
 الفوائد والمحددات :قنوات االتصال

 المحددات الفوائد أمثلة على األنشطة االتصال المجتمعًنوع 

 عروض مدرسٌة  التواصل بٌن األفراد

 اتأو ندو اتمؤتمر 

 ٌعتبر ذو مصداقٌة 

 ٌسمح بمناقشة ثنائٌة االتجاه 

  جٌد للمبادرات التعلٌمٌة؛ ٌساعد
السلوك الوقائً على تدرٌس 

ة لخطر لمجموعات المعرضل
 اإلصابة 

  ٌمكن أن ٌكون باهظ
 التكالٌف

 ٌحتاج إلى الوقت 

 الجمهور محدود 

االستعراضات أو   االتصال المجتمعً تمناسبا
مسابقات الجري أو 

 المشً

  اجتماعات فً مبنى
 البلدٌة

 حمالت فً أماكن العمل 

  قد تكون مألوفة ومؤثرة وموثوق
 بها

 ٌمكن أن تكون محفزة 

 ٌمكن أن تصل إلى جمهور 
 عرٌض فً مكان واحد

 ًتساعد على نشر الوع 

  تتطلب قدر كبٌر من
التنسٌق بٌن مختلف 

 الشركاء

 حتاج إلى الوقتت 
 

 مقاالت  الصحف

 إعالنات 

 خطابات إلى المحرر 

  مقاالت فً مقابل الصفحة
 الرئٌسٌة

  ٌمكن أن تصل إلى جمهور
 عرٌض بسرعة

  ٌمكن أن توصل معلومات
صحٌة على نحو أتم من اإلذاعة 

 التلفاز أو

  االتصال المجتمعًأسرع من 
 عبر المجالت

  ٌجب أن تكون القطعة
 جدٌرة بالنشر

  مدة العرض ٌوم واحد
 فقط

  قد ٌختلف موقع نشر
 المقال

 األخبار  اإلذاعة

  بٌانات الخدمة )إعالنات
 (العامة

 برامج الحدٌث 

  قد تكون وسٌلة اإلعالم الرئٌسٌة
 فً بعض المناطق

 تعدد األشكال 

  فرصة لتوجٌه رسالة إلى
 جمهور محدد

  الحاجة إلى أقلمة
الموضوع بحٌث ٌناسب 
 تصمٌم المحطة اإلذاعٌة

  من الصعب على
الجمهور أن ٌحتفظ 
 بالمعلومات أو ٌنقلها

 األخبار  التلفاز

  بٌانات الخدمة )إعالنات
 (العامة

 برامج الحدٌث 

  ٌمكن أن ٌصل إلى جماهٌر
 عرٌضة تبعاً للمنطقة

 لسمعً والبصري إن الشكل ا
 جٌد لعرض السلوك الوقائً

  ًقد ال ٌكون متاحاً ف
 بعض المناطق

  ٌكون باهظ التكالٌفقد 

  ٌمكن أن تضٌع الرسالة
 بٌن الرسائل اإلعالنٌة

 المواقع  اإلنترنت

 ًقوائم البرٌد اإللكترون 

  مواقع التواصل
 االجتماعً

 المجموعات اإلخبارٌة 

  ٌمكن أن تصل إلى عدد كبٌر من
 بسرعةالناس 

  ٌمكن أن تصمم بحٌث تناسب
 الجمهور المستهدف

  ٌمكن تحدٌثها سرٌعاً كما ٌمكنها
تقدٌم معلومات صحٌة بشكل 

 جذاب

  ًقد ال تكون متاحة ف
بعض األماكن التً 

 ٌستوطن فٌها داء الكلب

  تتطلب أن ٌقوم الناس
بتوصٌل حواسبهم 

باإلنترنت وأن ٌبحثوا 
 عن معلومات صحٌة

 


