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چرا ارتباط استراتژیک

      انتخاب استراتژي هاي ارتبـاطی صـحیح و اثـربخش بـراي ارتقـاي
، نیازمند برخورداري از چشـم انـدازي جـامع و توجـه     سالمت مردم

ي بایـد  چنـین راهکـار  . نیازهاي در اولویت مخاطبان اسـت  کامل به
ادغام یافته، بلندمدت، مبتنی بر نیازهاي رفتـاري و کـاربردي بـوده و    
نیروي هاي بالقوه اجتماعی مورد نیاز براي ایجاد تغییر مـورد نظـر را   نیروي هاي بالقوه اجتماعی مورد نیاز براي ایجاد تغییر مـورد نظـر را   

. تقویت کند
  موفقیت در برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي عادالنه سـالمت

و کیفیت زندگی مردم نیازمند توجه به دانش ارتباطات و تئوري هاي 
ارتباطی، وضعیت جامعه هدف، برخورداري از چشم اندازي مناسـب  

نفع و کلیدي، مشارکت مخاطبین و کانال هاي  و نیز توجه به افراد ذي
. ارتباطی است



آثار برقراري ارتباط استراتژیک 

    با برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سـالمت، احتمـال موفقیـت
برقراري چنـین ارتبـاطی، از   . هاي ارتقاي سالمت افزایش می یابد برنامه

طریــق توانمندســازي مــردم در تغییــر رفتارشــان و تســهیل تغییــرات 
برخورداري از استراتژي هـاي  . اجتماعی، در ارتقاي سالمت مؤثر است

ارتباطی مناسب، موجب توسـعه ارتباطـات بـراي ارتقـاي سـالمت و      ارتباطی مناسب، موجب توسـعه ارتباطـات بـراي ارتقـاي سـالمت و      

.افزایش اثربخشی آن می شود

    برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت، تعیـین کننـده جهـت
یک برنامه ارتقاي سالمت اسـت و موجـب هـدایت    ) فرمان اتوموبیل(

برنامه در راستاي تحقق اهداف مورد نظر می شود و عالوه بـر ایـن در   
همراهی و هماهنگی ذینفعان و همبستگی اجزاي مختلـف یـک برنامـه    

. ارتقاي سالمت نیز مؤثر است



چشم انداز استراتژیک  

     برنامه  ارتباطی ارتقاي سالمت براي توانمندسازي مردم، نیازمنـد چشـم انـدازي بلندمـدت
است که بتواند با نمایش اولویت هاي برنامه، تیم کاري را داراي انگیزه نماید و بـا انـرژي   

. هاي همکار شود جدیدي که خلق می کند موجب تقویت سازمان

 یک چشم انداز استراتژیک، چشم اندازي است که مورد اجماع تمامی ذي نفعان باشد، مقبول

.و واقعی باشد، منطبق بر نیازهاي واقعی مخاطبان باشد و شرکا را درگیر نماید

یک چشم انداز استراتژیک باید تصویري ذهنی از وضـعیت دلخـواه آتـی ارائـه نمـوده و             یک چشم انداز استراتژیک باید تصویري ذهنی از وضـعیت دلخـواه آتـی ارائـه نمـوده و
. و مشترك اعضاي تیم ارتقاي سالمت جامعه باشـد   ها و باورهاي عمده دربرگیرنده ارزش

اي  چنین چشم اندازي تنها بر ابعاد مشکل موجود تأکید ندارد بلکه بر امکـان ایجـاد آینـده   
.بهتر نیز توجه دارد

     یک چشم انداز  استراتژیک باید کاربردي بوده و دیدگاه  اعضاي تـیم ارتقـاي سـالمت در
چشم انداز هاي غیرکاربردي، اغلب به صورت . مورد آنچه که باید انجام شود را تعیین کند

رویاهاي یک رهبر غیرواقع گرا است؛ رویایی که در شرایط واقعی تحقـق نمـی یابـد و بـه     

. فراموشی سپرده می شود



اجزاي یک چشم انداز استراتژیک  

مبتنی بر موضوع اصلی برنامه ارتقاي سالمت باشد .

   مبتنی بر تاریخچه و ارزش هاي برنامه ارتقـاي سـالمت

.بوده و در پی تحقق اهداف آتی برنامه باشد.بوده و در پی تحقق اهداف آتی برنامه باشد

هاي ارتباطی را روشن سازد هدف و مسیر فعالیت.

بر قدرت کار تیمی تأکید نماید.



  منافع داشتن یک چشم انداز استراتژیک

  توانمندسازي اعضاي تیم اجراي برنامه ارتقاي سالمت براي کـار در
چــون چنــین چشــم انــدازي نشــان دهنــده جهــت هــدفی مشــترك؛ 

چشم انداز هاي خالق انـرژي بخشـند و بـه    . اولویت هاي برنامه است
بخشـند تـا در اجـراي     اي می اعضاي تیم ارتقاي سالمت قدرت تازه

. استراتژي هاي ارتباطی موفق شوند

بخشـند تـا در اجـراي     اي می اعضاي تیم ارتقاي سالمت قدرت تازه

. استراتژي هاي ارتباطی موفق شوند

    کمک به اعضاي تیم ارتقاي سالمت در تعیین اولویـت هـاي برنامـه؛
کند تا براي کسب نتایج خاص، اقدام  به شهروندان کمک میاین کار 

هنگامی که دیدگاه روشنی در مورد آینـده  . مناسب را به عمل آورند
وجود داشته باشد، به جاي درگیري و کشمکش بر سر روش انجـام  

. کار، وحدت نظر در مورد انجام یا عدم انجام آن کار ایجاد می شود



چارچوب تئوریک
برنامه ریزي برقراري ارتباط استراتژیک  

 در این راهنما از مدلPBC )   اسـتفاده  ) فرآینـد تغییـر رفتـار
مدل فرآیند تغییر رفتار، مشخص می کنـد کـه تغییـر    . می شود
. یک فرآیند است) به عنوان محصول برقراري ارتباط(رفتار 

    مردم اغلب در یکی از مراحل فرآیند تغییـر رفتـار هسـتند و     مردم اغلب در یکی از مراحل فرآیند تغییـر رفتـار هسـتند و
بخش زیادي از آنها در مراحل انتهـایی فرآینـد تغییـر رفتـار     

افرادي که در مراحل مشابه فرآیند تغییر رفتار هستند، . هستند
هـا و در   گروه مخاطب خاصی را تشکیل می دهند که به پیـام 

هاي  برخی مواقع رویکردهاي ارتباطی مشابهی از طریق کانال
هـاي ارتبـاط    هاي مبتنی بر جامعه و یا رسانه بین فردي، کانال

.جمعی نیاز دارند



مراحل مختلف فرایند تغییر رفتار

چنین مخاطبی مشکل و یا خطر تهدیدکننـده سـالمت   : فاقد دانش
.خود را نمی شناسد

چنین مخاطبی مشکل سالمت خود را می شناسد و در مورد : آگاه
.  رفتار مطلوب نیز آگاهی دارد

. چنین مخاطبی رفتارهاي سالم را می پسندد: تأییدکننده

.  رفتار مطلوب نیز آگاهی دارد

چنین مخاطبی رفتارهاي سالم را می پسندد: تأییدکننده .

چنین مخاطبی قصد دارد رفتار سالم را انجام دهد: داراي قصد .

دهد چنین مخاطبی رفتار سالم را انجام می: عامل .
چنین مخاطبی رفتار سالم را انجام داده و بـه سـایرین نیـز    : مروج

. می کند  توصیه



فرآیند     
تغییر  
رفتار قصد  رفتار

عمل

توصیه

رفتار

دانش اولیه
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تایید

قصد  رفتار



)1997پی یترو و همکاران، (مدل فرایند پی  

. درك چیسـتی معضـل سـالمت و موانـع تغییـر آن ضـروري اسـت       : تحلیل وضعیت موجود. 1 
حرف هاي مخاطبین برنامه را بشنوید؛ سیاست هاي موجود برنامه، منابع، نقاط قوت و ضعف آن 

. را ارزیابی نموده و منابع ارتباطی موجود را تجزیه و تحلیل کنید

اهداف اختصاصی، دسته بندي مخاطبین، تحلیل رفتـار  : تعیین استراتژي هاي ارتباطی مناسب. 2
هاي ارتباطی، طراحی برنامه ارتباط بین فـردي،   مخاطبین، تعیین مدل تغییر رفتار، انتخاب کانال

.طراحی برنامه عملیاتی و نظام ارزشیابی برنامه را تعیین کنید

محتـواي  : آزمون و بازنگري در آن و تولید پیام نهایی طراحی و تولید پیام اولیه و پیش. 3 محتـواي  : آزمون و بازنگري در آن و تولید پیام نهایی طراحی و تولید پیام اولیه و پیش. 3
پیام اولیه را در جمعیـت نمونـه مخـاطبین و    . پیام را طراحی و پیام مورد نظرتان را تولید کنید

هاي اولیه بـازنگري کـرده و    براساس نتایج پیش آزمون، در پیام. افراد کلیدي پیش آزمون کنید
.پیام نهایی را تولید نمایید

هاي کلیدي را بسیج کنید؛ فضاي سازمانی  سازمان: مدیریت، اجرا و پایش و ارزشیابی برنامه. 4
مثبت را ایجاد نمایید؛ طرح عملیاتی را اجرا کنید؛ میزان پیشرفت یا انحراف از برنامه را پایش 

. کنید

هاي آتی را معین  تأثیر برنامه بر مخاطبین را سنجیده و روش بهبود پروژه: ارزیابی تأثیر برنامه. 5
. نمایید

با تغییر شـرایط، خـود را وفـق داده و بـراي اسـتمرار      : ریزي براي استمرار و تداوم برنامه. 6
. ریزي کنید برنامه  تان برنامه
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تعریف ارتباط استراتژیک

ـ    یک ارتباط استراتژیک دربرگیرنده داده ک؛ هاي علمی کـافی و مبـانی تئوری
اهداف اختصاصی واقعی؛ تحلیـل منـابع و موانـع تغییـر      مناسب؛چشم انداز 

.نفعان است رفتار؛ مشارکت فعال افراد کلیدي و ذي

      ارتباط استراتژیک عالوه بر مبـانی تئوریـک، از داده هـاي علمـی و حقـایق
موجود براي تعیین چشم انداز بلندمدت برنامه و اهـداف رفتـاري مبتنـی بـر     موجود براي تعیین چشم انداز بلندمدت برنامه و اهـداف رفتـاري مبتنـی بـر     

چشم انـداز و اهـداف اختصاصـی برنامـه از طریـق      . کند واقعیت استفاده می

. یابد گفتگو با مخاطبین مورد نظر و افراد ذینفع توسعه می

  در این دیالوگ، هم فرستنده و هم گیرنده تحت تأثیر قرار گرفته و در جهـت
استفاده از ترکیبی از علـم  . دارند هدف مشترك و اصالحات متقابل گام برمی

و هنر براي برقراري ارتباط استراتژیک مناسب و صحیح براي ارتقاي عادالنه 

. سالمت و کیفیت زندگی مردم ضروري است



ویژگی هاي ارتباط استراتژیک 

تـالش بـراي برقـراري ارتبـاط     : به دنبال نتـایج مشخصـی باشـد   . 1
. باشد و نتایج مشخصی را در پـی داشـته باشـد    ثر ؤاستراتژیک، باید م

یید و پذیرش یک رفتـار خـاص و افـزایش    أافزایش دانش مخاطبین، ت
ظرفیت شرکاي محلی براي اجراي چنین برنامه هایی توسـط خودشـان   

. برخی از نتایج مورد انتظار هستند

رویکرد علمـی و مبتنـی بـر شـواهد برقـراري ارتبـاط       : علمی باشد. 2

. برخی از نتایج مورد انتظار هستند

رویکرد علمـی و مبتنـی بـر شـواهد برقـراري ارتبـاط       : علمی باشد. 2
. هاي دقیق و تئوري هاي مناسـب اسـت   استراتژیک، مستلزم وجود داده

هاي کافی براي تعریـف   این کار با انجام تحقیق پایه و جمع آوري داده
هاي ممکن و عملی و توصیف  حل یک مشکل سالمت خاص، تعیین راه

در ایـن رویکـرد، حقـایق علمـی     . مخاطب مورد نظر صورت می گیرد
مورد توجه قرار می گیرد تا صحت و اعتبار پیام هاي مـورد اسـتفاده در   

.برنامه تضمین شود



ویژگی هاي ارتباط استراتژیک 

رویکردي بـا شـناخت نظـر و دیـدگاهی کـه       چنین: مشتري محور باشد. 3
نظرات مخاطبین برنامـه  . شود مشتري از نیازهاي سالمت خود دارد، آغاز می

به ویژه در تحقیق کیفی و رویکردهاي یادگیري مشارکتی، نقـش مهمـی در   
به عالوه، رویکرد مشتري محـور در  . هاي مناسب و صحیح دارد انتخاب پیام

اتخاذ راهبردهاي مؤثر کاهش شـکاف قـدرت و از جملـه تعـادل قـدرت      
مشارکت بیشتر مشتریان وقتی حاصل می شود که اجازه . جنسیتی مؤثر است

اتخاذ راهبردهاي مؤثر کاهش شـکاف قـدرت و از جملـه تعـادل قـدرت      
مشارکت بیشتر مشتریان وقتی حاصل می شود که اجازه . جنسیتی مؤثر است

انتخاب راه حـل مشـکل شـان را داشـته باشـند و حتـی خـود مشـکل در         

. اولویت شان را انتخاب کنند

گیري مشـارکتی   ارتباط استراتژیک موجب ارتقاي تصمیم: مشارکتی باشد. 4
ریزي،  از جمله برنامه Pنفع در تمام مراحل فرآیند  توسط افراد کلیدي و ذي

نفـع   نکته مهم و کلیدي، درگیر نمـودن افـراد ذي  . شود اجرا و ارزشیابی می

.  وکلیدي در شروع فرآیند طراحی برنامه برقراري ارتباط استراتژیک است



ویژگی هاي ارتباط استراتژیک 

مخاطبین باید از انجام یک فعالیـت  : مبتنی بر سود باشد. 5
ایـن  . ارتقایی و یا تالش ارتباطی سـود مشخصـی ببرنـد   

خصوصیت در ارتباط نزدیک با هویت طوالنی مدت رفتار 

. و استقرار رفتار جایگزین است. و استقرار رفتار جایگزین است

فعالیت هاي ارتقاي : مرتبط با سیستم ارائه خدمت باشد. 6
سالمت باید خدمت خاصی را مشـخص کـرده و تـرویج    

این رویکرد بر مفهـوم خودکارآمـدي فـردي و نیـز     . کنند

. حمایت از خودکارآمدي جمعی تأکید دارد



ویژگی هاي ارتباط استراتژیک 

در ارتبـاط اسـتراتژیک مـؤثر، از رسـانه هـا و      : از چند کانال ارائه شـود . 7
در برقـراري ارتبـاط   . شـود  کانال هاي ارتباطی متعدد و متنوعی استفاده مـی 

استراتژیک اغلب براي تبـادل دو سـویه و پویـاي اطالعـات، از ترکیبـی از      
هـاي ارتبـاط جمعـی مختلـف      ارتباطات بین فردي، مبتنی بر جامعه و رسانه

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که اثربخشـی پیـام هـاي    . استفاده می شود
هاي ارتباطی مورد استفاده براي انتشار  رفتاري با تعدد رسانه ها و تنوع کانال

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که اثربخشـی پیـام هـاي    . استفاده می شود
هاي ارتباطی مورد استفاده براي انتشار  رفتاري با تعدد رسانه ها و تنوع کانال

آن در ارتباط است که از این مسئله گاهی به عنوان ضریب نفـوذ نـام بـرده    
یک برقرارکننده ارتباط مؤثر مانند نجار خوبی است که می داند چـه  . شود می

موقع از چکش یا سایر ابزارهاي خود استفاده کند، برایش مهـم نیسـت کـه    
رسانه ارتباط جمعی بهتر است یا بین فردي زیرا می داند کـه هـر رسـانه اي    
نقش و جایگاه مخصوص به خود را دارد و یک برقرارکننـده ارتبـاط مـاهر    
می تواند با توجه به موقعیتی که در آن قرار می گیرد، از هر ابزار یا ترکیبی از 

. کند مناسب ترین آنها استفاده 



ویژگی هاي ارتباط استراتژیک 

: گیـرد  جلب حمایت همه جانبه در دو سطح انجام می: ترویجی و حمایتی باشد. 8
/ جلب حمایـت فـردي  . برنامه ریزان/اجتماعی و سطح سیاست گذاران/سطح فردي

افتد که پذیرندگان جدید و یا فعلی یک رفتـار، تغییـر    اجتماعی هنگامی اتفاق می
رفتار ایجاد شده را ارزشمند دانسته و اعضاي خانواده و دوستان شان را نیز تشویق 

جلب حمایت همه جانبه برنامه ریزان و سیاست گذاران هنگامی . به پذیرش آن کنند
در . خاصی باشد  اتفاق می افتد که هدف از برقراري ارتباط، تغییر سیاست یا برنامه

جلب حمایت همه جانبه برنامه ریزان و سیاست گذاران هنگامی . به پذیرش آن کنند
در . خاصی باشد  اتفاق می افتد که هدف از برقراري ارتباط، تغییر سیاست یا برنامه

چنین مواقعی نقش عوامل اجتماعی مؤثر در رفتـار مـورد نظـر گسـترده بـوده و      
اهداف رفتـاري، اغلـب   . تأثیرگذاري صرف بر رفتار فردي شهروندان کافی نیست
ها، قـوانین،   مشی ها و خط موجب تغییر رفتار فردي شهروندان می شوند اما سیاست

هاي عمومی از تغییر شرایط اجتماعی براي تغییـر پایـدار یـک     راهکارها و برنامه
هر یک از سطوح فردي و جمعی جلب حمایت همه جانبه، . رفتار حمایت می کنند

. شود موجب تقویت سطح دیگر می



ویژگی هاي ارتباط استراتژیک 

برقرارکننده ارتبـاط اسـتراتژیک در امـور    : کیفیت باالیی داشته باشد. 9
ها و  طراحی پیام: سسات شایسته همکاري می کندؤزیر با افراد ماهر و م

 ،اي رسانه هاي آموزشی کیفی، تولید مطالب و رسانه هاي آموزشی حرفه
اطمینان از تناسب، صحت و کیفیت فعالیت هـاي ارتبـاطی مبتنـی بـر     

.اي جامعه و تقویت روابط مشاوره .اي جامعه و تقویت روابط مشاوره

سنجش تأثیر مداخالت ارتباطی در یک روستا یا : قابل سنجش باشد. 10
محله کوچک مشـکل نیسـت و چـالش واقعـی، سـنجش تـأثیر ایـن        

اسـتراتژي هـاي   . مداخالت در سطوحی وراي یک روستا یا محله است
درکل، . تر نیز قابل سنجش هستند ها یا مناطق وسیع ارتباطی در جمعیت

سنجش تأثیر مداخالت ارتباط جمعی نسـبت بـه مـداخالت ارتبـاطی     
تر است و سنجش دو مـورد اخیـر،    مبتنی بر جامعه یا بین فردي، آسان

.گران تر و مشکل تر است



ویژگی هاي ارتباط استراتژیک 

برقراري ارتباط استراتژیک چیزي نیسـت  : برنامه اي بلندمدت باشد. 11
یک استراتژي ارتبـاطی خـوب بایـد در    . که در یک مرحله انجام گیرد

طول زمان تداوم داشته باشد تا به تمامی مخاطبین برسد و منشاء تغییـر  
استمرار یک راهکار ارتباطی در سطوح محلـی و سـازمانی و در   . شود

بین مدیران و ارائـه دهنـدگان، آثـار طـوالنی مـدت برقـراري ارتبـاط        
. استراتژیک را تضمین می کند

بین مدیران و ارائـه دهنـدگان، آثـار طـوالنی مـدت برقـراري ارتبـاط        
. استراتژیک را تضمین می کند

برقراري ارتباط استراتژیک براي تحقق نتـایج  : هزینه اثربخش باشد. 12
طراحـان  . ایمنی مـورد نظـر بایـد کارآمـد و هزینـه اثـربخش باشـد       

استراتژي هاي ارتباطی باید با هدف رسـیدن بـه ترکیـب ایـده آلـی از      
اثربخشی هریک از مداخلـه هـا را     هاي ارتباطی، هزینه ها وکانال فعالیت

. بررسی نمایند



مراحل طراحی برنامه ارتباط استراتژیک  

تعیـین و شـناخت مشـکل؛ تعیـین مخـاطبین      ( موجودتحلیل وضعیت ـ 1
بالقوه؛ شناسایی منابع  ارتباطی موجـود؛ ارزیـابی شـرایط محیطـی؛     

) مروري بر نقاط قوت و  نقاط ضعف و  فرصت ها و تهدید ها

تعیـین گـروه هـاي مختلـف مخـاطبین؛           (بنـدي مخـاطبین    دسـته  ـ 2  تعیـین گـروه هـاي مختلـف مخـاطبین؛           (بنـدي مخـاطبین    دسـته  ـ 2 
اولویت بندي مخاطبین؛ شناسایی مخاطبین کلیدي؛ رسم تصویري از 

) مخاطبین اولیه

بیان تغییر رفتار مورد نظر در هر گـروه  (اهداف اختصاصی تغییر رفتار  ـ3
از مخاطبین؛ بیان میزان تغییر رفتار مورد نظر؛ تعیین چارچوب زمانی 
تغییر رفتار مورد نظر؛ تعیین ارتباط اهداف اختصاصی تغییر رفتار بـا  

)اهداف برنامه؛ تعیین شاخص هاي پایش پیشرفت



مراحل طراحی برنامه ارتباط استراتژیک  

مـروري بـر مشـکالت کلیـدي،     (تعیین اسـتراتژي مناسـب   ـ 4 
بندي مخاطب و اهداف اختصاصی تغییر رفتار؛ تعیین هویت  تقسیم

/ خـدمت /طوالنی مدت رفتار و استقرار رفتار جایگزین؛تعیین رفتار
محصول جایگزین؛ تعیین اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب و اسـتدالل     

)منطقی آن

محصول جایگزین؛ تعیین اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب و اسـتدالل     

)منطقی آن

پیام؛ تعیین نکات   تعیین حقایق کلیدي؛ تعیین وعده(خالصه پیام  ـ5
حمایتی پیام؛ تعیین چالش هاي رقابتی  پیـام؛ تـدوین بیانیـه تـأثیر     
غایی و ماندگار پیـام در ذهـن مخـاطبین؛ توصـیف ویژگـی هـاي       

)شناسایی نکات کلیدي پیام ؛) مشتري  دلخواه



مراحل طراحی برنامه ارتباط استراتژیک 

هـاي ارتبـاطی بـراي     انتخاب بهترین کانال(ها و رسانه هاي ارتباطی  کانال-6
دسترسی به مخاطبین مورد نظر؛ تعیـین رسـانه هـاي ارتبـاطی؛ ادغـام      

)ها و رسانه هاي ارتباطی ها، کانال پیام

ها  شناسایی سازمان رهبر و شرکاي همکار؛ تعیین نقش( تدابیر مدیریتی -7 
تعیین شرح وظایف روزانـه شـرکا و   ؛ هاي هر یک از شرکا ولیتئو مس

ها  شناسایی سازمان رهبر و شرکاي همکار؛ تعیین نقش(
تعیین شرح وظایف روزانـه شـرکا و   ؛ هاي هر یک از شرکا ولیتئو مس

تعیین چارچوب زمـانی اجـراي اسـتراتژي    ؛ نحوه هماهنگی فعالیت ها

) ها منتخب؛ تعیین بودجه مورد نیاز؛ طراحی نظام پایش فعالیت

تعیین چشم انداز و نـوع ارزیـابی؛ طراحـی نظـام      ( طرح ارزیابی -8 
ها؛ طراحـی                  ؛ تعیین طرح ارزشیابی و منابع دادهبرنامه پایش و ارزشیابی

) ارزشیابی هاي خاص



؟هر یک از موارد زیر چگونه استسالم جایگزین در وضعیت گزینه 

مخاطبین
کنندگان یا  استفاده: براي چه بخشی از مخاطبین مناسب است

غیراستفاده کنندگان؟ مخاطب اولیه یا افراد کلیدي؟

اهداف اختصاصی
منافع و مزایاي آن  کند؟آیا  آیا اهداف اختصاصی تغییر رفتار را برآورده می

روشن هستند؟
آیا استقرار و جایگزینی دلخواه را تقویت می سازد؟استقرار

به حداکثر رساندن مزایاي 
رقابتی

نقشی در  دارد؟آیا هویت و جایگزینی مناسبی آیا آیا تمایز و اختالفی دارد؟ 
منافع آن با رفتار جاري مخاطبین رقابت می کند یا نه؟دارد؟آیا تقویت برنامه 

در چه مرحله اي از تغییر رفتار به کار می آید؟مرحله تغییر رفتار
در زمان پیش بینی شده براي تغییر رفتار، شدنی است؟تناسب زمانی در زمان پیش بینی شده براي تغییر رفتار، شدنی است؟تناسب زمانی

نیازبه تداوم و تکرار ارتباط
نیازمند چه تداوم و تناوبی حمایتی  چنیناست؟آیا نیازمند حمایت ارتباطی 

است؟

ترویج آن وابسته به چه رسانه یا رسانه هایی است؟مورد نیازرسانه هاي ارتباطی 

سطح ملی، منطقه اي و یا محلی؟منطقه پوشش

آیا منابع آن قابل کسب است؟ آیا هزینه اثربخش است؟منابع

آیا مخاطب به این رفتار ادامه می دهد؟پایداري

هویت طوالنی مدت آن قوي است یا نه؟هویت طوالنی مدت

مزیت این گزینه بر گزینه هاي مشابه چیست؟وجود گزینه هاي مشابه

چه میزان با استراتژي ارتباطی تطابق دارد؟تناسب با استراتژي ارتباطی

ذي نفعان و افراد کلیدي است؟مورد حمایت چقدر میزان حمایت



نقاط ضعفنقاط قوت مخاطبینکانال ارتباطی

بین فردي

ـ  خـدمت دهنده  ارائه ه ب
به همسر کننده،  مراجعه

ــال  ــه همسر،همسـ بـ
همسال

افراد

است معتبرترین کانال ارتباطی ممکن 
باشد زیرا ارتبـاط چهـره بـه چهـره     

شـدت  به .استمشارکتی اغلب .است
.باشد مؤثر می

نیازمنـد  .اسـت ها مشکل  پیامکنترل 
تخصصـی از طریـق   آموزش هــاي  

ــاهر    ــاط م ــده ارتب ــک برقرارکنن ی
زمـان  .اسـت آن گران سنجش .است

زیادي صرف ایجاد دسترسی به تمام 
.شود مخاطبین می

مبتنی بر جامعهمبتنی بر جامعه

ــی    ــاي محل ــانه ه رس
ــی،  ( ــریات محلـ نشـ

)رادیوهاي محلی

زنان، مردان، 
کودکان

هـاي   از رسانهمعتبرتر .مشارکتی است
ارتباط جمعی است زیرا محلی شـده  

.آن پایین استهزینه .است

بـه  دسترسـی  .استآن گران سنجش 
تکـرار آن  امکان .است مخاطبین کم

.یک طرفه استارتباط .استکم 

رویـــدادهاي محلـــی 
نمــایش هــاي محلــی، (

ــی،   ــات گروهـ جلسـ
، بسـیج   مسابقات رالـی 

جامعه یا جلب حمایت 
)همه جامعه

اقشار مختلف 
ــاطبین  مخـــ

محلی

هاي ارتباط  است بیش از رسانهممکن 
جمعی یا رسانه هاي مبتنی بر جامعـه،  
اعتبار داشته باشد زیـرا مخـاطبین را   

موجـب تقـــویت   .سـازند  درگیر می
ــی   ــاطی محلـ ــاي ارتبـ ــبکه هـ شـ

تـالش هـاي   موجب تــداوم  .می شود
آن کم استهزینه .می شودارتباطی 

بـه  دسترسـی  .استآن گران سنجش 
آن آسـان  تکـرار  .استمخاطبین کم 

.نیست



معایبمزایامخاطبین  کانال ارتباطی

1هاي ارتباط جمعی کانال

تلویزیون

دار،  زنان خانه
ــاي  اعضــــ
ــانواده  خــــ

مردان، زنان، (
ــالغ،   ــراد ب اف

)کودکان

آیـد و بحـث فـامیلی را     ها مـی  خانهبه 
درصـد بـاالیی از   بـه  .دهـد  شکل مـی 

حـداکثر  .رسـد  مخـاطبین مورد نظر می
تصویر، صـدا و  (دهد  نتیجه را ارائه می

.اثربخش استهزینه ).حرکت

تولید باال است و بیشـتر  هزینـــه 
ممکـن  .روسـتایی شهري است تـا  

هاي خاصی از سال،  است در زمان
پخـش برنامـه   زمـان  .باشـد گرانتر 

ممکن است مناسب نباشد؛ تکـرار  
پخش هم ممکـن اسـت در زمـان    

.مناسبی نباشد

ــالغ،   ــراد ب اف
پخش هم ممکـن اسـت در زمـان    .اثربخش استهزینه ).حرکت)کودکان

.مناسبی نباشد

رادیو
افراد، اعضاي 
ــانواده ،  خـــ

بالغین

ــیاري  ــال  در بس ــا کان ــورها تنه از کش
ارتبـــاطی بـــا برخـــی از مخـــاطبین 

آن را در بـین مخـاطبین   می تـوان  .است
توزیع نمود تا دسترسـی بـه آن ایجـاد    

هـاي تلویزیـونی را تقویـت     پیـام .شود
ــی ــد م ــی.کن ــالق   م ــامالً خ ــد ک توان
تواند  می.استاز تلویزیون ارزان تر .باشد
.ها را به زبان محلی ارسال کند پیام

. دائم به آن گوش نمی دهدمخاطب 
هـاي مختلفـی بـراي     اگر ایسـتگاه 

پوشش یک منطقـه وجـود داشـته    
بـر   باشد، رسیدن به مخاطب هزینـه 

موقعیت بصري وجود هیچ .شود می
آن همیشه و در تمام خریـدن .ندارد
.باشد هاي کشور، آسان نمی بخش



معایبمزایامخاطبین کانال ارتباطی

2هاي ارتباط جمعی کانال

 مردان، زنان،مجالت
جوانان

 به مختلف مخاطبین دسته بندي امکـــان
  مسائل و ها نگرش زندگی، شیوه تفکیک

  آن از استفاده .دارد وجود آنها جمعیتی
 مطالب و می کند تمایز و ارزش ایجـــاد
.شود می دست به دست آن خواندنی

 براي فقط.است کم تکرار امکان 
  زمان .است مناسب سواد با افــراد
 مورد مخاطبین هدایت براي طوالنی

.است نیاز

ها روزنامه
  زنان مردان،

 و کرده تحصیل
سیاستگزاران

 ها رسانه سایر براي اي واسطه
 امـــپی موقع به ارسال موجب.است

 پیام مورد در می توان تفضیل به .می شود
  و است تأثیرگذار .کرد اطالع رسانی

 مطالب حجم و صفحات تعـــــــداد
.است منعطف

 مناسب سواد با افراد براي فقط 
 پیام انتقال در آن تولید کیفیت.است
 کوتاهی مصرف تاریخ .است مؤثر
 اثربخش-هزینه است ممکن.دارد

.نباشد

  شهري تبلیغ
 بیلبورد،(

)بورد باس
مردان و زنان

 ایجاد یــا موضوعی شناسایی براي 
 پیام تقویت موجب و است خوب آگاهی

 با مناطق در و می شود رسانه ها سایر
  ارائه امکان و است مؤثر سنگین ترافیک

.می کند فراهم را مختصر بسیار پیام هاي

  مشاهده زمان در محدودیت 
 در محدودیت .دارد وجود مخاطبین
  آن اثر .دارد وجود پیام محتواي

.نیست ماندنی خیلی



آشنایی با هشت تاکتیک ارتباطی 

     در اینجا منظور از تاکتیک ارتباطی، ترکیبی مناسـب و هدفمنـد از رسـانه هـاي
ارتباطی براي القاي یک منظور یا هدف خاص در راسـتاي اسـتراتژي انتخـابی    

.براي ارتقاي ایمنی است

استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه هاي ارتباطی براي : جلب حمایت همه جانبه. 1
ایجاد تغییر در باورها و افکار عمومی و خلق منابع ضروري و بسیج نیروهـا در  

.حمایت از یک موضوع، سیاست یا نماینده انتخاباتی
ایجاد تغییر در باورها و افکار عمومی و خلق منابع ضروري و بسیج نیروهـا در  

.حمایت از یک موضوع، سیاست یا نماینده انتخاباتی

استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه هاي ارتباطی براي آگـاه سـازي و   : تبلیغات. 2
.  ترغیب مخاطبین به استفاده از یک خدمت، محصول یا رفتار مشخص

استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه هـاي ارتبـاطی بـراي    : بازاریابی اجتماعی. 3
اي که  مخاطبین در مورد یک رفتار دلخواه یا انجام اقدامی واسطه  تقویت انگیزه

هـاي مجـانی،    ها، نمونه کوپن توزیع شود، مانند منجر به انجام رفتاري خاص می
.مسابقات، خریدکاال



آشنایی با هشت تاکتیک ارتباطی 

استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه هـاي ارتبـاطی کـه    : ارتباط چهره به چهره. 4
دهنـدگان خـدمت را تقویـت نمایـد ماننـد       بتواند ارتباط فردي مشتریان و ارائـه 

. مشورت همساالن در خارج از مدارس

ایجـاد و حمایـت مـالی از    : ایجاد و حمایت مالی از رویدادها و مناسبت هـا . 5
رویدادهاي محلی و مناسبت ها در جلب توجه مخاطبین و ترویج رفتـار دلخـواه   

. مؤثر است
رویدادهاي محلی و مناسبت ها در جلب توجه مخاطبین و ترویج رفتـار دلخـواه   

. مؤثر است

استفاده هدفمند از ترکیبی از رسـانه هـاي ارتبـاطی بـراي جلـب      : بسیج جامعه. 6
. حمایت فعال جامعه و تسهیل پذیرش رفتاري دلخواه

استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه هاي ارتبـاطی چـاپی رایگـان بـراي     : انتشار. 7
. آگاه سازي مخاطبین و اصالح نگرش آنها

استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه هاي ارتبـاطی جـذاب، خـالق و    : سرگرمی. 8
. هاي آموزشی مفرح براي انتقال غیرمستقیم یا هم زمان پیام



کاربردهامعایبمزایاارتباطیتاکتیک 

جلب حمایت
همه جانبه

ـ حمایت سیاستگذاران را جلب  

.می کند
.مردم می شودهمکـاري ـ موجب 

ـ محیط حمایتی مثبتی را خلق  

.کند می
.ـ از میزان مخالفت ها می کاهد

ـ دسترسی به گروه هدف محدود  

.است
.ـ کاري تخصصی است

ـ وابسته به آشنایی با ساختارها و  

.روابط افراد است
.ـ در کوتاه مدت اثري نمی کند

ـ ایجاد یا تغییر قوانین یا  

سیاست ها
، اجتماعی یا  قانونیـ تغییر محیط 

سیاسی
ـ کاهش مخالفت ها

هاي ارتباطی ملی ـ برنامهـ در شروع گران است اما در  

اتتبلیغ

ـ قابلیت باالي کنترل محتواي پیام و  

.تولید رسانه
ـ قابلیت باالي انتشار و پخش  

.بندي و استمرار پیام رسانه ها، زمان

ـ در شروع گران است اما در  
.طوالنی مدت، هزینه اثربخش است

ـ نیازمند استفاده از مؤسسه  
.تبلیغاتی است

ـ ممکن است فضاي انتقال پیـام  
.باشدمحدود 

.ـ اعتبار آن کمتر است

هاي ارتباطی ملی ـ برنامه
پیام هاي کنتـرل ـ هنگامی که 

.برنامه ضروري باشد
ـ هنگامی که مخاطبیــن،  

دسترسی به رسانه هاي ارتباط  

.جمعی داشته باشند

بازاریابی 
اجتماعی

.ـ واکنش مخاطب باالست
مخاطب  اقـدام ـ موجب تحریک و 

.می شود

ـ اقدام، فوري است اما اغلب 

.کوتاه مدت است
.ـ تداوم و توسعه آن گران می باشد

ـ هنگام تشویق به آزمایش یک  
رفتار جدید یا معرفی محصول یا  

خدمتی جدید
ـ براي تحریک مخاطبین به  

استفاده از یک محصول، خدمت یا  

رفتار جدید



کاربردهامعایبمزایاارتباطیتاکتیک 

ارتباط چهره به 
چهره

.رسد ـ در سطح فردي به مخاطب می
.ـ ارتباط دوطرفه است

ـ ارائه دهنده خدمت بر تغییر رفتار  

.کند تأکید داشته و آن را تقویت می
ـ ارتباط بین ارائه دهنده خدمت یا  

.مشاور و مشتري را تقویت می کند
.ـ امکان گرفتن پس خوراند وجود دارد

دهنده خدمت یا مشاور   ـ اگر وعده ارائه
انگیزه می شود   همسال تحقق نیابد مخاطب بی

.و دوباره مراجعه نمی کند
ـ مطالب آموزشی باید قابل فهم، جذاب و  

.در دسترس باشد
ـ دسترسی به مخاطبین محدود و زمان بر  

.است
ـ در هر موقعیتی، نتایج متفاوتی را به بار  

.می آورد

دهنده   ـ براي هر ارائه

خدمت
ـ ارتقاي کیفیت  

خدمات و مراکز ارائه  

دهنده خدمت
ـ در موقعیت مناسب 
براي برقراري ارتباط  

بین فردي

ایجاد و حمایت مالی 
از رویدادها و 

مناسبت ها

ـ موجب شهرت و افــــزایش  

.رضایت می شود
ـ متمرکز بر عوامل درگیر در برنامه  

.است

.ـ کوتاه مدت و گاه پرهزینه است
ـ حامیان مالی باید متقاعد شده، سود برده و   

.با برنامه سازگار باشند

اجراي یک  آغـاز ـ در 

بسیج آموزشی
ـ براي آگاه سازي

ـ براي ترویج یک برند  

یا شعار
ـ براي برقراري ارتباط  

بین یک برند با مشتري

بسیج جامعه

.ـ کل جامعه را درگیر می کند
ـ از تغییر رفتار فردي و جمعی،  

.کند حمایت می
ـ به تغییر هنجارهاي اجتماعی کمک  

.کند می

.ـ از نظر زمانی فشرده است
.ـ سنجش آن زمان بر است

.ـ در جوامع غیر همگن مؤثر نیست

ـ ایجاد و توسعه 

مشارکت پایدار جامعه



کاربردهامعایبمزایاارتباطی تاکتیک

انتشار

خاصی را مطرح موضوع ـ 

.کند می
.ـ منبع معتبرتري است

ـ به سرعت آگـاهی را ایجاد 

.نماید می
ـ گران نیست و موجب تقویت 

ـ امکان کنترل پیام و جایگزین 

.نمودن رسانه وجود ندارد
اي،  ـ براي تقویت ارتباطات رسانه

.باشد زمان بر می

یـا  ـ معرفی محصول 

خدمتی جدید
ـ هنگامی به کار می رود 
که حقایق ارزشمندي  در  
مورد یک موضوع وجود 

.داشته باشد ـ گران نیست و موجب تقویت 

.هاي آموزشی می شود بسیج

.باشد زمان بر می
.داشته باشد

سرگرمی

.ـ پذیرش مخاطبین باالست
.ـ محتواي برنامه جذاب است

توانند تشویقی  ها می ـ پیام

.باشند

.ـ تولید پرهزینه است
.ـ نیازمند طراحی دقیق است

هاي   ـ همراهی با بسیج

تبلیغاتی ملی
ـ تأکید بر یک استراتژي 

ملی
ـ ترویج ترکیبی از  

هاي ارتقاي ایمنی   پیام



انواع ارزشیابی 
در برنامه هاي ارتباطی ارتقاي سالمت به تفکیک هدف 

  ارزیـابی نیازهـا، عالیـق و وضـعیت     (چشم انداز و اهداف برنامـه
تعیـین عوامـل بازدارنـده و تقویـت      -اقتصادي و اجتماعی شهروندان

ها  تعیین نحوه توصیف و سنجش فعالیت -محصول/رفتار/کننده خدمت
) و آثار برنامه

هـاي معرفـی    اصالح و بـازنگري طـرح  ( غییر رفتار ناشی از برنامهت هـاي معرفـی    اصالح و بـازنگري طـرح  ( غییر رفتار ناشی از برنامهت
هـاي   تعیـین میـزان پیشـرفت طـرح     -محصـولی جدیـد  /رفتار/خدمت
تقویـت   -بهبود محتواي مطالب و رسـانه هـاي آموزشـی     -اي مداخله

توجه به رعایـت حقـوق    -تطابق رسانه ها با شرایط فرهنگی مخاطبین
مـدیریت تقاضـاي    -هـاي آمـوزش کارکنـان    تعیین اولویت -مخاطبین
تعیین میزان بهبود  -هاي ارتباطی پیام یتمیزان اعتبار و شفاف -مخاطبین

)تعیین میزان حمایت جامعه از برنامه -رضایت مشتري



انواع ارزشیابی
در برنامه هاي ارتباطی ارتقاي سالمت به تفکیک هدف  

 هـاي ایجـاد شـده در شـرکا     سنجش مهـارت (ارزیابی آثار برنامه- 
سنجش  -دهندگان خدمت در طول زمان سنجش میزان تغییر رفتار ارائه

 -تعیین کیفیت ارائه خدمت هر یـک از شـرکا   -اثربخشی برنامه  هزینه
تعیـین میـزان موفقیـت در     -تعیین اولویت هاي جدید سرمایه گـذاري 

  -تعیین میزان تأمین نیازهاي پایه براي تغییر رفتار -تحقق اهداف برنامه
هاي مختلف براي مقایسه آثار مداخالت  تحلیل همزمان نتایج ارزشیابی

  -تعیین میزان تأمین نیازهاي پایه براي تغییر رفتار -تحقق اهداف برنامه
هاي مختلف براي مقایسه آثار مداخالت  تحلیل همزمان نتایج ارزشیابی

) آوري تجارب موفق برنامه جمع -مشابه

  هـاي مداخلـه   ارتقـاي کیفیـت پیـام   (تحلیل تأثیر برنامه بر شـرکا-  
افــــزایش انگیزه شرکا براي تعامل با یکـدیگر بـه منظـور ارتقـاي     

ایجاد اجماع در بین شرکا بـا توجـه بـه اهـداف      -ایمنی مخاطبین شان
حمایـت از تغییـر و    -هـاي ارزشـیابی   آشنایی شرکا با مهارت -برنامه

) توسعه سازمانی



خالصه استراتژي ارتباطی منتخب 

تحلیل وضعیت موجود . 1

) مشکل ایمنی که برنامه در صدد حل آن است(هدف . الف

)رفتار یا تغییر ایمنی دلخواه براي بهبود وضعیت ایمنی (موضوعات کلیدي ایمنی . ب

) گذارد که بر وضعیت ایمنی تأثیر می SWOT(محتوا . پ

شکاف هاي اطالعاتی موجود . ت

تحقیق پایه . ث

راهکار ارتباطی . 2

)اولیه، ثانویه و افراد کلیدي (مخاطبین . الف )اولیه، ثانویه و افراد کلیدي (مخاطبین . الف
اهداف اختصاصی . ب
هویت طوالنی مدت رفتار و استقرار رفتار جایگزین. پ
استراتژي ارتباطی منتخب . ت

نکات کلیدي پیام . ث

کانال ها و رسانه هاي ارتباطی. ج

تدابیر مدیریتی . 3

نقش ها و مسئولیت ها . الف
محدوده زمانی . ب
بودجه . پ

پایش و ارزشیابی : ارزیابی. 4



موضوع 
ادغام

میزان تطابق
نمره

)باالترین 10پایین ترین، 1(

اهداف  
اختصاصی

اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی با اهداف اختصاصی برنامه 
ارتقاي سالمت

ساختار
هاي برنامه ارتباطی با ساختار ارائه خدمات، پشتیبانی،  فعالیت

ارتقاي سالمتسیاست گذاري، ظرفیت سازي برنامه 

پیام
هاي ارتباطی برنامه ارتباطی با میزان فراهم بودن، دسترسی و  پیام

ارتقاي سالمتخدمات برنامه ) شناسانه مالی یا روان(هزینه 

بررسی تطابق استراتژي ارتباطی منتخب با برنامه ارتقاي سالمت

پیام
هاي ارتباطی برنامه ارتباطی با میزان فراهم بودن، دسترسی و  پیام

ارتقاي سالمتخدمات برنامه ) شناسانه مالی یا روان(هزینه 

کانال ها و  
رسانه ها

ارتقاي ها و رسانه هاي برنامه ارتباطی با خدمات برنامه  کانال
استمرار آنهاسالمت و 

محتواي پیام
طرح پیام ارتباطی با استقرار محصول، خدمت یا رفتار برنامه 

ارتقاي سالمت

مدیریت
سازمان رهبر و شرکا و جریان مدیریت برنامه ارتباطی با مدیریت 

ارتقاي سالمتبرنامه 

منابع مالی
ارتقاي بودجه و اثربخشی برنامه ارتباطی با منابع مالی برنامه 

سالمت

)70: امتیاز ممکننهایت (کل : میزان ادغام



پایان


