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بازخورد                                      



برقراري ارتباط از طریق رسـانه هـاي جمعـی   

رســانه هــاي جمعــی، عامــل قدرتمنــدي بــراي برقــراري ارتبــاط و  •

برطبق مطالعات انجام شده . دسترسی به تودة انبوهی از افراد هستند

ــع اطالعــات    % 80 ــرین منب ــوان مهمت ــا را بعن ــا، رســانه ه ــت ه جمعی

البته از آنها می توان بعنوان وسـایلی نیـز   . بهداشتی مطرح می نمایند

یاد کرد که ما را نسبت بـه خریـد شـمار کثیـري از محصـوالت و      

شیوه هاي زندگی که موجب آسیب رساندن به سالمتی می گردنـد  

نظیر دخانیات، غذاهاي آمـاده و اتومبیـل هـاي پرسـرعت، ترغیـب      

می نمایند



هرگونه برقراري ارتباط بـا مـردم کـه وابسـته بـه      :ارتباط جمعی•

. تماس فرد با فرد نباشد

هر نوع مواد چـاپی یـا سـمعی  ـ بصـري کـه       :رسانه هاي جمعی•

ایـن مـواد   . براي رسیدن به دست مخاطبین جمعی طراحی می شود

می تواند شامل روزنامـه هـا، مجلـه هـا، رادیـو تلویزیـون، تابلوهـاي        

تبلیغاتی، برگزاري نمایشگاه ها، پوسترها و اعالمیه ها باشد



مدلهاي ارتباط در رسانه هاي جمعی

چهار مدل اساسی در مورد نحـوة تأثیرگـذاري رسـانه هـا بـر روي      •

:مخاطبین پیشنهاد شده است 

اثرات مستقیم) 1•

این مدل، اثرات رسانه هاي جمعی را به یک سرنگ زیرجلدي که •

داراي یک اثر فوري و مستقیم بر روي مخاطبش می باشـد، تشـبیه   

فرض بر این است که مخاطب غیرفعال بوسیله رسانه هـاي  . می کند

. جمعی به شکل ماهرانه و زیرکانه، تحت تأثیر قرار می گیرد



این رویکرد از مدت زمانی قبل بوسیلۀ دیـدگاه مشـابهی بـا عنـوان     •

بـه جـاي اینکـه یـک     : اسپري ذرات معلـق، جـایگزین شـده اسـت    

سوزن زیرجلدي داشته باشیم، اکنون می توانیم شروع به نگریسـتن  

به ارتباط جمعی به عنوان یـک نـوع اسـپري ذرات معلـق، بنمـائیم،      

زمانیکه شما در حال اسپري نمـودن آن بـر روي سـطح مشخصـی     

هستید، برخی از ذرات آن به هدف برخورد می کنند؛ بیشتر ذرات 

.آن به هدر می روند؛ و ذرات بسیار اندکی از آن نفوذ می کنند



مدل دو مرحله اي) 2•

این مدل چنین برآورد مـی کنـد کـه ارتبـاط جمعـی بـر روي رهبـران        

اعتقادي کلیدي که اعضاء فعال مخاطبین رسانه هاي جمعی هستند، 

سپس این رهبران اعتقادي، عقایدشـان را در میـان   . تأثیر می گذارد

.سایر مردم از طریق وسایل ارتباط بین فردي، گسترش می دهند



کاربردها و کامیابی ها) 3•

این مدل نیل به دیدن مخاطبین به عنوان عنصر فعـالتري در انتخـاب و   

تفسیر ارتباطات دارد و حاکی از آن اسـت کـه افـراد از رسـانه هـا      

براي برآورده ساختن نیازهاي شخصی شان استفاده می نمایند، مثالً 

براي تقویت یا رد عقاید موجود و یا تفسـیر مجـدد ارتباطـاتی کـه     

ارزشها یا عقاید موجود را برنمی تابند



اثرات فرهنگی) 4•

این مدل به رسانه ها به عنوان دارندگان یک نقش کلیدي در ایجاد •

عقایــد و ارزش هــایی در مــورد ســالمت، پزشــکی، بیمــاري و      

شیوه هاي ارائه این نقش از یک دکتـر مهربـان   . ناخوشی، می نگرد

در یــک ســریال خــانوادگی گرفتــه تــا بولتنهــاي خبــري در مــورد 

درمان هاي شگرف و مداخالت بواسطۀ تکنولوژي مدرن، همگـی  

به درك مردم از سالمتی کمک می کنند



نقش رسانه هاي جمعی

: افزایش سطح آگاهی عمومی از طریق•

ـ فراهم نمودن اطالعات•

ـــ یــادآوري و تــذکر بــه جمعیــت در مــورد اثــرات رفتــار مخــرب •

سالمتی و فواید اتخاذ رفتار ها و شیو هاي زندگی سالم

ایجاد جو اعتقادي منجر شونده به تغییـر سیاسـت، از طریـق حفـظ     •

.برجستگی مسئله و اطمینان از تفکر در مورد آن

جابجایی نگرش هـا و بـرانگیختن تغییـر رفتـار از طریـق تأکیـد بـر        •

اثرات سـوء رفتارهـاي مخـرب سـالمت و منـافع حاصـل از رفتـار        

.پیشگیرانه



چه فعالیت هایی را رسانه ها می توانند انجام دهند و 

چه کارهایی را نمی توانند

: رسانه هاي جمعی می توانند •

هوشیاري و آگاهی در مورد مسایل بهداشتی نظیر اسـتعمال دخانیـات   •

.را افزایش دهند

به اصل قرار دادن بهداشت در دستور کار عمومی کمک نمایند نظیـر  •

.چرخۀ بازیافت مواد

اطالعات ساده و پیام هاي منفرد را منتقل نماینـد، مـثالً مصـرف مـاهی     •

.می تواند موجب کاهش خطر بیماري هاي قلبی ـ عروقی گردد

چنانچه سایر عوامـل قادرکننـده موجـود باشـند، موجـب تغییـر رفتـار        •

گردند، مثالً تشویق سیگاري هـایی کـه قـبالً تصـمیم بـه تـرك سـیگار        

.گرفته اند



:رسانه هاي جمعی نمی توانند •

اطالعات پیچیده نظیر خطرات نسبی انواع مختلف چربی موجـود  •

.در رژیم غذایی را منتقل نمایند

مهارت هایی نظیر بحث در مورد فعالیت جنسی ایمن تر را آموزش •

.دهند

نگرش ها یا عقاید مردم را تغییر دهند؛ چنانچه پیام هایی کـه ارائـه    •

می شوند، عقاید اساسی را به چالش بکشند، بیشتر احتمال مـی رود  

که چنین پیام هایی نادیده گرفته شده، رها شده یا به معنی دیگـري  

.تعبیر شوند

.موجب تغییر رفتار در غیاب سایر عوامل قادرکننده گردند •



بازاریابی اجتماعی در حوزة رسانه

بــدین معنــی کــه . بازارایــابی تجــاري مبتنــی بــر ایــدة مبادلــه اســت•

بازاریاب ها سعی می کنند چیزي را که مشـتري نیـاز دارد، بـا یـک     

.قیمت قابل قبول فراهم نمایند

بازاریــابی یــک محصــول تجــاري بســیار متفــاوت از تــالش بــراي •

تبلیغات، نوعاً عوامل مستعد کنندة موجـود را  . فروش سالمتی  است

بسیج می کنند، در حالیکه ارتقاء سـالمت معمـوالً در تـالش بـراي     

بعنوان مثـال، تبلیغـات تجـاري، فـرآورده اي     . رویارویی با آنهاست

را بـا چیـزي کـه دلخـواه مـردم اسـت نظیـر یـک         ) مانند تـنقالت (

سرگرمی، همراه می کنند



تقریباً در اکثر مواقع، پیـام هـاي ارتقـاء سـالمت در جهـت برخـورد بـا        •

رفتارهاي افراطی است و بنابراین بطور ضمنی، جالب به نظر نمی رسـند  

از مصرف نوشیدنی هاي الکلی بپرهیزیـد، کمتـر چربـی مصـرف     : مثالً(

).کنید

تبلیغات در حال فروش کاالها در اینجا و در حال حاضر هستند تا فوراً •

در عـوض، پیـام هـاي ارتقـاء     . فروخته شده و موجب لذت افراد گردند

سالمت، غالباً در مورد صرفنظر کردن از لذت موجود براي منافع آتـی  

نیازهـاي بـازار   بنـابراین بـراي بازاریـابی مناسـب در سـالمت      . می باشند

می بایست شناسایی گردند، پیام هایی ایجاد گردند کـه بـراي بخشـی از    

بازار که مورد هدف است، جذاب باشند و مقایسه اي میـان کانـال هـاي    

رسانه اي مختلف و اثربخشی نسبی آنهـا در دسـتیابی بـه یـک جمعیـت      

.هدف، صورت گیرد



گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

ور ز هندوي شما بر ما جفایی رفت رفت                                      

در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار

هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت                               

گر دلی از غمزه دلدار باري برد برد

ور میان جان وجانان ماجرایی رفت رفت                                      


