"بسيج های اطالع رسانی آموزشی" يا "بسيج های ارتباطی"
)(Campaign

تهيه وتنظيم  :دكتر بابك معينی
استاد يار آموزش بهداشت – عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان
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پيشگفتار
"بسيج های اطالع رسانی آموزشی" يا "بسيج های ارتباطی" يا Campaign
طراحی و استفاده از راهبردهای ارتباطی در حوزه سالمت با هدف تاثيرگذاری بر گروه های هددف بدرای احدال
يك رفتار يا سياست در سطو فردی ،بين فردی و اجتماعی مرتبط كه عنوان ارتباط بدرای سدالمت را بدر ودود
دارد ،از رويكردهای عمده آموزش و ارتقای سالمت به شمار می رود .آشدنايی كاركندان حدوزه آمدوزش و ارتقدای
سالمت با احول ارتباط برای سالمت و تالش در جهت برقراری ارتباط با گروه هدای مااطدو ويدبه بدرای ت ييدر
رفتار در آنها و يا ت يير در روند سياست ها و قوانين اجتماعی كه زمينه ساز تقويت سالمت در اجتماع می شدود،
از ملزومات موفقيت برنامه های سالمت وواهد بود" .بسيج های اطالع رسانی آموزشی" يا "بسيج های ارتبداطی"
كه از آنها به عنوان معادل  Campaignاستفاده كرده ايم ،يكی از انواع مداوالت ارتباطی است كه كداربرد آن در
حوزه سالم ت به ويبه در ساليان اوير ،افزايش يافته است ،هدف احلی اين نوع مداوالت ،انتقال پيام های ترغيو
كننده برای انجام رفتاری مشاص در مااطو و با استفاده از ابزار كليدی پيام است.
نمونه های بسيج اجتماعی در حوزه سالمت
 .1بسيج مهار بيماری سل )(Stop TB
 .2بسيج شستن دست ها )!(Just Clean your Hands
 .3بسيج مصرف  5نوبت ميوه و سبزی در روز )(5 a Day
 .4بسيج فعاليت بدنی كودكان )(VERB
 .5بسيج كاهش سرعت در رانندگی )(FoolsSpeed
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 .6بسيج سالمت همگانی ( )Public health campaign

Fight Against Antibiotic Resistance .1
Clean Care is Safer Care .2
Act Against AIDS Campaigns .3

هدف کلی تدوين کتابچه راهنمای آموزشی طراحی بسج های اطالع رسانی
ارتقای دانش و مهارت كارشناسان مسئول آموزش سالمت كشور در زمينه احدول طراحدی بسديج هدای اطدالع
رسانی آموزشی در حوزه ارتقا سالمت
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اهداف رفتاری
انتظار می رود در پايان ،کارشناسان مسئول آموزش سالمت کشور قادر باشند:
 .1بسيج اطالع رسانی آموزشی را تعريف كنند.
 .2مراحل احلی طراحی يك بسيج اطالع رسانی آموزشی را نام ببرند.
 .3نحوه تدوين اهداف كلی و اوتصاحی برنامه بسيج را بيان كنند.
 .4نحوه تحليل گروه مااطو برنامه در بسيج اطالع رسانی آموزشی شر دهند.
 .5بر تعريف جامعی از پيام توافق كنند.
 .6ويبگی های يك پيام اثرباش را نام ببرند.
 .7با احول پيش آزمون پيام آشنايی پيدا كنند.
 .8نحوه تحليل كانال برای انتقال پيام به گروه مااطو برنامه در بسيج اطالع رسانی آموزشی را بيان كنند.
 .9برای اجرای مداوله بسيج اطالع رسانی طر عمل بنويسند.
 .11ارزشيابی برنامه بسيج اطالع رسانی راشر دهند.
 .11با استفاده از مهارتهای پايه ای شامل نيازسنجی،كاربرد تئوريها و مدلهای آموزش سالمت و ت يير رفتدار
 ،سنجش و ارزشيابی ،روش تحقيق ونيز مطالو كاربردی اين كتابچه ،در يك برهه زمانی مشداص يدك
كمپين مرتبط با حوزه كاری وويش را طراحی ،اجرا  ،ارزشيابی و گزارش نمايند.

 تعريف بسيج يا  Campaignدر فرهنگ آكسفورد
يك سری از فعاليتهای برنامه ريزی شده كه به منظور رسيدن به يك هدف اجتمداعی ،تجداری ،سياسدی ودا
انجام می شوند.
به عبارت ديگر :كمپين مجموعه فعاليت های هماهنگ اطالع رسانی ،ارتباطی و آموزشی
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 با استفاده از تركيبی از كانال های متعدد و متنوع اطالع رسانی
 به منظور انتقال پيام های مورد نظر و معين
 به جمعيتی مشاص
 در يك دوره معين و محدود
 در راستای اهداف برنامه ميباشد

 اهداف و ويبگيهای بسيجهای ارتباطی و اطالع رسانی:
 اهداف برنامه در جهت تالشهايی برای آگاه كدردن ،ترغيدو كدردن يدا انگيدزه دادن بدرای ت ييدر رفتدار
مااطبين است.
 به طور ايده ال هدفش در سطح فردی ،سازمانی و اجتماعی است .
 دسترسی به اهداف برنامه درمااطو نسبتا بزرگ به ووبی تعريف شده است .
 منافع غير تجاری برای شاص يا جامعه فراهم میكند.
 دريك دوره زمانی رخ میدهدكه ممكن است محدوده آن از چند هفتده(مانندد اطالعدات ترافيدك بدرای
تعطيالت آور هفته آينده) تاسالهای زياد(مانند كمپين های رسانه ای ضد سيگار وزارت بهداشت) باشد.
 شامل مجموعه سازمان يافته از فعاليت های ارتباطی است و حداقل ،شامل توليد پيام وتوزيع پيام است.

هنگامی كه شامل رويدادها رسانه ای ،ميان فردی وجامعه هستند موثرترند .
 ويبگی های يك برنامه بسيج ارتباطی:
توجه مااطبان را جلو كند.
پيام معتبر و قابل فهم ارائه كند.
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پيام بر باورها و ادراک تا ثير گذارد.
موجو ايجاد يك بستر اجتماعی منجر به تحقق نتايج شود.

 7مورداز شرايط ضروری برای بسيج های ارتباطی موثر و موفق
 -1تدوين پيام ها  ،منابع وكانالها يی با كيفيت باال از طريق نياز سنجی و نظريده هدای كداربردی و پبوهشدهای
تكوينی
 -2توزيع وارائه پيامهای ارتباطی برای مااطبان مورد نظر ،اغلو در طی يك دوره پايدار
 -3جلو توجه گيرندگان پيام
 -4تشويق ارتباط ميان فردی مطلوب در مورد موضوع
 -5ايجاد ت ييردر آگاهی ،دانش ورفتارهای فردی
 -6ايجاد ت ييرات اجتماعی با ت يير اتی در دولت وجامعه
 -7استفاده از ارزشيابی پايانی برای تلفيق دانش سيستماتيك در مورد شرايط تاثير گذار
انواع كمپين ها:
 -1اجتماعی

 -2تجاری

 -3سياسی

 -4ارتباطی(اطالع رسانی آموزشی)
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مراحل اصلی طراحی يک بسيج اطالع رسانی آموزشی در حوزه ارتقا سالمت
- 1مرحله اول :داليل طراحی و اجرای برنامه بسيج
قبل از هر اقدام بايد مساله يا مشكل را تعريف كرد.
مسأله يا مشكل پديده ای است غيرعادی  ،كه در روند كار سيستم وجود دارد و چون اوالل و بدی نظمدی ايجداد
می كند سبو افت يا كاهش كمی و كيفی جريان كارها و بازده سيستم می گدردد .بده عبدارت ديگدر مسدأله يدا
مشكل عبارت است از شكاف بين وضعيت موجود و آنچه بايد باشد .توجه به احول علمی و عملی نياز سدنجی در
اين مرحله بسيار الزم و ضروری است.
* در گام بعدی داليل پيشنهاد برنامه بسيج مشاص شود و در اين راستا پاسخ به موارد ذيل ضروری است:
*بزرگی و شدت مسئله :آيا مشكل مورد نظر ،تعداد افراد يا گروه های زيادی از جامعه را دربرمی گيرد؟
*عوامل موثر در ايجاد مسئله :آيا اغلو جوانو و عوامل ايجادی اين مسئله شناسايی شده است و اطالعات
معتبری در مورد آن موجود است؟
*ضرورت بروورد با مسئله :آيا سالمت جامعه ما تاثير زيادی ازمشكل مورد نظر می گيرد و از اولويتهای سازمانی
ما ميباشد؟
*توانايی ها و ناتوانايی های سيستم در بروورد با مسئله  :آيا اقدام در مورد اين مسئله با اهداف و رسالتهای
سازمانی دستگاه مورد نظر مطابقت دارد؟
*روش بروورد با مساله :آيا برای بروورد با اين مسئله ،كمپين تنها چاره كار است؟ در اين راستا سوابق قبلی
بروورد با مساله و علل موفقيت يا شكست آنها چيست ؟
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* وضعيت دسترسی به منابع مورد نياز برای بروورد با مساله  :آيا منابع وهزينه ای كه برای بروورد با اين
مساله نياز است ،قابل پرداوت است؟
پس از تعيين موضوعات ماتلف برای بسيج ،اولويت بندی آنها و انتااب موضوع احلی برنامه با كمك معيارهای
انتااب و ماتريس اولويت بندی انجام می شود.
نمونه هايی از اين معيارها در جدول زير آمده است.

کارگروهي 1
مثال  :با توجه با مطالو فوق الذكر كداميك ازموضوعات ومسائل زير برای برگزاری بسيج ارتباط سالمت
(كمپين) مناسبتر است و چرا؟.
 -1مصرف باالی آنتی بيوتيك در مردم
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 -2عدم استفاده از كاله ايمنی در موتورسيكلت سواران
 -3مصرف ناكافی ميوه و سبزی در سالمندان
 -4افزايش ميزان سزارين در كشور

- 2مرحله دوم :تحليل وضعيت موجود
*تحليل وضعيت از نظر سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فناوری
PEST (Politically, Economically, Socially and Technologically) Analysis

* تحليل از نظر فرحت ها ،تهديدها ،نقاط قوت و نقاط ضعف
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analysis
اين فرحت ها وتهديدها می تواند شامل يافتن آنچه در مورد موضوع در زمان حدال اتفداق مدی افتدد ،و آنچده در
گذشته اتفاق افتاده است و آنچه ممكن است در آينده نزديك رخ دهد .اين موضوع می تواند شما را هدايت كندد
برای كشف فرحتهايی كه می توانيد برای كمك به كمپينتان استفاده كنيد .يا آيا چيدزی وجدود دارد كده بتواندد
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كمپينتان را از وط وارج كند يا باعث مشكالتتان شود اينها برای شكل دادن اهداف ويدبه وكارهدايی كده شدما
برای ارائه اهدافتان استفاده می كنيد مهم هستند.
 نقاط قوت يا  :Strengthsويبگی های مثبت مربوط به درون يك سيستم كه بايد تقويت شود
 نقاط ضعف يا  :Weaknessesويبگی های منفی مربوط به درون يك سيستم كه بايد احال شود
 فرحت ها يا  :Opportunitiesآنچه به نفع روند يك سيستم است و از بيرون مجموعه منشا می گيرد
 تهديدها يا  :Threatsآنچه به ضرر روند يك سيستم است و از بيرون مجموعه منشا می گيرد

- 3مرحله سوم  :تعيين اهداف برای برنامه بسيج
در هر برنامه ای طراحی پبوهش مناسو برای تحليل وضعيت و تعيين اهداف ضروری است و بسيج هدای اطدالع
رسانی آموزشی نيز از اين قاعده مستثنی ناواهند بود .تعيين اهداف برنامه برمبندای بررسدی و تحليدل وضدعيت
شكل می گيرد .تحليل موقعيت های سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فنی مرتبط با موضوع و نيز تعيين نقاط قوت
و ضعف ،تهديدها و فرحت ها برای تحليل وضعيت موجود ضروری است .در اين مرحله تعيين هدف كلدی بدرای
بسيج گام اول وواهد بود .در قدم بعد الزم است باشدی از مشدكل كده بدا بسديج اطدالع رسدانی آموزشدی قابدل
دستيابی است ،مشاص گردد و سپس براساس نتايج به دست آمده ،اهداف اوتصاحی برای برنامه بسديج تددوين
شود .درواقع ،با تبديل هدف كلی برنامه به اجزای اوتصاحی و كوچك تر ،مراحل ماتلدف بسديج اطدالع رسدانی
آموزشی مشاص می شود.
گام اول  :تعيين هدف كلی  :اينكه شما در نهايت می وواهيد به چه چيزی برسديد بايدد بده حدورت جملده ای
كلی ،غيرقابل سنجش و مبهم از كاری كه شما می وواهيد انجام دهيد نوشته شود.
گام دوم  :تعيين اهداف اوتصاحی برای برنامه بسيج ،گام بعدی است .كه هدف احلی را به اجدزای كدوچكتر كده
شما می وواهيد به آن دست يابيد تقسيم می كند .به حورت عبارات قابل سنجش نوشدته مدی شدود .شدما بايدد
سعی كنيدهر كدام ار اهداف رفتاريتان  SMARTباشند(بر اقدام مشاص و ويبه ای متمركز باشد
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)(Specific

 ،قابل اندازه گيری باشد ) ،(Measurableدست يافتنی باشد ) (Attainableمنطقی باشد) ،(Reasonableزمدان
رسيدن به آن مشاص باشد ).(Time bounded
 به طور كلی در تدوين اهداف اوتصاحی بايد اين موارد مشاص شود:
قرار است چه چيزی ت يير كند؟
قصد دسترسی به چه كسانی را داريد؟
برنامه در چه چارچوب زمانی اجرا می شود؟
ميزان ت يير مورد نياز چقدر است؟
 مثال:
هدف کلی :كاهش ميزان سزارين درميان زنان در كشور از  %42به %15
هدف اختصاصی :در طول  2سال از شروع بسيج،
افزايش آگاهی زنان وهمسرانشان در مورد عوارض سزارين
ت يير نگرش زنان وهمسران آنان در مورد انجام زايمان طبيعی و......
از آنجا كه برنامه های ارتقاء سالمت تالش به تاثير بر روی رفتار افراد ،سازمان ها ،شبكه های اجتماعی و ...دارد
،هر كدام از اين گروه های مااطو می بايست در تدوين اهداف اوتصاحی در اين مرحله مد نظر قرارگيرند.
بديهی است ايجاد ت يير در يك سطح (مثال فردی) به سطح ديگر (مثال سازمانی) تاثير وواهد داشت .به عنوان
مثال چنانچه افراد در مورد مسئله ای دلمش ولی داشته باشند آنرا در شبكه های اجتماعی وود مثال دوستان و
افراد وانواده در ميان وواهند گذاشت و اين موضوع تدريجا منجر به ايجاد ت ييراتی در سطح سازمانی نيز وواهد
شد (مثال محل های كاری) و سپس ديدگاه عمومی مردم و قانونگزاران (سطح اجتماعی) نيز از اين امر متاثر
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وواهند شد .بدينسان ت ي يرات در سطو بزرگتر و باالتر تاثيرات شگرفی در كل جامعه و نهايتا ارتقاء سالمت آن
وواهد داشت .اين گونه تاثيرات متقابل نقش مهمی را در افزايش اثرباشی يك بسيج ارتباطی طوالنی مدت در
سطح جامعه برای ايجاد ت ييرات اجتماعی می تواند ايفا كند.
 تعيين اهداف در سطح فردی )(Individual
مهمترين اهداف اوتصاحی در سطح فردی می تواند پيامدهای مرتبط با سالمتی همچون رفتارهای بهداشتی،
شاوص های جسمی ،وضعيت سالمتی و يا بهبود و پيشرفت های روانی -اجتماعی باشند.ت يير در رفتارهای
مرتبط با سالمت ،آگاهی ،دانش ،نگرش ،وودكارآمدی و مهارت های رفتاری می توانند در تدوين اين اهداف
اوتصاحی در سطح فردی در نظر گرفته شوند.
 مثال:
 -افزايش قصد رفتاری و يا رفتار برای يك فعاليت وا

مثال فعاليت جسمانی روزانه

 افزايش آگاهی افراد از عوامل وطر ،مشكالت بهداشتی  ،عوامل مستعد كننده فردی در ابتال به بيماريها وآسيبها
 ارتقا سطح دانش افراد در ادراک  ،به واطر سپاری و تجزيه و تحليل عقايد  ،مهارتها و باور های بهداشتی افراددر مسائل مرتبط با سالمتشان
 ارتقا سطح دانش افراد جامعه در رابطه با دسترسی به ودمات بهداشتی در سطو محله ای و سازمانها( مثالدسترسی به مراكز مشاوره ه بنتيك در سازمانهای بهزيستی)
 ت يير در نگرشهای نامطلوب مرتبط با سالمت افراد جامعه ايجاد يا بهبود نگرشهای مطلوب مرتبط با سالمت افراد جامعه افزايش سواد بهداشتی افراد در جستجوی منبع اطالعاتی مرتبط با سالمت ارتقا وودكار آمدی افراد در اتااذ و انجام رفتارهای سالم -افزايش حمايت اجتماعی درک شده افراد
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 افزايش قدرت تفكر و استدالل و استنتاج از اتااذ رفتارها و مهارتهای فردی و اجتماعی تعيين اهداف در سطح شبكه(Networks) :
ويبگی های شبكه اجتماعی اثرات عميقی بر روی سالمتی افراد جامعه دارد.
بسيج ارتباطات بهداشتی می تواند باعث شكل گيری ماهيت و كيفيت اطالعات در شبكه اجتماعی شود و اين
شبكه های اجتماعی می تواند بر روی گروه های اجتماعی تاثير داشته باشد.
اشاا

و رهبران مهم جامعه در ايجاد چنين شبكه های اجتماعی بسيار حائز اهميت هستند .اين رهبران می

توانند برای تاثير بر روی اعضاء ديگر شبكه به كار برده شوند
 مثال:
 افزايش آگاهی و نگرش مطلوب به وسيله رهبران مهم جامعه(روحانيون ،تجار سرشناس،ورزشكاران ،سازمانهای مردم نهاد و).....
 افزايش تعداد و نوع مداوالت مرتبط با سالمت در شبكه های اجتماعی(نيكوكاران ،ويرين مدرسه ساز،ويرين سالمت و).....
 افزايش هنجارهای مطلوب اجتماعی در شبكه افزايش حمايت اجتماعی برای ايجاد ت ييرات مثبت به وسيله اعضاء شبكه (مثال قهرمانان ورزشی وستارگان محبوب سينما)
 تعيين اهداف در سطح سازمانی) (Organizational
محل های سازمانی شامل مدارس ،محل های مراقبت بهداشتی اوليه ،سوپر ماركت ها و ديگر ورده فروش های
مواد غذايی می باشد .اين سازمانها تنها كانال برای پيام های ارتباطی نيستند بلكه محل هايی برای ت ييرنيز به
شمار می روند.
مهمترين اهداف اوتصاحی در سطح سازمانی می تواند در راستای اثر گذاشتن بر روی سازمان ها به گونه
ای كه به ت يير رفتار در سطح فردی منجر شود،شكل دادن به سياست های سازمانی ،منابع ،امكانات،
فعاليت ها و هنجارها در راستای اهداف كمپين  ،اثر گذاشتن بر روی سازمان ها برای تبديل شدن به يك
مدل بهد اشتی سالم برای سازمان ها اجتماعی ديگر (مثال اداره بدون سيگار) باشد.
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در زمينه ارتباطات بهداشتی و طراحان بسيج اجتماعی می توان از سازمان ها به عنوان كانال برای
تحويل پيام به مااطبان مورد هدف ،به عنوان پيام های سفارشی و مواد برای مفاهيم ويبه و در نهايت
به عنوان تالش های چندگانه به وسيله منابع موجود (مثل حمايت اجتماعی ،مهارت های آموزشی،
امكانات و تجهيزات) استفاده شود.
 مثال:
 افزايش اين كه تصميم گيرندگان و افراد موثر آن سازمان  ،امكان ت يير در سازمان و يادر نظر داشتناتااذ برنامه های وا

را در نظر داشته باشند(باال بردن حساسيت افراد ذی نفوذسازمان در

موردمسئله)
 افزايش اهميت مسئله و ضرورت برای ت يير در سازمان  .مثال بازنگری در چشم انداز و رسالت سازمانیدر راستای نيل به هدف كلی كمپين (ايجاد يك دستور كار)
 افزايش اطالعات پايه سازمانی مورد نياز برای ت يير ،نه تنها مقدار (محيط اطالعات) و كيفيتاطالعات بلكه ديدگاه و سطح ارتقاء هم در نظر گرفته شود
 افزايش اعتماد به نفس سازمانی و اتااذ حالحيت و شايستگی در ايجاد ت ييرات مثال ارائه گواهينامهكاروانه سالم يا از اين قبيل معيارها
 تعيين اهداف در سطح اجتماعی(Societal):
تاثيرات اجتماعی به رفتار و سالمت انسان شكل می دهند .عوامل اجتماعی مانند رفتار هنجاری ،قوانين و
سياست ها و محيط های اطالعاتی نقش مهمی در شكل دهی و توانمندسازی فعاليت های بهداشتی در سه
سطح ديگر ت ييرات دارند(فردی ،شبكه ای ،سازمانی)
بسيج اجتماعی ار تباطات بهداشتی می تواند باعث بسيج افكار عمومی و يا پيشبرد طر های سياسی شود.
مثال:
 افزايش اهميت همبستگی جوامع و اجتماعات مرتبط با موضوع  ،با استفاده از ارتقا پوشش رسانه ای،بحث و تبادل نظر با سياستمداران و...
 افزايش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی (نگرش ها و عقايد عمومی) كه در نقش حمايتی می باشند. -افزايش فعاليت هايی در راستای ايجاد ت ييرات اجتماعی مانند همكاری در ميان گروه های اجتماعی
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 - 4مرحله چهارم  :تجزيه تحليل و دسته بندی مااطبان
مشاص كردن گروه هدفی كه قرار است مااطو پيام های ارتباطی باشند ،در موفقيت يك بسيج اطدالع رسدانی
آموزشی نقش مهمی دارد تجزيه تحليل مااطبان يك مرحله مهم در برنامه ريزی يدك كمپدين ارتبداطی اسدت.
تجزيه تحليل مااطو شامل جمع آوری ،تفسير و استفاده از اطالعات جمعيت شناسی ،رفتاری وحتی ويبگيهای
روانشناوتی مربوط به مااطو مورد نظر است.
عالوه بر مشاص كردن گروه هدف كلی ،تعيين زيرگروه هايی كه قرار است دسته اوتصاحی برنامه باشند و پيدام
های برنامه برای آنها تدوين شود ،به همراه كسو اطالعات الزم از گروه مااطو مدورد نظدر بادش هدای عمدده
بسيج های اطالع رسانی آموزشی را شامل می شوند .به عالوه شناوت و توجه به ويبگی هدای دو گدروه مااطدو
احلی (مستقيم) و فرعی (غيرمستقيم) در هر برنامه نيز از ضرورت های طراحی يك بسيج به شمار می رود.
با مشاص كردن گروه هدفی كه قرار است مااطو پيام های ارتباطی باشند و تعيدين زيرگدروه هدايی كده قدرار
است دسته اوتصاحی برنامه باشند و پيام های برنامه برای آنها تدوين شود و در مرحله بعد ،اطالعات مربدوط بده
نحوه تاثيرگذاری بر روی دسته مااطو اوتصاحی برنامه ،طراحی بسيج شكل می گيرد.
جمع آوری اطالعات برای بدست آوردن درک بهتری از مااطبان به شما كمك مدی كندد آنهدا را بده گروههدای
كوچكتر و مشابه تری تقسيم كنيد .تقسيم بندی  ،فرايند شكستن مااطبان بدزرگ بده تعددادی زيدر گروههدای
كوچك كه اعضای آن شبيه تر(همگون تر) به همديگر هستند تعريف می شود .و دسته بندی گروه مااطو كلدی
برنامه بسيج به گروه های كوچك و همگون تر باعث می شود تا اثرباشی برنامه افزايش يابد.
تجزيه وتحليل مخاطب کمک می کند به
 -1تقسيم مااطو در اندازه های كوچكتر
 -2انتااب مناسو ترين اهداف ويبه برای مااطبان
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 -3انتااب بهترين كانالها و وسايل برای رسيدن به مااطو
 -4تدوين پيامهای مرتبط به مااطو
 -5برنامه ريزی و ارزشيابی آسانتر
 فهرستی از سواالت برای تجزيه و تحليل و دسته بندی مخاطب
ويبگيهای جمعيت شناسی

 مااطبان چه تعداد زن و جه تعداد مرد هستند؟
 دامنه سنی مااطبين چقدر است؟
 ميزان درآمدمتوسط مااطبان چقدر است؟
 تحصيالت مااطبان چقدر است؟
 آنها كجا كار و زندگی می كنند؟
 بروی از وصوحيات فرهنگی ويبه آنان چيست (نباد  ،مذهو  ،زبان و گويش محلی و....؟
 آيا آنان دارای تنوع فرهنگی هستند؟

 .2چه افراد يا گروه های می توانند ما را در راه رسيدن به اهدافمان کمک کنند؟
 .3از چه کانال هايی برای دستيابی به گروه هدف می توان استفاده کرد؟
 .4چ ه افراد و گروه هايی به عنوان واسطه ،در دستيابی به گروه هدف برنامه نقش دارند؟
 .5چه داليلی ممكن است گروه هدف برای موافقت يا مخالفت با ما داشته باشند؟
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مشاصات رفتاری مااطبين
رفتار رايج شان چيست؟يك تصوير دقيق از رفتارها در سواالت ارائه دهيد(مثل سيگار كشديدن،عادت بده مصدرف
غذاهای پرچرب در رژيم غذايی ،ورزش وغيره)....
آمادگيشان برای ت يير چقدر است؟ چه زمانی اعضای مااطو از ايجاد ت يير دست می كشند ،چده چيدزی آنهدا
بدست می آورند؟
پيامدهای اجتماعی يا پزشكی كه اعضای مااطو قبال تجربه كرده اندچه بوده است؟
چقدر ممكن است آنها براساس سابقه وانوادگی آسيپ پذير باشند؟
مشاصات اجتماعی – روانشناوتی
باورها وارزشهای بنيادی در ميان مااطبان چيست؟چه چيزی برای آنها مهم است؟ بروی از مشاصدات كليددی
شاصيتشان چيست؟
آنها كجا اطالعات مربوط به سالمتی را بدست می آورند؟ در معرض كدام رسانه ،كانالهای ميان فردی و رويددادها
قرار می گيرند؟
آنها به كدام شبكه اجتماعی و سازمانی تعلق دارند؟
چگونه آنان زمان و هزينه را حرف می كننند؟ سبك زندگيشان را شر دهيد.

17

 انواع مخاطب در يک برنامه بسيج
 - 1مخاطبان اوليه
مااطبان اوليه افراد يا گروه هايی هستند كه برنامه بسيج برای تاثيرگذاری بر آنها طراحی و اجرا می
شود.
- 2مخاطبان ثانويه
اگر نتوانيد روی گروه هدف تاثير الزم را بگذاريد نياز به تعيين گروه هدف واسط داريد .گروه هدف واسط فرد يدا
افرادی هستند كه دارای اين قدرت هستند كه می توانند روی گروه هدف اوليه تاثير بگذارند .به عبارتی ديگرر
مااطبان ثانويه افراد يا گروه هايی هستند كه بر تصميمات و رفتارهای مااطبان اوليده تداثير مدی گذارندد و بده
طراحان و مجريان برنامه در دستيابی به مااطبان اوليه كمك كنند.
 برای تعيين گروه هدف واسط يا ثانويه ،به سواالت زير پاسخ دهيد:
 .1کدام يک از افراد می توانند به ما کمک کنند تا گروه هدف اوليه را تحت تاثير قرار دهيم؟
 .2ماهيت و ويژگی های قدرت گروه هدف واسط برروی گروه اوليه چيست؟
 .3چه کسی يا کسانی دارای تاثير روی گروه هدف واسط هستند و می توانند آنها را تحرت تراثير
قرار دهند تا بر روی گروه هدف اوليه تاثير بگذارند؟

مثال در برنامه های ماتلف ممكن است اعضای وانواده مااطبان اوليه،ارائه كنندگان ودمات سدالمت (پزشدكان،
پرستاران و ساير كارشناسان علوم سالمت)،همساالن ،رهبران اجتماعی شامل مااطبين ثانويه باشند
 مثال :مااطبين اوليه و ثانويه با هدف كلی كاهش ميزان سزارين ميان زنان در كشور از  %42به %15
مااطبين اوليه :زنان بادار

مااطو ثانويه :همسران و مادران زنان باردار
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- 5مرحله پنجم  :انتااب كانالها و وسايل ارتباطی
مرحله  5درتدوين يك بسيج ارتباطی شامل انتااب كانال و وسايل درست می باشدكه پيامهايتان را ارائده دهيدد.
در هر فرآيند ارتباطی ،منبع پيام بايد كانالی را برای انتقال پيام وود انتااب كند و تصميم گيری بدرای انتاداب
كانال مناسو و استفاده از آن باش مهم فرآيند ارتباطی است .بسيار بااهميت است پيداكردن كانالهدا و وسدايلی
كه با مااطو ،اهداف ويبه و بودجه برنامه ارتباطی شما متناسو باشد.
3فاكتور ضروری كه به تصميم شما برای انتااب كانالها و وسايل كمك می كند شامل:
 -1در دسترس بودن

 -2هزينه

 -3اهداف ويبه ارتباطی شما

انواع کانال در بسيج های اطالع رسانی آموزشی
 كانال های بين فردی )(Interpersonal
 كانال های گروهی )(Group
 كانال های سازمانی و اجتماعی ) (Organizational and Community
 كانال های ارتباط جمعی )(Mass Media
به توضيح كوتاهی از هركدام می پردازيم.
کانال های بين فردی
پزشكان ،دوستان ،اعضای وانواده ،همسران و مشاوران :انتقال پيام از طريق اين نوع كانال ها با اطمينان بيشتری
همراه است و می تواند تاثير بيشتری داشته باشد.
معايو :برای جمعيت های زياد كاربرد ندارد ،سوگرايی های ارتباطی دارد و نيازمند استفاده از پرسنل ماهر است.
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محاسن :ترغيو كننده و انگيزه باش است و از ت يير نگرش و رفتار حمايت می كند ،پرسش های فردی را
جواب می دهد ،فواحل اطالعاتی را پر می كند و قابل انعطاف است.
کانال های گروهی
بحث های گروهی ،سمينارها و كارگاه ها ،نشست ها ،جلسات مذهبی ،مراسم ها ،رويدادهای ورزشی ،نمايشگاه
ها و فروشگاه ها ،نمايش ها ،مسابقات و ...
معايو :كاربرد آن برای پاسخ به سئواالت شاصی كم است ،برای تشويق مشاركت گروه های اوتصاحی و گروه
های بزرگ مناسو نيست و استفاده از آن با موانعی روبروست.
محاسن :تعاملی است و به جزييات می پردازد ،اجماع نظرات را باعث می شود ،از ت يير نگرش و رفتار حمايت
می كند و اثرباشی آن در مواردی كه اعضا آشنا باشند بيشتر است.
کانال های سازمانی و اجتماعی
گروه هايی كه وظيفه جلو حمايت همه جانبه را دارند يا به عنوان كانال انتقال پيام هدف برنامه های جلو
حمايت هستند
دست اندركاران رسانه ها شامل وبرنامه ها
گروه های اجتماعی مرتبط با موضوع بسيج
گروه های ماتلف تصميم گيرندگان جامعه
کانال های ارتباط جمعی
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كانال هايی كه می توانند در زمانی كوتاه به تعداد زيادی از افراد پيام را منتقل كنند مانند راديو ،تلويزيون های
دولتی و غيردولتی ،روزنامه ،مجالت ،بيلبوردها ،وبرنامه ها ،مانيتورهای بزرگ در گذرگاه ها ،كتابچه ،پوستر،
سينما ،بسته های مطبوعاتی و ...
معايو :تعاملی نيست ،ب ه جزييات نمی پردازد ،در محتوا و زبان محدوديت دارد ،هزينه آن باالست.
محاسن :برای انتقال پيام های كوتاه و حقايق كليدی كاربرد دارد ،پيام را عمومی می كند و به تعداد زياد مردم
می رسد.
 نكته :در استفاده از رسانه ها توجه به عوامل زير بسيار مهم است:
 نفوذ يا پوشش رسانه ای :باشی از جامعه كه می توانند به رسانه دسترسی داشته باشند و از آن استفاده
كنند.
 اهميت يا مقبوليت رسانه :مااطو تا چه اندازه رسانه را مهم  ،مطلوب و مورد اعتماد می داند.
نكات قابل توجه در انتخاب کانالهای بسيج ارتباطی


پيچيدگی كانال ها و وسائل ارتباطی



طول زمان باقی ماندن پيام



قابليت تعاملی كانال ها و وسائل ارتباطی



ايجاد فرحت كنترل برای گيرنده پيام



قابليت تكرار
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- 6مرحله ششم  :تدوين پيام Message Development
آنچه قرار است به گروه مااطو منتقل گردد و محصول بيان چرايی بسيج ،بررسدی وضدعيت موجدود و شدناوت
مااطبان برنامه وواهد بود .پيام های كليدی توسط رمزگذاران و براساس ويبگدی هدای منبدع ارتبداطی توليدد و
آماده انتقال وواهد شد .اهميت پيام های كليدی در دو نكته والحه می شود :اين پيام ها باش كليددی فرآيندد
شكل دهنده نگرش مااطو هستند و اثرباشی فرآيند ارتباط را نشان می دهند.
 پيام از عناصر ورويكردهايی تشكيل شده است
 عناصر پيام
 -1چه اطالعاتی ارائه می شود
اطالعات حقيقی ،تجزيه رفتار به مراحل متعدد  ،معطوف بودن به مشكل همراه با ارائه پيشنهاد راه حل
 -2چه داليلی يا منافعی در جهت اقدام به عمل به دست وواهد آمد.
مشوق های اجتماعی ،بهداشتی ،روانشناوتی ،مالی برای اقدام به عمل چيست؟ چه اقدامی در حدال حاضدر مهدم
تر است؟ مناقع آنی چيست؟درحورت ادامه فعاليت های فعلی چه تهدبدهايی وجود دارد؟
 -3چه اقدامی سازنده و مطلوب است؟
آن ممكن است به معنی جستجوی اطالعات بيشتر ،دستيابی به فرد واحی  ،تست كردن برنامه باشد
 تعيين رويكرد مناسب
باش مهم استراتبی تعيين رويكرد مناسو است

لحن پيام
آيا تن يا لحن بيان ماليم يا وشن باشد؟آيا طنز وترس مناسو و موثر است؟

23

منبع
چه كسی ححبت می كند؟ آيا فرد متاصص در زمينه مسائل بهداشتی است؟ آيا منبع معتبر است؟
چگونه همساالن يا افراد ديگر در تعيير رفتار موفق بوده اند(مانندافرادمشهور)
انواع دروواست
دروواست كه مذاكره ترغيو كننده است استداللی است يا هيجانی ؟ مثبت يا منفی ؟
انواع پيام
 -1پيام های دستوری :در اين نوع پيام ها ،برای انجام فعال توحيه می شود و به گيرنده پيام می گويد چه كداری
را انجام دهد يا ندهد.
 -2پيام های آگاهی دهنده :اين نوع پيام ها حقايق ،اطالعات ،باورها و ساير اطالعات را در وود دارند.
 -3پيام های ترغيو كننده :هدف آن تحت تاثير قرار دادن ،متقاعد كردن و يا تشويق مااطو به پذيرش يا عمل
به چيزی است.
 -4پيام های ارتباطی :هدف احلی در يك پيام ارتباطی ،ايجاد و حفظ رابطه ميان طرفين ارتباط است.
نكته 1
پيام مورد نظر ما قرار است نظر ،ايده يا حقيقتی را به مااطو منتقل كند و محصول بيان چرايی بسديج ،بررسدی
وضعيت موجود ،شناوت مااطبان برنامه و براساس اهداف برنامه ارتباطی تدوين وواهد شد.
نكته 2
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پيام ،يك جمله كوتاه وساده (حداكثر 11كلمه) كه ابزار ارتباطی كليدی با مردم ورسانه هدا وواهدد بدود بايدد
روشن و واضح  ،معتبر ،متناسو با فرهنگ مااطبان ،جالو توجه ،جذاب و متناسو با مااطو و ويبگدی هدای
او باشد.
طراحی پيام
پيامی كه محتوای ووبی را با وود داشته باشد ولی اين محتوا بدون برودورداری از طراحدی درسدت و اسدتاندارد
ارائه شود ،محكوم به شكست و بی توجهی است.
ويژگی های طراحی پيام
 اجتناب از ارائه چند ايده به طور همزمان در يك پيام
 تناسو با فرهنگ و زبان مااطو :گاهی عدم هماوانی پيام با فرهنگ و زبان مااطو باعث می شود گيرنده پيام
آن را متعلق به وود نداند و در نتيجه آن را نمی پذيرد و به آن عمل نمی كند.
 معرفی موقعيت ها و شاصيت های واقعی :پيامی كه با استفاده از موقعيت های آشنا و واقعی طراحی شده باشدد،
برای مااطو آشنا و قابل باور تلقی می شود.
 شيوه متمايز پيام :استفاده از نوآوری در شيوه ارائه پيام ،می تواند به جذابيت و تشويق مااطو برای توجه بده آن
منجر گردد .فرم تكراری پيام در ذهن گيرنده ،محتوای تكراری را تداعی می كند.
 ماندگاری در حافظه
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مثال:

زبان پیام

محتوای پیام

زبان

فرستنده پیام

سبک انتقال پیام

شکل انتقال پیام

مردم روستای
..

مزایای برنامه دفع
بهداشتی فاضالب وتاثیر
ان در کاهش بیماریهای
ناشی از ان

محلی

بهورز-کاردان
بهداشت محیط

عاطفی-مثبت-
جمعی-جاذبه
تکراری-نتایج
مشخص

پوستر-پمفلت-
جلسات اموزشی

زمان ومکان

مخاطبین
پیام

سه ماهه اول
سال19
روستای دشت
رستم


پس از آنكه پيشنويس مواد را آماده كرديد ،حتماً آنها را در مورد مااطبان مورد نظر پديشآزمدون كنيدد .انجدام
پيش آزمون سبو می شود تا نقايص موجود در پيام ها پيش از حرف هزينه و توليد نهايی مواد مشداص گدردد.
همچنين جامعيت ،نقاط قوت و ضعف ،مرتبط بودن موضوع با مااطدو ،و نيدز اجدزای گديج كنندده ،حساسديت
برانگيز يا بحث برانگيز پيام مشاص می شود در نهايت به شما در تضمين اين مسئله كه پيام ارسالی شما همدان
پيامی است كه مااطبان مورد نظر هم دريافت می كنندكمك وواهد كرد.
 پيش آزمون Pretesting Materials & Messages
پس از آنكه پيشنويس مواد و پيامها را آماده كرديد ،حتماً آنها را در مورد مااطبان مورد نظر پيشآزمون كنيدد.
انجام پيش آزمون سبو می شود تا نقايص موجود در پيام ها پيش از حرف هزينه و توليد نهدايی مدواد مشداص
گردد .همچنين جامعيت ،نقاط قوت و ضعف ،مدرتبط بدودن موضدوع بدا مااطدو ،و نيدز اجدزای گديج كنندده،
حساسيت برانگيز يا بحث برانگيز پيام مشاص می شود در نهايت به شما در تضمين اين مسئله كه پيدام ارسدالی
شما همان پيامی است كه مااطبان مورد نظر هم دريافت مدی كننددكمك وواهدد كدرد .در پديش آزمدون بايدد
مشاص گردد كه آيا پيام توليد شده از نظر محتوا و طراحی مناسو گروه هدف و قابل درک برای آنها هسدت يدا
نه
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روش های انجام پيش آزمون
 -1استفاده از پرسشنامه های وود ايفا :پرسشنامه هايی كه در اوتيار گروه هدف قرار می گيرد و از آندان دربداره
اجزای كليدی پيام پرسش می شود.
 -2بحث گروهی متمركز :با انتااب گروه های كوچكی از بين مااطبان و ارزيابی معيارهدای مدورد نظدر در پيدام
توليد شده
 -3مصاحبه :گاهی الزم است با اف راد منتابی از گروه هدف مصاحبه هايی درباره محتوا و شكل پيام توليدد شدده
انجام شود و با اعمال نظرات آنان پيام نهايی شود.
 -4گروه كارشناسدان و دروازه باندان :اسدتفاده از نظدرات كارشناسدان و حداحبنظران آشدنا بده موضدوع و دروازه
بانان( افرادی كه می توانند جريان اطالعات به گروه مااطو را كنترل می كنند) برای رفع اشكاالت پيام و نهدايی
كردن آن روش ديگر پيش آزمون كردن به شمار می رود.
 -5استفاده از موقعيت های واقعی :گاهی الزم است با ارائه پيام به گروه مااطو در موقعيت هدای واقعدی مانندد
مراكز حضور آنان و بررسی عكس العمل ها و نظرات آنان ،پيام را پيش آزمون كرد.
سئواالتی که می توان در پيش آزمون پرسيد
 -1مفهوم احلی پيام چه بود؟ از اين پيام چه فهميديد؟
 -2فكر می كنيد با ديدن اين پيام بايد چه كاری انجام دهيد؟
 -3آيا چيزی هست كه فكر می كنيد در اين پيام نيامده است؟
 -4كدام قسمت از پيام را دوست داشتيد و از كدام باش ووشتان نيامد؟
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 -5شكل ها و تصاوير آن چگونه بود؟ نقاط قوت و ضعف آن را بيان كنيد.
 -6اگر جای ما بوديد اين پيام ها را برای چه كسانی و كجا توزيع می كرديد؟
 -7نظرتان درباره كسانی كه در اين تصاوير ديديد چيست؟
 -8به نظر شما ،آنچه در اين پيام بيان شده به مااطو كمك می كندد يدا نده؟ آيدا او را اميددوارتر مدی كندد يدا
نااميدتر ؟ شما را اميدوارتر كرد يا نااميدتر؟
 -9آيا پيشنهاد يا نظری برای بهتر شدن اين پيام داريد؟
 ويژگی های يک پيام اثربخش
روشن و واضح :محتوای پيام روشن و واضح ارائه شده باشد.
سازگار و بدون تناقض :تناقض بين باش های ماتلف يك پيام باعث سلو اعتماد مااطدو و كداهش اثرباشدی
آن است.
معتبر :پيامی كه اعتبار وود را از منابع علمی و مورد قبول حاحبنظران كسو كرده باشد ،تاثير بيشتری دارد.
متناسو با فرهنگ :عدم تناسو محتوا يا شكل پيام با فرهنگ مااطو مانعی جدی بدرای توجده و پدذيرش پيدام
وواهد بود.
جالو توجه :توجه را هوشياری كامل تعريف می كنند .پيامی كه بتواند مااطو وود را به توجه وادارد به طدوری
كه تمام قوای ذهنی برای مدتی به آن معطوف گردد ،اثرباشی بيشتری دارد.
جذاب :استفاده از ابزارهای جذاب در پيام اعم از محتوا ،شكل ،رنگ و  ...به اثرباشی آن كمك وواهد كرد.
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متناسو با فرد و ويبگی های او :شناوت مااطو برای اطالع از اين ويبگدی هدا ،گدام اساسدی در توليدد پيدام
اثرباش است.
ويژگی های يک پيام اثربخش در زمان توزيع
تنوع از نظر شكل :پيامی كه با اشكال ماتلف به مااطو برسد و محدود به يك شدكل منفدرد و ودا

نباشدد،

تاثير بيشتری در گروه هدف وواهد داشت.
پيش آزمون شده :قبل از انتشار آن ،با روش مناسو و علمی آزموده شود و اشكاالت آن استاراج و مرتفع گردد.
پيشنهادكننده اقدامات بعدی :پيام هايی كه تنها به ارائه حقايق و واقعيت هدا بسدنده نمدی كنندد و پيشدنهادگر
اقدامات عملی مااطو هستند ،تاثير مطلوبی دارند.
منتقل با كانال های مناسو :در يك پيام اگر انتقال آن با كمك كانال هدای مناسدو گدروه هددف انجدام نگيدرد،
محكوم به شكست است.
مثال :
عنوان  :مراقبتهای قبل از بارداری
گروه هدف  :زنان روستايی كه حداقل يك بارداری داشته اند
نيازهای اطالعاتی زنان
در جزوه ،زنان سالم و مادران سالم را مالحظه كنيد .
بيماريها يا عوارض شديد می توانند در طول بارداری شدت يافته و منتشر شوند و حتی اگر عالئدم قابدل مشداهده
وجود نداشته باشد .با مراقبتهای قبل از بارداری می توان اين مشكالت را تشايص داد  .تجويز داروها در طدول
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بارداری ( قرحهای آهن  ،ويتامينها  ،واكسيناسيون توكسوئيد كزاز ) مطمئناً به سالمت مدادر و ندوزادش كمدك
وواهد كرد  .اطالعات مهمی در طول مراقبت های پيش از زا يمان درباره اينكه چه كاری زنان می توانندد انجدام
دهند تا در طول بارداری و پس از زايمان سالم بمانندارائه می شود.
اقداماتی كه آنها بايد انجام دهند :
يك زن بايد به محض اينكه متوجه شد باردار است برای اولين معاينه و مراقبت بايد مراجعه كندد ( نده اينكده تدا
بعد از  4ماهگی به تعويق بيندازد )
يك زن بايد حداقل  4بار در طول بارداری مراقبت شود  ( .اگر هر بيماری يا عارضه ای دارد بيشتر از  4بار )
يك زن در طول آورين ماه بارداری بايد هفته ای يكبار جهت مراقبت مراجعه نمايد .
زنان بايد در مورد آنچه كه در مراقبت های قبل از بارداری به آنان در زمينه دريافت داروهدا و ويتامينهدا توحديه
شده است پيگيری نمايند .
زنان معتقدند كه رفتن جهت مراقبتهای قبل از بارداری قبل از ماه پنج و شش بارداری بد يمن اسدت اگدر مدادر
قبل از قابل مشاهده بودن جنين  ،وجود او را مطر نمايد ممكن است نوزاد نفرين يا سحر شود .
پيشنهاد :
تاكيد بر فوايد « محافظت از وود » مراقبتهای قبل از بارداری و دادن داروها .
زنان برای در انتظار ماندن جهت انجام مراقبتهای قبل از بارداری وقت ندارند.
پيشنهاد  :كاركردن روی تسهيالت بهداشتی برای افزايش ساعات در دسترس بودن مراقبتهای پديش از زايمدان
يا اينكه ساعات انتظار را با روشهای سرگرم كننده برای بانوان مفيد تر نمايندد  .همچندين انتشدار پيدامی بدرای
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همسران و ساير اعضاء وانواده آنان كه به ايشان متذكر شود تا به زنان در كارهايشان كمك كنندد تدا آنهدا وقدت
كافی برای رفتن به مراكز مراقبت داشته باشند .زنان معموالً برای دريافدت تسدهيالت بهداشدتی پيداده روی مدی
نمايند
پيشنهاد  :پيامی برای مردان و مسئولين جامعه طراحی شود تا برای حمل و نقل اين زنان بداردار تربيتدی داده
شود و پيشنهاد وسيله نقليه جانشين داده شود ( .نظير اتوبوس )
زنان دوست ندارند توسط پرستاران يا ماماها به نحوی بد يا توهين آميز مراقبت شوند
پيشنهاد  :ترتيو دادن دوره مهارت آموزی يا يك بحث گروهی با پرستاران منطقه و آمدوزش نحدوه ارتبداط بدا
ديگران و ايجاد انگيزش در آنان يا به گونه ای متفاوت تا گذشته عمل نمايند .
نمونه ای از پيام
مراقبتهای قبل از زايمان ،داروها  ،خدمات و اطالعات مهمی را به منظور حفظ سرالمت مرادر و نروزاد
فراهم نماييد.

کارگروهي 4
تمرين وکار گروهی
 با توجه به ويژگی های طراحی پيام زير ،برای بسيج اجتماعی خود پيامی بنويسيد:
 .1ارائه واضح يک ايده واحد
 .2تناسب با فرهنگ و زبان مخاطب
 .3موقعيت ها و شخصيت های واقعی
 .4شيوه متمايز پيام
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 .5قدرت ترغيب کنندگی

- 7مرحله هفتم  :تدوين مواد
مرحله  7يك فرايند شگفت آور است كه همه مراحل قبلی در تدوين برنامه بسيج ارتباطی را درگير می سدازد .در
اين مرحله است كه كلمات ،تصاوير ،نمادها و حداها بدرای ايجداد محصدول ارتبداطی قابدل چای،حدوتی وحدوتی
_تصويری گردآوری می شوند .برای ايجاد آنها تعداد زيادی از هنر ها وعلوم بايد گرد هدم آيندد امدا بداز هدم هدر
رسانه ای (پوستر ،سارانی و ).......فرحت ها وچالش های وا

وود رادارند.

اهميت اين مرحله واضح است چون تاثير واقعی ارتباط شما به چگونگی توليدد مدواد و اجدرا(مرحلده  )8بسدتگی
دارد .و همچنين می توانند وطراتی مانند هزينه بالقوه ،از دسدت دادن زمدان جددی باشدد .اگدر فرايندد بادوبی
مديريت نشود
توليد مواد هميشه فرايندی طوالنی است  2دليل برای آن می توان ذکر کرد
 -1شما نمی توانيد آنرا به تنهايی انجام دهيد :هنگامی در توليد موادی چند نفدر درگيدر باشدند شدما بده برنامده
زمانی آنها وابسته هستيد ونمی توانيد كاری را به تنهايی انجام دهيد.
 -2توليد يك محصول شامل چند مرحله می باشد :حتی توليد يك قطعه كوچك چاپی شامل تايپ ،حروفچيندی،
ويرايش و توليد نهايی می باشد.كه اين موارد توليد مواد را طوالنی تر می كند.
 قانون طاليی توليد
در فرايند توليد شما بايد  2مورد از موارد زيررا در نظر داشته باشيد.
 -1سرعت

 -2كيفيت

 -3هزينه كم
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چگونه مواد توليد کنيم
شما بايد قبل از توليد كارهای زير را انجام دهيد:
نام سازمان يا گروه
مسئله يا جمله هدف(مانند غذا ووردن سالم برای زنان با بچه های كوچك)
نام محصول(مثال :راهنمايی برای غذا ووردن سالم)
شر محصول(مثال :يك پمفلت با اندازه )........
مااطو هدف شما(مثال :زنان با بچه های كوچك)
اهداف ويبه ارتباطی شما(مثال :افزايش آگاهی از رويكردهای آسان وسالم ووردن)
پيام كليدی
جدول زمانی( زمان شروع ،زمان پايان)
طيف بودجه (هزينه های كه برای نوشتن،ويرايش ،ترجمه ،تلفن ،مسافرت و ..........در نظر می گيرند)

- 8مرحله هشتم  :تهيه طر عمل و جدول زمانی برای برنامه(اجرابسيج ارتباطی)
با تعيين موضوع مورد نظر برای بسيج اطالع رسانی آموزشی ،تعيدين اهدداف برنامده ،شدناوت دقيدق مااطدو و
تدوين پيام های مرتبط با موضوع ،برنامه بسيج برای اجرا و ارزشيابی آماده وواهد شد .تنظيم وظايف كليددی در
هر باش و تعيين فرد يا گروهی كه قرار است اين وظايف را عملی كنند و با درنظرگرفتن افراد يا گروه های ناظر
بر اجرای آنها و محدوده زمانی كه بايد هر فعاليتی انجام شود ،مهمترين قسمت های يك برنامه اجرايی را شدامل
می شود .هماهنگ كردن فعاليت های مربوط به هر تاكتيك ،رعايت محدوده زمانی و نظارت بر اجدرای بده موقدع
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فعاليت ها نياز به يك برنامه زمان بندی شده دارد .با چنين برنامه ای است كده مدی تدوان بده موفقيدت بسديج و
دستيابی به اهداف برنامه اميدوار بود.

 مديريت كمپين به وسيله عناحرپنجگانه
اين مرحله در احل مديريت پروژه است .شما به عنوان تدوين كننده بسيج ارتباطی بايد يك تعدادی از عناحدررا
مديريت كنيد ازجمله
 -1مشاركت معنی دار ذينفعان كليدی
 -2زمان
 -3پول و منابع ديگر
 -4اطالعات جمع آوری شده و تفسيرآن
 -5تصميم گيری
هركدام از مراحل كمپين شامل ايدن عناحدر هسدتند .از همدان ابتددا تددوين گدر بايدد توجده دقيدق بده ايدن 5
عنصرداشته باشد و آنها را در همه مراحل كمپين مديريت كند .اگر اين عناحدر ناديدده گرفتده شدوند يدا بادوبی
مديريت نشوند ممكن است مشكالتی در فرايند اجرای كمپين اتفاق بيفتد كه منجر به شكست و عدم پيشدرفت
برنامه وواهد شد .در مرحله  8زمان اجرا همه كارهايی كه در تدوين برنامده بسديج ارتبداطی ثبدت شدده رسديده
است  .تنظيم وظايف كليدی در هر باش و تعيين فرد يا گروهی كه قرار است اين وظدايف را عملدی كنندد و بدا
درنظرگرفتن افراد يا گروه های ناظر بر اجرای آنها و محدوده زمانی كه بايد هر فعداليتی انجدام شدود ،مهمتدرين
قسمت های يك برنامه اجرايی را شامل می شود .هماهنگ كردن فعاليت های مربدوط بده هدر تاكتيدك ،رعايدت
محدوده زمانی و نظارت بر اجرای به موقع فعاليت ها نياز به يك برنامه زمان بندی شده دارد.
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دراين مرحله بايد فعاليتها بطور همزمان رخ دهند تا اطمينان حاحل شود كه شما برای معرفی برنامه وود آمداده
ايد .قبل از شروع مواد برنامه بايد در مقدار كافی در دسترس باشد ،دروازه بانان به نمايندگی از كانالهای متفداوت
بايد اگاه باشند .بايد به سازمانهای كليدی كه با برنامه بسيج مرتبط هستند در مورد انجام عمل اطدالع داده شدود
و همچنين درجامعه كمپينتان متاصصان بايدآگاه وآماده برای پاسخ به سواالت باشند.
از نمونه جداول زير جهت برنامه ريزی اجرايی كمپين متوان استفاده كرد
هدف اختصاصي :
فعاليت : 1

رديف

عنوان ريز فعاليت

مسئول يا مسئولين
اجرا

1
2
3

4

5
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مكان اجرا

زمان اجرا

شيوه پايش
و ارزشيابي

هزينه

جدول گانت اجراي فعاليت ها :
رديف

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

1
2
3
4
5

- 9مرحله نهم :ارزشيابی بسيج ارتباطی
مرحله پايانی در يك كمپين ارتباطی ارزشيابی است .با اين حدال برنامده ريدزی و اجدرا يدك ارزشديابی از شدروع
كمپين می باشد.ارزشيابی بايد شامل شود به عنوان قسمتی از تدوين كمپين ارتباطی به منظور:
اطمينان از اينكه برنامه ها به حداكثر اثر باشی دست يافتهاند
كمك در انتشار دانش تا اينكه ديگران از تجربيات ما ياد بگيرند
ارتقا جايگاههای سازمانهايمان در جامعه
پيش بينی نتايج حاحل از يك برنامه ،سنجش نتايج يا كمك به تعيين اينكه چرا نتايج وا
 سه نوع ارزشيابی
 ارزشيابی تكوينی
ارزشيابی تكوينی شامل آناليز مااطو(بحث شده در مرحله سوم) و پيش آزمون است.
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رخ می دهد

اسفند

فعاليت ها

پيش آزمون برای ارزشيابی نقاط قوت وضعف مواد يا استراتبی های بسيج قبل از اجرا طراحی شده است .وهددف
احلی اش زياد كردن شانس برای موفقيت برنامه قبل از شروع فعاليت ارتباطی می باشد.
 ارزشيابی فرآيند
ارزشيابی فرايند روش و وظايف مربوط به اجرای يك برنامه را بررسی می كند .اندازه گيری فرايندد بدرای نظدارت
در پيشرفت برنامه بسيج طراحی می شود .پيگيری تعداد مواد توزيع شده ،جلسات برگزار شده يا مواد چای شدده
به شما وواهند گفت چگونه برنامه درحال اجرا است و همچنين آيا مااطو مورد نظر پاسخ داده است.
با اين حال اين اندازه گيری در مورد تاثيرات برنامه به شما چيزی نمی گويدد .ارزشديابی فرايندد بده جنبده هدای
اجرايی و سازمانی برنامه بسيج ارتباطی نگاه می كند.
 ارزشيابی پايانی
متدولوژی اين ارزشيابی معموال شامل يك مقايسه بين آگاهی  ،نگرش ،و رفتار مااطو قبل و بعد از برنامه است.
بروالف روشهای پيش آزمون (ارزشيابی تكوينی) اينها اغلو اندازه گيريشان كمی است كه برای نتيجه گيری در
مورد تاثير برنامه الزم است .ارزشيابی پايانی بايد اطالعات بيشتری درمورد ارزش كمی فعاليت ها ارائه دهدد .ايدن
اندازه گيری ممكن است به حورت وودگزارش دهی (مانند مصاحبه با مااطو) يا مشاهده ای(ماننددت ييرات در
مراجعه كنندگان به كلينيك ها يا عوارض بيماری) باشد .مقايسده بدين گدروه كنتدرل (اشااحدی كده برنامده ای
دريافت نمی كنند اما در جهات ديگر مشابه به مااطو مورد نظر هستند) و مااطو مورد نظر كه برنامه مطلدوب
را دريافت می كنند.
بيشتر ارزشيابی پايانی برای اين كه به شما بگوييد به چه تاثيری دست يافته ايد طراحی می شود( اما نده چگونده
يا چرا يا برای چه) اينها موضوعات ارزشيابی تكوينی و فرايند هستند.
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برای شروع فرآيند ارزشيابی بسيج ،الزم است به اين سئواالت پاسخ داده شود:
جواب

سئوال
چگونه برای ارزشيابی بسيج برنامه ريزی شده است؟
قرار است چه چيزی اندازه گيری شود؟ فرآيند يا پيامد برنامه ؟
چه كسی ارزشيابی را انجام می دهد؟ ارزيابی كننده داولی يا وارجی؟
آيا شركت كنندگان در برنامه در مراحل ماتلف فرآيند ارزشيابی دوالت
دارند؟ چگونه؟
چگونه نتايج ارزشيابی گزارش وواهند شد؟
چگونه نتايج ارزشيابی برای برنامه ريزی و مداوالت بعدی مورد استفاده
وواهند گرفت؟
آيا منابع مناسو برای ارزشيابی اوتصا

وواهند يافت؟چه منابعی در

دسترسند؟ چه منابعی مورد نيازند؟
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 - 11مرحله دهم  :تدوين گزارش کمپين
ارايه نتايج  ،تحليل موفقيتها و شكستها ،ارائه پيشنهادات برای بسيج اجتماعی بعدی در آورين مرحله بسيج
قرار می گيرد كه ممكن است در قالبهای ماتلف مكتوب و يا الكترونيكی ويا رسانه ای انتشار يابد ..

يك نمونه از بسيج اجتماعی
ساالنه بيش از  1/4ميليون نفر در دنيا به عفونت های مرتبط با ارائه ودمات سالمت مبتال می شوند.
در كشورهای توسعه يافته  5تا  11درحد بيماران به علت مشكالت حاد سالمت ،در بيمارستان دچار عفونت مدی
شوند.
 8درحد بيماران بزرگسال بستری در بيمارستان در انگليس و  6درحد آنان در ولدز دچدار عفوندت در بيمارسدتان
می شوند.
در هر سال حداقل  5111مورد مرگ در انگليس به علت عفونت هدای حاحدل از ارائده وددمات رخ مدی دهدد و
هزينه آن يك ميليون پوند در سال است.
برای مقابله با اين مشكل چه بايد کرد؟
ارتقای رفتار ارائه كنندگان ودمات سالمت در زمينه بهداشت دست ها مهمترين اقدام است.
پاسخ در ”دست“ شماست!
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انجام مراحل طراحی بسيج ”دستهای وود را بشوييد“ ،مطالعده پدايلوت در سدال  2113و تداريخ شدروع در تمدام
بيمارستان های انگليس و ولز از سال 2114
محورهای بسيج ”دست های خود را بشوييد
توانمندسازی ارائه كنندگان ودمات سالمت برای ضدعفونی سريع و موثر دسدت هدای ودود بدا الكدل در شدروع
فرايند ودمت
يادآوری به كاركنان برای شستن دست ها
درگيركردن بيماران در برنامه
استفاده از ابزار حمايت كننده از كنترل عفونت كه منجر به تشويق كاركنان در تمام رده های سازمانی می شود.

شاخص های موفقيت يا شكست بسيج
ت يير جنبه های ماتلف رفتاری در زمينه رعايت بهداشت دست ها در بيمارستان
تعداد دفعاتی كه ارائه كنندگان ودمات سالمت دست های وود را می شويند (در هر روز و برای هر بيمار)
بروورداری باش های بيمارستانی از امكانات شستن دست
استفاده باش های بيمارستانی از پوسترهای برنامه
پژوهش ابتدايی برای طراحی برنامه
انجام پيمايش بر روی  311نفر از ارائه كنندگان ودمات سالمت برای اطالع از رفتارهای معمدول آنهدا در زمينده
بهداشت دست ها در محيط ارائه ودمات سالمت
بحث گروهی متمركز با پزشكان ،پرستاران و بيماران
بازديد از بيمارستان ها برای مشاهده وضعيت مرتبط با مشكل
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نتايج پژوهش های انجام شده
هيچ روش مشاصی برای رعايت بهداشت فردی ارائه شده توسط نظام ملی سالمت وجود نداشت!
تنها  55درحد افراد گفتند كه قبل و بعد از ارائه ودمت دست هايشان را می شويند!
 78درحد پاسخ دهندگان از وجود برنامه بسيج اطالع داشتند ولی تنها  51درحد آنان پيام هدا را دريافدت كدرده
بودند.
پاسخ دهندگان احساس می كردند كه برای افزايش اثرباشی برنامه بسيج نياز به مهارت آموزی بيشدتری وجدود
دارد
اجرای برنامه بسيج

عرضه هشت پوستر در طول سال در دو مرحله
پوسترهايی كه در تمام طول سال در جلوی چشم افراد و در محيط های مناسو نصو می شد و پوسترهايی كده
براساس نوع مااطو و هدف برنامه ت يير می كرد.
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