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Abstract 
Introduction: The spread of the unknown COVID-19 virus and its pandemic at the end of 2019 
faced many countries a serious crisis. Following the outbreak of this pandemic news, many actions 
have been taken to control and prevent it throughout the world, including Iran. Many of these actions, 
incorporate the principles, strategies, and components of "social marketing", without being labeled 
social marketing. 
Methods: The present study is a non-systematic review of documents and evidences related to 
the strategies presented and steps taken to reduce and control COVID-19 in Iran. The information 
represented is gathered from two sources: three scientific and official centers including World Health 
Organization, National Headquarters for Corona, and the Ministry of Health and Medical Education 
and Reports presented in widely published documents During 7 months after the outbreak of Covid-19 
started (from 11 February to 11 September 2020). 
Results: Collected documents and evidences are classified into three sections: desirable behaviors, 
marketing concepts including segmentation, targeting and positioning, and social marketing mix. 
Conclusions: Findings show that despite the efforts to promote desirable behaviors to control 
Covidus19, many of these efforts are non-systemic and the lack of attention to macro-social marketing 
principles has created many inconsistencies in the implementation of downstream and upstream 
policies that thus has been jeopardized The effectiveness of these actions.
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چکیده
مقدمــه: شــیوع ویــروس ناشــناخته ی کوویــد-19 و همه گیــری آن در پایــان ســال 2019، بســیاری از کشــورها را غافل گیــر و بــا یــک 
بحــران جــدی مواجــه کــرد. پــس از انتشــار خبــر شــیوع ایــن پاندمــی، اقدامــات فراوانــی جهــت کنتــرل و پیشــگیری از گســترش آن در 
سراســر جهــان از جملــه ایــران انجــام شــد. بســیاری از ایــن اقدامــات بــدون آنکــه بــه آن هــا »بازاریابــی اجتماعــی« اطــاق شــود در 

برگیرنــده ی اصــول، راهبردهــا و مؤلفه هــای بازاریابــی اجتماعــی بــوده  اســت. 
روش کار: مطالعــه ی حاضــر، مــرور غیرنظام منــِد مســتندات و شــواهد مرتبــط بــا راهبردهــای ارائــه شــده و اقدامــات انجــام گرفتــه بــه  
منظــور کاهــش و کنتــرل ویــروس کوویــد-19 در ایــران بــوده کــه طــی 7 مــاه پــس از شــیوع ایــن بیمــاری از 20 بهمــن تــا 20 شــهریور 
1399 از 2 منبــع اطاعیه هــای ارائــه شــده توســط ســه مرکــز علمــی و رســمی )ســازمان بهداشــت جهانــی، ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی( و گزارشــات و مســتندات ارائــه شــده در نشــریات ادورای و کثیراالنتشــار اســتخراج شــده 

 . ست ا
ــای  ــش رفتاره ــه بخ ــاهدات، در س ــات و مش ــن اقدام ــور، ای ــازه ی مذک ــی ب ــق ط ــات و مصادی ــع آوری گزارش ــس از جم ــا: پ یافته ه
ــدی  ــی« طبقه بن ــی اجتماع ــه ی بازاریاب ــی« و »آمیخت ــذاری و موقعیت یاب ــدی، هدف گ ــامل »بخش بن ــی ش ــم بازاریاب ــوب، مفاهی مطل

شــده اســت. 
ــرل  ــوب جهــت کنت ــج رفتارهــای مطل ــه به منظــور تروی ــری: یافته هــا نشــان می دهــد علی رغــم تاش هــای صــورت گرفت نتیجه گی
ــی اجتماعــی کان،  ــه اصــول بازاریاب ــوده و عــدم توجــه ب شــیوع کوویــد 19، بســیاری از ایــن تاش هــا غیرسیســتمیک و جــزء نگــر ب
ــه  ــات را ب ــن اقدام ــی ای ــه اثربخش ــود آورده ک ــه وج ــت ب ــت و باالدس ــن دس ــت های پایی ــرای سیاس ــیاری در اج ــای بس ناهماهنگی ه

مخاطــره انداختــه اســت.
کلید واژه ها: پاندمی کووید19، بازاریابی اجتماعی، رفتار. 

مقدمه
در دســامبر 2019، مــواردی از عفونت هــای ریــوی بــا علــت 
ناشــناخته در ووهــان چیــن گــزارش شــد کــه بعدهــا کوویــد-19 
ــاری  ــن بیم ــری ای ــزان همه گی ــد. می ــده ش )COVID-19( نامی
بهداشــت  ســازمان   ،2020 مــارس  در  کــه  بــود  به حــدی 
جهانــی آن را به عنــوان بیمــاری باقــدرت همه گیــری جهانــی 
ــا اســتفاده  ــار رســمی، ب ــق آم ــا »پاندمیــک« اعــام نمــود. طب ی
ــگام  ــایی زودهن ــور شناس ــه  منظ ــه ب ــخیصی ک ــات تش از آزمایش
بیمــاران در سراســر دنیــا بــه کار گرفتــه می شــود، تــا تاریــخ 20 آذر 
1399، بیــش از 75 میلیــون نفــر مبتــا و قریــب 1 میلیــون و 700 

هــزار نفــر مــرگ بــرای بیمــاری کوویــد-19 ثبت شــده اســت )1(. 
ــدد و  ــات متع ــروس، اقدام ــن وی ــش ای ــر پیدای ــس از اعــام خب پ
ــاط  ــرل و کاهــش شــیوع آن در تمامــی نق ــرای کنت ــده ای ب پراکن
ــی  ــوان »بازاریاب ــران انجــام شــد )2(. اگرچــه عن ــه ای ــا از جمل دنی
اجتماعــی« )Social Marketing( به ایــن اقدامــات اطــاق نشــده 
ــی  ــوع بازاریاب ــن ن ــی از ای ــق فراوان ــا مصادی ــان آن ه ــا در می ام
ــی  ــواع بازاریاب ــی اجتماعــی یکــی از ان مشــاهده می شــود. بازاریاب
ــرای  ــاری ب ــی تج ــای بازاریاب ــا و برنامه ه ــه از ابزاره ــت ک اس
تأثیر گــذاری بــر رفتــار مخاطبــان هــدف خــود اســتفاده کــرده تــا از 
ایــن طریــق رفــاه شــخصی و اجتماعــی را بهبــود بخشــد )3(. ایــن 



زهرا صادقی آرانی

3

ــن  ــر و زالتم ــط کاتل ــال 1971 توس ــار درس ــرای اولین ب ــوم ب مفه
ــد:  ــف ش ــورت تعری ــن ص ــی و به ای )Kotler & Zaltman( معرف
»بازاریابــی اجتماعــی، طراحــی، پیاده ســازی و کنتــرل برنامه هایــی 
ــذار  ــر رفتارهــای اجتماعــی تأثیرگ ــرش و تغیی ــر پذی ــه ب اســت ک
اســت و مبتنــی بــر آمیختــه ی بازاریابــی شــامل محصــول، قیمــت، 

ــغ اســت« )4(.  ــج و تبلی مــکان و تروی
نــه  تنهــا از دیــدگاه دانشــمندان علــوم رفتــاري و روانشناســی بلکــه 
از منظــر محققیــن بازاریابــی نیــز کســب دانــش و مدیریــت رفتــار 
انســان ها، امــری ضــروری و الزمــه ی پیشــبرد اهــداف ســازمانی 
و ملــی اســت )5(. از ایــن  رو، تمرکــز و تأییــد بازاریابــی اجتماعــی 
ــه اســت )6(.  ــه  صــورت داوطلبان ــار ب ــر رفت ــر محرک هــای تغیی ب
بازاریابــی اجتماعــی بــه  دنبــال توســعه و ادغــام مفاهیــم بازاریابــی 
بــا دیگــر رویکردهــا بــرای تأثیرگــذاری بــر رفتارهایــی اســت کــه 
ــی  ــرات اجتماع ــه و تغیی ــر گرفت ــع را در نظ ــراد و جوام ــع اف مناف
کــه مؤثــر، کارآمــد، منصفانــه و پایــدار هســتند را ایجــاد می کنــد« 

.)8-7(
اگــر چــه مفاهیــم ابتدایــی از بازاریابــی اجتماعــی غالبــاً براســاس 
ــر  ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــی و ب ــی و جامعه شناس ــول روانشناس اص
رفتــار درســطح ُخــرد )رفتــار فــردی( متمرکــز بــوده امــا درتعاریــف 
ــت  ــن  دس ــه در پایی ــر این ک ــاوه ب ــوم، ع ــن مفه ــر از ای جدیدت
)Downstream(، روی کســانی کــه رفتارشــان را می خواهیــم 
ــد  ــاش می کن ــود، ت ــز می ش ــم، متمرک ــرار دهی ــر ق ــِت تأثی تح
و  سیاســت  گذاران  بــر   ،)Upstream( باالدســت  طریــق  از 
ــوب  ــار مطل ــر رفت ــدرت تســهیل درتغیی ــه ق ــی ک تصمیم گیرندگان

ــود )11-9(. ــز ش ــز متمرک ــد، نی را دارن
ــاری  ــی تج ــد بازاریاب ــی همانن ــی اجتماع ــای بازاریاب دربرنامه ه
ــذاری  ــدی )Segmenting(، هدف گ ــه ی بخش بن ــه مؤلف ــر س ب
)Targeting( و موقعیت یابــی )Positioning( یــا STP تأکیــد 
می شــود )7(. بخش بنــدی بدیــن معنــی اســت کــه تمــام 
ــا  ــار آن ه ــر رفت ــد تغیی ــوه قص ــور بالق ــه  ط ــه ب ــی را ک جمعیت
ــی،  ــناختی، جغرافیای ــای جمعیتی ش ــاس ویژگی ه ــود دارد براس وج
ــک  ــای کوچ ــه گروه ه ــا ب ــی از آن ه ــا ترکیب ــناختی و ی روانش
تفکیــک شــود )12(. پــس از بخش بنــدی، هدف گــذاری یــا 
ــان  ــدف )Target Audience( اســت. مخاطب ــن مخاطــب ه تعیی
ــای  ــون برنامه ه ــه کان ــت ک ــی اس ــا گروه های ــروه ی ــدف، گ ه
ــد )7(. پــس از انتخــاب مخاطــب هــدف،  ــی قــرار می گیرن بازاریاب
موقعیــت برنامــه تعییــن می شــود کــه بــه  آن موقعیت یابــی 
ــه  ــه برنام ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــی ب ــد. موقعیت یاب می گوین
بازاریابــی اجتماعــی از منظــر و دیــدگاه مخاطبــان هــدف چگونــه 

ــه  ــوم مبادل ــاس مفه ــه براس ــن مرحل ــود )13(. درای ــده می ش دی
ــی  ــوزه  ی بازاریاب ــی ح ــم اصل ــک از مفاهی ــه ی )Exchange( ک
اســت، مزایــا و موانــع برنامــه از منظــر و بینــش مخاطبــان هــدف 
بررســی می شــود )14،15(. هــر چقــدر فوایــد تغییــر رفتــار ســریع تر 
ــر  ــار اقناع کننده ت ــد، آن رفت ــر باش ــع آن کم ت ــر و موان و جذاب ت

ــود )17(. ــد ب خواه
آمیختــه ی بازاریابــی اجتماعــی عبــارت اســت از برنامه هــا و 
ــامل  ــار P ش ــب چه ــه درقال ــي ک ــي اجتماع ــات بازاریاب مداخ
محصــول )Product(، قیمــت )Price(، مــکان )Place( و ترویــج  و 
 تبلیــغ )Promotion( ارائــه می شــود )18(. دربازاریابــی اجتماعــی، 
ــا  ــویق )و ی ــعی در تش ــما س ــه ش ــت ک ــاری اس ــول، رفت محص
ــه  ــت ک ــان کاری اس ــن هم ــد. ای ــردن از( آن را داری ــرد ک دلس
ــا انجــام  ــد ی ــد مخاطــب هــدف آن را انجــام ده شــما می خواهی
ــر  ــورد نظ ــه مخاطــب م ــه ای اســت ک ــت هزین ــد )19(. قیم نده
ــن  ــردازد کــه ای ــار می پ ــا رهــا کــردن( یــک رفت ــرای اتخــاذ )ی ب
هزینــه می توانــد مالــی )پولــی( یــا غیرمالــی باشــد )7(. مــکان یــا 
توزیــع جایــی اســت کــه رفتــار مطلــوب درآن اتقــاق می افتــد. در 
واقــع مــکان ممکــن اســت مــکان ارائــه ی یــک خدمــت، کانــال 
درگیــر بــا تغییــر رفتــار مطلــوب و یــا مــکان انجــام رفتــار مطلــوب 
توســط مخاطــب باشــد. هــدف اساســی بازاریاب هــای اجتماعــی در 
حــوزه ی مــکان آن اســت کــه تغییــر رفتــار تــا حــد امــکان بــرای 
ــه و همــه ی عناصــر  ــه  آســانی صــورت گرفت ــان هــدف ب مخاطب
ــرد )20(. در  ــرار گی ــان ق ــترس مخاطب ــی در دس ــتیبانی به راحت پش
ــاط  ــراری ارتب ــای چگونگــی برق ــه  معن ــغ ب نهایــت، ترویــج و تبلی
بازاریابــان اجتماعــی بــا مخاطــب هــدف و رســاندن پیــام بــه آن ها 
ــوب اســت. در  ــار مطل ــه انجــام رفت ــا ب ــب آن ه ــه  منظــور ترغی ب
هنــگام ترفیــع، بازاریــاب اجتماعــی بایــد مشــخص کنــد کــه چــه 
چیــزی، توســط چــه کســانی، چگونــه و در چــه قالــب یــا رســانه ای 

گفتــه خواهــد شــد )شــکل 1(.  
ــه،  ــرد و جامع ــار ف ــر رفت ــور تغیی ــه  منظ ــی ب ــی اجتماع از بازاریاب
تحقیقــات فراوانــی از جملــه در حــوزه ی بهداشــت و درمــان صورت 
گرفتــه کــه در برخــی مواقــع منجربــه نتایــج مطلوبــی نیــز شــده 
اســت )21-24( در ایــن راســتا، هــدف از پژوهــش حاضــر پایــش و 
بررســی مصادیــق تاش هــای بازاریابــی اجتماعــی پــس از شــیوع 
ــار آن  ــرل انتش ــور کاهــش و کنت ــه  منظ ــد 19 و ب ــروس کووی وی
ــیاری از  ــه بس ــر چ ــت. اگ ــران اس ــه ای ــان از جمل ــر جه در سراس
ایــن تاش هــا ممکــن اســت ناآگاهانــه و بــدون در نظــر گرفتــن 
ــیب  ــا آس ــد ام ــه باش ــورت گرفت ــی ص ــی اجتماع ــوم بازاریاب مفه
ــم  ــی از مفاهی ــق آگاه ــه از طری ــورت  گرفت ــات ص ــی اقدام  شناس
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ــی مناســب  ــه ی بازاریاب ــی و تشــکیل آمیخت ــای بازاریاب و مؤلفه ه
ــی  ــه ی بازاریاب ــای آمیخت ــی کارآمدی ه ــن معرف ــد ضم می توان

اجتماعــی در شــکل گیری یــک رفتــار مطلــوب، اثربخشــی 
ــز بهبــود دهــد.  اقدامــات صــورت گرفتــه را نی

شکل 1: آمیخته بازایابی اجتماعی )7(

روش  کار
مطالعــه ی حاضــر از نــوع مــروری بــوده و جامعــه پژوهــش 
را مســتندات، شــامل گزارشــات، توصیه هــا، دســتورالعمل ها، 
ــا راهبردهــای  رویه هــا، اطاعیه هــا و همچنیــن شــواهد مرتبــط ب
ارائــه شــده و اقدامــات انجــام گرفتــه بــه  منظــور کاهــش و کنتــرل 
ویــروس کوویــد-19 در ایــران تشــکیل داده اســت. به ایــن منظــور 
بــا اســتفاده از »مــرور غیرسیســتماتیک« و بــا جســتجوی کلمــات 
»کاهــش شــیوع )انتشــار( کوویــد 19«، »کاهــش شــیوع )انتشــار( 
کوویــد-19«، »کاهــش شــیوع )انتشــار( کرونــا«، »کاهــش شــیوع 
ــده  ــزارش ش ــواهد گ ــتندات و ش ــروس«، مس ــا وی ــار( کرون )انتش
طــی 7 مــاه پــس از شــیوع کوویــد-19 یعنــی از 20 بهمــن تــا 20 

شــهریور 1399، از 2 منبــع زیــر گــردآوری شــده اســت:
ــز  ــه مرک ــط س ــده توس ــه ش ــر و ارائ ــای منتش ــف( اطاعیه ه ال
ــی  ــتاد مل ــی، 2( س ــت جهان ــازمان بهداش ــمی 1( س ــی و رس علم
مقابلــه بــا کرونــا و 3( وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ــخ مــورد بررســی در تاری
ب( گزارشــات و مســتندات شــامل توصیه هــا، دســتورالعمل ها، 
رویه هــا و اطاعیه هــای منتشــر شــده در نشــریات ادورای و 

کثیراالنتشــار )روزنامه هــا و هفتــه  نامه هــا(

ــور  ــه منظ ــه ب ــوده ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــتجو ب ــتراتژی جس اس
اســتخراج ایــن مصادیــق، ابتــدا در دو پایــگاه مــگ  ایــران 
ــورد نظــر، جســتجو  ــدی م )magiran( و پیشــخوان، کلمــات کلی
ــا  ــا، رویه ه ــتور العمل ه ــا، دس ــامل توصیه ه ــتندات ش ــده و مس ش
ــد  ــیوع کووی ــار و ش ــش انتش ــه کاه ــوط ب ــای مرب و اطاعیه ه
ــط  ــات توس ــن گزارش ــس از آن، ای ــت. پ ــده اس ــتخراج ش 19 اس
پژوهشــگر در ســه بخــش الــف( رفتارهــای مطلــوب، ب( مفاهیــم 
بازاریابــی شــامل بخش بنــدی، هدف گــذاری و موقعیت یابــی 
)STP( و ج( آمیختــه ی بازاریابــی اجتماعــی )4P( شــامل اقدامــات 
ــات  ــول، اقدام ــه محص ــوط ب ــات مرب ــت، اقدام ــه قیم ــوط ب مرب
مربــوط بــه مــکان و اقدامــات مربــوط بــه ترویــج و تبلیــغ 
طبقه بنــدی شــده اســت. ســپس، طبقــه  بنــدی بــه  دســت آمــده در 
اختیــار 3 پژوهش گــر و متخصــص حــوزه ی بازاریابــی کــه عضــو 
ــی  ــه ی بازاریاب ــزاء آمیخت ــه اج ــوده و ب ــت علمــی دانشــگاه ب هیئ
ــا  ــار طبقه بندی ه ــا اعتب ــت ت ــرار گرف ــد ق ــنا بوده ان ــی آش اجتماع
بررســی گــردد. ضریــب کاپــای )Kappa( حاصــل از ایــن بررســی 
0/89 بــوده کــه حاکــی از توافــق در طبقه بنــدی انجــام شــده بیــن 
ــان  ــا را نش ــن طبقه بندی ه ــار ای ــوده و اعتب ــره ب ــگر و خب پژوهش
ــش  ــق آن در بخ ــراه مصادی ــه  هم ــدی ب ــن طبقه بن ــد. ای می ده
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ــت. ــاهده اس ــل مش ــا قاب یافته ه

یافته ها

الف( رفتارهای مطلوب
هنــگام شــیوع و گســترش ویــروس، رفتارهــای مطلــوب بســیاری 
توســط ســازمان بهداشــت جهانــی، ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
ــه  ــج و توصی و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تروی
ــوده  ــل درک ب ــردی و قاب ــا ف ــن رفتاره ــیاری از ای ــه بس ــده ک ش
ــا  ــه ی آن ه ــرد. از جمل ــه طــور پیوســته انجــام گی و می بایســت ب

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه  م ــوان ب می ت
• فاصله گذاری اجتماعی )حداقل1/5 متر( را رعایت کنید. 

• در خانه بمانید.
ــا دســت  های  ــی و دهــان خــود ب ــه چشــم، بین • از دســت زدن ب

آلــوده خــودداری کنیــد.
ــه دســت های خــود را طبــق  ــار 20 ثانی ــار و هــر ب ــه 20 ب • روزان

اصــول بهداشــتی بشــویید. 
• هنگام سرفه یا عطسه،  دهان خود را با آرنج بپوشانید.

• هنــگام حضــور در اجتماعــات ماننــد خریــد، وســایل حمــل و نقل 
عمومــی و محــل کار صــورت خود را باماســک بپوشــانید. 

ــرار دادن روی  ــل از ق ــتی را قب ــی و پس ــواد غذای ــته های م • بس
ــد. ــی کنی ــا کمــد ضدعفون پیشــخوان ی

• در صــورت بــروز عائــم ، قبــل از مراجعــه بــه اورژانــس بــا ارائــه 
دهنــده خدمــات درمانــی خــود تمــاس بگیرید.

• اگــر آزمایــش کوویــد 19 شــما مثبــت بــوده، عائــم آن را تجربه 
ــن بیمــاری  ــاد ای ــا در مناطقــی کــه دارای شــیوع زی ــد و ی کرده ای
هســتند )مناطــق وضعیــت قرمــز( حضــور داشــته اید، به مــدت 14 

روز خــود را قرنطینــه کنیــد.
ــاس و  ــا، ســطوح، لب ــی میوه ه ــرای ضدعفون ــواد مناســب ب • از م

خــودرو اســتفاده کنیــد.
ــرای  ــا شــماره های 190 و 4030 ب ــوارد اضطــراری ب • فقــط در م
ــاس  ــد 19 تم ــاره ی کووی ــود درب ــئواالت خ ــه س ــخگویی ب پاس

ــد. بگیری
• ســعی کنیــد تعامــات خــود )مهمانــی، احوال پرســی و خریــد و 

فــروش( را بــه   صــورت الکترونیکــی انجــام دهیــد. 
• جراحی های غیراضطراری خود را به  تعویق بیاندازید.

• سفرهای خرید خود را محدود کنید.

ــد از  ــتفاده می کنی ــزل اس ــرون از من ــه در بی ــی را ک • لباس های
ــد.  ســایر پوشــاک خــود جــدا کنی

• هنــگام خریــد، تلفــن همــراه خــود را در یــک کیســه پاســتیکی 
شــفاف قــرار دهیــد تــا از تمــاس بــا ســطوح جلوگیــری شــود.

• از سامت جسمانی و روانی خود مراقبت کنید. 
• خوب بخوابید و خوب ورزش کنید. 

• از تجهیــزات ورزشــی عمومــی در مراکــز تفریحــی ماننــد 
نکنیــد.  اســتفاده  پارک هــا 

ــودداری  ــدور خ ــزل حتی المق ــرون از من ــذا در بی ــه ی غ • از تهی
ــر  ــی بیرون ب ــای غذای ــفارش، از وعده ه ــورت س ــرده و در ص ک

ــد.  ــتفاده نمایی اس

)STP( مولفه های بازاریابی اجتماعی )ب
ــر  ــد 19 همه گی ــی کووی ــه پاندم ــر چ ــان: اگ ــدی مخاطب بخش بن
بــوده و تمامــی افــراد جامعــه را در بــر می گیــرد ولــی بــه  منظــور 
اثربخشــی اقدامــات پیش گیرانــه و کنتــرل انتشــار ویــروس، 
ــه   ــفانه ب ــت. متأس ــی اس ــرض آن الزام ــراد در مع ــدی اف بخش بن
ــدای  ــاری در ابت ــن بیم ــودن ای ــناخته ب ــره و ناش ــل غیرمنتظ دلی
ــزام قرنطینــه ی خانگــی بــرای برخــی  شــیوع آن، بــه  اســتثنای ال
ــرض آن  ــه در مع ــرادی ک ــبی از اف ــدی مناس ــق، بخش بن از مناط
قــرار گرفتــه و یــا مســتعد بیمــاری بوده انــد بــه درســتی صــورت 

ــه اســت.  نگرفت
هدف گــذاری: از آنجایــی کــه ویــروس کوویــد 19 یــک ویــروس 
ــرای  ــدف ب ــان ه ــت مخاطب ــناخته اس ــک و ناش ــری، پاندمی مس
ــوده و  ــه ب ــراد جامع ــی اف ــار آن تمام ــیوع انتش ــری و ش پیش گی
برنامه هــای مداخلــه ای  بــرای  قابــل  توجهــی  هدف گــذاری 
مشــاهده نشــده ولــی روش هــا و راهبردهــای کلــی و متعــددی کــه 
در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می شــود بــرای انجــام رفتــار مطلــوب 

ــده اند.  ــه ش توصی
موقعیت یابــی: در بازاریابــی اجتماعــی در موقعیت یابــی بــه  بررســی 
بینــش مخاطبــان هــدف برنامه هــای بازاریابــی پرداختــه می شــود 
ــان  ــوب بی ــار مطل ــای انجــام رفت ــع و مزای ــا موان و از منظــر آن ه
ــری  ــرای پیش گی ــوب ب ــای مطل ــا رفتاره ــه  ب ــردد. در رابط می گ
ــه در  ــته ک ــود داش ــی وج ــای فراوان ــع و مزای ــد 19 موان از کووی
ــا دلســردی(  مداخــات بازاریابــی اجتماعــی موجــب ترغیــب )و ی
ــاره  ــدول1( اش ــا در )ج ــی از آن ه ــه  برخ ــه ب ــده ک ــان ش مخاطب

می شــود. 
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جدول 1: موقعیت  یابی )بینش مخاطبان هدف در رابطه با مزایا و بازدارنده های انجام رفتارهای مطلوب(

بازدارنده های انجام رفتارهای مطلوبمزایای انجام رفتارهای مطلوب
	 جــان خــود، خانــواده و ســایر انســان ها را

ــد.  نجــات می ده
	 .به  ویروس و بیماری مبتا نمی شود
	 ــژه ــروس به وی ــار وی ــترش و انتش ازگس

ــت  ــتان و جمعی ــواده، دوس ــان خان درمی
می کنــد. پیشــگیری   آســیب پذیر 

	 ــه پزشــکی ــه جامع ــود ک ــع آن می ش مان
و همیــاران ســامت بــا حجــم زیــاد 

ــوند. ــرو ش ــاران روب بیم
	 در اثــر کاهــش تــردد، ســوخت و انــرژی

تعــداد  می شــود،  مصــرف  کمتــری 
می یابــد  کاهــش  رانندگــی  ســوانح 
زیســت  و  آلودگــی صوتــی  بالتبــع  و 

می یابــد کاهــش   محیطــی 
	 شــرکت )ماننــد  جدیــد  مهارت هــای 

ــا و گردهمایی هــای مجــازی،  درکاس ه
مهــارت زندگــی در کنــار یکدیگــر( را 

می آمــوزد
	 به کارهــای عقــب افتــاده خــود رســیدگی

ــد آمــوزش صنایــع دســتی  می کنــد )مانن
و خوانــدن کتــاب(

	 ــد ــان دارد )مانن ــه دوستش ــرادی ک ــا اف ب
خانــواده و دوســتان( وقــت بیشــتری 
را ســپری می کنیــد؛ حتــی اگــر ایــن 

ــد.  ــازی باش ــور مج ــه  ط ــاط ب ارتب
	 .سطح عمومی بهداشت باال می رود

	 .برای تهیه ی مواد غذایی مجبور است از منزل خارج شود
	 .چون وسایل نقلیه شخصی ندارد مجبور است از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده کند
	 فــردی بیمــار در خانــه دارد و یــا خــود دچــار بیمــاری یــا ســانحه شــده و بــرای درمــان و تهیــه ی دارو

مجبــور اســت خانــه را تــرک کنــد. 
	 .برای انجام کارهایش نیاز به تعامل با همکارانش دارد
	 ــا آن هــا زندگــی نمی کنــد مراقبــت کنــد، بنابرایــن بایــد ــواده اش کــه ب بایــد از یکــی از اعضــای خان

ــرود.  ــا ب ــه آنه به خان
	 .در اثر خانه نشینی مداوم دچار افسردگی و انزاوای اجتماعی می شود
	 عــادت دارد ماننــد نوجوانــان و جوانــان و زوج هــای تــازه کــه شــب ها در بیــرون منــزل بــه تفریــح در

ــد.  ــتوران ها بگذران ــا رس ــا ی پارک ه
	 بــه آداب و مناســک مذهبــی کــه بــه  طــور جمعــی برگــزار می شــود اهمیــت می دهــد و بــه آن پایبنــد

اســت )ماننــد حضــور در مســجد، نمــاز جمعــه، اماکــن متبرکــه، جلســات مذهبــی(
	 ــد ــات می کنن ــا را به صــورت حضــوری ماق ــب آن ه ــور مرت ــه به ط ــی اســت ک ــه گروه های ــق ب متعل

ــا( ــه، NGOه ــای خیری ــای ورزشــی، گروه ه ــد گروه ه )مانن
	 ــام ــورت دورکاری انج ــد و کارش به ص ــته باش ــور داش ــل کار حض ــد در مح ــام کارش بای ــرای انج ب

ــد آرایشــگاه ها، ســازمان های خدمــات حضــوری ماننــد پلیــس+10، دفتــر پیش خــوان  نمی شــود )مانن
خدمــات دولتــی، نیروهــای نظامــی و انتظامــی(

	 ــفارش ــا س ــری از راه دور و ی ــت یادگی ــت و... جه ــمند، اینترن ــی هوش ــر، گوش ــاپ، کامپیوت ــه لپ ت ب
ــتفاده از آن را  ــا روش اس ــدارد ی ــی ن ــاب دسترس ــی و کت ــواد غذای ــد م ــود مانن ــاز خ ــورد نی ــام م اق

نمی دانــد.
	 )کسب و کارش به  گونه ای است که ملزم به سفر است )مانند رانندگان
	 .از قبل برای تعطیات خود برنامه ریزی کرده  و تمایل دارد حتمًا از آن استفاده کند
	 بــرای مراســمی مثــل عروســی، یــا فارغ التحصیلــی، یادبــود و... برنامه ریــزی کــرده  و یــا ایــن مراســم

را در پیــش دارد.
	 .مراسم ملی مانند راهپیمایی، انتخابات و... در پیش دارد
	.)در خانه مکان مناسبی برای ورزش و تفریح ندارد )به ویژه برای کودکان
	.هنوز خطر کووید 19 را باور نکرده  و اعتقاد دارد اخبار و اطاعات غلط و اغراق  آمیز اند

ــرای پیشــگیری از انتشــار  ــی ب ــه ی بازاریاب ج( آمیخت
)4P( 19 ــد کووی

همان گونــه کــه گفتــه شــد ابزارهــای مداخلــه در بازاریابــی 

اجتماعــی شــامل محصــول، قیمــت، مــکان، تبلیغــات یــا ترویــج 
ــگیری از  ــا در پیش ــن راهبرده ــی از ای ــه مصادیق ــت ک )4P( اس

ــت. ــده اس ــا 5 آم ــداول 2 ت ــد 19 در ج ــیوع کووی ش

 جدول2: راهبردهای محصول برای کاهش شیوع کووید 19

خدماتکاالهای ملموس
	مواد ضدعفونی کننده مانند، ژل، صابون و الکل
	 ماســک های ماننــد  محافــظ شــخصی  تجهیــزات 

صــورت دســتکش 
	کیت های تشخیصی
	 و ســاعت  روی  کــه  کاربــردی  برنامه هــای 

گوشــی های هوشــمند نصــب می شــوند و فــرد را 
در تعییــن فاصله گــذاری اجتماعــی و دمــای بــدن 

می دهنــد. هشــدار  و  کــرده  راهنمایــی 
	 محافــظ شــفاف نصــب شــده در فروشــگاه هــای مــواد

غذایــی و مراکــز ارائــه خدمــت ماننــد بانک هــا، ادارات 
ــوان ــر پیش خ پســت، دفات

	 ــتفاده از آن در ــرای اس ــرف ب ــار مص ــای یک ب کااله
مراکــز عمومــی )ماننــد خــودکار شــخصی در بانک هــا، 

ظــروف یک بارمصــرف در رســتوران ها(.

	 پایــش ســامت فــرد و خانــواده توســط ســازمان های محلــی ماننــد مراکــز و خانه هــای
ــت محلی بهداش

	 ارائــه ی خدمــات اینترنــت رایــگان بــه خانواده هــا جهــت انجــام امــور خــود بــه  صــورت
مجــازی 

	 ــد و ــع ماســک، مــواد ضدعفونی کنن ــد وتوزی ــان به منظــور تولی افزایــش جمعیــت داوطلب
دســتکش بــه  صــورت رایــگان

	 ــردن ــد19، ضدعفونی ک ــگان کووی ــت رای ــور تس ــان به منظ ــت داوطلب ــش جمعی افزای
معابــر و محل هــای پــر رفت وآمــد

	 19تجهیز و راه اندازی سایت های آزمایش و تشخیص کووید
	 برگــزاری کاس هــای مجــازی و ارائــه ی خدمــات از راه دور توســط دانشــگاه ها، مدرســه

و مراکــز آموزشــی 
	  ــی ــت آگاه ــا جه ــی و کانال ه ــبکه های اجتماع ــدد درش ــای متع ــدن گروه ه ــال ش فع

ــروس ــترش وی ــری از گس ــای پیش گی ــی از روش ه بخش
	 ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای داوطلبانــه توســط روحانیــون و اســاتید دانشــگاه بــه  منظــور

کاهــش اســترس و اضطــراب و تقویــت روحیــه ی اعتقــادی



زهرا صادقی آرانی

7

جدول3: راهبردهای قیمت برای کاهش شیوع کووید 19

مشوق های غیرمالی برای انجام  رفتار مطلوبمشوق ها و بازدارنده های مالی برای انجام  رفتار مطلوب

مشوق های مالی: 
	 )توزیــع رایــگان تجهیــزات محافظــت شــخصی )ماســک، دســتکش، مــواد ضــد عفونــی

بــرای افــراد بی بضاعــت و فقیــر 
	 اهــداء بســته ی حمایتــی نقــدی و معیشــتی بــه اقشــار کم درآمــد و افــراد آســیب  دیــده

از ویــروس کوویــد19
	 امهــال و ارائــه ی تنفــس بــه اقســاط بانکــی بنگاه هــای اقتصــادی، بخــش خصوصــی

و اصنــاف 
	 ــوض ــت قب ــان پرداخ ــد مدت زم ــزوده، تمدی ــرارزش اف ــات ب ــت مالی ــق پرداخ تعوی

خدماتــی و مشــوق بیمه هــای کارفرمایــی
	 کمک هــای مــادی و خودجــوش مــردم و ســازمان ها بــه همیــاران ســامت و

ــا ــتیبانی از آن ه پش
	 تمدیــد قراردادهــای و تعهــدات افــراد و شــرکت های طــرف قــرارداد بــا دولــت کــه بــا

توجــه بــه شــرایط حاکــم نتوانســتند بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد.
بازدارنده های مالی:

	 متضــرر شــدن کارمنــدان و کارگــران در اثــر کاهــش حجــم کار و حــذف درآمــد حاصــل
ــا از اضافه کاری ه

	 افزایــش مرخصی هــای تشــویقی و اســتحقاقی کــه کارفرمایانــی باالجبــار بــه کارگــران
خــود می دهنــد و درنتیجــه هزینــه ی تمــام شــده ی کارفرمــا را افزایــش داده اســت

	 ــت ــده می بایس ــه ش ــت گرفت ــایل امان ــل وس ــرد تحوی ــت دیرک ــه باب ــی ک هزینه های
ــه( ــه کتابخان ــاب ب ــل کت ــرد تحوی ــه ی دیرک ــد هزین پرداخــت شــود )مانن

	 ــر ــد منتش ــه  عم ــروس را ب ــن وی ــه ای ــانی ک ــرای کس ــی ب ــری و مدن ــازات کیف مج
. می کننــد

	 تجلیــل از همیــاران ســامت ماننــد حضــور در درب
پــاکارد  نصــب  و  تشــویق  و  بیمارســتان ها 

	 ــگام ــاران ســامتی کــه در هن ــرای همی ــوان شــهید ب عن
ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه بیمــاران مبتــا بــه 

ــد.  ــد19 جــان خــود را از دســت می دهن کووی
	 معرفــی شــهدای ســامت و تجلیــل از خانواده هــای

ــا آن ه
	 ــه در ــاری ک ــاک تج ــان ام ــل از صاحب ــی و تجلی معرف

ــازار،  ــودن مغازه هــا و ب ــد 19 و بســته  ب ــام شــیوع کووی ای
ــد.  ــت نکرده ان ــه دریاف ــود کرای ــتأجران خ از مس

جدول4: راهبردهای مکان و توزیع برای کاهش شیوع کووید19

راهبردهای مکان و توزیع برای تسهیل دستیابی به خدمات و ترویج رفتار مطلوب
	 عامت گذاری جهت فاصله گذاری اجتماعی در مراکز عمومی مانند صف های خرید، فروشگاه ها، مراکز انتظار برای دریافت خدمت
	نصب عائم جهِت یک طرفه در راه روها در فروشگاه های مواد غذایی
	الزام استفاده از تجهیزات مراقبت شخصی )مانند ماسک و دستکش( توسط مغازه دار ها، کارمندان و کارگران در محل کار
	 الــزام اســتفاده از تجهیــزات مراقبــت شــخصی بــرای کســانی کــه قصــد ورود بــه ســوپرمارکت ها و مراکــز خریــد بــزرگ را دارنــد یــا ارباب رجوع هــای مراکــز

اداری
	راه اندازی سفارش تلفنی و تحویل مواد غذایی مورد نیاز در منزل با پیک رایگان
	تعطیلی مراکز آموزشی و استفاده از خدمات آموزش از راه دور
	 تفکیک مشاغل ضروری از مشاغل غیرضروری، تعطیلی مشاغل غیرضروری و استفاده از دورکاری برای ارائه ی خدمات
	 ...تعطیلی مراکز تفریحی، پارک ها، مساجد، اماکن متبرکه، مناسک عبادی و
	 کاهش تراکم و ازدحام مراجعان به مراکز خدمات حضوری مانند، فروشگاه ها و مراکز خرید، بانک ها، دفاتر پیشخوان و... در زمان واحد
	)تقلیل تعداد کارمندان در محیط کار )در برخی موارد به یک سوم
	 مبارزه با محتکران مواد غذایی و تجهیزات محافظت شخصی
	 تغییــر بخشــی از پتانســیل کارخانجــات تولیــد مــواد شــیمیایی، تولیــد پاســتیک و تولیــد پوشــاک بــه مــواد ضــد عفونی کننــده، دســتکش، ماســک و گن هــای

فظتی محا
	 ــالن های ــز س ــًا تجهی ــی )مث ــتان های صحرای ــد19 و ایجــاد بیمارس ــه کووی ــان ب ــه مبتای ــات ب ــه خدم ــور ارائ ــزرگ به منظ ــای ب ــری مکان ه ــر کارب تغیی

ــا(  ــاران مبت ــان بیم ــت درم ــوله ها جه ورزشــی و س
	محدودیت در تردد در مرز های زمینی، هوایی و دریایی
	تشدید محدودیت های ترددهای درون و برون شهری
	 تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی
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جدول 5: راهبردهای ترویج  و  تبلیغ برای کاهش شیوع کووید 19

کانال های انتقال پیامپیام ها
	19 گزارش های روزانه و تجمعی از موارد جدید مبتا و فوت شده بر اثر کووید
	 ارائه ی گزارش های علمی از نحوه ی رفتار ویروس در دوره ی شیوع آن
	 ترویــج و انتشــار شــعار هایی ماننــد »درخانــه بمانیــم«، » درخانــه بمانیــم تــا ســالم بمانیــم«، »خانــه

امن تریــن جــا بــرای شماســت«، »مــا بــا یــاری خــدا کرونــا را شکســت می دهیــم« »مــن ماســک 
ــم« و...  می زن

	 .مقابله با کسانی که اخبار کذب و شایعه را پخش می کنند
	 ــروس ــه وی ــه ب ــدان و... ک ــه ای هنرمن ــکاران حرف ــلبریتی ها، ورزش ــام، س ــراد صاحب ن ــی اف معرف

ــتی ــای بهداش ــت پروتکل ه ــرای رعای ــردم ب ــا از م ــت آن ه ــده و درخواس ــا ش ــد19 مبت کووی
	 .تأکید بر اینکه این یک بیماری  همه گیر است و همه ی ما درگیر آن هستیم
	تهیه ی فیلم هایی برای تهیه ی ماسک و مواد ضد عفونی کننده ی به روش  خانگی
	 ترویــج و تشــویق ســازمان های ارائــه دهنــده ی خدمــت بــرای ارائــه ی خدمــات امن)ماننــد

ــل  ــل از تحوی ــتی قب ــای پس ــردن کااله ــین ها در کارواش و ضدعفونی ک ــردن ماش ــی  ک ضدعفون
ــه مشــتری (  ب

	 تشویق و تأکید بر آزمایشات بیشتر برای اطمینان از سامت مواد غذایی

	 ــون  و ــی )تلوزی ــی و مل ــانه های  جمع رس
رادیــو(

	نشریات ادواری
	شبکه های اجتماعی
	 مراکز علمی و دینی
	   روابــط عمومــی تمامــی ســازمان های

ــی ــی و غیردولت دولت

بحث
ــم حجــم  ــت علی رغ ــوان گف ــی می ت ــی اجتماع ــر بازاریاب از منظ
ــروس  ــیوع وی ــرل ش ــه در کنت ــورت گرفت ــات ص ــیع اقدام وس
کوویــد-19 و اثربخشــی بســیاری از ایــن اقدامــات، امــا مــوارد و 
چالش هایــی نیــز در تغییــر رفتــار مطلــوب در ایران مشــاهده شــده 
اســت. بســیاری از ایــن اقدامــات بــا تأکیــد بــر تغییــر رفتــار فردی 
ــاخت ها و سیاســت گذاری ها  ــر زیرس ــن تأثی ــدون در نظــر گرفت ب
ــده  ــام ش ــدار انج ــوب پای ــار مطل ــاد رفت ــار و ایج ــر رفت ــر تغیی ب
بازاریابــی  برنامــه ی  یــک  آنکــه  بــرای  بی شــک،  اســت. 
اجتماعــی به  طورمؤثــر انجــام گیــرد قبــل از شــروع تغییــر، ایجــاد 
زیرســاخت بــرای انجــام تغییــر مهــم اســت )25(. یعنــی عــاوه بر 
تأثیرگــذاری بــر رفتــار فــردی، بــا درنظــر گرفتــن محیط زیســت 
ــاری )Behavioral Ecological Environment( کــه درآن  رفت
رفتارهــا اتفــاق می افتــد محیــط را نیــز مدیریــت کنــد )7(. تغییــر 
نگــرش بــرای ایجــاد انگیــزه درافــرادی کــه فرصــت یــا توانایــی 
ــده  ــری بی فای ــند ام ــته باش ــوب را نداش ــای مطل ــام رفتاره انج
ــی  ــول بازاریاب ــرد و اص ــن رو، رویک ــت )26(. از ای ــی اس و بی معن
اجتماعــی کان )بازاریابــی اجتماعــی باالدســت(، بــا تأثیرگــذاری 
بــر سیاســت ها و رویه هــای جــاری ایجــاد شــده می توانــد 
مجریــان را در تغییــر بینــش از تأثیرگــذاری بــر رفتــار فــردی بــه  
ــازان  ــدگان و تصمیم س ــای تصمیم گیرن ــر رفتاره ــر ب ــمت تأثی س
و مداخلــه در سیاســت گذای های آن هــا ســوق دهــد تــا بــا 

ــت از  ــل از حمای ــاختی قب ــل زیرس ــی عوام ــردن تمام ــاظ ک لح
تغییــر رفتــار، ســعی در رفــع موانــع موجــود داشــته باشــند )27(. 
بــا توجــه بــه وســعت بحــران و گســتره ی جامعــه ی هــدف )کــه 
تمامــی مــردم دنیــا را شــامل می شــود( و تنــوع مداخله هــا 
ــه  ــرای مقایس ــابهی ب ــای مش ــار، پژوهش ه ــر رفت ــرای تغیی ب
وجــود نداشــت. از ســوی دیگــر، در پژوهش هــای صــورت 
گرفتــه از کاربــرد بازاریابــی اجتماعــی در حــوزه ی ســامت، ماننــد 
ــکاران  ــی وهم ــر )28(، مالک ــلطانی و مهران ف ــای س پژوهش ه
)29( و الیقــی  اصــل و همــکاران )30(، ابتــدا مداخله هــا و 
ــی در  ــی اجتماع ــای بازاریاب ــر اســاس ابزاره ــی ب ــات اجرای اقدام
ــوب، مشــخص شــده  ــا رفتارهــای مطل ــار ی ــج رفت راســتای تروی
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــی آن م ــرا، اثربخش ــس از اج و پ
ــورت  ــی ص ــات اجرای ــد اقدام ــعی ش ــش س ــن پژوه ــا در ای ام
گرفتــه بــرای ترویــج رفتارهــای مطلــوب پــس از ارائــه و اجــرا، 
بــه صــورت غیرسیســتماتیک جمــع آوری شــده و در قالــب رویکرد 
بازاریابــی اجتماعــی طبقه بنــدی شــود. بــه عبــارت دیگــر، اگرچــه 
ایــن مداخله هــا، هدفمنــد و نظــام  یافتــه و بــه  منظــور ســنجش 
اثربخشــی  آن هــا انجــام نگرفتــه و در قالــِب آمیختــه ی بازاریابــی 
ــق  ــا مصادی ــان آن ه ــا در می ــده، ام ــاق نش ــز اط ــی نی اجتماع
فراوانــی از ایــن نــوع بازاریابــی قابــل مشــاهده اســت. بنابراین، در 
پژوهــش حاضــر بــا یــک رویکــرد بین رشــته ای و بــا اســتفاده از 
ــی  ــدی و آسیب شناس ــه طبقه بن ــی ب ــی اجتماع ــای بازاریاب ابزاره



زهرا صادقی آرانی

9

اقدامــات حــوزه ی ســامت بــرای ترویــج رفتارهــای مطلــوب در 
زمــان بحــران کوویــد-19 پرداختــه شــد کــه در روش و موضــوع 

ــوآوری وجــود دارد.  پژوهــش ن
ــا دو محدودیــت اصلــی »محدودیــت  همچنیــن ایــن پژوهــش ب
در طــرح پژوهــش« و »محدودیــت در جامعــه ی مــورد بررســی« 
ــته ای  ــه بین رش ــه ب ــا توج ــت اول ب ــود. در محدودی ــه ب مواج
بــودن موضــوع پژوهش و اســتفاده از مفهــوم »آمیختــه ی بازاریابی 
اجتماعــی« در کاهــش یــک پاندمــی در حــوزه ی علــوم پزشــکی، 
ــا چالش هایــی در پذیــرش موضــوع از طــرف مخاطبــان همــراه  ب
ــی ایــن بیمــاری،  ــه گســتردگی جهان ــا توجــه ب ــود. همچنیــن ب ب
ــک  ــات انجــام شــده در ی ــه بررســی اقدام ــن پژوهــش تنهــا ب ای
جامعــه ی محــدود )ایــران( اکتفــا شــد درحالــی کــه در پروژه هــای 
بزرگتــر، امــکان مطالعــه ی تطبیقــی بیــن اقدامــات صــورت گرفتــه 

ــود. ــد ب ــر خواه ــف امکان پذی ــع مختل در جوام

نتیجه گیری
از ابتــدای شــیوع پاندمــی کوویــد-19 تاکنــون اقدامــات متعــدد و 
متنوعــی بــرای کنتــرل و کاهــش انتشــار آن در سراســر نقــاط دنیــا 

ــات در  ــن اقدام ــد ای ــران انجــام شــده اســت. هــر چن ــه ای از جمل
قالــِب مفهــوم »آمیختــه ی بازاریابــی اجتماعــی« ارائه نشــده اســت 
امــا مصادیــق و شــواهد بســیاری از اصــول و برنامه هــای بازاریابــی 
اجتماعــی به منظــور پیش گیــری از انتشــار ویــروس کوویــد-19 و 
درمــان مبتایــان قابــل مشــاهده اســت. برخــی از ایــن راهبردهــا 
ــا  ــوده و برخــی دیگــر در تمامــی نقــاط دنی ــران ب ــه ای منحصــر ب
مشــترک اند. امــا آنچــه قابــل تأمــل اســت علی رغــم تاش هــای 
ــت  ــوب جه ــای مطل ــج رفتاره ــور تروی ــه به منظ ــورت گرفت ص
ــل  ــتمیک، دلی ــر سیس ــر تفک ــد- 19، از منظ ــیوع کووی ــرل ش کنت
ــک  ــدان وجــود ی ــه فق ــات ب ــن اقدام ــت ای عمــده ی عــدم موفقی
ــت های  ــی در سیاس ــدم هماهنگ ــران و ع ــه  بح ــر ب ــر کل نگ تفک
ــاره  ــوان اش ــت می ت ــت و باالدس ــن دس ــی پایی ــی اجتماع بازاریاب
کــرد. از ایــن رو در ادامــه بــا تأکید بــر رویکــرد آمیختــه ی بازاریابی 
کل نگــر و بــا توجــه بــه عوامــل فــردی )خــرد( و اجتماعــی )کان( 
تغییــر رفتــار، راهبردهــای پیشــنهادی بــرای بهبــود ایــن اقدامــات 
در )جــدول 6( ارائــه  می شــود کــه از ایــن راهبردهــا می تــوان بــه 
منظــور پیشــگیری از ســوانح و بحران هــای مشــابه اســتفاده نمــود. 

جدول6: چالش های برنامه ها و اقدامات پیشگیری از شیوع کووید19 و راه کارهای پیشنهادی از منظر بازاریابی اجتماعی کل نگر

راه کارهای پیشنهادی از منظر بازاریابی اجتماعیچالش های برنامه ها و اقدامات پیشگیری از شیوع کووید19

ــه  منظــور  - عــدم بخش بنــدی مناســب مخاطبــان هــدف ب
ــه  ــود و تســهیل آگاه ســازی و خدمت رســانی مناســب ب بهب

آن هــا

بخش بندی مخاطبان هدف می تواند به  صورت زیر انجام شود:

	 ،مهاجــران  ، بی خانمــان  افــراد  کارتن خواب هــا،  شــامل  آســیب پذیر:  افــراد 
ــی،  ــاری خود ایمن ــه بیم ــا ب ــراد مبت ــاردار، اف ــان ب ــال، زن ــاالی 60 س بزرگســاالن ب
ــای  ــد بیماری ه ــاص مانن ــای خ ــه بیماری ه ــا ب ــراد مبت ــتمند، اف ــر و مس ــراد فقی اف

ــان ــوی و زندانی ــا ری ــی ی قلب
	 ــان ــان آزمایشــگاه ها، کارکن ــتاران، متصدی ــامل پزشــکان، پرس ــان ســامت: ش مراقب

بهداشــت عمومــی، مســئولین و کارکنــان بیمارســتان ها، مراکــز بهداشــتی و درمانــی 
ــالمندان ــای س و خانه ه

	 ،ــی ــواد غذای ــگاه های م ــد فروش ــدادی: مانن ــازمان های ام ــروری و س ــاغل ض مش
ــای  ــانی، نیروه ــا، آتش نش ــا، نانوایی ه ــپ بنزین ه ــا، پم ــی، داروخانه ه ــز درمان مراک

ــی و... ــی و انتظام نظام
	 افــرادی کــه به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم تحــت تأثیــر کوویــد 19 قــرار

گرفته انــد: کســانی کــه تســت آن هــا مثبــت بــوده اســت، کســانی کــه دارای عائــم 
ــا همــکاران مســتقیم  ــواده ی ی بیمــاری هســتند، کســانی کــه آزمایــش اعضــای خان
آن هــا در محــل کار مثبــت بــوده اســت یــا کســانی کــه در  14 روز اخیــر در مناطــق 

ــد. ــا بوده ان ــر کرون ــز از نظ ــت قرم وضعی
	 ،اجتماعــات انســانی: ماننــد مراکــز مذهبــی شــامل مســاجد و بقــاع متبرکــه

ــالن ها  ــی و س ــی و آموزش ــز علم ــدارس و مراک ــی، م ــات آموزش ــخنرانی ها و جلس س
ورزشــی اســتادیوم های  و 

	خانواده ها: فرزندان و والدین آن ها
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راه کارهای پیشنهادی از منظر بازاریابی اجتماعیچالش های برنامه ها و اقدامات پیشگیری از شیوع کووید19

ــا  ــار ابت ــه آم ــوط ب ــات مرب ــار و اطاع ــازار اخب ــفتگی ب - آش
ــروس  ــان ورود وی ــوه  و زم ــد19، نح ــه کووی ــوط ب ــی مرب و فوت
و  تولیــد  باعــث  کــه  آن  نحــوه ی گســترش  و  بــه کشــور 
 ،)Misinformation( شــبه اطاعات  گســترده ی  اشــاعه 
متناقــض  اطاعــات  و   )Disinformation( ضداطاعــات 
ــه  ــه را ب ــای جامع )ContradictoryInformation( و فض
باتــاق اطاعــات )InformationSwamp( گرفتــار کــرده و 
ــردم  ــی م ــی بی تفاوت ــادی و گاه ــردرگمی، بی اعتم ــه س ــر ب منج
گردیــده اســت به طــوری کــه هنــوز برخــی آن را فکاهــی تلقــی 
ــد  ــادی ندارن ــاری اعتق ــن بیم ــود ای ــه وج ــی ب ــه عبارت ــرده و ب ک
ــیار  ــت و بس ــده را نادرس ــام ش ــای اع ــر آماره ــی دیگ و برخ

می داننــد. محافظه کارانــه 
- عــدم وجــود عقیــده ی یکســان بیــن مســئولین و صاحب نظــران 
ارائــه ی واقعیت هــای و حقایــق مربــوط بــه  در رابطــه بــا 
ــاد داشــتند چنانچــه مــردم  ــد19 به طــوری کــه برخــی اعتق کووی
در رابطــه بــا همــه جزئیــات مربــوط بــه کرونــا بداننــد بهتــر اســت 
در مقابــل برخــی محافظــه کاری در بیــن ایــن حقایــق و آمارهــا را 

ــد. ــردم الزم می دانن ــی م ــت روان ــظ امین ــرای حف ب

به  منظور ترویج و تبلیغ مناسب:
	 19بازنگــری در ســاختار مدیریــت بحــران در ایــن حــوزه )مثــًا ســتاد مبــاره بــا کوویــد

ــه  ــا معــاون اول باشــد و وظیفــه ی اطاع رســانی تنهــا ب در ســطح رئیــس جمهــور ی
عهــده ی ایــن ســتاد باشــد(

	تهیه و ارسال پیام های متناسب چندفرهنگی و چند زبانه
	.مقابله شدید با کسانی که اخبار کذب و شایعه را پخش می کنند
	 ــخیص ــی تش ــور دسترس ــا به منظ ــرد مبت ــرای ف ــی ب ــم های ردیاب ــاد مکانیس ایج

ــگام زود هن

ــای  ــا رفتاری ه ــه ب ــر در رابط ــق نظ ــازی و تواف ــدم شفاف س - ع
ــوان  ــد )به عن ــام ده ــت انج ــرد می بایس ــه ف ــدی ک ــی و کلی اصل
مثــال، نحــوه ی اســتفاده صحیــح از مــواد ضــد عفونی کننــده کــه 
ــه کام  ــی ب ــرده و حت ــتان ک ــی بیمارس ــراد را راه ــیاری از اف بس
ــک  ــوع ماس ــدد در ن ــای متع ــر رویه ه ــا تغیی ــتاد و ی ــرگ فرس م
ــی،  ــای ابتدای ــه در روزه ــه ای ک ــه گون ــتفاده از آن ب ــوه اس و نح
مــردم بــه اســتفاده از ماســک های N95  تشــویق می شــدند 
ــی  ــای معمول ــا پارچه ه ــه ب ــون ماســک های خانگــی ک ــی اکن ول

ــود( ــج داده می ش ــود تروی ــه می ش دوخت

به  منظور ترویج و تبلیغ مناسب:
	 ــن ــا ضم ــی ت ــمندان داخل ــی و دانش ــی وبین الملل ــز مل ــن مراک ــی بی ــی علم هم افزای

ــا  ــطح خط ــوازی، س ــای م ــا و پژوهش ه ــش، دوباره کاری  ه ــه  ی پژوه ــش هزین کاه
ــرد ــرار گی ــان ق ــار مخاطب ــر به ســرعت در اختی ــج معتبرت ــه و نتای کاهــش یافت

بیــن رویه هــای دســتگاه های مســؤول  - عــدم هماهنگــی 
شــیوع  کنتــرل  در  پایین دســتی  و  میان دســتی  باالدســتی، 
کوویــد19 به طــوری کــه بســیاری از مقــررات ارائــه شــده 
متناقــض و متضــاد بــوده اســت )بــه عنــوان مثــال دســتور ســتاد 
ــی مراکــز دولتــی و در  ــرای قرنطینــه ی خانگــی و تعطیل ــا ب کرون
ــور  ــه حض ــات ب ــی و کارخانج ــز دولت ــخت گیری مراک ــل س مقاب
ــا مســأله ی برگــزاری  کارمنــدان و کارگرانشــان در محــل کار و ی

آزمون هــای ســازمان ســنجش(
- تأخیــر در امــر تصمیم گیــری به علــت ســاختارهای بروکراتیــک 
و  تصمیم ســاز  مختلــف  دســتگاه های  و  ســتادها  در  موجــود 

ــذ ــا و ناف ــریع، راهگش ــات س ــاذ تصمیم ــر در اتخ تصمیم گی

	 ــار ــر رفت ــذاری ب ــی اجتماعــی باالدســتی به منظــور تأثیرگ ــر اصــول بازاریاب ــز ب تمرک
تصمیم ســازان و تصمیم گیــران اصلــی

ــد  ــان مانن ــی مخاطب ــط برخ ــر توس ــای پرخط ــام رفتاره - انج
عدم به رســمت شــناختن راهبــرد قرنطینــه ی خانگــی، عــدم 
ــک  ــتفاده از ماس ــدم اس ــی، ع ــای اجتماع ــت فاصله گذاری ه رعای
ــدی  ــدم پایبن ــه ع ــوری ک ــی )به ط ــز عموم ــتکش در مراک و دس
ــن  ــا حی ــن راهبرده ــه ای ــی ب ــات دولت ــئولین و مقام ــی مس برخ

ــت( ــده اس ــاهده ش ــی مش ــای مطبوعات ــزاری کنفرانس ه برگ

اتخاذ استراتژی های قیمت شامل:
	 ــی رفتارهــای پرخطــر و افزایــش مشــوق های ــر مال ــی و غی افزایــش هزینه هــای مال

مالــی و غیرمــادی رفتارهــای مطلــوب
	تمرکز بر مزایای مورد نظر فردی و رفع موانع بالقوه ی ممکن

- عــدم دسترســی آســان و ســریع مــردم بــه تجهیــزات محافظــت 
ــه  ــام ک ــن اق ــی از ای ــیاه در برخ ــازار س ــاد ب ــخصی و ایج ش
ــوب را کم رنــگ کــرد ــج رفتارهــای مطل ــغ و تروی اثربخشــی تبلی

اتخاذ راهبردهای مکان و توزیع شامل:
	 توانمندســازی زنجیــره ی تأمیــن کاالهــای اساســی و تجهیــزات محافظــت شــخصی

ــی به منظــور  ــد و ایجــاد داشــبوردهای مدیریت ــق رصــد و پایــش مســتمر تولی از طری
ــا ــع آن ه ــد و توزی ــازی تولی بهینه س

	 ــی و بهداشــت ــه ی سیســتم های بهداشــت عموم ــریع بودج ــص مناســب و س تخصی
ودرمــان
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ــه حاضــر تمامــی ماحظــات  ــی: در مطالع ــات اخالق مالحظ
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت م ــت و صداق ــرط امان ــه ش ــی از جمل اخاق
گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه نــوع و موضــوع مطالعــه، پژوهــش 

ــدارد. ــد اخــاق ن حاضــر، ک

ــازمانی  ــچ س ــوی هی ــر از س ــش حاض ــی: پژوه ــت مال حمای
ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــت ق ــورد حمای م

تضاد منافع
در این پژوهش تضاد منافعی وجود ندارد.
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