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 مخباطبان پیام سالمت 

 هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطباییعضو  –دکتر زرین زردار 

 

 چرا شناخت مخاطبان اهمیت دارد؟

در دنیای امروز به طور فزاینده ای به اجتماعات  لبریز از پیام است. شهروندانکه در آن زندگی می کنیم،  یدنیای

در  آنالین برای مصرف رسانه ای و مبادله اطالعات درباره مسائل اجتماعی و از جمله سالمت روی آورده اند. آنها

تولید کنند این اقیانوس بیکران به دنبال تکه های اطالعاتی می گردند که بتوانند روایت خود از موضوعات سالمت را 

این به معنای یک بازار تفکیک و کانالیزه شده است که فرهنگ، چارچوب ذهنی مخاطب و وضعیت روانی وی در  و

هر سازمان یا رسانه ای بتواند به چیدن این اطالعات در لحظه مصرف تعیین کننده میزان اثرگذاری پیام سالمت است. 

کند و او را برای مدت طوالنی با خود همراه نماید. کنار هم کمک کند، می تواند اعتماد مخاطبان را به خود جلب 

می کنیم یا به  اما برای چنین کاری الزم است در وهله اول بدانیم، در ساخته شدن داستان چه کسانی داریم مشارکت

عبارت بهتر، چه کسانی با چه سطحی از توانمندی مخاطب محتوایی هستند که ما به آنها عرضه می کنیم و اینکه آیا 

 یام ما به مقصد میرسد؟پ

با تجربه زیسته، مطالعه تاثیر رسانه ها نشان دهنده این واقعیت است که پیام های رسانه ای وقتی به مخاطبان می رسند، 

سیاسی و اقتصادی که آنها را احاطه کرده، در تعامل قرار می  -بافت اجتماعی طرح واره ذهنی، ها، نیازها، انگیزه

ه تحت عنوان اثر رسانه ها می شناسیم، حاصل برهم کنش همه این نیروها و تعامل آنها با شکل گیرند و در نهایت آنچ

و محتوای پیام است و به این ترتیب، تاثیر پیام از مخاطبی به مخاطب دیگر ممکن است بسیار متفاوت و حتی گاهی 

مهمترین اصل در هر چ مقصدی نرسد. پیامی که برای همه طراحی شده باشد، ممکن است به هی متضاد باشد. بنابراین

کار رسانه ای این است که مخاطبان را یک کل یکدست و همگن ندانیم و تالش کنیم دسته بندی های درونی آنها 

را بشناسیم و هر تعاملی با آنها را متناسب با نیازهایشان تنظیم کنیم. اگر میزان توانمندی مخاطبان برای درک محتوای 

 قرار دهیم:سه دسته کلی  یم آنها را دررا مالک قرار دهیم، می توان تخصصی حوزه سالمت
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 عموم مراقب  -الف

 از سواد علمی پایه برخوردارند •

 عالقه زیادی به حوزه موردنظر دارند •

 به مباحثاتی که در اون حوزة خاص در جریان است، آگاهی دارند •

 به منابع بسیار متنوعی از اطالعات دسترسی دارند •

 تجزیه و تحلیل دارد و از میان انبوهی از اطالعات پراکنده، داستان خود را می سازدتوانایی  •

 عموم عالقه مند -ب  

 از سواد علمی پایه برخوردار نیستند •

 عالقه زیادی به حوزه موردنظر دارند •

 به مباحثاتی که در اون حوزة خاص در جریان است، آگاهی دارند •

 است. و جستجو از طریق گوگل یزیونمنبع اطالعات آنها اغلب رادیو، تلو •

توانایی تجزیه و تحلیل اطالعات را ندارد و برای درک اطالعاتی که دریافت می کند، به رابطه میان فردی با  •

 رهبران افکار وابسته است.

 عموم غیرعالقه مند -ج

 از سواد علمی پایه برخوردار نیستند •

 عالقه ای به حوزه موردنظر دارند •

 موضوع را دنبال می کنند که با زندگی روزمره آنها ارتباط مستقیم داشته باشدتنها در صورتی  •
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 منبع اطالعات آنها اغلب تلویزیون است •

ویزیون و مسیرهای نه توانایی تجزیه و تحلیل را دارد و نه در جستجوی اطالعات است اما اگر ذینفع باشد، تل •

 ندارتباط میان فردی را برای گردآوری اطالعات برمی گزی

 نکاتی که برای ارتباط با این مخاطبان باید مدنظر داشت:

توجه داشته باشید که تنها بخش اندکی از جمعیت بزرگسال کشور سواد علمی پایه دارند. این قبیل افراد،  

تظر شما نخواهند دسترسی های متعددی دارند. شما یکی از منابع اطالعات آنها محسوب می شوید. اما آنها من

 :با تاخیر چند روزه به آنها اطالعات برسانید. بنابراین در مواجهه با این دسته از مخاطبانماند که 

  اصطالحات متداول زبان پزشکی را به کار ببرید ولی مراقب باشید، پیچیدگی متن به حدی نباشد که درک

 آن را برای شهروندان عادی غیرممکن کند.

 موضوع متصل کنید شما آنها را به منابع معتبر دیگر در زمینه 

  در طراحی پیام ها به اصل توازن توجه کنید. اگر درباره موضوع اختالف نظر وجود دارد، الزم است محتوای

 . بنابراین، برای آنها پیام دوطرفه بفرستید.شما دربردارنده کلیتی از همه آنها باشد

 تند. بنابراین، جلب نظر و اعتماد این درنظر داشته باشید که آنها منبع سایر مخاطبان در موضوعات سالمت هس

 مخاطبان برای فعالیت های خبری و آموزشی شما حیاتی است. 

عمدتا افرادی هستند که مسائل مرتبط با سالمت توجهشان را جلب می کند اما توانایی تفسیر  عموم عالقه مند 

 ر مواجهه با این مخاطبان:داده ها در آنها به شدت محدود است. د

 تخصصی را تکرار کنند بدون اینکه واقعا معنای است تنها کلمه های   کنید که آنها ممکنفراموش ن

  آنها را بدانند

 بنابراین الزم است خود را در مسیر آنها جستجوی اینترنتی آنها در حد گوگل کردن محتواست .

 قرار دهید.
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 ممکن است با تاثیر گرفتن بنابراین، . می دهداحساس مطلع بودن  جستجو کردن به این قبیل مخاطبان

از اخبار جعلی در برابر پیام های شما مقاومت کنند. برای مواجهه مناسب با این وضعیت باید همیشه 

 اخبار جعلی سالمت را رصد کنید تا پیام شما دربردارنده پاسخی به شایعات نیز باشد.

 از بسط و تفصیل دیدگاه اشد. پیام های دو طرفه ممکن است، برای این گروه از مخاطبان گیج کننده ب

 های متعارض جز در موارد ضروری پرهیز کنید.

  مسیر با معرفی کردن منابع و افراد معتبری که به زبان عموم محتوا تولید می کنند، می توانید در تعیین

 باشید.  حرکت آنها اثرگذار

 

ی به موضوعات تخصصی ندارند عموم غیرعالقه مند: بخش زیادی از جمعیت را تشکیل می دهند که عالقه ا 

باید  زمانی که به طور مستقیم، زندگی روزمره آنها را تحت تاثیر قرار دهد. برای ارتباط با این مخاطبان، مگر 

 نکات زیر را درنظر بگیرید:

 به هیچ وجه از کلمات تخصصی استفاده نکنید. 

 اگر بخواهیم این گروه صدای ما  .ساده بودن پیام ها کافی نیست. آنها باید سرگرم کننده هم باشند

 را بشنوند باید پیام سالمت را در قالب های سرگرم کننده به آنها ارائه دهیم.

  این افراد عمدتا مخاطب تلویزیون هستند. هرچند در پیام رسان ها و رسانه های اجتماعی هم حضور

ان فردی از شبکه ها استفاده دارند، اما عمدتا مصرف کننده محتوای سرگرمی هستند یا برای ارتباط می

می کنند. بنابراین، پیام سالمت در این شبکه ها باید واجد جنبه های نمایشی و سرگرم کننده باشد 

 به دست این گروه از مخاطبان برسد.تا در مسیر کانال ارتباط میان فردی 

 م هایی که به در مواردی که عموم غیرعالقه مند، درگیر یک مسئله سالمت هستند، الزم است پیا

دست آنها میرسد بر توصیف روشن مسئله و راه حل ها و دستورالعمل های ساده و امکانپذیر تمرکز 

 کند. 
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  پیام های تولید شده باید نشان دهنده همدلی شما با مخاطب نیز باشد. فضای محاوره ای و ساختار

 روایی پیام می تواند به ایجاد چنین فضایی کمک کند.


