليــل مناســبی بــرای 

آن احســاس نداشــته باشــند.

ــرای  ــی در مــواردی ب هرچنــد ارتبــاط قــوی بیــن عاطفــه مثبــت و تغییــر نگــرش وجــود دارد ول
ــال وقتــی يــک موضــوع توســط مخاطــب  ــه طــور مث طراحــی پیام هــای مثبــت مناســب نمی باشــد. ب
ــن  ــانی ممک ــه اطالع رس ــان برنام ــود، طراح ــت می ش ــی درياف ــام منف ــک پی ــوان ي ــه عن ــد ب عالقه من
اســت تــالش نماينــد تــا آن پیــام منفــی را بــا همراهــی پیــام مثبــت تغییــر دهنــد، اگرچــه ايــن عمــل 
ــذارد  ــر بگ ــی تأثی ــوارد منف ــر م ــد ب ــت نمی توان ــه مثب ــه، عاطف ــرا اول اينک ــت زي ــخت اس ــیار س بس
ــرات  ــه اث ــا اينک ــذارد ت ــر می گ ــی اث ــا خنث ــه و ي ــای دوگان ــر پیام ه ــوالً ب ــت معم ــات مثب و احساس
ــرش  ــب نگ ــه مخاط ــی ك ــت وقت ــه مثب ــش عاطف ــه نق ــد. دوم آنک ــن ببرن ــی را از بی ــای منف پیام ه
دوگانــه ای دارد، موثرتــر اســت همچنیــن عاطفــه مثبــت هنگامی كــه احساســات قــوی تــر باشــند نیــز 
موثرتــر اســت. ايــن نتايــج در راســتای يــک ديــدگاه اولويــت عاطفــه می باشــد. زيــرا بســیار ســخت 

ــر داد. ــه موضــوع وجــود دارد را تغیی ــه ای كــه نســبت ب ــی اولی اســت ديدگاههــای مثبــت و منف

هنگامی كــه دربــاره يــک موضوعــی كــه عاطفــه منفــی همــراه كار می شــود، محققــان بايــد در نظــر 
داشــته باشــند چگونــه می تــوان از عاطفــه مثبــت و روش هــای غیرمســتقیم اســتفاده كــرد. بــه عبــارت 
ــی ممکــن اســت موضــوع  ــد ول ــر ندهن ــه مثبــت تغیی ــی را ب ــوارد منف ــام م ديگــر شــايد طراحــان پی
ــی اســت  ــی برنامــه اطالع رســانی را تغییــر دهــد. برنامــه آگاه ســازی پیشــگیری از ســرطان مثال اصل
از يــک برنامــه اطالع رســانی كــه از عاطفــه مثبــت جهــت تغییــر احساســات منفــی نســبت بــه يــک 
ــد كــه مــردم در خصــوص  ــه در مــردم اســتفاده كــرده اســت. تحقیقــات تکوينــی نشــان داده ان مقول
ــه  ــان داد ك ــال 1983 نش ــات س ــوند. تحقیق ــارض می ش ــار تع ــرطان« دچ ــگیری س ــرات و پیش »خط
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ادراک مــردم از خطــرات و كنتــرل فــردی از ســرطان بســیار بدبینانــه اســت. بــه طــور مثال بســیاری از 
مــردم معتقدنــد كــه تنهــا يــک نفــر از پنــج نفــر مبتــال بــه ســرطان می تواننــد پنــج ســال زنــده بماننــد 

در حالــی كــه رقــم واقعــی آن حــدود 50 درصــد اســت.

برنامــه اطالع رســانی تأثیــر كمــی در تغییــر نگرش هــای منفــی افــراد در ارتبــاط بــا ســرطان دارد. 
اگــر ايــن احساســات درهــم آمیختــه شــود، افــراد ممکــن اســت از مشــاركت در تحقیقــات مرتبــط بــا 
ســرطان و يــا دريافــت پیام هــای پیشــگیری از ســرطان جلوگیــری نماينــد تــا بديــن صــورت احتمــال 

ابتــالی فــردی خــود را بــه ســرطان كاهــش دهنــد.

ــگیری از  ــا پیش ــط ب ــوع مرتب ــت موض ــکات مثب ــش ن ــرای افزاي ــرطان ب ــگیری از س ــه پیش برنام
ســرطان طراحــی شــده اســت. بــه طــور مثــال ايــن برنامــه، يــک زمینــه اخبــار مثبــت و خــوب دربــاره 
ــرل  ــل كنت ــه قاب ــرطان -ك ــه س ــراد ب ــالی اف ــر ابت ــزان خط ــه در آن می ــرد ك ــت ك ــرطان را تقوي س
بــود- را توضیــح مــی داد و پیشــنهاد مــی داد چــه فعالیت هايــی را فــرد می توانــد جهــت جلوگیــری از 
ابتــال بــه ســرطان انجــام دهــد. مطالــب جهــت اظهــار نظــر نهايــی بــه پزشــکان ارايــه شــد و از كســانی 
كــه از ســرطان نجــات يافتــه بودنــد نیــز در برنامــه اســتفاده گرديــد. نمونــه زيــر بــه عنــوان مثــال از 

ــود: ــه می ش ــوق ارائ ــه ف برنام

اخبــار خــوب: همــه بــه ســرطان مبتــال نمی شــوند. دو نفــر از هــر ســه نفــر امريکايــی هیــچ وقــت 
ــه ســرطان نمی شــوند. مبتــال ب

اخبــار بهتــر: امــروزه پیشــرفت زيــادی در درمــان ســرطان بــه دســت آمــده اســت بــه طــوری كــه 
افــراد زيــادی از ايــن بیمــاری بهبــود پیــدا می كننــد.

بهترين اخبار: امروزه شما می توانید جهت پیشگیری از سرطان خود كاری انجام دهید.

هرچنــد برنامــه اطالع رســانی ممکــن اســت عاطفــه منفــی كــه همــراه بــا ســرطان اســت را تغییــر 
ندهــد ولــی می توانــد نگــرش افــراد را نســبت بــه پیشــگیری از ســرطان تغییــر دهــد. )مــن می توانــم 
از ابتــال بــه ســرطان خــود جلوگیــری كنــم( حتــی می توانــد منجــر بــه ايجــاد نگــرش مثبــت نســبت 

بــه تحقیقــات مرتبــط بــا ســرطان شــود.

ــب  ــت اغل ــر مثب ــای دارای اث ــه پیام ه ــد ك ــوده ان ــن ب ــانگر اي ــات نش ــه، مطالع ــور خالص ــه ط ب
باعــث ايجــاد عاطفــه مثبتــی می گردنــد كــه آن نیــز بــه نوبــه خــود منجــر بــه تغییــر نگــرش در فــرد 
می شــود. ايــن اثــرات بــه خصــوص هنگامی مشــخص می شــود كــه موضــوع بــرای فــرد ناآشــنا باشــد 
و يــا مخاطــب عالقــه منــد، احســاس مثبتــی نســبت بــه آن داشــته باشــد. پیــام هــای همــراه بــا عاطفــه 
مثبــت بــدون توجــه بــه میــزان درگیــری مخاطــب بــا پیــام و احســاس وی، منجــر بــه ايجــاد تغییــر در 
نگــرش فــرد می شــوند. در نهايــت حتــی اگــر شــواهدی مبنــی بــر ايــن كــه عاطفــه مثبــت می توانــد 
بــه طــور قــوی باعــث تغییــر نگــرش شــود وجــود نداشــته باشــد، اطالعــات مثبــت می توانــد بــه طــور 

غیرمســتقیم بــه تغییــر نگــرش ايجــاد شــده ربــط داشــته باشــد.
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ظرفيت1

ــی  ــی عاطف ــای انتخاب ــی پیام ه ــر نهاي ــه اث ــبت ب ــانی نس ــای اطالع رس ــای برنامه ه ــر ارزياب ه اكث
ــی  ــوارد ذهن ــن م ــرا اي ــتند زي ــد هس ــه من ــرش عالق ــه و نگ ــردازش حافظ ــد پ ــق فراين ــت، عم مثب
ــداف  ــتای اه ــده در راس ــاد ش ــت ايج ــا ظرفی ــار و ي ــر رفت ــی تغیی ــاری، چگونگ ــر رفت ــد تغیی می توانن
برنامــه اطالع رســانی پیــش بینــی نماينــد. بنابرايــن تحقیقاتــی كــه نقــش پیام هــای عاطفــی را بــر روی 
ــود. ــات بیشــتر انجــام ش ــن تحقیق ــود، اي ــادر هســتند و پیشــنهاد می ش ــد، ن ــت بررســی می كنن ظرفی

صــرف نظــر از تفــاوت هــای پیام هــای مثبــت و منفــی، تحقیقــات كمــی  پیشــنهاد می دهنــد كــه 
عاطفــه می توانــد ابــزاری جهــت هدايــت افــراد بــه ســمت تغییــرات رفتــاری باشــد. بــه طــور مثــال، 
ــر ايجــاد  ــد تغیی ــی می توانن ــای منطق ــام ه ــر از پی ــی بهت ــای عاطف ــت شــد پیام ه ــق ثاب ــک تحقی در ي
نماينــد. همچنیــن »فلــورا2« و »می بــک3« دريافتنــد پیام هــای عاطفــی بــه طــور مشــخصی در تحريــک 

افــراد بــه يادگیــری مــوارد مرتبــط بــا ايــدز بســیار موثرتــر از پیام هــای منطقــی هســتند.

ــت نشــان  ــی و مثب ــای منف ــب از پیام ه ــک مقايســه بســیار جال ــش در ي ــل4« و همکاران ــک نی »م
دادنــد زمانــی كــه احتمــال نجــات بیمــار پــس از جراحــی ارائــه شــد مقبولیــت پیــام بیشــتر از زمانــی 

ــد. ــه می گردي ــر ارائ ــود كــه احتمــال مــرگ و می ب

در يـک تحقیـق بهداشـت دهـان و دنـدان مشـخص شـد اگرچـه پیام های منفـی به موافقـت ظاهری 
افـراد منجـر شـد ولـی پیام هـای مثبت اثـر بیشـتری در تأثیر پیـام و قبول آن توسـط افراد داشـت.

بنابرايــن پیام هــای منفــی ممکــن اســت بــه ســوگیری هايــی در مقبولیــت هــای اجتماعــی منجــر 
گــردد: بــه طــور مثــال افــراد ممکــن اســت ابــراز نماينــد كــه متوجــه پیــام شــده انــد و روش شــان 
را هــم تغییــر خواهنــد داد ولــی از طرفــی هیــچ انگیــزه ای بــرای تغییــر واقعــی در رفتارشــان احســاس 

كننــد. بنابرايــن عاطفــه منفــی ممکــن اســت منجــر بــه ســوگیری در مقبولیــت اجتمــاع5 شــود. 

ــود  ــه خ ــبت ب ــراد نس ــم اف ــه بخواهی ــرد ك ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی  م ــت هنگام ــه مثب عاطف
ــاره خودشــان مثبــت فکــر  ــه اينکــه درب ــد ب ــوی دارن ــاز ق ــردم نی ــی داشــته باشــند. م احســاس خوب
كننــد بخصــوص در مــواردی كــه بــرای شــان اهمیــت زيــادی دارد. پیام هايــی كــه باعــث گســترش 
ــای  ــد. پیام ه ــده باش ــاص متقاعدكنن ــور خ ــه ط ــد ب ــوند می توان ــرد می ش ــاره ف ــت درب ــاس مثب احس
مثبــت احســاس مــردم را نســبت بــه خــود بهتــر می كنــد و بنابرايــن منجــر بــه افزايــش خیرخواهــی 

ــوند. ــران می ش ــه ديگ ــبت ب نس

1	 Compliance
2	 flora
3	 maibach
4	 McNeil
5	 Social	Desirability
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ــار  ــر رفت ــاد تغیی ــت ايج ــت جه ــی مثب ــای عاطف ــه از پیام ه ــانی ك ــه اطالع رس ــیابی برنام ارزش
ــن  ــج بســیار محــدودی كــه وجــود دارد نشــانگر اي ــدک می باشــد. نتاي ــد بســیار ان اســتفاده كــرده ان
بــوده اســت عاطفــه مثبــت ممکــن اســت بســیار موثرتــر از عاطفــه منفــی جهــت همانندســازی افــراد 
بــا پیام هــای برنامــه اطالع رســانی باشــد. البتــه تحقیقــات بیشــتری در ايــن زمینــه بايــد انجــام شــود.

بــه طــور خالصــه عاطفــه مثبتــی كــه در پیام هــای شــهودی و هیجانــی يافــت می شــود می توانــد 
پاســخ های شــناختی و رفتــاری بــه پیــام را تســهیل كنــد. جــدول شــماره يــک بــه طــور خالصــه تأثیــر 

هــر كــدام از ايــن دو نــوع را مقايســه كــرده اســت.

جدول 1  |   اثرات پيام های هيجانی مثبت بر روی پاسخ های شناختی و رفتاری

ظرفيت تغييرتغييرات نگرشیبازخوانیعمق فرایندتوجه/دریافتنوع پيام

پيام های 
تمايل كمی برای بسیار موثرشهودی مثبت

فرآيند ايجاد می كند

بازخوانی برای 
احساسات گسترش 
و برای پیام كاهش 

می يابد

بیشتر برای 
نتايج كوتاه مئت 
احساسی تمايل 

دارد

اثرات نامشخص

پيام های 
هيجانی مثبت

در صورتی كه 
همراه با جزء 
شهودی باشد 

بسیار موثر است

فرآيند تفکر را بیشتر 
فعال می كند

پیام و احساس را 
هردو بازخوانی می 

كند

بر نتايج طوالنی 
افزايش ظرفیتمدت تاكید دارد

ــی،  ــرار می دهــد كــه وقــت و فرصــت كاف ــرادی را مــورد مخاطــب خــود ق پیام هــای شــهودی اف
ــای  ــد. پیام ه ــانی را ندارن ــه اطالع رس ــای برنام ــی پیام ه ــرای ارزياب ــی ب ــزه كاف ــا انگی ــارت و ي مه
ــت،  ــق مثب ــن خل ــت برانگیخت ــری و ... جه ــای هن ــیقی، كاره ــیله موس ــد، بوس ــالش می كنن ــهودی ت ش
فــرد دريافــت كننــده پیــام احســاس خوبــی داشــته باشــد. قــدرت پیــام شــهودی در ايــن اســت كــه اين 
ــی  ــن پیام هاي ــرا چنی ــند، زي ــر می باش ــه مخاطــب بســیار موث ــب توج ــور خــاص در جل ــه ط ــا ب پیام ه

براســاس تصــورات و احساســات طراحــی شــده انــد تــا براســاس محتــوا. 

بهــر حــال مخاطبیــن زمــان بســیار محــدودی را جهــت پــردازش پیــام صــرف می كننــد. اگرچــه 
ــای  ــد، پیام ه ــری دارن ــادآوری بهت ــوب ي ــور خ ــاس و تص ــه احس ــبت ب ــد نس ــان می دهن ــراد نش اف
ــن  ــالوه، چنی ــوند. بع ــانی نمی ش ــام اطالع رس ــوای پی ــادآوری محت ــش ي ــه افزاي ــر ب ــهودی منج ش
ــه  ــر اينک ــد، مگ ــاس می گردن ــرش و احس ــدت نگ ــاه م ــرات كوت ــه تغیی ــر ب ــوالً منج ــی معم پیام هاي
ــای  ــر پیام ه ــزان تأثی ــی می ــاره بررس ــچ كاری درب ــًا هی ــوند. تقريب ــرار ش ــرر تک ــور مک ــه ط ــا ب پیام ه

ــده اســت. ــن انجــام نگردي ــار مخاطبی ــت رفت ــر ظرفی شــهودی ب
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پیام هــای هیجانــی تركیبــی از اجــزای منطقــی و عاطفــی هســتند كــه در جهــت ايجــاد پاســخ های 
عاطفــی مناســب نســبت بــه پیــام طراحــی شــده انــد. چنیــن پیام هايــی ابعــاد عاطفــی، روانــی و تجربــی 
ــد  ــت می توانن ــی مثب ــای هیجان ــد. پیام ه ــح می دهن ــانی را توضی ــام اطالع رس ــا پی ــرد ب همانندســازی ف
منجــر بــه جلــب توجــه مخاطبیــن شــوند باشــند هرچنــد بــه انــدازه پیام هــای شــهودی قــوی نیســتند. 
بــه دلیــل تركیــب منطــق و عاطفــه در ايــن پیام هــا، بیشــتر از پیام هــای شــهودی در برانگیختــن تفکــر 
ــان داده  ــات كمی نش ــت تحقیق ــتند. در نهاي ــر هس ــرش موث ــر نگ ــرات پايدارت ــادآوری و تغیی ــرد، ي ف

ــه افزايــش ظرفیــت در مخاطبیــن می گــردد. ــی منجــر ب اســت پیام هــای هیجان

نتيجه گيری

در ايــن بخــش فوايــد و خطــرات عاطفــه مثبــت بــه طــور خالصــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
ــه اول:  ــه پیام هــا در وهل ــه »زايونــگ1«  بیانگــر ايــن مســئله اســت كــه در پاســخ های عاطفــی ب نظري
ــوان  ــه می ت ــت ك ــرض اس ــن ف ــر اي ــت ب ــه مثب ــم. عاطف ــر می كنی ــد فک ــم و بع ــاس می كنی ــا احس م
طــی آن مخاطــب را توانمنــد ســاخت تــا بــا ذهــن بــاز و احســاس مثبــت نســبت بــه پیــام تفکــر نمايــد. 
عاطفــه می توانــد بــه طــور مســتقیم بــه يــک موضــوع متصــل شــود كــه ايــن اتصــال از طريــق پــاداش، 
نمايــش، نشــان دادن بخشــی از زندگــی و يــا هــر پیــام هیجانــی ديگــری رخ می دهــد. عاطفــه مثبــت 
همچنیــن بــه طــور غیرمســتقیم می توانــد از طريــق بهــره گیــری از پیام هــای شــهودی ماننــد كارهــای 
ــک موضــوع متصــل  ــه ي ــت ب ــا احســاس مثب ــت و ي ــق مثب ــاد خل ــت ايج ــیقی و ... جه ــری، موس هن
شــود. بــدون توجــه بــه اينکــه آيــا ايــن پیــام مســتقیم و يــا غیرمســتقیم اســت، عاطفــه مثبــت افــراد را 
تشــويق می كنــد تــا مــوارد دلخــواه و مثبــت را يــادآوری نمايــد و يــا دربــاره مــوارد، قضــاوت مثبــت 
داشــته باشــند، و يــا ســريع تــر تصمیــم گیــری نماينــد و حتــی نســبت بــه بقیــه افــراد خیرخــواه باشــند 

و ظرفیــت پذيــرش باالتــری داشــته باشــند.

ــرار  ــورد اســتفاده ق ــاط م ــراری ارتب ــک روش برق ــوان ي ــه عن ــن معمــوالً ب ــت همچنی ــه مثب عاطف
می گیــرد. ايــن بخــش بــا پیشــنهادهای نهايــی زيــر جهــت چگونگــی اســتفاده از پیام هــای مثبــت بــه 

ــد: ــان می رس پاي

ــب . 1 ــی در قال ــای هیجان ــا موضــوع ناآشــنا می باشــد از پیام ه ــروه هــدف ب ــه مخاطــب گ هنگامی ك
مقايســه، نمايــش و رضايــت و پــاداش اســتفاده كنیــد.

ــن . 2 ــد كــه مخاطبی ــی غیرمســتقیم هنگامی اســتفاده نمايی ــا پیام هــای عاطف از پیام هــای شــهودی و ي
بــا موضــوع آشــنا هســتند. شــوخ طبعــی و ســاير احساســات مثبــت، جهــت بــی حوصلگــی و بیــش 

از حــد مطــرح شــدن مطالــب بســیار موثــر اســت.

1	 Zajon’s
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از پیام هــای عاطفــی مثبــت بســیار بــا دقــت اســتفاده نمايیــد زمانــی كــه موضــوع بــا احساســات . 3
منفــی قــوی در ارتبــاط می باشــد بســیار ســخت اســت كــه جهــت تغییــر نگرش هــای منفــی قــوی 
از احساســات مثبــت اســتفاده شــود. اســتفاده از احساســات مثبــت در ايــن شــرايط ممکــن اســت 

باعــث نتیجــه معکــوس شــود و حتــی منجــر شــود نگــرش منفــی شــديدتر شــود.

از عاطفـه مثبـت جهـت تغییـر محـور برنامـه اطالع رسـانی اسـتفاده كنیـد. هنگامی كـه مهـم اسـت . 4
مخاطـب ديـد جديـدی نسـبت بـه موضـوع پیـدا نمايـد عاطفـه مثبت ممکـن اسـت ابزار مناسـبی 

جهـت تغییـر در چارچـوب ذهنـی مخاطبیـن باشـد كـه درک قبلـی از موضـوع داشـته انـد.

جهــت افزايــش ظرفیــت پذيــرش، بــر روی نتايــج مثبــت بیــش از نتايــج منفــی و روشــهای مقابلــه . 5
بــا مشــکل بیشــتر تأكیــد نمايــد.

هنگامی كـه مخاطـب گـروه هـدف تصمیـم قطعـی نگرفته اسـت و مـردد می باشـد، پیام هـای عاطفی . 6
مثبـت يـک می توانـد راهبـرد عالـی باشـد. بیشـترين تغییـر در اين موقعیـت انجـام می گیرد.

عاطفــه مثبــت می توانــد جهــت تأكیــد بــر فوايــد تغییــرات رفتــاری صحیــح جهــت ارايــه كنتــرل 
بــه خــود و كاهــش اســترس و اضطــراب اســتفاده شــود. همــه ايــن تکنیک هــا جهــت افزايــش موقعیــت 

برقــراری ارتبــاط در برنامــه اطالع رســانی اســتفاده می شــود.

 



فصل شش6
بازاریابی اجتماعی
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اهداف آموزشی

.   آشنایی با عناصر بازاریابی اجتماعی
.   آشنایی با طراحی یک برنامه آگاهسازی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی

.   آشنایی با حمایت گيری اجتماعی
 

 

روش هـای مختلفـی برای اسـتفاده از رسـانه در ارتقای سـالمت وجود دارد. يکـی از بهترين روش ها 
بازاريابـی اجتماعـی اسـت زيـرا درک بهتری از تاثیر رسـانه بر رفتـار و به خصوص فرايند سـازمان يافته 
 z تا a مداخلـه ارائـه مـی دهـد. نويل معتقد اسـت بازاريابـی چارچوبی را جهت حركـت منظم و دقیـق از

ارائـه مـی دهد. عناصـر اصلی بازاريابی اجتماعی در رسـانه بهM 5 تقسـیم می شـوند.

رسانه1، گروه هدف2، پيام3، روش4 و معيار سنجش5.

تعاریف 

 رسانـه 

بــه ابــزاری گفتــه مــی شــود كــه توســط آن ارتبــاط برقــرار مــی شــود. بنابرايــن مکانیســم برقــراری 
ارتبــاط توســط ايــن بخــش تعريــف مــی شــود كــه مــی توانــد طیفــی از رســانه هــای چاپــی يــا رســانه 

هــای الکترونیکــی داشــته باشــد.

 گروه هدف 

شــامل مخاطبینــی اســت كــه قــرار اســت بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار شــود.گروه هــدف مــی توانــد 
بــه گــروه هــای كوچــک تــری تقســیم شــوند.)بافرآيند چگونگــی تقســیم بنــدی گــروه هــدف در بخــش 

1	 Medium
2	 Market
3	 Message
4	 Method
5	 Measures
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هــای بعــد آشــنا مــی شــويد.(

 پيـام 

محتــوای پیــام تمــام ايــن برنامــه هــا هســته اصلــی مــی باشــد. طراحــی پیامــی كــه بتوانــد رســیدن 
بــه اهــداف تخصصــی را تضمیــن نمايــد ، كار راحتــی نیســت و ايــن طــور نیســت كــه فقــط »چیــزی 
گفتــه باشــیم« و حتمــًا بايــد بدانیــم كــه »چگونــه بايــد بــه بهتريــن نحــو پیــام مــان را بــه مخاطــب 
برســانیم« بســیاری از پیــام هــا بــه نــوع وســیله ی ارتباطــی نیــز بســتگی دارنــد و تخصــص مــورد نیــاز 

خــود را مــی طلبنــد.

 روش 

بــه چگونگــی توزيــع پیــام، روش مــی گوينــد كــه بــه روش هــای متعــددی ممکــن اســت صــورت 
پذيــرد. در ايــن بخــش بــه ســه نــوع، تبلیغــات1، اخبــار2 و  برنامــه هــای آموزشــی - ســرگرمی3 اشــاره 

مــی شــود.

ــات  ــق تحقیق ــد از طري ــی توان ــام ، م ــذاری پی ــری تاثیرگ ــدازه گی ــا چگونگــی ان ــار ســنجش ي معی
ــرد. ــد انجــام گی ــد و پیام ــی فرآين ــا ارزش ياب ــر بخشــی، و ي ــای ســنجش اث ــون ه ــی ،آزم تبليغات:  .تکوين

 اصــوالً هــر آنچــه كــه بايســت بــرای ارائــه پیــام آن هزينــه شــود )از منابــع مختلــف( تبلیغــات 
نامیــده مــی شــود. ايــن مــورد البتــه شــامل زمــان و فضايــی كــه در اختیــار پیــام قــرار مــی گیــرد نیــز 
مــی باشــد. قاعدتــاٌ بايــد بیــن تبلیغــات و رســانه هــای الکترونیکــی و چاپــی تمايــز قائــل شــد. طیــف 
وســیعی از تبلیغــات وجــود دارد كــه از مــکان هــای عمومــی و مراكــز خريــد تــا تلويزيــون ملــی را فــرا 

اخبار:  .مــی گیــرد.

ــتی و  ــان بهداش ــودن آن ، كارشناس ــران ب ــات دارد و گ ــه تبلیغ ــی ك ــه هاي ــه هزين ــه ب ــا توج ب
ــتفاده  ــگان اس ــزار راي ــه درآن از اب ــی ك ــت هاي ــد از فعالی ــی دهن ــح م ــگیری ترجی ــای پیش برنامه  ه
می شــود اســتفاده نمايند.بســیاری از برنامــه هــای كارزار رســانه ای از برنامــه هايــی چــون میزگردهــای 
مختلــف تلويزيونــی و بهــره گیــری از چهــره هــای سرشــناس تشــکیل مــی شــود. ايــن روش اســتفاده از 
رســانه، يــک نــوع برقــراری ارتبــاط بــا عمــوم مــردم مــی باشــد و اصطالحــا اخبــار نامیــده مــی شــود.

1	 advertising
2	 publicity
3	 edutainment
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ارتباطــات جمعی)روابــط عمومــی(1: بــه فعالیــت هايــی گفتــه مــی شــود كــه بــه گونــه ای ســازمان 
يافتــه اســت كــه جهــت برقــراری ارتبــاط مناســب بــا مخاطــب عــام تشــکیل مــی شــود.

ــه مــی شــود و معمــوال  ــق رســانه ارائ ــی اســت كــه از طري ــام هــای رايگان ــار ، پی منظــور از  اخب
بــه صــورت اخبــار و يــا درجريــان معمولــی برنامــه هــا انجــام مــی شــود؛ و البتــه براســاس مقــاالت و 

برنامه های آموزشی - سرگرمی: .مســتندات شــکل گرفتــه اســت.

روش سـوم و رو بـه فزاينـده انتقـال پیـام هـا ی ارتقای سـالمت، انتقال آن از طريق وسـايل سـرگرم 
كننـده ماننـد تلويزيـون می باشـد كـه منجر بـه تغییـرات اجتماعی می شـود. به طـور مثال نويسـندگان 
تلويزيـون بـه سـمتی هدايـت شـوند كـه بتواننـد برنامـه هـای تلويزيونـی بـا كیفیت بـاال تولیـد كنند به 

طـوری كـه منجـر بـه تقويـت و تهییج مـردم به سـمت رفتارهـای مناسـب گردند.

انتخاب روش انتقال پيام:

چگونگــی انتخــاب يکــی از ســه روش فــوق و تركیبــی از آنهــا بــا توجــه بــه اهــداف، میــزان بودجــه، 
میــزان اثربخشــی روش هــای فــوق بــرای دسترســی بــه مخاطــب مــورد نظــر و پیچیدگــی پیــام ، موانــع 

زمانــی، نحــوه ارتبــاط بــا رســانه و انــواع در دســترس آن بســتگی دارد. 

از ديــد يــک طــراح برنامــه كارزار رســانه ای، فايــده اول تبلیغــات ، میــزان كنتــرل بــرروی پیــام 
ــام  ــرروی پی ــع آن و تعــداد پخــش آن(.كنتــرل ب ــام و توزي ــام، میــزان پخــش پی ــوع پی مــی باشــد )ن
ــه تنهــا باعــث اختصاصــی شــدن نــوع اطالعــات مــورد نظــر مــی شــود بلکــه اجــازه مــی دهــد از  ن
نــوآوری تولیــد پیــام و تکنیــک هــای جديــد تولیــد پیــام جهــت تشــويق مخاطبیــن و افزايــش قــدرت 

پیــام اســتفاده گــردد.

ــه  ــد و پخــش آن اســت. ب ــای آن، در بخــش تولی ــه ه ــات، هزين ــف تبلیغ ــه ضع ــن نقط بزرگتري
ــروه  ــوال گ ــه معم ــد ك ــی گیرن ــرار م ــام ق ــه در معــرض پی ــرادی ك ــداد اف ــه تع ــه ب ــا توج ــال ب هرح
عظیمــی هســتند، هزينــه ســرانه هــر فــرد معمــوالً كــم مــی شــود ، بــه خصــوص وقتــی ايــن روش بــا 

ــه چهــره مقايســه مــی شــود. روش هــای چهــره ب

اخبــار و برنامــه هــای آموزشــی - ســرگرمی دركنــار تبلیغــات ، مــی تواننــد بــه گــروه زيــادی از 
ــی نقطــه ضعــف آنهــا كنتــرل كــم در  مــردم در مقطــع زمانــی خــاص دسترســی داشــته باشــند ، ول
ارائــه محتــوای پیــام ، میــزان گســتردگی پیــام وتعــداد پخــش آن اســت. بــه طــور مثــال رســانه هــای 
چاپــی بايــد بــه گونــه ای نوشــته شــوند كــه اطالعــات پايــه ای را ارائــه دهنــد و بــا ســاير اطالعاتــی 

1	 public	relations
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كــه توســط روزنامــه هــا ارائــه مــی شــود مرتبــط شــوند.

از ســوی ديگــر اخبــار اعتبــار بیشــتری از تبلیغــات دارد و ارزان تــر اســت. بــه هرحــال هزينــه هــای 
مخصــوص خودش را هــم دارد.

فايــده اول  برنامــه هــای آموزشــی - ســرگرمی : توانايــی آن در جلــب توجــه افــرادی اســت كــه 
ممکــن اســت بــه اشــکال ديگــر پیــام بــه طورمعمــول توجــه نکننــد.

ــی در  ــدگان مال ــت كنن ــق حماي ــتقیم و از طري ــور غیرمس ــه ط ــتی ب ــای بهداش ــام ه ــه پی چنانچ
برنامه  هــا ارائــه شــوند مــی توانــد بــرای ســازمان بهداشــتی كامــال بــی هزينــه باشــند، ولــی چنانچــه 
ســازمان بهداشــتی تنهــا منبــع مالــی تامیــن كننــده برنامــه باشــد، هزينــه هــا ممکــن اســت خیلــی زيــاد 
شــوند از ســويی ديگــر اگــر برنامــه از نظــر تبلیغــات تجــاری موفــق باشــد حتــی ممکــن اســت ســود 

مــادی نیــز عايــد ســازمان بهداشــتی نمايــد.

نقش رسانه در برنامه های كارزار رسانه ای ارتقای سالمت:

اجــزای رســانه در كارزار رســانه ای ارتقــای ســالمت مــی توانــد بــه گونــه ای طراحــی شــود كــه 
اهــداف متعــددی را شــامل شــود ، كــه بــه نظــر مــی رســد ســه هــدف عمــده داشــته باشــد كــه دو 
مــورد آن بــه طــور شــاخص بــه تغییــر رفتــار گــروه هــدف مربــوط مــی شــود و ســومی بــه اهــداف 

اجتماعــی - سیاســی  تاكیــد دارد.

ــه  ــه مــی شــود، كــه آگاه ســازی عمومــی اســت ب ــرای آن در نظــر گرفت ــز ب هــدف چهارمــی نی
طــوری كــه رســانه پیــام هايــی را دربــاره برخــی خدمــات و اتفاقــات بــه مــردم ارائــه مــی دهــد. در 
واقــع باعــث هدايــت مــردم جهــت دريافــت خدمــات بــه مراكــز ارايــه دهنــده ايــن گونــه خدمــات 

اســت، مثــل خطــوط تلفنــی مشــاوره و راهنمايــی دهنــده، مراكــز درمانــی، آموزشــی و ....

 نقش در جهت تغيير رفتار گروه مخاطب 

دو هـدف اصلـی برنامـه رسـانه ای ، تغییـر رفتـار گـروه مخاطب از طريـق اخبار و ديگـری از  طريق 
برنامـه هـای آموزشـی- سـرگرمی مـی باشـد. از دو راه كلـی می توان بـه دو هدف فوق رسـید.

1- اطالع رسانی و آموزش دادن

2- تشویق یا انگيزه مند كردن

انتظــار داريــم بــه وســیله اطــالع رســانی و آمــوزش، افزايــش درک و دانــش مــردم در خصــوص 
موضــوع مــورد نظــر اتفــاق بیافتــد و بــا تشــويق يــا ايجــاد انگیــزه نیــز بــر ايــن بــاور هســتیم برقــراری 
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ارتبــاط كــه از طريــق تحريــک عاطفــه برانگیختــه مــی شــود، منجــر بــه شــروع تغییــر در نگــرش شــود 
و يــا منجــر بــه مداخــالت رفتــاری در دريافــت كننــدگان پیــام گــردد.

بســیاری از اقدامــات رســانه ای هــر دو اهــداف فــوق را دارا مــی باشــند هــر چنــد كــه ممکن اســت 
ــزه  ــه ايجــاد انگی ــراً منجــر ب ــد بیشــتری شــود. تبلیغــات اكث ــا تاكی ــر يکــی از آن ه ــات ب برخــی اوق
ــای  ــال ه ــه خصــوص در س ــای ســالمت -ب ــای ارتق ــور ه ــه بســیاری از بروش ــی ك ــوند؛ درحال می ش

اخیــر- بــر آمــوزش تاكیــد دارنــد.

ممکــن اســت برخــی اوقــات بــه خصــوص هنگامــی كــه اطالعــات نــه فقــط بــراي آگاه ســازی بلکه 
ــداف آموزشــی و ايجــاد  ــوق )اه ــدف ف ــن دو ه ــه شــود، بی ــار ارائ ــر رفت ــزه و تغیی ــرای ايجــاد انگی ب
انگیــزه( ابهــام وجــود داشــته باشــد و مــرز مشــخصی بیــن آن هــا وجــود نداشــته باشــد. از ســويی هــر 
ــد باعــث برانگیختــن احساســات و تحريــک بســیاری از  ــی مــی توان ــه تنهاي چنــد اطالعــات ، خــود ب
مخاطبیــن جهــت قطــع رفتــار غیربهداشــتی شــود ولــی تجربــه نشــان داده اســت در خصــوص مصــرف 
ــار   ــرای ايجــاد رفت ــی ب ــه تنهاي ــه اطالعــات ب ــروه مخاطــب، ارائ ــر گ ــدز، در اكث ــاری اي ســیگار و بیم

بهداشــتی مــورد دلخــواه كافــی نبــوده اســت.

ــر  ــه اطالعــات جهــت تغیی ــودن ارائ ــی نب ــر كاف ــی ب ــه دســت آوردن شــواهد بیشــتری مبن ــا ب ب
ــت  ــزاری جه ــال اب ــه دنب ــا ب ــدند ت ــرآن ش ــاری ب ــوم رفت ــتی و عل ــوم بهداش ــن عل ــار، متخصصی رفت
جلــب توجــه مخاطــب و انگیــزه منــد كــردن مــردم بــرای انجــام رفتــار بهداشــتی موردنظــر باشــند ؛ و 
نهايتــا بــه ايــن ســمت ســوق داده شــدند كــه بــا شــناخت گــروه مخاطــب ، بازاريابــی مناســبی بــرای 
آن هــا انجــام شــودكه البتــه بســیاری از تــالش هــای فــوق در ابتــد نــاكام مانــد و يــا موفقیــت كمــی 
داشــت زیــرا بازاریابــان از رفتارهــای پيچيــده و فرآینــد تغييــر رفتــار آگاه نبودنــد. در هميــن زمــان 

متخصصيــن بهداشــتی نيــز از اصــول بازاریابــی اطالعاتــی نداشــته انــد.

باتركیب اين دو بخش اتفاقات بهتری در اطالع رسانی و آموزش انجام گرفت.

حمایت گيری رسانه ای1  

اســتفاده ی  بیشــتر از رســانه هــای جمعــی در ارتقــای ســالمت، متوجــه تغییــر رفتــار غیربهداشــتی 
افــراد مــی باشــد. بــه هرحــال در راســتای ســاير تــالش هايــی كــه جهــت متقاعــد كــردن سیاســت 
گــزاران جامعــه انجــام مــی شــود، رســانه هــای جمعــی نیــز جهــت دســتیابی بــه اهــداف اجتماعــی، 
ــای قطــع  ــه ه ــال برنام ــه طــور مث ــد. ب ــی كنن ــالش م ــر ســالمت، ت ــذار ب سیاســی و محیطــی تاثیرگ
مصــرف ســیگار تــالش دارد كــه مصــرف ســیگار را بــه عنــوان يــک مســئله بهداشــت عمومــی مطــرح 
نمايــد و اهــداف شــركت هــای تولیــد ســیگار را از جهــت ابعــاد اخالقــی و انگیــزه ای زيــر ســؤال ببرنــد 

1	 Media	advocacy
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ــدام نماينــد.  ــه ممنوعیــت تبلیــغ ســیگار اق ــا اســتفاده از حمايــت عمــوم مــردم بتواننــد نســبت ب و ب
چنیــن اقداماتــی منجــر بــه دســتیابی بــه هــدف ســوم يعنــی حمايــت گیــری مــی شــود.

حمايت گیری رسانه ای طبق تعريف واالک )1990( اين گونه تعريف می شود:

طیفــی از راهبردهايــی بــرای تحريــک پوشــش رســانه هــای جمعــی ، جهــت شــکل 
ــاره افــکار مــردم بــرای افزايــش حمايــت مؤثرتــر جامعــه ، از سیاســت  دهــی دوب

هــای مرتبــط بــا مســايل ارتقــای ســالمت.

ــار و  ــگان ) اخب ــای راي ــانه ه ــتفاده از رس ــانه ای، اس ــری رس ــت گی ــر ، حماي ــارت ديگ ــه عب ب
ــا  ــاوت و ب ــرات متف ــه نظ ــرام ب ــا احت ــتی ، ب ــد بهداش ــای جدي ــدگاه ه ــه دي ــت ارائ ــا( جه میز گرد  ه
هــدف مشــاركت مــردم در حــل آن مســئله مــی باشــد . حمايــت گیــری بــر روی طیــف وســیعی از 
عوامــل سیاســی - اجتماعــی كــه تاثیــر گــذار بــر افــراد جامعــه هســتند و فرصــت هــا و ظرفیــت هــای 
دســتیابی بــه ســالمت بهتــر تاكیــد مــی كنــد. بــه عبارتــی هــدف اصلــی حمايــت گیــری اجتماعــی ، 
توانمندســازی جامعــه بــرای مشــاركت در تصمیــم گیــری هــا و سیاســت گــذاری هــا اســت. تــالش 
حمايــت گیــری برايــن اســت كــه اجتماعــات و گــروه هــای فعــال اجتماعــی را جهــت مشــاركت در 

ــد. ــی تشــويق نماي ــی و مل ــون گــذاری در ســطح محل ــد قان فرآين

ــی  ــی اجتماع ــر بازارياب ــر ب ــا متأخ ــدم و ي ــانه ای مق ــری رس ــت گی ــرد حماي ــات رويک ــی اوق برخ
اســت. درفــرم اولیــه، از رســانه هــای رايــگان ) اخبــار و میــز گــرد هــا( اســتفاده مــی شــود ودر فــرم 
دوم از تبلیغــات هزينــه دار اســتفاده مــی شــود. بــه هرحــال بازاريابــی اجتماعــی مــی توانــد منجــر بــه 
اســتفاده از رســانه هــای رايــگان شــود و حمايــت گیــری رســانه ای مــی توانــد منجــر بــه اســتفاده از 

ــه گــردد. تبلیغــات دارای هزين

ــیگار،  ــده س ــای تولیدكنن ــد شــركت ه ــا ، همانن ــا و شــركت ه ــازمان ه ــد بســیاری از س ــر چن ه
ــتفاده از  ــن بهداشــتی برخــالف آن ، بیشتربراس ــی متخصصی ــد ، ول ــد دارن ــه دار تأكی ــات هزين برتبلیغ

ــد. ــد مــی نماين ــگان تاكی رســانه هــای راي

ــری  ــت گی ــا حماي ــط ب ــداف مرتب ــرد و اه ــه ف ــوف ب ــداف معط ــیم اه ــته باش ــر داش ــه خاط ب
رســــانه ای ، در يــک برنامـــه كارزار رســـانه ای بايــد درهــم آمیختــه شــود. بــه هرحــال بــه طــور 
ــداف  ــه اه ــل از آنک ــت قب ــر اس ــند ، بهت ــی باش ــراد م ــه اف ــوف ب ــه معط ــی ك ــانه هاي ــی  رس كلــ
سیاســـی- اجتمـــاعی را مــورد توجــه قــرار دهنــد ، بــه دنبــال تأثیـــر اولیــــه شــان بــر باورهـــا و 

ــار پیشــنهادی باشــند. ــای رفت ــرش ه نگــ
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ساختار استفاده از رسانه در برنامه های ارتقای سالمت

ســه روش عمده)تبلیغــات، برنامــه هــای آموزشــی- ســرگرمی و اخبــار( و ســه هــدف عمــده پیــام 
هــای برنامــه كارزار رســانه ای ارتقــای ســالمت )آمــوزش، ايجــاد انگیــزه و حمايــت گیــری رســانه ای( 

كــه مــورد بحــث قرارگرفــت در جــدول ذيــل خالصــه شــده اســت:

ساختار استفاده از رسانه در ارتقای سالمت

روش

تبليغاتبرنامه های آموزشی- سرگرمیاخبار

تغییرات رفتاری
اهداف فردی
افزايش دانش
ايجاد انگیزه

تغییرات ساختاری - اجتماعی
اهداف اجتماعی
حمايت گیری



7
فصل هفت

 كـــارزار رسانــه ای در
برنامه های پيشگيری از اعتياد
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اهداف آموزشی

.   آشنایی با تعاریف كارزار رسانه ای
.   آشنایی با باید ها و نباید های طراحی كارزار رسانه ای
.   آشنایی با چگونگی برنامه ریزی یک كارزار رسانه ای

.   آشنایی با اثرات هریک از رسانه ها در كارزار رسانه ای
 
 

كارزار رسانه ای چيست؟

ــی از  ــت. برخ ــده اس ــیاری ش ــف بس ــا آن تعاري ــط ب ــای مرتب ــانه ای و فعالیت ه ــرای كارزار رس ب
ــد: ــل می باش ــرح ذي ــه ش ــای آن ب ــايع ترين ه كارزار رســانه ای ، صحبــت كــردن و جلــب توجــه اجتمــاع بــه ســمت يــک موضــوع مهــم و هدايــت  .ش

تصمیم گیرنــدگان بــه ســمت يــک راه حــل مناســب اســت. كارزار رســانه ای ، شناســايی مشــکل و قــراردادن آن در دســتور كار و يافتــن راه حــل مناســبی بــرای  .
آن مشــکل و ايجــاد محیطــی حمايت گــر جهــت انجــام راه حــل اســت. ــه  . ــیدن ب ــت رس ــی جه ــدت و اختصاص ــاه م ــای كوت ــامل فعالیت ه ــد ش ــانه ای می توان كارزار رس

ــد. ــدت باش ــداف طوالنی م اه كارزار رســانه ای، مجموعــه ای از فعالیت هايــی اســت كــه در جهــت تغییــر سیاســت ها و برنامه هــا  .
در هــر جايگاهــی انجــام می شــود. كارزار رسانه ای به معنای همکاری با ساير مردم و موسسات، جهت ايجاد تغییر می باشد. . كارزار رسانه ای شامل تغییر اهداف راهبردی در سطح محله ای، استانی، ملی و بین المللی است. .

بــه طــور خالصــه كارزار رســانه ای ، تالشــی اســت بــرای ايجــاد تغییــر و فقــط شــامل يــک فعالیــت 
ــم  ــار ه ــه در كن ــی اســت ك ــا و اتفاقات ــا، گزارش ه ــه ای از فعالیت ه ــه مجموع ــود ، بلک محــدود نمی ش

و بــا يــک سلســله مراتــب خــاص انجــام می شــود.
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كارزار رســانه ای بايــد آن قــدر گســتردگی داشــته باشــد كــه باعــث ايجــاد تفــاوت شــود ولــی در 
عیــن حــال بايــد بــه قــدری قابلیــت مديريــت داشــته باشــد كــه بتــوان در كوتــاه مــدت، بــه نتايجــی 

مشــهودنائل گرديــد. همچنیــن بايــد پايــه ای بــرای فعالیتهــای اطــالع رســانی بعــدی باشــد.

 واقعيت هایی درباره  كارزار رسانه ای 

ــر را  ــد مــوارد زي ــردی كــه در نظــر دارد فعالیت هــای كارزار رســانه ای را انجــام دهــد باي هــر ف
بهتريــن كارزار رســانه ای عمومــی  ، بیشــتر  بــر پايــه آرمانهــا و امیدهــا ســاخته شــده اســت تــا بــر  .در نظــر داشــته باشــد.

پايــه مشــکالت. اگــر شــما می خواهیــد توجــه مــرم را بــه پیــام خــود جلــب كنیــد بايــد بــه آنهــا 
امیــد بدهیــد و در آنهــا شــور و اشــتیاق ايجــاد نمايیــد. مــردم بايــد احســاس كننــد كــه بــا حمايــت 

آنــان از برنامه هــای شــما قطعــًا تغییــری حاصــل خواهــد شــد.

ــود  ــت می ش ــا عصبانی ــرس ي ــون ت ــاتی چ ــدن احساس ــان ش ــث نماي ــه باع ــی ك ــای منف رويکرده   
ممکــن اســت برخــی اوقــات بــرای مــدت كوتاهــی باعــث تشــويق مــردم بــه انجــام رفتــار خاصــی 
شــود ولــی خیلــی دشــوار و بعیــد اســت  كــه بتوانــد منجــر بــه تغییــر پايــدار در اجتماعــات گــردد. كارزار رســانه ای فقــط هنگامی موفقیــت آمیــز خواهــد بــود ،  كــه شــما گــروه هــدف خــود و پیــام  .

خــود را بــه دقــت شناســايی كــرده باشــید. پــس مطمئــن شــويد كــه ارزش هــا، ديدگاههــا و نقطــه 
نظــرات گــروه هــدف خــود را بــه خوبــی شناســايی كرده ايــد. ــاز  . ــه مــردم منتقــل می شــود نی ــی كــه ب ــه شــفاف ســازی پیام هاي ــق، ب هــر كارزار رســانه ای موف

ــته  ــده ای داش ــناخته ش ــعارهای ش ــما نشــان ها و ش ــه ش ــن معناســت ك ــه اي ــن مســئله ب دارد. اي
ــود  ــانه ای خ ــوالت رس ــخنرانی ها و محص ــود در س ــای خ ــال پیام ه ــد در انتق ــًا باي ــید. ضمن باش
هماهنگــی و شــفافیت الزم را داشــته باشــید. پیام هــا مجموعــه ای از نــکات كلیــدی می باشــند كــه 

ــد. ــه نماين ــه آن توج ــردم ب ــد م ــما می خواهی ش ــد منتظــر  . ــا مــوارد شناســايی شــده همانندســازی كــرد، می توانی هنگامی كــه گــروه هــدف شــما ب
حركــت و فعالیــت از جانــب آنهــا باشــید. بــرای انجــام ايــن بخــش ، شــما بــه تشــويق و راهبردهای 

ســازمان دهــی نیــاز داريــد. يــک برنامــه كارزار رســانه ای مناســب هیــچ وقــت پیــام خــود را تغییــر نمی دهــد. ســعی كنیــد بــا  .
مداخــالت ديگــر، از پیــام خــود منحــرف نشــويد و پیــام مثبتــی كــه مــد نظرتــان اســت را تکــرار 

نمايیــد. ايــن كار بــه شــما ايــن توانايــی را می دهــد كــه برنامــه كاری تنظیــم نمايیــد.
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راهبرد كارزار رسانه ای

كارزار رسـانه ای براسـاس شناسـايی مشـکل و يافتـن راه حلـی بـرای برطـرف نمـودن آن مشـکل 
می شـود. طراحـی 

يــک برنامــه كارزار رســانه ای هنگامــی  می توانــد موفــق باشــد كــه مشــکل شناســايی شــده باشــد، 
ــر وجــود داشــته باشــد.  ــع شــده باشــد و خواســته ای جمعــی جهــت تغیی ــول واق راه حل هــا مــورد قب

ايــن اتفــاق بايــد در مقطــع زمانــی كوتاهــی اتفــاق بیافتــد.

ــد اهــداف آن  ــد براســاس اهــداف ســازمانی شــما طراحــی شــده باشــد و باي كارزار رســانه ای باي
واضــح و شــفاف باشــد. محتــوای كارزار رســانه ای بايــد خــوب مــورد تحقیــق و بررســی قــرار گرفتــه 
باشــد و بــه طــور مناســبی برنامــه ريــزی شــده باشــد. در هــر مرحلــه از انجــام كار ، بايــد منابــع الزم ، 

اعــم از نیــروی انســانی ، مالــی و ســاير منابــع ،  جهــت موفقیــت مشــخص شــده باشــد.

برخـی از برنامه های ناموفق كارزار رسـانه ای ، شـروع شـديد و پايانی هیجانی دارنـد زيرا برنامه ريزی 
مناسـبی بـرای آنهـا نشـده اسـت، همان طـور كـه يـک برنامه اطـالع رسـانی مناسـب می توانـد منجر به 
تقويـت برنامه هـای شـما و انگیـزه مندكـردن مـردم جهت مشـاركت گردد، يـک برنامه شکسـت خورده 

نیـز می توانـد باعـث ضعیف شـدن شـما و از بین رفتن حامیان شـما شـود.

ــر  ــک مــردم و تأثی ــی، دو عامــل مهــم در تحري ــودن و بازارياب در كارزارهــای رســانه ای، جامــع ب
بــر آنــان اســت. هنگامی كــه شــما تحقیــق و تحلیــل خــود را انجــام داديــد بايــد يــک راهبــرد شــفاف 

جهــت برقــراری ارتبــاط را تنظیــم نمايیــد.

ــما را،  ــد ش ــردم باي ــد. م ــانه ای می باش ــای كارزار رس ــی راهبرد ه ــد اصل ــاط، كلی ــراری ارتب برق
برنامــه شــما را و آنچــه شــما انجــام می دهیــد را بشناســند، همچنیــن بايــد بداننــد و قانــع شــوند كــه 

چــرا بايــد از شــما و برنامــه شــما حمايــت كننــد.

يــک برنامــه موفــق اطــالع رســانی بايــد نیمرخــی از چگونگــی برقــراری ارتبــاط بــا مــردم تنظیــم 
ــه  ــب ب ــات مناس ــام و اطالع ــیدن پی ــما را از رس ــاط ، ش ــراری ارتب ــب برق ــای مناس ــد. راهبرد ه نماي
مخاطبیــن تعییــن شــده)حمايت كننــدگان، تصمیــم گیرنــدگان، مخالفیــن و مــردم -هــم در خــارج و هــم 

ــازد. ــن می س ــانه ای( مطمئ در درون كارزار رس

ــاط می باشــد. اگــر  ــراری ارتب ــزار ايجــاد اشــکال مختلــف راهبرد هــای برق ــن اب رســانه شــايع تري
از رســانه بــه طــور مؤثــر اســتفاده نمايیــد برنامه هــای شــما بهتــر شــناخته می شــود و مــورد احتــرام 
قــرار می گیــرد. همچنیــن بهــره گیــری از رســانه، شــما را شــفاف تــر و قابــل اطمینــان تــر در جامعــه 
نشــان می دهــد و بــه شــما كمــک می كنــد كــه بــر شــهرت و اعتبــار خــود تأثیــر مناســب بگذاريــد.

راهبرد های برقراری ارتباط بايد شامل عناصر ذيل باشند:  پیام كلیدی را كه می خواهید به گروه هدف انتقال دهید مشخص نمايید. .
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 راهبرد های كارزار رسانه ای و آموزشی خود را بر پايه موارد زير تنظیم نمايید. . برنامه روابط عمومی خود را تنظیم نمايید. . برنامه رسانه ای خود را با جدول زمانی و هزينه های مورد نیاز تنظیم نمايید. . شعار و يا نشان خاصی را برای برنامه تان طراحی نمايید. . راهبرد های برقراری ارتباط را جهت رساندن پیام به گروه مخاطب مشخص نمايید. .

- دستیابی به گروه هدف

ــزی كارزار  ــه ري ــه برنام ــان ، ك ــازمان خودت ــدی س ــراد كلی ــت در اف ــوزش و ايجــاد ظرفی - آم
ــد. ــده دارن ــانه ای را برعه رس

اجزای مهم در طراحی كارزار رسانه ای:

برخی از عناصر فوق با جزئیات بیشتری در ذيل مورد بررسی قرار می گیرند:

 طراحي شفاف پيام ها و شعارها 

ــا آن موافقــت  پیــام ، عنصــر كلیــدی اســت كــه شــما می خواهیــد مــردم از آن مطلــع شــوند و ب
نماينــد. پیــام بــا شــعار تفــاوت دارد. معمــوالً شــعار خالصــه شــده پیــام اســت. بــه طــور مثــال پیــام 
ــه  ــکل خالص ــن ش ــه اي ــعار ب ــم« در ش ــن كنی ــه ك ــال 1404 ريش ــا س ــاد را ت ــم اعتی ــا می توانی »م
ــه  ــد جمل ــامل چن ــام ش ــوالً پی ــاد«. معم ــاری از اعتی ــهر ع ــد« يا»ش ــن ببري ــاد را از بی ــود: »اعتی می ش
ــام  ــاس تم ــه و اس ــد پاي ــن باي ــن مت ــد. اي ــح ده ــما را توضی ــی ش ــدگاه اصل ــد دي ــه می توان ــت ك اس

ــد. ــات باش ــاوره ها و جلس ــخنرانی ها، مش ــت، س ــتر، پمفل ــه پوس ــی از جمل ــايل ارتباط وس

ــام را متوجــه شــده و  ــوای پی ــد محت ــرادی كــه در كارزار رســانه ای دخیــل می باشــند باي تمــام اف
ســعی كننــد افــراد را قانــع كننــد. يــک ســخنرانِی خــالف پیــام شــما در راديــو يــا تلويزيــون ، می توانــد 

باعــث تخريــب كارزار رســانه ای شــود.

هویت برنامه كارزار رسانه ای

مــردم بايــد وقــوع كارزار رســانه ای را متوجــه شــوند. شــما بايــد از ســمبل ها و پیام هــا، در كلیــه 
رســانه و اتفاقــات اســتفاده نمايیــد و مطمئــن شــويد مــردم ايــن بخــش را بــه عنــوان بخشــی از كارزار 
رســانه ای شــناخته باشــند. شــما همچنیــن می توانیــد از نشــان ها بــرای ســازی و عامیــت بخشــیدن بــه 

كارزار رســانه ای - مثــل روبــان قرمــز برنامــه پیشــگیری از HIV/AIDS - اســتفاده نمايیــد.

ــاره حمايــت از كارزار رســانه ای  ــرای ســخنرانی درب شــما همچنیــن می توانیــد از افــراد معــروف ب
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ــای  ــا در فعالیته ــا ي ــه روی پوســترها ، بیلبوردها،درتیزره ــا ك ــا از جمــالت آنه ــد شــويد و ي ــره من به
بســیج اطــالع ســانی ظاهــر می شــوند، اســتفاده نمايیــد. بــه طــور معمــول بهــره منــدی از يــک چهــره 

ــايع اســت. ــانه ای بســیار ش ــای كارزار رس ــناس در برنامه ه سرش

 برنامه ریزی رسانه ای با توجه به جدول زمانی و هزینه های مورد نياز 

برنامه هــای رســانه ای شــما بايــد بــا توجــه بــه مراحــل انجــام كارزار رســانه ای باشــد. برنامه هــای 
رســانه ای چنانچــه براســاس تبلیغــات، پوســتر و پمفلــت باشــد می توانــد بســیار هزينــه بــر باشــد. بــه 
ــراردادن  ــت تحــت پوشــش ق ــگان جه ــات راي ــد از امکان ــه می توانی ــه چگون ــید ك ــته باش ــر داش خاط
ــات  ــراری ارتباط ــامل برق ــا ، ش ــم فعالیته ــد. اه ــتفاده نمايی ــون اس ــو و تلويزي ــری رادي ــانه های خب رس
ــون،  ــو و تلويزي ــگاه رادي ــودن جاي ــخص نم ــنايی، مش ــات آش ــزاری جلس ــانه ها، برگ ــا رس ــب ب مناس

ــد. ــذار می باش ــای تأثیرگ ــار و عکس ه ــاپ اخب ــی و چ ــازمان ده س

برنامه  يک  كنید.  تولید  می توانید  رسانه  میزان  چه  تا  خودتان  كه  كرد  خواهد  مشخص  شما  هزينه 
رسانه ای بايد چارچوب زمانی مشخص ، واضح و نقطه پايان داشته باشد. شما بايد روی هزينه ها بازبینی 

كرده و مطمئن شويد كه هزينه مورد نظر برای هر بخش از كارزار رسانه ای تخصیص يافته باشد.

 برنامه روابط عمومی 

برنامــه روابــط عمومی ،يعنــی برنامــه ريــزی جهــت دسترســی بــه گــروه هــای مختلــف مردم؛يعنــی 
برنامــه ريــزی بــرای كمــک بــه شــما بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بــا افــراد كلیــدی ، جهــت جلــب 

حمايــت آنــان از برنامــه كارزار رســانه ای .

افـراد تصمیم گیرنـده را كـه می تواننـد حمايـت كننـدگان احتمالـی شـما باشـند شناسـايی نمايیـد. 
چگونگـی برقـراری تمـاس بـا آنـان و نحـوه حمايـت آنان از نشـر آثار رسـانه ای خـود را توضیـح دهید.

 راهنمای روابط عمومی 

بسیاری از سازما ن ها سیاست هايی جهت همکاری با رسانه ها دارند. اين سیاست ها شامل:  چه كسی قرار است از طرف سازمان با افراد مالقات داشته باشد؟ . چه كسی قرار است موقعیت رسانه های راديو و تلويزيون را بررسی و تأيید نمايد؟ . چه كسی قرار است به عنوان سخنگو باشد؟ .

در بیشتر سازمان ها سه گروه از افراد با رسانه های خبری صحبت می كنند:

ســخنگويی كــه در ارتبــاط منظــم بــا گــزارش كــردن، آگاه ســازی آنــان، پاســخگويی ســواالت   .
ــد. ــا می باش ــده مالقات ه ــم كنن و تنظی
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فردی كه مالقات ها را انجام داده و به سؤاالت پاسخ می دهد.  .
سخنگويی كه اطالعات و تجربیات خاصی در زمینه موارد خاص داشته باشد.  .

عوامل مهم موفقيت در كارزارهای رسانه ای تعامل مؤثر با رسانه ها، عاملی مهم در موفقیت يک كارزار رسانه ای است. . اشتباه های رسانه ای جهت تدوين محتوای رسانه ها ، شناخته شده و از وقوع آن پیشگیری شود. . تمامــی  اتفافــات و مالقات هــا را پیگیــری نمايیــد. هــر يــک از  رســانه ها هزينه هــای خــاص خــود  .
را دارنــد و انتظــار نداريــم كــه تمامــی  اخبــار و اتفاقــات از يــک رســانه منتقــل شــود بلکــه معمــوالً 
رســانه هــا ،آنچــه را كــه مــورد توجــه خودشــان اســت را منعکــس می كننــد. مطمئــن شــويد كــه 
اطالعــات رابــه طــور دقیــق از شــما دريافــت كــرده انــد و آن را بــه طــور دقیــق منتشــر كرده  انــد. 
ــا  ــد. ام ــان دارن ــر اطمین ــت اطالعــات و خب ــگاران مجــرب در اطــالع رســانی، جهــت درياف خبرن

حتــی بهتريــن خبرنــگاران نیــز ممکــن اســت اشــتباه كننــد. تــا آنجــا كــه می توانیــد بــا رســانه ها ارتبــاط ايجــاد نمايیــد. اعتمــاد و ارتبــاط مناســب ، دو عامــل  .
ــه  ــد و ب ــب دهی ــت و مناس ــات درس ــا اطالع ــه آنه ــتند. ب ــانه ها هس ــا رس ــکاری ب ــم در هم مه
آنهــا دركارشــان كمــک كنیــد. ســعی كنیــد ايــن ارتبــاط فقــط بــا افــرادی كــه بــا آنهــا اشــتراک 
نظــر داريــد، نباشــد ، بلکــه ارتبــاط بــا افــرادی كــه نظراتــی متفــاوت از نظــرات شــما دارنــد نیــز 

ــد. ــده باش ــک كنن ــد كم می توان ــیاری از  . ــرا بس ــند. زي ــه دور باش ــر ب ــر تغیی ــا از خط ــد ، ت ــه دهی ــفاف اراي ــاه و ش ــای كوت پیام ه
فعالیــت هــای رســانه ای احتیــاج بــه پیام هــای كوتــاه و شــفاف دارنــد. در فرآينــد انتقــال و ترجمــه 
ــما  ــام ش ــق پی ــال دقی ــرا از انتق ــد ، زي ــر می كنن ــق ت ــا را رقی ــگاران پیام ه ــوالً روزنامه ن ــام، معم پی

در رســانه ناتواننــد. داســتان بگويیــد. اطمینــان حاصــل نمايیــد كــه اطالعــات شــما بــه طــور مناســبی بــه مخاطــب عــام  .
ــد. ــد و آن را درک می كن می رس داســتانی را ايجــاد كنیــد كــه می توانــد پايــان غــم انگیــزی داشــته باشــد. رســانه ها معمــوالً ُ بعــد  .

ــد كــه در آن  ــه وقايعــی توجــه دارن دراماتیــک و جــدال آمیــز را بیشــتر می پســندند و معمــوالً ب
تعــارض وجــود دارد. تــا آنجايــی كــه ممکــن اســت اطــالع رســانی رســانه را هنگامی انجــام دهیــد كــه تحــت الشــعاع  .

اتفاقــات ديگــر اجتمــاع قــرار نگیــرد. بــا انتخــاب صحیــح زمــان كارزار رســانه ای ، رقبــای شــما 
كمتــر، و شــما فضــای بیشــتری بــرای اطــالع رســانی داريــد.
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معمـوالً نسـبت به رسـانه پاسـخگو باشـید. چیزی به عنـوان »هیچ نظری نـدارم« وجود نـدارد. زمانی  .
كـه رسـانه مربوطـه مشـخص می كنـد ، می توانـد تعییـن نمايد كه بـا چه سـرعتی بايد پاسـخ دهید. 
البتـه ايـن مسـئله بـه ايـن معنا نیسـت كه بايـد نظر خـود را به سـرعت ارايـه دهید. بهتر اسـت كه 
اطالعـات را جمـع آوری كنیـد، زمـان پاسـخ دهـی را در نظـر بگیريـد و به رسـانه اطـالع دهید كه 
فـردی جهـت پاسـخگويی معرفـی خواهد شـد. ايـن زمان به شـما فرصـت می دهد تا پاسـخ های خود 
را بهتر بررسـی كنید و پیام مناسـبی را منتقل نمايید. همچنین به شـما فرصتی می دهند تا سـخنگوی 
مناسـب را چـه از سـازمان خودتـان و يا سـازمان های ائتالف كننده با شـما انتخاب و معرفـی نمايید. پوشـش رسـانه ها را پیگیـری و دنبـال كنیـد. اگـر گزارش ها مناسـب نیسـتند بـه طـور محترمانه ای  .

گزارشـگر را بخواهیـد و اطالعـات وی را اصـالح نمايیـد. اگـر شـما پوشـش مناسـبی را مالحظـه 
می نمايیـد، از گزارشـگر تشـکر نمـوده، بـا او در ارتبـاط باشـید و اطالعـات او را افزايـش دهیـد. خــالق باشــید: رســانه از مطالــب جالــب اســتقبال می كنــد، در مــورد چگونگــی معرفــی برنامه هــا  .

و  پیــام هــای رســانه ای فکــر كنیــد. ــتیبانی  . ــرای پش ــبی ب ــای مناس ــات و تماس ه ــويد ارتباط ــن ش ــد: مطمئ ــاده كنی ــان را آم خودت
ــران  ــوق دخت ــاع از حق ــما دف ــه ش ــر برنام ــال اگ ــور مث ــه ط ــد. ب ــاد كرده اي ــود ايج ــی خ اطالعات
بــرای ادامــه تحصیــل اســت، ايــن پیــش بینــی را داشــته باشــید كــه شــايد الزم باشــد بــا برخــی از 
خانواده هايــی كــه پسرهايشــان بــه مدرســه می رونــد ولــی دخترهايشــان اجــازه ندارنــد ، صحبــت 
شــود و گــزارش تهیــه گــردد. افــرادی را كــه تمايــل دارنــد بــا رســانه مصاحبــه كننــد را شناســايی 
ــايی  ــد را شناس ــف كنن ــی تعري ــردی خوب ــات ف ــد اتفاق ــه می توانن ــانی را ك ــن كس ــد. همچنی كنی
نمايیــد. مطمئــن شــويد افــرادی را كــه انتخــاب كرده ايــد بــرای رســانه قابــل دسترســی هســتند و 

ــد. ــه موقعیــت ايجــاد شــده پاســخ دهی ــد ب ــه ســرعت می توانی ــن صــورت شــما ب بدي ــد  . ــد فاق ــب داده اي ــما ترتی ــه ش ــواردی را ك ــیاری از م ــانه ، بس ــک رس ــر ي ــت از نظ ــن اس ممک
ارزش خبــری باشــند. اجــازه ندهیــد ايــن مســئله باعــث دلســردی شــما شــود. پوشــش رســانه ای 
ــس در  ــاپ عک ــق چ ــد از طري ــما می توانی ــرد و ش ــورت بگی ــف ص ــکال مختل ــه اش ــد ب می توان
ــوان  ــا بت ــد ت ــزی كنی ــات را طــوری برنامه ري ــد. اتفاق ــن كار را انجــام دهی ــی اي ــای محل روزنامه ه

ــرد. ــتفاده ك ــا اس ــز از آنه ــری نی ــای تصوي ــوان موقعیت ه ــه عن ب

محصوالت رسانه ای

انواع محصوالت رسانه ای شامل موارد زير است:
محصوالت چاپی. 1
آگهی های رسانه ای. 2
كنفرانس های رسانه ای. 3
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سفرها. 4
عکس. 5
وب سايت. 6
پیام هايی از طريق پست الکترونیکی. 7
پیام هايی از طريق تلفن همراه )پیام كوتاه(. 8
اجتماعات مردمی. 9

در پايــان ، نقــاط قــوت و ضعــف رســانه هــای مختلفــی كــه در كارزار رســانه ای مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیرنــد، در جــداول زيــر مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. بــا توجــه بــه نــکات ذكــر شــده در 
جــداول مربوطــه، رســانه يــا رســانه هــای مناســب بــرای كارزار رســانه ای خــود را ، انتخــاب نمايیــد.

نقاط قوت و ضعف انواع رسانه ها در كارزار رسانه ای

رسانه های تصویری مثل پوستر، تقویم، بيل بورد و ... . .

نقاط ضعفنقاط قوت

1- فضای محدود برای اطالع رسانی1- عمومیت داشتن، ديداری

2- شنوندگان بايد توانايی خواندن و درک آن 2- طول عمر
مطلب را داشته باشند.

رسانه های چاپی سازماندهی شده مثل نامه، پمفلت  و كتاب. .

نقاط ضعفنقاط قوت

1- نیاز به مهارت های زبانی و گرامری دارد.1- كنترل پیام

2- تالش زياد و فرآيند طوالنی جهت چاپ احتیاج 2- انتقال اطالعات با جزئیات بیشتر
دارد.

3- به سرعت اطالعات آن قديمی می شود و نمی توان 
برای تبلیغات از آن استفاده كرد.



110

رسانه های چاپی فراگير: روزنامه ها، مجالت و .... . .

نقاط ضعفنقاط قوت

1- به مهارتهای تولیدی نیاز دارد.1- مستقیم

2- محدوديت زمانی دارد.2- به گروه بزرگی از مخاطبان می رسد.

3- می تواند پیام های دوگانه ارسال كند.3- قابل دسترسی است.

رسانه های مردمی: داستان، موسيقی .

نقاط ضعفنقاط قوت

1- نیاز به مهارت و تالش دارد.1- احساسی

2- محدوديت زمانی دارد.2- درگیركننده  و احاطه كننده

3- ممکن است در صورت عدم تداوم برنامه، پیام 3- به طور بالقوه اثرگذار
درک نشود. 4- می تواند در بسیاری از فضاها مورد استفاده قرار گیرد.

اینــترنــت .

نقاط ضعفنقاط قوت

1- هزينه های زياد كه منجر به محدوديت دسترسی افراد می شود.1- همه گیربودن 

2- مؤثربودن

3-  دسترسی به گروه مخاطب

4- توانايی در كنترل پیام

. )SMS( پيام كوتاه

نقاط ضعفنقاط قوت

1- فضای محدود برای محتوا1- فوری

2- دسترسی محدود2- مؤثر



فصل هشت8
ارزشيابی رسانه
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اهداف آموزشی

.  تعریف جامعی از ارزشيابی ارائه نمایند. 
.  دربارة انواع ارزشيابی ها در قسمت های مختلف برنامه بحث نمایند. 

ــت  ــک ليس ــؤال از چ ــه 5 س ــانه ای ب ــی كارزار رس ــه فرض ــک برنام .  در ی
ــد.  ــخ دهن ــؤاالت پاس س

.  ضرورت اجرای نسخه آزمایی یا پيش آزمایی را شرح دهند.
.  3 قانون از قانون های ده گانه موفقيت ارزشيابی رسانه را تحليل نمایند. 

 

 
 

مقدمه

ــتند.  ــون هس ــاد گوناگ ــردم در ابع ــی م ــگ و زندگ ــول در فرهن ــروز تح ــگاه ب ــا، جاي ــانه ه رس
ــه  ــه ب ــتند ك ــی هس ــران و مجراي ــر ديگ ــدرت ب ــال ق ــرای اِعم ــتند ب ــزاری هس ــا اب ــانه ه ــًا رس اساس
دگرگونی  هــای اجتماعــی انگیــزه و جهــت مــی دهنــد .افــراد جامعــه بســیاری از اطالعــات خــود را از 
ــوای  ــارة محت ــردم درب ــای م ــی از گفتگوه ــل توجه ــد. بخــش قاب ــی كنن ــی كســب م ــانه های جمع رس
ــر  ــه تصوي ــا ب ــانه ه ــب در رس ــا ، اغل ــاير نهاده ــا و س ــروه ه ــی، گ ــط اجتماع ــت. رواب ــانه ها اس رس
كشــیده مــی شــوند. لــذا قــدرت رســانه هــا را در تغییــرات رفتارهــای مــردم نبايــد ناديــده گرفــت. 
يــک دســته از ايــن رفتارهــا در حــوزة ســالمت هســتند و اســتفاده از رســانه هــا در ايــن حــوزه نیــز 

ــه ســزايی دارد.  ــر ب تأثی

ــه از  ــی ك ــه هاي ــز طراحــی برنام ــاد نی ــی و اعتی ــای اجتماع  در حــوزه ی پیشــگیری از آســیب ه
ابزارهــای رســانه ای در آن اســتفاده مــی شــود بســیار زيــاد اســت. در فصــل هــای قبلــی، بــا روش هــای 
طراحــی ايــن گونــه برنامــه هــا و مراحــل آن  در حــوزه ســالمت و پیشــگیری از اعتیــاد ،آشــنايی پیــدا 

كــرده ايــد. 

امــا آنچــه در ايــن بخــش مطــرح مــی گــردد ، ســؤاالتی اســت كــه برنامــه ريــزان از ابتــدای ايــن 
برنامــه هــا بــه آن توجــه دارنــد و مــی خواهنــد بداننــد كــه: 
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برنامه چگونه اجرا شد؟  . چه مقدار از برنامه های رسانه ای توسط مشتريان و گروه هدف دريافت شد؟  . آيا ارتباطی بین برنامه های دريافت شده با اهداف آن وجود داشت؟  . آيا برنامه به انتظارات كوتاه مدت خود رسید؟  . آيا برنامه آن مطلوبیت و تأثیر مورد نظر را در دراز مدت بر روی مخاطبان گذاشت؟  . آيا برنامه اجرا شده با توجه به هزينه ای كه صرف آن شد مؤثر بود؟  .

ســؤاالتی از قبیــل پرســش هــای فــوق بــه قســمتی از برنامــه بــر مــی گــردد كه بــه آن »ارزشــیابی« 
ــای آن  ــا در انته ــه تنه ــک برنام ــیابی ي ــه ارزش ــد ك ــی آي ــش م ــور پی ــن تص ــی اي ــد. گاه ــی گوين م
صــورت مــی گیــرد ، ولــی بــا توضیحاتــی كــه در ايــن مبحــث خواهــد آمــد مشــخص خواهــد شــد كــه 
ارزشــیابی در تمامــی مراحــل برنامــه وجــود دارد كــه بــراي هــر قســمت ، عنــوان، اهــداف و ســؤاالت 

خــاص خــود را دارد. 

تعریف ارزشيابی:

ــه  . ــت ك ــه اس ــاختار يافت ــد و س ــام من ــات نظ ــه ای از اقدام ــیابی مجموع »ارزش
ــع  ــتاوردها و موان ــن دس ــه و تعیی ــا شکســت برنام ــت ي ــرای نشــان دادن موفقی ب
ــع  ــر واق ــه مثمرثم ــه برنام ــت و ادام ــالح، تقوي ــتای اص ــی رود و در راس ــکار م ب
ــر  ــادل نظ ــات و تب ــل اطالع ــع آوری و تحلی ــامل جم ــد ش ــن فرآين ــود. اي می ش
بادســت انــدركاران مــی باشــد و در نهايــت منجــر بــه قطــع ، توســعه يــا اصــالح 
برنامــه مــی شــود. بــا مقايســه اطالعــات قبــل از برنامــه، اطالعــات میانــی برنامــه 
ــگ، 2003(.  ــرد.« )لین ــن ك ــوان درجــات پیشــرفت را تعیی ــی ت ــی م ــات نهاي و اطالع »ارزشـیابی عبـارت اسـت از جمـع آوری منظم داده هـا، تجزيه و تحلیل ،  و انتشـار  .

اطالعـات دربـارة میـزان موفقیـت يـک برنامه بـرای كمک به تصمیـم گیری.« »ارزشیابی ، برآورد تأثیر و يا كیفیت يک برنامه است.« . »ارزشــیابی عبــارت اســت از جمــع آوری اطالعــات دقیــق دربــارة يــک برنامــه و  .
ارائــه داليــل مرتبــط بــا نتايــج و هزينــه ـ اثربخشــي برنامــه.«
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هــدف ارزشــیابی بايــد بــر يافتــه هــای معتبــر، بــه موقــع، واقعــی و مناســب بــرای تخصیــص منابــع، 
بهبــود كیفیــت برنامــه و پاســخگويی مقتضی، اســتوار باشــد. 

انواع ارزشيابی:

ارزشيابی تکوینی1  

ــا هــدف جمــع آوری  ــا و مداخــالت، اجــرا شــده و ب ــه ه ــه برنام ــن ارزشــیابی در مراحــل اولی اي
ــا انجــام يــک خدمــت طراحــی  ــا اجــرای درســت يــک برنامــه و ي اطالعــات بــرای برنامــه ريــزی ي

ــد:  ــر پاســخ ده ــه ســؤاالت زي ــات ب ــل اطالع ــا تحلی می  شــود و ســعی دارد ب

ـ آيا فعالیت ها طبق برنامه پیش بینی شده، پیش می رود؟ 

ـ موانع و مشکالت سر راه اجرای برنامه چیست؟ 

ـ برای اطمینان از موفقیت برنامه، به چه اطالعات و تغییرات میان برنامه ای نیاز است؟ 

ارزشيابی فرآیند2 

در خـالل عملیـات اجرايـی برنامـه و يـا مداخلـه، از روش ارزشـیابی فرآينـد بـا هـدف جمـع آوری  
اطالعـات دربـاره چگونگـی انجـام فعالیـت هـا، پیشـرفت برنامـه مطابق بـا اهـداف اختصاصـی و اهداف 
عملیاتـی از پیـش تعییـن شـده اسـتفاده مـی شـود. بـه ايـن نـوع ارزشـیابی، پايش نیـز گفته می شـود. 

در موارد زير از ارزشیابی فرآيند استفاده می شود: 

ـ هنگام پايش و توصیف افراد و يا گروه هايی كه برنامه، آنها را تحت پوشش قرار می دهد. 

ـ هنگام پايش كمیت و انواع خدمات ارائه شده در يک برنامه 

ـ هنگام توصیف خدمات و همچنین كیفیت خدمات ارايه شده 

ـ هنگام مقايسه و تطابق مراحل اجرايی با جزئیات فعالیت های پیش بینی شده در برنامه 

ـ هنگام مطالعه مراحل اجرايی برنامه به منظور بازبینی آن

1	 Formative	Evaluation
2	 Process	Evaluation
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ارزشيابی پيامد1  

ارزشــیابی پیامــد ، آثــار آشــکار و قابــل اثبــات برنامــه را بــه خصــوص در رابطــه بــا هــدف هــای 
ــن  ــه و تعیی ــیابی، مطالع ــن ارزش ــری اي ــه كارگی ــدف از ب ــد .  ه ــی كن ــی م ــه بررس ــخص برنام مش

ــی باشــد.  ــج حاصــل از اجــرای مداخــالت م اثربخشــي نتاي

در موارد زير از اين نوع ارزشیابی استفاده می شود: 

ـ اندازه گیری میزان تغییر ايجاد شده در دانش، نگرش و رفتار گروه هدف

ــک  ــی از ي ــر ناش ــرگ و می ــال و م ــزان ابت ــده در می ــاد ش ــر ايج ــری تغیی ــدازه گی ـ ان
ــاص ــت خ وضعی

 )Cost	–	Effectiveness	Analysis( ـ مقايسه نتايج برنامه با تحلیل هزينه اثربخشی

 )Cost	–	Benefit	Analysis( ـ تحلیل هزينه ـ سودمندی برنامه

ارزشيابی تاثير نهایی برنامه2  

ارزشــیابی نهايــی بــه دنبــال نتايجــی فراتــر از نتايــج مســتقیم و بــی درنــگ اســت و آثــار طوالنــی 
مــدت و غیــر مســتقیم برنامــه را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت ايــن 
نــوع از ارزشــیابی در پــی بررســی ايــن موضــوع باشــد كــه آيــا آثــار مثبــت مســتقیم و بــی درنــگ 

يــک برنامــه در طــول زمــان ادامــه مــی يابــد يــا نــه؟ 

اگــر چــه ايــن ارزشــیابی در برنامــه هــای پیشــگیری از اعتیــاد و بازاريابــی اجتماعــی كار دشــواری 
اســت ، امــا اهمیــت فراوانــی دارد و مطالعــات زيــادی وجــود دارد كــه بــه ايــن گونــه ارزشــیابی هــا 
پرداختــه يــا مــی پردازنــد. تغییــرات حاصــل از برنامــه هــای پیشــگیری و بهداشــتی بــه ُكنــدی صــورت 
ــار آن در دراز مــدت آشــکار مــی شــود. مثــاًل ممکــن اســت يــک  مــی گیــرد و در اغلــب مــوارد آث
برنامــة پیشــگیری از اعتیــاد ظاهــراً پــی آمدهــای كمــی داشــته باشــد امــا در نهايــت اگــر بــا ســاير 
برنامــه هــای پیشــگیری تركیــب شــود ســهم عمــده ای در پیشــگیری از اعتیــاد و شــیوع اچ آی وی/ 

ايــدز در ســطح گســترده داشــته باشــد. 

ــور  ــه ط ــه ب ــر آن ، در ادام ــا و تأثی ــه ه ــیابی در برنام ــواع ارزش ــف ان ــا تعاري ــنايی ب ــد از آش بع
خاص  تــر بــه ارزشــیابی رســانه، برنامــه هــا، مــواد و پیــام هــای رســانه ای پرداختــه و بــه تکنیــک هــا 

و ســؤاالتی كــه در ايــن حــوزه مطــرح اســت مــی پردازيــم. 

1	 Outcome	Evaluation
2	 Impact	Evaluation
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ارزشيابی رسانه 

بــه طــور كلــی ارزشــیابی رســانه  ، نوعــی تحلیــل ازمیــزان و كیفیــت پوشــش رســانه ای می  باشــد.
ــازمان در  ــا س ــه آي ــود ك ــی ش ــی م ــات بررس ــع آوری اطالع ــق جم ــوالً ازطري ــد، معم ــن فرآين دراي

ــر. ــا خی ــورد نظــر رســیده اســت ي ــزان از پوشــش م ــه آن می برنامه  هــای رســانه ای خــود ، ب

از يــک جهــت منظــور ازپوشــش يعنــی آيــا اطالعــات مــورد نظــر بــه گــروه هــدف 
رسیده  اســت؟ازجهت ديگــر بــه ايــن منظــور اســت كــه مفاهیــم اصلــی پیــام بــه انــدازه كافــی اتتشــار 

ــت؟ ــده اس ــه ش ــه پرداخت ــف برنام ــهای مختل ــه بخش ــا ب ــت ؟آي ــه اس يافت

برنامه چه گروههايی از مردم را تحت پوشش قرار داده است ؟و سؤاالتی از اين قبیل.

ــات  ــد از تحقیق ــا عبارتن ــع آوری داده ه ــرای جم ــتفاده ب ــورد اس ــج م ــای راي ــی ازابزاره بعض
ــا  ــايت و ي ــد از س ــزارش بازدي ــل گ ــی مث ــزارش هاي ــتفاده از گ ــه و اس ــی)Survey(، مصاحب زمینه ياب
ــر دو  ــیابی ازه ــای ارزش ــًا در پروژه ه ــد. عموم ــی باش ــر و......م ــورد نظ ــت م ــتفاده از خدم ــزان اس می
دســته مطالعــات كمــی وكیفــی اســتفاده مــی شــود.درتحلیل هــای كمــی بــه اطالعــات آمــاری و آنچــه 
بــه صــورت عینــی موجــود اســت تکیــه مــی شــود ، ولــی درتحلیــل هــای كیفــی بیشــتر بــه توضیــح 

ــد پرداختــه مــی شــود. ــه وقــوع مــی پیوندن اينکــه چــرا اتفاقــات آمــاری ب

بــه طــور كلــی بــرای ارزشــیابی يــک برنامــه رســانه ای و بحــث دربــارة آن ، وجــود يــک چــک 
ــه نظــر مــی رســد و ســنگ محکــی اســت كــه نشــان  ــط ، ضــروري ب لیســت حــاوی ســؤاالت مرتب
ــر ، و  ــا خی ــزان طراحــی شــده اســت ي ــه ري ــه روشــنی توســط برنام ــه ب ــا عناصــر برنام ــد آي می ده

ــرای ارزشــیابی فراهــم مــی كنــد. نقشــه راهــی ب

چک ليست سؤاالت: 

برنامه قصد دارد به چه اهدافی برسد؟ . 1

چه كسانی گروه هدف برنامه هستند؟ . 2

ـــیار  ـــؤال بس ـــرای س ـــح ب ـــن و صري ـــخ روش ـــتن پاس ـــا داش ـــت. ام ـــاده اس ـــیار س ـــش بس ـــن پرس اي
ـــد  ـــد باي ـــه دهی ـــد ارائ ـــی خواهی ـــی را م ـــا خدمات ـــی و ي ـــه پیام ـــول برنام ـــر در ط ـــت. اگ ـــم اس مه
ـــی را  ـــد اطالعات ـــتی بتوان ـــاب بايس ـــک ارزي ـــتند؟ ي ـــانی هس ـــه كس ـــما چ ـــتريان ش ـــه مش ـــد ك بدانی
ـــه  ـــیدن ب ـــه در رس ـــانه ای برنام ـــش رس ـــت و پوش ـــطح موفقی ـــه س ـــر اينک ـــی ب ـــاورد مبن ـــت بی بدس

ـــت.  ـــوده اس ـــدر ب ـــدف چق ـــروه ه گ

برنامه تا چه حد می خواهد گسترش پيدا كند؟ . 3

ــا در  ــه مشــخص شــده باشــد. ت ــورد نظــر در برنام ــات م ــانه ای مباحــث و موضوع پوشــش رس
ــا گســترش و پوشــش الزم را داشــته اســت.  ــه آي ــی مشــخص شــود ك ارزياب
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ايــن گســترش مــی توانــد شــامل زبــان هــای مختلــف و يــا احیانــًا گســترش در كشــورهای ديگــر 
هــم باشــد كــه بــه میــزان زيــادی بــه بودجــه برنامــه بســتگی دارد. 

مفاهيــم كليــدی )key messages( كــه برنامــه مــی خواهــد آن را انتشــار دهــد چــه مطالبــی . 4
هســتند؟ 

منظــور از مفاهیــم كلیــدی آن اطالعاتــی هســتند كــه هســته و منظــور يک برنامــة كارزار رســانه ای 
اســت و آن مطالــب قطعــًا بايــد بــه گــروه هــدف برســد. لــذا از ابتــدای برنامــه الزم اســت تــا ايــن 
مفاهیــم مشــخص شــود تــا در ارزيابــی مشــخص شــود كــه آيــا برنامــه بــه آنهــا رســیده اســت و گــروه 

هــدف آن را درک كــرده انــد. 

كداميک از رسانه ها مورد توجه گروه هدف برنامه هستند؟. 5

بعــد از اينکــه گــروه هــدف مشــخص شــد و معلــوم شــد كــه چــه مفاهیمــی بايــد بــه آنهــا برســد. 
بايســتی بررســی كــرد چــه رســانه ای بیشــتر مــورد توجــه آنهــا قــرار دارد. 

كداميــک از رســانه هــا مــی توانــد بــه صــورت وســيع اهــداف، پيــام هــا و خدمــات برنامــه را . 6
تحــت پوشــش قــرار دهنــد؟ 

بــا اســتفاده از روش هــای مقايســه ای مــی توانیــد دريابیــد كــه كدامیــک از رســانه هــا بــا توجــه 
بــه هزينــه ای كــه بــرای آنهــا صــرف مــی شــود مــی تواننــد پوشــش وســیع تــری را داشــته باشــند. 

رســانه ای كــه از آن بــرای تبليــغ اســتفاده شــده اســت آیــا مــی توانــد در ارزیابــی عکس  العمــل . 7
مشــتریان كمــک كند؟ 

ــدف و  ــروه ه ــه گ ــش ب ــا و اهداف ــام ه ــاندن پی ــه رس ــک برنام ــدف ي ــه ه ــه اينک ــه ب ــا توج ب
مشــتريانش مــی باشــد رســانه ای كــه امــکان انــدازه گیــری عکــس العمــل مشــتريان را نتوانــد نشــان 

ــانه ی مناســبی نیســت.  ــد، رس ده

يکــی ديگــر از بخشــهای مهــم درارزشــیابی رســانه، ارزيابــی مفاهیــم اصلــی و مطالبــی اســت كــه 
ــه آن  ــه ب ــان برســد ، ك ــه مخاطب ــانه ای بايســتی ب ــوده و دركارزار رس ــزان ب ــه ري ــورد نظــر برنام م
»پیــش آزمايی«مــی گوينــد. پیــش آزمايــی يعنــی آزمايــش مــواد آگاه ســازانه پیــش از نهايــی ســازی 
و چــاپ آن ، كــه بــه منظــور بررســی میــزان كارآيــی و كشــف نقــاط قــوت و ضعــف مفاهیــم اصلــی  
صــورت مــی گیــرد  و از نتايــج آن جهــت اصــالح و بهینــه ســازی مــواد و پیــام هــا اســتفاده مــی شــود.

درادامه به توضیحات بیشتر درخصوص پیش آزمايی خواهیم پرداخت:
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نسخه آزمایی یا پيش آزمایی1    

ــا  ــازی ، ب ــای آگاهس ــه ه ــژه برنام ــه وي ــف ، ب ــای مختل ــه ه ــواد برنام ــا و م ــام ه ــی پی هماهنگ
ــر در  ــن عوامــل موث ــان، از مهمتري ــات فرهنگــی، شــخصیتی، اجتماعــی، اقتصــادی و ... مخاطب خصوصی
موفقیــت يــک برنامــه اســت. طراحــی پیــام و نحــوة ارائــه آن بــه يــک نوجــوان بــا میانســال، روســتايی 
ــه  ــی ك ــد. هنگام ــته باش ــی داش ــاوت هاي ــد تف ــلمًا باي ــواد، مس ــی س ــا ب ــرده ب ــهری، و تحصیلک ــا ش ب
ــاًل  ــرد كام ــد، اگــر چــه ممکــن اســت خــود ف ــی نماي ــه ديگــری ادا م ــه ای را خطــاب ب ــردی جمل ف
متوجــه منظــورش باشــد ولــی فقــط مخاطــب اســت كــه مــی توانــد اســتنباط خــود از جملــة ادا شــده را 
منعکــس نمايــد. بديــن ترتیــب اگــر پیــام هــا و مــواد برنامــه هــا بــا ويژگــی هــای گوناگــون مخاطبــان 
ــل فهــم  ــه روشــن و قاب ــرای طراحــان برنام ــر چــه ممکــن اســت ب خــود تناســب نداشــته باشــد، اگ
ــود و نبايــد انتظــار داشــت برنامــه نتايــج  ــرای مخاطبــان جــذاب و قابــل درک نخواهــد ب باشــد،اما ب

مثبتــی داشــته باشــد. 

در واقــع از طريــق پیــش آزمايــی مــی تــوان بــه ســؤاالتی از قبیــل قابــل فهــم بــودن، بــاور كردنــی 
ــا  ــام ه ــت و ... پی ــان، جذابی ــی و شــخصیتی مخاطب ــی، اجتماع ــات فرهنگ ــا خصوصی ــودن، تناســب ب ب
ــال  ــت و در ح ــترش اس ــال گس ــه روز در ح ــی روز ب ــش آزماي ــای پی ــخ داد. روش ه ــوا پاس و محت
حاضــر روش هــای مختلــف علمــی و دقیقــی وجــود دارد كــه بــرای انــواع محتــوا، مــورد اســتفاده قــرار 
ــش  ــی آزماي ــی يعن ــش آزماي ــای پی ــی از روش ه ــا يک ــة ب ــط در رابط ــال، فق ــور مث ــه ط ــرد. ب می گی
ــج آن در  ــودن نتاي ــد ب ــت ارزشــیابی و مفی ــه اهمی ــا ب ــف وجــود دارد. بن ــی، چهــل روش مختل خواناي
صــورت محدوديــت منابــع، مــی تــوان از روش هــای كــم هزينــه اســتفاده نمــود. امــا هرگــز نبايــد از 

ايــن مرحلــه چشــم پوشــی نمــود. 

 چرا پيش آزمایی می كنيم؟ 

ممکــن اســت پیــش آزمايــی اقدامــی اضافــی و صــرف بودجــه و زمــان بــرای آن غیــر معقــول بــه 
ــی وجــود دارد كــه انجــام آن را قبــل از نهايــی شــدن محتــوا و توزيــع  ــد، امــا داليــل فراوان نظــر آي

گســتردة برنامــه ضــروری مــی ســازد. از طريــق پیــش آزمايــی: 

اطمينــان حاصــل مــی شــود كــه پيــام هــا بــرای مخاطبــان قابــل درک اســت. اگــر چــه ممکــن . 1
ــه طــور كامــل درک نماينــد، امــا معلــوم  اســت طراحــان پیــام، كلمــات و اصطالحــات پیــام را ب
نیســت كــه مخاطبــان نیــز بتواننــد بــه خوبــِی آنهــا پیــام هــا را درک كننــد. ممکــن اســت مخاطبان 
بــه داليلــی از قبیــل بــاال بــودن ســطح دشــواری پیــام هــا و پايین بــودن ســطح تحصیــالت مخاطبان 
و يــا ســرعت بیــش از حــد گوينــدگان پیــام و ابهــام در يــک مفهــوم، قــادر بــه درک و فهــم پیام هــا 

نباشــند. ايــن نــکات تنهــا از طريــق پرســش از مخاطبــان مــی توانــد روشــن شــود. 

1	 pretesting
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ســوء تعبيرهــای احتمالــی از پيــام هــا شناســایی مــی شــوند. پیــام برنامــه ممکــن اســت بــرای . 2
طراحــان آن كامــاًل روشــن و واضــح بــه نظــر آيــد، در حالــی كــه ممکــن اســت مخاطبــان معنايــی 

كامــاًل متفــاوت از آن برداشــت نماينــد. 

اشــتباهات زیــان بــار احتمالــی موجــود در پيــام هــای برنامــه، آشــکار مــی شــود. مــرور محتــوا . 3
و پیــام هــا بــه وســیلة افــراد مختلــف، بــه احتمــال زيــاد، مشــکالت بالقــوة آن را از كوچکتريــن تــا 
بزرگتريــن آنهــا، آشــکار خواهــد كــرد. بازنگــری ســاير متخصصــان ، دقــت در محتــوای پیــام هــا 

را افزايــش مــی دهــد. 

محتــوا و پيــام هــا بــا دنيــای واقعــی هماهنــگ و منطبــق مــی شــوند. پیــام هــا بــر اســاس نتايــج . 4
ــش  ــق پی ــط ازطري ــن، فق ــود اي ــا وج ــی ب ــوند، ول ــی ش ــی م ــف طراح ــات مختل ــل از تحقیق حاص
آزمايــی مشــخص مــی شــود كــه آيــا مخاطبــان بــه ايــده هــای برگرفتــه از نتايــج ايــن تحقیقــات 
پاســخ مــی دهنــد يــا نــه؟ ممکــن اســت مخاطبــان پیــام هــای طراحــی شــده را ســطحی و بــدون 
قــدرت جــذب و برخــی تصاويــر بــه كار رفتــه در پیــام هــا را زننــده و اهانــت آمیــز تلقــی نماينــد. 
از طريــق پیــش آزمايــی، پیــام هايــی كــه از لحــاظ نظــری خــوب ولــی در عمــل كارگــر نیســتند، 

مشــخص مــی شــود. 

جالــب توجــه و جــذاب كــردن محتــوا. بســته بــه نــوع مخاطبــان، عناصــر خاصــی مثــل رنگ  هــای . 5
روشــن، تصاويــر مناســب و يــا يــک ســبک موســیقی خــاص احتمــال توجــه بــه برنامــه را افزايــش 
خواهــد داد. از طريــق پیــش آزمايــی مشــخص مــی شــود كــه آيــا مخاطبــان بــه محتــوا برنامــه 
)مثــل پوســتر، بروشــور و ...( خــود بــه خــود توجــه خواهنــد كــرد و يــا بــه پیــام هــای برنامــه در 

رســانه هــاي ديگــر توجــه خواهنــد نمــود .

شناســایی عناصــری كــه موجــب سســتی و كــم اثــر شــدن پيــام مــی شــود. در پیــش آزمايــی، . 6
طراحــان مطمئــن خواهنــد شــد كــه تــک تــک عناصــر برنامــه موجــب تقويــت پیــام مــی شــود. 
مثــاًل ممکــن اســت مشــخص شــود كــه موســیقی متــن، موجــب اخــالل در پیــام مــی شــود ، يــا 

پوشــش تصاويــر كشــیده شــده مناســب نیســت. 

انتخــاب یــک رویکــرد از ميــان رویکردهــای بالقــوة مختلــف. اگــر طراحــان از پیــام يــا محتــوا . 7
بیــش از يــک نســخه تهیــه كــرده باشــند، از طريــق پیــش آزمايــی مــی تواننــد بهتريــن نســخه را 

شناســايی كننــد. 
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از پيش آزمایی برای پاسخگویی به سؤاالت زیر استفاده می شود: 

آيا محتوا و پیام ها 

ـ قابل فهم بودند؟ 

ـ باوركردنی هستند؟ 

ـ متناسب با خصوصیات شخصیتی مخاطبان هستند؟ 

ـ متناسب با خصوصیات فرهنگی مخاطبان هستند؟

ـ جالب توجه و جذاب هستند؟ 

ـ قابل يادآوری هستند؟ 

ـ قابل اجرا هستند؟ 

بايد به خاطر داشت كه:  داشــتن محتــوا عالــی بــا اندكــی تأخیــر ، بهتــر از فراهــم نمــودن فــوری محتــوا بــا كیفیــت پايیــن  .
اســت.  محتوايــي كــه قــرار اســت بــرای مــدت هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، ارزش تأخیــر چنــد هفتــه  .

ای و حتــی چنــد ماهــه را بــراي تولیــد دارد.  در صورت داشتن منابع و امکانات كافی ، پیش آزمايی بايد در دو مرحله صورت گیرد:  .

مرحلــة اول: پیــش آزمايــی پیــام هــا و مفاهیم)قبــل از تهیــه( بــرای شناســايی آنهايــی كــه تأثیــر 
بیشــتری دارنــد. 

مرحلــة دوم: پیــش آزمايــی محتــواي تهیــه شــده بــر اســاس پیــام هــا و مفاهیــم انتخابــی )بعــد از 
تهیــه( بــرای تعییــن اينکــه آيــا بــه خوبــی عمــل مــی كننــد يــا نــه. 
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مالک های پيش آزمایی

بــرای آگاهــی از تحقــق يــا عــدم تحقــق اهــداف بــه وســیلة محتــوا طراحــی شــده، چــه مالک  هايــی 
بــه كار بــرده خواهــد شــد؟ اثربخشــی محتــوا چگونــه بايــد تعريف شــود؟

 مـوارد پیشـنهادی ذيـل شـاخص هايي را كـه می توان از طريـق اندازه گیـری آنها نیاز بـه تغییر در 
ــا آنهــا تمــام كلمــات  .كل برنامـه، عناصـر خـاص آن يـا جزئیات كوچک آن راتعیین نمود، مشـخص كرده اسـت؟  ــی و فرعــی را متوجــه مــی شــوند؟ آي ــکات اصل ــان ن ــا مخاطب ادراک1: آي

بــه كار بــرده شــده در پیــام را مــی فهمنــد؟ آيــا مفاهیمــی وجــود دارد كــه نیــاز بــه توضیحــات 
روشــن تــری داشــته باشــد؟  تناســب2: آيــا مخاطبــان ايــن احســاس را دارنــد كــه مــواد رســانه ای بــرای افــرادی مثــل آنهــا  .

ــورد  ــود م ــی خ ــده را در زندگ ــه ش ــات ارائ ــد اطالع ــی توانن ــا م ــا آنه ــده اســت؟ آي ــاخته ش س
ــرار دهنــد؟  اســتفاده ق جالب توجه بودن3: آيا محتوای رسانه ای ، توجه مخاطبان را جلب نموده و حركتی در آنها ايجاد می نمايد؟  . مانــدگاری ذهنــی4: آيــا مخاطبــان ، پیــام هــا و مــواد را بعــد از اينکــه يــک بــار نمايــش داده شــد،  .

بــه يــاد مــی آوردنــد؟ بعــد از چنــد بــار نمايــش چطــور؟  قابــل اعتمــاد بــودن5: آيــا مخاطبــان پیــام را قابــل اعتمــاد مــی داننــد؟ آيــا آنهــا گوينــده يــا منبــع  .
پیــام را مــی شناســند و بــه آن اعتمــاد مــی كننــد؟  قابــل قبــول بــودن6: آيــا پیــام هــا و محتــوا بــرای مخاطبــان قابــل قبــول هســتند؟ آيــا پیــام هــا و  .

محتــوا، متناســب بــا فرهنــگ و ارزش هــای درونــی مخاطبــان اســت؟  جذابيــت7: آيــا از نظــر مخاطبــان محتــوا جــذاب اســت؟ آيــا آنهــا بروشــورها را مــی گیرنــد، بــرای  .
خواندن پوسترها توقف می كنند، يا آگهی های تلويزيونی را تماشا می كنند؟ 

1	 Comprehension
2	 Relevance
3	 Noticeability
4	 Memorability
5	 Credibility
6	 Acceptability
7	 Atractability
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ــارة موضــوع  . ــان درب ــش مخاطب ــا دان ــوا، آي ــة محت ــا: بعــد از ارائ ــر نگــرش و باوره ــدرت تغيي ق
افزايــش يافتــه يــا نگــرش و باورهــای آنهــا تغییــر كــرده اســت؟ آيــا آنهــا تصمیــم گرفتــه انــد 

رفتــار خــود را تغییــر دهنــد؟  نقــاط قــوت و ضعــف: بــر حســب نظــر مخاطبــان بهتريــن عناصــر محتــوا شــما كــدام اســت؟ اگــر  .
آنهــا مــی خواســتند چیــزی را تغییــر دهنــد، آن چیــز چــه بــود؟ 

همـة مـوارد فـوق از طريـق انتخاب يک نمونة معـرف از جامعـة مخاطبان ، و مطالعة آن مشـخص و 
پـس از كّمـی كـردن پاسـخ هـا، نتايج جهـت بهبود پیـام ها و مـواد بکار برده می  شـود. 

اجرای پيش آزمایی

ــرد.  ــزی اساســی صــورت پذي ــد يــک برنامــه ري ــی باي قبــل از شــروع هــر فعالیــت پیــش آزماي
ابتــدا بايــد دربــارة روش هايــی كــه بــرای پیــش آزمايــی بــه كار بــرده خواهــد شــد، تصمیــم گیــری 
شــود. ســپس بايــد پرسشــنامه هــای مناســب تهیــه و شــركت كننــدگان در پیــش آزمايــی )يــک نمونــة 
معــرف( انتخــاب شــوند، مصاحبــه كننــدگان و يــا تســهیل كننــدگان1 بحــث گروهــی نیــز بايــد تحــت 

آمــوزش قــرار گیرنــد، مگــر اينکــه از افــراد متخصــص اســتفاده گــردد. 

برای شروع پيش آزمایی: 

روش يا روش های خود را انتخاب نمايید. 

ابزارهای مناسب را انتخاب يا تهیه نمايید. 

نمونة خود را انتخاب كنید. 

مصاحبــه كننــدگان يــا تســهیل كننــدگان بحــث گروهــی خــود را انتخــاب كنیــد و 
در صــورت نیــاز آمــوزش دهیــد. 

1	 Moderators
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10 قانون ارزشيابی - چگونه از ارزشیابی رسانه به بهترين شکل استفاده نمايیم؟

در ارزشــیابی برنامــه هــای رســانه ای 10 قانــون وجــود دارد كــه بــه انــدازه گیــری موفقیــت يــک 
برنامــه مــی پردازنــد: 

مجموعه ای از اهداف درست و روشن كه برنامه با آنها شروع می شود. . 1

تعريف گروه هدف: چه كسی، چه زمانی، كجا، چرا؟ . 2

مشخص شدن مفاهیم كلیدی روشن و مکتوب و پافشاری روی آنها . 3

توجه به مطالب و محتواهايی كه در بخش های مختلف برنامه مؤثر هستند. . 4

همیشــه در برنامــه هــای ســالمت محــور و پیشــگیرانه رقیبانــی هــم وجــود دارنــد كــه پیــام هــای . 5
برنامــه هــا را نقــض مــی كننــد. بايــد بــه ايــن رقیبــان توجــه داشــت. 

توجه به تفاسیر و نتايجی كه در گروه هدف و در جامعه از برنامه به وجود می آيد. . 6

نتايج را گزارش كنید. . 7

به ديگر بخش ها و سازمان های ديگر نتايج را ارائه كنید. . 8

از نتايج استفاده كنید. . 9

ارزشیابی برای برنامه ريزی بعدی است نه برای قرار دادن نتايج آن در قفسة كتابخانه. . 10
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فصل نهم9
 با متخصصين رسانه
نکات مهم كه اصحاب رسانه باید بدانند
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اهداف آموزشی

ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــدر جمه ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــی مب ـــای كل ـــت ه .  سياس
ـــد. ـــگيری را بدان ـــه پيش در زمين

ـــدر در  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــتاد مب ـــانه ای س ـــر رس ـــا و تدابي ـــی ه ـــط مش .  خ
ـــد. ـــگيری را بدان ـــوص پيش خص

.  پاسخ سؤاالت مهم در مورد اعتياد را بداند.
.  عوامل محافظتی و عوامل خطر اعتياد را نام ببرد.

.  شباهت اعتياد با سایر بيماری های مزمن را بداند.
 
 

مقدمه

بــه دلیــل پیشــرفت هــای عمــده ای كــه در زمینــه دانــش اعتیــاد ايجــاد شــده اســت ، نــگاه مــا 
بــه اعتیــاد و روش هــای پیشــگیری و درمــان آن ، بــه طــور چشــمگیری دگرگــون شــده اســت.  جملــه 
معروفــی اســت كــه مــی گويــد : »هــر گونــه كــه يــک مشــکل را تبییــن كنیــم، راه حــل هــای مــا نیــز 
بــر همــان اســاس شــکل مــی گیــرد.« زمانــی، حــدود 60 ســال پیــش ، علــت اعتیــاد را فقــط نبــود اراده 
)Power	Will( مــی دانســتند و لــذا تمامــی اقدامــات يــا رويکردهــا، صرفــًا تنبیهــی بــود. امــا زمانــی 
كــه نــگاه بــه اعتیــاد ، مبتنــی بــر رويکردهــای ســالمت - و بــه عنــوان يــک بیمــاری مغــزی مزمــن و 
عــود كننــده ، كــه مــی توانــد بــر روی رفتــار انســان هــا تأثیــر بگــذارد-  شــد ، افــق هــای جديــدی بــه 
ــاد گشــوده گرديد.امــروزه پژوهش هــای  ــزان عرصــه اعتی ــن ، سیاســتگذاران و  برنامــه ري روی محققی
متعــددی در خصــوص پیشــگیری و درمــان اعتیــاد انجــام شــده اســت و همچنــان ادامــه دارد. پــس 
 PET( از 30 ســال پژوهــش و اســتفاده از فنــاوری هــای نويــن تصويــر بــرداری از مغــز، ماننــد اســکن
Scan	Tomography	Emission	Positron	-	Scan	PET) ، مــا مــی دانیــم كــه اعتیــاد مثــل ســاير 
ــا  ــرار بگیرد.م ــت ق ــان و مديري ــد تحــت درم ــی توان ــوده و م ــرل ب ــل كنت ــن ، قاب ــای مزم بیمــاری ه
ــد  ــاد  ، كــه می  توان ــج در مــورد اعتی ــکات اساســی و ســؤاالت راي ــان برخــی ن ــه بی ــن فصــل  ب در اي
در تولیــد محصــوالت و مــواد  رســانه ای مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، مــی پردازيــم. همچنیــن مــرور 



127

مختصــری بــر اهمیــت  توجــه بــه عوامــل محافظتــی و عوامــل خطــر مهــم در بــروز اعتیــاد ، و برخــی 
بــاور هــای غلــط ، كــه در برنامــه هــای رســانه ای بايــد بــر آنهــا نیــز تمركــز نمــود و مــورد توجــه 
ــن  ــانه ای و متخصصی ــازان رس ــه س ــن برنام ــاط مناســب، بی ــًا ارتب ــم داشــت. قطع ــرار داد  ، خواهی ق
پیشــگیری از اعتیــاد ، مــی توانــد بــه تولیــد و توســعه محتــوا هــای رســانه ای اثربخــش تــر ، منجــر 
گردد.امیدواريــم كــه بــا كمــک و همراهــی فعــاالن حــوزه رســانه ، بتوانیــم شــکاف موجــود بیــن دانشــی 
كــه در نــزد متخصصیــن  اســت و دانــش، نگــرش و رفتــاری كــه در میــان مــردم عــادی وجــود دارد 

را كاهــش دهیــم.

در ايــن بخــش بــه بیــان بخــش هــای مرتبــط بــا پیشــگیری در سیاســت هــای كلــی مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر جمهــوری اســالمی ايــران )ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری ( و نیــز در خــط مشــی هــا و 

تدابیــر رســانه ای ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر مــی پردازيــم. 

سياست های كلی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسالمی ایران

 ابالغيه مقام معظم رهبری، مهر 1385

ــای  ــيب ه ــدات و آس ــا تهدی ــه ب ــگيرانه در مقابل ــای پيش ــاذ راهکاره بند4-اتخ
ــی و  ــات دولت ــری از امکان ــره گي ــا به ــردان ب ــدر و روان گ ــواد مخ ــی از م ناش
غيــر دولتــی بــا تأكيــد بــر تقویــت باورهــای دینــی مــردم و اقدامــات فرهنگــی 
ــواده ، كار ، آمــوزش و  ، هنــری ، ورزشــی ، آموزشــی و تبليغاتــی در محيــط خان

ــی. ــی و عموم ــز فرهنگ ــت ، و مراك تربي

بند9-اتخــاذ تدابيــر الزم بــرای حضــور و مشــاركت جــدی مــردم و خانــواده هــا 
در زمينــه هــای پيشــگيری ، كاهــش آســيب و درمــان اعتيــاد.

بند10-توســعه مطالعــات و پژوهــش هــای بنيــادی ، كاربــردی و توســعه ای در 
امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر و روان گــردان و پيشــگيری و درمــان معتــادان بــا 
تکيــه بــر دانــش روز دنيــا و اســتفاده از ظرفيــت هــای علمــی و تخصصــی ذیربــط 

در كشــور.
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خط مشی ها و تدابير رسانه ای ستاد مبارزه بامواد مخدر )موارد مربوط به پيشگيری( عرصه ارتباطات: .

بــه كارگیــری كلیــه فرصــت هــای رســانه ای در امــر خطیــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر اعــم از   .1
رســانه هــای ديــداری ، شــنیداری و نوشــتاری . همچنیــن رســانه هــای نويــن شــامل اينترنــت 
، پیامــک، پســت الکترونیــک، بلوتــوث، بســته هــای چنــد رســانه ای )Media	Multi( و غیــره.

برجسته سازی عوارض اعتیاد و مشکالت آن در پرداختن به مقوله اعتیاد در قالب طنز.  .2

پرداختن به الگوهای رايج جامعه و اعتیاد به منظور تقويت حس همزاد پنداری نزد مخاطبان.  .3

آمیختگی اصول و باورهای دينی در روح حاكم بر كلیه برنامه های موجود.  .4

بهــره گیــری از كلیــه قالــب هــای موجــود در راســتای انتقــال پیــام، اعــم از داســتان نويســی،   .5
خبــر ، مقالــه و غیــره در حــوزه رســانه هــای نوشــتاری و قالــب هــای مســتند، میزگــرد، گفتگــو، 

ســريال و ... در حــوزه رســانه هــای ديــداری و شــنیداری.

پرهیز از به كارگیری چهره های محبوب ، خوش مشرب و عامه پسند در نقش افراد معتاد.  .6

ــا بــد  پرهیــز از ارســال پیــام هــای قديمــی ، واضــح و تکــراری مبنــی بــر خطرنــاک بــودن ي  .7
ــواد. ــاد و مصــرف م ــودن اعتی ب

ــراد مســئول ،  ــم از عمــوم ، اف ــه اع ــای جامع ــه ه ــه الي ــرار دادن كلی ــر مخاطــب ق ــز ب تمرك  .8
ــره. ــدی و غی ــراد كلی اف

پرهیز از همه گیر نمايی مقوله اعتیاد در اقشار گوناگون جامعه و شکستن قبح مصرف آن.  .9

پرهیز از سیاه نمايی صرف در موضوع اعتیاد.  .10

تخصیص متناسب برنامه های رسانه ای و زمان مناسب كلیه حوزه های امر مبارزه.  .11

توجه جدی به ارتباطات چهره به چهره ، همساالن و ساير روش های جديد و مؤثر.  .12

عرصه پژوهش: .

تمركــز پژوهــش هــای رســانه ای از طريــق ارزشــیابی مســتمر تولیــدات در خصــوص اثربخشــی   .1
بیشــتر بــر مخاطبــان و انتخــاب قالــب هــا و رســانه هــای مؤثرتــر.

تقويــت رويکــرد علمی-تخصصــی كلیــه تولیــدات رســانه ای عرصــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا   .2
بــه كارگیــری مشــاوران و كارشناســان ذيصــالح در ايــن حــوزه.
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تمركز بر عوامل خطرساز و آغازكننده بومی در كشور ، مبتنی بر پژوهش های موجود ملی.  .3

تمركز تولیدات رسانه ای بر اطالعات حاصله از نیازسنجی اولیه از مخاطبان.  .4

پرهیــز از ارايــه آمــار و ارقــام غیــر مســتدل در خصــوص اعتیــاد و ذكــر آمــار علمــی و معتبــر   .5
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر.

تأكیــد بــر مشــاوره بــا تخصــص هــای مختلــف علمــی و بیــن رشــته ای در تولیــدات رســانه ای   .6
مبــارزه بــا مــواد مخــدر.

عرصه پيشگيری: .

تمركز فعالیت های رسانه ای با تأكید بر مداخله پیشگیرانه در مراحل اولیه و آغازين اعتیاد.  .1

تقويت رويکرد توانمندسازی آحاد جامعه از طريق آموزش مهارت های زندگی.  .2

تقويت جايگاه كانون خانواده و ارتقاء فرهنگ فرزندپروری.  .3

تقدم امر پیشگیری اولیه از اعتیاد بر ساير حوزه های عرصه مبارزه.   .4

تمركز برنامه ها بر گروه های سنی كودک و نوجوان .  .5

پرهیز از رويکرد ترويج مصرف تفننی.  .6

تأكید رسانه بر پرهیز از مصرف مواد دروازه ای )دخانیات و مشروبات الکلی(  .7

ــای  ــده ه ــوص پدي ــه در خص ــای جامع ــی ه ــات و آگاه ــانی اطالع ــه روز رس ــر ب ــد ب تأكی  .8
جديدالــورود در حــوزه اعتیــاد.

تأكید بر نقش اساسی مردم در امر پیشگیری از اعتیاد و مردمی كردن فعالیت های پیشگیرانه.  .9

عرصه سازمان های مردم نهاد: .

تأكیــد بــر حضــور و مشــاركت جــدی مــردم ، خانــواده هــا و تیــم هــای محلــی در زمینــه هــای   .1
پیشــگیری ، كاهــش آســیب و درمــان معتــادان بــا بهــره گیــری از توانمندســازی ســازمان هــای 

مــردم نهــاد.

انعکاس فعالیت های مؤثر و كارا در حوزه سازمان های مردم نهاد و تیم های محلی.   .2

ــاد و  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــای س ــت ه ــعه فعالی ــترش و توس ــور گس ــه منظ ــازی ب بسترس  .3
تیم هــای محلــی در ســطوح مختلــف جامعــه.
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    سؤاالت رایج در مورد اعتياد

بــا توجــه بــه پیشــرفت هــای فراوانــی كــه بــر روی علــل و مکانیســم هــای ايجــاد اعتیــاد انجــام 
شــده اســت ، امــا هنــوز مــردم عــادی و افــراد غیــر متخصــص ، تعريــف درســتی از اعتیــاد ندارنــد، 
نمــی داننــد چــرا يــک فــرد معتــاد مــی شــود )امــا احتمــاالً مــی داننــد چــرا يــک فــرد دچــار بیمــاری 
قلبــی ، ديابــت ، يــا آرتــروز زانــو مــی شــود(، چگونــه مــواد بــر روی افــراد تأثیــر مــی گــذارد و آنهــا را 
مجبــور بــه  ادامــه مصــرف مــی كنــد. توجــه بــه پرسشــهای زيــر و پاســخ هــای آن ، مــی توانــد نقــش 

مهمــی در هنــگام طراحــی و تدويــن برنامــه هــای رســانه ای ايفــا نمايــد.

چرا مردم مواد مصرف می كنند؟. 1

داليل عمده مصرف مواد عبارتند از:

ــی ، مصــرف  ــوع مــواد مصرف ــر حســب ن ــی داشــته باشــند : ب ــرای آن كــه احســاس خوب ب  -1
ــی شــود . ــدرت م ــا ق ــذت ، سرخوشــی ، و ي ــواد باعــث احســاس  ل م

بــرای آن كــه حالشــان بهتــر شــود : برخــی از افــرادی كــه دچــار اضطــراب شــديد ، اختالالت   -2
ــن امیــد كــه  ــه اي ــا افســردگی هســتند ، مــواد مصــرف مــی كننــد ، ب ــا اســترس ي مرتبــط ب
احســاس و میــزان اســترس و فشــار خــود را كــم كنند.بنابــر ايــن ، اســترس مــی توانــد نقــش 
مهمــی در شــروع مصــرف مــواد ، تــداوم مصــرف و عــود مصــرف داشــته باشــد. لــذا مهــارت 

افــراد در چگونگــی مواجهــه بــا اســترس هــا و مديريــت آن ، بســیار مهــم اســت.

بــرای آن كــه عملکــرد بهتــری داشــته باشــند : برخــی افــراد مــواد مصــرف مــی كننــد تــا از   -3
لحــاظ ورزشــی يــا فکــری بهتــر عمــل كننــد و ايــن كار مــی توانــد شــروع تدريجــی مصــرف 

مــواد و اعتیــاد بــه آن باشــد.

ــه افراد)دوســتان ،همســاالن ( ــرای كنجــکاوی و تحــت تأثيــر گــروه همســاالن : چــون بقی ب  -4
مصــرف مــی كننــد ، ايــن اشــخاص نیــز تحــت فشــار گــروه ، بــه ســمت مــواد گرايــش مــی 
يابنــد. از ايــن منظــر ، نوجوانــان ) بــه ويــژه از ســن11-10 ســالگی تــا 17-16ســالگی ( فــوق 

العــاده در معــرض خطــر هســتند ، چــون همســاالن تأثیــر زيــادی بــر روی آنــان دارنــد.

اگر مصرف مواد، حال آدم ها را خوب یا بهتر می كند ، پس مشکل كجا است؟. 2

در  دفعــات اول مصــرف ، ممکــن اســت فــرد احســاس بهتــری پیــدا كنــد ، عملکــرد بهتــری داشــته 
ــاور  باشــد ، و احســاس قــدرت بیشــتری بکنــد ، و فکــر كنــد كــه همیشــه همیــن طــور مــی مانــد. ب
نادرســت ديگــری وجــود دارد ، »مــی گوينــد : مــن هــر موقــع كــه بخواهــم مــی توانــم تــرک كنــم 
و روی مصــرف مــواد خــود ، كامــاًل تســلط دارم.« امــا ديــری نمــی پايــد كــه ، مــواد، كنتــرل فــرد را 
ــه تنهــا لــذت بخــش نیســت ، بلکــه فــرد  ــه مــرور زمــان ،مصــرف مــواد ن ــه عهــده مــی گیــرد. ب ب
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بايــد میــزان يــا تعــداد دفعــات مصــرف مــواد را افزايــش دهــد ، تــا بــه احســاس معمولــی و نرمــال 
خــود برســد و كــم كــم بــا وجــود مشــکالت و عــوارض متعــدد ناشــی از مصــرف مــواد ، همچنــان بــه 

مصــرف ادامــه مــی دهــد.

آیا تداوم مصرف مواد ، یک رفتار اختياری است؟. 3

مصــرف اولیــه مــواد ، معمــوالً اختیــاری اســت ، امــا بــا تــداوم مصــرف ، كنتــرل فــرد بــر مصــرف 
ــداوم  ــه ت ــد ك ــی ده ــان م ــز ، نش ــده از مغ ــام ش ــای انج ــرداری ه ــر ب ــود. تصوي ــی ش ــم م ــواد ك م
مصــرف مــواد ، ســبب تغییــرات فیزيکــی در نواحــی از مغــز )ناحیــه جلــو پیشــانی يــا پــره فرونتــال( 
ــم گیــری ، قضــاوت ، حــل مســئله ، آموختــن ، حافظــه، و  ــد تصمی ــی ضــروری ،مانن ــرای اعمال كــه ب

كنتــرل رفتــاری حیاتــی هســتند ، مــی شــود. 

 

 شکل یک  |   مقایسه فــعاليت مغــزی یک فرد ســالم )نواحــی قرمز در شکل سمت چپ( با
.PET Scan یک فرد معتاد)نواحی بنفش در شکل سمت راست ( با استفاده از 

چرا برخی از افراد به مواد معتاد می شوند و برخی نمی شوند؟. 4

ماننــد بســیاری از بیمــاری هــا  ،خطــر ابتــال بــه يــک بیمــاری ، از فــردی بــه فــرد ديگــر تفــاوت 
مــی كنــد. حتــی در صــورت ابتــالی دو نفــر بــه يــک بیمــاری ، ممکــن اســت ، عاليــم و شــدت بیمــاری 
ــام عوامــل خطــر و عوامــل  ــه ن ــه مفهومــی ب ــوق ، ب ــاوت باشــد. از جمــالت ف ــاًل متف در آن دو ، كام
محافظتــی مــی رســیم. عوامــل خطــر ، عواملــی هســتند  كــه ، هــر چــه تعــداد آن در يــک فــرد يــا 
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محیــط پیرامــون او بیشــتر باشــد ، احتمــال ابتــالی آن فــرد بــه آن بیمــاری )در اينجــا اعتیــاد( ، بیشــتر 
ــا  ــرد ي اســت و عوامــل محافظتــی ، عواملــی هســتند كــه هــر چــه تعــداد بیشــتری از آن در يــک ف
محیــط پیرامــون او  موجــود باشــد ، احتمــال ابتــالی او بــه آن بیمــاری)در اينجــا اعتیــاد( كمتــر مــی 
شــود. عوامــل خطــر و عوامــل محافظتــی را مــی تــوان در ســطح فــردی ، خانوادگــی ، همســاالن، محیــط 
محلی)مدرســه، محیــط كار، محلــه(و اجتماعــی طبقــه بنــدی  كــرد.. در جــدول  زيــر ، برخــی از عوامــل 
محافظتــی و عوامــل خطــر مربــوط بــه اعتیــاد آورده شــده اســت. توجــه بــه عوامــل فــوق ، در توليــد 
برنامــه هــای رســانه ای  مــی توانــد در گســترش رویکــرد فــوق ، تقویــت اقدامــات پيشــگيرانه و 

افزایــش ســطح آگاهــی  عمــوم مــردم ، مؤثــر باشــد.  

ــرد  ــاد ف ــگیری از اعتی ــا پیش ــواد ي ــه م ــرد  ب ــک ف ــاد ي ــبب اعتی ــی س ــه تنهاي ــی ب ــچ عامل  هی
ــت.« ــی آس ــد عامل ــاری چن ــک بيم ــاد ی ــه: »اعتي ــیم ك ــته باش ــر داش ــه خاط ــود. ب نمی ش

جدول یک   |   نمونه ای از عوامل محافظتی و عوامل خطر مؤثر در اعتياد

عوامل خطرحيطه مورد نظرعوامل محافظتی

رفتار خشنفردیكنترل بر خود

ضعف مهارت های اجتماعیفردیارتباطات مثبت

نبود نظارت والدينخانوادهنظارت و حمايت والدين

مصرف موادهمساالنوضعیت مناسب تحصیلی

دسترسی به موادمدرسهسیاست های ضد مصرف مواد

خشونت و قلدری در مدرسهمدرسهبرگزاری كالس مهارت های زندگی

فروش مواد  در محلهمحلهارتباطات خوب در محله

فقرجامعهاحساس تعلق به جامعه

كدام یک از عوامل محيطی سبب افزایش خطراعتياد می شوند؟. 5

خانــه و خانــواده: خانــواده بــه عنــوان اولیــن جايــی كــه تعامــالت رفتــاری بیــن فرزنــدان و والديــن 
صــورت مــی پذيــرد ، نقــش مهمــی در پیشــگیری يــا گرايــش  بچــه هــا  بــه ســمت مــواد دارد.

تأثیــر محیــط خانــواده در دوران كودكــی ، مهــم تريــن عامــل در رشــد و نمــو فرزنــدان مــی باشــد. 
وجــود والديــن يــا اعضــای بزرگتــر خانــواده كــه اعتیــاد بــه الــکل يــا مــواد دارنــد و يــا درگیــر اعمــال 

مجرمانــه هســتند ، ســبب افزايــش خطــر ابتــالی فرزنــدان آنهــا بــه مصــرف مــواد مــی شــوند.
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همســاالن و مدرســه : دوســتان و همســاالن ، بیشــترين تأثیــر را بــر روی نوجوانــان دارند.همســاالنی 
كــه مــواد مصــرف مــی كننــد، مــی تواننــد  ســبب شــوند ، حتــی نوجوانانــی كــه هیــچ گونــه عامــل خطر 
ديگــری ندارنــد ، بــرای اولیــن بــار ، مــواد را تجربــه كنند.شکســت يــا افــت تحصیلــی شــديد و ضعــف 
مهــارت هــای اجتماعــی ماننــد نداشــتن مهــارت ارتبــاط مؤثــر، تفکــر نقــاد ، و مهــارت حــل مســئله، 

مــی توانــد احتمــال خطــر اعتیــاد را در نوجوانــان افزايــش دهــد.

چــرا نوجوانــان مهــم تریــن گــروه ســنی بــرای گرایــش بــه اعتيــاد و ســایر رفتــار هــای غيرایمن . 6
ــند؟ می باش

مطالعــات اخیــر در علــوم اعصــاب  نشــان داده اســت كــه  مغــز نوجوانــان تــا ســن 22 الــی 24 
ســالگي طــول مــی كشــد تــا تبديــل بــه مغــز يــک انســان بالــغ شــود. از طرفــی نوجوانــان تــا حــدودی 
ــد و نیــز بلــوغ جســمی و جنســی  ــه دوره ســنی قبــل خــود برخوردارن از اســتقالل بیشــتری نســبت ب
در آنهــا زودتــر از بلــوغ اجتماعــی و روانــی اتفــاق مــی افتــد ، لــذا ايــن عــدم تعــادل بیــن جنبــه هــای 
مختلــف بلــوغ ، ســبب در معــرض خطــر قــرار گرفتــن نوجــوان مــی شــود. بنابرايــن ، شــايع تريــن ســن 
شــروع مصــرف مــواد ، در دوره نوجوانــی مــی باشــد . پــس بايــد تمركــز فعالیــت هــای پیشــگیرانه ، 
بــر روی نوجوانــان بــه ويــژه در ســال هــای ابتدايــی و میانــی نوجوانــی باشــد.. بــه طــور كلــی در ايــن 
ســن ، بايــد عوامــل محافظتــی و عوامــل خطــر را شناســايی نمــوده و ســپس ، بــا اقدامــات الزم ،عوامــل 

محافظتــی را تقويــت و عوامــل خطــر را كاهــش دهیــم.

آیا اعتياد را می توان  با موفقيت درمان)Treatment( نمود؟ . 7

اين موضوع بستگي به نوع مواد، میزان مواد مصرفي و نوع مداخالت درماني دارد.

آیا اعتياد را می توان درمان قطعی)Cure( نمود؟. 8

اينجا الزم است دو اصطالح مهم پزشکی را توضیح دهیم.

Treatment يعنـی بیمـاری يـا آسـیب اجتماعـی را كنترل كنیـم  و از عوارض آن پیشـگیری نمايیم 
يـا كاهـش دهیـم، مثـل كاری كـه در اغلب بیماری هـای مزمن انجـام می دهیم.بـرای مثال ، مـا بیماری 
فشـار خـون بـاال را  كنتـرل مـی كنیـم ،يعنی بـا توصیه های غذايـی و دارو درمانی ، سـبب می شـويم كه 
فشـار خـون فـرد به میـزان طبیعی برگشـته و از عوارض قلبـی عروقی ، بینايـی ، و عروق مغزی ناشـی از 
آن پیشـگیری مـی نمايیـم و يـا در يـک بیمار ديابتـی ، بـا دادن رژيم غذايـی و دارو)قرص يا انسـولین( ، 
قنـد خـون را بـه میزان طبیعی آن رسـانده و از عوارض كلیـوی ، بینايی ، عصبی ، و عروقی آن پیشـگیری 
نمـوده يـا شـدت آن را كاهـش مـی دهیـم . امـا در هیـچ كـدام از مثـال هـای فـوق ، دارو و توصیه های 
پزشـکی داده شـده بـرای بیمـار را ، كامـاًل قطـع نمـی كنیم ، زيـرا با ايـن كار مجدداً، فشـار خـون يا قند 

خـون بیمـار افزايـش مـی يابد . لـذا ما بیماری هـای مزمـن را عمدتًا كنتـرل و مديريت مـی كنیم .
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ــی را ، مــا درمــان  ــا بیمــاری اســهال عفون Cure يعنــی درمــان قطعــی ، مثــاًل عفونــت تنفســی  ي
قطعــی مــی كنیــم ، يعنــی پــس از طــی دوره درمانــی و دوره نقاهــت بیمــاری  ، ديگــر نیــاز بــه تــداوم 

مصــرف دارو يــا رژيــم غذايــی خاصــی نیســت.

در مــورد اعتیــاد هــم ، بــه عنــوان يــک بیمــاری مزمــن  همیــن طــور اســت. يعنــی مــا اعتیــاد را 
كنتــرل و مديريــت مــی كنیــم. فــرد معتــاد بايــد درمــان هــای دارويــی و غیــر دارويــی خــود را طبــق 

نظــر پزشــک ،درمانگــر و مشــاور خــود انجــام دهــد تــا بیمــاری او تحــت كنتــرل باشــد.

در شکل زير ، میزان عود چند بیماری مزمن ، مورد مقايسه قرار گرفته است.

 

شکل دو   |    مقایسه ميزان عود بين اعتياد به مواد و سایر بيماری های مزمن

همــان گونــه كــه مشــاهده مــی كنیــم، میــزان عــود در مصــرف مــواد ، بیــن 40 تــا 60% اســت 
و در فشــار خــون بــاال و آســم ، حــدود 50 تــا 70% مــی باشــد. نکتــه اصلــی در تمــام ايــن مــوارد ، 
پــای بنــدی بیمــار بــه دســتورات درمانــی و توصیــه هايــی مــی باشــد كــه توســط تیــم درمانگــر بــه او 
داده مــی شــود. رســانه هــا مــی تواننــد نقــش مهمــی در بیــان ايــن موضــوع بــرای افــراد و بــه ويــژه 
خانــواده هــای آنــان داشــته باشــند ، بــه عبارتــي همــان طــور كــه مراقــب بیمــار قلبــی خــود هســتند 
كــه داروهايــش را بــه موقــع مصــرف كنــد، بايــد مراقــب بیمــار معتــاد نیــز باشــند تــا داروهــا و ســاير 

اقدامــات درمانــی خــود را بــه موقــع انجــام دهــد.



منـــابع
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