


L/O/G/O

ی  جلب حمايت همه جانبه رسانه ا
از برنامه های سالمت



ر جلب حمايت همه جانبهداستفادهرويکردهای کليدی مورد 

درگير کردن رهبران•

ائتالف و شريک سازیايجاد •

بسيج گروه های اجتماعي•

سازیظرفيت •

کار با رسانه ها•



حمايتجلببرنامهدرهارسانهازاستفادهداليل

قرار گرفتنمعرض ديد در -1

فعاليت هارسانی اطالع -2

پيرامون مساله  ايجاد بحث -3

جلب حمايت عمومی-4

افزايش جذب کمک و حمايت-5



:مناسبرسانه اي شرایط یک پوشش 

ای گذاری بر روی برقراری ارتباطات رسانه سرمايه -1

با تکنيک ها و فناوری های رسانه ایسازگاری -2

دسترسی ارباب رسانه ها به اطالعات مرتبط تسهيل -3

همراه با احترام با ارباب رسانه هابرخورد -4



:موارد ضروری در  پوشش رسانه ای مناسب

:  در ارتباط رسانه ای 5Fتوجه به راهنمای -5

(Fast, Factual, Frank, Fair, Friendly)دوستانه ، واقعی، صريح، جوانمردانه و سريع

ه گروه كه محتوا و جريان اطالعات بآنها)ايجاد يک کانال ارتباطی مستمر با دروازه بانان رسانه ها-6
(می كنندكنترل مخاطب را 

هاتشکر و قدردانی از کمک های ارباب رسانه ها از طريق اهدای جوايز و ديگر انگيزه بخش-7

((Media Strategyخلق يک راهبرد رسانه ای -8



خلق يک راهبرد رسانه ای

:عناصر حياتی در یک راهبرد رسانه اي

ويد كهه سهاامان   پيام بايد بتواند به طور خالصه به ارباب رسانه بگ)پيام تحليل -1
(شما برای چه تشکيل شده و قصد دارد چه كاری انجام دهد

ههايی  ه شناسهايی رسهان  شناسايی گروه هدف و نيااهای آنها، )مخاطب تحليل -2
(  دارندكه استفاده می كنند و به آنها اطمينان 

(شناسايی و انتخاب رسانه متناسب با گروه هدف)کانال تحليل -3



مخاطبتحليل -ای راهبرد رسانه 

:فرايند تحليل مخاطب دو سوال مطرح می شوددر 

در رابطه با موضوع چه می داند؟مخاطب •

خواهد بداند؟می مخاطب در رابطه با موضوع آنچه •

مخاطب و کاناال درک اا تحليل مخاطب، شناسهايی و  در واقع هدف 
ای برای خلق مواد آمواشی و پيام هاستهای ارتباطی با مخاطب 

.متناسب با نيااها و ويژگی های آن ها



انواع کانال های ارتباطي با مخاطب

،  همسران: گذارندو گروه هايی كه بر گروه مخاطب تاثير می افراد -مخاطب ثانويه .1
...سياستگزاران و و كاركنان مراكز ارائه خدمات سالمت، پزشکان والدين، دوستان، 

نند می ككنترل كه محتوا و جريان اطالعات به گروه مخاطب را كسانی -هادروازه بان .2
ا مديران    ويراستاران، تهيه كنندگان، نويسندگان، مجريان و مديران رسانه های جمعی و ي:

هاساامان 

رند که  رسانه های مناسبی که توسط گروه مخاطب مورد استفاده قرار می گي.3
: بستگی دارد به

رسانه در بين گروه مخاطب( پوشش)نفوذ ميزان •

مطلوبيت رسانه در نظر گروه مخاطب•



تحليل کانال-ايرسانه راهبرد 

:هدف، توجه به نکات زيرمفيد استرسانه متناسب با گروه جهت انتخاب 

(: استرح برای افراد تحصيلکرده و با سواد مطبيشتر به عنوان رسانه ای )های چاپی رسانه •
.  برای دستيابی به افراد تاثيرگذار، سياستمداران و سياستگزاران مناسب است

پر گروه مخاطب آن بسيار گسترده است و حتی با وجود حضور تلويزيون همچنان)راديو •
.برای انتشار اطالعات مانند اخبار و مصاحبه ها مناسب است(: مانده استطرفدار باقی 

رم كننده دارد  عملکرد سرگ(:بيشتر به عنوان يک رسانه سرگرم كننده مطرح است)تلويزيون •
.ولی در انتشار اطالعات هم مفيد است



کنيم؟ی جلب حمايت درگير چگونه رسانه ها را در برنامه 

برقراری ارتباط شخصی  •
ارسال نامه و تلفن برای رسانه•

دعوت اا رسانه برای رويدادهای مهم•

اا مکان های مربوطه  ديدار •

افراد مهممصاحبه با ترتيب دادن •

انتشار منظم اطالعات به روا و جديد•



پيام

دقصكهاستشرايطبهماهایپاسخويانظراتافکار،همانپيام◼
.داريمآنراابراا

استشامل تمام جنبه های گفتاری : پيام های كالمی.

صداونتمانندغيركالمیصوتیرفتارهایشامل:غيركالمیهایپيام
اتحركدستها،حركاتچهره،هایحالتمانندغيرصوتیرفتارهایو

.تصويراستوبدن



توليد پيام جلب حمایت همه جانبه

لا  طراحی و استفاده از پیاا  ااات تاا یر رارارخر ب اطاج از  ب

خاا بو رترین روش اات آراه سازت در زبین  یک بسئل  بعاین

.ادف  لج حبایت اب   انخ  در  هت ااداف خرناب  است



پيام در برنامه جلب حمايتخلق 

ايت استفاده اا پيام به عنوان ابزاری موثر و مهم در برنامه های جلب حم
: به دست اندركاران برنامهاستهمه جانبه قادر 

. اطالعات بدهد-

.  باشدبخش انگيزه -

.  آنها را متقاعد كند-

. دهدرا به سمت عمل حركت آنان -



پنج عنصر کليدي پيام 

محتوای پيام-

ابان پيام-
پيام يا منبع فرستنده -

انتقال پيام شکل -
و مکان انتقال پيامامان -



Content))محتوای پيام 

ایده اصلی پیا  است و در آن بش ص بی شاود ها  اارار اسات

هااادا  دیااادراه را خااا  ب اطاااج  اااود بنت ااا  هنیاااد  و اااارار اسااات 

ب اطج از پیا  شبا چ  خفهبد 



(Language)زبان

. کل می دهدشپيام را كلماتی كه برای ارتباط با مخاطب به كار می گيريم، ابان •

فاوتی خواههد  ارتباط با يک پژوهشگر با ارتباط با يک گروه اا جوانان ابان متمطمئنا 

.  داشت

برداشهت  آيا كلمات مورد استفاده در پيام روشن و واضح هستند يا افراد مختله،، •

وه ههدف  های متفاوتی اا آن دارند؟ آيا ابان به كار رفته در پيام متناسهب بها گهر   

است؟



(Messenger/Source)منبعفرستنده پيام يا 

. فردی كه پيام را منتقل می كند•

؟استاعتماد مخاطب فرستنده پيام مورد آيا •

اركت آيا امکان آن وجود دارد كه برای انتقال پيام به مخاطبين، اا مش•

نمايندگان يک جامعه كمک گرفته شود؟



(Format/Medium)شکل انتقال پيام 

. مجرايی كه برای انتقال يک پيام مورد استفاده قرار می گيرد•

؟ برای انتقال پيام به مخاطب تاثير بيشتری داردكدام حالت •

ا هر يک اا دست اندركاران و مخاطبين برنامه كهدام فورمهت يه   برای •
رسانه مناسب تر است؟ 

اشده يا ارتباط چهره به چهره بيشتر تاثير می گذارد يا يک طومار امض•
يک برنامه راديويی تلويزيونی؟ 



زمان و مکان انتقال پيام

كجا و چه امان قرار است پيام جلب حمايت همه جانبه به مخاطب •
منتقل شود؟ 

در بسياری موارد، جلب حمايت كنندگان اا مراسم رواهای خاص در•
...  روا مادر، روا جهانی بهداشت، روا كارگر و. سال استفاده می كنند

.  اا جمله اين امان های مناسب است



ويژگی های يک پيام اثربخش

روشن و واضح خودن         بتناسج خا ب اطج •

هنندهغیربتنااض خودن               راج و  لج تو   •

فرانگبعتخر خودن                      بتناسج خا •

ترغیج هنندری                 دارات تنوع شکلی•

پیشنهادرر اادا  خعدي          پیش آزبون شده•



انواع سبک پيام 

ب و يا  تمركز بر روی احساسات مخاط: جاذبه عاطفی در برابر جاذبه منطقی

.(  ندمعموال پيام های عاطفی تاثير بيشتری دار)استفاده اا منطق و استدالل 

مربوط به محتوا يا تاكيد پيام بر نتايج مثبت: جاذبه مثبت در برابر جاذبه منفی

يهام ههای   پاسخ به پيام ههای مثبهت بهتهر اا پ   )اشاره به نتايج منفی حاصل اا رفتار 

.(منفی است



انواع سبک پيام 

و يا پرداختن تاكيد پيام بر فوايد جمعی: جاذبه جمعی در برابر جاذبه شخصی
فردنتايج مربوط به 

مهواردی  : ری بازپيام با نتيجه گيری مشخص در برابر پيام با نتيجه گي
ری برعهده كه نتيجه گيری مشخصی ارائه می شود، در مقابل مواردی كه نتيجه گي

.مخاطب گذاشته می شود

ه دفعهات و  پيام هايی كه به : جاذبه های بيان تکراری يا بيان يک باره پيام
.ل می شودتکراری به موضوعی می پردااند و يا پيامی كه تنها برای يک بار منتق



اجزای کليدی در پيام های جلب حمايت 

رای آن معرفی و بيان واضح و روشن موضوعی كه جلهب حمايهت به   : توصي، موضوع در پيام
مورد نظر است

ی شهود  پرداختن به بزرگی و اهميت موضوع مورد نظر است كه باعه  مه  : بيان بزرگی موضوع

يسه آن بها  بيان نتايج و تبعات حاصل اا مساله و مقا. توجه مخاطب به مساله مورد نظر جلب گردد

.آنچه قابل فهم و درک است و استفاده اا ابزارهای مناسب مانند اعداد و ارقام مفيد است

فهی حاصهل اا   ذكهر تهاثيرات من  : بيان تاثير منفی مشکل بر جامعه يا گروه های جمعيتی
.موضوع بر جامعه در پيام ضروری است

وع دست اندركاران چه كاری می تواننهد بهرای توجهه بهه موضه     :  انتظارات اا دست اندركاران
.انجام دهند




