
 

1 

 

 
شت  معاونت بهدا

 دفتر آموزش و ارتقاي سالمت

 

 

 

 سالمت مراقب کارشناسان آموزشی مجموعه

خودمراقبتی، همیاری و مشارکت در زمینه  خانواده

 جمعی

  
 

 

 3131سال 

  



 

2 

 

 

 فهرست مطالب 
 

 4 ................................................................................................................................................................. مقدمه

 5 .......................................................................................................................................................... اول فصل

 9 ................................................................................................. خودمراقبتی براي مردم توانمندسازي با ییآشنا. 1

 9 ............................................................................................................. مُراجع خودمراقبتی يهاازین یابیارز. 1-1

 15 .................................................................................................................. مُراجع يریادگی زهیانگ بررسی. 1-2

 11 ............................................................................... خودمراقبتی براي مراجعان توانمندسازي برنامه طراحی. 1-3

 21 ................................................................................ خودمراقبتی براي مراجعان توانمندسازي برنامه اجراي. 1-4

 22 ........................................................................................................................................... برنامه ارزیابی. 1-5

 25 ............................................................................................................................................ برنامه اصالح. 1-6

 21 .......................................... خودمراقبتی براي گروهی و فردي مراجعان و مردم توانمندسازي خدمت ارائه چرخه

 29 ....................................................................................................................................................... دوم فصل

 کار، مراکز آموزشی، مراکز در نظر مورد جمعیت سالمت يارتقا يبرا یمشارکت یاتیعمل يزیر برنامه با ییشناآ. 2

 33 ................................................................................................................................... استان شهر، روستا، محله،

 34 ............................................................................................................................ يزیر برنامه شیپ ـ اول مرحله

 31 ................................................................................................................. موجود تیوضع یابیارز ـ دوم مرحله

 44 ....................................................................... یاختصاص اهداف و هدف گروه ،یکل هدف نییتع ـ سوم مرحله

 53 ............................................................................................... منابع و ها تیفعال هکارها،را نییتع ـ چهارم مرحله

 59 ........................................................................................................... ها شاخص توسعه و لیتکم -پنجم مرحله

 64 ................................................................................................................... برنامه طرح به يمرور -ششم مرحله

جوامع و کار هاي محل آموزشی، مراکز در سالمت يارتقا يبرا یمشارکت یاتیعمل يزیر برنامه خدمت ارائه چرخه

 ....................................................................................................................................................................... 66 

 66 ....................................................................................................................................................... سوم فصل

 62 ......................................................................................... سالمت براي ژیك استرات ارتباط برقراري با ییآشنا. 3

 65 ........................................................................................................................ موجود وضعیت تحلیل: اول گام

 19 ........................................................................................................................... نیمخاطب يبند دسته: دوم گام

 96 ............................................................................................................. رفتار تغییر اختصاصی اهداف: سوم گام

 102 ..................................................................................................................مناسب استراتژي تعیین: چهارم گام

 111 .................................................................................................................................... امیپ یطراح: پنجم گام



 

3 

 

 116 ............................................................................................................ ارتباطی هاي رسانه و ها کانال:ششم گام

 131 ................................................................................................................................ مدیریتی تدابیر: هفتم گام

 136 ..................................................................................................................................ارزیابی طرح: هشتم گام

 141 ............................................................................................................................................. خالصه: نهم گام

 152 ............................................................................ سالمت براي ژیك استرات ارتباط برقراري خدمت ارائه چرخه

 153 ........................................................ خانواده سالمت مراقب کارشناسان مرتبط صالحیتهاي و کلیدي مهارتهاي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 مقدمه
ارائـه   هـاي  هاي اجتماعی خود و استفاده از ظرفیـت محـیط   سازي مردم از حقوق و مسؤولیت آگاه) 2جزء  1هاي  با توجه به بند
تحقق رویکـرد سـالمت همـه جانبـه و انسـان سـالم در       ) 2، (هاي سالمت براي رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعه مراقبت

پذیري،  افزایش آگاهی، مسؤولیت) 11و ....( هاي اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیري بر درمان، همه قوانین، سیاست
عاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاي سالمت با استفاده از ظرفیـت نهادهـا   توانمندي و مشارکت ساختارمند و ف

هـاي   سیاسـت ( اي کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزپ پزشـکی    هاي فرهنگی، آموزشی و رسانه و سازمان
بندهاي استقرار نظـام جـامع   )شت به مجلسرنامه پیشنهادي وزیر محترم بهدابکلی سالمت ابالغی از سوي مقام معظم رهبري و 

توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی، نظام جامع آموزپ سالمت در مدارس، نظام جـامع ارتقـاي سـالمت کارکنـان در محـل      
نظر به فشار مالی روزافـزون و   و( کار، نظام جامع آموزپ بیمار، برنامه ارتقاي فرهنگ سالمت، برنامه توسعه مشارکت مردمی

ها و تاثیر عوامل اجتمـاعی بـر سـالمت و سـبك زنـدگی       ابقه بر بخش سالمت به دلیل پیر شدن جمعیت و تغییر بار بیماريس بی
هـاي   مراقبـت  ــ  ، کنترل بیشتري بر سالمت خود داشـته باشـند  (خالقان سالمت)مردم به عنوان منابع اصلی: الزم است که مردم؛ 

تواننـد حـامی تغییـرات مـورد نیـاز       و منابع موجود در جامعه که مـی  ـتوسعه یابد   هاي پراکنده و نامنسجم جامع به جاي مراقبت
خودمراقبتی عملکردي آگاهانـه، آمـوختنی و تنظیمـی اسـت     . براي ارتقاي سالمت باشند، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند

روانی، اجتمـاعی و معنـوي و رشـد فـرد     که براي تأمین و تداوم شرایط و منابع الزم براي ادامه حیات و حفظ عملکرد جسمی، 
گردد و به خودمراقبتی براي سالم زیستن، مدیریت  در محدوده طبیعی و متناسب براي حیات و جامعیت عملکرد وي اعمال می

و هـا   العمـر و در تمـامی دوران   شـود و فراینـدي مـادام    مـی  مـزمن و حـاد تقسـیم   هـاي   ناخوشی جزیی، خودمراقبتی در بیمـاري 
تـوان پـیش بینـی     مـی  شـواهد مـتقن، نشـان از آن دارنـد کـه بـا تـرویي و حمایـت از خـودمراقبتی،         . زندگی استي ها موقعیت
هاي سطوح پایه و تخصصی و همچنین  خودمراقبتی، هزینه مراقبت. بهداشتی شاهد بودهاي  درصدي را در هزینه 6جویی  صرفه

رود سبك زندگی مردم سالم تر شود،  این برنامه انتظار می با اجراي. دهد می پذیرپ ضروري و غیرضروري سرپایی را کاهش
ها پیشگیري اولیـه شـود    و درمانی افزایش یابد، از بیماريکیفیت زندگی مردم افزایش یابد، رضایت مردم از خدمات بهداشتی 

مـردم در سـالمت و   افراد و قدرت تولید اقتصادي اجتماعی فرهنگی مردم افزایش یابد، کمیت و کیفیت مشارکت وري  و بهره
تحصیل و کار سالم درکشور افزایش یابد، اقدام جامعـه بـراي سـالمت     /زندگیهاي  افزایش یابد، موقعیتها  مراقبت از بیماري

واگیـر کـاهش یابـد، عوامـل     هاي واگیر و غیر واگیر کاهش یابد، مرگ ناشی از بیماريیابد، شمار بیماران واگیر و غیر افزایش
تر شود و نیـروي انسـانی سـالم، مـاهر،      کاهش یابد، سبك زندگی مردم سالم آمیز ود و رفتارهاي مخاطرهریت بهینه شخطر مدی

 . توانمند و مغرور به ایرانی بودن براي توسعه پایدار و همه جانبه کشور فراهم گردد
 اکبر سیاری دکتر علی

 معاون بهداشت                                                                                                             
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 توانمندسازي مردم براي خودمراقبتیآشنایی با 

 
 

 :اهداف

 :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید
 کنید را تعیین مشکل رفتاری غیر و رفتاری دالیل. 

 کنید لیست دهد، انجام خودمراقبتی های توصیه پیگیری برای باید مُراجع که رفتارهایی. 

 کنید بندی اولویت را آنها تغییرپذیری و اهمیت مبنای بر رفتارها. 

 کنید را تعیین یادگیری های اولویت. 

 تعیین کنیدرا  مُراجع موفقیت ارزیابی های روش. 

 کنید تعیین خودمراقبتی را های توصیه اجرای در مُراجع توقف یا تسریع عوامل. 

 کنید تعیین مُراجع را خودمراقبتی های اولویت. 

 کنید تعیین مراجع را خودمراقبتی اهداف با متناسب راهکارهای. 

 کنید تعیین را مراجع شرایط به توجه با خودمراقبتی اهداف به دستیابی برای زمان. 

 کنید را تعیین مراجع اولویت براساس توانمندسازی، برنامه اجرای در خودمراقبتی های فعالیت.   

 کنید تعیین مراجع را برای اهداف به دستیابی میزان. 

 کنید شناسایی اهداف را به دستیابی برای مراجع موفقیت عدم دالیل. 

 کنید تعیینرا   مشخص رفتار مورد در مُراجع توانمندسازی ابتدایی اهداف. 

 یدکن را تعیین مُراجع رفتار بر تأثیرگذار درمانی محیطی، ، اجتماعی فردی، عوامل. 

 کنید را تعیین برنامه اهداف تحقق بازدارنده و کننده تسریع عوامل. 

 گردد می تغییر دستخوش مناسب های گزینه از استفاده یا مُراجع توانمندسازی با که عواملی   ، 

 .کنید تعیین
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 خالصه فصل

ــه اول،    ــودمراقبتی، در مرحلــ ــراي خــ ــان بــ ــازي مُراجعــ ــدل توانمندســ ــاز  در مــ ــابی نیــ ــودمراقبتی   ارزیــ ــاي خــ هــ

آوري و تحلیــــل اطالعــــات خــــودمراقبتی  تشــــخیص رفتــــاري، تعیــــین موضــــوع خــــودمراقبتی، جمــــع )مُراجــــع 

 . شود انجام می( مُراجع
تشـــخیص نیـــاز بـــه کســـب دانـــش در مُراجـــع و تعیـــین       )در مرحلـــه دوم، بررســـی انگیـــزه یـــادگیري مُراجـــع     

ــادگیري    ــراي یــ ــع بــ ــادگی مُراجــ ــزان آمــ ــورت( میــ ــی صــ ــه     مــ ــی برنامــ ــوم طراحــ ــه ســ ــرد و در مرحلــ گیــ

انجـــام ( تعیـــین اهـــداف آمـــوزپ خـــودمراقبتی، ارزیـــابی مُراجـــع     )توانمندســـازي مراجـــع بـــراي خـــودمراقبتی    

 . گرددمی

تعیـــــین راهکارهـــــا، زمانبنـــــدي، تقویـــــت و تجهیـــــز مُراجـــــع،  )مرحلـــــه چهـــــارم شـــــامل اجـــــراي برنامـــــه 

میــــزان موفقیــــت و راه حــــل جبــــران )زیــــابی نتــــایي و مرحلــــه پــــنجم شــــامل ار( هــــا بنــــدي فعالیــــت اولویــــت

 . است( مشکالت

ــه      ــالح برنامـ ــم، اصـ ــه ششـ ــی مرحلـ ــه یعنـ ــرین مرحلـ ــع در    )در آخـ ــازي مُراجـ ــدایی توانمندسـ ــداف ابتـ ــین اهـ تعیـ

ــخص،  ــاري مشــ ــورد رفتــ ــار      مــ ــر رفتــ ــذار بــ ــانی تأثیرگــ ــی و درمــ ــاعی، محیطــ ــردي، اجتمــ ــل فــ ــین عوامــ تعیــ

ــریع   ــل تســ ــین عوامــ ــع، تعیــ ــده و  مُراجــ ــا     کننــ ــه بــ ــواملی کــ ــین عــ ــه، تعیــ ــداف برنامــ ــق اهــ ــده تحقــ بازدارنــ

ــه    ــتفاده از گزینــ ــا اســ ــع یــ ــازي مُراجــ ــی    توانمندســ ــر مــ ــتخوپ تغییــ ــب دســ ــاي مناســ ــین و   هــ ــردد و تعیــ گــ

ــت ــی   اولویـ ــورت مـ ــه صـ ــد برنامـ ــداف جدیـ ــدي اهـ ــهبنـ ــرد و در چرخـ ــه   گیـ ــاره وارد مرحلـ ــته دوبـ ــدل  4اي بسـ مـ

ــی( اجـــرا، ارزیـــابی و اصـــالح  ) ــردد تـــا از توانـــ  مـ ــراي خـــودمراقبتی و کســـب نتـــایي      گـ ــع بـ ایی کامـــل مراجُـ

  .  مطلوب اطمینان حاصل گردد
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 توانمندسازي مردم براي خودمراقبتیآشنایی با . 3
 .است 1-1 بر اساس جدول شماره به ترتیب زیر و مراحل مدل توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی

 هاي خودمراقبتی مُراجع  ارزیابی نیاز. 3-3

از برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی این است که به آنها در کسـب آگـاهی، مهـارت و رفتارهـایی کمـك      هدف 

بنابراین باید تشخیص دهیـد  . هاي بهداشتی درمانی و ارتقاي سالمت را به بیشترین میزان خود خواهند رساند کندکه نتایي برنامه

ی براي هر ُمراجع مناسب است و چـه عامـل مشخصـی ممکـن اسـت تغییـر رفتـار و        که چه نوع اطالعات خودمراقبتی و تغییرات

عنـوان یـك فرآینـد تنهـا شـامل ارایـه اطالعـات         توانمندسـازي مُراجعـان بـراي خـودمراقبتی بـه     . یادگیري وي را تسریع بخشد

 . دگیر  خودمراقبتی به آنها نیست، بلکه دریافت اطالعات خودمراقبتی از آنها را نیز در بر می

 :اجزاي اصلی مرحله نیازسنجی یك برنامه مؤثر توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی به شرح زیر است

 تشخیص رفتاري( الف

 تعیین موضوع خودمراقبتی( ب

 . آوري و تحلیل اطالعات خودمراقبتی مُراجع جمع( ج

شود، میزان همراهـی   زهاي فردي مُراجعان طراحی میکه برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی حول محور نیا هنگامی

 .هاي خودمراقبتی بسیار بیشتر خواهد شد آنها با توصیه

آوري اطالعات خودمراقبتی مُراجعان فرامـوپ شـود بـه ویـژه اطالعـاتی کـه در        قبل از ارایه اطالعات خودمراقبتی، نباید جمع

 . شود نامیده می« تشخیص رفتاري»ایجاد چنین شناختی، . تغییر رفتار آنها مؤثر هستند

 

 تشخیص رفتاري( الف

هایی که با یك مشکل رفتـاري مـرتبط اسـت     مند مسایل و فعالیت تشخیص نظام»: کنند گونه تعریف می تشخیص رفتاري را این

شـناخته و  سـازد تـا دالیـل مشـکالت بـالینی را       طور که تشخیص درمانی، پزشکان خانواده را قـادر مـی   همان. «(1912بارتلت، )

شود کـه بـر رفتارهـاي بهداشـتی فـرد       روپ خودمراقبتی مناسبی را اتخاذ کنند، تشخیص رفتاري نیز باعث شناسایی عواملی می

کنند تا بهترین راهکار توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی را انتخاب و به آنهـا در    تأثیر دارند و درنتیجه به شما کمك می

 .مشاهده کرد 2ـ1توان در جدول  هاي مشخص در انجام تشخیص رفتاري را می گام. کمك کنیدشان  بهبود وضع سالمت
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 مراحل مدل توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی. 1ـ1جدول 
 هاي خودمراقبتی مُراجع  ارزیابی نیاز. 1
 تشخیص رفتاري( الف
 تعیین موضوع خودمراقبتی( ب
 مراقبتی مُراجع آوري و تحلیل اطالعات خود جمع( ج
 بررسی انگیزه یادگیري مُراجع. 2
 تشخیص نیاز به کسب دانش در مُراجع ( الف
 تعیین میزان آمادگی مُراجع براي یادگیري( ب
 طراحی برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی. 3
 تعیین اهداف آموزپ خودمراقبتی( الف
 است؟  چه مواردي براي یادگیري مُراجع ضروري( 1
 هاي یادگیري چیست؟  اولویت( 2
 شود؟  موفقیت مُراجع چگونه ارزیابی می( 3
 ارزیابی مُراجع ( ب
 ( ها ها، رفتارها و توانایی دانش، مهارت: یعنی)توان یادیگري مُراجع چگونه است؟ ( 1
  شود؟ هاي خودمراقبتی می چه عواملی موجب تسریع یا توقف مُراجع در اجراي توصیه( 2
 هاي خودمراقبتی مُراجع چیست؟  اولویت( 3
 اجراي برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی. 4
 . بهترین راهکار را انتخاب کنید تا با اهداف خودمراقبتی مُراجع تطابق داشته باشد( الف
 . زمان را از دیدگاه مُراجع و از جنبه درمانی مورد توجه قرار دهید( ب
 . جع فرصت دهید تا مسوولیت خود را بپذیردبه مُرا( ج
 . منابع مُراجع را تجهیز کنید( د
 . به مراحل قابل مدیریت تفکیك کنید شان ها را بر اساس اولویت فعالیت( ه
 ارزیابی نتایي . 5
 مُراجع تا چه میزان به اهداف تعیین شده رسیده است؟ ( الف
ــید   ( ب ــر نرسـ ــورد نظـ ــداف مـ ــه اهـ ــع بـ ــر مُراجـ ــد  اگـ ــایی کنیـ ــت او را شناسـ ــدم موفقیـ ــل عـ ــه راه. ه، دالیـ ــل چـ ــایی  حـ هـ

 وجود دارد؟ 
 اصالح برنامه خودمراقبتی  . 6
   تعیین اهداف ابتدایی توانمندسازي مُراجع در مورد رفتاري مشخص( الف
سیســــتم حمایـــت اجتمــــاعی؛  )، اجتمـــاعی  (دانــــش، مهـــارت، رفتــــار و تجـــارب گذشــــته  )تعیـــین عوامــــل فـــردي   ( ب

ــار ــا؛ ارزپ  رفتــ ــتان و کارفرمــ ــانواده، دوســ ــد خــ ــاعی  و عقایــ ــأثیرات اجتمــ ــی؛ تــ ــاي فرهنگــ ــی (هــ ــت )، محیطــ موقعیــ
پیچیــــدگی برنامــــه، )، درمــــانی (موقعیــــت مــــالی، برنامــــه روزانــــه، شــــغل و درآمــــد  جغرافیــــایی، مناســــبات زنــــدگی،

 تأثیرگذار بر رفتار مُراجع ( منفعت، مدت زمان/ عوامل جانبی، هزینه
 کننده و بازدارنده تحقق اهداف برنامه   ل تسریعتعیین عوام( ج
 .گردد هاي مناسب دستخوپ تغییر می تعیین عواملی که با توانمندسازي مُراجع یا استفاده از گزینه( د
 بندي اهداف جدید برنامه تعیین و اولویت( ه
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دیگـر عـواملی کـه توانـایی     . شـود  عـان مـی  دانش و آگاهی تنها یکی از عواملی است که باعث تسریع یا توقـف همراهـی مُراج  

عوامـل  ( 1: شـود  بنـدي مـی   ایـن صـورت طبقـه    دهد، بـه  هاي خودمراقبتی را تحت تأثیر قرار می مُراجعان براي مطابقت با توصیه

 (. 1912بارتلت، )هاي بهداشتی درمانی  برنامه( 4عوامل محیطی، ( 3عوامل اجتماعی، ( 2فردي، 

 

 تاريمراحل تشخیص رف. 2ـ1جدول 

1 

ــه     ــکالت بـ ــاري مشـ ــل رفتـــاري و غیررفتـ ــین دالیـ ــاوت قایـــل شـــوید      بـ ــده تفـ ــار  )وجـــود آمـ ــا رفتـ آیـ

مُراجـــع مســـتقیماط مربـــوط بـــه مشـــکل او اســـت و یـــا در نتیجـــه عوامـــل وراثتـــی یـــا دیگـــر عوامـــل فراتـــر   

 (. از کنترل مُراجع است؟

2 

آیــا  )هــا آنهــا را انجــام دهــد      لیســتی از رفتارهــایی تهیــه کنیــد کــه ُمراجــع بایــد بــراي پیگیــري توصــیه         

ــت و      ــه رفـ ــاز بـ ــات پزشـــکی نیـ ــراي مراجعـ ــا بـ ــد؟ آیـ ــود را اصـــالح کنـ ــانی خـ ــم درمـ ــد رمیـ ــع بایـ مُراجـ

 (. صورت روزانه مصرف شود؟ آمد دارد؟ آیا داروها باید به

3 

تـــر از تغییـــر  آیـــا اســـتفاده روزانـــه داروهـــا مهـــم)بنـــدي کنیـــد  شـــان طبقـــه رفتارهـــا را بـــر اســـاس اهمیـــت

ــذ  ــم غـ ــم       رمیـ ــی مهـ ــات تشخیصـ ــام آزمایشـ ــان انجـ ــن زمـ ــا در ایـ ــت؟ آیـ ــع اسـ ــراي ُمراجـ ــر از  ایی بـ تـ

 (. هاي رمیم درمانی است؟ پیگیري دیگر جنبه

4 

آیـــا تمایـــل مُراجـــع در اســـتفاده روزانـــه از  )بنـــدي کنیـــد  اپ طبقـــه هـــر رفتـــار را بـــر اســـاس تغییرپـــذیري 

ــیه    ــر توصـ ــري دیگـ ــتر از پیگیـ ــا بیشـ ــ   داروهـ ــت؟ بـ ــودمراقبتی اسـ ــاي خـ ــع   هـ ــا مُراجـ ــال، آیـ ــوان م،ـ ه عنـ

 (. تمایل دارد سیگار کشیدن خود را کاهش داده ولی هرگز آن را متوقف نسازد؟

5 

ــت      ــا اولویـ ــذیري آنهـ ــت و تغییرپـ ــاي اهمیـ ــر مبنـ ــا را بـ ــت را    رفتارهـ ــاي در اولویـ ــد و رفتارهـ ــدي کنیـ بنـ

یعنــــی  .جــــزء اهــــداف اصــــلی در برنامــــه توانمندســــازي مُراجعــــان بــــراي خــــودمراقبتی قــــرار دهیــــد 

کــــدام دســــته از رفتارهــــا بیشــــترین اهمیــــت و  )ســــعی کنیــــد اهــــداف مشخصــــی را توســــعه بخشــــید  

 (.کدام یك بیشترین تغییر را دارند؟ چه انتظارات مشخصی براي ایجاد تغییر وجود دارد؟

 

د کـه در اجـراي   هاي آموزپ خودمراقبتی مناسب رجوع کرده و به عواملی دسترسـی داشـته باشـن    مُراجعان نیاز دارند به محیط

بـراي تسـهیل توانمندسـازي ُمراجعـان بـراي خـودمراقبتی، بایـد آمـادگی ُمراجعـان بـراي           . هاي خودمراقبتی نقش دارند توصیه

یادگیري در آن زمان مشخص را بررسی کرده و یا موانع جسمانی، احساسی و عقالنی یادگیري را کـه در آمـادگی و توانـایی    

 . کنند، شناسایی کنید قبتی اختالل ایجاد میمُراجعان براي یادگیري خودمرا

آیا دانش ناکافی در مـورد خـودمراقبتی و یـا درا نامناسـب در     . نیازهاي مُراجعان همچنین شامل سطح فعلی دانش آنها است

ي هـا  هاي خودمراقبتی را کاهش خواهد داد؟ آیا مُراجعی که نسبت به شـرایط و روپ  مورد اهمیت آن، احتمال پیگیري توصیه

 سازي دارد؟  درمانی خود برداشت نامناسبی دارد، قبل از یادگیري خودمراقبتی نیاز به آماده
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هـاي   باید رفتار و عقاید مُراجعان در مورد شـرایط خـود، روپ  . شود نیازهاي خودمراقبتی مُراجعان همچنین شامل رفتار آنها می

آیا مُراجع براي اجراي برنامـه  . اي سالمت را مورد توجه قرار دهیدهاي ارتق هاي بهداشتی درمانی و برنامه خودمرافبتی، مراقبت

خودمراقبتی مشکلی دارد؟ آیا او نسبت به تشخیص، درمان و مراحـل پـس از درمـان مشـکل سـالمت یـا بیمـاري یـا اقـدامات          

ار خـود را پذیرفتـه   کند؟ آیا مُراجع شرایط درمان مشکل سالمت یا بیماري یا تغییـر رفتـ   ارتقاي سالمت خود احساس ترس می

کنند؟ بیماري یا  که در مرحله عدم پذیرپ قرار دارد؟ مُراجعان چگونه شدت بیماري یا مشکل خود را درا می است و یا این

 مشکل سالمت و شرایط مربوطه چه معنایی براي مُراجعان دارد؟ 

آیـا مُراجـع توانـایی    . د ارزیـابی قـرار گیـرد   هاي مقابله با مشکل سالمت یا بیماري مُراجعان باید توسط شـما مـور   سطح مهارت

شـود؟ آیـا بـه     هاي خودمراقبتی جدیدتري احساس مـی  که نیاز به آموختن مهارت هاي خودمراقبتی را دارد، یا این اجراي برنامه

 هاي خودمراقبتی کمك کنند؟  دیگر اعضاي خانواده یا ابزارهاي مشخص نیاز است تا به مُراجعان در پیگیري توصیه

ر قصد دارید تا برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی مؤثري داشته باشیم، باید عوامل اجتماعی و تأثیرشان بر روي اگ

کدام دسـته از عوامـل اجتمـاعی    . هاي خودمراقبتی را مورد ارزیابی دقیق قرار دهید توانایی و تمایل مُراجعان در پیگیري توصیه

هـاي خـودمراقبتی تأثیرگـذار خواهـد بـود؟ سیسـتم حمایـت         و توانایی مُراجع در پیگیري توصـیه در تسریع یا توقف یادگیري، 

اجتماعی موجود از مُراجع چگونه است؟ این سیستم چگونه بهترین عملکرد را خواهد داشت؟ آیا خانواده، دوستان، همکـاران  

کـه   کنند، یا ایـن   پیگیري اهداف خودمراقبتی کمك میکه مُراجع مورد نظر ما با آنها در تماس است به وي در   و دیگر افرادي

هـاي اجتمـاعی، قـومی و مـذهبی بـا       هاي خودمراقبتی از طرف مُراجع اختالل ایجاد خواهند کرد؟ آیا ارزپ در پیگیري توصیه

 کند؟ ها کمك می که به مُراجع در پیگیري این توصیه هاي خودمراقبتی ما در تناقض است یا این توصیه

هـاي خـودمراقبتی کمـك شـایان      گیـري و اجـراي توصـیه    تواند به تسریع یا کاهش توانایی مُراجعـان در یـاد   یطی میعوامل مح

هاي خـودمراقبتی بـراي    شود تا اجراي برنامه آیا مسکن نامناسب، حمل و نقل ناکافی و نبود دیگر عوامل باعث می. ذکري کند

شـود تـا پیگیـري     ها و برنامه کاري مُراجعان باعث مـی  روزانه، مسوولیت هاي مُراجعان سخت و حتی غیرممکن باشد؟ آیا برنامه

 ها غیرممکن گردد؟ توصیه

آیـا فضـاي موجـود بـراي یـادگیري مناسـب       . اي دارد ارزیابی محیط توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی نیز اهمیت ویـژه 

یا محیط توانمندسازي مُراجعان براي خـودمراقبتی راحـت   است؟ آیا استقالل کافی در این محیط براي مُراجعان وجود دارد؟ آ

 و مناسب است؟ 

سؤال بعدي این است که آیا اجراي برنامه خودمراقبتی براي مُراجع امري دشوار نیست؟ آیا عوامل جانبی وجود دارد کـه مـانع   

 هاي خودمراقبتی دارند؟ یههاي خودمراقبتی شود؟ آیا مُراجعان مهارت و توانایی مشخصی براي پیگیري توص ادامه روپ

در مرحله تشخیص رفتاري باید اهمیت این عوامل روي توانایی مُراجعان دریادگیري و اجراي رفتارهاي خودمراقبتی را مـورد   

آورنـد؟ آیـا ایـن عوامـل باعـث تقویـت رفتـار         وجود می این عوامل تا چه میزان مشکالتی را براي مُراجعان به. توجه قرار دهید

آید؟ باید تأثیرات م،بت و منفـی ایـن عوامـل بـر      وجود می شود؟ اگر چنین است، چگونه و تا چه میزان این تقویت به یمُراجع م

 . روي رفتار خودمراقبتی مُراجعان را مد نظر قرار دهید

تی مناسـبی را  سازد تا براي شـروع تغییـر رفتـار در مُراجـع، برنامـه خـودمراقب       رسیدن به تشخیص رفتاري مناسب شما را قادر می

هـایی و اسـتفاده از ایـن اطالعـات      آوري اطالعات خودمراقبتی در مورد مُراجعان براي ایجاد چنین تصمیم جمع. طراحی نمایید
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اجــراي مــؤثر و پربــازده برنامــه . اي اســت العــاده هــاي فــوق خــودمراقبتی در برنامــه خــودمراقبتی، نیازمنــد حساســیت و مهــارت

 . هاي فنی و میزان مشخصی از دانش و آگاهی در تیم سالمت است خودمراقبتی نیازمند مهارت

 

 

 تعیین موضوع خودمراقبتی ( ب

آوري صـحیح اطالعـات    پس از شناسایی عوامـل فـردي، اجتمـاعی، محیطـی و درمـانی مـؤثر در خـودمراقبتی از طریـق جمـع         

رسـد کـه شـامل     خـودمراقبتی بـه مُراجعـان مـی    ترین گزینه آموزپ  خودمراقبتی فرد مُراجع، نوبت به شناسایی بهترین و مناسب

تعیین مقدار و توالی ارایه اطالعات، و اقدامات آموزپ خـودمراقبتی مناسـب بـراي      تعیین نوع اطالعات خودمراقبتی مورد نیاز،

 . مُراجعان است

شـیوه کـالم و   : ثیر بگـذارد تواند بر عوامل زیـر تـأ   توانایی خودمراقبتی مُراجعان و از سوي دیگر مشکالت خودمراقبتی آنها می

هـاي مُراجعـان و نـوع فعالیـت      گفتار شما، سطح اطالعات خودمراقبتی ارایه شده، توالی اطالعات خودمراقبتی بر مبناي اولویت

 (. و سایر اعضاي تیم سالمت)آموزشی استفاده شده توسط شما 

تلف است که در آن اطالعـات خـودمراقبتی مربـوط    اي از مراحل مخ فرآیند توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی مجموعه

شود و نیز میزان تـأثیر   شود، برنامه توانمندسازي مُراجع براي خودمراقبتی طراحی و اجرا می آوري و تحلیل می به مُراجعان جمع

است که توانایی حل فرآیند توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی، فرایندي سیستماتیك . گیرد برنامه مورد ارزیابی قرار می

 .کند مشکل را در مراجع ایجاد می

اگر ارتباط مداومی با مُراجع داشـته باشـید   . دست آورد توان اطالعات خودمراقبتی فراوانی به از هر فعالیت روزانه مُراجعان، می

زمـان اضـافی صـرف    . یـد دسـت آور  هاي متعدد وي در طول زمان اطالعات خودمراقبتی فراوانی بـه  توانید از فعالیت گاه می آن

هـا و   تواند در آینده براي از بین بـردن سـوءتفاهم   هاي خودمراقبتی و جواب به سؤال مُراجع، می شده براي توضیح بیشتر توصیه

هـاي   تصحیح دانش، مهارت و رفتارهایی صرف شود که این رفتارهـا ممکـن اسـت مـانع موفقیـت ُمراجـع در پیگیـري توصـیه        

 . خودمراقبتی شود

یافتـه در مراقبـت از مُراجعـان اسـتفاده کنیـد تـا        افزایش اثربخشی برنامه خودمراقبتی، باید از راهکاري منسـجم و سـازمان  براي 

 . آوري و تحلیل نموده و در برنامه توانمندسازي مربوطه وارد کنید بتوانید اطالعات خودمراقبتی مربوط به آنها را جمع

 

 تی مُراجعآوري و تحلیل اطالعات خودمراقب جمع( ج

تـوان در   آوري و تحلیل اطالعات خودمراقبتی گاه نیازمند مالقات خاص با مُراجعان است اما بسیاري از آنها را می اگرچه جمع

براي کارشناس خودمراقبتی و همیاري ماهر، هر ارتباط با مُراجع در واقع فرصتی بـراي  . دست آورد هاي عادي با آنها به مالقات

 : آوري اطالعات خودمراقبتی هستند، عبارتند از هایی که نیازمند جمع محدوده. خودمراقبتی استآوري اطالعات  جمع

 سـن، وضـعیت تأهـل، شـغل،     : اطالعات آماري در مورد مُراجع به عنوان یك فرد که شامل این موارد است

 . سطح تحصیالت، پیشینه قومی یا فرهنگی و ام،ال این

 یادگیري  آمادگی جسمی و روانی مُراجع براي 

 هاي مُراجع  اطالعات خودمراقبتی مورد نیاز و اولویت 
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  سطح فعلی دانش یا مهارت مُراجع 

 هاي درمـانی و   رفتارها، واکنش و احساسات مُراجع نسبت به وضعیت سالمت خود، شرایط موجود و روپ

 هاي بهداشتی  طور کلی نسبت به بهداشت و مراقبت به

  دیگر عوامل محیطی و اجتمـاعی کـه ممکـن اسـت بـر روي آمـوختن و       سیستم حمایت اجتماعی مُراجع و

 . هاي خودمراقبتی تأثیر بگذارد توانایی مُراجعان در اجراي توصیه

مشاهده ساده یکـی  . دست آید هاي متعدد به اطالعات خودمراقبتی مُراجعان ممکن است از طریق منابع البته مختلف و از روپ 

هـاي آن آگـاهی داشـته و اقـدامات      کـه نسـبت بـه فرصـت     عات خودمراقبتی است در صـورتی هاي کسب اطال از بزرگترین راه

 . اي را براي مشاهده عالیم رفتاري مُراجعان انجام دهید آگاهانه

صـورت   تـوان هـم بـه    اطالعـات خـودمراقبتی را مـی   . ترین منابع اطالعات خودمراقبتی مُراجعان، خود آنها باشند شاید ارزشمند

کارشناسان خودمراقبتی . دست آورد از مُراجعان به( هاي روتین در مراجعه)و هم از طریق غیررسمی ( ق مصاحبهاز طری)رسمی 

شـیوه زنـدگی، دوسـتان صـمیمی،     : و همیاري زیرا از طریق گفتگوهاي عادي ممکن است نکات زیر را مد نظر قـرار دهنـد  

هاي درمانی و آمادگی آنهـا بـراي دریافـت اطالعـات      روپ رفتارهاي عمومی، واکنش و احساسات مُراجعان در قبال شرایط و

 . خودمراقبتی بیشتر

. در ارتباط رسمی با مُراجع ممکن است از طریق لحن صدا و شیوه گفتار وي به عصبانیت، نگرانی و ناراحتی مُراجع پـی ببریـد  

 . دهد اختیار شما قرار میسطح ارتباط و ساختار زبانی مُراجع اطالعاتی را در مورد توانایی یادگیري وي در 

آوري اطالعـات در مـورد    آورد تـا جمـع   وجـود مـی   آوري اطالعات خودمراقبتی این امکان را به اتخاذ راهکار رسمی در جمع

ایـن  . سـازد  مُراجعان از دیگر منابعی صورت گیرد که اغلب در دسترس نیست و نظریات و باورهـاي مُراجعـان را مـنعکس مـی    

توانـد   این فرآیند می. گیرد دست آوردن اطالعات خودمراقبتی انجام می مصاحبه با مُراجعان با هدف به راهکار رسمی از طریق

آوري رسـمی اطالعـات    جمـع . اي مورد اطمینان بین شما و مُراجع ایجاد کرده و انجام فرآینـد آمـوزپ را تسـریع بخشـد     رابطه

اگر قبل از این مرحله درا مناسبی از سطح دانش و آمـادگی  . شدآمدي بر توانمندسازي مُراجعان با خودمراقبتی باید پیش در

این فرصت را دراختیـار  ( آوري رسمی اطالعات خودمراقبتی جمع)گاه این اقدام  مُراجعان براي توانمندسازي نداشته باشید، آن

 . تر ارزیابی کنید دهد تا دانش، رفتار و عقاید مُراجعان را دقیق شما قرار می

آوري رسمی اطالعـات خـودمراقبتی بسـتگی بـه نیازهـاي ُمراجعـان و پیچیـدگی شـرایط یـا           از براي این نوع جمعزمان مورد نی

اگـر  . هـاي ابتـدایی وارد شـود    آوري توانـد در همـین جمـع    هاي آموزشی مُراجعـان مـی   برخی از برنامه. هاي درمانی دارد روپ

. باشند نباید براي پاسخ دادن به آنها منتظر جلسات رسـمی شـوید  مُراجعان سؤاالت فراوانی در مورد شرایط موجود خود داشته 

کـه   هنگـامی . دهندۀ عالقه فراوان مُراجعان در زمینه مشکل شان باشد تواند نشان آید، می سؤاالتی که در ابتدا نامربوط به نظر می

کنیـد بلکـه باعـث     بـه خـود جلـب مـی    دهید، نه تنها توجه مُراجعـان را   بدون درنگ و با صداقت به سؤاالت مُراجعان پاسخ می

تـرین عوامـل در تحقـق یـك برنامـه       این اعتماد و همدلی ممکن اسـت یکـی از مهـم   . شوید اعتماد بیشتر آنها نسبت به خود می

 . توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی مؤثر باشد

 : شود صورت تعیین میاین  آوري و تحلیل اولیه اطالعات خودمراقبتی مشکل ابتدایی به  از طریق جمع

 هاي کاهش اضطراب  هاي غذایی و روپ نیازهاي یادگیري مانند اطالعات خودمراقبتی مربوط به رمیم 

 سازي غذا بر مبناي رمیم غذایی موانع بالقوه نظیر برنامه کاري، توانایی در آماده 
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 امکانات نظیر حمایت اجتماعی فرزند، انگیزه فرد 

به شما مراجعه کنند، زمان بیشتري را صرف توسعه اطالعات خودمراقبتی خود در مورد مُراجـع و  صورت منظم  اگر مُراجعان به

 . این ترتیب بتوانید یك برنامه مؤثر آموزپ خودمراقبتی را طراحی کنید کنید تا به اپ می خانواده

عـات خـودمراقبتی مُراجـع از    آوري و تحلیـل اطال  طور که گفته شد، تشخیص رفتاري، تعیین گزینۀ خـودمراقبتی و جمـع   همان

کــه برنامــه  هنگــامی. اجــزاي اصــلی مرحلــه نیازســنجی یــك برنامــه مــؤثر توانمندســازي مُراجعــان بــراي خــودمراقبتی هســتند 

شـود، میـزان همراهـی مُراجعـان بـا       توانمندسازي ُمراجعان براي خـودمراقبتی حـول محـور نیازهـاي فـردي ُمراجعـان طراحـی        

 .یابد زایش میهاي خودمراقبتی اف توصیه

 

 یري مُراجعگبررسی انگیزه یاد .3-2

قبـل از تحریـك آنهـا بـراي یـادگیري،      . مُراجعان باید تحریك شوند تا اطالعات خـودمراقبتی مـورد نظـر شـما را یـاد بگیرنـد      
مـادگی دریافـت   مُراجعان باید متوجه باشند که به اطالعات خودمراقبتی ارایه شده نیاز داشته و باید از لحاظ جسـمی و عقلـی آ  

 . اطالعات خودمراقبتی را داشته باشند
آید کـه   بررسی انگیزه مُراجعان براي یادگیري گامی دیگر در برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی به حساب می

 :خود شامل دو مرحله است
 تشخیص نیاز به کسب دانش در مُراجع ( الف
 ادگیريتعیین میزان آمادگی مُراجع براي ی( ب
 

 تشخیص نیاز به کسب دانش در مُراجع ( الف
که مُراجعان تحریك شوند باید بـه تشـخیص نیـاز بـه کسـب       کند؟ قبل از آن چه چیزي مُراجعان را براي یادگیري تحریك می

یـك   شود که فرد مُراجع کسب دانش یـا یـادگیري   فرآیند آموختن خودمراقبتی معموالط با این موضوع شروع می. دانش برسند
پزشـك خـانواده و   )نیاز به این موضوع ممکن است هم از طرف شما . دهد مهارت را به عنوان یك نیاز براي خود تشخیص می

اگر فرد یادگیرنده ایـن نیـاز را تشـخیص دهـد     . شناسایی شود( مُراجع)و هم از طرف فرد یادگیرنده ( سایر اعضاي تیم سالمت
اگـر متوجـه ایـن نیـاز     . ت خودمراقبتی را پیگیري کرده و مطالب ارایه شـده را فراگیـرد  شود تا اطالعا گاه بیشتر تحریك می  آن

اي است که براي ُمراجعـان قابـل فهـم باشـد بلکـه بایـد دلیـل         گونه گاه وظیفه شما نه تنها ارایه اطالعات خودمراقبتی به شود آن
 . اهمیت این موضوع را براي آنها توضیح دهید

هـایی از طـرف مُراجعـان     پرسیدن سـؤال . مکن است نیاز به آموزپ خودمراقبتی را تشخیص دهندهم مُراجعان و هم شما م
چه تغییري در طرز لباس پوشیدن در فصل تابستان بایـد انجـام   »و یا « رمیم غذایی من در واقع شامل چه چیزي است؟»: همچون
در مـواردي کـه مُراجعـان، نبـود     . ا تشخیص داده استي این است که مُراجع نیاز به آموختن خودمراقبتی ر دهنده ، نشان«دهم؟

نسـبت بـه فرآینـد توانمنـد شـدن بـراي خـودمراقبتی درا          دهنـد،  دانش و مهارت مورد نیاز براي خودمراقبتی را تشخیص مـی 
از بـه  مشخصاط هـر چـه مُراجـع نیـ    . شوند تا اطالعات خودمراقبتی ارایه شده را فراگیرند مشخصی پیدا کرده و بیشتر تحریك می

گاه بیشتر به اهمیت اطالعات خودمراقبتی ارایه شـده پـی بـرده و در نتیجـه بیشـتر       آموختن خودمراقبتی را بیشتر درا کند، آن
 . شود تا مطالب خودمراقبتی مربوطه را فرا بگیرد تحریك می

مُراجعـان را تشـخیص   در بعضی موارد، این پزشکان خانواده و اعضاي تیم سالمت هستند کـه نیـاز بـه کسـب دانـش بـراي       
پوشـاند، ممکـن اسـت توضـیحاتی      کند مادري به طرز نامناسبی کودا نوزاد خود را لباس می مامایی که مشاهده می. دهند می
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اي که یك مُراجع مبتال به مشکالت مجـاري ادرار را   پزشك خانواده. در مورد اصول نگهداري از نوزاد در اختیار او قرار دهد
احسـاس کنـد کـه نیـاز بـه آمـوزپ        ،است پس از پـی بـردن بـه روپ اشـتباه وي بـراي شستشـوي خـود       کند ممکن  درمان می

دراین م،ال، ممکن است مُراجع از رابطه شستشـوي نامناسـب بـا مشـکالت مجـاري ادرار      . خودمراقبتی براي مُراجع وجود دارد
پزشـك خـانواده بـا تشـخیص نیـاز بـه       . تـه باشـد  که اطالعات خودمراقبتی کافی در اختیارپ قـرار نگرف  آگاهی نداشته و یا این

آموزپ بیشتر سعی بـر ایـن دارد تـا اهمیـت روپ مناسـب شستشـو را بـه ُمراجـع توضـیح داده و از بـروز مشـکالت آتـی نیـز              
 . جلوگیري کند

ن آنهـا  صورت اجباري براي مُراجعانی که تمایـل و عالقـه چنـدانی بـه آمـوخت      در اختیار قرار دادن اطالعات خودمراقبتی به
ندارند ممکن است باعث شود تا فهم و یادآوري مطالـب ارایـه شـده کـاهش یابـد و چنـین ُمراجعـانی، مقـدار بسـیار کمـی از           

 . کنند اطالعات خودمراقبتی دریافتی را در رفتارهاي خود وارد می
 

 تعیین میزان آمادگی مُراجع برای یادگیری( ب
هر عاملی کـه روي آسـایش جسـمی و    . گردد وسیله عوامل متعددي مشخص می آمادگی مُراجع براي یادگیري خودمراقبتی به

کـه نیـاز بـه     بعد از آن. تواند توانایی و انگیزه آنها براي یادگیري را نیز تحت تأثیر قرار دهد گذارد، می روانی مُراجعان تأثیر می
طالعـات خـودمراقبتی در آن زمـان    کسب دانش و آگاهی مشخص شد، نوبت آن است که آمادگی مُراجعان بـراي دریافـت ا  

موانع متعددي بر سر راه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی قـرار دارد کـه در صـورت    . مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد
مُراجعانی که در یك زمان خاص تمایـل  . گردد شناسایی و غلبه بر آن، فرایند توانمندسازي مُراجع براي خودمراقبتی تسریع می

نی به دریافت اطالعات خودمراقبتی ندارند، ممکن است در زمانی دیگر آمادگی و عالقـه الزم بـراي دریافـت اطالعـات     چندا
ي مناسـبی بـراي آمـوزپ     ممکـن اسـت گزینـه     به عنوان م،ال، فردي که اکنون دچار درد شدید اسـت، . مذکور را داشته باشند

جسمی از جمله عواملی هستند کـه در امـر آمـوزپ خـودمراقبتی اخـتالل       هاي درد و ناتوانی. خودمراقبتی در آن شرایط نباشد
کـه دردشـان کـاهش یافتـه اسـت، تمایـل و عالقـه الزم بـراي          همین مُراجعان ممکن است در زمان دیگري . آورند وجود می به

 .دریافت اطالعات خودمراقبتی را داشته باشند
شـود و   دیگري دارند که جایگزین دریافت اطالعـات خـودمراقبتی مـی   هاي  عالوه بر ناتوانی جسمی، گاه مُراجعان اولویت

فردي کـه در وقـت ناهـار محـل کـار خـود را       . دهد بنابراین آمادگی آنها براي یادگیري خودمراقبتی را نیز تحت تأثیر قرار می
خودمراقبتی از شما  کند، هرگز آماده دریافت اطالعات ترا کرده و براي درمان مشکلش به یك پزشك خانواده مراجعه می

همین مُراجع ممکن است در موقع دیگري که فشارهاي زمانی . نیست زیرا همواره نگران برگشتن به موقع به محل کارپ است
 . کمتري روي او باشد، آمادگی و تمایل بیشتري براي آموزپ و دریافت اطالعات خودمراقبتی از شما داشته باشد

تواند آمادگی و انگیزه آنهـا را بـراي یـادگیري خـودمراقبتی      نیز می  یا مشکلی که دارند،واکنش مُراجعان نسبت به بیماري 
 . کند تغییرات احساسی از جمله مواردي است که در آموزپ خودمراقبتی اختالل ایجاد می. تحت تأثیر قرار دهد

تمایـل و توانـایی آنهـا بـراي اجـراي      دنبـال آن   تواند آمادگی آنها براي آموختن را تعیـین و بـه   سطح اضطراب مُراجعان می
شود تا مُراجعان نسـبت بـه    بیان صریح اطالعات خودمراقبتی باعث می. هاي درمانی را نیز مشخص کند اصول پیشگیري یا رمیم

به عنوان م،ال سخت است باور کنیم فردي کـه سـابقه خـانوادگی امـرا      . عواقب ناشی از رفتارهاي نامناسب خود مطلع شوند
کند بعد از آگاهی از این مطلب که خطر ابتال بـه ایـن امـرا  بـراي مُراجعـانی       پاکت سیگار مصرف می 3رد و روزانه قلبی دا

   .همچون او زیاد است، همچنان به کشیدن سیگار ادامه بدهد
یـا  اگرچه تشخیص خطرهاي بالقوه ناشی از رفتارهاي متعدد ممکـن اسـت در تحریـك ُمراجعـان بـراي تغییـر رفتارشـان و        

ها گاهی اوقات نتایي متفـاوتی   هاي خودمراقبتی مؤثر و کافی باشد ولی بیان این نکته الزم است که این روپ همراهی با توصیه
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هایی تنها باعث افـزایش نگرانـی آنهـا و عـدم پـذیرپ اطالعـات خـودمراقبتی و         براي بسیاري از مُراجعان چنین آگاهی. دارند
 . دنبال خواهد داشت ر برخورد با این دستورها را بهها شده و نارضایتی آنها د توصیه

هـاي خـودمراقبتی، تـأثیر     هاي ترساننده براي تحریك مُراجعان به همراهی با توصـیه  دهد استفاده از روپ مطالعات نشان می
ن و شود ولی اضطراب شدید باعث غیرفعال شـد  ها باعث تحریك یادگیري می اگرچه بعضی اضطراب. چندانی نخواهد داشت

اضـطراب شـدید همچنـین    (. 1995، 2، رود1961، 1لونتـال )شـود   اختالل در فرایند توانمندسازي مُراجع بـراي خـودمراقبتی مـی   
اگر تشخیص شما برانگیزنده اضطراب فراوان براي مُراجعان در پـذیرپ  . ممکن است سرپیچی مُراجعان را به همراه داشته باشد

طـور کلـی باعـث توقـف دریافـت و بـه کـارگیري اطالعـات          سـت واکـنش آنهـا بـه    ممکـن ا   بیماري یا مشکل سالمت باشـد، 
 . آنها ممکن است فکرکنند چنین خطري تنها براي سایر مُراجعان وجود دارد. خودمراقبتی شود

ام دهنـد، نـه تنهـا اقـد     افرادي که فرایند توانمندسازي مُراجع براي خودمراقبتی را تحت چنین شرایطی بدون برنامه انجام می
. تواند اقدامات آتی آنها را تسـریع بخشـد   شوند که می اند بلکه باعث از دست دادن اطمینان و اعتمادي می اي انجام داده بیهوده

مُراجعان ممکـن اسـت   . ها و احساسات مُراجع و توضیح براي پذیرپ آنها است بهترین راهکار در چنین مواردي، تأیید نگرانی
کارشناسانی که اصرار بـه ارایـه اطالعـات خـودمراقبتی بـه ُمراجعـانی دارنـد کـه         .نداشته باشندنسبت به اضطراب خود، آگاهی 
. شـوند  هاي آنها ندارند در واقع تنها باعث دورتر شدن مُراجعان از برنامـه خـودمراقبتی مـی    آمادگی چندانی براي شنیدن حرف

اي که به وي کمك کنـد تـا تـرس و اضـطرابش را      رابطهتوانید با شناخت شرایط و احساسات مُراجع و سعی در ایجاد  شما می
تدریي آمادگی الزم براي یـادگیري را   هاي موجود مُراجع بحث کنید و به کنید تا در مورد نگرانی   بشناسد، محیطی را ایجاد می

قبتی خـود را بـا شـما بـه     توانند و تمایل دارند تا اطالعات خودمرا تنها در این مرحله است که مُراجعان می. در وي فراهم سازید
 .اشتراا بگذارند

 

                                                 
 . Leventhal 

 . Rudd 
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 طراحی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی . 3-1

هاي خودمراقبتی و انگیزه یادگیري مراجُع، نوبت وارد کردن ایـن اطالعـات در یـك برنامـه توانمندسـازي       پس از ارزیابی نیاز

یافتـه اسـت،    اطالعات خودمراقبتی نیازمند اقدامی آگاهانه و سـازمان  آوري همانطور که جمع. مُراجعان براي خودمراقبتی است

مند مورد استفاده قرار گیرند تا با نیازهاي خودمراقبتی مُراجـع بـه بهتـرین     آوري شده نیز باید در یك برنامه نظام اطالعات جمع

توضـیح داده شـده    3ــ 1اقبتی در جـدول  مراحل طراحی یك برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمر. نحو تطابق داشته باشد

 . است

 

 مراحل طراحی برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی. 3ـ1جدول 

 تعیین اهداف آموزپ خودمراقبتی( الف

 چه مواردي براي یادگیري مُراجع ضروري است؟ ( 1

 هاي یادگیري چیست؟  اولویت( 2

 شود؟  موفقیت مُراجع چگونه ارزیابی می( 3

 ارزیابی مُراجع ( ب

 ( ها ها، رفتارها و توانایی دانش، مهارت: یعنی)توان یادگیري مُراجع چگونه است؟ ( 1

 شود؟  هاي خودمراقبتی می چه عواملی موجب تسریع یا توقف مُراجع در اجراي توصیه( 2

 هاي خودمراقبتی مُراجع چیست؟  اولویت( 3

 

کننـدۀ   این برنامـه بایـد مـنعکس   . خودمراقبتی باید اهداف و نتایي مورد نظر را برآورده سازدبرنامه توانمندسازي مُراجعان براي 

بخشی از هر برنامـه مـؤثر توانمندسـازي ُمراجعـان بـراي خـودمراقبتی تعیـین        . هاي مُراجعان باشد نیازهاي فردي و نیز توانمندي

اي، تحقـق اهـداف خـودمراقبتی مـورد نیـاز       ی چنین برنامهدر واقع هدف از طراح. اهدافی است که واقعی و دست یافتنی باشند

 . مُراجع است

شـود در نتیجـه اسـتاندارد ثـابتی بـراي       که برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی در شرایط متعددي اجرا می از آنجایی

 . ها وجود ندارد استفاده در تمامی موقعیت

ایجاد ارتباطی از سر : عان براي خودمراقبتی ممکن است مختص به این موارد باشدگاهی بخش اصلی برنامه توانمندسازي مُراج

اعتماد با ُمراجع و حس اعتماد در او، کمك به او بـراي بیـان احساسـاتش در رابطـه بـا شـرایط بیمـاري یـا مشـکل سـالمتش و           

 .هاي خودمراقبتی پذیرپ روپ

صورت سرپایی است، اقدامات آموزشی  ان یا حل مشکل سالمت بههایی همچون مراکز بهداشتی و درمانی که درم در موقعیت

هاي آموزپ خودمراقبتی و سطح آگـاهی و   تواند در یك یا چند دیدار انجام شود که تعداد این دیدارها به پیچیدگی برنامه می

 . آمادگی مُراجع بستگی دارد
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هـاي   کنـد تـا تعریـف جـامع و مشخصـی از فعالیـت       یتدوین برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی به شـما کمـك مـ   

آوري شـده اسـت بایـد شـامل مـوارد زیـر        اي که بر اساس اطالعات خودمراقبتی مُراجع جمع برنامه. آموزشی خود داشته باشید

 : باشد

  3ز ایـن  ادراکـی، روانـی ـ حرکتـی، عـاطفی یـا ترکیبـی ا       )چه نوع اطالعات خودمراقبتی باید در اختیار مُراجع قرار گیرد 

 ( الگو

  ( مشخص، طی مراجعه عادي مُراجعان و غیره  هاي مالقات در قرار)توانمندسازي باید در چه زمانی انجام شود؟ 

  ( ها گر یا در دیگر موقعیت در یك محیط تسهیل)توانمندسازي باید در کجا انجام شود؟ 

  هـاي تکمیلـی همچـون     لسات گروهی، فعالیـت از طریق جلسات آموزپ فردي، ج)توانمندسازي باید چگونه انجام شود؟

 ( هاي متفاوت هاي مشابه یا از طریق ترکیبی از فعالیت نمایش فیلم، ارایه جزوه و دیگر راه

  ( پزشك خانواده یا گروهی از اعضاي تیم سالمت)چه کسی باید در توانمندسازي مُراجعان با شما همکاري کند؟ 

هاي  مراقبتی سعی دارد تا دانش و آگاهی مُراجعان در مورد شرایط زندگی خود، روپبرنامه توانمندسازي مُراجعان براي خود

گیـري   بنابراین باید سعی شود که به مُراجعان کمك شود تا توانایی خود براي تصمیم. خودمراقبتی و پیشگیري را افزایش دهد

فتاري مشخصی مقابله کـرده و رفتـار خـود در مـورد     هاي بهداشتی را باال برده، با بیماري یا مشکل ر  در مورد سالمت و مراقبت

آن دسته از افـرادي کـه توانمندسـازي ُمراجعـان بـراي خـودمراقبتی را تنهـا برابـر بـا ارایـه           . سالمتی و بهداشت را بهبود بخشند

دالیـل ایـن   یکـی از  . دانند ممکن است بـا مشـاهده نتـایي دور از انتظـار آن، مـأیوس و ناامیـد شـوند        اطالعات خودمراقبتی می

 . شکست، ناتوانی آنها در ارزیابی روپ مناسب آموزپ مُراجعان است

 :که عبارتند از( 1956، 3بلوم)بندي براي آموختن به مُراجعان وجود دارد  نوع طبقه 3

 ادراکی ( 1

 روانی ـ حرکتی( 2

 عاطفی ( 3

قبــل از آغــاز آمــوختن . قابــل اســتفاده اســتنــوع گفتــه شــده در برنامــه توانمندســازي مُراجعــان بــراي خــودمراقبتی  3تمــامی 

 . ها کنید خودمراقبتی به مُراجعان باید دریابید که توجه خود را معطوف به کدام یك از این روپ

به عنوان م،ال کارشناسـی کـه قصـد دارد    . حوزه ادراکی مربوط به دانش و آگاهی مُراجعان در مورد یك موضوع خاص است

ُمراجـع بیـاموزد، هنگـام ارایـه اطالعـات خـودمراقبتی در مـورد آنـاتومی، فیزیولـومي و هـدف           تا شستشوي کولوستومی را به 

اگر وي قصد داشته باشد مُراجع را قادر سازد تا این شستشو را بـه تنهـایی در   . کند شستشو، از جنبه یا روپ ادراکی استفاده می

مُراجـع نیـاز   . رسد ومی و فرآیند آن چندان کافی به نظر نمیگاه اطالعات خودمراقبتی تنها در مورد کولوست خانه انجام دهد آن

بنـابراین  . ها شامل حوزه روانی ـ حرکتی است  این مهارت. هاي فیزیکی مورد نیاز در این فرآیند را نیز یاد بگیرد دارد تا مهارت

او بیاموزد که ایـن امـور مربـوط بـه     هاي فیزیکی را به  برنامه توانمندسازي مُراجع براي خودمراقبتی سعی دارد فعالیت و مهارت

گـوپ دادن و خوانـدن مطـالبی در مـورد شستشـوي      . اطالعات خودمراقبتی ادراکی است که قبالط در اختیارپ قرارگرفتـه بـود  

هـاي فیزیکـی بـدون دانـش و      اگـر در ایـن م،ـال آمـوزپ مهـارت     . گاه شبیه به انجام عملی این شستشو نیست کولوستومی هیچ

از سوي دیگـر آمـوزپ شستشـوي کولوسـتومی بـه مُراجـع       . اه رسیدن به هدف مورد نظر مشکل خواهد بودگ آگاهی باشد آن

                                                 
 . Bloom 
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در اینجـا آمـوزپ   . همراه نداشـته باشـد   بدون مطلع ساختن وي در مورد اهداف و لزوم این برنامه، ممکن است نتایي مطلوبی به

 . گیرند ادراکی و روانی ـ حرکتی در کنار یکدیگر قرار می

جنبـه عـاطفی   . ب در توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی، جنبه عاطفی نیز اهمیت بـاالیی دارد مطلورسیدن به هدف براي 

هـاي الزم بـراي انجـام یـك فرآینـد را داشـته باشـد ولـی در          مُراجع ممکن است دانش و مهـارت . مربوط به رفتار مُراجع است

اگر مُراجـع دانـش و مهـارت    . و انگیزه چندانی براي انجام آن نداشته باشدهاي درمانی، تمایل  واکنش به شرایط فردي و روپ

نظـر   گـاه بـه   الزم براي شستشوي کولوستومی را کسب کرده باشد ولـی ایـن فرآینـد را چنـدان خوشـایند و مطلـوب ندانـد آن       

یی جنبـه عـاطفی بـه نسـبت دو     رسـد شناسـا   اگرچه به نظر می. رسد اجراي مستقل این فرآیند در خانه به نتایي مطلوبی نرسد می

 . جنبه دیگر کاري دشوارتر است ولی تأثیر فراوان و بسزایی در موفقیت توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی دارد

جنبه ادراکی عالوه بر شامل بودن یادآوري و بازشناسـی  . گونه آموختن براي مُراجعان وجود دارد 3رابطه مشخصی بین تمامی 

اگر مُراجعـان توانـایی درا معنـاي حقـایق را     . اقبتی ارایه شده، مربوط به فهم مطالب یادگرفته شده نیز استاطالعات خودمر

رسد یادآوري و بازشناسـی ایـن    گاه به نظر می نداشته باشند، چگونگی استفاده از آن را ندانند و متوجه مهم بودن آن نشوند آن

که مُراجع بتواند این کار را انجام دهد در ابتدا باید اطالعـات خـودمراقبتی    از آن قبل. حقایق نفع چندانی براي آنها نداشته باشد

توانیـد آمـوختن حقیقـی خـودمراقبتی را      زمـانی مـی  . الزم را دریافت کرده و تمایلی براي شنیدن مطالب ارایه شده داشته باشـد 

 . اشندانجام دهید که مُراجعان توانایی دریافت اطالعات خودمراقبتی را داشته ب

به عنوان م،ال مُراجعـان  . کار بردن دانش و مهارتی است که یاد گرفته است مرحله فراتر از فهم و درا، توانایی مُراجع براي به

صـورت کامـل درا کـرده و قـادر بـه یـادآوري غـذاهاي موجـود در تغییـرات           دیابتی ممکن است برگه تغییرات غذایی را به

کار  ع زمانی است که مُراجعان بتوانند اطالعات خودمراقبتی خود را در یك محیط عملی بهفهم کامل این موضو. غذایی باشند

مُراجعـان بایـد   . گیرند، به عنوان م،ال قادر باشند از سلف سرویس محل کارشان غذاي مناسب براي ناهار خود را انتخاب کنند

آنها باید بتوانند دانـش  . ود به طرز مناسبی استفاده کنندبا درا مناسب قادر به تحلیل شرایط مختلف بوده و بتوانند از دانش خ

آنهـا همچنـین بایـد بتواننـد     . هاي جدید وارد کـرده و آگـاهی و رفتـار خـود را بـا یکـدیگر سـازگار نماینـد         خود را در محیط

 . صورت عملی انجام دهند هاي خود را به آموخته

هـایی مسـاوي در امـر آمـوزپ      هاي موجود بخش ري دانش و مهارتبا این وجود شایان ذکر است که فهم و توانایی به کارگی

جنبه عـاطفی یـا توانـایی و انگیـزه ُمراجعـان بـراي وارد کـردن مطالـب خـودمراقبتی در زنـدگی روزمـره،            . خودمراقبتی هستند

راجعان براي انتخاب در م،ال قبل به رغم توانایی مُ. موضوعی است که نقش بسزایی در میزان اثربخشی برنامه خودمراقبتی دارد

صورت  غذاي مناسب از سلف سرویس محل کارشان، آنها باید بتوانند پس از ترا محل کار و در نبود نظارت مستقیم شما به

 .  داوطلبانه غذاي مناسبی را براي خود انتخاب کنند

خـودمراقبتی اسـت تـا      هـارت هدف برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی کمك به مُراجعان بـراي کسـب دانـش و م   

کنـد تـا     یك برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی مؤثر به مُراجعان کمك مـی . بتوانند آنها را در رفتارشان وارد کنند

واننـد  ت بنابراین این برنامه با سیستم ارزشی مُراجعان سازگار بوده و آنها مـی . دهی کنند اطالعات خودمراقبتی دریافتی را سازمان

کـارگیري چنـین تـأثیري در واقـع بزرگتـرین چـالش در        رسد به به نظر می. هاي روزمره خود وارد کنند این موارد را در فعالیت

 . توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی باشد
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اسـت ولـی جنبـه     اگرچه یك جنبه مهم برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی، ارایـه اطالعـات خـودمراقبتی بـه آنهـا     

هـا کـه    بعضی موقعیت. هاي ارایه شده به مُراجعان است دیگري که قابل توجه است، ارایه راهکارهایی براي سازگاري با توصیه

. تـر اسـت، نیازمنـد جلسـات رسـمی آموزشـی و راهکارهـاي متعـدد توانمندسـازي اسـت           داراي اطالعات خودمراقبتی پیچیده

شـان و   هـاي مختلـف شـرایط    ند همکاري گروهی از افراد است تا بتواننـد بـه مُراجعـان جنبـه    هاي آموزشی دشوار نیازم موقعیت

هایی که پیچیدگی کمتري دارند ممکن است تنها به یـك مربـی نیـاز     برنامه. هاي خودمراقبتی مورد نیاز را آموزپ دهند توصیه

 . داشته باشند

تعیـین اهـداف   . نتیجه نهایی مورد انتظـار از اجـراي برنامـه تعیـین شـود      در برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی، باید

فارغ از نـوع چنـین برنامـه هـایی، اگـر تحقـق اهـداف          در واقع،. اي نیازمند تأکید بیشتر نیست واقعی و ممکن براي چنین برنامه

اغلب، تحقق اهداف کوچـك و  . استتعیین شده براي مُراجع غیرممکن باشد، توانمندسازي وي براي خودمراقبتی مؤثر نبوده 

 .کوتاه مدت نسبت اهداف بلندمدت عملی تر است

 
 

 اجراي برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی . 3-4

ایـن موضـوع   . هایی است که در برنامه توانمندسازي مُراجعان بـراي خـودمراقبتی طراحـی شـده اسـت      اجرا شامل انجام فعالیت

اگـر در برنامـه توانمندسـازي    . ها اگر اجرا نشـود، هـیچ ارزشـی نخواهـد داشـت      ترین برنامه ی دقیقکامالط مشخص است که حت

. براي تمامی آنها باید یکسان و ثابت باشـد « روپ اجرا»گاه  مُراجعان براي خودمراقبتی بیش از یك مربی وجود داشته باشد آن

اد رابطه قوي و تبادل مؤثر اطالعـات خـودمراقبتی بـین او و    هاي برنامه توسط پزشك خانواده در ایج اگرچه اجراي کلیه بخش

از طریـق  « ثبات اطالعات خودمراقبتی ارایه شده»در این مواقع . پذیر نیست مُراجع، امري مهم است اما این مطلب همیشه امکان

گاه هـر یـك از    ته باشد آناگر بیش از یك مربی در اجراي برنامه حضور داش. شود ارتباط بین مربیان در تیم سالمت ایجاد می

چنـین ارتبـاطی،   . اپ آگـاهی بیشـتري داشـته باشـند     آنها باید نسبت به سخنان مُراجع، سطح آگاهی او و نیازهـاي خـودمراقبتی  

 . شود که نتیجه آن، افزایش تأثیر برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی خواهد بود موجب ثبات در برنامه می

 

 اي برنامه توانمندسازي مراجُعان براي خودمراقبتیاجر. 4ـ1جدول 

 . بهترین راهکار را انتخاب کنید تا با اهداف خودمراقبتی مُراجع تطابق داشته باشد( الف

 . زمان را از دیدگاه مُراجع و از جنبه درمانی مورد توجه قرار دهید( ب

 . به مُراجع فرصت دهید تا مسوولیت خود را بپذیرد( ج

 . بع مُراجع را تجهیز کنیدمنا( د

 . به مراحل قابل مدیریت تفکیك کنید شان ها را بر اساس اولویت فعالیت( ه

 

چنین اطالعـاتی گـاه بـه    . تبادل مستمر اطالعات برنامه توانمندسازي هر یك از مُراجعین بین اعضاي تیم سالمت ضروري است

بـراي ایـن کـار    . دد اما مکتوب نمودن آنهـا اقـدامی اساسـی اسـت    گر صورت شفاهی بین اعضاي تیم ارتقاي سالمت منتقل می
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هاي بیشتر و اقدامات تقویتی نیز باید مکتـوب   موارد آموخته شده، سطح آگاهی مُراجع و آموزپ  عالوه بر مستندسازي برنامه،

 . اقبتی خواهد کردکمك فراوانی به ارزیابی کل فرایند توانمندسازي مُراجع براي خودمر  ثبت چنین اطالعاتی،. شوند

کنـد تـا اطالعـات     مستندسازي برنامه توانمندسازي براي خودمراقبتی هر یك از مُراجعان به اعضـاي تـیم سـالمت کمـك مـی     

دسـت آورده و   خودمراقبتی ارایه شده را تقویت کرده و در کنار آن فرصتی را ایجاد کنند تا اطالعات خودمراقبتی بیشـتري بـه  

 .اسایی کنندرو را شن موانع آتی پیش

هـاي مُراجـع در    براي م،ال، پزشك خانواده بـا مستندسـازي گفتـه   . شود هاي سرپایی نیز می مستندسازي مربوط به سایر موقعیت

دهـد تـا برنامـه توانمندسـازي مُراجـع بـراي        اپ، این فرصت را در اختیار دیگر اعضاي تیم سالمت قرار می مورد برنامه درمانی

  .هاي خودمراقبتی را ارزیابی کنند ده و میزان همراهی او با توصیهخودمراقبتی را تقویت کر

کنـد تـا مطالـب خـودمراقبتی      گیـرد، مستندسـازي بـه شـما کمـك مـی       هایی که از طریق مراجعات متعدد انجام می در آموزپ

هاي بارداري اتفـاق   انمچنین موقعیتی ممکن است براي خ. جلسات گذشته را به یاد آورده و متوجه نیازهاي آینده مُراجع شوید

اگرچه چگونگی توانمندسازي مُراجع در ایـن م،ـال تـا دوران    . شود افتد که برنامه خودمراقبتی در طی دوران بارداري انجام می

بنـابراین آمـوزپ در مراجعـات    . هـاي مخصـوص بـه خـود را دارد     شود اما هر مُراجع نیازهـا و اولویـت   سه ماهگی مشخص می

با مستندسازي اطالعـات خـودمراقبتی ارایـه شـده در هـر      . یك روپ واحد براي هر مُراجع تبعیت نکند سرپایی ممکن است از

هـاي مُراجعـان تنظـیم کنیـد و اطالعـات       مراجعه، شما قادر خواهیـد بـود تـا برنامـه خـودمراقبتی را بـر مبنـاي نیازهـا و اولویـت         

 . ممکن است قبالط ارایه نشده باشدخودمراقبتی مورد نیازي را در اختیار مُراجعان قرار دهید که 

هـا کـه اطالعـات خـودمراقبتی      در بعضـی از م،ـال  . مستندسازي مؤثر نیازي به جزییات دقیق و صرف زمان بیش از اندازه ندارد

گیرد، مستندسازي ممکن است شامل برگـه کـوچکی بـر     پیچیده است و یا در اختیار مُراجعان فروانی با شرایط یکسان قرار می

در برخـی  . روندۀ مُراجعان باشد که فضاي مشخصی براي نوشتن اطالعات خودمراقبتی فردي مُراجـع در آن وجـود دارد  روي پ

در . ها، مستندسازي ممکن است شامل نوشتن نکته کوچکی بر روي پروندۀ اطالعـات خـودمراقبتی مُراجـع باشـد     دیگر از م،ال

مندسازي ُمراجعان بـراي خـودمراقبتی اسـت؛ در واقـع ایـن موضـوع بـا        گونه موارد مستندسازي بخش مهمی از فرآیند توان این

شـود تـا اثربخشـی برنامـه توانمندسـازي       هاي ارایه شده باعـث مـی   ایجاد ارتباط بیشتر بین اعضاي تیم سالمت در مورد آموزپ

 . مُراجعان براي خودمراقبتی افزایش یابد

 

 ارزیابی برنامه .3-5

. اپ دسترسی یابـد  براي خودمراقبتی درصورتی موفق خواهد بود که به اهداف از پیش تعیین شدهبرنامه توانمندسازي مُراجعان 

توان  اي نمی بدون ارزیابی چنین برنامه. به عنوان یك فرایند، اهداف و نتایي مورد نظر باید قبل از ارزیابی برنامه مشخص گردد

العات خودمراقبتی به مُراجعان بدون بررسی اثربخشی برنامه مانند این ارایه اط  در واقع،. از میزان اثربخشی آن آگاهی پیدا کرد

شـان بـراي یـادگیري در اختیـار آنهـا       هاي مُراجعان و آمادگی است که اطالعات خودمراقبتی را بدون ارزیابی نیازها و اولویت

 . م استارزیابی برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی، امري ضروري و مه. قرار دهیم
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 ارزیابی برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی. 5ـ1جدول 

 مُراجع تا چه میزان به اهداف تعیین شده رسیده است؟ ( 1

 هایی وجود دارد؟  حل چه راه. اگر مُراجع به اهداف مورد نظر نرسیده، دالیل عدم موفقیت او را شناسایی کنید  (2

 

. ي میزان اثربخشی برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی در کوتـاه مـدت و بلندمـدت اسـت    گیر ارزیابی شامل اندازه

بـه  . پـردازد  ارزیابی اثربخشی برنامه در کوتاه مدت تنها به بررسی تأثیر سریع اقدامات الزم براي تحقق اهـداف مـورد نظـر مـی    

اپ مشخص شده، یکـی از جلسـات مخـتص بـه آمـوزپ       ي دیابتعنوان م،ال در برنامه توانمندسازي فردي که به تازگی بیمار

اگر مربی در پایان جلسه از مُراجع بخواهد تا توضیح دقیقی از جلسـه ارایـه دهـد و وي    . چگونگی تزریق صحیح انسولین است

برنامـه ایـن    اگـر هـدف  . توان نتیجه گرفت که جلسه خودمراقبتی مؤثر بوده است گاه می قادر به انجام صحیح این کار باشد آن

آمیـز ایـن عمـل باشـد،      باشد که مُراجع درا درستی از چگونگی استفاده از داروها داشته باشد و او نیز قادر به انجـام موفقیـت  

امـا همیشـه هـدف نهـایی برنامـه توانمندسـازي ُمراجعـان بـراي         . توان گفت که برنامه در کوتاه مدت مؤثر بوده است بازهم می

آنها را قادر سازد تا در حضور شما رفتاري را به طرز صحیحی انجام دهند یـا بـراي آزمـایش درا     خودمراقبتی این نیست که

شـان را تکـرار کننـد بلکـه هـدف نهـایی ایـن برنامـه، آن اسـت کـه ُمراجعـان بتواننـد              مطالب ارایه شده اطالعات خـودمراقبتی 

ابراین ارزیابی بلندمدت برنامه توانمندسازي مُراجعان بـراي  بن. و در غیاب انجام دهند  هاي خودمراقبتی را در محیط خانه توصیه

 .هاي خودمراقبتی بستگی دارد خودمراقبتی به میزان همراهی آنها با توصیه

به عنـوان م،ـال   . براي تحقق اهداف بلند مدت برنامه، ابتدا باید اهداف کوتاه مدت برنامه را تعیین کرد و مورد ارزیابی قرار داد

در مرحلـه  . تـر شـدن زمـان بسـتري در بیمارسـتان اسـت       یك مُراجع مبتال به دیابت، هدف بلنـد مـدت کوتـاه    فر  کنید براي

هـاي وي   شناسایی دالیل حضور مکرر مُراجع در بیمارستان، ممکن است مشخص شود که اغلب این موارد مربوط به  کوتـاهی 

 : ی در چنین م،الی ممکن است به شرح زیر باشداهداف کوتاه مدت برنامه خودمراقبت. در مراقبت از پایش بوده است

 مُراجع هر روز پاي خود را با صابون و آب ولرم بشوید . 

 خصوص بین انگشتان را خشك کند ولی هرگز نباید این کار را محکم انجام دهد مُراجع سرتاسر پاي خود به. 

 هایش کند م به گرفتن ناخنکه پاهایش کامالط تمیز است اقدا مُراجع بعد از هر نوبت حمام و هنگامی . 

 صورت مستقیم بگیرد هایش را به مُراجع ناخن . 

 مُراجع کفشی بپوشد که مناسب و به اندازه پایش باشد . 

 مُراجع از راه رفتن با پاي برهنه جداط خودداري کند . 

 مُراجع از کندن میخچه و پینه پایش خودداري کند . 

یت این کارها نداشته باشد و یا قادر به انجام رفتار صحیحی در حضور شما نباشـد،  اگر مُراجع درا مناسبی از چگونگی و اهم

شما با ارزیابی سطح آگـاهی مُراجعـان   . هاي ارایه شده را در محیط خانه انجام دهد رسد که بتواند توصیه گاه بعید به نظر می آن

 . سات بیشتر براي تحقق اهداف بلند مدت وجود دارددر پایان جلسه آموزپ خودمراقبتی، درخواهید یافت که آیا نیازي به جل

اگر از مُراجع خواسته شود تا رفتـاري  . شود ارزیابی اقدامات توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی به طرق مختلفی انجام می

یـابی سـطح آگـاهی وي    ترین راه بـراي ارز  گاه ارایه توضیح مُراجع درمورد چگونگی انجام آن رفتار عقالنی را انجام دهد، آن
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توان سطح آگاهی مُراجعان  گاه می اي، آموزپ استفاده صحیح داروها و یا برنامه خودمراقبتی باشد، آن اگر هدف برنامه. است

ها اگر هدف آموزپ، ارتقـاي سـطح آگـاهی     در بعضی از م،ال. را با سؤال کردن از آنها در مورد برنامه مورد ارزیابی قرار داد

نامه و آزمـونی انجـام گیـرد کـه شـامل نکـات        تواند از طریق پرسش گاه ارزیابی مُراجع می اپ باشد آن به شرایطمُراجع نسبت 

هدف ارزیابی در هر یك از این موارد این است که بتوانید سـوءتفاهمات و عـدم آگـاهی    . کلیدي اطالعات خودمراقبتی است

 . را قبل از تحقق اهداف بلندمدت شناسایی کنید

ي غیررسمی ارزیابی کوتاه مدت شامل صحبت کـردن بـا ُمراجـع یـا دیگـر اعضـاي تـیم سـالمت اسـت کـه نسـبت بـه             ابزارها

البته ممکن است مُراجع در ارزیابی سریع برنامه، درا مناسـبی از اطالعـات خـودمراقبتی    . سوءتفاهمات، آگاهی کاملی دارند

ارزیـابی  . ي نیـاز بـه اطالعـات خـودمراقبتی اضـافی باشـد       دهنده نشانارایه شده داشته باشد ولی بعضی از رفتارهاي او در آینده 

دوباره اهداف مورد نظر ممکن است ارزیابی ابتدایی میزان اثربخشی برنامه را تکمیل کرده، آن را اعتبار بخشـد و یـا بـالعکس    

را شـناخته و کمـك، پشـتیبانی،     سازد تا مشـکالت موجـود   چنین اطالعاتی شما را قادر می. آن را از درجه اعتبار ساقط گرداند

 . هاي خودمراقبتی را به نحو احسن انجام دهند اطالعات خودمراقبتی و منابع بیشتري در اختیار مُراجعان قرار دهید تا توصیه

اگر توانمندسـازي  . شود در صورت مراجعه منظم و مراجعه به مرکز بهداشتی و درمانی، ارزیابی برنامه توانمندسازي آسانتر می

هاي آتی میزان همراهی مُراجـع را مـورد ارزیـابی قـرار      توان در مراجعه گاه می مُراجعان براي خودمراقبتی مستندسازي شود آن

در بعضـی مـوارد بـراي ارزیـابی میـزان اثربخشـی برنامـه ممکـن اسـت از          . هاي ارزیابی با یکـدیگر متفـاوت هسـتند    روپ. داد

کـاهش وزنـی     اگر مربـی روپ . هاي تئوریك استفاده شود ها از روپ دیگر م،ال که در هاي عملی استفاده شود در حالی روپ

گـاه   هاي بعدي مشخص شود که وزن مُراجع تا میزان مورد نظر کـاهش یافتـه اسـت، آن    را به مُراجع آموزپ دهد و در مراجعه

که آموزپ دوران بـارداري را انجـام   اگر مربی . گونه ارزیابی کند که برنامه توانمندسازي مؤثر بوده است وي ممکن است این

هاي این دوران و مراجعه منظم مُراجع تأکید فراوانی داشته باشد و مُراجع طبق برنامه و به طـور مـنظم    دهد بر اهمیت مراقبت می

خـی  در بر. توان بیان کرد که برنامه توانمندسـازي ُمراجـع بـراي خـودمراقبتی مـؤثر بـوده اسـت        گاه می مراجعه کرده باشد، آن

اگر یك بیمـار دیـابتی بـه رغـم     . ها استفاده شود ها به راحتی قابل مشاهده نیستند، ممکن است از دیگر روپ ها که ارزیابی م،ال

هـاي خـودمراقبتی    گاه مربی نسبت بـه اطاعـت مُراجـع از توصـیه     استفاده از انسولین میزان گلوکز خونش همچنان باال باشد، آن

ارزیـابی بیشـتر رفتـار، دانـش و     . توانمندسـازي ُمراجـع بـراي خـودمراقبتی مـؤثر نبـوده اسـت        فهمد که برنامه شك کرده و می

عوامـل  . کند تا دلیل مشکل را فهمیـده و روپ توانمندسـازي مناسـب را تشـخیص دهیـد       هاي مُراجع به شما کمك می مهارت

آیـا شـرایط مُراجـع و    . یر قـرار دهنـد  دیگري نیز ممکن است عدم موفقیت مُراجع در تحقق اهـداف خـودمراقبتی را تحـت تـأث    

همراه خواهد داشت؟ آیا مشکل مُراجع بـه درسـتی تشـخیص داده شـده و      بینی به هاي خودمراقبتی عوارضی غیرقابل پیش روپ

 شود؟  مدیریت می

هـاي   یهارزیابی اثربخشی برنامـه توانمندسـازي ُمراجعـان بـراي خـودمراقبتی از طریـق بررسـی میـزان تبعیـت ُمراجعـان از توصـ           

اگر پیگیري مُراجعـان تنهـا بـا یـك سـؤال از      . دست آید خودمراقبتی زمانی مؤثر خواهد بود که اطالعات خودمراقبتی دقیقی به

هاي ارزیابی نه تنها اطالعات  چنین روپ. تبعیت آنها از برنامه نیست  دهنده گاه جواب م،بت به درستی نشان آنها انجام شود، آن

دهد بلکه مانع رسـیدن شـما بـه اطالعـات خـودمراقبتی مـؤثر در تشـخیص موانـع          تیار مُراجعان قرار میخودمراقبتی کمی در اخ

توانـد   تـر از مُراجعـان مـی    هـاي غیرمسـتقیم   سـؤال . موجود در برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی مؤثر خواهـد بـود  

حس اعتماد و اطمینـانی را بـین پزشـك خـانواده و مُراجـع ایجـاد        اطالعات خودمراقبتی مفیدتري را در اختیار آنها قرار داده و
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گاه این حـس را بـه مُراجـع القـا خواهـد       هاي ارزیابی در مسیري غیرقضاوتی انجام گیرد آن عالوه بر این اگر چنین روپ. کند

ها براي همراهـی مُراجـع    یههاي خودمراقبتی هستید که در واقع این توص مند کمك به آنها در پیگیري توصیه کرد که شما عالقه

 .  آیند امري مهم و ضروري به حساب می

، و یـا در  «هایـت بـاقی مانـده    چـه تعـداد از قـرص   »و یا « اي بگو ببینم چگونه داروهایت را استفاده کرده»: بیان جمالتی همچون

آیـا  »: جمالتـی م،ـل   بـه نسـبت  « بگـو ببیـنم امـروز صـبحانه و دیشـب شـام چـه خـوردي        »: هاي رمیمی جمالتی همچون توصیه

، به مراتب اطالعات خودمراقبتی بیشتري در اختیـار شـما قـرار    «کنی آیا رمیمت را دنبال می»یا « کنی؟ داروهایت را استفاده می

 . دهد می

گیـرد کـه مشـکالت مـانع همراهـی ُمراجـع بـا         ارزیابی برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی با این هـدف انجـام مـی   

هـا و رفتارهـایی اسـت     شما باید به خاطر داشته باشید که هدف، آموزپ دانش، مهـارت . هاي خودمراقبتی شناسایی شود توصیه

هـاي   نـه اینکـه مُراجعـان را وادار بـه اجـراي توصـیه      . هـاي خـودمراقبتی کمـك خواهـد کـرد      که به مُراجعان در اجراي توصیه

صـورت یـك تـیم در کنـار یکـدیگر فعالیـت کـرده و         و مُراجعـان بـه  ( تو سایر اعضاي تیم سالم)اگر شما . خودمراقبتی کنید

ارزیابی در واقع ابزاري براي بررسی دوباره . رود اثربخشی برنامه شما افزایش یابد ارتباطی دوطرفه با هم داشته باشید، انتظار می

گاه بایـد راهکارهـاي    یه شما مؤثر نباشد، آناگر برنامه اول. میزان اثربخشی برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی است

 . جدیدي براي کمك به مُراجعان در تحقق اهداف مدنظر اتخاذ گردد

 

 اصالح برنامه . 3-6

اطالعـات خـودمراقبتی ارایـه    . پذیري آن است افزایش اثربخشی برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی نیازمند انعطاف

دربرخی مواقع نیاز است تـا  . مراقبتی باید بر مبناي نیازهاي جدید مُراجع دراین جلسات تغییر کندشده در جلسات آموزپ خود

 . کل برنامه دستخوپ تغییر شود و گاهی برنامه باید براي انطباق با برنامه جدید مُراجع تغییر کند

 . دهد جعان براي خودمراقبتی را نشان میپذیري در اجراي برنامه توانمندسازي مُرا اي از مراحل انعطاف خالصه  ،6ـ1جدول 

 

 اصالح برنامه توانمندسازي مُراجعان براي خودمراقبتی. 6ـ1جدول 

   تعیین اهداف ابتدایی توانمندسازي مُراجع در مورد رفتاري مشخص( الف

و عقایـد خـانواده،    سیستم حمایت اجتماعی؛ رفتار)، اجتماعی (دانش، مهارت، رفتار و تجارب گذشته)تعیین عوامل فردي( ب

موقعیـت مـالی،     موقعیـت جغرافیـایی، مناسـبات زنـدگی،    )، محیطی (هاي فرهنگی؛ تأثیرات اجتماعی دوستان و کارفرما؛ ارزپ

 تأثیرگذار بر رفتار مُراجع ( منفعت، مدت زمان/ پیچیدگی برنامه، عوامل جانبی، هزینه)، درمانی (برنامه روزانه، شغل و درآمد

 کننده و بازدارنده تحقق اهداف برنامه   ل تسریعتعیین عوام( ج

 .گردد هاي مناسب دستخوپ تغییر می تعیین عواملی که با توانمندسازي مُراجع یا استفاده از گزینه( د

 بندي اهداف جدید برنامه تعیین و اولویت( ه
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 چرخه اصالح، اجرا و ارزیابی

هـاي   ندسـازي ُمراجعـان بـراي خـودمراقبتی، در مرحلـه اول، ارزیـابی نیـاز       طور که پیش از این گفتـه شـد، در مـدل توانم    همان

انجـام  ( آوري و تحلیـل اطالعـات خـودمراقبتی مُراجـع     تشخیص رفتاري، تعیین موضوع خودمراقبتی، جمع)خودمراقبتی مُراجع

تعیین میزان آمادگی مُراجـع  تشخیص نیاز به کسب دانش در مُراجع و )در مرحله دوم، بررسی انگیزه یادگیري مُراجع . شود می

تعیین اهداف آمـوزپ  )گیرد و در مرحله سوم طراحی برنامه توانمندسازي مُراجع براي خودمراقبتی  صورت می( براي یادگیري

تعیـین راهکارهـا، زمانبنـدي، تقویـت و تجهیـز      )مرحله چهارم شامل اجراي برنامه . شود انجام می( خودمراقبتی، ارزیابی مُراجع

 . است( میزان موفقیت و راه حل جبران مشکالت)و مرحله پنجم شامل ارزیابی نتایي ( ها بندي فعالیت اولویتمُراجع، 

تعیین   تعیین اهداف ابتدایی توانمندسازي مُراجع در مورد رفتاري مشخص،)در آخرین مرحله یعنی مرحله ششم، اصالح برنامه 

کننـده و بازدارنـده تحقـق اهـداف      بر رفتار مُراجع، تعیـین عوامـل تسـریع   عوامل فردي، اجتماعی، محیطی و درمانی تأثیرگذار 

گـردد و تعیـین و     هـاي مناسـب دسـتخوپ تغییـر مـی      برنامه، تعیـین عـواملی کـه بـا توانمندسـازي ُمراجـع یـا اسـتفاده از گزینـه         

( اجـرا، ارزیـابی و اصـالح   )ل مـد  4اي بسته دوباره وارد مرحلـه   گیرد و در چرخه  بندي اهداف جدید برنامه صورت می اولویت

 . گردد تا از توانایی کامل مراجُع براي خودمراقبتی و کسب نتایي مطلوب اطمینان حاصل گردد می

 .است 6ـ1بخش چرخه انتهایی مدل توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی بر اساس جدول شماره 

 



 

26 

 

 دمراقبتیمدل توانمندسازي مُراجعان براي خو 6تا  4مراحل . 6ـ1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 اجراي برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی. 4

 . بهترین راهکار را انتخاب کنید تا با اهداف خودمراقبتی مُراجع تطابق داشته باشد( الف

 . زمان را از دیدگاه مُراجع و از جنبه درمانی مورد توجه قرار دهید( ب

 . خود را بپذیرد به مُراجع فرصت دهید تا مسوولیت( ج

 . منابع مُراجع را تجهیز کنید( د

 . به مراحل قابل مدیریت تفکیك کنید شان ها را بر اساس اولویت فعالیت( ه

 ارزیابی نتایي . 5

 مُراجع تا چه میزان به اهداف تعیین شده رسیده است؟ ( الف

هـایی   حـل  چـه راه . ت او را شناسـایی کنیـد  اگر مُراجع به اهداف مورد نظر نرسیده، دالیل عدم موفقیـ ( ب

 وجود دارد؟ 

 اصالح برنامه خودمراقبتی  . 6

   تعیین اهداف ابتدایی توانمندسازي مُراجع در مورد رفتاري مشخص( الف

سیسـتم حمایـت اجتمـاعی؛    )، اجتمـاعی  (دانش، مهارت، رفتار و تجارب گذشـته )تعیین عوامل فردي( ب

موقعیـت  )، محیطـی  (هـاي فرهنگـی؛ تـأثیرات اجتمـاعی     ، دوستان و کارفرما؛ ارزپرفتار و عقاید خانواده

پیچیـدگی برنامـه،   )، درمـانی  (موقعیت مالی، برنامه روزانـه، شـغل و درآمـد     جغرافیایی، مناسبات زندگی،

 تأثیرگذار بر رفتار مُراجع ( منفعت، مدت زمان/ عوامل جانبی، هزینه

 بازدارنده تحقق اهداف برنامه   کننده و تعیین عوامل تسریع( ج

 .گردد هاي مناسب دستخوپ تغییر می تعیین عواملی که با توانمندسازي مُراجع یا استفاده از گزینه( د

 بندي اهداف جدید برنامه تعیین و اولویت( ه
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 چرخه ارائه خدمت توانمندسازي مردم و مراجعان فردي و گروهی براي خودمراقبتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزيابي نيازهاي خودمراقبتي مراجع

 بررسي انگيزه يادگيري مراجع

 طراحي برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتي

 دسازي مراجع براي خودمراقبتياجراي برنامه توانمن

 ارزيابي نتايج

 اصالح برنامه خودمراقبتي
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 فصل دوم

 

ارتقاي سالمت  ریزي عملیاتی مشارکتی برايبرنامهآشناي با 

جمعیت مورد نظر در مراکز آموزشی، مراکز کار، محله، 

 روستا، شهر، استان
 

 :اهداف

 :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید
 کنید طراحی ،نفعان ذی مشارکت بارا   سالمت ارتقای شوراهای موقعیتی، هر در. 

 کنید طراحی موقعیت، هر در سالمت ارتقای شوراهای در سالمت ارتقای برای مشارکتی برنامه ریزی اصول. 

 کنید طراحی ریزی را برنامه پیش مرحله موقعیت، هر در سالمت ارتقای برای مشارکتی ریزی برنامه در. 

 کنیدارزیابی   موجود را توضعی موقعیت، هر در سالمت ارتقای برای مشارکتی ریزی برنامه در. 

 اختصاصی را اهداف و هدف گروه کلی، هدف موقعیت، هر در سالمت ارتقای برای مشارکتی ریزی برنامه در 

 .تعیین کنید

 کنید ارزیابیرا  برنامه تأثیر/ نتایج موقعیت، هر در سالمت ارتقای برای مشارکتی ریزی برنامه در. 
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 واژگان کلیدي
 یتایعمل يزری برنامه

 مشارکت

 سالمت يارتقا

 آموزشی مراکز

  غیردولتی و دولتی کار محل هاي

 سالمت ارتقاي شوراهاي

 ذي نفعان

 مشارکتی برنامه ریزي اصول

 يزیر برنامه شیپ

 موجود تیوضع یابیارز

 گروه هدف

 یاهداف اختصاص

 توسعه شاخص ها

 افراد کلیدي

 گیري تصمیم

 مدل رفتاري

 مدل محیطی ـ اجتماعی

 اطالعاتی هاي شکاف

 انداز چشم

PEEST 
 عوامل بازدارنده

 کننده عوامل مستعد

 هدف کلی مشکل نگر

 نگر هدف کلی م،بت
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 عناوین فصل

ســــالمت جمعیـــت مـــورد نظـــر در مراکــــز     يارتقـــا  يبـــرا  یمشـــارکت  یاتیــــعمل يزیـــ ر برنامـــه  آشـــنایی بـــا  

  آموزشی، مراکز کار، محله، روستا، شهر، استان

  يزیر مهبرنا شیاول ـ پ مرحله

  موجود تیوضع یابیدوم ـ ارز مرحله

  یگروه هدف و اهداف اختصاص ،یهدف کل نییسوم ـ تع مرحله

  و منابع ها تیراهکارها، فعال نییچهارم ـ تع مرحله

   و توسعه شاخص ها لیتکم -پنجم مرحله

   به طرح برنامه يمرور -ششم مرحله
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 خالصه فصل

ــاتی   ــزي عملیـ ــه ریـ ــتا،     برنامـ ــه، روسـ ــار، محلـ ــز کـ ــی، مراکـ ــز آموزشـ ــالمت در مراکـ ــاي سـ ــراي ارتقـ ــارکتی بـ مشـ

ــتان داراي   ــهر و اس ــد   6ش ــی باش ــه م ــه  . مرحل ــدل برنام ــن م ــه    ای ــیش برنام ــا پ ــزي ب ــه   ری ــزي یــا برنام ــراي   ری ــزي ب ری

ــی  ــروع مـ ــه شـ ــی برنامـ ــود طراحـ ــه   .  شـ ــراي برنامـ ــدیگر بـ ــا یکـ ــرکا بـ ــاري شـ ــوه همکـ ــه نحـ ــن مرحلـ ــزي  در ایـ ریـ

ــه   ــاتی بـ ــع   عملیـ ــاس جمـ ــالمت براسـ ــاي سـ ــور ارتقـ ــان      منظـ ــب زمـ ــات و در قالـ ــب اطالعـ ــل مناسـ آوري و تحلیـ

ــی    ــی مـ ــود بررسـ ــابع موجـ ــایر منـ ــول و سـ ــار، پـ ــود در اختیـ ــه . شـ ــه   2مرحلـ ــت کـ ــود اسـ ــعیت موجـ ــابی وضـ ، ارزیـ

ــه  ــوده و بـ ــدي بـ ــد بعـ ــدي چنـ ــی   فرآینـ ــؤال مـ ــن سـ ــه ایـ ــی بـ ــور اساسـ ــه  طـ ــردازد کـ ــاي  »پـ ــراي  ارتقـ ــد بـ ــا بایـ آیـ

ــ  ــدامی کنـ ــالمت اقـ ــه؟  سـ ــت، چگونـ ــت اسـ ــواب م،بـ ــر جـ ــل .  «یم و اگـ ــا  3مراحـ ــدف   5تـ ــین هـ ــا تعیـ ــرتبط بـ ، مـ

و نیـــز ( 4مرحلـــه )هـــا  ، تعیـــین راهکارهـــا و فعالیـــت  (3مرحلـــه )کلـــی، گـــروه هـــدف و اهـــداف اختصاصـــی     

ــاخص  ــعه شـ ــاتی    توسـ ــه عملیـ ــاي برنامـ ــه )هـ ــت( 5مرحلـ ــه . اسـ ــی     6مرحلـ ــاتی طراحـ ــه عملیـ ــر برنامـ ــروري بـ مـ

ــا در عمـــل، قابـــل اجـــرا و مـــؤثر اســـت یـــا نـــه؟ مراحـــل   شـــده اســـت تـــا ببینـــیم کـــه آ  مـــورد اشـــاره در   1و   6یـ

ریــــزي  مراحلــــی هســــتند کــــه بعــــد از برنامــــه( تــــأثیر برنامــــه/ اجــــراي برنامــــه و ارزیــــابی نتــــایي) 1-2شــــکل

ــوند         ــی شـ ــد طـ ــالمت بایـ ــاي سـ ــراي ارتقـ ــاتی بـ ــه عملیـ ــك برنامـ ــارکتی یـ ــه  . مشـ ــه مرحلـ ــوعی در   1البتـ ــه نـ بـ

قابــل ذکــر اســت کــه در هــر موقعیــت، بــه فراخــور شــرایط آن         . شــود ریــزي مطــرح مــی   تمــامی مراحــل برنامــه  

ــاوت    ــت تفـ ــن اسـ ــه، ممکـ ــر در برنامـ ــرکاي درگیـ ــماي    و شـ ــا شـ ــد، امـ ــود باشـ ــار موجـ ــدکی در روپ کـ ــاي انـ هـ

 .کندها از چارچوب فوق تبعیت میکلی کار در تمامی موقعیت
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ارتقااي ساالمت جمعیات ماورد نظار در       ریزي عملیاتی مشارکتی براي برنامهآشنایی با . 2

 مراکز آموزشی، مراکز کار، محله، روستا، شهر، استان
 

 :داراي شش مرحله کلیدي است( 1 -2شکل)ریزي مورد استفاده در این راهنما  مدل برنامه

 ریزي  برنامه پیش :3مرحله 

 ارزیابی وضعیت موجود  :2مرحله 

 ف اختصاصی تعیین هدف کلی، گروه هدف و اهدا :1مرحله 

 ها و منابع  تعیین راهکارها، فعالیت :4مرحله 

 ها  توسعه شاخص :5مرحله 

 مروري بر طراحی برنامه : 6مرحله 

 

 براي ارتقاي سالمت ریزي عملیاتی مشارکتی مراحل برنامه 3-2شكل 
 ریزي پیش برنامه: 1مرحله 

 ارزیابی وضعیت موجود: 2مرحله 

 هدف و اهداف اختصاصی تعیین هدف کلی، گروه: 3مرحله 

 ها و منابع تعیین راهکارها، فعالیت: 4مرحله 

 ها توسعه شاخص: 5مرحله 

 مروري بر برنامه عملیاتی طراحی شده: 6مرحله 

 اجراي برنامه: 6مرحله 

 تأثیر برنامه/ ارزیابی نتایي:  1مرحله  
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 ریزي    حله اول ا پیش برنامهمر
 

ریزي، نیازمند مـدیریتی   برنامه تی مشارکتی براي ارتقاي سالمت از همان ابتداي کار یعنی مرحله پیشعملیاریزي  هرگونه برنامه
 : در مدیریت طراحی یك برنامه عملیاتی براي ارتقاي سالمت، باید به عناصر زیر توجه نمود. صحیح است

 نفع  مشارکت مؤثر افراد کلیدي و ذي 

  زمان 

  پول و سایر منابع 

 زیه و تحلیل اطالعات آوري و تج جمع 

 گیري  تصمیم 

با استفاده از عناصر فوق، تمامی شش مرحله کلیدي طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت باید به دقت مـدیریت  
به عبارت دیگر در عبور از هر یك از مراحل شش گانه طراحی مشارکتی یك برنامه عملیاتی براي ارتقاي سالمت بایـد  . شوند
  .عناصر توجه نمودبه این 
 

 اهمیت مدیریت طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی در چیست؟ 
آوري و تجزیه و تحلیـل   نفع، زمان، پول و سایر منابع، جمع مناسب عناصري چون مشارکت مؤثر افراد کلیدي و ذي با مدیریت

و احتمـال بـروز مشـکالت در اجـراي آن     هاي عملیاتی ارتقاي سالمت افزایش یافتـه   گیري؛ اثربخشی برنامه اطالعات و تصمیم
 . یابد کاهش می

نفع در طراحی مشارکتی یك برنامه عملیاتی براي دستیابی به بهترین نتـایي حاصـل    هاي ذي مشارکت افراد کلیدي و گروه
تـأثیر  بدون مشارکت چنین افرادي، اجراي برنامه عملیاتی طراحـی شـده تحـت    . از اجراي برنامه طراحی شده، بسیار مهم است
 . شود رو می قرارگرفته، به تأخیر افتاده و یا با ابهام روبه

ها،کـاهش   تواند منجر به از دست دادن فرصت هاي یك برنامه عملیاتی نیز می سوءمدیریت زمان و تأخیر در اجراي فعالیت
  .تأثیر پرومه و اختالل در ارتباط شرکاي برنامه با هم و با مخاطبان برنامه شود

بینی نشـده و یـا حتـی شکسـت در      هاي کالن پیش ها و سایر منابع ممکن است موجب تحمیل هزینه یف بودجهمدیریت ضع
  .اجراي کامل یك برنامه عملیاتی شود
هاي ضـعیف نیـز ناشـی از سـوءمدیریت و ضـعف یـا نقصـان اطالعـات اسـت و اتخـاذ            تصمیمات مبتنی بر اطالعات و داده
 . سب، خالقیت و نوآوري و برخورداري از منابع اطالعاتی کافی استتصمیمات کیفی نیازمند صرف وقت منا

 
 ریزی برنامه راهنمای مدیریت مرحله پیش

ریـزي،   برنامـه  مدیریت صحیح طراحی مشارکتی یك برنامه عملیاتی براي ارتقاي سالمت از همان مرحله اول یعنی مرحله پیش
 :نیازمند توجه مدیران به مسایل زیر است

هاي ارتقاي سـالمت نوشـته    ان و افراد کلیدي در برنامهنفع ذيمطالب فراوانی در مورد اهمیت مشارکت مؤثر  :مشارکت( الف
ان در طراحی و اجـراي یـك برنامـه    نفع ذيبراي برخورداري از مشارکت مؤثر تمامی . شده است که باید به دقت مطالعه شوند

این افـراد شـامل تـیم طراحـی پـرومه،      )د ذینفع و کلیدي را شناسایی نمود عملیاتی براي ارتقاي سالمت باید از همان ابتدا، افرا
و سـپس بایـد بـه نقـش     ( هاي توسعه و حتی مخاطبان برنامه است کنندگان منابع مالی، سیاستمداران، همکاران سایر بخش تأمین

خدمات یا حمایت مـورد  / تگیرد، چه کسی اطالعا چه کسی باید مطلع شود، چه کسی تصمیم می)هر یك از آنها توجه شود 
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  (.دهد نیاز را ارایه می
بـراي م،ـال،   . ان درنظرگرفتـه شـود  نفعـ  ذيدر ضمن باید فرآیند مناسبی نیز براي تسهیل و تضـمین مشـارکت مـؤثر تمـامی     

 (؟آیا نیاز به رضایت و توافق شرکا دارد)شوند، توسط چه کسانی و تحت چه فرآیندي  تصمیمات چه موقع اتخاذ می
با این تفسیر باید به مسایل زیر توجـه  . مهم، توجه و تأکید بر توسعه فرآیند مشارکت است و نه فقط نتایي احتمالی آننکته 
 : کرد

  کار با مردم به جاي کار براي آنها 

 درگیر نمودن مخاطبان برنامه در طراحی برنامه 

 ریزي و تحقیق مشارکتی اي برنامهه تضمین استفاده از راهکارهاي ارزشیابی مشارکتی با استفاده از تکنیك   

عملیاتی مشارکتی بـراي ارتقـاي سـالمت، بسـتگی بـه      ریزي  گانه فرآیند برنامه 6زمان الزم براي هر یك از مراحل  :زمان( ب
ان بسـیار  نفع ذيدر بحث ارتقاي سالمت، مشارکت تمامی . گذارد شرایط موجود دارد و هرگونه تغییر و تحولی بر آن تأثیر می

ریـزي خواهـد بـود     تر از سایر انواع برنامه ریزي عملیاتی، اغلب طوالنی است بنابراین زمان اجراي هر یك از مراحل برنامه مهم
به علت مشـکالت سیاسـی    آلی از مشارکت، زمان بر است و ایده گاه رسیدن به سطح. که خود مشکالت زیادي را در پی دارد
البته آنچه کـه شـما بـا آن بـه عنـوان جـدول زمـانی        . توان به انتظار آن نشست یل نمیو مالحظات سازمانی، هزینه و یا سایر مسا

 ها آشنا خواهید شد قابل اغما  و مصالحه است لذا سعی کنید امکان مشارکت حـداک،ري و مـؤثر شـهروندان را    انجام فعالیت
  .فراهم سازید

هـاي   ابع موجود؛ بودجه، زمان، کارکنان، تجهیزات و فضا و مکانریزان ماهر با تهیه فهرستی از من برنامه :پول و سایر منابع( ج
سایر منابعی که باید مورد توجه قرارگیرند شامل تعداد و انواع نیروهـاي   .کنند  ریزي را به دقت بررسی می در اختیار براي برنامه

هـاي درون و   هـا و همکـاري   تخصصی در اختیـار و میـزان و کیفیـت مشـارکت داوطلبـین و همکـاران و نیـز میـزان همـاهنگی         
  .بخشی و دولتی و غیردولتی موجود است بین

هـر سـاعتی   . کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که زمان نیز خود نوعی ثروت اسـت  وقتی که در مورد پول و منابع صحبت می
وه بـر منـابع مـالی اضـافی کـه      رود عـال  ریزي به هدر می شود و هر ساعتی که با خاطر تأخیر در برنامه ریزي می که صرف برنامه
بـا  . ها قیمتی دارد که باید مورد توجه قـرار گیـرد و مـدیریت شـود     شود و کاهش فرصت پیشرفت در سایر برنامه صرف آن می

شود، در بلند مدت و با حمایت بیشـتر از برنامـه و تعهـد     این وجود، زمان بیشتري که براي جلب مشارکت شهروندان هزینه می
  .افی، هزینه اثربخش استتأمین منابع ک

ریزي صـحیح را   گیري و برنامه آوري اطالعات مورد نیاز براي تصمیم منابع جمع :آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات جمع( د
 : تواند به مسایل زیر بستگی داشته باشد ها می آوري داده به خاطر بسپارید که روپ شما در جمع. شناسایی کنید

 پیشگیري اولیه بیش از کاهش بیماري و مرگ ارتقاي سالمت و توجه به  

 آوري اطالعات مبتنی بر مبانی تئوریك مورد اسـتفاه در برنامـه مـورد نظـر و بررسـی تمـامی فاکتورهـاي مطـرح در          جمع
  تئوري منتخب در هنگام ارزیابی نیازها و طراحی برنامه

 هاي آنها کمبودها و کاستیهاي جوامع و افراد به جاي توجه صرف به  ها و فرصت توجه به ظرفیت  

  تعیین روشی براي ارزیابی فرایند و نتایي برنامه در طول اجراي برنامه و پس از آن 
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 ها آوری داده تغییر رویکرد منفی به مثبت در جمع
 فرد

 عوامل خطرساز: منفی

 مقاومت و توان فردي: م،بت

 سازمان

 ارایه خدمات و منابع شکاف در خدمات، فقدان منابع، اختالل درسیستم : منفی

 هایی براي مشارکت، همکاري و تعاون  فرصت: م،بت

 جامعه

 نقاط خطر: منفی

 امکانات و منابع جامعه: م،بت
 

هـاي نظـري هسـتند کـه از آنهـا بـراي        هـا، مجموعـه مبـانی، فرضـیات و چـارچوب      ها یا مدل تئوري :توجه به نقش تئوری (ه
  .کنند ریزي ما ایجاد می ود و تفاوت خاصی را در نظام برنامهش ها استفاده می آوري و تفسیر داده جمع

مربـوط  )کنید که اغلب جسمی  هاي بیماري و مرگ و عواملی توجه می شما در استفاده از یك مدل زیست پزشکی، به فرآیند
ي افـزایش میـزان   براي م،ـال، در بیمـاري قلبـی تأکیـدتان بـر توجـه بـه غربـالگر         .بوده و تابع مداخالت پزشکی است( به جسم

کنید که فشار خون و کلسـترول بـاال را کنتـرل     کلسترول خون یا فشار خون باال است و براي حل مشکل از دارویی استفاده می
  .کند می

در چنـین  . شـوید  اگر از یك مدل رفتاري استفاده کنید، بر رفتارهاي افـراد و رابطـه آنهـا بـا بیمـاري و مـرگ متمرکـز مـی        
چـرب، اجـراي یـك بسـیي      براي سالمت قلب ممکن است شامل آموزپ منافع استفاده از رمیم غذایی کمرویکردي، مداخله 

هاي عملیاتی تشویق مردم به ترا سـیگار،کاهش   اي در مورد منافع تحرا فیزیکی و نیز اجراي برنامه رسانی چند رسانه اطالع
بنـابراین  . چـرب و کـم نمـك باشـد     جـایگزین کـم   استرس در محیط کار و مذاکره با صـنایع غـذایی بـراي ارایـه محصـوالت     

آوري شوند شامل میزان استعمال دخانیات، تحرا جسمی، مصرف چربی در غذا و وجود اسـترس در   هایی که باید جمع داده
اگر اهداف کلی و اختصاصی تنها مبتنی بر میزان کلسترول و فشار خـون طراحـی شـود و بـه مسـایل رفتـاري        .محیط کار است

هـاي   رو خواهند شد؛ چـون در برنامـه   ریزان چنین مدلی با انتقاد متخصصان ارتقاي سالمت روبه ا آن توجه نشود، برنامهمرتبط ب
شـوند، سـرزنش    رو مـی  مبتنی بر رویکردهاي زیست پزشکی اغلب این قربانیان هستند که به خاطر مشکالتی کـه بـا آنهـا روبـه    

  .خواهند شد
اعی استفاده کنید، در ایـن صـورت بـر شـرایط محیطـی روانـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و         اما اگر از یك مدل محیطی ـ اجتم 

هـاي   کننـده  ایـن عوامـل شـامل تعیـین     .شـوید  متمرکـز مـی   هاي فیزیکی مؤثر در ضعف و نقصان سالمت و یا تقویت آن محیط
آب و خاا سـالم و تمیـز،    سالمت مانند مسکن، صلح،آرامش و امنیت، احساس تعلق به یك جامعه، درآمد کافی، غذا، هوا،

هـاي   راهکارهاي ارتقاي سالمت در این مـدل شـامل ایجـاد حمایـت سیاسـی و ایجـاد محـیط       . شرایط کاري ایمن و غیره است
توانـد شـامل رایزنـی و جلـب      براي م،ال در مسأله سـالمت قلـب، ایـن مـوارد مـی     . هاي فردي است پشتیبان و نیز توسعه مهارت
هایی جهت تحرا فیزیکی در محیط کار، جلب حمایت دولت براي حمایت کافی  رایه فرصتحمایت مشاغل مختلف براي ا

  .از افزایش درآمد افراد و کار با افراد منزوي و ایزوله براي ایجاد هویت جمعی است
تـان   کند تا به دنبال انواع مختلفی از اطالعات در مورد موضـوع مـورد نظـر یـا جمعیـت مخاطـب       هر مدل، شما را وادار می

کـار رود   هـا بـه   تواند در ترکیبی با سایر مـدل  ها می البته هر یك از این مدل .نماید باشید و راهکارهاي مختلفی را هم توصیه می
  .شود مداخالت مربوطه می ریزي و اجراي آوري اطالعات و برنامه که موجب تقویت جمع
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ریزي عملیاتی براي ارتقـاي سـالمت بـه     ل استفاده در برنامههاي قاب هاي این راهنما، برخی از مدل ها و مدل در بخش تئوري
   .ریزي دارد، آورده شده است پروسید که سازگاري بیشتري با این روپ برنامه/ ویژه مدل پرسید

این نکته مهمـی اسـت کـه    . در هر مرحله از فرآیند طراحی برنامه ارتقاي سالمت، باید تصمیماتی اتخاذ شود :گیری تصمیم( و
کسانی بایـد از نتـایي ایـن تصـمیمات     / گیري درگیر باشند و نیز چه کسی کسانی باید در هر مرحله از تصمیم/ م چه کسیبدانی

  .مطلع شوند
هاست، به نحوي که تصمیمات، به موقع اتخاذ شـده و از   بخشی از مدیریت پرومه، مدیریت جریان اطالعات و حق انتخاب

توان به انتخاب نحوه، محدوده زمانی و منابع طراحی برنامه و تعیین مسـایل و   یدي، میاز اولین تصمیمات کل. آنها حمایت شود
 . ریزي مد نظر قرار گیرند، اشاره نمود هاي سیاسی که باید در برنامه واقعیت

 ریزی  برنامه اصول راهنمای مدیریت مرحله پیش
آوري اطالعـات و   ، زمـان، پـول و سـایر منـابع، جمـع     هاي برگه کار اول در مـورد مشـارکت   الف ـ در این گام، باید به پرسش 

  .گیري پاسخ داد تصمیم
ب ـ درگام دوم، با استفاده از برگه کار دوم برنامـه کـاري خـود را بـراي طراحـی مشـارکتی برنامـه عملیـاتی ارتقـاي سـالمت            

هـا،   اتی تکرار کنیـد یعنـی فعالیـت   این کار را براي هر مرحله از شش مرحله فرآیند طراحی مشارکتی برنامه عملی .طراحی کنید
 . بینی کنید مسوول اجراي هر فعالیت، زمان اجراي هر فعالیت و منابع مورد نیاز براي اجراي هر فعالیت را پیش

 
 برگه کار اول

   چه کسی باید در طراحی برنامه درگیر باشد و چگونه؟: مشارکت
------------------------------------------------------------------------- 

هاي انقضـاي خاصـی کـه از قبـل      هاي کلیدي یا زمان ریزي کی باید شروع شود وکی باید تمام شود؟ چقدر زمان وجود دارد؟ آیا تاریخ برنامه: زمان
 ریزي شده باشد، وجود دارد؟ برنامه

------------------------------------------------------------------------- 
 منابع در دسترس کدامند؟ : پول و سایر منابع 

------------------------------------------------------------------------- 
آوري شـود؟   آوري اطالعات کدامند؟ اطالعات چه زمانی و در چه تاریخی بایـد جمـع   اطالعات مورد نیاز کدامند؟ منابع جمع: آوري اطالعات جمع

   شوند؟ آوري شده چگونه تجزیه و تحلیل می عاطالعات جم
------------------------------------------------------------------------- 

  تصمیمات کلیدي چگونه و کی باید اتخاذ شوند؟: گیري تصمیم
------------------------------------------------------------------------- 

به تفکیك اصـلی یعنـی افـرادي کـه بایـد در تـیم بررسـی وضـعیت         )نفع و کلیدي کدامند؟  هاي ذي افراد و سازمان: ار با و افراد کلیديشناسایی و ک
/ توانند مورد مشورت قرار گیرند یا بخشی از فرایند مورد نظـر هسـتند   درگیر که شامل افرادي است که می/ ریزي حضور داشته باشند موجود و برنامه
  (.شوند که الزم است در جریان برنامه قرار گیرند محیطی که شامل افرادي می/ کنند شودکه از برنامه حمایت می شامل افرادي می حامی که
 

 برگه کار دوم

 منابع مورد نیاز زمان مسئول فعالیت
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 مرحله دوم ا ارزیابی وضعیت موجود 

ند طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی بـراي ارتقـاي سـالمت را بـه شـدت      انواع اطالعات حاصل از ارزیابی وضعیت موجود، فرای
و / ها و قوانین موجـود  نامه آیین/ شرایط محیطی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی: اطالعاتی نظیر .دهد تحت تأثیر قرار می
هـا،   سوابق، دیدگاه/ داخالت مشابهم/ هاي قبلی انجام شده ارزشیابی/ شرایط سالمت مردم/ نیازهاي سالمت مردم/ افراد کلیدي

  .هاي ارتقاي سالمت و سرانجام نگاه کلی مردم به برنامه... ها، رفتارها باورها، عقاید، دانش
: ، این است که از یك اشتباه رایي پیشـگیري کنـیم  «ارزیابی نیاز»به جاي « ارزیابی وضعیت موجود»علت استفاده از عبارت 

در واقع ما به دنبال توجه کامـل بـه   . و یا توجه انحصاري به نقاط قوت و منابع افراد و جوامعتوجه صرف به مشکالت و مسایل 
کننـده   تمامی عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محیطی مؤثر در ارتقاي سالمت و به بیان دیگر تمامی عوامل تعیین

   .اجتماعی سالمت هستیم
چیـزي کـه مـردم را بـه     )هاي بیماري  شهروندان ممکن است در یك محله به دادهبراي م،ال در یك برنامه ارتقاي سالمت 

     .توجه شود( کشد چیزي که مردم را می)و یا مرگ و میر( کند به پزشکان مراجعه کنند کشاند و یا مجبور می ها می بیمارستان
در منـاطق بـا درآمـد ناکـافی و حاشـیه      بیشتر، رابطه خشونت را با سن و جنس و مرحله زندگی، زنـدگی    براي م،ال بررسی

کنـد کـه    مشـخص مـی  « ارزیابی نیازها»در چنین حالتی،  .دهد شهر، میزان باالي بیکاري و پایین بودن تسهیالت رفاهی نشان می
 وراي ایـن مسـأله  « ارزیـابی وضـعیت موجـود   »هاي عملیاتی مبارزه با فقر است اما  محله نیازمند بهبود وضعیت مسکن و یا برنامه

بـراي  . کند نقاط قوت محله چه هستند و چه امکاناتی براي حمایت از کودکان قربانی در محله وجـود دارد  بوده و مشخص می
تـوان از ایـن امکانـات بـراي      سرپرست یا زنان قربانی خشونت کـه مـی   م،ال وجود یك انجمن قدرتمند حمایت از کودکان بی
  .کرد ارتقاي سالمت شهروندان ساکن در محله استفاده

 
 اهمیت ارزیابی وضعیت موجود در چیست؟ 

گیر آغازین فرایند طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت، دربرگیرنده اشـکال مختلفـی    این بخش حیاتی و گاه وقت
  .اطالعات است آوري هاي جمع از روپ

مان در زمینه موضـوع   گویی به انوع سواالت پاسخریزي، اطالعات مورد نیاز براي  در واقع، ما در این بخش از فرآیند برنامه
هاي تحقیقـاتی اسـتفاده    کنیم و براي انجام چنین کاري باید از بهترین روپ آوري، ثبت و تجزیه و تحلیل می مورد نظر را جمع

  .کنیم
 : کنید، تحت تأثیر موارد زیر هستند آوري می هایی که جمع به خاطر داشته باشید داده

  ( زیست پزشکی، رفتاري، محیطی ـ اجتماعی)و رویکردي که مدنظر داریدتئوري یا مدل 

        نگاه تئوریك شما به روابط و رفتارهاي فردي، بین فردي، اجتماعی و عوامل محیطی مـؤثر بـر هـر یـك از ایـن روابـط و
  رفتارها

 یازهاي سالمت مخاطبانرویکرد شما به ارزیابی همه جانبه عوامل فردي، محیطی و اجتماعی به جاي تأکید صرف بر ن   

  (موجود و در دسترس)منابع اطالعاتی بالقوه 
 

 اصول راهنمای مدیریت مرحله ارزیابی وضعیت موجود
در طراحی برنامه ارزیابی وضعیت موجـود بـه   . را فراهم سازید  زمینه مشارکت مؤثر شرکاي دخیل در طراحی برنامه :مشارکت
آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات فـراهم گـردد و هـر     تمامی و افراد کلیدي در جمعاي عمل کنید که امکان حضور مؤثر  گونه
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  .یك از شرکا بتوانند منابع اطالعاتی در اختیارشان را با سایر شرکا به اشتراا گذارند
ي آوري اطالعات در دسترس و مناسب موجود و تهیه دستور کـار مشخصـی بـراي برگـزار     توانید از طریق جمع شما می :زمان

البتـه بایـد توجـه    . جلسات مشترا با برنامه به منظور بررسی اطالعات موجود، با سرعت بیشتري این مرحله را به پایـان رسـانید  
داشت که اجراي مناسب مرحله ارزیابی وضعیت موجود، مستلزم صرف وقت و زمان کافی است و در مـواردي کـه اطالعـات    

 . ت نباید از طوالنی شدن مرحله ارزیابی وضعیت موجود نگران شدگیري صحیح فراهم نیس مورد نیاز براي تصمیم
اي مناسب براي جلـب مشـارکت مـردم، و نیـز متخصصـان فعـال در        مرحله ارزیابی وضعیت موجود مرحله :پول و سایر منابع

مرحلـه،  اطالعـات حاصـل از ایـن    . اي خاص با بروندادي مشخص است در ضمن، این مرحله مرحله. هاي پژوهشی است عرصه
نفـع و نیـز جلـب     هـاي ذي  تواند مورد توجه مردم و قرار گیرد و بستر مناسبی براي جلـب مشـارکت مـردم، افـراد و سـازمان      می

   .گذاران و حامیان فراهم سازد حمایت و سرمایه سرمایه
 : الزم است که به موارد زیر توجه کنید :آوری اطالعات جمع

 ع افراد و جوامع و نه فقط کمبودها و مشکالتها و مناب تأکید بر نقاط قوت، ظرفیت  

 بیماري و مرگ ناشی از آن کننده سالمت و نه فقط تأکید بر عوامل تعیین 

 :در تحلیل اطالعات نیز توجه به موارد زیر مفید است
 ر بـا  بررسی اطالعات موجود در منابع مختلف، بحث و تبادل نظـ )آوري اطالعات انتخاب کنید  روپ مؤثري را براي جمع

گفتگوي چهره به چهره یـا نظرسـنجی   / هاي مشاهده محله نامه و چك لیست مردم، بحث گروهی متمرکز، تکمیل پرسش
 (. تلفنی

 هـا را مشـخص    آوري اطالعات مورد استفاده تهیه نموده و مراحل کار در هر یك از ایـن روپ  هاي جمع فهرستی از روپ
  .کنید

 را مشخص کنید( هاي دولتی و غیردولتی و خصوصی و سازمان افراد)آوري اطالعات موجود  منابع جمع.   

 هـاي   و براي رفع شـکاف ( فاصله اطالعات موجود و اطالعات مورد نیاز)هاي اطالعاتی خود تهیه کنید  فهرستی از شکاف
   .ریزي کنید تان، برنامه اطالعاتی

 دو تجزیه و تحلیل کنیبندي  اید طبقه آوري کرده اطالعاتی را که جمع . 

 : به موارد زیر توجه نمایید :گیری تصمیم
      با توجه به نتایي ارزیابی وضعیت موجود، ببینید هنوز هم مایل به طراحی مشارکتی برنامه عملیـاتی مـورد نظرتـان هسـتید؟

   براي م،ال اقدام شما براي کاهش خشونت علیه زنان خیابانی از مقبولیت اجتماعی و سیاسی برخوردار است؟
  تان بـه آنهـا توجـه     هایی که باید در طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی بر اساس نتایي ارزیابی وضعیت موجود، اولویتببینید

  نمایید،کدامند؟

  تعیین کنید که با توجه به نتایي ارزیابی وضعیت موجود، براي پیشرفت پرومه چه باید کرد؟ 

 منطقی شما براي اجراي برنامه مورد نظرتان چیست؟ در واقع چرا  ببینید با توجه به نتایي ارزیابی وضعیت موجود، استدالل
 کنید برنامه شما، برنامه خوبی است؟   فکر می
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 نحوه انجام ارزیابی وضعیت موجود 
 : الف ـ شناسایی و افراد کلیدي

 مند یا درگیر در موضوع مورد نظر تهیه نمایید هاي عالقه فهرستی از افراد و سازمان.   

 کند، چـه کسـی مخـالف آن اسـت و چـه       چه کسی از برنامه شما حمایت می)لیدي شناسایی شده را آنالیز کنید و افراد ک
 (. کسی موافق است اما حاضر به همراهی با شما نیست؟ چه کسی موافق است و با شما همکاري خواهد کرد؟

 

 :ب ـ بررسی تجارب و سوابق قبلی
 بلی اجرا شده در منطقه مورد نظرتان را بررسی کنیدهاي عملیاتی ارتقاي سالمت ق سوابق برنامه.  

 سوابق تحقیقات قبلی در زمینه مسایل سالمت در اولویت منطقه مورد نظرتان را بررسی کنید.   

 هاي عملیاتی ارتقاي سالمت قبلی منطقه مورد نظرتان را بررسی کنید نتایي ارزشیابی برنامه.   

 در محله مورد نظرتان اجرا شده؛ سوابق مربوطه را تهیه و بررسی نمایید چنانچه برنامه دیگري در زمینه سالمت . 

 هاي مورد نیاز براي ارزیابی وضعیت موجود را تهیه نمایید فهرستی از داده . 
 

 : هاي سالمت آوري داده پ ـ جمع
 هاي جمعیتی داده 

 میزان مرگ و میر و ابتالي به بیماري و ناتوانی ناشی از بیماري و مرگ 

 هاي رفتاري هداد  

 (هاي اجتماعی، اقتصادي و محیطی شامل شاخص)هاي سالمت  داده   
 

 :هاي موجود نامه ت ـ بررسی قوانین و آیین
هاي موجود بـراي اطمینـان از تطـابق و همـاهنگی برنامـه       نامه به عنوان بخشی از ارزیابی وضعیت موجود، بررسی قوانین و آیین

 : ویژه به موارد زیر توجه کنید به .عملیاتی شما با آنها، ضروري است
 تان  قوانین و مقررات سازمان 

  سایر قوانین و مقررات 

 ها  ها و دستورالعمل ها، سیاست مشی خط 

 اي و تخصصی و مالحظات اخالقی  استانداردهاي حرفه 

 مصوب هاي  سیاست 

  قوانین و مقررات شرکاي بالقوه و رقبا 

 اي قوانین بودجه 
 

 : دازهاي مرتبطان ث ـ ارزیابی چشم
 : عالوه بر بررسی قوانین و مقررات موجود، توجه به موارد زیر نیز مهم است

 تان انداز سازمان چشم 
 ریزي  انداز سایر شرکاي درگیر در فرآیند برنامه چشم 

 انداز مطلوب مدیران، سیاستمداران، رهبران جامعه  چشم 

 هاي عملیاتی استراتژیك مرتبط  انداز برنامه چشم 
 

  PEEST:(Political Economic Enviromemal Social Technological) ـ تحلیلج 

  .توانند بر برنامه عملیاتی شما تأثیر گذارند را تعیین کنید عوامل سیاسی، اقتصادي، محیطی، اجتماعی و تکنولومیکی که می
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 : هاي اطالعاتی چ ـ تعیین شکاف
هـاي اطالعـاتی موجـود در طراحـی مشـارکتی برنامـه        شـکاف  .مـرور کنیـد   آوري شده تا اینجـاي کـار را   تمام اطالعات جمع

هـاي اطالعـاتی تعیـین شـده را مشـخص       آوري اطالعات جدید براي رفع شکاف منابع و روپ جمع. تان را تعیین کنید عملیاتی
 . سازید

 

 :کننده و عوامل بازدازنده تعیین عوامل مستعد
؛ ( عوامـل مسـتعدکننده  )، عوامل مؤثر در تقویت رفتار مورد نظرتان را تعیین کنیـد  اید آوري نموده بر اساس اطالعاتی که جمع

و تعیـین کنیـد بـراي توسـعه عوامـل      ( عوامـل بازدارنـده  )شـود را مشـخص سـازید     عواملی که مانع از رفتـار مـورد نظرتـان مـی    
  .کننده و کاهش عوامل بازدارنده چه باید کرد مستعد

 . هاي کار سوم و چهارم را تکمیل کنید رگهبراي ارزیابی وضعیت موجود، ب



 

42 

 

 برگه کار سوم
 الف ـ دیدگاه و افراد کلیدي 
خود جویا شوید و بـه تفکیـك موافقـان،      نظر هر یك از آنها را در مورد برنامه. تان تهیه کنید نفع در برنامه عملیاتی هاي ذي فهرستی از افراد و سازمان
  .بندي کنید مخالفان و حامیان دسته

------------------------------------------------------------------------- 
 ب ـ سوابق و تجارب قبلی

 . هاي قبلی در زمینه برنامه مورد نظرتان را بررسی کرده و نکات مهم آن را یادداشت کنید سوابق پرومه
------------------------------------------------------------------------- 

 هاي سالمت  پ ـ داده
  .فهرستی از مسایل سالمت و بیماري و مرگ ناشی از آنها در محله مورد نظرتان تهیه کنید

------------------------------------------------------------------------- 
 هاي موجود  ت ـ قوانین و آیین نامه

عـالوه بـر ایـن مشـخص سـازید کـه       . کننده آنها تهیه کنید کننده یا نقض اتان و منابع وضع هاي مرتبط با برنامه هفهرستی از قوانین و مقررات و آیین نام
  .ها مایل به همکاري در برنامه شما هستند کدام یك از این سازمان

------------------------------------------------------------------------- 
 تبطاندازهاي مر ث ـ چشم

انـدازهاي مـرتبط تهیـه     تـرین چشـم   فهرستی از مهم .کند ها کمك می انداز کدام یك از سازمان مشخص سازید که برنامه عملیاتی شما به تحقق چشم
   (.با ذکر نام سازمان مربوطه)کنید 

------------------------------------------------------------------------- 
 PEESTج ـ 
  .خود را تعیین کنید  سیاسی، اقتصادي، محیطی، اجتماعی و تکنولومیکی مؤثر بر برنامه عملیاتیعوامل 

------------------------------------------------------------------------- 
 هاي اطالعاتی  چ ـ شکاف
 خواهید چه اطالعاتی را بدانید؟ تان چیست؟ شما می هاي اطالعاتی شکاف
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 کار چهارمبرگه 
 :هاي کاري اول، دوم و سوم موارد زیر را تکمیل کنید با توجه به ارزیابی وضعیت موجود و رجوع به برگه

بـراي ایـن    .ترین مسایل سالمت مرتبط با برنامه عملیاتی خـود تهیـه کنیـد    فهرستی از مهم. ترین مسایل سالمت مرتبط با برنامه عملیاتی شما الف ـ مهم 
 . گویی به آن، زمان در اختیار براي اجراي برنامه و غیره توجه کنید ثر از موضوع سالمت مورد نظر، امکان پاسخکار به جمعیت متا

------------------------------------------------------------------------- 
 کننده  ب ـ عوامل مستعد

  .اجراي برنامه عملیاتی شما کمك کنندتوانند به  تان، عواملی را مشخص سازید که می بر اساس تحلیل
------------------------------------------------------------------------- 

 ج ـ عوامل بازدارنده

 . توانند به عنوان مانعی در برابر برنامه عملیاتی شما عمل کنند تان، عواملی را مشخص سازید که می بر اساس تحلیل
------------------------------------------------------------------------- 

 د ـ احتمال موفقیت برنامه
 عملیاتی شما چقدر است؟   تعیین کنید که با توجه به تحلیل وضعیت موجود و عوامل مستعدکننده و بازدارنده، امکان موفقیت برنامه

------------------------------------------------------------------------- 
 ه ـ اقدامات مورد نیاز براي موفقیت برنامه

 نیازمند مشارکت چه کسی یا سازمانی هستید؟ به چه اطالعاتی نیاز دارید؟ چقدر زمان و وقت نیاز دارید؟ 
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 مرحله سوم ا تعیین هدف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی
 

 . هدف و اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی اي است براي تعیین هدف کلی، گروه ، مرحله3مرحله 
درا صحیح ارتباط بین اهداف کلی و اختصاصی و نیازهاي واقعی گروه هدف موجب تقویت برنامه عملیاتی شـما بـراي   

   .شود ارتقاي سالمت می
 

 اهمیت تعیین گروه هدف و اهداف کلی و اختصاصی در چیست؟ 
عالوه بر این، راهکارهـاي مـورد اسـتفاده    . خود را طراحی کنید  ام ارزیابی برنامهتوانید نظ با تعیین اهداف کلی و اختصاصی می

 . شوند در برنامه شما نیز براي تحقق اهداف کلی و اختصاصی انتخاب می
   .براي ارزشیابی تأثیر و نتیجه برنامه شما، حیاتی است SMARTانتخاب اهداف اختصاصی    

 
 هدف کلی 

هاي عملیاتی ارتقاي سالمت داراي یك  اک،ر برنامه .خواه یا دستاورد کلی یك برنامه عملیاتی استهدف کلی، بیانگر مسیر دل
  .توان چند هدف کلی انتخاب کرد تر می هاي عملیاتی بزرگ هدف کلی هستند، البته در برنامه

 : باشند هایی از اهداف کلی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت شامل موارد زیر می م،ال
  ي از خشونت خانگی را تجربه کنندکودکان شهر زندگی عارتمامی 

 هیچ کودکی قربانی خشونت نشود 

 :شویم رو می هاي متعددي روبه اغلب در تعیین هدف کلی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت، با چالش
 اغلب اطالعات موجود، مبتنی بر بیماري ومرگ هستند.  

 اخالت وجود نداردشواهد کافی براي اثبات کارایی بسیاري از مد.   

 حامیان برنامه خواهان پذیرپ مسوولیت مداخالت و ارزیابی تأثیر آنها هستند . 

بـراي م،ـال در پیشـگیري از خشـونت     . سـازد  به خاطر داشته باشید که هدف کلی، مسیري را که بایـد طـی کنـیم مشـخص مـی     
  .خواهیم تعداد قربانیان را کاهش دهیم خانگی، می

اي خطـی و یـك طرفـه بـین بیمـاري و مـرگ بـا         شود که رابطـه  معضل سالمت اغلب چنین تصور می در پیشگیري از یك
  .ریزي نمود توان مستقل از بیماري و مرگ هم برنامه سالمت وجود دارد اما براي سالمت می

المت برقـرار کنـیم   اي غیرخطی بین بیماري و مرگ با س توانیم رابطه در واقع، در یك برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت ما می
م،ـل ارتقـاي سـالمت شـهروندان محلـه      )و در جستجوي تعیین یـك هـدف کلـی مسـتقل از بیمـاري و مـرگ و م،بـت باشـیم         

  (.آباد حسن
. بـراي ارتقـاي سـالمت هسـتیم    « در حال تعیـین مسـیرهاي مهـم   »باید توجه داشت که در فرآیند تدوین هدف کلی، ما تنها 

 : به خصوص در موارد زیر بسیار مهم استرسیدن به اجماع در این مسأله 
 هاي کمی، به خوبی در دسترس و فراهم نباشند داده.  

 نوآوري یا روپ جدیدي مورد نیاز باشد.  

 آرا و عقاید مختلفی در باره برنامه داشته باشند.   

هاي قابل سنجش بیـان   ب شاخصهاي مرتبط با محصول کار و در قال مان را در قالب وامه آل آن است که اهداف کلی البته ایده
 . کنیم
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و نقاط قوت و ضعف )هایی از انواع مختلف هدف کلی  در ادامه م،ال. نگر یا م،بت نگر باشند توانند مشکل می اهداف کلی
 . شود ارایه می( آنها

سـقوط در  کاهش میزان ابتالي به بیماري، معلولیت و مـرگ و میـر بـه علـت وسـایط نقلیـه موتـوري،         :نگر هدف کلی مشکل
 . دوران سالمندي و پیشگیري از خفگی کودکان با جسم خارجی

 پذیر است هدف، واضح و روشن و در عین حال در خصوص میزان تغییر مورد انتظار انعطاف: نقاط قوت . 

 هاي عملیاتی ارتقاي سـالمت  برنامهنگر  هدف مبتنی بر آسیب بیان شده و ممکن است با مبانی تئوریك م،بت :نقاط ضعف 
  .تناسبی نداشته باشد
 . آموزان، ارتقاي سالمت عابران پیاده، ارتقاي سالمت سالمندان ارتقاي سالمت دانش :نگر هدف کلی مثبت

 هدف، واضح و روشن و مبتنی بر نتایج مثبت برنامه است: نقاط قوت . 

 های مناسب است پذیرش مسوولیت چنین هدفی نیازمند طراحی و توسعه شاخص: نقاط ضعف  . 

 
 

 اهمیت تعیین هدف کلی
سازد که بهتر است چنین مقصـدي واقعـی و مـورد     هدف کلی، مسیر کلی برنامه عملیاتی براي رسیدن به مقصد را مشخص می

باشد، راهنماي خـوبی بـراي انتخـاب راهکارهـا و      هدف کلی م،بت نگري که مبتنی بر نتایجی شفاف .عالقه گروه هدف باشد
ریـزي   اي که براي ارتقـاي سـالمت آن برنامـه    هرگونه تغییري در وضعیت موجود جامعه. یاتی استهاي یك برنامه عمل فعالیت
  .کنیم، ممکن است راهکارهاي ما را تغییر دهد اما اغلب تأثیر چندانی بر هدف کلی ما ندارد می

ه اهـداف کلـی و   مجموعـ . داشتن یك هدف کلی روشن و واضح براي طراحی نظام ارزیابی برنامه عملیاتی ضروري است
تواند بیانگر تئوري مورد استفاده شما براي ارتقاي سالمت باشد البته به شرط آن کـه از یـك    اختصاصی برنامه عملیاتی شما می
  .نظم منطقی برخوردار باشند

 

 گروه هدف 
شـناخت  . ی اسـت کنیم که مستلزم توجه خاص براي تحقق هدف کلی برنامـه عملیـات   ما در این مرحله، جمعیتی را مشخص می

  .دقیق گروه هدف، گام مهمی براي تعیین اهداف کلی و اختصاصی شفاف است
توجه داشته باشید که تعیین گروه هدف ممکن است اولین حرکتی باشد که شـما پـس از ارزیـابی وضـعیت موجـود انجـام       

عملیاتی خـود انتخـاب     اولیه و میانی برنامههاي هدف  هاي مختلفی را به عنوان گروه توانید گروه عالوه بر این شما می. دهید می
  .کنید
 

 اهمیت تعیین گروه هدف 
تعیین مناسب گروه هدف، بسیار مهم است زیرا در انتخاب تئـوري مـورد اسـتفاده و تعیـین اهـداف اختصاصـی و راهکارهـاي        

   .تحقق هر یك از اهداف اختصاصی راهگشا است
 

 اهداف اختصاصی
هـاي برنامـه عملیـاتی ارتقـاي      ی است که بیانگر محصول یا تأثیر مورد نظـر از اجـراي فعالیـت   هدف اختصاصی، عبارت کوتاه

 (. براي م،ال این که چه مقدار از چه چیزي باید براي چه کسی و تا چه زمانی اتفاق افتد)سالمت است 
 :یات زیر استداراي خصوصSMART یك هدف .باشد SMARTباید  اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت

 اختصاصی(Specific:)   هدف اختصاصی باید بگوید که چه کسی یا چه چیزي مورد تأکید بوده و چه نوع تغییري مـورد
  .نظر است
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 گیری قابل اندازه(Measurable:) گیـري   هدف اختصاصی باید شامل مقدار یا نسبت تغییر مورد انتظار بوده و قابل اندازه
  .باشد

 مناسب(Appropriate):      هدف اختصاصی باید نسبت به نیازها و تمایالت مخاطب و نیز توجـه بـه هنجارهـا و انتظـارات
  .اجتماعی، حساس باشد

 مبتنی بر واقعیت((Realistic: طور منطقی و تحـت شـرایطی     هدف اختصاصی باید شامل حدي از تغییر باشد که بتواند به
  .خاص به دست آید

 محدوده زمانی(Time-bound:)  طور روشن، دوره زمانی دستیابی به تغییرات رفتاري مورد نظـر   اختصاصی باید بههدف
  .را مشخص سازد

 
 

 مدت  اهداف اختصاصی کوتاه
  .توان اهداف اختصاصی را به کوتاه و بلند مدت تقسیم نمود بر اساس زمان مورد انتظار براي تحقق هدف کلی برنامه می

ماه و یا تا دو سال اسـت و بـراي    3تا  2مدت به کوتاهی   مانی اهداف اختصاصی کوتاهبه عنوان یك قانون کلی، چارچوب ز   
 . سال است 5تا  2اهداف اختصاصی بلند مدت، 

مدت و بینابینی است کـه الزم اسـت بـراي ایجـاد تغییـرات پایـدار طـوالنی         مدت بیانگر نتایي کوتاه اهداف اختصاصی کوتاه   
بـه همـین   . غییر سطح دانش گروه هدف براي اتخاذ رفتار سالم مورد نظر یك هدف بینابینی استبراي م،ال ت. مدت، اتفاق افتد

گذاران از یك سیاست ارتقاي سالمت، هـدف اختصاصـی بینـابینی بـراي اجـراي آن سیاسـت        ترتیب، افزایش حمایت سیاست
  .است
 : پردازیم می هاي مرتبط با اهداف اختصاصی کوتاه مدت در این قسمت به برخی از م،ال   
  ،دانند که در صورت مواجهه با خشونت خانگی به کجا مراجعـه   آباد می مادران جوان محله حسن% 90در اولین سال برنامه

   .کنند

  ،هاي والدي عاري از خشونت آشنا باشند آباد، با مهارت والدین محله حسن%  10تا پایان اولین سال برنامه.   

 
 اهداف اختصاصی بلندمدت

سازند، مانند کـاهش   اف اختصاصی بلند مدت، نتایي یا تغییرات مورد نیاز براي تحقق اهداف برنامه عملیاتی را مشخص میاهد
  .میزان بروز خودکشی یا بهبود وضعیت ایمنی ناشی از اجراي یك سیاست تولید خودروي ایمن در کشور

 : پردازیم هاي اهداف اختصاصی بلند مدت می در این قسمت به برخی از م،ال
 کاهش یابد%  50آباد به میزان  تا پایان سال سوم برنامه، میزان بروز خودکشی جوانان محله حسن.  

  آباد تا پایان سال سوم برنامه درصدي کودکان قربانی خشونت جنسی در محله حسن 30کاهش . 

  .ی، عملی و مبتنی بر واقعیات باشدبسیار مهم است که اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی شما براي ارتقاي سالمت اختصاص
  

 اصول راهنما برای مدیریت تعیین هدف کلی،گروه هدف و اهداف اختصاصی 
هـا و ایجـاد انگیـزه در     ارتقاي سالمت نیازمند جلب مشارکت مخاطبان، توسعه هماهنگی و همکاري سـایر سـازمان   :مشارکت

هـاي همکـار و اعضـاي تـیم سـالمت بخواهیـد کـه در تعیـین          سازمانبراي این کار باید از مخاطبان، . اعضاي تیم سالمت است
  .اهداف کلی و اختصاصی مناسب سهیم شوند

این مرحله در طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت آن قدر حیاتی است که بایـد اطمینـان حاصـل کنیـد کـه       :زمان
هاي گروهی طوالنی مـدت نیـز    ه از زمان در اختیار و اجتناب از بحثالبته استفاده بهین. اید زمان مناسبی را به آن اختصاص داده
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 . ضروري است
( م،ل ایاب و ذهاب، اسکان، غـذا و غیـره  )هاي مستقیم این مرحله شامل هزینه معمول جلسات مرتبط  هزینه :پول و سایر منابع

  .ان استنفع ذيهاي غیرمستقیم شامل زمان الزم براي مذاکره با  و هزینه
هاي آموخته شـده و نتـایي آنهـا؛     هاي عمیاتی قبلی و نیز درس آوري شده در مورد برنامه اطالعات جمع :وری اطالعاتآ جمع

  .کننده نیز ضروري است توجه به اطالعات منابع مالی موجود و عوامل تعیین. منابعی ارزشمند و کلیدي براي این مرحله هستند
 : هاي مرتبط با موارد زیر باشید ختصاصی به دنبال دادهبراي تعیین هدف کلی، گروه هدف و اهداف ا

 کاهش آسیب و بیماري و مرگ حاصله 

  عوامل زیست ـ پزشکی و رفتاري 

  ( مانند شرایط مسکن، میزان انزوا و تنهایی مخاطبان)عوامل اجتماعی ـ محیطی 

براي این کار باید بـه نتـایي    .صاصی استمحصول کلیدي این مرحله، تعیین سلسله مراتبی از اهداف کلی و اخت :گیری تصمیم
   .گیري کنید ریزي تصمیم مورد انتظار از برنامه عملیاتی خود فکر کنید و با مشارکت شرکاي برنامه

 

 نحوه تعیین اهداف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی 
 : الف ـ تدوین هدف کلی

  .ز اجراي برنامه را در قالب کلمات م،بت و واقعی بیان کنید، نتیجه مورد انتظار ا با توجه به گروه هدف برنامه عملیاتی
 : ب ـ تعیین عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی

 از توجـه کـافی بـه عوامـل رفتـاري و شـرایط       . خـود را مشـخص سـازید     عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی
. یـا منفـی بیـان کنیـد    « فقدان»م،بت و نه با کلمات عوامل شناسایی شده را به شکل  .محیطی اجتماعی اطمینان حاصل کنید

شوند شـامل همبسـتگی اجتمـاعی، سـرمایه اجتمـاعی،       براي م،ال عواملی که موجب حفاظت از مردم در برابر خشونت می
  .ها و درآمد کافی است آمیز درگیري هاي پایدار، مهارت کنترل خشم، حل مسالمت محیط حمایتی، خانواده

 شما مشکل است، بیان منفـی عوامـل مـذکور      ن م،بتی از عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتیاگر رسیدن به بیا
را در سمت چپ کاغذ بنویسید و در سمت راست کاغذ معادل م،بت آن را یادداشت کنید طوري که با تـا کـردن کاغـذ،    

 :م،ال .بیان منفی و م،بت هر یك از عوامل روي هم قرار گیرند

 اعتماد به نفس باال  --------به نفس پاییناعتماد ـ 
 خانواده همبسته  ------خشونت خانگی ـ 

 جوانان اجتماعی ------جوانان ایزوله ـ 

 زندگی عاري از خشونت  ----------خشونت ـ 

 ل براي رسـم هندسـی زنجیـره عوامـ    . اید، تهیه کنید سپس فهرستی از عوامل مؤثر در هر یك از عواملی که مشخص نموده
توانیـد از نمـودار اسـتخوان     خود و نیز علل مؤثر در هر یـك از ایـن عوامـل مـی      مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی

 . تر الزامی نیست هاي ساده تر و یا در موقعیت هاي عملیاتی کوچك انجام این مرحله در برنامه .ماهی استفاده کنید

 
 : تعیین گروه هدف

نتایي تحلیـل وضـعیت موجـودي کـه انجـام داده         خود و بر اساس  ر تحقق هدف کلی برنامه عملیاتیبا نگاهی به عوامل مؤثر د
ماننـد  )باشند تعیین کنید  عملیاتی شما نیازمند توجه خاص می  هایی را که براي تحقق اهداف برنامه ترین گروه یا گروه اید، مهم

 (. درآمد هاي کم کودکان خانواده شوند، ها نگهداري می کودکان زیر سه سال که در مهد کودا
 

 : تدوین اهداف اختصاصی
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بر اساس هدف کلی برنامه،گروه هدف اولیه و بینابینی و عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی و اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی 
  .خود را تعیین کنید
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 برگه کار پنجم
 الف ـ هدف کلی پروژه 

  .واهید با اجراي برنامه عملیاتی خود به چه چیزي دست یابیدخ در قالب کلمات م،بت بیان کنید که می
------------------------------------------------------------------------- 

 عوامل کلیدی مؤثر در تحقق هدف کلی 
 .خود را تعیین نمایید  عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی

------------------------------------------------------------------------- 
  گروه هدف

بـراي ایـن کـار    . ، گروه هدف برنامه را تعیین کنیـد  بر اساس عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی و نتایي ارزیابی وضعیت موجود برنامه عملیاتی
 :جدول زیر را تکمیل نمایید

 عامل کلیدي گروه هدف

  

  

  
 

 اختصاصی اهداف 
خود، یك هدف اختصاصی نوشته و آن را بـا گـروه هـدف مربوطـه       براي تأثیر بر هر یك از عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی

یـان  آباد در برابرگیرکردن جسم خارجی در گلو تا پا هاي محله حسن م،ل تدوین دستورالعمل ایمنی کودکان زیر سه سال مهدکودا)مرتبط سازید 
  (.سال جاري

  :اهداف اختصاصی طراحی شده را بر اساس زمان مربوطه به تفکیك زیر یادداشت کنید
 : اهداف اختصاصی
 : ـ کوتاه مدت

 
 : ـ بلندمدت
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 خالصه برگه کار پنجم
  .منتقل سازید 6آماده باشید تا هدف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی را در قالب مدل منطقی در مرحله 

 

 کلی هدف
 

 گروه هدف
 

 اهداف 
 اختصاصی 
 مدت کوتاه

 

 اهداف 
 اختصاصی 

 مدت  بلند
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 درتعیین اهداف اختصاصی استفاده از عوامل کلیدی مؤثر در تحقق هدف کلی
 :م،ال اول

 : هدف کلی برنامه
    .آباد، از زندگی ایمنی برخوردار باشند محله حسن( ساله 19تا  10)تمام نوجوانان  
  

 ي مؤثر در تحقق هدف کلیعوامل کلید
 :عوامل اجتماعی ـ محیطی

 ـ خانواده پایدار 
از کـودا و اتخـاذ شـیوه زنـدگی ایمـن       هاي مراقبـت  ـ مهارت

 توسط والدین و ارایه دهندگان مراقبت 
   ـ زندگی در جامعه ایمن

 
 :عوامل روانی ـ اجتماعی

 ـ اعتماد به نفس 
 یط گیـــري و سازپ با شرا هاي تصمیم ـ مهارت

 ـ احساس تعلق به جامعه 

 : عوامل شیوه زندگی ایمن
 ـ وضعیت دلخواه ایمنی نوجوانان 

 ها و رفتارهاي جنسی ایمن ـ نگرپ
 ـ رهایی از اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

 ـ اتخاذ شیوه زندگی ایمن
 
 

 : آسیب و بیماري حاصله
 هاي عمدي و غیرعمدي  ـ آسیب

 ها  ـ پیشگیري ازآسیب

 
 . خود را بر اساس آن بیان کنید  را ارایه دهد که اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی« هایی قالب»تواند به شما  موارد میاین 
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 اهداف اختصاصی عوامل کلیدی

 عوامل اجتماعی ـ محیطی
 مراقبت دهندگان هاي مراقبت از کودا و اتخاذ شیوه زندگی ایمن توسط والدین و ارایه ـ مهارت خانواده پایدار

       هاي والدي ایمن بودن در بین مراقبان نوجوانان افزایش دانش و مهارت-
 عوامل روانی ـ اجتماعی

  افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان اعتماد به نفس باال
بتی برقرار نموده، سازگار بوده و افزایش تعداد نوجوانانی که با خانواده، همساالن و جامعه ارتباط م،                    حس تعلق به جامعه

 . با آنها مشارکت نمایند

 عوامل شیوه زندگی
 . یابند افزایش تعداد نوجوانانی که به وضعیت ایمنی دلخواه دست می نوجوانی ایمن 

 . کنند افزایش تعداد نوجوانانی که رفتارهاي ایمن جنسی را اتخاذ می  رفتار و نگرپ جنسی ایمن
 عدم استفاده از الکل و سایر مواد مخدر در بین نوجوانان                     مخدررهایی از مواد 

     .افزایش تعداد جوانانی که در پی یك شیوه زندگی ایمن هستند شیوه زندگی ایمن
 های حاصله عوامل آسیب و بیماری

 هاي عمدي و غیرعمدي از آسیب کاهش بروز مرگ و میر و معلولیت نوجوانان ناشی   عمديهاي عمدي و غیر آسیب
 هاي قابل پیشگیري در بین نوجوانان کاهش میزان بروز آسیب ها پیشگیري از آسیب
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 ها و منابع  مرحله چهارم ا تعیین راهكارها، فعالیت
 

ز منـابع مـورد   شوند و نیـ  می هایی که منجر به تحقق اهداف کلی و اختصاصی برنامه عملیاتی در این مرحله، راهکارها و فعالیت
در واقع، نحوه دسـتیابی بـه نتـایجی کـه در اهـداف کلـی و اختصاصـی شـما تعیـین          . گردد ها تعیین می نیاز براي اجراي فعالیت

  .شود ها تعیین می هایی که باید انجام شوند و هزینه هر یك از فعالیت اند، فعالیت شده
 

 ست؟ها و منابع در چی اهمیت مرحله تعیین راهکارها، فعالیت
انتخـاب   .سـازد  دسـت آوریـد، بـا هـم مـرتبط مـی      خواهید بـه   خواهید انجام دهید با آنچه که می این مرحله آنچه را که شما می

  .شود تري می هاي شفاف و روشن موجب طراحی برنامه تفضیلی دقیق راهکارها و فعالیت
 

 ها و منابع هایی برای مدیریت تعیین راهکارها، فعالیت دستورالعمل
توانـد   ریزي در اجراي این مرحله از طراحی مشـارکتی برنامـه عملیـاتی ارتقـاي سـالمت، مـی       حضور شرکاي برنامه :رکتمشا

  حضور افراد ماهر در زمینه کنترل عوامل مختلف مؤثر در تحقق اهـداف برنامـه عملیـاتی   . ریزي شما شود موجب تقویت برنامه
ماننـد متخصصـین   )خواهـد شـد      هاي منتخب ی و اجرایی راهکارها و فعالیتریزي، موجب تقویت مبانی علم شما در تیم برنامه
البتـه آشـنایی کامـل تـیم طراحـی راهکارهـا و        (.ماعی و فرهنگـی، برنامـه و بودجـه   ها، ارتباطات و توسعه اجت سالمت و آسیب

 . هاي برنامه با شرایط و مختصات فیلد کاري شما ضروري است فعالیت
رود اما باید در صورت امکان، زمـان خاصـی را بـراي مشـارکت      ارکت افراد اندا، به سرعت پیش میاین مرحله با مش :زمان
  .ان در این مرحله در نظر بگیریدنفع ذيسایر 

این مرحله از طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی، مستلزم توجه خاص به منابع مالی، انسانی و تجهیـزات   انجام :پول و سایر منابع
داشـتن بـرآورد    .گـذاران و حامیـان مـالی اسـت     هاي خلق منابع و جلب حمایت سـرمایه  و نیز توجه ویژه به روپدر اختیارمان 
ها و توجه به نقش شرکا و منابع آنها در تأمین منابع مالی مورد نیـاز بـراي اجـراي برنامـه عملیـاتی نیـز ضـروري         دقیقی از هزینه

  .است
 .هـاي مشـابه هسـتیم    بررسـی راهکارهـا و مـداخالت م،بـت و اثـربخش سـایر برنامـه       در این مرحله نیازمند  :ها آوری داده جمع

ممکن است نیازمند پیش آزمون برخی از وسایل و مـواد آموزشـی و    .شناخت دقیق جامعه یا گروه هدف، بسیار با ارزپ است
هـاي آموزشـی و سـایر     برنامـه  یا مداخالت مختلف و انجام مطالعات میدانی در مقیاس کوچك باشید تا بر اساس نتایي حاصله

هـا و   براي ارتقاي سالمت و سالمت مردم، به دنبـال منـابع، سـرمایه    .تري اجرا کنید مداخالت مورد نظرتان را در سطح گسترده
کننـده اجتمـاعی ـ محیطـی سـالمت،       هایی باشید که بتوانید کارتان را بر اساس آن شکل داده و با توجه به عوامل تعیـین  توانایی
  .ارهاي مناسب را انتخاب نماییدراهک
سازند تـا بـه اهـداف     هایی هستند که شما را قادر می تصمیمات کلیدي حاصل از این مرحله، راهکارها و فعالیت :گیری تصمیم

 هـایی جدیـد   ها، باید ببینید چـه فعالیـت   با توجه به محدودیت منابع در تمامی برنامه .خود دست یابید  اختصاصی برنامه عملیاتی
هـاي   کنـد تـا فعالیـت    این تصمیمات به شما کمـك مـی   .اند اند وکدام یك از قلم افتادههستند، کدام یك از آنها در حال تغییر

هـاي موجـود در    اید مقایسه کنید و در صورت امکان از منابع و فعالیـت  عملیاتی خود را با آنچه که در گذشته انجام داده  برنامه
توانیـد تعیـین کنیـد     در ضمن با توجه به منابع موجود، مـی  .استفاده کنید  قق اهداف برنامه عملیاتیستاي تحتان نیز در را سازمان

  .که چه کارهایی ممکن و عملی بوده و آغاز چه کارهایی نیازمند تخصیص منابع بیشتر است
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 ها و منابع  نحوه تعیین راهکارها، فعالیت
 : الف ـ تعیین راهکارهای ممکن

از طریـق بـارپ   ( با مراجعه به فهرست راهکارهاي ارتقاي سالمت)اتان را  کن براي تحقق اهداف برنامه عملیاتیراهکارهاي مم
: در ایـن قسـمت سـؤال کلیـدي ایـن اسـت       .افکار براي هر یك از اهداف اختصاصی تعیین شده در مرحله قبلی، تعیـین نماییـد  

هاي مشـابه رجـوع کنیـد و بـا      عیین راهکارهاي ممکن به سوابق برنامه؟ براي ت«عملیاتی چه باید کرد براي تحقق اهداف برنامه»
کسانی را براي مشورت انتخاب کنید که در زمینه طراحی و مدیریت و اجرا و نیز پایش و ارزشیابی  .افراد ماهر مشورت نمایید

  .هاي عملیاتی، سوابق و تجارب م،بتی دارند برنامه
 

  :هر یك از راهکارهای منتخب را تعیین کنیدهای  ب ـ بهترین راهکارها و فعالیت
هـا   هاي هر راهکار،کسـانی کـه ممسـئول هـر یـك از فعالیـت       براي هر هدف اختصاصی، فهرستی از راهکارهاي عمده، فعالیت

  .دهنده موفقیت در اجراي آنها را تهیه نمایید هاي نشان هستند و شاخص
 : های جاری پ ـ بررسی فعالیت
شما، کدام فعالیت هم اکنون توسط سـازمان شـما یـا شـرکاي تـان در        بینی شده در برنامه عملیاتی هاي پیش یتببینید از بین فعال

هایی را که باید ادامه یابند، حذف شـوند یـا نیازمنـد تغییـر هسـتند و یـا آنهـایی را کـه جدیـد هسـتند،            حال اجرا است؟ فعالیت
هاي موجود و یا جدیـد   کند تا فعالیت برنامه عملیاتی شما کمك می این کار به تمام شرکاي طراحی مشارکتی .مشخص سازید
 . بندي کنند بندي و زمان را دوباره اولویت  برنامه عملیاتی

 

 :ت ـ ارزیابی منابع
  اتان را بررسی کنید مورد نیاز براي اجراي برنامه عملیاتی( مالی و انسانی)منابع.  

  را بررسی نموده و شکاف منـابع مـورد   ( ها هاي ارایه شده توسط سایر سازمان یتها و فعال حتی برنامه)آخرین منابع موجود
  .نیاز با منابع موجود را بررسی کنید

 ها را کشف نمایید از سایر سازمان( انسانی یا مالی)هاي خلق منابع مورد نیاز  راه.  

 ن را تا زمان خلق منابع جدید، معلق نگـه  هایی از آ کنید و چه بخش هایی از برنامه را اجرا می مشخص سازید که چه بخش
  .استفاه کنید 6براي این کار از مدل منطقی ارایه شده در مرحله  .دارید می

 
 راهکارهای ارتقای سالمت 

کنـد تـا دانـش و     کار با مردم، چه به صورت فـرد بـا فـرد یـا گروهـی، بـه مـردم کمـك مـی          :ها مشاوره و آموزش مهارتـ 
شان را فرا گیرند و امکان حمایـت دایمـی از کسـانی کـه نیازمنـد کنتـرل بیشـتري در         راي بهبود سالمتهاي مورد نیاز ب مهارت
  .سازد اشان هستند را فراهم می زندگی
کند تا در مورد ایمنی  هاي تلویزیونی به مردم کمك می ها، مقاالت روزنامه و مجالت و برنامه بروشورها و اطالعیه :آموزشـ 

  .کنند، بیشتر بیاموزند ه و شهري که در آن زندگی میخود، خانواده، محل
سـازي محـیط زنـدگی و تفـریح کودکـان       هـاي ایمـن   براي م،ال برنامه تلویزیونی ایمنی کودکان، همراه با آموزپ مهارت

 . سال را نیز به والدین ارایه دهد 3هاي ایمنی کودکان زیر  تواند توصیه می
هـاي عمـومی مبتنـی بـر جامعـه کـه توسـط         ا حضور متخصصان سالمت و نیز سـایر برنامـه  هاي آموزشی ب سمینارها و کارگاه   

هـایی را کسـب    کنـد تـا دانـش و مهـارت     شوند، به مردم کمك مـی  ارایه می  هاي غیردولتی فعال در عرصه جامعه سالم سازمان
  .شود نمایند که منجر به اقدامات بعدي براي ارتقاي سالمت آنها می

براي نفـوذ   هاي بازاریابی تجاري هاي عمومی متکی بر ابزارها و تکنیك در بازاریابی اجتماعی، از بسیي :تماعیبازاریابی اجـ 
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هـاي   ماننـد برگـزاري بسـیي    .شـود  ارتقـاي سـالمت اسـتفاده مـی     و تأثیر بر نگرپ مردم و تقویـت اقـدام اجتمـاعی آنهـا بـراي     
 . ز شعارها و برندهاي سالمت کودکاناي سالمت کودکان با استفاده ا رسانی چند رسانه اطالع

ها م،ل مرگ و میر ناشی از تصادف با موتورسـیکلت و یـا یـك     ممکن است از بازاریابی اجتماعی براي آشنایی مردم با آسیب
   .اقدام ایمنی م،ل بستن کمربند ایمنی استفاده شود

ترل و نفوذ قربانیـان یـك آسـیب بـراي کمـك بـه       این کار با ایجاد انگیزه و تقویت قدرت، کن :خودیاری/ حمایت متقابلـ 
 . گیرد خود و سایر قربانیان آن آسیب صورت می

کننـد   هاي خودیار به صورت خودجوپ به یکدیگر و سایر افرادي که مشکلی مشابه با آنان دارند کمك می اعضاي گروه
   .سالم و طبیعی خود بازگردند شود افراد به زندگی کاسته شود و تا آنجا که می  تا از تأثیر بیماري و آسیب

هاي مختلفی مانند ایجاد مسیر ایمن براي معلوالن و نابینایان، زمین  با جلب مشارکت مردم امکان اجراي پرومه :بسیج جامعهـ 
بازي ایمن براي کودکان، ترویي شیوه زندگی سـالم، پیشـگیري و کنتـرل خشـونت خـانگی در جوامـع مختلـف شـهر فـراهم          

 . شود می
هاي عملیاتی پیشگیري و کنترل خشونت براي کمـك بـه تغییـر     ی از این موارد مانند ترویي شیوه زندگی سالم و برنامهبرخ

هـاي احـداث معـابر ایمـن بـراي معلـوالن و        سایر موارد مانند ایجاد فضاي بازي ایمن و پـرومه . شوند رفتار در مردم طراحی می
  .شوند ت و ایمنی محله اجرا میهاي سالم نابینایان به منظور توسعه زیرساخت

کنند اغلب به عنوان واسطه، رابط و نهادي که از دور مراقب سـالمت   هایی که براي بسیي شهروندان جوامع کار می سازمان
و شهروندان جوامع را به یکدیگر نزدیك نمـوده و   شهروندان است، عمل نموده و افرادکلیدي نظیر متخصصان مسایل سالمت

 . شوند می ارتقاي سالمت هاي عملیاتی رفیت جوامع براي سازماندهی و مدیریت برنامهموجب توسعه ظ
ها، قـوانین و مقـررات و درکـل فراینـد سیاسـت و       هاي عمومی، دستورالعمل سیاست :های حامی سالمت و ایمنی سیاستـ 
  .گذاري، تأثیر مستقیمی بر سالمت مردم دارند قانون

راي شهر در زمینه استانداردهاي سالمت خانـه، مدرسـه، محـل کـار و تفـریح و نظـارت بـر        هاي مصوب شو براي م،ال، سیاست
هاي کمتـري رو بـه    هاي مختلف کار، تحصیل، تفریح و زندگی با آسیب شود که شهروندان در موقعیت اجراي آنها موجب می

آمـوزان در مـدارس    از زورگیري از دانشتري برخوردار شوند و یا مقررات مربوط به پیشگیري  رو شوند و نیز از زندگی سالم
  .شود تر یا پرخاشگر می آموزان بزرگ تر در برابر دانش آموزان کوچك و ضعیف موجب حفاظت از دانش

هاي مربوطـه   قوانین استفاده اجباري از کاله سالمت در هنگام راندن دوچرخه و موتور سیکلت نیز از شهروندان در برابر آسیب
  .کند محافظت می
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 برگه کار ششم

 الف ـ تعیین راهکارهاي ممکن 
بـراي تعیـین راهکارهـا و     .براي هر یك از اهداف اختصاصی تعیین شده در برگه کار قبلی، فهرستی از راهکارهاي ممکن ارتقاي سالمت تهیه کنیـد 

رد نظر و مدیران ماهر در زمینه تـأمین منـابع   هاي مو از مشارکت نمایندگان گروه هدف، متخصصان سالمت و آسیب هاي برنامه عملیاتی خود فعالیت
   .هاي عملیاتی مشابه قبلی استفاده کنید مالی و پایش و ارزشیابی برنامه

 
 راهکارهاي ممکن هدف اختصاصی

  

  

  
 هاي خاص ب ـ انتخاب بهترین راهکارها و تعیین فعالیت

 :در جدول زیر
  .بهترین راهکارها را وارد نمایید

  .ر راهکار را وارد کنیدهاي ه فعالیت

 . نام مسووالن هر فعالیت را وارد کنید

 
 مسووالن ها فعالیت راهکارها اهداف اختصاصی گروه هدف

     
     

  (.اگر برنامه جدید نیست)تان را مرور کنید  هاي جاري سازمان فعالیت ـ پ
 
 . هاي جاري که باید حذف شوند تهیه کنید فهرستی از فعالیت ـ

------------------------------------------------------------------------- 
  .هاي جاري که باید ادامه یابند تهیه کنید فهرستی از فعالیت ـ

------------------------------------------------------------------------- 
  .یرات مورد نظر تهیه کنیدهاي جاري که باید تغییر کنند و تغی فهرستی از فعالیت ـ

------------------------------------------------------------------------- 
  .هاي جدید یا نیازمند تهیه کنید ـ فهرستی از فعالیت

------------------------------------------------------------------------- 
 ت ـ ارزیابی منابع

 
 : را تعیین کنید( پول و منابع انسانی)راي اجراي برنامه منابع الزم ب

------------------------------------------------------------------------- 
 ( پول و منابع انسانی)ـ منابع در دسترس 

------------------------------------------------------------------------- 
 ( پول و منبع انسانی)ع هاي مناب ـ شکاف
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 ششم خالصه برگه کار

 
 هدف کلی

 

 گروه هدف

 
 اهداف اختصاصی

 
 راهکارها

 

 ها فعالیت
 

 منابع
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 ها مثال راهکارها و فعالیت

  .تمام نوجوانان داراي نگرپ و رفتارهاي ایمن جنسی باشند: هدف برنامه

 آموزپ نوجوانان : راهکارهاي کلیدي

 :دهند مورد آموزپ نوجوانان نشان می آنچه که سوابق کار در

 آموزند هاي کوچك به بهترین شکل می نوجوانان در گروه.  

 کنند نوجوانان به افراد همسالی که اطالعات خوبی را ارایه دهند، اعتماد می . 

 آموزند اي، مطالبی را می هاي آموزشی چندرسانه نوجوانان از بسیي.  

 : هاي پیشنهادي فعالیت

 هاي مختلف جامعه  هاي نوجوانان در مدارس و مکان تشکیل گروه 

 هاي همساالن  تشکیل و حمایت از شبکه 

 سالمت نوجوانان اي در مورد رسانی چند رسانه طراحی و اجراي بسیي اطالع 
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 تكمیل و توسعه شاخص ها -مرحله پنجم

مـدل  )جدول زیـر   .مربوطه را تعیین کنیمهاي قابل سنجش و مرتبط با هر هدف اختصاصی و راهکار  ، باید شاخص5در مرحله 
  .دهد هاي پیشنهادي را ارایه می هایی از یك هدف کلی، یك هدف اختصاصی، یك راهکار و شاخص م،ال( منطقی

 

   .هاي شهر داراي مرکز تروما باشند تمام بیمارستان 1390تا سال : هدف اختصاصی
 

               .هستند هاي شهر که داراي مرکز تروما درصد بیمارستان: شاخص
 هاي شهر تربیت نیروي انسانی ماهر براي کار در مراکز تروماي بیمارستان: راهکارها

 
 تعداد متخصصان تروماي تربیت شده: شاخص
  هاي پزشکی تأسیس رشته مدیریت تروما در دانشکده: ها فعالیت
 

 هاي داراي رشته مدیریت تروما  درصد دانشکده: شاخص
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 ها در چیست؟ یین شاخصاهمیت تع
دهنده تعهـد واقعـی شـما     ها گامی مهم در طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی براي ارتقاي سالمت است چون نشان تعیین شاخص

هـا، گـامی مهـم در     تعیین شـاخص  .طراحی شده و نیز سنجش نتایي و دستاوردهاي آن است  براي تحقق اهداف برنامه عملیاتی
 . ر برنامه عملیاتی استطراحی نظام ارزشیابی ه

 
 ها  های مدیریت توسعه شاخص دستورالعمل

ها و ایجاد فرصتی براي رسـیدن بـه زبـانی     گیر نیست اما ممکن است نیازمند برخی آموزپ اجراي این مرحله خیلی وقت :زمان
   .ریزي باشد مشترا بین تمامی شرکاي برنامه

ابع مالی زیادي نیست اما اگر مهارت کافی براي ایـن کـار وجـود نـدارد، بایـد      اجراي این مرحله نیازمند من :پول و سایر منابع
  .بینی شود تان پیش هزینه مورد نیاز براي استفاده از نیروهاي تخصصی در منابع برنامه عملیاتی

آوري  نـه جمـع  البته حضور افراد ماهر در زمی .آوري اطالعات خاصی نیست اجراي این مرحله نیازمند جمع :ها آوری داده جمع
هـاي توانمندسـازي افـراد و     براي ارتقـاي سـالمت مـردم بایـد بـه شـاخص       .هاي برنامه مفید است اطالعات در طراحی شاخص

 . کننده سالمت نیز توجه کنید جوامع، تقویت ظرفیت جامعه و عوامل تعیین
در قالـب مـدل منطقـی اسـت کـه در      هاي مربوطه  ها و تکمیل چارت محصول این مرحله، تهیه و توسعه شاخص :گیری تصمیم
هاي مناسب، چارچوب مناسبی براي پایش پیشرفت برنامـه و ارزشـیابی میـزان موفقیـت      با تعیین شاخص .شود ارایه می 6مرحله 

  .شود شما در تحقق اهداف برنامه عملیاتی فراهم می
 

 ها  نحوه توسعه شاخص
  :بلندمدت اهداف اختصاصیتعیین  ـالف 

مـدت بـا نتـایي فـوري تقسـیم       هآنها را به بلندمدت با نتایي بلندمدت و کوتا. تان را مرور کنید برنامه عملیاتیاهداف اختصاصی 
نتایي اهداف اختصاصی کوتاه مـدت   .هاست دانش یا رفتار و یا سیاست اهداف اختصاصی بلندمدت اغلب در مورد تغییر .کنید

  .شوند نیز بالفاصله ظاهر می
بنـابراین خـوب اسـت     .ها و منابع، ممکن است دید بهتري نسبت بـه ایـن اهـداف پیـدا کنیـد      ارها، فعالیتپس از تکمیل راهک   
   .بار دیگر فهرست اهداف اختصاصی تعیین شده را به کوتاه و بلند مدت تقسیم کنید یك

 

 :مدت های نتایج بلند ب ـ تعیین شاخص
طـور شـفاف و روشـن در خـود داشـته باشـد کـه معیـار          بـه  هر هدف اختصاصی بلندمدت باید حداقل یك شاخص موفقیت را

دهنده تحقق هدف، میـزان تحقـق هـدف، اثربخشـی      هایی در کل نشان چنین شاخص .موفقیت در تحقق آن هدف را نشان دهد
    .ها و مفهوم موفقیت است فعالیت

 . تفاوتی ایجاد خواهد شد ها چه باید دید در بلند مدت چه تغییراتی مورد انتظار است و یا با اجراي فعالیت
 : براي م،ال 
 درصد والدینی که قادر به بیان سه عامل کلیدي تأثیرگذار بر سالمت فردي کودکان هستند.  

 اند تعداد قربانیان رانندگی که مست بوده.  

 و ایمنی هستند هاي سالمت درصد مدارس ابتدایی و راهنمایی که داراي دستورالعمل . 

هـاي م،بـت بیـان شـوند امـا       تی ارتقاي سالمت، بهتر است که اهداف اختصاصی بلندمدت در قالب وامههاي عملیا در برنامه
براي م،ال تعیین درصد افـرادي کـه    .گیري براي چنین اهدافی آسان نیست هاي در دسترس و یا قابل اندازه اغلب تعیین شاخص
   .ی استتر از تعیین قربانیان حوادث ترافیک بندند سخت کمربند ایمنی می



 

61 

 

بنـدي   هـاي دسـته   هاي جهـانی و معتبـر سـالمت نظیـر شـاخص      هاي مناسب، توجه به شاخص یك راه براي انتخاب شاخص
  .ها و علل خارجی آنهاست آسیب

ماننـد  )هاي عملیاتی ارتقاي سالمت، اهداف اختصاصی بلندمدت قراردادي و از پیش تعیین شده اسـت   در بسیاري از برنامه
هـاي   هـایی اغلـب از طریـق سیسـتم     چنـین شـاخص  (. نح و حـوادث ترافیکـی  و میر و معلولیت ناشی از سواکاهش میزان مرگ 

 . شوند هاي استانی یا ملی، سنجیده می آوري داده جمع
هـاي سـالمت اسـت کـه بررسـی چنـین        اهداف اختصاصی طوالنی مدت بیشتر در مورد تغییرات دانش، رفتارها یا سیاست 

  .وري اطالعات فراوان و اختصاص زمان کافی براي بررسی بوده و گران استآ تغییراتی مستلزم جمع
هاي اهـداف اختصاصـی برنامـه عملیـاتی شـما دچـار        هنگامی که هیچ استانداردي وجود نداشته باشد، ممکن است شاخص

کتی یك برنامـه عملیـاتی   هاي ابتدایی طراحی مشار این مسأله در حوزه ارتقاي سالمت شایع بوده و به ویژه در سال. خطا شوند
اي کسب شد،  وقتی تجربه کافی در چنین برنامه .دهد جدید، اتخاذ راهکاري جدید یا کار با گروه جدیدي از مخاطبان رخ می

  .تر خواهد بود بینی میزان تغییر مورد انتظار آسان پیش
هـاي مـان چـه     ده و اثربخشـی فعالیـت  کنند که براي تعیین موفقیت در اهداف، میزان تغییر ایجـاد شـ   ها مشخص می شاخص

   .آوري کنیم اطالعاتی را باید جمع
 

 :کوتاه مدت پ ـ تعیین اهداف اختصاصی
صاصـی کوتـاه مـدت اغلـب فقـط بـر       اهـداف اخت  .عملیـاتی داراي نتـایي فـوري هسـتند    مدت برنامـه   اهداف اختصاصی کوتاه

  .گذارد کنندگان در برنامه تأثیر می شرکت
 

 : مدت هکوتا های نتایج ت ـ تعیین شاخص
هـاي شـما، منطقـی و     مطمـئن شـوید کـه شـاخص     .اجراي یك فعالیت را تعیین کنیـد  نتایي قابل رؤیت مستقیم بالفاصله پس از

توانیـد بالفاصـله تـأثیر     تر است زیرا مـی  هایی، آسان آوري اطالعات چنین شاخص اغلب جمع .رتبط با نتایي فوري برنامه باشدم
  .تواند کمی و کیفی باشد هایی می چنین شاخص .کنیدن را مشاهده برنامه بر مخاطبا
 : براي م،ال

 دادند« عالی»تا « خوب»کنندگان در برنامه، به مدیریت ما نمره  اک،ر شرکت . 

 تعداد دختران حاضر در جلسه آموزپ دفاع شخصی   

انـد و   کنندگان، مسـایلی کـه آموختـه    هاي کیفی با میزان رضایت شرکت هاي کمی بر تعداد تأکید دارند و شاخص سنجش
  .هاي هدف، ارتباط دارد هاي آموخته شده در کار با گروه مشکالت یا تسهیالت تفسیر درس

 
 : های برنامه ث ـ راهکارها و فعالیت
در ایـن   .هاي هر یك از اهداف اختصاصی برنامـه عملیـاتی تهیـه کنیـد     ، فهرستی از راهکارها و فعالیت4با استفاده از برگه کار 

تـان   هاي هر راهکار هر یك از اهداف اختصاصی برنامـه عملیـاتی   هاي اجرایی و فرایندي فعالیت توانید شاخص مرحله، شما می
  .شوند فعل اقدامی و انجام یك کار شروع می هاي اجرایی با یك شاخص .را تعیین کنید
 :براي م،ال

  1311در سال  1گروه همسال در مدرسه راهنمایی فجر  5تسهیل تشکیل 

 آباد در هر سال از برنامه عملیاتی انتشار سه خبرنامه ایمنی در مدارس راهنمایی محله حسن.  

بار بـا توجـه    تواند هر سه ماه، شش ماه، سالیانه و یا دو سال یك هاي اجرایی باید دقیق، عملی و فوري باشند که می شاخص
هـاي اجرایـی ممکـن اسـت      توجه کنیـد کـه تحقـق برخـی از شـاخص      .یرندبه نحوه اجراي آنها، مورد بررسی و بازبینی قرار گ
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 . فرایندي زمان بر است هاي همسال براي م،ال گاهی تشکیل گروه .نیازمند زمان بیشتري باشد
 

 : های فرایندی ج ـ تعیین شاخص
را شـده اسـت؟ بـه چنـد نفـر      به صورتی که مورد نظرتـان بـوده، اجـ    هاي برنامه عملیاتی شوید که فعالیت شما چگونه متوجه می

رسیده است؟ چه تعداد پمفلت توزیع شده است؟ چند جلسه برگزار شده است؟ چقدر از وقت کارکنان صرف این کـار شـده   
  است؟ با چند مؤسسه تماس گرفته شده است؟

فرایند برنامه عبارت هاي کمی  هایی از شاخص م،ال. هاي برنامه عملیاتی نگاه کنید هاي کیفی و کمی اجراي فعالیت به جنبه
 : اند از

 اند تعداد افرادي که در برنامه شرکت نموده.  

 هاي ایمنی دوچرخه سواري توزیع شده بین کودکان مدرسه راهنمایی تعداد کاله . 

 شان بررسی شده است هایی که شرایط ایمنی درون و بیرون کوداتعداد مهد.   

 : ند ازرتهاي کیفی فرایند برنامه عبا خصهایی از شا م،ال
 کنندگان در برنامه از مدیریت آن شرکت رضایت   

 کنندگان در برنامه نکات م،بت برنامه از نظر شرکت   

 کنندگان در برنامه نقاط ضعف برنامه از نظر شرکت   

  چه کسانی حاضر به همکاري هستند و چرا؟ 

کـه   در جـایی . و آنهـا را اصـالح نماییـد   ده کنید ارایه شد، استفا 4مرحله  هاي ابتدایی که در براي طی این مرحله از شاخص
معیارهاي کیفی مناسب و صحیح بـراي ارزیـابی فراینـد برنامـه وجـود دارد، مطمـئن شـوید کـه آنهـا واضـح و روشـن و قابـل             

  .گیري بوده و شامل تعداد و درصد باشند اندازه
 

 برگه کار هفتم
 :الف ـ اهداف اختصاصی بلندمدت

------------------------------------------------------------------------- 
 : هاي نتایي بلندمدت ب ـ شاخص 

------------------------------------------------------------------------- 
 :پ ـ اهداف اختصاصی کوتاه مدت

------------------------------------------------------------------------- 
 : هاي نتایي کوتاه مدت ت ـ شاخص 

------------------------------------------------------------------------- 
 :هاي برنامه ث ـ راهکارها و فعالیت

------------------------------------------------------------------------- 
 :هاي فرایند ج ـ شاخص
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 هفتم خالصه برگه کار

 . قرار دهید 6ها را در قالب منطقی در مرحله  آماده باشید که شاخص
 

 هدف کلی
 

 گروه هدف
 

 بلندمدت اهداف اختصاصی
 

 بلندمدت هاي نتایي شاخص
 

 مدت کوتاه اهداف اختصاصی
 

 مدت کوتاه هاي نتایي شاخص
 

 راهکارها
 

 ها فعالیت
 

 هاي فرآیند شاخص
 

 منابع
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 ري به طرح برنامه مرو -مرحله ششم

سازي برنامه در یك مدل منطقی و بررسی آن براي ایجاد ارتباط منطقـی بـین اهـداف کلـی، گـروه       این مرحله متضمن خالصه
  .هاست هدف، اهداف اختصاصی، راهکارها و فعالیت

ایـن مرحلـه همـه چیـز     شـود و در   در این بررسی به محتواي کلی طرح عملیاتی و منابع مورد نیاز براي اجراي آن توجه مـی 
  .شود مورد بررسی قرار گرفته و به نحوه تعامل آنها با یکدیگر نیز توجه می

 

 اهمیت بررسی طرح برنامه در چیست؟
ریزي عملیاتی، اهداف اختصاصی و نتایي نهایی برنامه را برجسـته سـاخته و ارتبـاط بـین ایـن دو جـزء و        هاي منطقی برنامه مدل

 . سازد یکدیگر را در یك بررسی منطقی روشن میاجزاي مختلف برنامه با 
ریـزي   این مرحله، گام مهمی براي توسعه نظام ارزشیابی برنامه است و ضمن بررسی مجدد تمام اجزاي برنامه به تـیم برنامـه  

  .گرا به امکان عملی شدن آن داشته باشند دهد که نگاهی واقع این فرصت را می
 

 رسی طرح برنامههایی برای مدیریت بر دستورالعمل
توانـد بـا یـا بـدون      گیرد که مـی  صورت می 5تا  1هاي برداشته شده در مراحل  این مرحله با هدف بررسی کلی گام :مشارکت

به ویژه اعضاي تـیم ارزشـیابی، موجـب تقویـت نظـام ارزشـیابی        البته حضور شرکاي داوطلب. م شودمشارکت سایر شرکا انجا
  .شود برنامه می

هاي بعدي  ریزي برنامه ان و جلب مشارکت آنها براي حضور درنفع ذيتی مهم براي برقراري ارتباط با سایر این مرحله فرص
   .است
گاهی ارتباط با سایر شـرکاي  .گیرد البته اگر اطالعات مناسب فراهم باشد توسعه و تکمیل مدل منطقی، وقت زیادي نمی :زمان
 . گیر باشد است کمی وقتریزي براي ارزیابی مجدد برنامه ممکن  برنامه

کنـد امـا نیازمنـد     اجراي این مرحله، به طراحی نظام ارزشیابی و مدیریت مالی و اجرایی برنامـه کمـك مـی    :پول و سایر منابع
  .پرداخت مستقیم نیست

ان چنـدانی  انـد و نیازمنـد صـرف هزینـه و زمـ      هاي مورد نیاز در این مرحله در سایر مراحل تهیـه شـده   داده :ها آوری داده جمع
  .نیست
ریزي و آغاز طراحی نظام ارزشیابی برنامه و فراهم کردن مقدمات اجـراي برنامـه    این مرحله، پایان فرآیند برنامه :گیری تصمیم
  .است

 

 نحوه بررسی طرح برنامه 
 . ، آماده سازید5تا  2الف ـ مدل منطقی برنامه را با استفاده از اطالعات حاصل از مراحل 

 : الت زیر توجه کنیدب ـ به سؤا
 اند؟  طور شفاف و با نتایي روشن تعریف شده آیا اهداف اختصاصی به 

 گیري هستند؟  ها، شفاف و قابل اندازه آیا فعالیت 

 بینی شده، کافی هستند؟  آیا نوع و مقدار منابع پیش 

 ها برقرار است؟  آیا روابط منطقی بین اهداف اختصاصی، راهکارها و فعالیت 

 هایی وجود دارد که برنامه را تهدید کند؟  ل منطقی برنامه شکافآیا در مد 

ببینید راهکارهاي انتخاب شـده، شـما را بـه اهـداف      .هاي عمده موجود در مدل منطقی را شناسایی کنید سعی کنید شکاف
  اید در زمان مورد نظر قابل اجرا هستند؟ بینی کرده هایی که پیش رساند؟ آیا فعالیت تان می اختصاصی
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در هر جایی از مدل منطقی که با شکافی روبه رو شدید باید سطح دیگري از اهداف اختصاصی را با عنوان اهداف بینابینی 
تـان را بـراي اطمینـان از رفـع شـکاف مـذکور،        ها را با عنوان پیش فعالیت اضافه کنید و مـدل منطقـی   یا الیه دیگري از فعالیت
 . دوباره بررسی کنید
هـاي بیشـتري از کادرهـا     توانیـد ردیـف   تان در موارد ضـروري مـی   براي اصالح مدل منطقی برنامه عملیاتیبه عبارت دیگر 

  .را به آن اضافه کنید( ها جعبه)
هـا یـا    از جملـه، برنامـه  )کـه بـراي اجـراي برنامـه     ( انسـانی و مـالی  )منـابعی  : تان را بررسی و مـرور کنیـد   پ ـ منابع و ارتباطات 

اید، بررسی کنید و امکان عملی بودن اجراي برنامه را نیـز بررسـی    فراهم کرده( ها شده توسط سایر سازمانهاي پیشنهاد  فعالیت
  .نمایید

آوري شـده در مرحلـه    هـاي جمـع   تان با داده و میزان انطباق برنامه عملیاتی( ارزیابی وضعیت موجود)برگردید  2ت ـ به مرحله  
آوري اطالعات تا کنون، تغییر جدیدي در فیلد ایجاد شده  کنید که از زمان جمع در ضمن باید بررسی .مذکور را بررسی کنید

   یا نه؟
نیازمنـد   ث ـ اگر برنامه عملیاتی شما به دلیل تغییرات ایجاد شده در وضعیت موجود در طول طراحی مشارکتی برنامه عملیـاتی  

  .آن را مرور کنیداصالح است، اصالحات مورد نیاز را انجام دهید و دوباره مدل منطقی 
 

 برگه کار هشتم
 

 هدف کلی
 

 گروه هدف
 

 بلندمدت اهداف اختصاصی
 

 بلندمدت هاي نتایي شاخص
 

 مدت کوتاه اهداف اختصاصی
 

 مدت کوتاه هاي نتایي شاخص
 

 راهکارها
 

 ها فعالیت
 

 هاي فرآیند شاخص
 

 منابع
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رتقاي سالمت در مراکز آموزشی، چرخه ارائه خدمت برنامه ریزي عملیاتی مشارکتی براي ا

 هاي کار و جوامع محل

 

 پيش برنامه ريزي 

 ارزيابي وضعيت موجود

 تعيين هدف کلي، گروه هدف و اهداف

 اختصاصی

 ها و منابع اختصاصي تعيين راهکارها، فعاليت

 ها توسعه شاخص

 مروري بر برنامه عملياتي طراحي شده

 اختصاصی

 رنامهاجراي ب

 تأثير برنامه اختصاصي/ ارزيابي نتايج
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 مسوفصل 
 

 ژیك براي سالمت برقراري ارتباط استراتآشنایی با 

 

 :اهداف

 :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید
 کنید تعیین شود را مرتفع باید که کلیدي بهداشتی مشكل. 

 کنید عیینرا ت برنامه اولیه مخاطبان. 

 کنید را شناسایی اولیه مخاطبان بر موثر کلیدي مخاطبان. 

 کنید بندي اولویت برنامه را مخاطبان. 

 کنید شناسایی برنامه را براي موجود ارتباطی منابع. 

 کنید تعیین نظر را مورد برنامه مخاطبان با ارتباطی هاي کانال بهترین. 

 تعیین کنید موجود را ارتباطی فضاي. 

 کنید را تعیین استراتژیک ارتباط برقراري هاي سازمان/ نهمكارا 

 کنید را تعیین ارتباطی برنامه تهدیدهاي و ها فرصت ضعف، و قوت نقاط. 

 کنید را تعیین بالقوه مخاطبان با ارتباطی استراتژي بندي مرحله. 

 کنید شناساییرا  منتخب ارتباطی هاي تاکتیک. 

 کنید شناسایی خاطبان رام از هرگروه در نظر مورد رفتار تغییر. 

 کنید را تعیین نظر مورد رفتار تغییر زمانی میزان و چارچوب. 

 کنید تعیین برنامه را اهداف با رفتار تغییر اختصاصی اهداف ارتباط. 

 کنید را تعیین ارتباطی برنامه ارزشیابی و پایش هاي شاخص. 

 کنید تعیین پیام را  کلیدي حقایق. 

 کنید تعیین پیام را رقابتی هاي چالش. 

 کنید تعیینرا  پیام کلیدي نكات. 

 کنید تعیینرا  برنامه ارتباطی استراتژي در شرکا از یک هر هاي مسئولیت و ها نقش. 

 کنید تعیین برنامه را  ارتباطی استراتژي اجراي زمانی چارچوب. 

 کنید را تعیین برنامه ارتباطی استراتژي اجراي براي نیاز مورد بودجه. 

 کنید طراحی ارتباطی را  برنامه هاي فعالیت پایش نظام. 

 کنید طراحی ارتباطی را  برنامه هاي فعالیت ارزشیابی نظام. 
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 واژگان کلیدي

 ژیك ارتباط استرات

 کلیدي بهداشتی مشکل

 مخاطب 

  بالقوه مخاطبان

 اولیه مخاطبان

 کلیدي مخاطبان

 استراتژي مناسب 

 بیانیه استقرار 

 خدمات

 محصوالت

 بودن مفراه

 دسترسی

 خرید امکان

 اجتماعی پذیرپ

 ارتباطی منابع

 ارتباطی کانال

 اثربخشی هزینه

 اعتبار

 ارتباطی فضاي

 ارتباطی تاکتیك هاي

 ارزشیابی و پایش هاي شاخص

 طراحی پیام

 پیام کلیدي حقایق

 پیام رقابتی هاي چالش

 پیام کلیدي نکات

 شرکا
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 عناوین فصل

  ژیك براي سالمت استرات برقراري ارتباط آشنایی با

  تحلیل وضعیت موجود: گام اول

  نیمخاطب يدسته بند: گام دوم

  اهداف اختصاصی تغییر رفتار: سوم گام

  تعیین استراتژي مناسب: چهارم گام

  امیپ یطراح: پنجم گام

  هاي ارتباطی ها و رسانه کانال:ششم گام

  تدابیر مدیریتی: هفتم گام

 طرح ارزیابی: هشتم گام           
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 خالصه فصل

ــروزه  ــر       امـ ــیش از هـ ــردم بـ ــالمت مـ ــه سـ ــاي عادالنـ ــظ و ارتقـ ــأمین، حفـ ــه تـ ــریم کـ ــی بـ ــر مـ ــه سـ ــرایطی بـ در شـ

ــا مـــردم اســـت و در واقـــع مـــی تـــوان ادعـــا کـــرد     زمـــان دیگـــري نیازمنـــد برقـــراري ارتبـــاط هدفمنـــد و مـــؤثر بـ

برقــــراري چنــــین . ین ارتبــــاطی اســــتبرقــــراري چنــــ  بهداشــــتی،( خــــدمت)کــــه رمــــز موفقیــــت هــــر برنامــــه 

ــاي      ــاعی، در ارتقــ ــرات اجتمــ ــهیل تغییــ ــان و تســ ــر رفتارشــ ــردم در تغییــ ــازي مــ ــق توانمندســ ــاطی، از طریــ ارتبــ

ــت     ــؤثر اسـ ــه مـ ــردم و جامعـ ــالمت مـ ــتراتژي . سـ ــورداري از اسـ ــب توســـعه      برخـ ــب، موجـ ــاطی مناسـ ــاي ارتبـ هـ

 . شود ارتباطات براي ارتقاي سالمت و افزایش اثربخشی آن می

ــ ــین  برقـ ــالمت، تعیـ ــاي سـ ــراي ارتقـ ــتراتژیك بـ ــاط اسـ ــت  راري ارتبـ ــده جهـ ــل)کننـ ــان اتوموبیـ ــه ( فرمـ ــك برنامـ یـ

ــی       ــر مـ ــورد نظـ ــداف مـ ــق اهـ ــتاي تحقـ ــه در راسـ ــدایت برنامـ ــب هـ ــت و موجـ ــتی اسـ ــر   بهداشـ ــالوه بـ ــود و عـ شـ

 .  این، در همراهی و هماهنگی و همبستگی اجزاي مختلف یك برنامه بهداشتی نیز مؤثر است

ــی از  ــت       خصوبرخـ ــر اسـ ــرح زیـ ــه شـ ــالمت بـ ــاي سـ ــراي ارتقـ ــتراتژیك بـ ــاط اسـ ــراري ارتبـ ــژه برقـ ــیات ویـ : صـ

ــدد رســـانه  ــت      تعـ ــم زمـــانی فعالیـ ــتفاده و هـ ــورد اسـ ــراد       هـــاي مـ ــدد افـ ــدین کانـــال، تعـ ــاطی از چنـ ــاي ارتبـ هـ

ــه  کلیـــدي و ذي ــیابی برنامـ ــه ارزشـ ــزون بـ ــه روزافـ ــع، توجـ ــداوم   نفـ ــواهد، تـ ــر شـ ــا بـ ــاي آنهـ ــاطی و اتکـ هـــاي ارتبـ

 .  هاي ارتباط جمعی هاي ارتباطی و استفاده بیشتر و بهتر از رسانه ش گسترده برنامهارتباط و پوش

ــاط        ــراري ارتبــ ــرفین برقــ ــترا طــ ــالپ مشــ ــول تــ ــاطی، محصــ ــین ارتبــ ــدگان )چنــ ــتندگان وگیرنــ در ( فرســ

 . انتخاب مطالب و تبادل اطالعات است
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 ژیک براي سالمت برقراري ارتباط استراتآشنایی با . 1
 
 

 :مه ارتباط استراتژیك براي ارتقاي سالمت دربرگیرنده موارد زیر استبرنا

 ك؛ هاي علمی کافی و مبانی تئوری داده . 3

 مناسب؛انداز  چشم . 2

 اهداف اختصاصی واقعی؛ . 1

 تحلیل منابع و موانع تغییر رفتار؛   . 4

 .  نفعان مشارکت فعال افراد کلیدي و ذي . 5

هـاي علمـی و حقـایق موجـود بـراي       راتژیك براي ارتقاي سالمت عالوه بر مبانی تئوریك، از دادهبه عبارت دیگر، ارتباط است

انـداز و اهـداف اختصاصـی برنامـه از      چشم. کند انداز بلندمدت برنامه و اهداف رفتاري مبتنی بر واقعیت استفاده می تعیین چشم

 .  یابد طریق گفتگو با مخاطبان مورد نظر و افراد ذینفع توسعه می

در این دیالوگ، هـم فرسـتنده و هـم گیرنـده تحـت تـأثیر قرارگرفتـه و در جهـت هـدفی مشـترا و اصـالحات متقابـل گـام              

استفاده از ترکیبی از علم و هنر براي برقراري ارتباط استراتژیك مناسب و صحیح براي ارتقـاي سـالمت ضـروري    . دارند برمی

 .  است

  : د، باید داراي خصوصیات زیر باشدبراي این که یك ارتباط، استراتژیك باش

باشـد و نتـایي مشخصـی را در پـی      ثر ؤتالپ براي برقراري ارتباط اسـتراتژیك، بایـد مـ    :به دنبال نتایج مشخصی باشد. 3

هـایی   یید و پذیرپ یك رفتار خاص و افزایش ظرفیت شرکا براي اجـراي چنـین برنامـه   أافزایش دانش مخاطبان، ت. داشته باشد

 . ان برخی از نتایي مورد انتظار هستندتوسط خودش

هـاي   هـاي دقیـق و تئـوري    رویکرد علمی و مبتنی بر شواهد برقراري ارتباط اسـتراتژیك، مسـتلزم وجـود داده    :علمی باشد. 2

هـاي کـافی بـراي تعریـف یـك مشـکل بهداشـتی خـاص، تعیـین           آوري داده این کار با انجام تحقیق پایه و جمـع . مناسب است

در ایـن رویکـرد، حقـایق علمـی مـورد توجـه قـرار        . گیرد ممکن و عملی و توصیف مخاطب مورد نظر صورت می هاي حل راه

 .هاي مورد استفاده در برنامه تضمین شود گیرد تا صحت و اعتبار پیام می

رویکرد مشتري محـوري بـا شـناخت نقطـه نظـرات و دیـدگاهی کـه مشـتري از نیازهـاي سـالمتش            :مشتري محور باشد. 1

هاي آنها نسبت به نیازهـاي سـالمت شـان و تنگناهـاي رفـع ایـن        از طریق گفتگو با مخاطبان بالقوه، دیدگاه. شود رد،آغاز میدا

نظرات مخاطبان برنامه به ویژه در تحقیق کیفـی و رویکردهـاي یـادگیري مشـارکتی، نقـش مهمـی در       . شود نیازها مشخص می

ه، رویکرد مشتري محور در اتخاذ راهبردهاي مؤثر کاهش شکاف قـدرت و از  به عالو. هاي مناسب و صحیح دارد انتخاب پیام

شـان را   شود که اجازه انتخاب راه حل مشـکل  مشارکت بیشتر مشتریان وقتی حاصل می. جمله تعادل قدرت جنسیتی مؤثر است

 . شان را انتخاب کنند داشته باشند و حتی خود، مشکل در اولویت

نفـع در تمـام مراحـل     گیري مشارکتی توسط افراد کلیدي و ذي تراتژیك موجب ارتقاي تصمیمارتباط اس :مشارکتی باشد. 4

نفـع وکلیـدي در شـروع     نکته مهم و کلیدي، درگیر نمـودن افـراد ذي  . شود ریزي، اجرا و ارزشیابی می از جمله برنامه Pفرآیند 
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دهد که  مالکیت ناشی از مشارکت به ما اطمینان می ایجاد حس تعلق و. فرآیند طراحی برنامه برقراري ارتباط استراتژیك است

 . دار اجرا شود مان به روشی معقول و معنی استراتژي ارتباطی

ایـن خصوصـیت   . مخاطبان باید از انجام یك فعالیت ارتقایی و یا تالپ ارتباطی سود مشخصی ببرند :مبتنی بر سود باشد. 5

 . شود بحث می 4گردد که در گام  ستقرار رفتار جایگزین مطرح میدر ارتباط نزدیك با هویت طوالنی مدت رفتار و ا

هاي ارتقاي سالمت مردم و جامعه باید خدمت خاصی را مشخص کـرده و   فعالیت :مرتبط با سیستم ارایه خدمت باشد. 6

 . این رویکرد بر مفهوم خودکارآمدي فردي و نیز حمایت از خودکارآمدي جمعی تأکید دارد. ترویي کنند

. شود هاي ارتباطی متعدد و متنوعی استفاده می ها و کانال در ارتباط استراتژیك مؤثر، از رسانه :از چند کانال ارایه شود. 7

در برقراري ارتباط استراتژیك اغلب براي تبادل دو سویه و پویاي اطالعات، از ترکیبی از ارتباطات بین فردي، مبتنی بر جامعه 

هـاي رفتـاري بـا تعـدد      نتایي تحقیقات حاکی از آن است که اثربخشی پیام. شود لف استفاده میهاي ارتباط جمعی مخت و رسانه

هاي ارتباطی مورد استفاده براي انتشار آن در ارتباط است که از این مساله گاهی به عنـوان ضـریب نفـوذ     ها و تنوع کانال رسانه

داند چه موقع از چکـش یـا سـایر ابزارهـاي خـود       بی است که مییك برقرارکننده ارتباط مؤثر مانند نجار خو. شود نام برده می

اي نقـش و جایگـاه    داند کـه هـر رسـانه    استفاده کند، برایش مهم نیست که رسانه ارتباط جمعی بهتر است یا بین فردي زیرا می

گیرد، از هـر ابـزار یـا     می تواند با توجه به موقعیتی که در آن قرار مخصوص به خود را دارد و یك برقرارکننده ارتباط ماهر می

 . کند ترین آنها استفاده  ترکیبی از مناسب

سسـات شایسـته همکـاري    ؤبرقرارکننده ارتباط استراتژیك در امـور زیـر بـا افـراد مـاهر و م      :کیفیت باالیی داشته باشد. 8

اطمینان از تناسب، صـحت و   ،يا هاي آموزشی حرفه هاي آموزشی کیفی، تولید مطالب و رسانه ها و رسانه طراحی پیام: کند می

 .  اي هاي ارتباطی مبتنی بر جامعه و تقویت روابط مشاوره کیفیت فعالیت

اجتمـاعی و سـطح    سـطح فـردي ـ   : گیـرد  جلب حمایـت همـه جانبـه در دو سـطح انجـام مـی       :ترویجی و حمایتی باشد. 3

افتدکه پذیرندگان جدید و یا فعلی یك رفتار،  میجلب حمایت فردي ـ اجتماعی هنگامی اتفاق  . ریزان گذاران و برنامه سیاست

جلب حمایت همـه  . شان را نیز تشویق به پذیرپ آن کنند تغییر رفتار ایجاد شده را ارزشمند دانسته و اعضاي خانواده و دوستان

در . خاصی باشـد   رنامهافتد که هدف از برقراري ارتباط، تغییر سیاست یا ب گذاران هنگامی اتفاق می ریزان و سیاست جانبه برنامه

چنین مواقعی نقش عوامل اجتماعی مؤثر در رفتارسالم مورد نظر گسترده بوده و تأثیرگذاري صرف بر رفتار فردي مردم کـافی  

 . نیست

هـاي   هـا، قـوانین، راهکارهـا و برنامـه     مشـی  ها و خـط  شوند اما سیاست اهداف رفتاري، اغلب موجب تغییر رفتار فردي مردم می

هر یك از سطوح فردي و جمعی جلب حمایت . کنند تغییر شرایط اجتماعی براي تغییر پایدار یك رفتار حمایت می عمومی از

 . شود همه جانبه، موجب تقویت سطح دیگر می

سنجش تأثیر مداخالت ارتباطی در یك جامعه کوچـك مشـکل نیسـت و چـالش واقعـی، سـنجش        :قابل سنجش باشد. 31

 . مع بزرگ استتأثیر این مداخالت در جوا

تـر   درکل، سنجش تأثیر مداخالت ارتباط جمعی نسبت به مداخالت ارتباطی مبتنی بر یك جامعه کوچك یا بین فردي، آسـان 

 .تر است تر و مشکل است و سنجش دو مورد اخیر، گران
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یـك اسـتراتژي    .برقراري ارتباط استراتژیك چیزي نیست کـه در یـك مرحلـه انجـام گیـرد      :اي بلندمدت باشد برنامه. 33

اسـتمرار یـك راهکـار    . ارتباطی خوب باید در طول زمان تداوم داشته باشد تا بـه تمـامی مخاطبـان برسـد و منشـاء تغییـر شـود       

دهندگان، آثار طوالنی مدت برقراري ارتباط استراتژیك را تضـمین   ارتباطی در سطح جامعه و سازمان و در بین مدیران و ارایه

 . کند می

برقراري ارتباط استراتژیك براي تحقق نتایي بهداشتی مورد نظر باید کارآمـد و هزینـه اثـربخش     :بخش باشدهزینه اثر. 32

اثربخشـی    هاي ارتباطی، هزینه ها وکانال آلی از فعالیت هاي ارتباطی باید با هدف رسیدن به ترکیب ایده طراحان استراتژي. باشد

 . ها را بررسی کنند هریك از مداخله

انـدازي   ، نیازمند برخورداري از چشمهاي ارتباطی صحیح و اثربخش در برقراري ارتباط براي ارتقاي سالمت تراتژيانتخاب اس

یافته، بلندمدت، مبتنی بر نیازهـاي رفتـاري    ي باید ادغامچنین راهکار .نیازهاي در اولویت مخاطبان است جامع و توجه کامل به

 .   اجتماعی مورد نیاز براي ایجاد تغییر مورد نظر را تقویت کندهاي بالقوه  مردم و کاربردي بوده و نیروي

هـاي ارتبـاطی، وضـعیت جامعـه هـدف،       موفقیت در برقراري ارتباط استراتژیك نیازمنـد توجـه بـه دانـش ارتباطـات و تئـوري      

 . هاي ارتباطی است نفع و کلیدي، مشارکت مخاطبان و کانال انداز مناسب، افراد ذي چشم
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 تحلیل وضعیت موجود: گام اول
 تحلیل وضعیت موجود مشکل بهداشتی  .1ـ1برگه کار 
هاي موجود، میزان شیوع،  با استفاده از داده. خواهید مرتفع کنید، مشخص سازید مشکل بهداشتی کلیدي را که می: دستور کار

به تفکیك برنامه یا سازمانی که بـا  رفتار پیشنهادي به مردم در خصوص پیشگیري و درمان را  .بروز و شدت آن را تخمین بزنید
  .کنید، لیست کنید آن کار می

 

 /درمانی / رفتارهاي پیشگیرانه ***شدت گسترپ مشکل بهداشتی
 مطلوب

 مشکل منابع اطالعات
 **میزان بروز *میزان شیوع بهداشتی

      

      

      

      

  .نسبت جمعیت درگیر که دچار مشکل بهداشتی هستند* 
 خاص( ماه، فصل یا سال)میزان موارد جدید مشکل بهداشتی گزارپ شده در یك دوره زمانی ** 
 هاي مرگ و میر و معلولیت  میزان*** 
 

 تعیین مخاطبان بالقوه . 2مرحلة 
 مخاطبان اولیۀ برقراري ارتباط استراتژیك براي ارتقاي سالمت اغلب کسانی هستند که در معـر  خطـر بـوده و یـا از مشـکل     

  .شوند یك است،ناء در این زمینه،کودکان هستند که مخاطب نهایی نامیده می. برند بهداشتی خاصی رني می
 . هاي موجود درباره شرایط غیرسالم یا آسیب مورد نظر را مرور کنید براي کمك به شناسایی مخاطبان بالقوه، داده

هاي پایـه ضـروري    د که در چنین شرایطی انجام بررسیاشممکن است اطالعات کافی براي تعیین مخاطبان بالقوه موجود نب
با شناسایی مخاطبان بالقوه، آنها را براساس سن، جنس، شغل، محل سکونت یا تعداد کودکان، شیوه زندگی و دسترسـی  . است

  .بندي کنید به مطالب چاپی، رادیو و تلویزیون، دیجیتال دسته
مطمـئن شـوید   . ه در معر  خطر نبوده و یا چنین مشکلی ندارند را تعیـین کنیـد  هاي متمایز مخاطبان بالقوه و کسانی ک ویژگی

  .هاي مختلف جنسیتی و روابط بین فردي مخاطبان، به اندازه کافی توجه شده باشد تان از مخاطبان، به نقش که در تحلیل
میزان حمایت اجتماعی از تغییر رفتـار   براي م،ال نظر و رفتار مخاطبان بالقوه را در مورد مسایل جنسیتی بررسی کنید؟ تعیین

 . دهد بندي مخاطب را ارایه می هاي تقسیم و م،الها  خصوصیات رایي گروه. جدول. فردي مخاطبان بالقوه نیز ضروري است
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 راهنمای تحلیل وضعیت موجود: نکات اصلی
 مرور کنید. 1

آنهـا  . مداخالت ارتباطی مربوطه، ابتدا با مراکز دولتی ذیـربط تمـاس بگیریـد    ها و مطالعات کمی وکیفی بهداشتی و شناخت آوري بررسی براي جمع
هاي کمی خـوبی را   مؤسسات خصوصی نیز داده .ممکن است مؤسسات دولتی دیگري را معرفی کنند که بتوانند اطالعات مورد نیازتان را ارایه دهند

در جسـتجوي مسـتندات    .وق مؤلفین، بیش از حد، پرهزینه یا غیرممکن باشـد کنند که ممکن است دسترسی به آنها به علت مسایل حق آوري می جمع
 :کنند، مواردي مانند چاپی و آنالین و از جمله گزارشاتی باشید که موضوعات مورد نظر را تأمین می

 هاي اقتصادي  ـ گزارپ      ـ تاریخچه
    هاي متخذه ـ مستندات سیاست     هاي جمعیتی ـ بررسی

 هاي آموزشی  ـ گزارپ کارگاه            مات و فروپـ آمارهاي خد
 هاي مدیریتی  ـ گزارپ   هاي گروهی متمرکز ـ گزارپ بحث

 هاي نظارتی  ـ گزارپ     هاي سرشماري ـ داده
 هاي فنی  ـ گزارپ همکاري   ها و سایر موارد ـ گزارپ ارزشیابی

 نیازهاي آموزشی   ـ ارزیابی     هاي بهداشتی ـ برنامه
    ها و سیستم خدمات بهداشتی تحلیل مراقبت ـ
   و سایر مطالعات خانوار در مورد دانش، نگرپ و رفتار DHS ـ

 ـ اسناد ارایه خدمت 
 هاي ارتباطی موجود در مراکز بهداشتی  ـ رسانه

 ـ گزارپ اقدامات خیرین      ها ـ گزارپ پیشرفت برنامه
 قاالت دانشگاهی ـ م                     هاي مجالت ـ مقاله

 هاي گروهی متمرکز ها و بحث ـ مستندات مصاحبه
 هاي اطالع رسانی معتبر  پایگاه -

مطالب و مواد آموزشی موجود در زمینه   توانید، نمونه تان تا جایی که می  هاي آتی برنامه براي تکمیل فهرست منابع برنامه خود و ارتقاي کیفیت رسانه
  .آوري کنید ارتباط استراتژیك را جمعموضوع مورد نظر در برقراري 
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براي هر یك از مخاطبان به دنبال اطالعاتی باشید که رفتارهاي جاري بهداشتی آنها را با رفتارهاي بهداشتی توصیه شده یـا  

کـرد  ببینید که آنها تا چه حد به پذیرپ رفتارهاي بهداشتی مطلـوب، دور یـا نزدیـك هسـتند؟ یـك روی      .دلخواه، مقایسه نماید
براي تعیـین مرحلـه   . است« مقدمه»طبق چارچوب ارایه شده در مورد فرآیند تغییر رفتار درگام   بندي مخاطبان بالقوه مفید، دسته

هاي سرشماري را مرور  و داده DHS))هاي جمعیتی و بهداشتی  هاي کمی موجود مانند بررسی تغییر رفتار مخاطبان بالقوه، داده
 . هاي مختلف مردم باشند ست حاوي اطالعاتی در مورد مراحل تغییر رفتار گروهکنید؛ هر دو منبع ممکن ا

هاي موجود در زمینه رفتار مخاطب ناکافی هستند و ممکن است مشورت با متخصصان پژوهشـی   در بسیاري از موارد، داده
ي و مشـکالت تغییـر رفتـار    هاي پایه کمی در مورد خصوصیات ویژه مخاطبان، موضوعات رفتار براي طراحی و اجراي بررسی

اي از مخاطبان بـالقوه بـراي    هاي گروهی متمرکز با جمعیت نمونه به نحوي مشابه، انجام تحقیق کیفی مانند بحث. ضرورت یابد
 . دستیابی به اطالعات توصیفی وکافی در مورد مخاطبان مفید است

ضـروري اسـت   . مصاحبه با کلیدي نیز اقدام نمـود  هاي عمیق فردي یا توان نسبت به مصاحبه براي کسب اطالعات بیشتر می
هاي اطالعاتی برنامه خود را شناسـایی نمـوده و زمـان و بودجـه کـافی بـراي انجـام تحقیقـات          تان شکاف که شما و اعضاي تیم
خـدمات  دهندگان  عالوه بر مرور مطالعات رسمی، مصاحبه با متخصصان محلی و نیز مصاحبه با ارایه. تکمیلی را درنظر بگیرید

طور روزانه با مخاطبان بالقوه شما سرو کار دارند، بـراي اطـالع از نظـرات و عقایـد آنهـا در مـورد رفتـار گـروه           بهداشتی که به
  .هدف الزم و مفید است
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 راهنمای تحلیل وضعیت موجود: نکات اصلی
 گوش دهید . 2

 : کند نجام مصاحبه است که به شما در موارد زیر کمك میروپ دیگر براي کسب اطالعات مورد نیاز براي تحلیل وضعیت موجود، ا
 ـ شناخت نیازها، نقطه نظرات و دیدگاه و مخاطبان اولیه برنامه
 ـ منابع موجود براي ارزیابی مداخالت ارتباطی حوزه بهداشت 

  .شود نظر پرسیده مینامه مصاحبه را تهیه کنید تا اطمینان یابید که تمام سؤاالت مورد  قبل از انجام مصاحبه، پرسش 
 :گان حداقل پني گروه زیر انجام دهید ها را با نملیند براي درا بهتر موقعیت، مصاحبه
 ـ جمعیت نمونه مخاطبان بالقوه 
 ـ سیاستگذاران و متخصصان

 دهنده خدمات و محصوالت بهداشتی  ـ مدیران و پرسنل مؤسسات ارایه
 ها  ـ اصحاب رسانه

 هاي فنی دهنده کمك ی و مؤسسات ارایهـ اهداکنندگان منابع مال
تواننـد بـه عنـوان شـریك و      توانند فرد، گروه یا کسانی باشند که بر انتخاب مسیر برنامه ارتباطی و ارایه منابع حیاتی مؤثرند و می شوندگان می مصاحبه

  .همکار اجرایی برنامه شما خدمت کنند
 : زیر هستند شود شامل موارد کسانی که مصاحبه با آنها انجام می

 ـ مدیران ارشد برنامه 
 دهنده خدمات بهداشتی یا سایر خدمات مرتبط هاي ارایه ـ رؤساي سازمان
 هاي مذهبی مناطق تحت پوشش برنامه  ـ نمایندگان سازمان

 ـ رهبران جامعه در مناطق تحت پوشش برنامه
 ـ مدیران ادارات خدماتی 

 هاي پشتیبان ـ رؤساي سازمان
 ی حامی سالمت ـ رهبران سیاس
 ـ مشتریان بالقوه 

 ـ درمان گران سنتی 
 هاي اطالع رسانی هاي رادیویی و تلویزیونی و پایگاه ـ مدیران شبکه

 ها  ـ خبرنگاران و مدیران مسئول مجالت و روزنامه
 ـ خیرین و واقفین

 ـ وزرا، معاونان یا مدیران مرتبط 
  ـ اساتید دانشگاه

 بهداشتی  ـ مشتریان مراکز ارایه خدمات
 ـ ناظرین مراکز بهداشت

 خدمات بهداشتی   المللی ارایه ـ مؤسسات بین
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 هاي مخاطبان بالقوه ویژگی .1ـ3جدول 

 

 ها م،ال خصوصیات ویژه
 جغرافیایی
 شمال، جنوب، شرق، غرب  منطقه

 کالن شهر، شهر و بخش وسعت شهر
 نشین، روستایی شهري، حاشیه تراکم جمعیت
 م، داغ، مرطوبمالی آب و هوا
 جمعیتی
 سال 35ـ 49، 25ـ 34، 11ـ 24، 12ـ16، 12زیر  سن
 مؤنث، مذکر جنس

 مجرد، مطلقه، بیوه وضعیت تأهل
 زیر خط فقر، دهك سوم درآمد

 ، دانشگاهمتوسطهبدون تحصیالت رسمی، ابتدایی، پنجم دبستان،  تحصیالت
  وضعیت روانی

 وزي و حریقس محدود، حفاظت در برابر آتش انگیزه
 خطر کم، خطر مالیم، خطر زیاد درا خطر
 کم، زیاد درگیر بودن
 م،بت، منفی ها نگرپ

 کار، فرصت طلب، خالق محافظه شیوه زندگی
 اجتماعی ـ فرهنگی

 .... عربی، فارسی، فرهنگ/ زبان
 .... مسلمان، مسیحی، مذهب

 ، متوسط، باال پایین طبقه اجتماعی
 ....... أهل،مجرد، مت تجرد/تأهل

 میزان استفاده
 شدید، مالیم، سبك، پاا میزان مصرف
 موقعیت مصرف

 صبح، عصر، نیمروز زمان
 حفاظت فردي، حفاظت از سایرین هدف
 اه در خانه، محل کار، سایر جامعه مکان
 هیچ کس، نامزد، همسر، دوستان همراهان
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 شناسایی مشکالت تغییر رفتار 

دهندگان خدمات بهداشتی، متخصصان بهداشـت، نماینـدگان جامعـه و اعضـاي گـروه مخاطـب بـالقوه،         ایههنگام مصاحبه با ار
اغلب، یکی از تنگناهاي اصلی بر سر راه پذیرپ رفتارهـاي سـالم،   . پذیرند کنید که چرا مخاطبان، رفتارهاي سالم را نمی سؤال 

  .دانش پایه و اولیه قبلی مخاطب است
جدول زیر با اشـاره  . ت تغییر رفتار، تنها ناشی از کمبود آگاهی یا نگرپ غلط مخاطبان شما نیستالزم است بدانید مشکال

 : دهد تري از این موضوع ارایه می به برخی از مشکالت تغییر رفتار، تصویر جامع
 

 ها پرسش طبقه

و زندگی مخاطب مـورد نظـر فـراهم    آیا خدمات یا محصوالت مورد نیاز براي پذیرپ رفتار دلخواه، در محیط کار  فراهم بودن
 است؟ 

 آیا مخاطب قادر به دریافت و استفاده از خدمات یا محصوالت متضمن رفتار دلخواه است؟  در دسترس بودن

  آیا مخاطب، از قدرت خرید خدمات و محصوالت متضمن رفتار دلخواه برخوردار است؟ زمان در اختیار و درآمـد  امکان خرید
 خدمت و یا محصول چگونه است؟مخاطب و نیز قیمت 

آیا براي مخاطب از نظر اجتماعی قابل قبول است که خدمت یا محصوالت متضـمن رفتـار دلخـواه را دریافـت و از      پذیرپ
 آن استفاده نماید؟ آیا براي آنها قابل قبول است که رفتار دلخواه را انجام دهند؟ 
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 راهنمای تحلیل وضعیت وضعیت موجود: نکات اصلی
 مشاهده کنید . 3

مطمئن شویدکه در محالت مختلف شـهر،  . بردارید  بینید، یادداشت در حد امکان با حضور در موقعیت مداخله با مردم گفتگو کنید و از آنچه که می
مختلفـی بازدیـد    هاي شدیدي وجود دارد، سعی کنید تا از محـالت  هاي مذهبی و یا فرهنگی، تفاوت اید و اگر به علت سنت وقت کافی صرف نموده

  .تان به دست آورید داشته باشید، به نحوي که دیدگاه روشنی از کل منطقه تحت پوشش برنامه
 : موارد زیر را مشاهده کنید

 ـ جلسات مشاوره 
 ـ بحث گروهی متمرکز در مراکز بهداشت

 ـ شرایط جامعه 
  .کنند مورد نظر زندگی و کار می هاي بهداشتی در جاهایی که مخاطبان ها، مواد آموزشی و فعالیت ـ پیام

   .هاي دسترسی به گروه خاصی از مردم راهکار مشاهده ابزار مؤثري است، نه فقط براي ارزیابی آنچه که در جریان است بلکه براي توجه به
 

د مـداخالت  شـوند و نیازمنـ   حتی در مشکالتی که با برقـراري ارتبـاط حـل نمـی    )تعیین راهبردهاي برقراري ارتباط استراتژیك 
آوري چنـین اطالعـاتی در تخمـین زمـان      جمـع . نیازمند تعیین مشکالت تغییر رفتار است( اقتصادي، اجتماعی یا حمایتی هستند

  .مورد نیاز براي وقوع تغییرات رفتاري نیز مؤثر است
 

 شناسایی افراد کلیدی مؤثر بر مخاطبان اولیه
توانیـد بـا    براي این کار می. ي مؤثر بر رفتار مخاطبان بالقوه را نیز شناسایی کنیدپس از شناسایی مخاطبان بالقوه، باید افرادکلید

شـواهد  . دهندگان خدماتی که در ارتبـاط مسـتمر بـا مخاطبـان شـما هسـتند، صـحبت کنیـد         هاي اجتماعی و ارایه مدیران برنامه
ها، با بخشی از مخاطبان بالقوه و رهبرجامعـه   تحقیقات معتبر را بررسی نموده و در بازدیدهاي غیررسمی از محالت شهر و خانه

ــد    ــحبت کنیــــــ ــتی صــــــ ــکالت بهداشــــــ ــورد مشــــــ ــر در مــــــ ــورد نظــــــ ــه. مــــــ ــار  برگــــــ ــاي کــــــ  هــــــ
  .ب را تکمیل کنید .2ـ1الف و . 2ـ1
 

 تعیین مخاطبان اولیه  .الف. 2ـ1برگه کار 
د نظر یـا در معـر  ابـتالي بـه     هاي مورد نظر که دچار مشکل بهداشتی مور هاي مردمی برخوردار از ویژگی گروه: دستور کار

   .آن هستند را شناسایی کنید و جدول زیر را براي هر یك از مخاطبان بالقوه تکمیل کنید
 منابع اطالعات درمورد مخاطب **مشکالت تغییر رفتار *مرحله تغییر رفتار هاي مخاطب ویژگی مخاطب

     

     

     
     
 

 داراي قصد، عامل، مروج فاقد دانش، آگاهی، تأییدکننده، * 
 قابلیت دسترسی، قابلیت پذیرپ، امکان خرید، قابلیت فراهم بودن** 
 

 تعیین افراد کلیدي مؤثر بر مخاطبان اولیه .ب .2ـ1برگه کار
دول جـ . هاي ارتباطی شما تأثیر گذارند، شناسایی کنید توانند بر تالپ افراد کلیدي مؤثر بر مخاطبان اولیه را که می: دستور کار

  .زیر را براي هر یك از افراد کلیدي مؤثر بر مخاطبان اولیه کامل کنید
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نگرپ نیازمند تغییر در  *شدت تأثیر تخمینی مخاطبان اولیه مخاطب کلیدي
 مخاطب اولیه

مخاطبان کلیدي از کجا  هاي ارتباطی مؤثر کانال
 کنند؟ اطالعات را کسب می

      
      
 

 کم، متوسط، شدید * 
 

 شناسایی منابع ارتباطی موجود. 3حلة مر
، 6در گـام  . هاي ارتباطی و منابع ارتباطی موجود اسـت  مرحلۀ سوم در تحلیل وضعیت موجود، شناخت فضاي ارتباطی، فعالیت

جا، بر ارزیابی منابع ارتباطی موجود براي طراحی و اجراي یـك   در این. هاي ارتباطی ارایه شده است دستورعمل انتخاب کانال
 . شود برنامه ارتباطی تأکید می

هاي ارتباطی به عنوان سیسـتمی بـراي دسترسـی بـه مخاطبـان مـورد نظـر و         برقرارکنندگان ارتباط استراتژیك از تمام کانال
بنـدي   هاي بین فردي، مبتنـی بـر جامعـه و ارتبـاط جمعـی طبقـه       هاي ارتباطی را به کانال انتقال پیام به آنها استفاده کرده و کانال

هاي ارتباط جمعی به ویژه وقتی که هدف از برقراري ارتباط، تغییر افکار عمومی یا هنجارهـاي فرهنگـی جامعـه     کانال.کنند یم
  .باشد، مؤثرتر هستند 

هـاي ارتبـاط بـین فـردي شـامل ارتبـاط        کانـال . بر ارتباط فردي با فرد دیگر یا یك گروه تأکیـد دارد  :هاي بین فردي کانال
م،ـالی از برقـراري   . کننـده اسـت   دهنده خدمات بهداشتی در مرکز بهداشتی بـا مراجعـه   همسر با همسر و ارایه همسال با همسال،

. دهنـده خـدمات بهداشـتی بـا اعضـاي تعـاونی زنـان باشـد         توانـد بـه صـورت ارتبـاط یـك ارایـه       ارتباط فرد با یك گـروه مـی  
 . شود یهاي بین فردي، از ارتباط شفاهی و غیرشفاهی استفاده م درکانال
هاي ارتباطی موجود مانند اعضاي فامیل یا اعضاي یك جامعـه   بر انتشار اطالعات از طریق شبکه: هاي مبتنی بر جامعه کانال
هنگامی مؤثر هستند که با هنجارهاي جامعه مرتبط بوده و بخشـی از مخاطبـان بتواننـد در بهبـود رفتـار      ها  این کانال. تأکید دارد

 . سایرین مشارکت کنند
سازند و در بسیي افکار عمـومی و ایجـاد    امکان ارتباط با گروه بزرگتري از مخاطبان را فراهم می: هاي ارتباط جمعی کانال

هـا شـامل رادیـو،     ایـن کانـال  . هاي آموزشی، سـرگرمی و تبلیغـی مـؤثر هسـتند     برنامه هنجارهاي جدید اجتماعی از طریق انواع
  .هاي اطالع رسانی و مکاتبات مستقیم پستی است بردها، پایگاه روزنامه، مجالت، بیلهاي چاپی جمعی مانند  تلویزیون و رسانه
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 آوری اطالعات های جمع روش: نکات مهم
 :سازد هاي ارتباطی مؤثر را فراهم می کار تحقیق پایه، اطالعات ضروري براي انتخاب راه

هاي مختلفی م،ل  توانید از تکنیك شان، می یر یك راهکار ارتباطی بر مردم و محیطبراي شناخت ابعاد مختلف تأث: نفعان مصاحبه با افراد کلیدي و ذي
. آوري نظرات کنترل مشـکل مـورد نظـر مفیـد اسـت      جمع. دهندگان خدمات بهداشتی و رهبران جامعه استفاده کنید ها، ارایه مصاحبه با مدیران برنامه

شـان از ایـن کـار را بررسـی کنیـد و از آنهـا بخواهیـد تـا در تعیـین           هـاي  ل مورد نظـر و انگیـزه  هنگام مصاحبه با افرادکلیدي، نحوه مقابله آنها با مشک
  .هاي ارتباطی نیز به شما کمك کنند استراتژي

هـاي جنسـیتی بـر دسترسـی بـه منـابع و میـزان         تحلیل جنسیتی با هدف توسعه مشارکت مردمی، موجب آشنایی شما بـا تـأثیر تفـاوت   : تحلیل جنسیتی
کند تا معیارهاي صحیحی را براي اطمینان از توجه کامـل بـه زنـان و     چنین تحلیلی به شما کمك می. شود اي می  هاي توسعه زنان در فعالیتمشارکت 

توجـه   آل، تحلیل جنسیتی نباید به تفکیك مسایل زنان منتهی شود بلکه باید در هر برنامه به نقش و جایگاه زنـان  طور ایده به. مسایل آنها انتخاب کنید
   .شود
شـان و نیـز     این تکنیك به طور عمده بر شناخت نقطـه نظـرات و درا مـردم از شـرایط زنـدگی     : آوري اطالعات در سطح جامعه ریزي و جمع برنامه

 :دو روپ عمده مورد استفاده براي این کار عبارتند از. چگونگی تغییر این شرایط تأکید دارد
اي از  نفـره  12تـا   6گري ماهر براي مدیریت بحث گروهی متمرکز، یك مشکل بهداشتی را با گـروه   تسهیلکه در آن : هاي گروهی متمرکز بحث .1

کننـده در رفـع آن    وي نظر اعضاي گروه را در مورد مشکل، علل احتمالی و افراد کمـك . گذارد ساعت به بحث می 2تا  1مخاطبان برنامه و به مدت 
  .کند  اعضاي گروه را بررسی می  ر آنها بر دانش، باور و نگرپجویا شده و منابع اطالعاتی گروه و تأثی

از کسانی که به تازگی به مشـکل مـورد نظـر مبـتال     . شوند تان محسوب می طور غیررسمی با کسانی مصاحبه کنید که از مخاطبان بالقوه  به: مصاحبه .2
سـعی کنیـد بـا افـراد موفـق و یـا نـاموفق در        . آن مشکل بهداشتی سؤال نماییـد  شان به اند و یا در معر  خطر ابتال به آن هستند، در مورد دیدگاه شده

  .پیشگیري و کنترل مشکل مورد نظر مصاحبه کنید
سهولت دسترسی مخاطبان بـه خـدمات و تجهیـزات و نحـوه ارتبـاط بـین        .از مراکز ارایه خدمات یا توزیع ملزومات بهداشتی بازدید کنید: مشاهده .3

شرایط تبـادل اطالعـات   . ده خدمت را مشاهده کنید و اجازه ندهید که حضور شما به طریقی بر روند کار در این مراکز تأثیر گذارددهن ارایه/ مشتري
 . خود را ثبت کنید دهنده خدمت را نیز بررسی نموده و مشاهدات ارایه/ بین مشتري

 
 های ارتباطی جاری  فعالیت
هـاي ارتبـاطی بـا مخاطبـان برنامـه مـورد نظـر         د اما چالش اصلی، انتخاب بهترین کانالتوانند متعدد باشن هاي ارتباطی می فعالیت
 :براي این کار سه رویکرد زیر مفید است. است

 هاي ارتباطی که پیش از این در زمینه ارتباطی مورد نظر و یا براي ارتباط با مخاطبان بالقوه شما انجام شـده   شناسایی تالپ
  .است

 چنـین  . انـد  هاي ارتبـاطی مشـابه بـراي مخاطبـان مـورد نظـر اقـدام نمـوده         نی که نسبت به اجراي بسیيمصاحبه با سایر کسا
هـاي ارتبـاطی اجـرا     هاي برنامه رویکردي، نقطه شروع خوبی براي تعیین شرکاي محلی برنامه و درا مشکالت و فرصت

 . شده در محل است

 : بندي کنید و موارد زیر را به خاطر بسپارید حه قبل، دستههاي توصیف شده در صف ها را مطابق با کانال این فعالیت
 خود باشید  هاي تولید شده براي مخاطبان بالقوه رسانه  به دنبال بررسی.   

 هـا   اند یا خیر؟ با مدیران برنامه هاي ارتباطی مذکور انجام داده اي در مورد رسانه از مؤسسات تبلیغاتی بپرسید که آیا مطالعه
توانند در مورد آنچه که انجام شـده یـا نشـده     آنها می. اند، مصاحبه نمایید یی که با مخاطبان شما ارتباط داشتهها در سازمان
  .هاي خوبی را ارایه دهند است، ایده

 هاي ارتباطی موجود تهیـه کنیـد و    کنند و فهرستی از کانال از نقاطی دیدن کنید که مخاطبان شما در آن جاها، زندگی می
  .اند، را شرح دهید ها، جمعیت تحت پوشش و نوع مخاطبانی را که به آنها دست یافته یك از کانال در مورد هر

افـراد یـا   )افـراد کلیـدي    .هـاي بهداشـتی موجـود اسـت     هاي ارتباطی، مصاحبه با مـدیران پـرومه   رویکرد سوم براي تعیین کانال
بـا ایـن کـار    . هاي ارتباطی آنها را مشخص نماییـد  ها و رسانه هر فعالیت بهداشتی را مشخص نموده و کانال( هاي مسئول سازمان



 

14 

 

 . هاي ارتباطی قبلی را شناسایی نموده و نیز میزان اثربخشی آنها را مشخص کنید هاي مورد استفاده در برنامه توانید پیام می
 

 ای  منابع ارتباطی، سازمانی و حرفه
تـان بـه شـما     توانند در اجراي برنامـه  ها و افراد ماهري را که می اشتی، سازمانهاي ارتباطی بهد ها و فعالیت عالوه بر تعیین برنامه

 : از این افراد، سؤاالت زیر را بپرسید. کمك کنند، شناسایی کنید
  هاي آموزشی براي آموزپ زندگی سالم را دارد؟  چه کسی تجربه تولید رسانه 

  ند؟ ا ترین مؤسسات تبلیغاتی فعال در منطقه شما کدام برجسته 

  هاي رادیویی و تلویزیونی را تولیدکند؟  تواند برنامه چه کسی می 

  دهندگان خدمات بهداشتی و مددکاران اجتماعی درگیر هستند؟  هایی در آموزپ ارایه چه سازمان 

  ی یـا  ارتباطی در جامعه مورد نظر وجـود دارد؟ اگـر بلـی، اعضـاي آن چـه کسـان        یا انجمنی از افراد یا مؤسسات  آیا شبکه
 شان چیست؟  هایی هستند و دیدگاه سازمان

  .هاي خود، کامل کنید پ را براي خالصه نمودن یافته .3ـ1ب و  .3ـ1الف،  .3ـ1هاي کار  برگه
 

 هاي ارتباطی موجود  تعیین کانال. الف. 3ـ1برگه کار 
به تفکیك نام، نوع کانال، مخاطبـان تحـت   هاي ارتباطی فعال در زمینه ارتقاي سالمت در جامعه مورد نظر را  کانال: دستورکار

  .تان در مورد هر کانال مشخص کنید پوشش و منابع کسب اطالعات
 ***منابع اطالعاتی مخاطبان تحت پوشش **نوع کانال ارتباطی *نام کانال ارتباطی

     
    

    

    
 

 الع رسانی، غیره م،ل نام شبکه رادیویی، شبکه تلویزیونی، مجله، روزنامه، پایگاه اط* 
 نوع کانال مانند رادیویی، تلویزیونی، اینترنتی، مطبوعاتی و غیره ** 
  شما در مورد این کانال ارتباطی  منبع کسب اطالع*** 

 

 

  تعیین فضاي ارتباطی موجود .ب. 3ـ1برگه کار 
 . هاي مناسب ارتباطی موجود در ناحیه موردنظر خود را مشخص سازید تالپ: دستورکار
 مخاطبان مورد نظر هاي کلیدي پیام موقعیت/ کانال مدیر برقراري ارتباط *وع ارتباطن

     

     

     

هـاي   یا صوتی و برگهارتباط بین فردي ارتباط فرد با فرد یا فرد با گروه بوده و ممکن است شامل استفاده از فلیپ چارت، پوستر، سی دي تصویري * 
هاي ارتبـاط   رسانه .دهد اي فامیل و جامعه انتشار میهاي اجتماعی موجود مانند اعض ر جامعه، اطالعات را از طریق شبکهارتباط مبتنی ب .آموزشی باشد

  .تر دارند جمعی تأکید بر دسترسی به مخاطبان بیشتر و وسیع
 تعیین همکاران برقراري ارتباط استراتژیك  .پ. 3ـ1برگه کار 
  .توانند به شما کمك کنند شخص کنید که در برقراري ارتباط استراتژیك براي سالمت میها یا افرادي را م سازمان: دستورکار

 

 منابع اطالعات تجربه ارتباطی در زمینه سالمت *نوع تخصص ارتباطی نام سازمان یا فرد
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هـاي آموزشـی    تی چـاپی و الکترونیـك، تولیـد و پخـش برنامـه     هاي بهداش آموزپ، بسیي اجتماعی، جلب حمایت همه جانبه، تولید و انتشار رسانه* 
 هاي آموزشی ملی هاي سرگرمی آموزشی، تحقیق و ارزشیابی، طراحی و اجراي بسیي تلویزیونی، تبلیغات، بازاریابی اجتماعی، برنامه

 
 ارزیابی شرایط محیطی . 4مرحلة 

. شـود  اسـت کـه برنامـه ارتبـاطی درآن اجـرا مـی      اي  امعهچهارمین مرحله در تحلیل وضعیت موجود، ارزیابی شرایط محیطی ج
گـاه موضـوع بهداشـتی    . تواند ایجاد رفتاري باشدکه به محصول یا خدمت دیگري وابسته نیست موضوع بهداشتی مورد نظر می

 مورد نظر مستلزم وجود محصوالتی است کـه بایـد بـه آسـانی در دسـترس باشـند یـا در مـواردي م،ـل واکسیناسـیون، مسـتلزم           
همکاري سیستم ارایه خدمات بهداشتی است که این مالحظات باید به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی شـرایط محیطـی جامعـه    

  .مورد توجه قرار گیرد
 

 خدمت و یا محصول بهداشتی و حمایت از رفتار 
دهندگان  رفتارها؛ ظرفیت ارایهبا ارزیابی میزان فراهم بودن، امکان دسترسی، امکان خرید و نیز پذیرپ خدمات، محصوالت و 

  .یابد شان افزایش می هاي ارتباطی خدمات بهداشتی در طراحی و اجراي تالپ
  با همکاران خود، مشورت کنید و با کمك آنها، ظرفیت ارایه خدمات و تقاضـاي موجـود بـراي خـدمات     :میزان فراهم بودن
 : سؤاالت کلیدي شامل موارد زیر است. تان را تخمین بزنید

   آیا امکان افزایش ظرفیت براي رفع تقاضاهاي روبه رشد وجود دارد؟ 

   سرعت شما در تأمین نیازهاي روزمره و پشتیبانی از انبارها چگونه است؟ 

   آیا قادر به پاسخگویی به مشتریان بیشتري هستید؟ 

  شما فراهم است؟   آیا ملزومات کافی براي ارایه خدمات 

  مرتب در دسترس و فراهم است؟  طور  آیا این ملزومات به 

آورید که خـدمات موجـود نتوانـد پاسـخگوي آن باشـد؟ در صـورت        از خودتان سؤال کنید آیا انتظاراتی را به وجود نمی
 جواب بلی، باید این مساله را درنظر بگیرید که آیا تغییر رفتار مورد نظر ضروري است یا خیر؟

ابتـدا  . شـما مفیـد اسـت     رایط محیطی و تعیین مشکالت بالقوه در تحقـق اهـداف  انجام تحلیلی رقابتی، براي شناخت بهتر ش
بنـدي انتخـابی،    مشخص کنید آیا شما در ترویي یك محصول، خدمت یا رفتار تنها هسـتید یـا نـه؟ و سـپس بـا توجـه بـه دسـته        

  .فهرست رقباي خود در ارایه آن خدمت را تهیه کنید
 

هاي رفتاري قابل ارایه براي کمك به مردم در پذیرپ رفتار سالم مورد نظر  حمایتفهرست محصوالت، خدمات یا : نکته مهم
  .دهند هایی رفتارها، محصوالت و خدمات مورد نظر را ارایه می را یادداشت کنید و مشخص سازید که چه افراد یا سازمان

 

طبـان بـه آنهـا دسترسـی دارنـد یـا نـه؟        تنها وجود خدمات و ملزومات کافی نیست، باید بررسی شود که مخا :امکان دسترسی
  .رسانی، حیاتی است تعیین سطح دسترسی به کاال یا خدمات مرتبط با رفتار مورد نظر قبل از اجراي یك بسیي اطالع

تواند خدمات و یا ملزومات مـورد نظـر را خریـداري کنـد؟ عـالوه بـر        سؤال کنید که آیا مخاطب اولیه شما می :قدرت خرید
با درا چنین . ه زمان و تالپ الزم براي برخورداري مشتري از خدمت یا خرید وسیله مورد نظر نیز توجه کنیدقیمت و پول، ب
  .توانید استراتژي ارتباطی مؤثرتري را انتخاب کنید اي، می مشکالت بالقوه
دهنـدگان و   ایـه بـا ار . در مـورد مقبولیـت اجتمـاعی اسـتفاده از محصـول یـا خـدمت مـورد نظـر تحقیـق کنیـد            :میزان پذیرش
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 .کنندگان خدمت مورد نظر مصاحبه نموده و مشکالت موجود براي تـرویي رفتـار سـالم مـورد نظـر را شناسـایی کنیـد        استفاده
هاي خود در این چهار زمینه را با مدیران مسـئول ارایـه خـدمت و توزیـع محصـوالت برنامـه مـورد نظـر مـرور           سؤاالت و یافته

  .نمایید
میزان فراهم بودن و امکان دسترسی به محصوالت و خدمات، از چندین مرکز ارایه خدمت بازدید  سعی کنید براي بررسی

  .کنید
 

 شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
بـزه، بیکـاري، فقـر و    . توانند برقراري ارتباط بـراي ارتقـاي سـالمت را محـدود سـازند      شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی می

با مـدیران برنامـه در مـورد شـرایط اجتمـاعی مـؤثر بـر توانـایی         . گذارند گی بر رفتار سالم تأثیر میهاي اجتماعی هم محرومیت
انـد   در مورد قوانین جاري، مطالعه نموده و ببینید آیا مقرراتـی وضـع شـده   . ترویي موضوعات بهداشتی مورد نظر مشورت کنید
و شـرایط زنـدگی آنهـا را نیـز ثبـت        چالشی مرتبط با مخاطبـان سایر موضوعات . که در ترویي رفتار سالم مورد نظر مؤثر باشند

  .کنید
 تعیین میزان حمایت از خدمت یا محصول بهداشتی .الف. 4ـ1برگه کار 
خدمات و محصوالت بهداشتی قابل ارایه به مردم براي پیشگیري و درمان مشکل بهداشتی مورد نظـر را مشـخص    :دستور کار
طور مختصـر میـزان فـراهم بـودن، در دسـترس بـودن، قابلیـت پـذیرپ و          در مورد هر یك از خدمات و محصوالت، به. نمایید

  .امکان خرید آن را شرح دهید
خدمت ارایه / محصول

 شده
امکان  **میزان دسترسی *میزان فراهم بودن دهنده خدمت رایهسازمان ا

 ***خریداري
 منابع اطالعاتی ****میزان پذیرپ

        
       

       
 

 محصول یا خدمت در کجا فراهم است؟ * 
  .چه کسی به محصول یا خدمت دسترسی دارد؟ هر کسی که اجازه استفاده از آن را ندارد، ذکر کنید** 
اي مشتري، خریدن یا استفاده از محصول یا خدمت چقدر هزینه دارد؟ نه فقط در قالب قیمت محصول یا خدمت بلکه به هزینه رفت و آمد و بر*** 

  .زمان انتظار براي برخورداري از خدمت یا دسترسی به محصول نیز فکر کنید
 . ذیرپ استکنندگان مورد نظر تا چه حد مورد پ محصول یا خدمت در بین استفاده**** 
 

 تعیین شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی منطقه اجراي برنامه  .ب. 4ـ1برگه کار 
  .تان را مشخص کنید برقراري ارتباط  تمامی شرایط محیطی مؤثر بر توانایی :دستور کار

  شرایط اجتماعی مؤثر در ایجاد انگیزه براي تغییر رفتار و بهبود بهداشتی .1

  مؤثر در ایجاد انگیزه براي تغییر رفتار و بهبود بهداشتی شرایط اقتصادي  .2

   شرایط سیاسی مؤثر در ایجاد انگیزه براي تغییر رفتار و بهبود بهداشتی .3

 
 ها و تهدیدها  تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصت. 5مرحلة 

براي این کـار از چـارچوب   . اید نموده آوري مرحلۀ بعدي، انجام مروري اجمالی برکلیه اطالعاتی است که تا اینجاي کار جمع
SWOT ها و تهدیدها ، فرصت نقاط قوت، نقاط ضعف: شود استفاده می.  
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تان در برقراري ارتباط استراتژیك براي ارتقـاي سـالمت    هاي خود را مرور نموده و فهرست نقاط قوت و ضعف ابتدا، داده
ان تهیه نموده و منابع مالی، انسانی و تکنولومیکی که ممکن است بـه  ت فهرست مذکور را با همکاري اعضاي تیم. را تهیه نمایید

 : تان بپرسید به نحوي مشابه، سؤاالت زیر را از خود و اعضاي تیم. برنامه ارتباطی شما کمك کنند، بررسی و مرور کنید
 هاي کلیدي وجود دارند؟  براي بهبود بهداشتی از طریق برقراري ارتباط استراتژیك، چه فرصت 

 کنند؟  چه تهدیدهایی، توانایی بهبود بهداشتی از طریق برقراري ارتباط استراتژیك را تهدید می 
  .را کامل کنید SWOTبرگه کار تحلیل 

 
 SWOTتحلیل  .5ـ1برگه کار 

 نقاط ضعف نقاط قوت

  

  

 تهدیدها ها فرصت
   
  
 

 د،یدیرسـ  9کـه بـه گـام     یهنگام. دییخالصه نما 6ـ1رگه کار ب لیبا تکم د،یا موجود آموخته تیوضع لیاکنون آنچه که از تحل
مـورد و دو برگـه    كیـ  6و  5 ،4، 3، 2 يهـا  از گام كیاز هر ) دیینما بیترک گریرا با هفت خالصه برگه کار د 6ـ1برگه کار 

 كیتبـاط اسـتراتژ  ار يبرنامـه برقـرار   كیـ  نیتـدو  يبرا یخوب يکار، راهنما يها مجموعه از برگه نیا(. 6گام  کار خالصه از
 يهـا  يجـامع، اسـتراتژ   يدیـ بـا د  دیتوان یها، م برگه نیشده در قالب ا لیبر اطالعات تکم يبا مرور. ارتقاي سالمت است يبرا
 . دیمورد نظر را انتخاب کن یارتباط
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 خالصه تحلیل وضعیت موجود . 6ـ1 برگه کار
آنها براي تکمیـل خالصـه تحلیـل وضـعیت موجـود در جـدول        اید، بررسی و از هاي کاري را که کامل نموده برگه: دستورات

 . زیراستفاده کنید
 

    .مشکل بهداشتی که ما با آن مواجه هستیم  .1
   مخاطبان بالقوه اولیه  .2
  : هاي کلیدي که باید بر آن تأکید کنیم، عبارتند از چالش  .3

  هاي مرتبط با دانش، نگرپ و رفتار مخاطبان  ـ چالش
   هاي مرتبط با توان برقراري ارتباط مؤثر  لشـ چا

  سازد  تر می هاي مرتبط با ایجاد شرایطی که اتخاذ رفتار دلخواه براي مخاطبان را آسان ـ چالش
  : هاي کلیدي که باید بر آنها تأکید کنیم، عبارتند از فرصت  .4

  هاي مرتبط با دانش، نگرپ و رفتار مخاطبان  ـ فرصت
  ي مرتبط با توان برقراري ارتباط مؤثر ها ـ فرصت
   .سازد می  هاي مرتبط با ایجاد شرایطی که اتخاذ رفتار دلخواه براي مخاطبان را آسان ـ فرصت

   (.عوامل غیرقابل تغییري که ممکن است کارایی ما را محدود کند)ها  واقعیت  .5
    .ستیابی به بهبود دلخواه بهداشتی به دست آوریمهاي زیر را براي د ما توقع داریم تا بتوانیم مشارکت .6

 

 
 خالصه

ریـزي برقـراري ارتبـاط     اکنون باید در مسیر برنامه .دهد این گام، ابزارهاي الزم براي تحلیل وضعیت موجود را به شما ارایه می
 : استراتژیك براي ارتقاي سالمت در خصوص موارد زیر تسلط کامل داشته باشید

 مشکل  تعیین و شناخت 

  تعیین مخاطبان بالقوه 

  تعیین منابع ارتباطی موجود 

 ارزیابی شرایط محیطی  

 ها و تهدیدهاي  مروري بر نقاط قوت و ضعف کلیدي در خصوص منابع انسانی، تکنولومیکی و مالی موجود و نیز فرصت
 محیطی مؤثر در برقراري ارتباط استراتژیك 

 . هاي ارتباطی مناسب هستید حرکت به سوي انتخاب استراتژيبه محض تکمیل این پني مرحله، شما آماده 
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 دسته بندي مخاطبین: گام دوم

بنـدي و   به معنی گروه« بندي مخاطبان دسته»وامه  .بندي مناسب مخاطبان است طراحی یك استراتژي ارتباطی مؤثر نیازمند دسته
ست که از نیازهـاي ارتبـاطی همسـان و مرتبطـی برخـوردار      تر و مرکب از کسانی ا هاي کوچك سازماندهی مخاطبان در گروه

تـرین   تـرین و اثـربخش   برقرارکننـدگان ارتبـاط، بـراي دسـتیابی بـه مناسـب       .هـاي مشـابهی دارنـد    ایالت و ویژگیبوده و نیز تم
  .کنند تري تقسیم می هاي همسان کوچك هاي ارتباطی، مخاطبان را به گروه روپ
هـر گـروه از   . شـوند  هـاي متعـددي از مخاطبـان تعیـین مـی      ، در هـر برنامـه ارتبـاطی گـروه    گونه که در گام اول آمده همان

  .برند طور مستقیم از تغییرات رفتاري مورد نظر بهره می مخاطبان، شامل کسانی است که به
ي چهـار  در ایـن گـام، راهنمـا   . هـاي ارتبـاطی شـما هسـتند     وظیفۀ شما، تعیین دقیق تمام مخاطبانی است کـه نیازمنـد تـالپ   

  .شود بندي و تعیین مخاطبان کلیدي، اولیه و ثانویه ارایه می اي دسته مرحله
هـاي بعـدي    رسـیدکه در برداشـتن گـام    خود می  با پیروي از این مراحل، به شناخت خوبی از تمامی مخاطبان برنامه ارتباطی
  .استگشا  شما براي برقراري یك ارتباط استراتژیك مؤثر براي ارتقاي سالمت، راه

 های مختلف مخاطبان  تعیین گروه. 1مرحلة 
بندي مخاطبان داریـد یـا خیـر؟ در واقـع اگـر تمـامی        اولین سؤالی که باید جواب داده شود این است که آیا شما نیازي به دسته

وعـه یکسـانی از   هـاي یکسـانی، مجم   طور مؤثر و از طریق مجموعه کانال مخاطبان بالقوه برنامه شما به عنوان یك کل بتوانند به
بندي مخاطبـان هـم بـراي آنهـا      بندي آنها ندارید، اما در اک،ر موارد دسته ها را دریافت دارند، در این صورت نیازي به دسته پیام

  .افزاید هاي ارتباطی شما می مفید است و هم بر اثربخشی فعالیت
در . بنـدي مخاطبـان مـؤثر باشـد     ري شـما بـراي دسـته   گیـ  تواند بر تصمیم بدیهی است که مهیا بودن یا نبودن منابع کافی، می

شود و هـر یـك از    هاي ارتباطی شما می بندي مناسب مخاطبان موجب افزایش اثربخشی تالپ صورت وجود منابع کافی، دسته
 دسـتور عمـل صـفحه بعـد را مـرور نمـوده و      . برند هاي ارتباطی ویژه خود سود بیشتري می هاي مختلف مخاطبان از رسانه گروه
  .بندي مخاطبان تکمیل کنید را براي دسته 2ـ2و  1ـ2هاي کار  برگه
 : بندي مخاطبان در موارد زیر مفید است دسته
دهنـد از   کنندگان آن یا کسـانی کـه رفتـاري را انجـام مـی      هاي یك خدمت از غیراستفاده کننده هنگامی که تفکیك استفاده. 1

 . باشددهند، مفید  کسانی که آن رفتار را انجام نمی
شان براي انتخاب یك رفتـار   بندي مخاطبان براساس انواع و سطح اطالعات مورد نیازشان و یا میزان انگیزه هنگامی که دسته. 2

  .مفید باشد
  .بندي مخاطبان براساس افراد کلیدي و با توجه به منابع مؤثرکسب اطالعات مفید باشد هنگامی که دسته. 3
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 مخاطبان  بندی دسته: 1ـ2برگه کار 
خـود را براسـاس نتـایي تحلیـل       هـاي ارتبـاطی   مخاطبان بـالقوه تـالپ  : هاي مختلف مخاطبان تعیین گروه ـ1مرحله : دستور کار

بــراي هــر گــروه بــزرگ . نــام مخاطبــان بــالقوه را در اولــین ســتون جــدول زیــر بنویســید. وضــعیت موجــود، مشــخص ســازید
یـك نقطـه تمـایز     .را مشـخص سـازید  ( یز از سایرگروهایژه، مشخص و متمابا صفات و)تر ممکن  هاي کوچك مخاطبان،گروه

  .مهم، موردي است که مستلزم پیام یا استراتژي ارتباطی متفاوتی باشد
 

مخاطبان 
 بالقوه

هاي  زیرگروه
احتمالی به 
تفکیك مرحله 
 *تغییر رفتار

هاي  زیرگروه
احتمالی به تفکیك 

هاي  تفاوت
 **جغرافیایی

تمالی هاي اح زیرگروه
هاي  به تفکیك تفاوت
 ***دموگرافیك

هاي احتمالی به  زیرگروه
هاي  تفکیك تفاوت
 ****اجتماعی و فرهنگی

هاي احتمالی  زیرگروه
به تفکیك سایر 
 ها تفاوت

      
     

     

      

     

     

 

 فاقد دانش، آگاه، تأییدکننده، داراي قصد، عامل، مروج * 
 ستایی ـ شهري منطقه، شهر، رو** 
 سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد کودکان، میزان تحصیالت، شغل  ***
 زبان، فرهنگ، مذهب، طبقه اجتماعی ****
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  بندی مخاطبان اولویت. 2مرحلة 
ل آیا منابع کافی براي دسترسی به تمام افرادي که تحت تأثیر یك مشک: بندي مخاطبان نیازمند پاسخ به این سؤال است اولویت

گیري در این زمینه دارد کـه کـدام    بهداشتی و یا در معر  خطر ابتالي به آن هستند، وجود دارد؟ اگر خیر، تیم نیاز به تصمیم
  .بخش از مخاطبان باید ابتدا مورد توجه قرارگیرند

با تمامی مخاطبان از اي، حرکت مؤثري را براي برقراري ارتباط  توان با اتخاذ رویکردي مرحله بندي مخاطبان می با اولویت
بنـابراین در ایـن   . طریق توجه به مخاطبانی که ظرفیت کمك به سایر مخاطبان در مراحل مختلف تغییر رفتار دارند، ایجاد نمود

اي  تر بوده، براي شنیدن پیام بیشترین پذیرپ را داشته و یا در مرحلـه  مرحله اولویت با مخاطبانی است که دسترسی به آنها ساده
مـا را انجـام    مخاطبانی کـه از قبـل رفتـار دلخـواه      .له بعدي تغییر رفتار بیشتر باشدکه در آن احتمال حرکت به سمت مرحباشند 
بـه عنـوان افـراد معتبـر،     ( کننـدگان  عمـل )چنین افـرادي  . توانند تشویق شوند تا این رفتار را به سایرین توصیه کنند دهند، می می
پیگیـري   ران خوبی محسوب شوند که پیشرفت سایر مخاطبان را در طول مراحل تغییر رفتـار، توانند به عنوان مروجان و همیا می
بندي مخاطبان را انجام  کند تا اولویت تان کمك می به شما و تیم پ. 2ـ2و جدول  ب. 2ـ2و  الف. 2ـ2هاي کار  برگه .کنند می
  .دهید
 

 بندی مخاطبان  اولویت :الف. 2ـ2برگه کار 
بندي باید مخاطبان با خصوصـیات ویـژه    این دسته. اید مرور کنید انجام داده 1بندي مخاطبانی را که در مرحله  دسته: دستور کار

بنویسید و سپس براي کمك به  1هاي مخاطبان بالقوه را در ستون  اسامی هر یك از زیرگروه .را از یکدیگر متمایز ساخته باشد
 . یدبندي مخاطبان، به سؤاالت زیر پاسخ ده اولویت

 

زیر گروه 
مخاطبان 
 بالقوه

جمعیت 
تخمینی 
 *گروه

آیا این زیرگروه، نیازمند 
هاي  ها و رسانه پیام

آموزشی اختصاصی 
 **هستند؟

تغییر رفتار اعضاي این 
زیرگروه در دسترسی به 
اهداف برنامه، تا چه حد مهم 

 ***است؟ 

احتمال وقوع تغییرات مورد 
نظر در چارچوب زمانی این 

 ****ر است؟برنامه چقد

در منابع برنامه ارتباطی، منبعی 
براي تغییر رفتار اعضاي این 
 زیر گروه وجود دارد؟

      
      

      

      
 

  .تعداد افراد گروه را تخمین بزنید* 
  .هاي منتخب نیستید، پاسخ بلی بدهید روههاي یکسان با سایر زیرگ ها و رسانه اگر قادر به ترویي رفتار دلخواه در این زیرگروه با استفاده از پیام** 
 بسیار مهم، مهم، کم اهمیت، مهم نیست *** 
  بسیار، تا حدي، غیر ممکن**** 





 

93 

 

 بندی مخاطبان در اولویت رتبه :ب. 2ـ2برگه کار 
  .بندي کنید ده، رتبهخود را به صورتی که در زیر آم  هر یك از مخاطبان بالقوه قبلیهاي برگه کار  با استفاده از جواب: دستور کار

 اندازه مخاطب مخاطب
اهمیت براي سالمت 

 عمومی

احتمال این که مخاطب 
هاي  نسبت به تالپ

 .ارتباطی، پاسخگو باشد
 *بندي رتبه

آیا الزم است که براساس 
این مالحظات، این مخاطب 
 در راهکار منظور شود؟

آیا براساس این مالحظات، فقط 
تأکید بر این مخاطب در جهت 

تان، کافی  یدن به اهداف برنامهرس
 خواهد بود؟

 A B C A + B + C =   

 

  احتمال بندي رتبه اهمیت بندي رتبه درصد جمعیت بندي رتبه

  

  اصالط 1 اصالط 1 1ـ5 1
   2  2 6ـ10 2
  تا حدي 3 تا حدي 3 11ـ15 3
   4  4 16ـ20 4
  زیاد 5 زیاد 5 >20 5
       

       
       
       

  .هاي ارتباطی خود دایره بکشید هاي مخاطب در اولویت براي تالپ براساس مطالب فوق، در ستون اول دورگروه
 غیرمحتمل  0ـ 5  .ج    محتمل 6ـ9  .ب  خوب  10ـ15رتبه  .الف : ها بندي کل رتبه رتبه* 
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 ان بالقوه بندی استراتژی ارتباطی با مخاطب مرحله: پ. 2ـ2برگ کار 
بنـدي، جـدول زیـر را     بندي استراتژي ارتباطی با مخاطبان بالقوه و استدالل منطقی تان براي این مرحلـه  براي مرحله: دستور کار
هـاي مخاطـب در    الزم است تعیین کنید که منابع کافی براي دسـتیابی بـه اهـداف اختصاصـی هـر یـك از گـروه        .تکمیل کنید

فراهم است یا نه؟ در صورت امکان، چارچوب زمانی خـاص و مـرتبط بـا هـر مرحلـه را بیـان       چارچوب زمانی راهکار مربوطه 
  .کنید

 

هاي مخاطبان در  گروه
 اولویت

 بندي استدالل منطقی براي مرحله استراتژي 3مرحله  استراتژي 2مرحله  استراتژي 1مرحله 

     

     

      

     

     

     

 
 لیدیتعیین مخاطبان ک. 3مرحلة 

شوند که هدف از این کار، بسیي آنها براي تأثیرگـذاري بـر    در سومین مرحله، افراد کلیدي مؤثر بر مخاطبان اولیه مشخص می
در این مرحله پس از مرور مطالب آموزشی و متن زیر، براي کمـك بـه تـیم خـود، از     . مخاطبان اولیه به نفع رفتار دلخواه است

براي تعیین این که چه کسی در مورد مشکل بهداشتی مورد نظـر بـر دانـش و    . استفاده کنید ب. 3ـ2و  الف. 3ـ2هاي کار  برگه
 : مخاطبان اولیه شما تأثیر و نفوذ دارد، این سؤاالت را بپرسید  نگرپ

 کند؟  هاي پیشگیري و حل مشکل مورد نظر را به مخاطبان اولیه شما پیشنهاد می چه کسی روپ 

 ي جستجوي کمك در زمینه پیشگیري و یا حل مشکل بهداشتی مـورد نظـر، تـأثیر و نفـوذ     چه کسی بر تصمیمات آنها برا
 دارد؟ 

  چه کسی بر تصمیم آنها در تالپ براي استفاده از محصوالت خاص یا انجام رفتارهاي بهداشتی معین، تأثیر و نفوذ دارد؟ 

 شان، نفوذ و تأثیر دارد؟  چه کسی بر تصمیم آنها براي تداوم یا عدم تداوم رفتارهاي جدید بهداشتی 

. اي مانند سن و جنس و در قالب ارتباط آنهـا بـا مخاطـب اولیـه شـرح دهیـد       این تأثیرات خارجی را در قالب خصوصیات ویژه
 دهند؟  براي م،ال آیا آنها دوستان یا اقوام مخاطبان اولیه هستند؟ آیا آنها خدمات یا محصوالتی را به مخاطبان شما پیشنهاد می

دهنده خدمات خـود و   دهندگان خدمات و ملزومات بهداشتی براي مخاطبان اولیه را مشخص نمایید و شبکه ارایه ارایه تمام
پس از تهیه فهرست افراد کلیدي، میزان نفوذ و تـأثیر آنهـا را تخمـین    . دهندگان خدمات جایگزین را نیز شناسایی کنید نیز ارایه
خدمت بیشتر است یا فرد خاصی در خانواده و یا همسران و والـدین؟ هنگـامی کـه قـرار      دهنده براي م،ال نفوذ یك ارایه. بزنید

است مخاطب اولیه را از انجام کاري بازدارید رهبران مذهبی مؤثرترند یا والدین؟ و یا تأثیر این افراد بر جوانـان و یـا همسـاالن    
ر مخاطـب اولیـه، خـدمات جلـب حمایـت و تـرویي رفتـار        چگونه است؟ با تخمین میزان نفوذ و تأثیر هر یك از افراد کلیدي ب

 . شود تر می تان مقرون به صرفه و اثربخش تیم
توانید میزان سرمایه مورد نیاز براي  با آگاهی از این مساله می .ي به رفتار دلخواه را جویا شویدالزم است نگرپ افراد کلید

   .رتباطی خود را تخمین بزنیدم،بت و جلب حمایت افراد کلیدي از برنامه ا  ترویي نگرپ
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 شناسایی مخاطبان کلیدی: الف. 3ـ2برگه کار 
  .اید را بنویسید و سپس به سؤاالت جواب دهید انتخاب نموده 2در ستون اول، اسامی مخاطبانی که در مرحله : دستور کار

 

مخاطب اولیه در مورد سالمتش با چه  مخاطب اولیه
 کند؟ کسی صحبت می

تار مخاطب اولیه در زمینه رفع چه کسی بر رف
 نیازهاي سالمتش تأثیر و نفوذ دارد؟

چه کسی اطالعات بهداشتی، محصوالت و 
خدماتی که مخاطب اولیه نیاز دارد را ارایه 

 دهد؟ می

    

    

 تحلیل فرد تأثیرگذار : ب. 3ـ2برگه کار  
را در بـاالي ایـن   ( تشویق بـه انجـام یـك رفتـار سـالم نماییـد      خواهید آنها را  مخاطبانی که می)اسامی مخاطبان اولیه : دستورات

  .جدول بنویسید
 

 چ ج ث ت پ ب

چه کسی بر سالمت 
مخاطب اولیه تأثیر 

 گذارد؟ می

 آنها چقدر نفوذ دارند؟
 (شدید، متوسط، کم)

آنها اخیراط مخاطب اولیه را تشویق 
کنند یا  به انجام چه رفتاري می

 کنند؟ نمی

ر آنها چه موقع رفتا
دلخواه را تشویق 

 کنند؟ می

چرا آنها رفتار دلخواه را 
 کنند؟ تشویق نمی

مهمترین منابع اطالعاتی 
 اند؟ افراد کلیدي کدام

  
 

  
 

 
 

 

 
 رسم تصویری از مخاطبان اولیه . 4مرحلة 

یـه و افرادکلیـدي بـه شـما     تان در برقراري ارتباطی مؤثر با مخاطبان اولیه، ثانو این مرحله براي تقویت رویکرد خالق شما و تیم
به عبارت دیگر با ترسیم تجسمی ذهنی از مخاطبـان  . بندي شده خود را چگونه به تصویر بکشید دهدکه مخاطبان دسته نشان می

 . توانید به آنها زندگی بخشید شما بر روي کاغذ، می
ظـر اسـت، بـه نحـوي کـه هنگـام       ها و امیدهاي مخاطبان مورد ن هدف از رسم چنین تصویري، درا کامل عالیق، خواسته

این کـار را بـا نگـاه بـه     . اید، متمرکز شوید اي که رسم کرده ها بتوانید به جاي افراد نامشخص، روي مخاطب نمونه طراحی پیام
  .تحقیقات پایه و کمی خود شروع کنید و سپس از اطالعات کیفی استفاده کنید

 آوري اطالعـات در  جمـع . هاي اقتصادي اجتماعی توجـه کنیـد   و داده در ترسیم هر دسته از مخاطبان، به متغیرهاي جمعیتی
تواند به درا مسایلی همچـون میـزان اعتمـاد بـه نفـس و رفتارهـاي        شناختی اعضاي گروه مخاطبان می هاي روان مورد ویژگی
تصـویري کلـی و    هاي اجتماعی اقتصادي تحلیـل نمـوده و سـپس    این صفات ویژه را همراه داده. آمیز آنها کمك کند مخاطره

 . تان رسم کنیدکه مبتنی بر واقعیت باشد شفاف از مخاطب
در مـورد خصوصـیات ویـژه    . تـان بسـپارید   تان را با ترسـیم تصـویرپ بـه ذهـن     کند تا مخاطب این تمرین به شما کمك می

ي کنیدکـه بـه بهتـرین    آمیـز  اي رنـگ  اید، به گونه وکلیدي گروه مخاطب، فکر کنید و تصویري که از یکی از افراد آن کشیده
  .شکل بیانگر او باشد
اگر تصویرتان مربوط به یك زن است، بنویسد چند سال دارد و شبیه چه کسی اسـت و  . اید، شرح دهید تصویري را که کشیده
کنـد؟   اگر متأهل است، شوهر او شبیه کیست و چند فرزند دارد و آیا بـا مـادر شـوهرپ زنـدگی مـی      .کند در کجا زندگی می
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اي بـه   اي او چیسـت و آیـا عالقـه    هـاي رسـانه   کند و عـادت  کند یا نه؟ چه کار می سید که روستایی است یا شهري؟ کار میبنوی
ایـد، بنویسـید و در ایـن داسـتان،      سپس داستانی دربارۀ شخصیتی که خلق کـرده . تماشاي تلویزیون یا گوپ دادن به رادیو دارد

تـان   اي کـه از مخاطـب   پرتره. تان را شرح دهید ن در مورد رفتار بهداشتی دلخواهتا هاي کلیدي مخاطب رفتار و برخی از نگرپ
توانـد نشـانگر حقـایق و جزییـات      اید نباشد امـا مـی   تان یافته کنید ممکن است نشانگر تمامی حقایقی که در تحقیق پایه رسم می
  .زیادي باشد

 
 رسم تصویری از مخاطب اولیه. 4ـ2برگه کار 
هـاي موجـود تصـویري از یـك یـا گروهـی از        فاده از این برگه یا بر روي یك برگه جداگانـه، براسـاس داده  با است: دستورکار

صورت کامل و با جزییات بیشـتر    نقاشی شما باید بیانگر پاسخ فرد به هنجارهاي اجتماعی بوده و او را به. مخاطبان اولیه بکشید
  .تان را بگویید زندگی مخاطبدرکنار این نقاشی، داستان یك روز از . توصیف نماید

 
 بندی مخاطب خالصه تصمیمات تقسیم. 5ـ2برگه کار 
در اولین ستون از برگه کار خالصه، مخاطبان اولیه که باید با آنها ارتباط برقرار نمایید و دالیل منطقـی ایـن ارتبـاط    : دستورکار
اي  مین سـتون در صـورت وجـود اسـتراتژي مرحلـه     سپس هر گروه از مخاطبان اولیـه را توصـیف کنیـد و در سـو    . را ذکر کنید

 . در انتها، افراد کلیدي و دلیل منطقی انتخاب آنها را شرح دهید. مناسب، آن را بیان کنید
 

 اي مناسب استراتژي مرحله توصیف مخاطب اولیه دلیل منطقی/ مخاطب اولیه
 (در صورت وجود)

 دلیل منطقی/ افراد کلیدي
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 داف اختصاصی تغییر رفتاراه: گام سوم
هـاي مخاطبـان، براسـاس     هاي الزم براي طراحی و تدوین اهداف اختصاصی تغییر رفتار هر یك از گروه در این گام، راهنمایی

بـا اسـتفاده   . شـود  بندي مخاطبان، ارایه می نیازها و خصوصیات ویژه مخاطب مورد نظر، نتایي تحلیل وضعیت موجود و نیز دسته
هـاي پـایش و    خود را با نتایي بلندمدت برنامه خود، مرتبط سازید و با تعیین شـاخص   توانید اهداف اختصاصی ما میاز این راهن

  .تان، میزان پیشرفت در تحقق اهداف برنامه ارتباطی خود را نیز بسنجید ارزشیابی برنامه، ضمن سنجش تأثیر مداخالت
هـاي شـفاف بـراي     زمند استفاده از اهداف اختصاصی مناسب با شاخصبرقراري ارتباط استراتژیك براي ارتقاي سالمت نیا

طور هم زمان با چنین اهداف شفافی، تأثیر تـالپ ارتبـاطی شـما در مجمـوع مـداخالت ارتقـاي        تعیین پیشرفت برنامه است و به
  .شود سالمت جامعه مشخص می

داراي خصوصـیات  SMART یـك هـدف  . باشد SMART اهداف اختصاصی تغییر رفتار در برقراري ارتباط استراتژیك، باید
 :زیر است
هدف اختصاصی باید بگوید که چه کسی یا چه چیزي مورد تأکید بوده و چه نوع تغییري مـورد نظـر    (:Specific)اختصاصی
  .است

گیـري   هدف اختصاصی باید شامل مقدار یا نسبت تغییـر مـورد انتظـار بـوده و قابـل انـدازه       (:Measurable)گیری قابل اندازه
  .باشد
هدف اختصاصی باید نسـبت بـه نیازهـا و تمـایالت مخاطـب و نیـز توجـه بـه هنجارهـا و انتظـارات            (:Appropriate)مناسب

  .اجتماعی، حساس باشد
طـور منطقـی و تحـت شـرایطی       هدف اختصاصی باید شامل حدي از تغییر باشـدکه بتوانـد بـه    (:Realistic)مبتنی بر واقعیت
  .خاص به دست آید
طور روشن، دوره زمانی براي دستیابی بـه تغییـرات رفتـاري مـورد      هدف اختصاصی باید به  (:Time-bound)محدوده زمانی

  .نظر را مشخص سازد
تـان   تان باید تصمیم بگیریدکه چگونه اهداف اختصاصی تغییر رفتار ممکن و عملی را براساس وضعیت مخاطـب  شما و تیم

  .دو اطالعات فراهم شده تدوین کنی
 

 بیان تغییر رفتار مورد نظر در هرگروه از مخاطبان. 1مرحلة 
داشـتن چنـین توصـیف    . شما باید براساس نتایي کارتان در گام دوم، توصیف کامل و مکتوبی از مخاطبـان خـود داشـته باشـید    

. کنـد  تضـمین مـی   مکتوبی ادامه حرکت در راستاي طراحی یك برنامه برقراري ارتبـاط اسـتراتژیك بـراي ارتقـاي سـالمت را     
تـان بایـد بـراي تعریـف      شـما و تـیم  . اهداف اختصاصی تغییر رفتار هر گروه از مخاطبان ممکن است با سـایرین متفـاوت باشـد   

 . اهداف اختصاصی ویژه هرگروه یا بخش از مخاطبان تان، تالپ کنید
کنـد، نـام    تبـاطی اسـتراتژیك، تغییـر مـی    هـاي ار  رفتارهایی را که به عنوان نتیجه شنیدن، دیدن یا مشارکت مخاطب در پیام

سازد؟ خالصه تحلیـل وضـعیت    تان را به خوبی مرتفع می آل، نیازهاي بهداشتی مخاطب طور ایده ببرید و ببینید آیا تغییر رفتار به
  .را مرور نموده و هرگونه رفتار مشخص شده که نیاز به توجه دارد را یادداشت کنید( 6ـ1برگه کار )موجود 
سازي بیشتر رفتار مخاطبان مورد نظر ضروري باشد و شما بـراي ایـن کـار نیازمندکسـب      قسمت ممکن است شفاف در این

  .اطالعات بیشتري باشید
. یابـد  در این صورت، گاهی انجام برخی از تحقیقات کیفی براي اطمینان از انتخاب اهداف صـحیح رفتـاري ضـرورت مـی    
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 . شوید تان مطمئن می سب بودن اهداف اختصاصیشما با طی این مرحله، از اختصاصی و منا
 

 بیان میزان تغییر رفتار مورد نظر . 2مرحلة 
گیري و مبتنی بـر واقعیـت    شویدکه اهداف اختصاصی تغییر رفتار منتخب شما، قابل اندازه شما با تکمیل مرحلۀ دوم، مطمئن می

ها و منـابع فـراهم شـده، بـه مـوارد       ، با ارایه محتواي کلی برنامهافتد براي تخمین منطقی میزان تغییر رفتاري که اتفاق می. هستند
 : زیر توجه کنید

  موانع تغییر رفتار 

 هاي مشابه قبلی  تجارب برنامه 

 دهد  شرایطی که ارتباط تحت تأثیر آن رخ می 

  مقدار تغییر رفتار مورد نیاز براي موفقیت برنامه 

 
 موانع

ببینید جلـب توجـه مخاطـب تـا چـه حـد مشـکل اسـت؟ آیـا کسـان            .ا به خاطر بسپاریدموانع تغییر مؤثر بر مخاطب مورد نظر ر
دیگري هستندکه به طور فعال، سعی در متقاعد نمودن مخاطب مورد نظر براي پذیرپ رفتاري متفاوت با رفتـار دلخـواه برنامـه    

د یعنی رفتار دیگري هست کـه مخاطـب   ارتباطی شما داشته باشند؟آیا تقاضاهاي رقابتی براي زمان و اقدام مخاطب وجود دارن
 شما مجبور باشد در زمان مورد نظر براي رفتار دلخواه شما یا به جاي آن انجام دهد؟ 

براي م،ـال یـك خـانواده ممکـن     . تر از تغییر یك رفتار موجود است طورکلی براي افراد، پذیرپ یك رفتار جدید آسان به
سالم داشته باشد و این منابع محدود را به جاي رفتار دلخـواه شـما صـرف     است منابع مالی محدودي براي خرید یك محصول

شودکه انتظارات شما براي تغییر رفتـار   توجه به چنین مسایلی و به خاطر سپردن آنها، موجب می. سایر ضروریات خانواده سازد
  .مبتنی بر واقعیت باشند

 
 تجارب قبلی 

هـا، اهـداف    ببینیـد در ایـن برنامـه   . لی مرتبط با برنامه آموزشی خود را بررسی کنیـد هاي ارتباطی قب ها وگزارپ نتایي بسیي داده
هـاي مـذکور چـه تغییـرات رفتـاري رخ داده اسـت؟ بـا ایـن          اند؟ در اثـر اجـراي برنامـه    اختصاصی تغییر رفتار چگونه بیان شده

  .رنامه خود را بسنجیدها و اعتبار علمی اهداف اختصاصی ب توانید میزان اتکاي به واقعیت اطالعات می
 

 دهد  شرایطی که ارتباط تحت تأثیرآن رخ می
 :در این بخش به موارد زیر توجه کنید. دهد بر نتایي ارتباط را بررسی کنید تأثیر شرایطی که ارتباط در آن رخ می

  عملی بودن تغییر رفتار دلخواه 

 د نیاز براي انجام رفتار سالم دلخواهفراهم بودن و دسترسی مخاطبان به خدمات و محصوالت بهداشتی مور 

  عوامل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مؤثر بر رفتار سالم دلخواه 

 
 مقدار تغییر رفتار مورد نیاز برای موفقیت برنامه 

هـم  تـان را بـا    مقدار تغییر رفتار مورد نیاز براي موفقیت برنامه شما و نیز مقدار تغییـر رفتـار ممکـن در چـارچوب زمـانی برنامـه      
  .مقایسه کنید

هـاي بـین فـردي، مبتنـی بـر جامعـه و        توانند با منابع موجـود حاصـل شـوند؟ آیـا ایـن کانـال       آیا اهداف اختصاصی شما می
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 دهند؟  هاي ارتباط جمعی تمامی مخاطبان مورد نظر را تحت پوشش قرار می رسانه
 شود؟  نمیآیا رسانه مورد استفاده موجب ایجاد تقاضاي بیش از توان برنامه شما 

خود، بحث کنید و مطمئن شوید کـه آنهـا     دهندگان خدمات بهداشتی در مورد اهداف اختصاصی با مدیران اجرایی و ارایه
تغییرمورد انتظار را با عدد  .قادر به ارایه ملزومات و خدمات کافی براي پاسخ به تقاضاي ناشی از برنامه در مخاطبان شما هستند

هاي حاصل را مرور و بررسی نمـوده و بـراي    داده. داد پایه موجود و نیز میزان مورد انتظار را بیان کنیدو درصد ارایه دهید و اع
کنیـد اهـداف    براسـاس مشـورتی کـه مـی     .تعیین هدفی واقعی براي تغییر رفتار مـورد نظـر بـا محققـان مربوطـه مشـورت کنیـد       

  .اختصاصی خود را اصالح کنید
افـزایش  »: بگوییـد « درصـد  20کنند بـه میـزان   د افرادي که به رفتار سالم مورد نظر عمل میافزایش تعدا»براي م،ال به جاي 

اگر امکان بیان دقیق میزان تغییر رفتـار  . «درصد 20درصد فعلی به  10کنند از  تعداد افرادي که به رفتار سالم مورد نظر عمل می
 . تی تبیین کنیدمورد نظر وجود ندارد، حداقل رفتار دلخواه مورد نظر را به درس

مراجعه کنیدکه به بحث در مورد طراحی برنامـه ارزشـیابی برنامـه ارتبـاطی      1تان در این زمینه به گام  براي تکمیل اطالعات
 . پردازد و سپس اهداف اختصاصی طراحی شده در این گام را بازبینی کنید تا از قابل سنجش بودن آنها مطلع شوید می
 

 مانی تغییر رفتار مورد نظرتعیین چارچوب ز. 3مرحلة 
زمـانی، الزم اسـت     در تعیین این چـارچوب  .چارچوب زمانی که در آن، تغییر رفتار مورد نظر حاصل خواهد شد را تعیین کنید

هـا زمـان    ها یا سال شاید براي تحقق اهداف اختصاصی رفتاري مورد نظر، ماه. که زمان کافی براي تغییر رفتار به مردم داده شود
  .تان واقع بین باشید باشد بنابراین سعی کنید در تعیین چارچوب زمانی اهداف اختصاصی الزم

تـر از چـارچوب    اي،کوتـاه  رسانی چندرسـانه  هاي اطالع بینی شده براي اهداف اختصاصی بسیي اغلب چارچوب زمانی پیش
یهی است که در طول زمـان کوتـاه اجـراي    بد. هاي ارتباطی بلندمدت است بینی براي اهداف اختصاصی برنامه زمانی قابل پیش
 . توان انتظار تغییر رفتار پایدار و واضحی را داشت اي نمی رسانی چندرسانه یك بسیي اطالع

کنید در تعیین چارچوب زمانی اهـداف اختصاصـی بـراي تغییـر      اي که اجرا می توان گفت که قالب کلی برنامه بنابراین می 
در مـواردي ممکـن اسـت چـارچوب     . شـما مـؤثر اسـت     داري تغییر رفتار حاصل از اجراي برنامـه رفتار مخاطبان و نیز میزان پای

براي م،ال شاید در یك هدف اختصاصی به دنبال ایجاد تقاضا  .زمانی کلیه اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی شما یکسان نباشد
  .دنبال افزایش استفاده از آن محصول در مخاطبان براي استفاده از یك محصول باشید و در هدف اختصاصی دیگر به

بپرسید آیا الزم است که ایجاد تقاضـا در برنامـه را زودتـر انجـام دهیـد تـا مطمـئن شـویدکه محصـوالت و خـدمات شـما            
هـایی را مـورد توجـه قـرار داده و چـارچوب       چنـین موقعیـت  . گیرند طورکامل و به محض فراهم شدن مورد استفاده قرار می به

 . خود را مطابق با آن تنظیم نمایید  اختصاصیزمانی اهداف 
تـان بایـد اهـداف اختصاصـی تغییـر رفتـار بیشـتري را طراحـی و تـدوین کـرده باشـیدکه             اکنون در این مرحله، شـما و تـیم  

SMART باشند.  
 

 تعیین ارتباط اهداف اختصاصی تغییر رفتار با اهداف برنامه  .4مرحلة 
اهـداف اختصاصـی   . کامال در راستاي تحقق اهداف اختصاصی برنامه بهداشتی مربوطه باشداهداف اختصاصی تغییر رفتار باید 

تغییر رفتار باید همیشه با یك یا چند هدف برنامه بهداشتی مربوطه مرتبط باشند حتی اگر اهداف مذکور، تغییر رفتار یا اهداف 
  .ارتباطی خاصی را دنبال نکنند

تر برنامه بهداشتی مربوطه موجب تقویت استراتژي  فتار با اهداف اختصاصی بزرگمرتبط نمودن اهداف اختصاصی تغییر ر
 . شود ارتباطی خود می
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 های پایش و ارزشیابی  تعیین شاخص. 5مرحلة 
شـما  . رونـد  ها، معیارهاي موقتی هستند که براي تعیـین میـزان پیشـرفت در تحقـق اهـداف اختصاصـی بـه کـار مـی          این شاخص

تعیین وضعیت پایه یك شاخص، تغییرات آن را در طول زمان پایش نموده و ببینید که آیا تغییر رفتار مـورد  توانید به محض  می
 نظر، حاصل شده است یا خیر؟ 

هایی را مشخص سازیدکه حـاکی از تـأثیر اقـدام ارتبـاطی بـر خصوصـیات ویـژه         با نگاهی به کار تکمیل شده تا اینجا، شاخص
  .شود نجر به تغییر رفتار دلخواه میرفتاري مخاطبان تان است که م

 :هاي مناسب داراي خصوصیات زیر هستند شاخص
  روایی(Valid): کنند گیري می اي که قصد سنجش آن را دارند، به خوبی اندازه پدیده.  

  قابل اتکا(Reliable): یابند میبار به سنجش همان پدیده مشابه بپردازند، به نتایي یکسان و مشابه دست  اگر بیش از یك . 

  اختصاصی(Specific): سنجند که قصد سنجش آن را دارند اي را می فقط پدیده.  

  حساس(Sensitive): کننده تغییرات اندا در وضعیت پدیده مورد مطالعه هستند منعکس.  

  عملیاتی(Operational):  ی شـدن  گیـري و کمـ   با تعاریف و استانداردهاي توسعه، تکمیل و بررسی معمول قابل انـدازه
  .هستند

براي م،ال در پیگیـري تغییراتـی کـه    . ها براي ارزیابی تغییرات در سطح جامعه استفاده کرد توان از شاخص عالوه بر این می
 : توانید موارد زیر را تحلیل کنید شود، شما می منجر به توانمندسازي جامعه می

  رهبریت 

  میزان و مقدار برابري در مشارکت 

  خودکارآمدي جمعی 

  حس تعلق و مالکیت 

  همکاري اجتماعی 

  هنجارهاي اجتماعی 

 . براي خالصه نمودن اهداف اختصاصی تغییر رفتار، از برگه کار صفحه بعد استفاده کنید
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 خالصه اهداف تغییر رفتار. 1ـ3برگه کار 
  هدف کلی برنامه چیست؟

  مخاطب مورد نظر کیست؟

  ام شود، چیست؟اقدامی که باید توسط مخاطب مورد نظر انج

  کند؟ چگونه این مساله به هدف کلی برنامه بهداشتی کمك می

  کند؟ چگونه این مساله نیازهاي مخاطبان را رفع می

  ؟(شروع و پایان آن را ذکر کنید)افتد  تغییر در چه چارچوب زمانی، اتفاق می

و سـطح مقـدار   سـطح فعلـی   )آیـد، چقـدر اسـت     مقدار تغییري که در این زمان به دست می
 ؟(دلخواه را بیان کنید

 به این مقدار از این مقدار

  
 

 چه خصوصیات ویژه رفتاري دیگري در این قالب زمانی و تا چه حد تغییر خواهد نمود و چقدر؟
 میزان تغییر خصوصیات ویژه رفتاري

 به این مقدار از این مقدار

   

   

 

 :ها، اگر مناسب هستند سایر شاخص
   

   

 
 خالصه

شما اکنون بایـد قـادر بـه توسـعه     . توضیح داده شد SMARTدر این گام نحوه توسعه اهداف اختصاصی تغییر رفتار به صورت 
  .گیري در مورد نحوه تحقق این اهداف باشید تان و رفتن به مرحله بعدي یعنی تصمیم  اهداف اختصاصی تغییر رفتار براي برنامه

هاي ارتباطی مناسب براي تحقق هر یـك از اهـداف اختصاصـی     هاي انتخاب استراتژي د فرآیندگام چهارم به بحث در مور
 . پردازد تان می برنامه
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 تعیین استراتژي مناسب: گام چهارم
هـاي مخاطبـان خـود را تعیـین کـرده و       اید و نیازهـا و خواسـته   اکنون که با وضعیت موجود مساله بهداشتی مورد نظر آشنا شده

اید، باید نحـوه تحقـق    صاصی تغیر رفتار مخاطبان را در راستاي اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی خود تدوین نمودهاهداف اخت
  .هاي ارتباطی را شرح دهید این اهداف اختصاصی از طریق تالپ

هـا و   ب کانـال هاي مناسبی باشید کـه شـما را بـه سـمت انتخـا      به عبارت دیگر، در این مرحله باید به دنبال انتخاب استراتژي
  .هاي مناسب ارتباطی هدایت نماید رسانه

تـرین عناصـر برقـراري ارتبـاط      هاي مناسب براي هر یك از اهداف اختصاصی تغییر رفتـار، یکـی از مهـم    انتخاب استراتژي
. شود مه میاستراتژیك است که ادامه مسیر را روشن نموده و موجب تقویت و استمرار تعامل مؤثر افراد کلیدي، و شرکاي برنا

  .تان ارایه دهید  سازد تا نمایی کلی و جامع از برنامه تان را قادر می برخورداري از چنین رویکردي، شما و تیم
: هاي ارتباطی ممکن و موجود براي تحقق اهداف اختصاصی تغییر رفتار باید به ایـن مسـایل فکرکنیـد    در انتخاب استراتژي

ت؟ استراتژي ارتباطی منتخب شما کاربردي و ممکـن اسـت؟ منـابع کـافی بـراي اجـراي       آیا استراتژي ارتباطی شما مناسب اس
 استراتژي منتخب شما فراهم است؟

هـاي ارتبـاطی مناسـب، منجـر بـه       هاي تیم برقراري ارتباط استراتژیك براي ارتقاي سالمت در زمینه تدوین استراتژي تالپ
طـور کامـل    اهـداف اختصاصـی، بـه   . یـه اهـداف اختصاصـی متفـاوت اسـت     شـودکه بـا بیان   استراتژي ارتبـاطی مـی    تدوین بیانیه

اي  گویند که چه نیازهایی باید رفع شـود امـا بیانـه اسـتراتژي ارتبـاطی، بیانیـه       گیري هستند و به شما می اختصاصی و قابل اندازه
  .گوید توصیفی است که نحوه تحقق هدف اختصاصی را به شما می

 

 بندی مخاطبان و اهداف اختصاصی تغییر رفتار  تقسیملیدی، مروری بر مشکالت ک. 1مرحلة 
 . کنید اند را مرور براي درا موضوعات و مشکالت کلیدي تکمیل شده 3تا  1هاي خالصه که در گام  برگه

 

  مدت رفتار و استقرار رفتار جایگزین تعیین هویت طوالنی. 2مرحله 
روي دو بخش مرتبط و وابسته یعنی هویت طوالنی مدت رفتار که گـاهی از  ریزان در عصر برقراري ارتباط استراتژیك،  برنامه

 . کنند شود و استقرار رفتار جایگزین تأکید و تمرکز می آن به عنوان برند رفتار نیز نام برده می
 

 مدت رفتار یا سابقه ذهنی آن هویت طوالنی
کنند، به آن پاسـخ   هاي شما را دریافت می گیرند و پیام میهاي ارتباطی شما قرار  وقتی که مخاطبان مورد نظر، در معر  رسانه

  .گویند مدت رفتار می کنند که به آن هویت طوالنی دهند و درکی ذهنی از رفتار دلخواه پیدا می می
پرورانـد کـه مخصـوص     اي از رفتار دلخـواه را در ذهـن خـود مـی     هر یك از مخاطبان براساس چنین درکی، تصویر یا ایده

  .شود یتی براي رفتار او محسوب میاوست و هو
چنین تصویري در بهترین شکل، باید مشخص، واضح و روشن باشد؛ قابل تشخیص باشد؛ و مزایا و منـافع رفتـار دلخـواه را    

 . مشخص سازد
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 مثال
ر کننـد دایـم بـه وامه ورزپ فکـ     وقتـی مـردم ورزپ مـی    .ورزپ، م،الی خوب از یك رفتار داراي هویت طوالنی مدت اسـت 

کنـد تـا آرام باشـید؛ از بیمـاري قلبـی       براي شما خوب اسـت؛ بـه شـما کمـك مـی     : آورند کنند و مزایاي آن را به خاطر می می
  .دهد کند؛ به شما انرمي می پیشگیري می

لـذت بخـش نیسـت؛     گیرد؛ بیش از اندازه وقت می: از سوي دیگر، برخی افراد ممکن است نگرپ منفی به ورزپ داشته باشند
  .هاي زیادي دارد زیاده از حدي است؛ رشتهکار 

اي از مسایل پیوسته و مرتبط م،بت یـا منفـی اسـت کـه درآن واحـد وقتـی کـه بـه وامه          رفتار ورزپ، در برگیرنده مجموعه
هر یك از این امور به هم پیوسته همراه وامه ورزپ، متکـی بـر هویـت     .کند شود، به ذهن مخاطبان خطور می ورزپ اشاره می

 . نی مدت ورزپ نزد مخاطبان استطوال

 
 مدت رفتار یا سابقه قبلی آن هویت طوالنی

  دهد که ضمیمه محصـول، خـدمت یـا رفتـار      را ارایه می( سمبل، نام، طرح، رنگ یا ترکیبی از آنها)امضاي بصري یا برند
  .است

 شود موجب ایجاد و تقویت ارتباط صادقانه، مبتنی بر اعتماد و تعامل رفتار و مخاطب می . 

 کند هایی را به محصول، خدمت یا رفتار پایه اضافه می ارزپ.  

 دهد شناسانه را به مخاطب ارایه می نوعی ارتباط روان.  

 سازد تمایز سایر موارد مانند محصول، خدمت یا رفتار رقابتی را آسان می.  

 ه استبیانگر خصوصیات ویژه فردي و شخصیتی مخاطبی است که با آن ارتباط برقرار کرد . 

اي منحصر به فرد از اجزاي به هم پیوسته یك محصول، خدمت یـا رفتـار در ذهـن مشـتري      مدت رفتار، مجموعه هویت طوالنی
  .است

، مزایـا و تفکـرات    سپس تمامی اشـکال . به یك جعبه که اسم محصول، خدمت یا رفتاري بر آن درج شده است، فکر کنید
  .دارند شان نگه می ها را در ذهن مردم این جعبه .آوري کنید در آن جعبه جمع مرتبط با آن محصول، خدمت یا رفتار را

تـرین اجـزاي ایـن     یکـی از مهـم  . شـود  مدت آن می هر چیزي که دربارۀ این محصول به ذهن آید، بخشی از هویت طوالنی
  .شود هویت، ارتباط عاطفی است که بین مخاطب و محصول، خدمت یا رفتار ایجاد می

. اي کمتر مورد توجه بوده اسـت  مدت رفتارهاي مختلف موجود نیست و چنین مساله طوالنی  ادي در مورد هویتشواهد زی
سـال   12تـوان آن را ناشـی از اقـدامات     براي م،ال استفاده رانندگان از کمربند سالمت تا حدي رایي است که به سـادگی نمـی  

  .گذشته دانست
سـازي   اي از تبلیغات خدمات عمـومی، جلـب حمایـت سیاسـی و مـدل      جموعهرواج استفاده از کمربند سالمت، محصول م

  .تدریي تبدیل به عادت مخاطبان شده است براي انتخاب این رفتار است که به
نشـیند الزامـی اسـت و تمـام صـنایع       اکنون قانون استفاده از کمربند سالمت براي افرادي که در صندلی جلوي اتومبیـل مـی  

باید دید که رفتار استفاده از کمربند سـالمت،  . هاي جلو و عقب هستند به نصب کمربند سالمت در صندلیتولید اتومبیل، ملزم 
ها یا تماشـاي   هاي مطبوعاتی روزنامه مدت دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت بله و بدون شك خواندن مقاله هویت طوالنی

فیکی با تکیه بر انتقال اطالعاتی در مورد این کـه قربانیـان از کمربنـد    اخبار تلویزیونی در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث ترا
  .اند یا نه؟ در ایجاد چنین هویتی مؤثر بوده است سالمت استفاده کرده
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. تواند در مورد سایر تغییرات رفتاري دلخـواه در برقـراري ارتبـاط بـراي ارتقـاي سـالمت اتفـاق افتـد         مشابه همین مساله می
توانند از طریق ترویي محصوالت، خدمات و یا رفتارهایی مرتبط، مناسب و خـاص بـراي    ی مؤثر و مستمر میهاي ارتباط تالپ

مدت رفتاري مناسب براي هر محصول، خدمت یا رفتار دلخـواه را در مشـتریان پدیـد     هاي طوالنی هر گروه از مخاطبان، هویت
ي ملموس و شدنی و یا غیرملموس است که اجزاي ملموس آن مدت رفتار یا سابقه ذهنی آن شامل اجزا هویت طوالنی .آورند

هـاي آن برنـد اسـت و اجـزاي غیرملمـوس شـامل        شامل منافع و مزایاي استفاده از یك محصول ماننـدکاربرد آن و یـا ویژگـی   
  .آن است  مزایاي عاطفی آن محصول مانند میزان اطمینان، قابلیت اتکا، ارزپ افزوده و کیفیت متفاوت

ها و باورهاي مشخصی دارند و اطالعات مربوطـه را   مورد محصوالت، خدمات و رفتار بهداشتی دلخواه ما، نگرپمردم در 
  .ها و باورها ممکن است م،بت، منفی یا ترکیبی از هر دو باشد سپارند که این نگرپ به خاطر می

و صـادقانه بـین مخاطبـان مـورد نظـر و      مدت رفتار، در ایجاد ارتباط م،بت، دایمی  مدیریت صحیح و مناسب هویت طوالنی
 . رفتار دلخواه مؤثر است

مدت رفتار مؤثر در ذهن مخاطبـان   چالش اصلی، انتخاب استراتژي ارتباطی مناسب براي ایجاد و حفظ یك هویت طوالنی
ر بتواننـد  هـاي تغییـر رفتـا    است که موجب تقویت هویت و معناي رفتار نـزد مخاطبـان شـود و بـا شـناخت آن، طراحـان برنامـه       

مدت رفتار قوي و انتخاب یـك اسـتراتژي ارتبـاطی     توسعه یك هویت طوالنی. هاي ارتباطی مناسب را شناسایی کنند استراتژي
مـدت   هرچند که عبارت سابقه ذهنی یـا هویـت طـوالنی   . موفق، نیازمند شناخت کافی جامعه و احترام به نظرات مخاطبان است

تـوان از ایـن عبـارت     رود اما مـی  شود و کمتر در مورد رفتارها به کار می دمات استفاده میرفتار بیشتر در مورد محصوالت و خ
تـرین مسـاله مطـرح در ایـن خصـوص،       مهـم . هاي برقراري ارتباط براي سـالمت اسـتفاده کـرد    دهی و طراحی برنامه در سازمان

  .گذاري رفتار دلخواه است نام
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 :مدت رفتار یا سابقه ذهنی آن هویت طوالنی
در واقـع ایـن هویـت، ماننـد چسـبی       .شـود  هـاي ارتبـاطی مربوطـه مـی     ـ موجب همبستگی اهداف برنامه بهداشتی و تمام تالپ

 . دهد سازد و در اتصال با یکدیگر قرار می ها و وظایف برنامه را با مخاطبان مورد نظر مرتبط می فعالیت
  .کند ن برنامه ایجاد میـ ارتباط مستمر، مداوم و مؤثر طوالنی مدتی را با مخاطبا

هـاي مـؤثر و جـذاب بـراي اسـتمرار رفتـار دلخـواه و حفـظ          ـ زمینه مناسب براي شناخت کافی مخاطبان و در نتیجه تولیـد پیـام  
  .سازد مخاطبان را فراهم می

  .سازد ها متمایز می ـ محصوالت یا خدمات یك برنامه بهداشتی را از سایر برنامه
  .شود گذاران در تحقق اهداف مربوطه می رکت شرکاي برنامه مانند کارکنان، پزشکان و سیاستحمایت و مشا جلبـ موجب 

 
 رفتار جایگزین استقرار

هاي ارتباطی مناسب در برقراري ارتباط استراتژیك، براي ایجـاد انگیـزه در مخاطبـان بـه منظـور تغییـر یـا         در انتخاب استراتژي
  .ار رفتار جایگزین توجه کردپذیرپ رفتاري خاص باید به موضوع استقر

مدت رفتار دلخـواه،   هاي مخاطبان، هم زمان با توجه به هویت طوالنی بعد از تعیین اهداف اختصاصی براي هر یك از گروه
  .تفکر در مورد نحوه استقرار رفتار جایگزین ضروري است
مخاطبان، تصویري از رفتـار دلخـواه پدیـد    مدت رفتار است و در ذهن  موضوع استقرار در ارتباط نزدیك با هویت طوالنی

یـا آن را   کند تا آن را به خاطر سپرده، در مورد آن مطالبی را بیاموزند، براساس آن اقدام نموده و آوردکه به آنها کمك می می
ه در مواقعی که رفتار دلخـواه از یـك هویـت طـوالنی مـدت قـوي برخـوردار اسـت و مخاطبـان برنامـ           .به سایرین توصیه کنند

  .کنند استقرار، مفهومی ترویجی است که با آن ارتباط برقرار می -شناسند خدمت، محصول یا رفتار دلخواه را می
 :شود باید رفتار، محصول یا خدمتی که در این مرحله مطرح می

 با مخاطب عجین شود.  

 نسبت به خدمت، محصول و رفتار سابق، متمایز و رقابتی باشد.  

 تري محسوب شود ربهتر و معتب  انتخاب.  

 منفعتی را ارایه دهد که ارزپ هزینه نمودن یا تالپ را داشته باشد . 

براي م،ال براي موفقیت در جامعه بیش از حد ارتباطی ما، یك شرکت بایـد مـوقعیتی را در ذهـن مشـتري ایجـاد کنـد کـه        
  .دهدعالوه بر نقاط قوت و ضعف آن شرکت، نقاط ضعف و قوت رقبا را نیز مد نظرقرار 

هاي ارتباطی اهداف اختصاصی تغییر رفتار، استقرار به معنی ارایه یك موضوع، خدمت یا محصول بـه   در انتخاب استراتژي
اسـتقرار موجـب خلـق    . صورتی است که از سایر موضوعات، خدمات یا محصوالت مرتبط، متمایز شده و متقاعدکننـده باشـد  

 . شود در ذهن مخاطب مورد نظر میدایمی اي  تصویري مشخص، جذاب و ایجاد خاطره
در بازاریابی تجاري، در محیطی رقابتی از وامه استقرار براي تعیـین یـا جـایگزین نمـودن یـك محصـول در برابـر دیگـري         

کسی است، هیونداي را بـه عنـوان یـك اتومبیـل اقتصـادي مسـتقر        اتومبیل لو شود؛ براي م،ال به جاي کادیالا که استفاده می
  .کنند می
کنند که موهاي شما را درخشان، نرم و لطیـف   کننده است، شامپوي ب را مستقر می گویند نرم جاي شامپوي الف که می به
مـا در   تـرین مزیـت کـاالي    کند تا به مخاطب، نقطه تفاوت منحصر به فردي را معرفی کنیم که مهم استقرار کمك می. کند می

  .رقابت با سایر محصوالت است
تأثیر مهمی که در تعیین اسـتراتژي مناسـب بـراي اهـداف اختصاصـی تغییـر رفتـار دارد، در انتخـاب پیـام           استقرار عالوه بر

. کنـد  هاي ارتباطی انتقال پیام نیز مؤثر است و به انتخاب قالبی مؤثر و مشوق تغییر رفتار دلخواه در مخاطـب کمـك مـی    وکانال
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المت اسـت چـون موجـب شـناخت مـؤثر مخاطبـان از خـدمت،        استقرار عنصري کلیدي در برقراري ارتبـاط بـراي ارتقـاي سـ    
شود و نحوه برقـراري ارتبـاط بـا مخاطبـان و میـزان و زمـان اقـدام ارتبـاطی مـورد نیـاز را تعیـین             محصول یا رفتار دلخواه ما می

  .کند می
یابـد، همیشـه    ار مـی محصول، خدمت یا رفتاري که استقر. سازد شما را مشخص می  استقرار مسیر ارتباطی و موضوع ارتباط

 : باید
   (.Positive)ـ م،بت باشد

 (. Unique)ـ منحصر به فرد باشد
 (. Niche)شود ـ در ذهن مخاطب جا داده 

 (. Competitive)ـ رقابتی باشد
  (.Helps)ـ براي مخاطب منفعتی داشته باشد و به او کمك کند

کند تا بدانـد کـه چـرا بایـد یـك رفتـار را بپـذیرد و مبنـاي          میاي به خاطر سپردنی را در ذهن مخاطب ایجاد  استقرار، نکته
هـاي   تبلیغ، ترویي، ارتباط بین فردي، ارتباط مبتنی بر جامعـه و برنامـه  : سازد هاي ارتباطی، فراهم می مناسبی براي انتخاب روپ
  .جلب حمایت همه جانبه
مـا مـؤثر اسـت و امکـان       ر تضمین استمرار و تداوم پیـام  کند و د ها نیز کمك می ها و انتخاب کانال استقرار، به طراحی پیام

  .سازد ما با یکدیگر را نیز فراهم می هاي ارتباطی تشخیص هم راستا بودن فعالیت
گیرد و عدم شناخت یا شناخت ناکافی مخاطبان از رفتار جـایگزین   استقرار مناسب با درا کامل رفتار دلخواه صورت می

  .و براي استقرار مناسب باید به اندازه کافی مخاطبان را بشناسید شود مانع از استقرار آن می
شـناخت   .شناخت کافی مخاطبان، واقعیتی است که برقرارکنندگان ارتباط استراتژیك باید به خوبی بـا آن رو بـه رو شـوند   

نامـه ارتبـاطی مناسـبی را    کنـد تـا بر   کافی مخاطبان و شنیدن دقیق صداي آنها، به برقرارکنندگان ارتباط استراتژیك کمك مـی 
 . براي پاسخگویی به نیازهاي مخاطبان طراحی کنند

دانندکه واقعیت آن چیزي است که مخاطبان باور داشته باشـند و تنهـا مبتنـی بـر نظـر       برقرارکنندگان ارتباط استراتژیك می
آن باشـند و نـه فقـط آنچـه کـه        متخصصان نیست؛ عالوه بر این واقعیت آن چیزي است که مخاطبان مایل به شـنیدن یـا دیـدن   

سـازد کـه    رسیدن به چنین شناختی از مخاطبان، برقرارکنندگان ارتباط را قادر می. متخصصان مایلند تا مخاطبان بشنوند یا ببینند
 . ماند شود و پایدار می شان رفتاري را جایگزین کنند که در صورت ادامه ارتباط مؤثر با آنها حفظ می در ذهن مخاطبان

 
 راحل استقرار یك جایگزین مناسبم

اولین گام کلیدي براي استقرار یك جـایگزین مناسـب، ایـن اسـت کـه بدانیـد مخاطبـان شـما بـراي ارتقـاي سـالمت خـود و             
 . کنند اند و چگونه رفتار می برخورداري از خدمات بهداشتی مورد نظر در برنامه ارتباطی شما به تازگی به کجا مراجعه نموده

کننـد؟ و یـا ایـن     آیا مخاطبان شما به مراکز بهداشتی، به متخصصان بخش خصوصی و یا افراد جامعه مراجعه مـی براي م،ال 
کننـد و یـا ایـن     از خودشان حفاظت می HIV/AIDSاي ندارند؟ آیا جوانان فعال از نظر جنسی در برابر  که به هیچ کجا مراجعه

 که چند شریك جنسی دارند؟ 
 . کنند، مهم است و این که بدانیم چرا چنین رفتارهایی دارند نیز اهمیت دارد ما چه میدانستن این که مخاطبان ش
بنـابراین بایـد فهمیدکـه چـرا چنـین رفتـاري را انجـام        . برنـد  کنند که از آن سود می اي عمل می اقشار مختلف مردم به شیوه

دهند و سـرانجام بـا رفتـار جـایگزینی      را از دست می برند، با چشم پوشی از آن رفتار چه منافعی دهند و چه سودي از آن می می
راه دیگر توجه به این موضوع، تعیین قدرت رقابت رفتار جایگزین دلخـواه  . آورند سازیم، چه منافعی به دست می که مستقر می

نـد و چـرا چنـین    شود این است که اکنون مخاطبان چه رفتاري دار می براي این کار اولین پرسشی که مطرح .با رفتار قبلی است
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 اند؟  رفتاري را برگزیده
ایـن  . طور واقعی آن را انجـام داده و نفعـی از آن ببرنـد    توانند به کلیدي، تعیین رفتار م،بتی است که مخاطبان می گامدومین 

 :براي این کار طی مراحل زیر ضروري است. مرحله ممکن است مستلزم تحقیق بیشتر روي مخاطبان باشد
 ( با توجه به تحلیل وضعیت موجود برنامه)هاي مشابه  هاي آن با سایر برنامه اي برنامه و تفاوته تحلیل توانایی 

  ( بندي مخاطبان با استفاده از تحلیل وضعیت موجود و دسته)تحلیل درا مخاطبان از محصول، خدمت یا رفتار جایگزین 

 ( خاطبانبندي م با استفاده از دسته)هاي آنها  تهیه فهرست مخاطبان و ویژگی 

 هاي مخاطبان هاي محصول، خدمت یا رفتار جایگزین با نیازها و خواسته انطباق ویژگی 

 هاي مناسب براي استقرار تعیین جایگزین 

 تدوین و تکمیل بیانیه استقرار 
  .توانید طبق مراحل فوق اقدام کنید ترین رفتار جایگزین براي استقرار به جاي رفتار قبلی می براي تعیین مناسب

 . توجه کنید 1ـ4هاي زیر و برگه کار  براي تکمیل این مراحل به م،ال
 

 های استقرار جایگزین مناسب  مثال
  آیا محصول دلخواه از ویژگی منحصر به فردي برخوردار است؟ :های محصول به تفکیك تفاوت. 1
  طبان چگونه است؟منفعت رفتار جایگزین پیشنهادي نزد مخا/ اهمیت: منفعت حاصله/ به تفکیك ویژگی. 2
  تصویري را براي مخاطبان خود خلق کنید که فکر کنند خدمت یـا محصـول جـایگزین    :کننده استفاده/ به تفکیك مشتری. 3

 . شود شما، فقط براي آنها ارایه می
 گیرد؟  شما، کجا و چه وقت مورد استفاده قرار می  خدمت یا محصول جایگزین :به تفکیك استفاده. 4
  .خود را در مقابل کل طیف محصوالت یا خدمات مشابه، قرار دهید  محصول یا خدمت جایگزین :ك طبقهبه تفکی. 5
  .از برندهاي رقیب استفاده کنید :در مقابل یك برند رقیب .6
  .ارتباط محصول یا خدمت شما با یك شیوه زندگی خاص :به تفکیك الگوها. 7
  .کند تار شما، مشکلی را حل میچگونه محصول، خدمت یا رف :به تفکیك مشکل. 8

آیـا پاسـخ گـوي نیـاز مخاطـب      : هاي زیر مفید اسـت  گویی به پرسش هاي مختلف براي استقرار، پاسخ هنگام بررسی گزینه
توانـد نفعـی    است؟ آیا پایدار است؟ آیا رقابتی است؟ بیانگر چیزي بهتر یا تفاوتی با ارزپ است؟ آیا عملی و شدنی است؟ می

 کند؟ آیا از وضوح و شفافیت کافی برخوردار است؟  آیا از دیدگاه برنامه حمایت میداشته باشد؟ 
هاي ارتباطی خالق را  توانند تصویر شفافی را از آن ارایه دهند؟ آیا انگیزه کافی براي فعالیت دهندگان خدمات می آیا ارایه
 آورد؟  به وجود می

 
 تدوین بیانیه استقرار 
زین شدن رفتار در ذهن مخاطبان را توصیف نموده و بـیش از آن کـه خـود شـعاري جـذاب باشـد بـه        بیانیۀ استقرار نحوه جایگ

مخاطبان اولیه برنامه بیانیـه  . کند تا شعارهاي جذابی را براي جلب مؤثر مخاطبان خلق کنند نویسندگان همکار برنامه کمك می
  .سازد نیزگزینه جایگزین مناسب را مشخص میاین بیانیه، استراتژي ارتباطی برنامه و . بینند نمی استقرار را

 

 های استقرار تجاری  بیانیه
 اي آسان استفاده»: اپل » 

 است،نایی در رانندگی» : و .ام » 
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 هر آن چه که بخواهید، فردا دارید»: کارت اعتباري فدرال اکسپرس » 

 شود همه جا پذیرفته می»: کارت اعتباري ویزا » 

 سالمت»: ولوو » 

 . تان است هاي استراتژیك براساس بیانیه استقرار تهیه شده توسط شما و تیم تعیین جایگزینمرحله بعدي، 
 

 تدوین بیانیه استقرار . 1ـ4برگه کار 
. یك یا دو جمله بنویسید که به اختصار، بیانگر موقعیت محصول، خدمت یا رفتار جـایگزین مـورد نظـر شـما باشـد     : دستورکار

گیـرد؛ خصوصـیتی    نام محصول، خدمت یا رفتار دلخواه و ویژگی منحصر به فردپ را دربرمیهاي شما  مطمئن شوید که جمله
  .سازد که گزینه منتخب شما را از سایر رقبا و منافعی که براي مخاطبان شما دارند، مجزا می
خلق شعارهاي مورد نیاز  ها و دالیل الزم براي به خاطر داشته باشید که بیانیه استقرار یك شعار نیست بلکه باید حاوي نشانه

 . توسط تیم خالق و نویسندگان همکار شما باشد
  

 بیانیه استقرار
 
 

 
  محصول جایگزین/خدمت/تعیین رفتار. 3مرحلة 

هـاي ممکـن و    هاي زیادي براي حل یك مشکل ارتباطی موجود است، بهترین کار تهیه فهرستی از گزینـه  نظر به این که گزینه
   .هاي موجود است گزینه از میان انواع گزینهسپس انتخاب بهترین 

بـا مـرور ایـن    . دهـد  را همراه با مزایا و معایب هر یك نشـان مـی    هاي جایگزین هایی از گزینه در صفحه بعد، م،ال( 1ـ3)جدول 
 . شوید هاي جایگزین مرتبط با هر یك از آنها آشنا می هاي ارتباطی و گزینه جدول، با بسیاري از استراتژي

 

 هاي ارتباطی  در برخی از استراتژي  هاي جایگزین نمونه گزینه. 1ـ3دول ج
توانیـد پـس از مطالعـه ایـن جـدول از طریـق بـارپ افکـار در          شما هم مـی  .جدول ارایه شده به هیچ وجه جامع و فراگیر نیست

محصـول  / خـدمت /یـین بهتـرین رفتـار   هاي جـایگزین و تع  تان، متناسب با استراتژي ارتباطی خود نسبت به تعیین انواع گزینه تیم
اسـتفاده   2ــ 4خـود از برگـه کـار     هاي سپس براي نوشتن ایده .مفید است 1ـ4براي این کار مرور جدول . جایگزین اقدام نمایید

 کنید
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 محصول جایگزین/ خدمت/ جدول مالحظات رفتار(: 1ـ3) فهرست بررسی
وضعیت گزینه جایگزین منتخب در  

 ونه است؟هر یك از موارد زیر چگ
 

 سؤاالت مطرح

کنندگان؟ مخاطب  کنندگان یا غیراستفاده استفاده: براي چه بخشی از مخاطبان مناسب است مخاطبان 1
 اولیه یا افراد کلیدي؟

 کند؟ آیا منافع و مزایاي آن روشن هستند؟ آیا اهداف اختصاصی تغییر رفتار را برآورده می اهداف اختصاصی 2

 سازد؟ ر و جایگزینی دلخواه را تقویت میآیا استقرا استقرار 3
آیا تمایز و اختالفی دارد؟ آیا هویت و جایگزینی مناسبی دارد؟آیا نقشی در تقویت برنامه  به حداک،ر رساندن مزایاي رقابتی 4

 کند یا نه؟ دارد؟ آیا منافع آن با رفتار جاري مخاطبان رقابت می

 آید؟ غییر رفتار به کار میاي از ت در چه مرحله مرحله تغییر رفتار 5
 بینی شده براي تغییر رفتار، شدنی است؟ در زمان پیش تناسب زمانی 6
 آیا نیازمند حمایت ارتباطی است؟ نیاز به تداوم و تکرار ارتباط 6

 چنین حمایتی نیازمند چه تداوم و تناوبی است؟
 هایی است؟ ا رسانهترویي آن وابسته به چه رسانه ی هاي ارتباطی مورد نیاز رسانه 1

 اي و یا محلی؟ سطح ملی، منطقه منطقه پوشش 9

 آیا منابع آن قابل کسب است؟ آیا هزینه اثربخش است؟ منابع 10

 دهد؟ آیا مخاطب به این رفتار ادامه می پایداري 11

 مدت آن قوي است یا نه؟ هویت طوالنی هویت طوالنی مدت 12
 هاي مشابه چیست؟ گزینه بر گزینه مزیت این هاي مشابه وجود گزینه 13

 چه میزان با استراتژي ارتباطی تطابق دارد؟ تناسب با استراتژي ارتباطی 14
 چقدر موردحمایت و افراد کلیدي است؟ میزان حمایت 15

 
 



 

110 

 

 های استراتژیك توسعه جایگزین. 2ـ4برگه کار 
بع مورد فراهمی منا معایب مزایا شرح گزینه جایگزین استراتژي ارتباطی

 نیاز
 5ـ1رتبه  توضیحات

 (باالترین است 5)
       
       

 
 تعیین استراتژی ارتباطی منتخب و استدالل منطقی آن. 4مرحلة 

سـازد تـا تناسـب     نوشتن چنین استداللی، شما را قـادر مـی   .هر استراتژي ارتباطی، مستلزم برخورداري از استداللی منطقی است
تان ممکـن   شما و تیم .با اهداف اختصاصی مورد نظر را تشخیص داده و نقایص آن را شناسایی کنید  استراتژي ارتباطی منتخب

هـا باشـیدکه برخـورداري از     هـا و موقعیـت   تـان در بسـیاري از مناسـبت    است مجبور به ارایه و دفاع از استراتژي ارتباطی منتخب
  .استداللی منطقی، مبناي خوبی براي این کار است

 
 بیانیه استراتژی ارتباطی منتخب و استدالل منطقی آن. 3ـ4برگه کار 

 : استراتژي ارتباطی منتخب

 

 :استدالل منطقی آن
  

 

شـما و همکـاران تـان    . ایـد  تان بسیاري از کارهاي مقدماتی طراحی یك برنامه ارتباطی را طی نموده جاي کار، شما و تیم تا این
هاي حاصل از تحلیل وضعیت موجود برنامه بهداشتی، مشکل مـورد   تراتژیك و یافتهبراساس مبانی تئوریك برقراري ارتباط اس

شما مخاطبـان  . اید گذارند را تحلیل نموده تان تأثیر می نظر را تعیین کرده و وضعیت موجود مشکل و تمام عواملی که بر ارتباط
ار را تعریف و اسـتراتژي ارتبـاطی مناسـب را طراحـی     اولیه و ثانویه و افراد کلیدي را نیز شناسایی، اهداف اختصاصی تغییر رفت

  .اید کرده
کننـد و در واقـع شـما از ایـن نقطـه بـه        بیانیۀ استقرار و استراتژي ارتباطی منتخب، پیام اصلی برنامه ارتباطی شما را تعیین می

  .تان پیش خواهید رفت سمت مرحله توسعه خالصه پیام براي هر مرحله از استراتژي منتخب
شود و با متخصصان تبلیغاتی، نویسندگان خالق و طراحان یا هر سازمان یـا فـرد    صۀ پیام، توسط تیم ارتباطی تدوین میخال

  .شود دیگر درگیر در توسعه پیام، به اشتراا گذاشته می
بـه خـاطر   . کنند عنوان تخته پرشی براي توسعه مفاهیم ترویجی برنامه استفاده می متخصصان امور تبلیغاتی، از خالصه پیام به

تیم برقراري ارتبـاط  . داشته باشید که این کار متخصصان امور تبلیغاتی است که مطالب آموزشی خالق را طراحی و تولید کنند
 .کننـد  دهند و متخصصان امور تبلیغاتی، نحوه طراحی و اجراي آن را مشخص مـی  استراتژیك، محتواي خالصه پیام را ارایه می

 . شود هاي متنوع فراهم می یابد و امکان تولید پیام تر باشد، اثربخشی آن افزایش می قهرچه خالصه پیام دقی
در ارتبـاط بـا   . الـف : هـایی اسـت کـه    تیم ارتباطی شما براي برقراري ارتباط مؤثر با مخاطبان مورد نظر، نیازمند طراحی پیام

. ایجاد انگیـزه نمایـد  . قابل به خاطر سپردن باشد؛ و د جلب توجه نموده و. مناسب باشد؛ ج. استراتژي ارتباطی منتخب باشد؛ ب
طـور   خالصه پیام بیانگر نحوه تفکر ما در مورد مسایل بهداشتی و نیازهاي ارتباطی مخاطبـان اسـت، حقـایق کلیـدي پیـام را بـه      

بر ایـن، حمایـت    عالوه. سازد کند، تغییر رفتار دلخواه و روپ ترغیب مخاطبان براي پذیرپ آن را مشخص می خالصه بیان می
خالصه پیام، بیانگر درا مخاطبـان مـورد   . سازد بینی شده براي تغییر رفتار و نتایي کوتاه مدت و نهایی آن را مشخص می پیش
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اي مختصر، ساده و شـفاف در مـورد    نتیجه این گام، بیانیه. کنندگان از محصول، خدمت یا رفتار دلخواه نیز است نظر از استفاده
  .استپیام مورد نظر 

 

 طراحی پیام : گام پنجم

هـاي گروهـی    و رسـانه   هاي ارتبـاطی مبتنـی برجامعـه    ارتباطی منتخب مانند ارتباط بین فردي، فعالیت  طراحی پیام متأثر ازکانال
هـاي مختلـف از یکـدیگر اثربخشـی آنهـا را افـزایش داده و نتـایي بهتـري را در          هاي منتشـر شـده در کانـال    حمایت پیام. است
  .هد داشتبرخوا

برقرارکنندگان ارتباط استراتژیك، براساس نوع کانال و رسانه ارتباطی منتخب و در راسـتاي اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب،     
کننده جامعه و یا مجري برنامـه   دهنده خدمت، بسیي براي م،ال یك ارایه. کنند می طور مستمر تکرار شان را به نکات کلیدي پیام

  .کنند کسان و کلیدي پیام تأکید و توجه میرادیویی، همگی بر نکات ی
ها در نظر بگیرند، بلکه بـه ایـن معنـی اسـت      ریزان فقط یك پیام را براي تمام این کانال این امر به این معنی نیست که برنامه

به این که از  که آنها نکات کلیدي هر پیام را مشخص کنند که در هر فرصت ارتباطی پیامی قابل انتقال به مخاطبان بدون توجه
  .شود، تکرار شود کدام کانال یا رسانه ارتباطی استفاده می

 
 اصول تدوین خالصة پیام 

طراحـی  . انـد  هاي خـالق، طراحـی شـده    شودکه همگی آنها براي ایجاد مفاهیم و پیام هاي متنوعی تهیه می خالصۀ پیام به روپ
 . زرگانی خالق مؤثر استهاي با پیام خالصه پیام در زمینه تبلیغات تجاري، در خلق

شـود کـه یکـی از مـوارد کلیـدي در       ها و نقطه نظرات مخاطبان، تهیه می در این راهنما، خالصه پیام با هدف کسب دیدگاه
سازد تـا بـا تنظـیم یـك سـند       تان را قادر می رعایت اصول تدوین خالصه پیام، شما و تیم. هاي مخاطب محور است طراحی پیام

  .ها باید یا نباید بگویند، شرح دهید ساده، آنچه که پیام
بـراي  . یك جزء مربوط به استراتژي ارتباطی و یك جزء مربوط به طراحـی پیـام  : خالصه پیام داراي دو قسمت عمده است

ه با استفاده از مطالب ارایـ  1ـ5البته برگه کار . شود تکمیل مطالب این گام، تمامی اصول تدوین خالصه پیام در این جا ارایه می
را  2ــ 5براي تأکید بر جزء طراحی پیام، برگـه کـار   . شود در مراحل زیر تکمیل می 4تا  1شده در بخش استراتژي ارتباطی گام 

  .تکمیل کنید
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 بخش استراتژی ارتباطی: اصول تدوین خالصه پیام. 1ـ5برگه کار 
 . با توجه به نتایي جداول قبلی، جدول زیر را تکمیل نمایید: دستور کار

 

  تعیین هدف از انتقال پیام: 1بیانیه هدف از گام  .1

 توصـــــــــــــــیف مخاطـــــــــــــــب از گـــــــــــــــام  .2
هـا   مخاطب مورد نظر کیست؟ براي درا عالیق، خواسته: 2

هاي مخاطب به قسمت رسم تصـویري از مخاطـب در    و ایده
  .مراجعه کنید 2گام 

 

ــام  .3 ــی از گــــــــــــ ــداف اختصاصــــــــــــ  اهــــــــــــ
 تغییر رفتار دلخواه چیست؟ : 3 

 

ت طوالنی مدت رفتار و اسـتقرار رفتـار جـایگزین از    هوی .4 
  4گام 

 

 
 . 2ـ5مراحل تکمیل برگه کار 

 تعیین حقایق کلیدی پیام. 1مرحلة 
تـان را مشـخص نمـوده و در ارتبـاط بـاآن، بـراي هـر مرحلـه از          تان باید موضوع کلیدي اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب    شما و تیم

مرحلـه تعیـین    .کننـد  هـا، یکـدیگر را تقویـت     اي که تمام پیام طه را تدوین نمایید به گونهتان خالصه پیام مربو استراتژي منتخب
  .اي مهم در تدوین یك خالصه پیام مناسب است حقایق کلیدي پیام، مرحله

تـرین حقیقـت از یـك موقعیـت یـا مشـکل بهداشـتی         برقرارکنندگان ارتباط استراتژیك باید به دنبال عامل کلیدي یـا مهـم  
  .شود که توجه به آن منجر به تغییر رفتار دلخواه میباشند

اي کلیدي است زیـرا پیـام    ترین حقایق، مساله انتخاب مهم. ها باشند حقایق کلیدي ممکن است دربرگیرنده موانع یا فرصت
فـراد  فرآیند انتخـاب حقیقـت کلیـدي، ا   . فقط هنگامی مؤثر است که معضل یا مشکل واحدي را در نظرگرفته و مشخص سازد

  .شود دارد تا به دنبال مفهومی باشند که موجب قوام و دوام پیام می استراتژیك را وا می
حقیقتـی  . کنیـد  آوري شده از تحلیل وضعیت موجود، حقیقت کلیـدي را تعیـین   تان باید با توجه به اطالعات جمع شما و تیم
توانـد   حقیقت کلیـدي مـی  . هاي حل آن است و نیز فرصتکنید، بازتابی از تفکر شما نسبت به مشکل مورد نظر  که انتخاب می

 : نیاز به موارد زیر را توصیه نماید
  حذف مشکل مخاطب با یك محصول یا ایده 

  اصالح درا ناکامل و اشتباه مخاطب 

  تقویت یا بسط منافع برنامه 

  تقویت دلیل استفاده بیشتر از محصول یا روپ جدید و نوآورانه 

 پرهیز ازکار بیهوده 

 
 ها  تعیین وعده. 2مرحلة 

این وعده ها، انگیزه الزم براي تغییر رفتار را در مخاطبـان  . شود هاي پیام مورد نظر براي مخاطبان تعیین می در این مرحله، وعده
  (.مراجعه کنید 3به اهداف تغییر رفتار در گام )کند ایجاد می
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ام ارتباطی مورد نظر براي مخاطبان است که مزایایی متمـایز از  کننده در پی هایی واضح و قانع هدف این مرحله، تعیین وعده
تـان بایـد مزیتـی را مطـرح      منافع وعـده داده شـده در پیـام   . آورد سایر محصوالت، خدمات و رفتارها را براي آنها به ارمغان می

فت یا برند محصول مگر آن کـه  نماید مانند بالغینی مهربان و خوپ اخالق و یا کودکانی سالم، با نشاط و نیرومند و نه یك ص
 . برند مذکور از قبل مشهور باشد یا مخاطبان، خاطره خوبی از آن داشته باشند

سازد م،ـل وعـده    به عبارت دیگر، وعده پیام شما، منافع آتی حاصل از به کار بستن پیام شما توسط مخاطبان را مشخص می
هاي مقاربتی بـا اسـتفاده از کانـدوم کـه در صـورت       دز یا سایر بیماريای/ وي. آي. اطمینان، آرامش و مصون بودن در برابر اچ

  .شود استفاده از کاندوم توسط مخاطبان مورد نظر حاصل می
اگر چه یك محصول یا خدمت یا رفتار ممکن است فواید متنوعی داشته باشد اما مهم این است که یـك مزیـت و منفعـت    

خاطب با منافع متعدد یـك محصـول، خـدمت یـا رفتـار سـودي نـدارد و او را دچـار         آشنایی م .منفرد را مورد تأکید قرار دهید
   .شود سردرگمی نموده و منجر به کاهش تأثیر پیام می

در بسـیاري از مـوارد   . تان ارتباط مستقیمی با محصول، خدمت یا رفتار مخاطبان شما نداشته باشد ممکن است که وعده پیام
تار خاصی براي بخشـی از مخاطبـان و نـه همـه آنهـا در ارتبـاط اسـت بـه ویـژه اگـر درا           وعده شما با محصول، خدمت یا رف

  .مشترکی از آن در مخاطبان مورد نظر وجود نداشته باشد
 

 تعیین نکات حمایتی پیام  .3مرحلة 
. کنـد  بیـان مـی   طور خالصـه  هاي پیام توسط مخاطبان را به این مرحلۀ براي تعریف نکات حمایتی پیام است که علت باور وعده

دالیـل بـاور پیـام توسـط مخاطبـان      . کننـد  نکات حمایتی شواهدي علمی هستند که به درا اعتبار پیام نزد مخاطبان کمك می
داده شـده بـه     در خالصه پیام، نکات حمایتی پیام و علت مزایاي وعـده . ممکن است مبناي عاطفی یا واقعیت علمی داشته باشد

کند و عالوه بر این، دالیل پذیرپ وعده پیام علیرغم تنگناهاي استفاده از محصول، خـدمت   ن میطور خالصه بیا مخاطب را به
  .کند و رفتار و یا مشکالت موجود در پذیرپ آن را بیان می

 
  های رقابتی پیام تعیین چالش. 4مرحلة 

اي انگیزه کافی شوند، باز هم ممکن اسـت  حتی اگر مخاطبان، پیام شما را درا نموده باشند، خود را با آن مرتبط دانسته و دار
در بسـیاري از   HIV/AIDSبـراي م،ـال،   . عوامل دیگري باشندکه توانایی آنها را در پذیرپ رفتـار مـورد نظـر محـدود سـازند     

کشورها هنوز به عنوان یك تابوي اجتمـاعی بـوده و بسـیاري از افـراد در معـر  خطـر، از آزمایشـات، مشـاوره و یـا درمـان،           
  .شان وحشت دارند شوند، زیرا از انتشار نتایي آن در جوامع ه میترسانید

منفعت کسانی که به دنبال آزمایش، مشاوره یـا   .برند کنند؛ زیرا از آن رفتار نفع می بسیاري از مردم به روشی ثابت رفتار می
درا دالیـل  . در جامعـه باشـد  نیستند، ممکن است حفاظت از موقعیت اجتماعی و یا اعتبار و آبروي شان  HIV/AIDSدرمان 

  .هاي جدید، آن را در نظر بگیریم هایی، موضوعی حیاتی است که باید در هنگام تهیه پیام رفتار مردم در وراي چنین چالش
ضمناط چالش تطابق پیام با شرایط سنتی جامعه نیز وجود دارد، جـایی کـه همـه مشـتریان حـق انتخـاب محـل مراجعـه بـراي          

هایی که در جوامع سنتی مراکز یـا خـدمات    هاي ترویجی سازمان پیام. و یا خرید محصوالت سالم را ندارنداستفاده از خدمات 
چـالش بزرگـی در تحلیـل    هـا   کنـد و اغلـب سـنت    هاي سنتی انتخاب مخاطبان رقابت می کنند، با محدودیت خود را ترویي می

 . رقابت بوده و مزیت آنها یك مزیت مطلق است
به خـاطر داشـته   . شود به آن اشاره شد نیز مشاهده می 4تارها در بیانیه استقرار رفتار جایگزین که در گام ها و رف چالش سنت

طور کـه در گـام چهـارم بیـان شـد اسـتقرار مناسـب         همان. ها را داشته باشد باشید که یك پیام مؤثر، باید قدرت رقابت با سنت
این ایده همچنـین  . شود تا بداندکه چرا باید رفتار خاصی را بپذیرد یموجب ایجاد نکات کلیدي قابل یادآوري براي مخاطب م
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بـه خـاطر داشـته باشـید بیانیـه نکـات حمـایتی پیـام بایـد          . لحاظ شده اسـت « تعیین نکات حمایتی پیام»در  5از گام  3در مرحله 
محصول، خدمت یا پـذیرپ   هاي پیام موجب منفعت مخاطب شده و چگونه بر تنگناهاي استفاده از مشخص کند که چرا وعده

  .کند رفتار غلبه می
هاي مختلف فرآیند طراحی برنامه برقراري ارتباط استراتژیك براي ارتقاي سالمت با مفهوم رقابت رو بـه رو   شما در بخش

خـدمات و   براي این کار باید رقبا و محصـوالت، . تان را به خوبی مشخص کنید تان باید مزایاي رقابتی پیام شما و تیم. شوید می
 . ها را مشخص سازید تان به سایر پیام رفتارهاي رقیب و مزیت پیام

 
 تدوین بیانیه تأثیر نهایی و ماندگاری پیام در ذهن مخاطبان . 5مرحلة 

این تأثیر . سپارند می تأثیر نهایی و ماندگار پیام در ذهن مخاطبان، آن چیزي است که مردم پس از دیدن یا شنیدن پیام، به خاطر
آل مخاطبان در مورد محصول، خـدمت یـا رفتـار     هاي ایده دربرگیرنده تصویري کامل و جامع از تفکرات، احساسات و نگرپ

  .مورد نظر در پیام است
 . به عبارت دیگر، جذب و درونی کردن یك پیام، مقدمه انجام اقدام و حرکت براساس آن است

جـذب  . اسی است که مخاطب باید از برقراري ارتباط به دسـت آورد ماندگاري پیام فقط یك شعار نیست بلکه باور و احس
  .طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد و درونی کردن پیام ممکن است به

  .شما باید بیانیه تأثیر نهایی مشخصی را تدوین کنید که منجر به ایجاد خالصه پیامی قوي شود
صویر ذهنی مخاطب و کمـك بـه ایجـاد هویـت طـوالنی مـدت بـراي        چنین پیامی در برقراري ارتباطی استراتژیك، رسم ت

   .محصول، خدمت یا رفتار نقش دارد
 

 های مشتری دلخواه  توصیف ویژگی. 6مرحلة 
اي  هـر پیـام ارتبـاطی، بیانیـه    . تـان را تعیـین کنیـد    هاي مشتري محصول، خدمت یا رفتار مورد نظر پیام تان باید ویژگی شما و تیم

 . کند اپ که مخاطبان آن محصول، خدمت یا رفتار را معرفی می هاي مشتریان گیاست در مورد ویژ
 : هاي ارتباطی باید مانند مخاطبان خود فکر نموده و سؤاالت زیر را بپرسید شما به عنوان یك طراح استراتژي

 هایی دارد؟  پذیرد چه ویژگی فردي که استفاده از این محصول، خدمت یا رفتار را می 

 دارد؟  ا به رقابت با مشتریان پیام وامیچه کسانی رها  یاین ویژگ 

 کنند، چه نگـاهی   همراهی در استفاده از این محصول، خدمت یا رفتار دعوت می  مردم در مورد مشتریانی که سایرین را به
 دارند؟ 

 ؟شوند آیا مشتریان پیام شما به عنوان افرادي باهوپ، خانواده دوست، مدرن یا مسئول شناخته می  
 

 تعیین نکات کلیدی پیام. 7مرحلة 
نکـات کلیـدي پیـام بـه صـور مختلـف       . تان را شناسـایی کنیـد   ، نکات کلیدي پیام6تا  1اید تا براساس مراحل  اکنون شما آماده

توانـد از موضـوع آن سرچشـمه گرفتـه      نکته کلیدي پیام مـی . شوند توسط مؤسسه تبلیغاتی یا سایر متخصصین ارتباطی ارایه می
هاي مبتنی بـر جامعـه مـورد     تواند به صورتی خاص و به عنوان شعاري تبلیغاتی یا پیامی ترویجی یا حتی در فعالیت شد و یا میبا

شـوند، همـواره بایـد حـاوي همـان       که چگونـه و توسـط چـه کسـی ارایـه مـی       ها بدون توجه به این تمام پیام .استفاده قرار گیرد
  .اطالعات کلیدي باشند

 :زیر پیروي کنید« C»طراحی پیام براي برقراري ارتباط مؤثر از هفت هنگام : نکته
  Command attentionـ جلب توجه .1
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 Cater to the heart & headـ  به جان و دل سپردن .2
 message Clarify the ـ سازي پیام شفاف .3
 Communicate a benefit ـ رسانی پیام نفع. 4
 Create trust ـ ایجاد اعتماد .5
  Convey a consistent messageـ  رساندن پیامی مستمر و مداوم .6
 Call for action ـ دعوت به اقدام .6

 
 خالصۀ پیام مختصر .2ـ5برگه کار 

  حقیقت کلیدي پیام .1
  وعده پیام .2

   نکات حمایتی پیام .3

  هاي رقابتی پیام چالش .4

   ذهن مخاطبانبیانیه تأثیر نهایی و ماندگار پیام در  .5 

  هاي مشتري دلخواه  ویژگی .6

   نکات کلیدي پیام .6

 
 خالصه

کننده  هایی متناسب با استراتژي ارتباطی خود، جذاب، به یادماندنی و ترغیب کند تا پیام تان کمك می خالصه پیام به شما و تیم
بنـدي مخاطبـان،    تحلیـل وضـعیت موجـود، دسـته     آوري شده در محتواي خالصه پیام در ارتباط با اطالعات جمع. طراحی کنید

اگر توانستید چنین خالصه پیامی را طراحی کنید شاید تجدید نظـر در   .اهداف اختصاصی تغییر رفتار و استراتژي ارتباطی است
 . ضرورت یابد  استراتژي انتخابی

هاي ارتباطی در  ه باید در تمام کانالشما شامل موضوعاتی ضروري است ک  حقایق کلیدي پیام، به عنوان نتیجه خالصه پیام
، 5به محض تکمیل مراحـل تـدوین خالصـه پیـام ارایـه شـده در گـام        . نظرگرفته شده و توسط عوامل همکارتان استفاده شوند

بـه  ایـد کـه    هاي ارتباطی رسیده ها و رسانه را مطالعه نمایید، یعنی جایی که شما به تحلیل و انتخاب کانال 6آماده شوید که گام 
   .خود را ارایه دهید  کند تا حقایق اصلی پیام شما کمك می
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 هاي ارتباطی ها و رسانه کانال:گام ششم
دهد که چگونـه   این گام به شما نشان می. هاي ارتباطی استفاده کنید ها و رسانه براي دستیابی به مخاطبان مورد نظر باید از کانال

هـاي   ف تولید رسـانه شما قسمت عمده بودجه ارتباطی خود را صر. انتخاب و ادغام نماییدهاي ارتباطی خود را  ها و رسانه کانال
  .کنید ها می ترین کانال دادن آنها در قالب مناسبآموزشی و قرار

این گام بـه شـما کمـك    . هاي ارتباطی استفاده کنید شما باید براي برقراري ارتباط مناسب با مخاطبان خود از بهترین رسانه
هاي ارتباطی را انتخاب کنید که بهتر از بقیه به حرکت رو به جلوي استراتژي ارتبـاطی شـما کمـك     ها و رسانه تا کانال کند می

  .نموده و هزینه اثربخش باشند
 های ارتباطی برای دسترسی به مخاطبان مورد نظر  انتخاب بهترین کانال. 1مرحلة 

هاي ارتباطی به بهترین شکل به مخاطبان مـورد   دا تصمیم بگیرید که کدام کانالهاي ارتباطی خود، باید ابت قبل از انتخاب رسانه
کننـد   هاي ارتباطی را به عنوان مجاري انتقال پیام تعریف می برقرارکنندگان ارتباط استراتژیك، کانال .نظر شما دسترسی دارند

  .شود که موجب تبادل پیام بین فرستندگان و گیرندگان آن می
 : هاي ارتباطی عبارتند از کانالانواع مختلف 

 کننده، همسـر بـه همسـر یـا همسـال بـه        دهنده خدمت به مراجعه هاي بین فردي که شامل ارتباط فرد با فرد مانند ارایه کانال
 . همسال است

 گروهی از مردم در منطقه مشخص که داراي عالیق یـا خصوصـیات   ) رسد هاي مبتنی بر جامعه که به یك جامعه می کانال
 :مختلف ارتباط مبتنی بر جامعه عبارتند از  اشکال(. شترا مانند وضعیت قومی یا شغلی خاص هستندم

 هاي رادیویی محلی، تابلوهاي اعالنات و پوستر هاي مبتنی بر جامعه مانند نشریات محلی، ایستگاه ـ رسانه
 ... ، کنسرت، مسابقات رالی وهاي محلی هاي بهداشتی، نمایش هاي مبتنی بر جامعه مانند نمایشگاه ـ فعالیت

  .ـ بسیي جامعه که فرآیندي مشارکتی براي اقدام اعضاي جامعه در مسایل و موضوعات مشترا است

  دهنـد و شـامل مـوارد     اي از مخاطبان را تحت پوشش قرار مـی  هاي ارتباط جمعی که در زمانی کوتاه طیف گسترده کانال
 : زیر هستند

 ـ تلویزیون 
 ـ رادیو 
 ها  نامهـ روز

 ـ مجالت 
 ـ تبلیغات شهري 

 ـ مکاتبات مستقیم پستی 
 ـ اینترنت 

تـان در طـول یـك روز عـادي از زنـدگی       هاي ارسال پیـام  در آغاز استفاده استراتژیك از یك کانال ارتباطی، ابتدا فرصت
ارتبـاط از طریـق یـك کانـال     هـاي مختلـف برقـراري     ، فرصـت 6ــ 1به همراه برگه کـار   1ـ6م،ال . خود را تعیین کنید  مخاطبان

 . دهد ارتباطی را نشان می
هـاي ارتبـاطی موجـود را لیسـت نمـوده، مقایسـه        در گام یك که کانال الف. 3ـ1را با برگه کار  1ـ6برگه کار تکمیل شده 

هـا تأکیـد    ن کانالوجود دارد؟ اگر بلی، شما باید بر ای هاي ارتباطی موجود آیا در این جدول، موارد مشابه با لیست کانال. کنید
 .هایی که ممکن است از آن استفاده نمایید را با دایره مشخص نمایید کانال. داشته باشید
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 هاي ارتباطی کانال. 1ـ6جدول 

مخاطبان تحت  کانال
 پوشش

 نقاط ضعف (مزایا)نقاط قوت 

 بین فردي
ــه ــه   ارای ــده خــدمت ب دهن
کننـده، همسـر بـه     مراجعه
 همسر،

 همسال به همسال

ــال    - ادافر ــرین کانـ ــت معتبرتـ ــن اسـ ممکـ
ارتبــاطی باشــد زیــرا ارتبــاط چهــره بــه  

 . چهره است
 . ـ اغلب مشارکتی است
 . ـ به شدت مؤثر است

 . ها مشکل است کنترل پیام -
هــــــــاي تخصصـی از طریـق     نیازمند آموزپ -

 . یك برقرارکننده ارتباط ماهر است
 . سنجش آن گران است -
جـاد دسترسـی بـه تمـام     زمان زیـادي صـرف ای   -

 . شود مخاطبان می
 مبتنی بر جامعه

ــانه ــاي محلــــی   رســ هــ
نشــــــریات محلــــــی،  )

 (رادیوهاي محلی

زنـــــان، مـــــردان، 
 کودکان

 . مشارکتی است -
هـاي ارتبـاط جمعـی     معتبرتر از رسانه -

 . است زیرا محلی شده است
 . هزینه آن پایین است -

 . سنجش آن گران است -
 . کم استدسترسی به مخاطبان  -
 . امکان تکرار آن کم است -
 . ارتباط یك طرفه است -

رویـــــدادهاي محلـــــی  
ــایش) ــی،   نمـ ــاي محلـ هـ

ــی،  جلســــــات گروهــــ
، بســـیي  مســـابقات رالـــی

جامعه یـا جلـب حمایـت    
 (همه جامعه

ــف   ــار مختلــ اقشــ
 مخاطبان محلی

ــانه   - ــیش از رس ــت ب ــن اس ــاي  ممک ه
هـاي مبتنـی بـر     ارتباط جمعی یـا رسـانه  

اشته باشد زیرا مخاطبان جامعه، اعتبار د
 . سازند را درگیر می

هـاي ارتبـاطی     موجب تقـویت شـبکه  -
 . شود محلی می

هـاي ارتبـاطی    موجب تــداوم تـالپ   -
 . شود می
 هزینه آن کم است -

 . سنجش آن گران است -
 . دسترسی به مخاطبان کم است -
 . تکرار آن آسان نیست -

 هاي ارتباط جمعی کانال
ــا تلویزیون ــهزنــ دار،  ن خانــ

ــانواده  اعضـــاي خـ
مردان، زنان، افراد )

 (بالغ، کودکان

آیـد و بحـث فـامیلی را     ها می به خانه -
 . دهد شکل می

به درصـد بـاالیی از مخاطبـان مـورد      -
 . رسد نظر می
دهــد  حــداک،ر نتیجــه را ارایــه مــی    -
 (. تصویر، صدا و حرکت)
 . هزینه اثربخش است -

بیشتر شهري است تا  هزینـــه تولید باال است و -
 . روستایی

هــاي خاصــی از ســال،  ممکــن اســت در زمــان -
 . گرانتر باشد

زمان پخش برنامه ممکن است مناسـب نباشـد؛    -
تکرار پخش هم ممکـن اسـت در زمـان مناسـبی     

 . نباشد
ــاي   رادیو ــراد، اعضــ افــ

 ، بالغین خانواده
توان آن را در بین مخاطبان توزیع  می -

 . آن ایجاد شودنمود تا دسترسی به 
ــام - ــت   پیـ ــونی را تقویـ ــاي تلویزیـ هـ
 . کند می
 . تواند کامالط خالق باشد ـ می
 . تر از تلویزیون است ـ ارزان
هــا را بــه زبــان محلــی  توانــد پیــام مــی -

 . ارسال کند

 . دهد مخاطب دایم به آن گوپ نمی -
هـاي مختلفـی بـراي پوشـش یـك       اگر ایستگاه -

یدن بـه مخاطـب   منطقه وجـود داشـته باشـد، رسـ    
 . شود بر می هزینه
 . هیچ موقعیت بصري وجود ندارد -
هــاي  خریــــــدن آن همیشــه و در تمــام بخــش -

 . کشور، آسان نیست
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مخاطبان تحت  کانال
 پوشش

 نقاط ضعف (مزایا)نقاط قوت 

 .بسیار خالق است - جوانان، بالغین سایت اینترنتی    
 .اي است چندرسانه -
 .تعاملی است -
در هر زمان که مشتري بخواهد، قابل  -
 .برداري است بهره

 .نیازمند سواد دیجیتال است -
 .قابل کنترل نیست -
امکان استفاده نادرسـت از اطالعـات شخصـی     -

 .کاربران وجود دارد

زنـــــان، مـــــردان،  مجالت
 جوانان

بندي مخاطبان مختلف  امکـــان دسته -
هـا و   به تفکیك شیوه زنـدگی، نگـرپ  
 . مسایل جمعیتی آنها وجود دارد

پ و تمایز استفاده از آن ایجـــاد ارز -
کند و مطالـب خوانـدنی آن دسـت     می

 . شود به دست می

 . امکان تکرار کم است -
 . فقط براي افــراد با سواد مناسب است -
زمان طوالنی براي هدایت مخاطبان مـورد نیـاز    -
 . است

ــان   ها روزنامه ــردان، زنـــ مـــ
تحصـــیل کـــرده و 
 سیاستگذاران

 . ها است اي براي سایر رسانه واسطه -
جـــب ارســـال بـــه موقـــع پیــــــام مو -
 . شود می
ــه تفضــیل مــی - ــام  ب تــوان در مــورد پی

 . رسانی کرد اطالع
تأثیرگــــذار اســــت و تعـــــــــــداد  -

 . صفحات و حجم مطالب منعطف است

 . فقط براي افراد با سواد مناسب است -
 . کیفیت تولید آن در انتقال پیام مؤثر است-
 . تاریخ مصرف کوتاهی دارد -
 . ن است هزینه ـ اثر بخش نباشدممک -

بیلبــورد، )تبلیــغ شــهري  
 (باس بورد

براي شناسایی موضـوعی یـــا ایجـاد     - زنان و مردان
آگاهی خوب است و موجـب تقویـت   

شـود و در منـاطق    ها می پیام سایر رسانه
با ترافیك سنگین مؤثر اسـت و امکـان   

هـاي بسـیار مختصـر را فـراهم      ارایه پیام
 . کند می
 

ودیت در زمان مشـاهده مخاطبـان وجـود    محد -
 . دارد
 . محدودیت در محتواي پیام وجود دارد -

 . ـ اثر آن خیلی ماندنی نیست

ــه  تلویزیون ــان خانــ دار،  زنــ
ــانواده  اعضـــاي خـ

مردان، زنان، افراد )
 (بالغ، کودکان

آیـد و بحـث فـامیلی را     ها مـی  ـ به خانه
 . دهد شکل می

ورد به درصـد بـاالیی از مخاطبـان مـ     -
 . رسد نظر می
دهــد  حــداک،ر نتیجــه را ارایــه مــی    -
 (. تصویر، صدا و حرکت)

 . ـ هزینه اثربخش است

هزینـــه تولید باال است و بیشتر شهري است تا  -
 . روستایی

هــاي خاصــی از ســال،  ممکــن اســت در زمــان -
 . گرانتر باشد

زمان پخش برنامه ممکن است مناسـب نباشـد؛    -
سـت در زمـان مناسـبی    تکرار پخش هم ممکـن ا 

 . نباشد
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 یك روز عادی از زندگی مخاطب مورد نظر. 1ـ6برگه کار 
برنامه مذکور باید شـامل  . این جدول را براي پیگیري برنامه یك روز عادي از زندگی مخاطب مورد نظر، پر کنید: دستور کار

یـد بـه راحتـی و از طریـق تحقیـق مشـتري محـور و        این اطالعـات با . فعالیت در خانه، محل کار یا اوقات فراغت مخاطب باشد
هـاي   توانند در معر  پیـام کانـال   مخاطبان میها  مشخص کنیدکه در کدام یك از این فرصت. صحبت با مخاطبان فراهم شود

 . ارتباطی قرار بگیرند
 

 کانال ارتباطی ها فعالیت/ محل روز زمان

   صبح زود 

   بین روز 

   اوایل عصر 

    اواخر عصر

   اوایل شب 

   شام 

   اواخر شب 

   ( روز، هفته یا ماه را لیست کنید)رویدادهاي خاص 

   ( زمان برداشت محصول، فصل تعطیالت)هاي فصل  فرصت

 
 ها برای اجرای استراتژی ارتباطی منتخب  بررسی بهترین ترکیب کانال
براي این کار باید ببینیـد بهتـرین راه رسـیدن بـه مخاطـب      . هاست گیري در مورد بهترین ترکیب کانال اقدام بعدي شما، تصمیم

چیست؟ آیا باید بر پوشش گسترده، تکرار و یا توسعه حداک،ري  3مورد نظر براي تحقق اهداف اختصاصی تعیین شده در گام 
 هر دو مورد تأکید کنیم؟ 
 ایجاد پوشش گسترده 

ان خـود را تحـت پوشـش قـرار دهیـد؟ اگـر بلـی، اسـتفاده از ترکیبـی          تر بخش بزرگتري از مخاطبـ  خواهید هرچه سریع آیا می
رهبر انتخابی باید کانالی باشد که در مدت زمانی کوتـاه بـه تعـداد بیشـتري از مـردم دسترسـی         ها مفید است البته کانال ازکانال
  .یابد می

هاي مطرح شده  پیام. دیو این نقش را داردشود و در برخی موارد، را می تلویزیون اغلب به عنوان کانال اصلی در نظر گرفته
هـایی   توانند تعداد بیشتري از مردم جامعه را تحت پوشـش قـرار دهنـد، امـا امکـان تکـرار چنـین پیـام         در رویدادهاي محلی می

  .ریزي شده، متفاوت و اندا است براساس چارچوب زمانی و تعداد رویدادهاي محلی برنامه
 

 تأکید بر تکرار و توالی 
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اي اسـتفاده   گیـرد بایـد از رسـانه    ها در زمانی طوالنی صـورت مـی   ها با هدف تکرار و توالی پیام استفاده از ترکیبی از کانال اگر
توانـد پیـام را بـراي مـدت زمـانی طـوالنی و        اي نداشته باشد، اما پوشش خوبی دارد و می کنید که ممکن است پوشش گسترده

رسـانی تکـرار    تواند بارها و بارها در طـول یـك بسـیي اطـالع     ویی تا حدي ارزان بوده و میتبلیغ رادی. طور منظم تکرار نماید به
 . شود

اگـر  . هاي ارتباطی کافی نیسـت، بـا یـك مؤسسـه تبلیغـاتی مشـورت کنیـد        اگر اطالعات ملی در مورد پوشش کانال: نکتۀ مهم
  .ینه تحقیق کنیداطالعاتی در این زمینه وجود ندارد، با همکاري مراجع ذیربط در این زم

 
 تعاریف

 : کننده باشند این تعاریف ممکن است به خصوص هنگام کار با مؤسسات تبلیغی، مفید و کمك
پوشش باال، بـه ایجـاد   . حداقل تعداد یا درصد اعضاي مخاطب خاص که در یك بار پخش در معر  پیام قرارگیرند :پوشش

  .کند حرکت سریع و جنبش اجتماعی کمك می
و گسـترپ پیـام کمـك     تکـرار، بـه نفـوذ    .گیـرد  میانگین دفعاتی که یك فرد در معر  پیامی خاص قرار می :والیتکرار و ت

 . نماید می
 

 های ارتباطی موجود  تعیین هزینه اثربخشی هر یك از کانال
شـش هـر یـك از    هاي ارتباطی مورد نیاز براي توسعه استراتژي ارتباطی خود، درصد مخاطبان تحـت پو  در تعیین ترکیب کانال

توانید هزینه تولیـد   براي تعیین هزینه اثربخشی هر کانال ارتباطی می. ها و نیز هزینه اثربخشی کانال مذکور را بررسی کنید کانال
  .و انتشار رسانه ارتباطی خود از کانال مذکور را بر تعداد مخاطبان تحت پوشش آن کانال تقسیم کنید

 

 ي ارتباطی ها ارزیابی کانال .2ـ6برگه کار 
هاي مورد نظـر بـراي برقـراري ارتبـاط بـا       نوع کانال، مخاطب تحت پوشش، هزینه استفاده تخمینی هر یك ازکانال: دستورکار

در . هر کانال را تخمین بزنیـد ( در هزار نفر)در ستون چهارم، هزینه اثربخشی. مخاطبان خود را در سه ستون اول یادداشت کنید
هایی را که باالترین اعتبار و هزینـه اثربخشـی را دارنـد، مشـخص      کانال 6بندي کنید و در ستون  را رتبه، اعتبار هرکانال 5ستون 
  .کنید

 

 
 کانال

 مخاطب تحت پوشش
در یك ( به هزار نفر)

 هفته معمولی

هزینه استفاده از 
در یك ) کانال

 ریال( هفته معمولی

هزینه اثربخشی 
هزینه به ریال )

 (تقسیم بر هزار نفر

 5) بندي فرصت رتبه
 1بسیار معتبر و 
 (کمترین اعتبار

هاي هزینه  کانال
 اثربخش و معتبر

      تلویزیون

      رادیو
      پایگاه اینترنتی
      روزنامه
      بیلبورد
      هاي محلی رسانه

      هاي محلی رویداد

      جلسات گروهی
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      ارتباط بین فردي

 چند کانال ارتباطیاستفاده هم زمان از 
دهد شانس تغییر رفتار در استفاده هم زمان از چند کانال ارتباطی، بیشـتر از اسـتفاده از یـك کانـال ارتبـاطی       تحقیقات نشان می

هاي ارتباط جمعی تحقق اهـداف اختصاصـی سـرعت     به عالوه، در استفاده هم زمان ازچند کانال ارتباطی، به ویژه کانال. است
هاي مختلف و بـا تکـرار و تـوالی بیشـتر دسـت       ا استفاده هم زمان از چندکانال ارتباطی به افراد بیشتري در محیطشما ب. یابد می
در ایـن حالـت مخاطبـان    . شـود  ترکیب هم زمان چندکانال ارتباطی موجب توسعه برنامه ارتباطی شما و تـأثیر آن مـی  . یابید می

گیرند و در چنین حالتی، حمایت از برنامه ارتباطی شـما افـزایش    کسان قرار میهاي ی اولیه، ثانویه و افرادکلیدي در معر  پیام
  .یابد می
 

 های ارتباطی دسترسی به ترکیبی ایده آل از کانال
و تقویـت و  ( دسترسـی بـه بیشـترین تعـداد مخاطبـان     )هاي ارتباطی با هدف تقویـت پوشـش    آل و مؤثرکانال اغلب ترکیب ایده

 . گیرد رد نظر صورت میاستمرار پیام ارتباطی مو
اي، براي دسترسی به بیشترین تعداد مخاطبان و افزایش تـأثیر پیـام ارتبـاطی در     براي م،ال در یك بسیي اطالع رسانی چندرسانه

هاي اینترنتی، مراکـز بهداشـتی درمـانی و بیلبوردهـا      توان به طور هم زمان از تلویزیون، رادیو، سایت یك دوره زمانی کوتاه می
هاي ارتباطی در طول اجراي برنامه بایـد از مفـاهیم کلیـدي یکسـانی      هاي ارایه شده از طریق همه این کانال ده کردکه پیاماستفا

   .برخوردار باشد، مستمر بوده و یکدیگر را تقویت کنند
هـاي ارتبـاطی در    الهـاي ارتبـاطی و انـواع رایـي ترکیـب کانـ       هاي ارتباطی باید با تأثیر هر یك ازکانـال  البته طراحان برنامه

هاي ارتباطی مورد استفاده در برابر  هاي ارتباطی آشنا باشند و واکنش مخاطبان هر یك ازکانال راستاي استراتژي انتخابی برنامه
  .شود را ارزیابی کنند پیام مشترکی که در قالب آنها منتشر می

 
 های ارتباطی حمایتی با استدالل منطقی برای هر یك  کانال
هـاي   ایـد،کانال ارتبـاطی رهبـر و نیـز کانـال      خـود برگزیـده    هاي ارتباطی که براي برنامـه  آلی از کانال ید در ترکیب ایدهشما با

کانال ارتباطی رهبر درسـت ماننـد یـك لوکوموتیـو     .ارتباطی حمایتی را تعیین کنید و نیز دالیل منطقی این تصمیم را بیان کنید
برنامه ارتباطی محسـوب  « موتور»در واقع،کانال ارتباطی رهبر به عنوان . کشد بال خود میهاي قطار را به دن است که تمام واگن
 :هاي به جواب سؤاالت زیر فکر کنید براي تکمیل این برگه. کشد ها را با خود می شده و سایر کانال

 ؟(با توجه به مخاطبان مورد نظر برنامه) پوشش کدام کانال ارتباطی بیشتر است 

 توان پیام مـورد نظـر را بـه     رتباطی با خالصه پیام ارتباطی شما، تطابق بیشتري دارد؟ با کدام کانال ارتباطی میکدام کانال ا
 بهترین شکل منتقل نمود؟

  کدام کانال ارتباطی نتایي و تأثیر بهتري را در پی خواهد داشت؟ 
هـاي   براي تعیین کانـال ارتبـاطی رهبـر و کانـال    . ترین کانال نیست نال ارتباطی رهبر، همیشه پرمخاطبتوجه داشته باشید که کا

 . حمایتی از برگه کار ارایه شده در صفحات بعد استفاده کنید و استدالل منطقی هر یك ازآنها را بنویسید
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 هاي ارتباطی منتخب کانال  خالصه .3ـ6برگه کار 

 استدالل منطقی ارتباطی رهبر  کانال

  

 ل منطقیاستدال هاي ارتباطی حمایتی کانال

  

 
 های ارتباطی تعیین رسانه. 2مرحلة 

هاي مختلفی براي رسیدن بـه شـهر مـذکور داریـد؛      شما راه .خواهید یکی از اقوام خود را در شهري دیگر ببینید تصور کنید می
رانندگی با اتومبیـل  توانید از طریق رودخانه و اجاره یك قایق کوچك یا با قطار و یا از طریق جاده و با تاکسی، اتوبوس یا  می

رودخانه، ریل و جاده، راهی براي رفتن از یك محل به محلی دیگر بوده و به عنـوان کانـال محسـوب    . جا برسید خودتان به آن
 . شوند می

. کنیـد  قایق، قطار، تاکسی، اتوبوس و یا اتومبیل به عنوان ابزارهایی هستند که شما براي حرکت در کانال از آنها استفاده می
  .هاي ارتباطی نیز صادق است ها و رسانه ین مساله در مورد کانالهم

هاي ارتبـاطی شـما    کانال. اند هاي رادیویی و تلویزیونی رسانه ههاي ارتباطی هستند و برنام براي م،ال رادیو و تلویزیون،کانال
هـا، از آنهـا    تان در ایـن کانـال   اي انتقال پیامها، موادي هستند که شما بر و رسانهسازند تا به مخاطبان خود دست یابید  را قادر می
  .کنید استفاده می
هایی مانند تبلیغات، آموزشـی   هاي ارتباطی هستند؛ تاکتیك هاي ارسال پیام از طریق کانال هاي ارتباطی، تابع تاکتیك رسانه

ت، استفاده از رویـدادها و  دهندگان خدما سازي در ارایه سرگرمی، جلب حمایت همه جانبه، جلب مشارکت اجتماعی، ظرفیت
   .هاي بین بخشی و جلب مشارکت بخش خصوصی هاي محلی و توسعه همکاري مناسبت

رو بـه  ( هاي ارتباطی تاکتیك)یا جعبه ابزارها( هاي ارتباطی رسانه)تان، باکیفی از ابزارها شما و تیم طراحی استراتژي ارتباطی
هـاي ارتبـاطی منطبـق بـا اسـتراتژي       و رسـانه ها  انتخاب بهترین تاکتیك: سازد رو هستید که شما را با چالش بزرگی رو به رو می

 . انتخابی براي تحقق اهداف اختصاصی تغییر رفتار مورد نظرتان
هاي ارتباطی آشنا شـوید تـا بـه موقـع و بـه بهتـرین شـکل از آنهـا          ها و رسانه شما باید با کارکرد و تأثیر هر یك از تاکتیك

تواند به ایجاد محیطی حمایتی براي رفتار دلخواه قبل از برقراري ارتباط بـا   م،ال جلب حمایت همه جانبه می براي .استفاده کنید
توانـد بـه جلـب     اي مـی  هاي ارتباط جمعی و اجراي بسیي اطالع رسانی چندرسـانه  تبلیغات در رسانه. مخاطبان اولیه کمك کند

  .گذاران از تغییر یك سیاست کمك کند حمایت سیاست
 

 : هاي زیر را بیابید هاي ارتباطی مورد نیاز باید جواب پرسش براي تعیین رسانه
 کنند؟  هایی از استراتژي ارتباطی شما حمایت می چه رسانه 

  نحوه استفاده از آنها چگونه است؟ 

 ها استفاده کنید؟  چرا باید از این رسانه 

 اید چگونه است؟  ها با تصویري که از مخاطب خود رسم کرده تطابق این رسانه 

  ؟(هاي ارتباطی مناسب است چه ترکیب هدفمندي از رسانه)تاکتیك ارتباطی شما چیست 
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 :سایر سؤاالتی که باید به آنها پاسخ دهید
 ها استفاده کنند؟  توانند از این رسانه آیا مجریان برنامه شما می 

 ها را دارید؟  آیا منابع کافی براي تولید این رسانه 
اي تبلیغـاتی بـراي طراحـی و تولیـد      گر تبلیغات، تاکتیك ارتباطی مورد نظـر باشـد بهتـرین کـار اسـتفاده از مؤسسـه      براي م،ال ا
 . هاي تبلیغاتی مورد نیاز است رسانه
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 آشنایی با هشت تاکتیك ارتباطی
ك منظور یا هدف خـاص در  هاي ارتباطی براي القاي ی در اینجا منظور از تاکتیك ارتباطی، ترکیبی مناسب و هدفمند از رسانه

 . راستاي استراتژي انتخابی است
هاي ارتباطی بـراي ایجـاد تغییـر در باورهـا و افکـار عمـومی و        استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه: جلب حمایت همه جانبه .1

 . خلق منابع ضروري و بسیي نیروها در حمایت از یك موضوع، سیاست یا نماینده انتخاباتی
هاي ارتباطی براي آگاه سازي و ترغیب مخاطبـان بـه اسـتفاده از یـك خـدمت،       استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه: تبلیغات .2

   .محصول یا رفتار مشخص
مخاطبـان در مـورد یـك رفتـار       هـاي ارتبـاطی بـراي تقویـت انگیـزه      استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه: بازاریابی اجتماعی .3

هـاي مجـانی، مسـابقات،     ها، نمونه شود، مانند توزیع کوپن اي که منجر به انجام رفتاري خاص می امی واسطهدلخواه یا انجام اقد
 . خریدکاال

دهنـدگان   هاي ارتباطی که بتوانـد ارتبـاط فـردي مشـتریان و ارایـه      استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه: ارتباط چهره به چهره .4
در ارتباط چهره به چهره عالوه بر ظرفیت سازي در ارایـه   .مساالن در خارج از مدارسمشورت هخدمت را تقویت نماید مانند 

 . دهندگان خدمات باید به فضا و مکان برقراري ارتباط بین فردي نیز توجه نمود
ه هـا در جلـب توجـ    ایجاد و حمایـت مـالی از رویـدادهاي محلـی و مناسـبت     : ها ایجاد و حمایت مالی از رویدادها و مناسبت .5

  .مخاطبان و ترویي رفتار دلخواه مؤثر است
هاي ارتباطی براي جلـب حمایـت فعـال جامعـه و تسـهیل پـذیرپ رفتـاري         استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه: بسیي جامعه .6

  .دلخواه
  .ح نگرپ آنهاسازي مخاطبان و اصال هاي ارتباطی چاپی رایگان براي آگاه استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه: انتشار .6
هاي ارتبـاطی جـذاب، خـالق و مفـرح بـراي انتقـال غیرمسـتقیم یـا هـم زمـان            استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه: سرگرمی .1
  .هاي آموزشی پیام
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 مزایا، معایب و کاربردها: هشت تاکتیك ارتباطی .2ـ6جدول 

ترکیبی )تاکتیك ارتباطی 
 (هاي ارتباطی هدفمند از رسانه

 کاربردها معایب مزایا تعریف

 جلب حمایت
 همه جانبه

ــی از   ــد از ترکیب اســتفاده هدفمن
هاي ارتباطی بـراي ایجـاد    رسانه

تغییر در باورها و افکار عمـومی  
و خلق منـابع ضـروري و بسـیي    
ــك    ــت از یـ ــا در حمایـ نیروهـ
ــده    ــا نماین ــت ی موضــوع، سیاس

 انتخابی

ــتگذاران را   - ــت سیاسـ حمایـ
 .کند جلب می

ــ  - ــب همکـ ــردم  اريموجـ مـ
 .شود می
محیط حمایتی م،بتی را خلق  -
 .کند می

 .کاهد ها می ـ از میزان مخالفت

ــه گــروه هــدف   - دسترســی ب
 .محدود است

 .ـ کاري تخصصی است
وابســـته بـــه آشـــنایی بـــا     -

 .ساختارها و روابط افراد است
ــاه  ــ در کوتـ ــري   ــ ــدت اثـ مـ

 .کند نمی

ــا     - ــوانین ی ــر ق ــا تغیی ــاد ی ایج
 ها سیاست
ــیط  - ــر محـ ـــی،  تغییـ قانونــــ

 اجتماعی یا سیاسی
 ها ـ کاهش مخالفت

ــی از   تبلیغات ــد از ترکیب اســتفاده هدفمن
ــانه ــراي   رسـ ــاطی بـ ــاي ارتبـ هـ
سازي و ترغیـب مخاطبـان    آگاه

ــدمت،     ــك خ ــتفاده از ی ــه اس ب
 محصول یا رفتار مشخص

قابلیت باالي کنترل محتواي  -
 پیام و تولید رسانه

قابلیت باالي انتشار و پخـش   -
بندي و اسـتمرار   ها، زمان رسانه
 پیام

در شروع گران است امـا در   -
مدت، هزینه اثـربخش   طوالنی
 .است
ــد اســتفاده از مؤسســه   - نیازمن

 .تبلیغاتی است
ممکـن اسـت فضـاي انتقـال      -

 .پیـام محدود باشد
 .ـ اعتبار آن کمتر است

 هاي ارتباطی ملی ـ برنامه
ـــرل   - ــه کنتــــــ ــامی کـ هنگـ
 .روري باشدهاي برنامه ض پیام
هنگــــامی کــــه مخاطبــــان،  -

هـاي ارتبـاط    دسترسی به رسانه
 .جمعی داشته باشند

ــی از   بازاریابی اجتماعی ــد از ترکیب هنگــام تشــویق بــه آزمــایش ـــ اقدام، فوري است امـا اغلـب   ـ  .ـ واکنش مخاطب باالستاســتفاده هدفمن
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ترکیبی )تاکتیك ارتباطی 
 (هاي ارتباطی هدفمند از رسانه

 کاربردها معایب مزایا تعریف

هاي ارتباطی براي تقویت  رسانه
مخاطبـان در مـورد یـك      انگیزه

رفتار دلخـواه یـا انجـام اقـدامی     
ــه انجــام  واســطه اي کــه منجــر ب

نــد شــود مان رفتــاري خــاص مــی
ــه توزیــع کــوپن هــاي  هــا و نمون

 مجانی

موجب تحریك و اقــــــدام  ـ 
 .شود مخاطب می

 

 .کوتاه مدت است
ــران   ــداوم و توســعه آن گ ــ ت ـ

 .است

ــی   ــا معرف ــار جدیــد ی یــك رفت
 محصول یا خدمتی جدید

بــه  بــراي تحریــك مخاطبــانـــ 
ــول،    ــك محصـ ــتفاده از یـ اسـ

 خدمت یا رفتار جدید

ــی از   ارتباط چهره به چهره ــد از ترکیب اســتفاده هدفمن
هـاي ارتبـاطی کـه بتوانـد      رسانه

ــتریان و   ــردي مشــ ــاط فــ ارتبــ
دهندگان خدمت را تقویت  ارایه

نماید مانند مشـورت زوجـین و   
ــز   ــارج از مراک ــاالن در خ همس

در ارتبــاط چهــره بــه  .بهداشــت
سازي در  وه بر ظرفیتچهره عال
دهندگان خـدمات بایـد بـه     ارایه

فضــا و مکــان برقــراري ارتبــاط 
 .بین فردي نیز توجه نمود

در سطح فردي بـه مخاطـب    -
 .رسد می

 .ـ ارتباط دوطرفه است
دهنده خـدمت بـر تغییـر     ارایهـ 

رفتــار تأکیـــد داشـــته و آن را  
 .کند تقویت می

دهنــده  ارتبــاط بــین ارایــه  ـــ 
و مشـتري را   خدمت یا مشـاور 
 .کند تقویت می

امکان گـرفتن پـس خورانـد     -
 .وجود دارد

دهنده خدمت  اگر وعده ارایهـ 
یا مشاور همسـال تحقـق نیابـد    

شـود و   انگیـزه مـی   مخاطب بی
 .کند دوباره مراجعه نمی

مطالـب آموزشـی بایـد قابـل     ـ 
ــترس    ــذاب و در دس ــم، ج فه

 .باشد
دسترسی به مخاطبان محدود ـ 

 .و زمان بر است
ــ  ــایي  ــ ــوقعیتی، نتـ ــر مـ در هـ

 .آورد متفاوتی را به بار می

ــ  ــه  ـ ــر ارای ــراي ه ـــده  ب دهنـــ
 خدمت
ــ  ــت خــدمات و  ـ ــاي کیفی ارتق

 دهنده خدمت مراکز ارایه
ــ  ــراي   ـ ــب ب ــت مناس در موقعی

 برقراري ارتباط بین فردي
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ترکیبی )تاکتیك ارتباطی 
 (هاي ارتباطی هدفمند از رسانه

 کاربردها معایب مزایا تعریف

ایجاد و حمایت مالی از 
 ها رویدادها و مناسبت

ــالی از   ــت مــ ــاد و حمایــ ایجــ
هـا   مناسبت رویدادهاي محلی و

ــان و   ــه مخاطبـ ــب توجـ در جلـ
 .ترویي رفتار دلخواه مؤثر است

موجب شهرت و افــــزایش  -
 .شود رضایت می

متمرکز بر عوامل درگیـر در   -
 .برنامه است

مـدت و گـاه پرهزینـه     ـ کوتـاه 
 .است
ــد متقاعــد   - ــالی بای ــان م حامی

ــا برنامــه  شــده، ســود بــرده و ب
 .سازگار باشند

ـــاز اجـــراي - یـــك  در آغــــ
 بسیي آموزشی
 سازي ـ براي آگاه

 ـ براي ترویي یك برند یا شعار
ــین   - ــاط ب ــراري ارتب ــراي برق ب

 یك برند با مشتري
ــی از   بسیي جامعه ــد از ترکیب اســتفاده هدفمن

هاي ارتباطی بـراي جلـب    رسانه
حمایت فعـال جامعـه و تسـهیل    

 پذیرپ رفتاري دلخواه

 .کند ـ کل جامعه را درگیر می
رفتـــار فــــردي و  از تغییـــر   -

 .کند جمعی، حمایت می
به تغییر هنجارهاي اجتماعی  -

 .کند کمك می

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

در جوامع غیر همگـن مـؤثر    -
 .نیست

ایجــاد و توســعه مشــارکت    -
 پایدار جامعه

ــی از   انتشار ــد از ترکیب اســتفاده هدفمن
ــانه هـــاي ارتبـــاطی چـــاپی  رسـ

ــ ــان بـ ــاهرایگـ ــازي  راي آگـ سـ
 مخاطبان و اصالح نگرپ آنها

موضــــوع خاصی را مطرح  -
 .کند می

 .ـ منبع معتبرتري است
به سرعت آگـاهی را ایجـاد   -
 .نماید می
ــران نیســـت و موجـــب    - گـ

هــاي آموزشــی  تقویــت بســیي
 .شود می

ــام و    - ــرل پیــ ــان کنتــ امکــ
جایگزین نمودن رسانه وجـود  

 .ندارد
ــات   - ــت ارتباطـ ــراي تقویـ بـ
 .اي، زمان بر است انهرس

ـــا    - ــول یــــــ ــی محصـ معرفـ
 خدمتی جدید

رود کـه   هنگامی به کـار مـی   -
ــمندي  ــایق ارزش ــورد  حق در م

ــته    ــود داش ــوع وج ــك موض ی
 .باشد
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ترکیبی )تاکتیك ارتباطی 
 (هاي ارتباطی هدفمند از رسانه

 کاربردها معایب مزایا تعریف

ــی از  سرگرمی ــد از ترکیب  اســتفاده هدفمن
ــانه ــذاب،   رس ــاطی ج ــاي ارتب ه

خــالق و مفــرح بــراي انتقــال    
هـاي   غیرمستقیم یا هم زمان پیام

 آموزشی

 .رپ مخاطبان باالستـ پذی
 .ـ محتواي برنامه جذاب است

تواننــد تشــویقی  هــا مــی ـــ پیــام
 .باشند

 .ـ تولید پرهزینه است
 .ـ نیازمند طراحی دقیق است

هاي تبلیغاتی  همراهی با بسیي -
 ملی

 ـ تأکید بر یك استراتژي ملی
هــاي  تــرویي ترکیبــی از پیــام -

 ارتقاي سالمت
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هـا   هاي ارتباطی، راهی براي انتقال پیـام  کانال .دهد هاي ارتباطی را نشان می ها و رسانه ها، تاکتیك ، ارتباط بین کانال3ـ6جدول 
هـاي ارتبـاطی مختلـف در     توانند براساس تاکتیـك  هاي ارتباطی می رسانه .باشند هاي ارتباطی می به مخاطبان با استفاده از رسانه

ارتباطی نیازمند برخورداري از   هاي قابل انتقال در یك کانال مامی رسانهتولید ت .یك استراتژي ارتباطی مشخص استفاده شوند
 . است (...هاي تولید فیلم و مؤسسات تبلیغاتی، کمپانی)هاي مختلف  هاي مختلف و نیز مشارکت سازمان مهارت
 
 

 ها فعالیت/ ها رسانه ها تاکتیك ها کانال
 االنهمس ارتباط چهره به چهره همساالن ارتباط بین فردي

 مشتري/ مشاور دهنده خدمت مشاوره با ارایه
 هاي مورد استفاده توسط مشتري ها، فیلم پوسترها، پمفلت تقویت کمیته راهبردي

هـاي جلـب حمایـت همـه      جلسات بحث گروهـی، فعالیـت   مشارکت مردمی هاي مبتنی بر جامعه کانال
 هاي خبري ها، بولتن جانبه، رالی

ــه محلی هاي ارتباط جمعی رسانه ــواري،    روزنام ــی، آگهــی دی ــوي محل ــی، رادی هــاي محل
 ها، استفاده از بلندگو جارچی

 هاي بهداشتی هاي خیابانی، نمایشگاه نمایش محلی، نمایش هاي محلی رویداد

 هاي ارتباط جمعی کانال
هـــاي  رادیـــو، تلویزیـــون، ســـایت)

بیـل   هـا، مجـالت،   اینترنتی، روزنامه
 (بورد و باس بورد

هـاي کوتـاه تلویزیـونی و رادیـویی،      تبلیغات چاپی، نمایش تبلیغات
 هاي تبلیغاتی پوسترهاي محیطی و کارت

هــاي ارتبــاط جمعــی رادیــو،  کانــال
ــایت  ــون، س ــی،   تلویزی ــاي اینترنت ه

مجالت، بیلبورد و بـاس   ها، روزنامه
 بورد

هاي ویدیویی، مقاالت، اخبار رادیویی،  ها، فیلم اخبار رسانه انتشار
ــههــ کنفــرانس ــري، اطالعی هــاي عمــومی، آمــوزپ   اي خب
 خبرنگاران

هـاي ارتبـاط جمعـی، ارتبـاط      کانال
 مبتنی بر جامعه، ارتباط بین فردي

هـاي مـرتبط بـا     هاي آموزشی شـامل حقـایق و داسـتان    بسته جلب حمایت همه جانبه
آوري حمایت براي یك سیاست و خط مشی، ارسـال   جمع

 مطالب با پست
، مبتنـی بـر   هاي ارتباط جمعی کانال

 جامعه، ارتباط بین فردي
هاي رادیویی و  هاي مجانی، مسابقات، برنامه ها، نمونه کوپن بازاریابی اجتماعی

 ها هاي مبتنی بر جامعه در سطح فروشگاه تلویزیونی، فعالیت

هـاي ارتبـاط جمعـی، ارتبـاط      کانال
 مبتنی بر جامعه

ایجــاد و حمایــت مــالی از رویــدادهاي    
 محلی

هـا، رمه و نمـایش،    ها، افتتاحیـه  ي خبري، جشنها کنفرانس
ها، مراسم توزیـع جـوایز، ارایـه نتـایي تحقیقـات و       کنسرت

 مقاالت، رویدادهاي ورزشی
هـاي ارتبـاط جمعـی، ارتبـاط      کانال

 مبتنی بر جامعه
هـاي   هـاي رادیـویی، نمـایش    هاي تلویزیـونی، برنامـه   برنامه سرگرمی

 هاي محلی محلی، آوازها، بازي

 
 . کنیدرا پر 4ـ6برگه کار  ،وجه به این جدولبا ت

 های ارتباطی منتخب  خالصه تاکتیك. 4ـ6برگه کار 
 استدالل منطقی هاي ارتباطی منتخب تاکتیك

  

  



 

131 

 

 
 های ارتباطی ها و رسانه ها، کانال ادغام پیام. 3مرحلة 

توانید براي تقویت  ریزي شما می ر فرآیند برنامهیکی از مزایاي برقراري ارتباط استراتژیك براي ارتقاي سالمت آن است که د
  .هاي ارتباطی برسید ها و رسانه ها،کانال تان، به تصویري کلی از نحوه استفاده از پیام هاي ارتباطی تالپ
 

 خالصه
و نحـوه   تا اینجاي کار اسـتراتژي ارتبـاطی، حقـایق کلیـدي پیـام      .تر شدید در این مرحله به تدوین یك برنامه اجرایی، نزدیك

یعنـی   .مرحله بعدي مـدیریت اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب اسـت     . هاي ارتباطی شما مشخص شده است و رسانهها  ترکیب کانال
سـازمانی اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب را اجـرا کنـد؟ همکـاران در اجـراي اسـتراتژي منتخـب چـه            / باید تعیین کنید چه کسـی 

گی شرکاي اجراي برنامه، چارچوب زمانی و بودجه مورد نیاز را نیز باید تعیـین  کسانی باشند؟ عالوه بر این، نحوه هماهن/کسی
 . کنید
 

 

 تدابیر مدیریتی: گام هفتم 
 
ایـن گـام بـه شـما نشـان      . شما ضـروري اسـت   هاي همکاران و شرکاي  تر از همه، تالپ و مهم  هاي ارتباطی رزیابی تمام تالپا
هـا   مدیریت موفق مستلزم رهبري خوب، تعیین واضح نقـش . ط داده و تکمیل نماییدتان را بس دهدکه چگونه تدابیر مدیریتی می

. ها، همکاري نزدیك،کار تیمی قوي بین تمام شرکا و پیروي از یك محدودۀ زمانی مشخص و بودجه معـین اسـت   و مسئولیت
در مـورد نحـوه مـدیریت برنامـه     این گام، مالحظات استراتژیك در هر یك از این عناصر را مورد توجه قرار داده و بـه بحـث   

  .پردازد ارتباطی می
 

 شناسایی سازمان رهبر و شرکای همکار . 1مرحلة 
هاي کلیدي مورد نیـاز بـراي اجـراي اسـتراتژي ارتبـاطی خـود را        ها و مهارت براي تمایز سازمان رهبر از شرکاي همکار، نقش

گـذاري، تحقیـق، تبلیـغ، طراحـی و تولیـد رسـانه،         نگی، سیاسـت ها شامل مدیریت و هماه طور معمول، این نقش به. تعیین کنید
ها در استراتژي ارتبـاطی   شاید تمامی این نقش. سازي و پایش و ارزشیابی هستند هاي مبتنی بر جامعه، آموزپ و ظرفیت فعالیت

ریزي کنیـد کـه بـا     ی برنامههای شما باید فقط براي نقش. هاي دیگري باشد منتخب شما به کار نرود و یا اجراي آن نیازمند نقش
  .وضعیت و موقعیت استراتژي منتخب شما سازگار باشد

 
 سازمان رهبر 

مـدیر  . گروه منتخب به عنوان سازمان رهبر، اغلب مسئول همـاهنگی کلـی طراحـی و اجـراي اسـتراتژي منتخـب برنامـه اسـت        
یان یافته و این فرد همواره بایـد مطمـئن شـودکه    سازمان رهبر رابط رسمی تمامی شرکاست، تمام اطالعات باید از طریق او جر

ها براساس استراتژي منتخب، در قالب بودجه و طبق برنامه پیش بینی شده بوده و متوجـه باشـد کـه تمـام شـرکا در       تمام فعالیت
امـه مطـابق بـا    سازمان رهبر مسئول تدوین برنامه مدیریتی، هماهنگی با سایر شـرکا بـراي اجـراي برن   . آن درگیر و به روز باشند
 . بینی شده است و باید مراقب انحراف از برنامه مدیریتی تدوین شده باشد زمان و بودجه پیش

هـا و   ها بوده و نقشـی کلیـدي در اعـالم گـزارپ     هاي الزم براي انجام فعالیت سازمان رهبر اغلب مسئول کسب تمام تأییدیه
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هـاي مختلـف و ارتبـاط     و شفاف از دلیل انجام فعالیـت « صویري بزرگت»این سازمان باید همیشه . مشکالت به سایر شرکا دارد
هـاي پـرومه را مشـخص     سازمان رهبر باید درکار تیمی با سایر شرکا، محدوده زمانی هر یك از فعالیـت . آنها با هم داشته باشد
ي ارتبـاطی، یکـی دیگـر از    سـازي در شـرکا هـم زمـان بـا اجـراي اسـتراتژ        اغلب ظرفیت. گیران برساند نموده و به تأیید تصمیم
  .وظایف سازمان رهبر است

 
 شرکای بالقوه 

هـاي ملـی یـا محلـی      تسهیل اجراي استراتژي ارتباطی مطابق با برنامه ممکن است مسـتلزم تغییـر سیاسـت   : گذاري در سیاست. 1
باشد و یا شـاید مایـل بـه     جنسی در تلویزیون نشده  باشد براي م،ال شاید دولت، تاکنون حاضر به آموزپ پیشگیري از خشونت

هاي ارتباطی مختلـف نظیـر    رفع چنین مشکالتی ممکن است مستلزم استفاده از تاکتیك. رسانی در مورد خودکشی نباشد اطالع
با اسـتفاده ازچنـین   . هاي ارتباط جمعی باشد گذاري کانال جلب حمایت همه جانبه در باالترین سطوح دولت یا شوراي سیاست

  .شود هاي موجود فراهم می اهش مخالفت یا جلب مشارکت افراد کلیدي براي تغییر سیاستتاکتیکی امکان ک
در تحقیقـات مـورد نیـاز بـراي اجـراي اسـتراتژي ارتبـاطی و پـایش و ارزشـیابی آن شـرکاي           : در تحقیق، پایش و ارزشیابی. 2

هـا   ازمان مذکور به دلیـل سـایر مسـئولیت   هاي تحقیقاتی سازمان رهبر، ممکن است س با وجود صالحیت. متعددي درگیر هستند
هـاي تحقیـق و ارایـه اطالعـات      شامل پیشنهادات مختلف براي تعریف زمینه 1گام . فرصت انجام چنین خدماتی را نداشته باشد

مطمئن شوید که با انتخاب تیم تحقیق مناسب، تمام اطالعات پایـه مـورد نیـاز فـراهم شـده و فرصـت       . بیشتر در این زمینه است
 . ایش اقدامات تمامی شرکا فراهم شودپ
کننـد و از تـوان و مهـارت کـافی بـراي       دهندگان خدمات، تنها در چارچوب مراکز خود خـدمت مـی   اک،ر ارایه: در تبلیغات. 3

ب و تجربه نشان داده است که دقت در انتخـا . اند بهره هاي تبلیغاتی خالق بی هاي تبلیغاتی و تولید رسانه طراحی و اجراي برنامه
  .شود انعقاد قرارداد با یك مؤسسه تبلیغاتی توانمند موجب تقویت سازمان رهبر می

هاي تبلیغاتی باید منطبق بـا مـوازین پخـش و انتشـار      اغلب برنامه تولید شده توسط مؤسسه: هاي ارتباط جمعی درکار با رسانه .4
اگر مؤسسه  .دهند هاي ارتباط جمعی را انجام می با رسانهگاه مؤسسات تبلیغاتی، خود هماهنگی . هاي ارتباط جمعی باشد رسانه

تبلیغاتی قادر به ارایه چنین خدماتی نباشد، ممکن است مجبور شوید از همکاري فرد یا شـرکتی کـه در خریـد زمـان پخـش از      
 . هاي ارتباط جمعی تخصص دارد، استفاده کنید کانال
هاي مبتنی بر جامعه نیست اما گـاهی درگیـر    هاي ارتباطی نیازمندکار با گروه تمامی استراتژي: هاي مبتنی بر جامعه در فعالیت .5

هـاي مبتنـی بـر جامعـه امکـان       با فعالیـت . هاي ارتباطی، در انتشار پیام به مخاطب مورد نظر مفید است نمودن مردم در استراتژي
هـاي   فعالیـت . شـود  فـراهم مـی   ارتباطی شـما  هاي بهداشتی یا رهبران عقیدتی محلی از استراتژي هاي زنان، گروه حمایت گروه

مبتنی بر جامعه کلیدي مورد نیاز براي اجراي استراتژي ارتباطی خود را مشخص نموده و سپس در مورد شرکاي بالقوه اجـراي  
هـاي مبتنـی بـر     هایی با همکـاري چنـدین مؤسسـه، موجـب تقویـت فعالیـت       اجراي چنین فعالیت. چنین خدماتی تصمیم بگیرید

 . شود می جامعه
شـما در اجـراي اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب را        هـاي تـیم کـاري    ها و مهارت شکاف صالحیت: سازي در آموزپ و ظرفیت .6

براي م،ال اگر استراتژي ارتبـاطی منتخـب شـما اجـراي یـك بسـیي آموزشـی بـراي تـرویي اسـتفاده از مراکـز            . شناسایی کنید
در . ند آموزپ کارکنان مراکز مـذکور و ایجـاد مهـارت مشـاوره در آنهـا باشـد      بهداشتی باشد، ممکن است شروع برنامه نیازم

  .گیري کنید مورد نیازهاي آموزشی حیاتی و روپ تأمین هزینه ظرفیت سازي در قالب بودجه کلی برنامه تصمیم
 

 های هر یك از شرکا  ها و مسئولیت تعیین نقش. 2مرحلة 
ها و وظایف مورد انتظار شـرکا بـراي اطمینـان از اجـراي      کاي همکار، تعیین نقشمرحله بعدي پس از تعیین سازمان رهبر و شر

هـا سـعی کنیـد تـا وظـایفی را مشـخص سـازید کـه شـرکا از آن نفـع بـرده و از             در تعیین این نقـش . موفق برنامه ارتباطی است
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مایـل بـه مشـارکت در جلـب     براي م،ال گروهی از شـورایاران یـك محلـه ممکـن اسـت      . استراتژي ارتباطی شما حمایت کنند
هـاي همکـار بایـد از     سـازمان  .سازد حمایت شهردار از استراتژي ارتباطی شما باشند زیرا چنین کاري آنها را با شهردار آشنا می

  .یابد مشارکت در استراتژي ارتباطی منتخب سود ببرند، در غیر این صورت احتمال همکاري آنها کاهش می
 

 های مورد نیاز های کلیدی و مهارت تعیین نقش. 1ـ7برگه کار 
 سازمانی چنین مهارتی دارد؟/ چه کسی  مورد نیاز  مهارت نقش کلیدي

   

   

   

 
 ها  تعیین شرح وظایف روزانه شرکا و نحوه هماهنگی فعالیت. 3مرحلة 

ند، چـه وظـایفی دارنـد و    به طور خالصه بیان کنید که مجریان چه کسـانی هسـت   .خالصه شرح وظایف روزانه شرکا را بنویسید
 : براي شروع، به سؤاالت زیر پاسخ دهید .کنند هاي شان را هماهنگ می چگونه فعالیت

 شود؟ آیا جلسات شوراي مشورتی شرکاي همکار تشکیل می 

 شود؟  آیا جلسات شوراي مشورتی به طور منظم تشکیل می 

 گیري در شوراي مذکور چگونه است؟ نحوه و سطح تصمیم 

 کنـد؟   آوري مـی  هـاي مربوطـه را جمـع    برنامـه  کنـد؟ شـواهد اجـراي    هاي روزانه را هماهنگ می رهبر، فعالیت آیا سازمان
 کند؟ گزارپ اقدامات انجام شده را براي شرکا ارسال می

براي م،ال، اگر شرکا در یك منطقه  .هاي مختلفی براي مدیریت و هماهنگی شرکاي برنامه ارتباطی وجود دارد ابزارها و روپ
اصـول راهنمـاي   . هر نباشند، ممکن است از مکالمات تلفنـی و گـزارپ مکتـوب بـه جـاي جلسـات حضـوري اسـتفاده شـود         ش

  .مدیریت را به طور ساده نوشته، دایم آنها را بازبینی نموده و ببینید که آیا نیاز به تغییر دارند
 

 تعیین چارچوب زمانی اجرای استراتژی منتخب. 4مرحله
هـاي اصـلی هـر     تـان بایـد فعالیـت     اطی منتخب شما باید در مراحل مختلف اجرا شود، چارچوب زمانی برنامهاگر استراتژي ارتب

سـازي در   هاي ارتباطی نیازمنـد آمـوزپ و ظرفیـت    با توجه به این که اک،ر تالپ. یك از مراحل استراتژي منتخب را نشان دهد
 . بندي برنامه ضروري است ها با سایر خدمات در تهیه جدول زماندهندگان خدمات است، توجه به این مسایل و روابط آن ارایه

البتـه ممکـن اسـت     .افزارهاي تجاري متنوعی براي کمك به تصمیمات مدیریت پرومه طراحی شده و در دسترس است نرم
اجراي بـه موقـع   جدول گانت راهنماي خوبی براي اطمینان از . بندي برنامه از جدول گانت استفاده شود براي تهیه جدول زمان

. در موارد انحراف از چارچوب زمانی تعیین شده، انجام اقـدامات اصـالحی ضـروري اسـت    . ها در مسیر مورد نظر است فعالیت
را  2ــ 6برگه کـار  . بندي باید براي شرکاي برنامه ارسال گردد نتایي حاصل از بررسی اجراي برنامه ارتباطی مطابق جدول زمان

  .تکمیل کنید
 

 بندی برنامه جدول زمان. 2ـ7 برگه کار
 زمان مسئول وظیفه
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 تعیین بودجه مورد نیاز . 5مرحلة 
تـان   هاي مختلف استراتژي ارتباطی منتخـب  توانید از تأمین منابع مالی مورد نیاز براي اجراي فعالیت با تعیین بودجه مورد نیاز می

ن است از متدهاي مختلـف و متعـددي بـراي تکمیـل جـدول بودجـه       تیم طراحی استراتژي ارتباطی ممک. اطمینان حاصل کنید
 :برنامه استفاده کند اما در همه شرایط، توجه به این دو مورد ضروري است

 هاي پیش بینی شده بـراي   در اک،ر موارد بودجه در اختیار محدود و مشخص است بنابراین گاه نیازمند بازنگري در فعالیت
  .ختیارتان هستیداستفاده بهینه از منابع در ا

     در مواردي ممکن است تیم طراحی استراتژي ارتباطی پس از تحلیل وضعیت موجود، تعیین مخاطبان مـورد نظـر و تعیـین
در  .گذار و حامیان مالی رود تا منابع مالی برنامه را مشـخص سـازد   هاي سرمایه اهداف اختصاصی تغییر رفتار سراغ سازمان

   .هاي خلق و توسعه منابع توجه شود تاین موارد باید به تمامی فرص

 ر شـما و نظـ    خدمات مشابه در منطقـه فعالیـت    ها باید قیمت در بسیاري از موارد براي تعیین هزینه واقعی هر یك از فعالیت
  .را تکمیل نمایید 6ـ3برگه کار  .پیمانکاران محلی را جویا شوید
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 جدول بودجه برنامه. 3ـ7برگه کار 
 

 هزینه تخمینی به ریال یم و نیروي کارهاي مستق هزینه
 : مسایل اداري و مدیریتی

    حق الزحمه مدیر
   حق الزحمه کارشناسان 
   حق الزحمه پرسنل پشتیبان 

   ( ایاب و ذهاب و پذیرایی)پشتیبانی جلسات شوراي مشورتی 
  هاي تلفنی هزینه تماس
   هاي پستی  هزینه

  هزینه اقالم مصرفی جلسه 
 : تحقیق و ارزشیابی

  ( کمی و کیفی)پایش 
  ( کمی)ارزیابی
 : تبلیغات

   ( ها هاي ارتباط جمعی و سایر رسانه رسانه)طراحی و تولید 
   هماهنگی پخش و انتشار رسانه ها

 : هاي مبتنی بر جامعه فعالیت
  هاي آموزشی سرگرمی، رویدادهاي محلی  فعالیت
 : آموزپ
  زشی هاي آمو کارگاه

   تورهاي مطالعاتی 
   کل هزینه تخمینی 

 
 ها  طراحی نظام پایش فعالیت. 6مرحلة 

یکـی از خصوصـیات برجسـته یـك طـرح       .شـود  پایش، بخش مهمی از هر استراتژي ارتباطی است که اغلب نادیده گرفته مـی 
  .ستهاي اجرایی ا برخورداري از نظام پایش مشخص و متناسب با فعالیت مدیریتی خوب،

 . سازد هاي برنامه ارتباطی تان را مشخص می چنین نظامی، نحوۀ آگاهی شما از اجراي به موقع و مناسب هر یك از فعالیت
 :شوید که براي م،ال با اجراي چنین نظامی شما متوجه می

رد نظـر توزیـع   هاي ارتباطی کوچك در مراکز ارایه خدمات موجود است؟ کافی است؟ بـه درسـتی بـین مخاطبـان مـو      ـ رسانه
 شود؟ می

 کنند یا نه؟ شود یا خیر؟ افراد مسئول مطابق برنامه اقدام می ـ از رویدادهاي محلی مطابق برنامه طراحی شده استفاده می
هـاي ارتبـاطی تولیـد شـده بـه       دهـد؟ آیـا رسـانه    ـ چه کسی مسئول تبلیغات است؟ مسئول تبلیغات کارپ را به درستی انجام می

 شوند؟  درستی منتشر می
رسانی است؟ چه کسی آمار خدمات ارایه شده به مشتري را  ـ چه کسی مسئول اطمینان از تأمین وسایل و ملزومات بسیي اطالع

 کند؟  آوري می جمع
سازد تا دچار مشکل چاپ تعداد زیادي پوستر و ذخیره طوالنی مـدت آن در یـك انبـار     نظام پایش مناسب شما را قادر می

 . در مورد ضرورت و نحوه توزیع آن به مراکز نیازمند پوستر مذکور نشوید رسانی بدون اطالع
ریزي نموده و تصمیم بگیرید کـه کـدام یـك از شـرکا مسـئول چـه        هایی برنامه تان باید براي پایش چنین فعالیت شما و تیم
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 است یا نه؟ ها براي م،ال مؤسسه تبلیغاتی همکار با شما، مسئول تولید و انتشار رسانه. فعالیتی است
اجراي پایش از وظایف سازمان رهبر است که ممکن است این کار را با استفاده از همکاري یك یا گروهی از شرکا انجام 

  .دهد
 

 خالصه 
بنـدي مبتنـی بـر واقعیـت، جـدول       هاي شرکا، جدول زمـان  ها و مسئولیت یك طرح مدیریتی خوب شامل توصیف روشن نقش

هـاي ارتبـاطی نیازمنـد برخـورداري از رهبـري قـوي،        مدیریت مناسـب برنامـه  . پایش شفاف است بودجه مورد نیاز و یك نظام
هـاي محلـی و اجـراي     ظرفیـت  هاي تشکیالتی و سازمانی و هماهنگی مناسب براي کار تیمی است که موجـب تقویـت   مهارت

 . مناسب استراتژي ارتباطی شود
  :ان، موارد زیر را به خاطر بسپاریدت در طراحی برنامه مدیریت استراتژي ارتباطی منتخب

 تـان   از تناسب تدابیر مدیریتی اتخاذ شده با اهداف اختصاصی تغییر رفتار استراتژي منتخـب  .وظایف مدیر را پیچیده نکنید
اي بپرهیزید و به دنبال اجراي اقداماتی باشید که به تحقق اهداف برنامه کمـك کـرده    از امور حاشیه. اطمینان حاصل کنید

 . نتایي مشخصی را در پی دارند و

 شـود  سازي مناسب در عوامل اجراي برنامه ارتباطی شما موجب توانمندسازي بهتر مردم می رهبري صحیح شما و ظرفیت .
هـاي فنـی مقتضـی را در     شـان، ابزارهـا و حمایـت    تان در انجـام بهتـر وظـایف    براي کمك به عوامل اجراي برنامه ارتباطی

  .اختیارشان قرار دهید

 سازي مناسـب و تقویـت تعهـد عوامـل      قبل از آغاز هرگونه برنامه ارتباطی، با اصالحات ساختاري و سیستمی و نیز ظرفیت
 . اجرایی سازمان نسبت به تعالی سازمان، فضاي سازمانی مناسب براي برقراري ارتباط استراتژیك با مردم را فراهم سازید

 تان را شناسایی و تغییرات مقتضی را انجـام داده   وده، انحراف از برنامه عملیاتیپیشرفت استراتژي ارتباطی خود را پایش نم
  .خوراند مناسب را به شرکاي برنامه ارایه دهید و پس

بنـدي، میـزان بودجـه مـورد نیـاز و نظـام پـایش         هـر یـك از شـرکا، جـدول زمـان       براي بیان خالصه سازمان رهبر، شرکا، نقش
را مطالعه کنید تا با روپ طراحی نظام پـایش برنامـه    1سپس گام . استفاده کنید 6ـ4، از برگه کار تان استراتژي ارتباطی منتخب
 . ارتباطی آشنا شوید

 
 خالصه تدابیر مدیریتی. 4ـ7برگه کار 

 ها پاسخ سؤاالت
  سازمان رهبر  .1

  وظایف سازمان رهبر 

  شرکا  .2
   وظایف شرکا

 : 1مرحله   زمان و مراحل استراتژي منتخب .3

   

 ریال دوره زمانی کل هزینه تخمینی براي هر دوره زمانی  .4

   

   ها نظام پایش فعالیت .5
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 طرح ارزیابی: گام هشتم
 

برنامـه و یـا   تـوان در مـورد اسـتفاده از خـدمات      مرحله ارزیابی بخش مهمی از استراتژي ارتباطی شماست زیرا بـدون آن نمـی  
ریزي براي ارزیابی استراتژي ارتباطی باید از همان ابتداي کار مد نظـر باشـد و بهتـر اسـت کـه بـا        برنامه .تأثیرآن قضاوت نمود

  .مشارکت تمامی برنامه و نیز متخصصان تحقیقاتی صورت گیرد
اپ و نیـز ارزیـابی    هاي تحقیقاتی آشنا نباشد ولی براي پایش برنامـه ارتبـاطی   یك متخصص ارتباطات ممکن است با روپ

  .حقق اهداف اختصاصی آن نیازمند انجام تحقیقات مختلفی استت
 

 انداز و نوع ارزیابی  تعیین چشم. 1مرحلة 
ارزیـابی برنامـه   . انداز صحیح و انتخاب نوع مناسب ارزیابی براي ارزیابی استراتژي ارتباطی منتخب ضـروري اسـت   تعیین چشم

 :گیرد ورت ارتباطی باید از ابتداي کار با توجه به موارد زیر ص
 هاي اجرایی پیش بینی شده طبق برنامه تعیین اجراي مناسب فعالیت: ارزیابی فرآیند یا پایش برنامه 

 (.مراجعه شود 3به گام )تعیین تحقق اهداف اختصاصی استراتژي ارتباطی منتخب : ارزیابی تأثیر برنامه  

 .تعیـین نظـام پـایش و ارزشـیابی آن ضـروري اسـت       در آغاز هر پرومه برقراري ارتباط استراتژیك براي ارتقـاي سـالمت،  
بـراي م،ـال اگـر هـدف      .اهداف اختصاصی تعیین شـده بـراي اسـتراتژي منتخـب، در تعیـین طـرح ارزشـیابی شـما مـؤثر اسـت          

اختصاصی منتخب، تغییر یك رفتار خاص باشد، باید رفتار مخاطب را در طول زمـان ارزیـابی کنیـد و اگـر هـدف اختصاصـی       
سیاست باشد باید به دنبال ارزیابی میزان موفقیت در تصویب سیاست دلخواه باشید و یا براي هـدف اختصاصـی    شما تغییر یك

  .ترغیب افکار عمومی به یك اقدام سالم، باید افکار عمومی را در طول زمان ارزیابی کنید
ر است که تیم ارزشـیابی در  اهداف اختصاصی حساس باشد، بنابراین بهت SMARTطرح ارزشیابی شما باید به خصوصیات 

و فرآیند دسـتیابی بـه   ( ارزشیابی)مشارکت کنند تا امکان ارزیابی مناسب تحقق آن اهداف  SMARTتعیین اهداف اختصاصی 
  .فراهم شود( پایش)آنها 

 نکات کلیدی طرح ارزشیابی
توانـد در   ارزشـیابی نمـی   .ریزي شود نامهارزشیابی باید از شروع برنامه مورد توجه قرار گیرد و براساس اهداف اختصاصی بر .1

هـاي   هاي پایه قبل از انجام هر مداخله و نیز داده براي سنجش تغییر حاصل از برنامه، داشتن داده .دقیقه آخر به برنامه اضافه شود
  .بعد از انجام مداخله، ضروري است

هاي تغییـر رفتـار و متـدولومي تحقیـق      با تئوري مرتبط SMARTبرنامه در تنظیم اهداف اختصاصی   مشارکت تیم ارزشیابی .2
  .مناسب مؤثر است

 . ها و تحلیل مؤثر آنهاست آوري انواع داده تعیین تأثیر یك مداخله ارتباطی در تغییر رفتاري خاص، نیازمند جمع .3

 
 : ارزشیابی کلی استراتژی ارتباطی منتخب، در موارد زیر مؤثر است

 اطی منتخب ارزیابی کفایت استراتژي ارتب 

 هاي تأثیر استراتژي ارتباطی منتخب تعیین بیشترین و کمترین حیطه 

 هاي دموگرافیك و اجتماعی مانند میـزان   گیري شاخص شناسایی عوامل مؤثر درتغییر رفتار فردي و جمعی عالوه بر اندازه
 ها گیري تولد، مرگ و میر، سطح آموزپ و حضور مردم در تصمیم

 هاي ارتقاي کیفیت برنامه  روپگیري  تأکید بر اندازه 
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  سنجش میزان هزینه ـ اثربخشی به ازاي هر هزار نفر جمعیت تحت پوشش و میزان تغییر رفتار 
داننـد   کنندگان بدون انجام یك ارزشیابی متکی بر شواهد نمی کنندگان بودجه و شرکت برنامه، تأمین  گذاران، طراحان سیاست

اي که ارزشیابی نشده باشد، وجـود   امکان سنجش تأثیر برنامه. چه تأثیري اتفاق افتاده است که چه چیزي، چرا، چه موقع و یا با
  .نخواهد داشت
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  .دهد بهداشتی را به صورت خالصه نشان میهاي  جدول زیر، انواع ارزشیابی مورد نیاز در برنامه
 

 های بهداشتی به تفکیك هدف انواع ارزشیابی در برنامه
 برنامهانداز و اهداف  چشم
 ـ ارزیابی نیازها، عالیق و وضعیت اقتصادي و اجتماعی مردم 
 محصول /رفتار/کننده خدمت ـ تعیین عوامل بازدارنده و تقویت 
 ها و آثار برنامه  ـ تعیین نحوه توصیف و سنجش فعالیت 

 تغییر رفتار ناشی از برنامه
 محصولی جدید /رفتار/هاي معرفی خدمت ـ اصالح و بازنگري طرح 
 اي  هاي مداخله ـ تعیین میزان پیشرفت طرح 
 هاي آموزشی  ـ بهبود محتواي مطالب و رسانه 
 ها با شرایط فرهنگی مخاطبان ـ تقویت تطابق رسانه 
 ـ توجه به رعایت حقوق مخاطبان  
 هاي آموزپ کارکنان  ـ تعیین اولویت 
 ـ مدیریت تقاضاي مخاطبان 
 ارتباطی هاي  ـ میزان اعتبار و شفافیت پیام 
 ـ تعیین میزان بهبود رضایت مشتري  
 ـ تعیین میزان حمایت جامعه از برنامه 

 ارزیابی آثار برنامه
 هاي ایجاد شده در شرکا  ـ سنجش مهارت 
 دهندگان خدمت در طول زمان  ـ سنجش میزان تغییر رفتار ارایه 
 اثربخشی برنامه  ـ سنجش هزینه 
 از شرکا  ـ تعیین کیفیت ارایه خدمت هر یك 
 هاي جدید سرمایه گذاري  ـ تعیین اولویت 
 ـ تعیین میزان موفقیت در تحقق اهداف برنامه  
 ـ تعیین میزان تأمین نیازهاي پایه براي تغییر رفتار  
 هاي مختلف براي مقایسه آثار مداخالت مشابه  ـ تحلیل همزمان نتایي ارزشیابی 
 آوري تجارب موفق برنامه  ـ جمع 
 أثیر برنامه بر شرکاتحلیل ت
 هاي مداخله  ـ ارتقاي کیفیت پیام 
 شان ـ افــــزایش انگیزه شرکا براي تعامل با یکدیگر به منظور ارتقاي سالمت مخاطبان 
 ـ ایجاد اجماع در بین شرکا با توجه به اهداف برنامه  
 هاي ارزشیابی  ـ آشنایی شرکا با مهارت 
 ی ـ حمایت از تغییر و توسعه سازمان 

 
 طراحی نظام پایش و ارزشیابی برنامه . 2مرحلة 

در واقـع ابتـدا بایـد طـرح پـایش      . به محض تعیین اهداف اختصاصی، طراحی نظـام پـایش و ارزشـیابی برنامـه ضـروري اسـت      
هـا   یهـر یـك از ایـن ارزیـاب    . ها و محصول اولیه برنامه تهیه شود و سپس طرح ارزشیابی برنامه و نتایي آن تـدوین شـود   فعالیت

  .هاي مختلف است ها و مهارت مستلزم اقدام
 

 پایش
 :پایش برنامه مستلزم توجه به فرآیند، اجرا و محصول آنی برنامه است

بینی شده ارایـه   شود؟ در زمان و مکان پیش اجرا می  ها طبق برنامه در این جا تیم ارزیابی باید ببینند آیا فعالیت :پایش فرآیند. 1
گیرد؟ بهتر است پایش فرآیند از آغاز برنامه انجام شـده و در طـول آن ادامـه     اختیار مخاطبان برنامه قرار می ها در شود؟ پیام می
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 . هاي گذشته نگر براي پایش فرآیند برنامه مناسب نیست ارزیابی .یابد 
آیـا تعـداد مـورد انتظـار      بـراي م،ـال   .کیفیت، کمیت و محصول اولیه برنامه ارتباطی باید به دقت ارزیابی شـود  :پایش اجرا. 2

دهنده خدمت مورد انتظـار یـا بقیـه افـراد، در خصـوص       اند؟ آیا تعداد افراد ارایه پوستر چاپ و در نقاط تعیین شده، توزیع شده
شـان را بـه نحـوي کـه      اند؟ آیا تمام اعضاي تـیم مـدیریت برقـراري ارتبـاط، وظـایف      استفاده از وسایل ارتباطی، آموزپ دیده

 شده انجام داده اند؟  ریزي برنامه
در سـطح مـورد انتظـار و دلخـواه     ( هاي تلویزیونی یـا رویـدادهاي محلـی    پوسترها، نمایش)آیا کیفیت و حجم محصوالت 

اند؟ تیم مدیریت به چه صورت، توقعات مورد نظر و موارد مورد انتظار را تحقق بخشیده اسـت؟ پـایش فرآینـد و اجـراي      بوده
  .خاص و کمی باشد تا طبق برنامه تنظیم شده، میزان پیشرفت برنامه ارتباطی را مشخص کند برنامه باید تا حد امکان،

بـراي  . گیـرد  ها و اقدامات برنامه مـورد توجـه قـرار مـی     در این قسمت، تغییرات اولیه ناشی از فعالیت: پایش محصول اولیه. 3
یمنی، کاهش میزان سقوط کودکان نوپا، افزایش اسـتفاده از  م،ال آثار اولیه اهداف اختصاصی نظیر افزایش استفاده از کمربند ا

هـاي گسـترده    اند؟ شاید در خالل پایش محصول اولیـه برنامـه امکـان انجـام بررسـی      صندلی ایمنی کودا تا چه حد رخ داده
  .هاي انجام شده با مشتریان استفاده کرد هاي مجریان و مصاحبه توان از مشاهده وجود نداشته باشد، اما می

با مشاهده آثار متفاوت با آثار مورد انتظار یا غیردلخواه، دقت و توجه فوري و ارایه پس خوراند به موقع به مدیران برنامه و 
تـوان گفـت، پـایش     درکـل مـی   .در صورت نیاز، ایجاد تغییراتی در اجراي برنامه یا استراتژي ارتباطی منتخـب ضـروري اسـت   

ها طبق برنامه تنظیم شده، رسیدن به آثار اولیه مورد انتظار و پیشگیري از وقـوع   رفت فعالیتبرنامه موجب اطمینان از اجرا و پیش
  .شود نتایي غیرمنتظره می

 
 ارزشیابی
ارزشیابی در جسـتجوي  . تر از همه اما ضروري براي هرگونه استراتژي ارتباطی، ارزشیابی یعنی ارزیابی تأثیر برنامه است مشکل

آیا اهداف اختصاصی استراتژي ارتباطی منتخب به وقـوع پیوسـته اسـت؟ ارزشـیابی، تفـاوت ناشـی از        :پاسخ به این سؤال است
  .سنجد اجراي استراتژي ارتباطی منتخب در موقعیت اجراي برنامه را می

 
 ها  شاخص
ی میـزان تحقـق   هـایی مناسـب بـراي ارزیـاب     گونه که در گام سوم بحث شد، اولین گام در ارزشیابی برنامه، تعیین شـاخص  همان

 :هاي تغییر رفتار در سطح فردي شامل موارد زیر هستند برخی از شاخص .اهداف اختصاصی برنامه است
 درصد مخاطبان با نگرپ م،بت یا منفی نسبت به یك محصول، خدمت یا رفتار 

  درصد مخاطبان پذیراي یك محصول، خدمت یا رفتار 

  یا خدمت و یا انجام رفتاريدرصد مخاطبان داراي قصد استفاده از یك محصول  

 کننده از یك محصول، خدمت یا رفتار  درصد مخاطبان استفاده 

 
 های تغییر اجتماعی  شاخص
هـا کیفـی و    برخـی از ایـن شـاخص    .توانند براي سنجش تغییرات اجتماعی به کار روند تر می هاي زیر در سطحی وسیع شاخص

 . برخی کمی هستند
  رهبري 

  ت مشارکت میزان مشارکت و کیفی 

   توزیع عادالنه اطالعات 

   خودکارآمدي جمعی 
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   احساس تعلق و مالکیت 

   همبستگی اجتماعی 

   هنجارهاي اجتماعی 

طـور سـنتی و    بـه . موضوع کلیدي در ارزشیابی، طرح تحقیق یا برنامه ارزشـیابی اسـت کـه بایـد در ابتـداي پـرومه تعیـین شـود        
طور اتفاقی بـراي درگیـر    زشیابی با طرحی تجربی که در آن افراد یا جوامع بهخصوص در تحقیقات زیست پزشکی، اغلب ار به

پـس از اتمـام مداخلـه، تفـاوت بـین کسـانی کـه در        . گیـرد  شوند، صورت می شدن یا نشدن در یك مداخله خاص انتخاب می
  .کننده تأثیر پرومه است اند، تعیین مداخله درگیر بوده و کسانی که درگیر نبوده

 
 ی طرح تجرب

هاي ارتباطی، ممکن نیست و به ویژه براي ارزشـیابی آن دسـته    استفاده از یك طرح تجربی براي ارزیابی تأثیر بسیاري از برنامه
مشـکالت اصـلی در اسـتفاده از طـرح تجربـی بـراي       . شوند، مناسب نیسـت  هاي ارتباطی که در سطحی وسیع اجرا می از پرومه

 : یر استارزیابی استراتژي ارتباطی، به شرح ز
 محصول و تأثیر برنامه یکسان باشند گروه کنترل و گروه شاهد باید از نظر تمام خصوصیات کلیدي مؤثر بر.  

 هاي پرومه، نباید در بین گروه کنترل یا شاهد اتفاق افتد هیچ رویداد یا فعالیت متفاوتی جدا از فعالیت.  

 ترل و شاهد ممنوع استهاي مشترا یا تبادل اطالعات بین گروه کن انجام فعالیت.  

هـاي ارتبـاطی، ممانعـت از     هاي ارتباطی گسترده ممکن نیست چون در پـرومه  هاي تجربی در برنامه رعایت شرایط اجراي طرح
انتقال مطالب از یك مخاطب به مخاطب دیگر ممکن نیست و هدف هر پرومه مؤثر ارتبـاطی، انتشـار اطالعـات بـین مخاطبـان      

  .شود کور در وراي مرزهاي اصلی خود توزیع و پخش میاست و اغلب اطالعات مذ
هاي تجربی استفاده کرد اما درکل،  توان از طرح شود می هاي ارتباطی که براي همساالن اجرا می تنها در برخی از استراتژي

  .هاي تجربی براي ارزیابی مداخالت استراتژیك ارتباطی مناسب نیست اغلب طرح
 

 های نیمه تجربی  طرح
شـودکه در آن، بـه جـاي انتخـاب اتفـاقی       هـاي نیمـه تجربـی اسـتفاده مـی      هـاي ارتبـاطی، از طـرح    ي ارزیابی برخی از پرومهبرا
  .شود هاي خاص بررسی می هاي کنترل و مداخله، رویدادهاي م،بت و منفی قابل قیاس در برخی از حیطه گروه

هاي مختلـف   طبان و غیرمخاطبان، تغییر رویدادها در حیطهها بین مخا هاي نیمه تجربی نیز مشکل تفاوت حتی در چنین طرح
 . دهد و باالتر از همه، انتقال اطالعات بین دو گروه رخ می

دهنـده خـدمت    ها، عنصري کلیدي است که نه فقـط توسـط ارایـه    هاي ارتباطی میزان پوشش و عرضه رسانه در اغلب برنامه
هـاي نیمـه تجربـی، ممکـن      به خاطر داشته باشید حتی در بهتـرین طـرح  . شود یبلکه بیشتر در تعامل مخاطبان با یکدیگر تعیین م

  .کننده نباشد است سنجش قبل و بعد از مداخله قانع
 

 ایجاد رابطه علیتی 
. هاي مربوطه، میزان تأثیر ارتباط در تغییر رفتار زیر سـؤال اسـت   هاي ارتباطی استراتژیك و شاید در تمام ارزیابی در تمام برنامه

 1اي تقویت رابطه علیتی برقراري ارتباط با تغییر رفتار در مخاطبان، توجه به هشت نکته کلیدي ضروري است و ایـن شـواهد   بر
 : آوري شود گانه باید از ابتداي اجراي برنامه ارتباطی جمع

  از اجـراي یـك   چنین شواهدي تصویري از تغییـر رفتـار دلخـواه پـس      :2تا زمان  1شواهد تغییر رفتار دلخواه از زمان
  .دهد برنامه آموزشی را نشان می

 طـور   سازند کـه تغییـر رفتـار بـه     چنین شواهدي مشخص می :شواهد وقوع تغییر رفتار در طول یا پس از انجام مداخله
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موضوع اصـلی در ارزیـابی تغییـر رفتـار بـه دنبـال مداخلـه         .واضح در طول مداخله یا پس از اتمام آن صورت گرفته است
آورند، از قبل بـا آن آشـنا بودنـد؟ یـا از قبـل، مسـتعد و        آیا کسانی که مطالب را به یاد می .شرایط مخاطب استارتباطی، 

 اند یا براي کسب چنین اطالعاتی انتخاب شده بودند؟  آماده کسب چنین اطالعاتی بوده

بـا ایـن وجـود،     .دهـد  ا ارایـه مـی  هـاي مقطعـی ر   توان تنها در قالب یك بررسی سنجید؛ زیرا فقط داده چنین مسایلی را نمی
هاي طوالنی مدت که گروه همسان یا بسیار مشابهی را در طول زمان تحلیـل نمـوده و در مـورد رفتـار اخیرشـان سـؤال        بررسی
   .تواند آثاري نظیر کسب دانش، اصالح نگرپ، قصد یا انجام یك رفتار را به وضوح مشخص سازد کند، می می
 دهد تا کسانی کـه در معـر     شترین تغییر در بین افراد تحت پوشش برنامه رخ میدهد بی شواهدی که نشان می

هـایی از جمعیـت کـه در معـر       در هر برنامه برقراري ارتباط استراتژیك بایـد از همـان ابتـدا شـواهد بخـش      :آن نیستند
با کسانی که در معـر  آن قـرار   دار تغییر رفتارشان در مقایسه  آوري شود تا تفاوت معنی مداخله ارتباطی قرار دارند جمع

  .نداشتند، آشکار شود

مخاطبان تحت پوشش برنامه ممکن است به طور مستقیم با دیدن، شنیدن یا شـرکت در یـك مداخلـه ارتبـاطی، هـدایت و      
تبـاطی  هـاي ار  راهنمایی شوند و یا به طور غیرمستقیم و از طریق بحث با سایر افراد تحت پوشش برنامه ارتباطی در معر  پیـام 

هاي پوشش غیرمستقیم مخاطبان از طریق تعامل بین افراد تحت پوشش بـا افـرادي کـه تحـت پوشـش مسـتقیم        داده .قرارگیرند
  .آوري شوند اند نیز باید جمع نبوده

طـور مسـتقیم در معـر  یـك برنامـه       دهندۀ تفاوت در استفاده از کمربند ایمنی بین کسـانی کـه بـه    براي م،ال،آمارها نشان
هـا را از نـه رادیـو و نـه از      انـد، و کسـانی کـه پیـام     هـاي رادیـویی را از همسـاالن شـنیده     اند، کسانی که پیام ویی قرار گرفتهرادی

  .اند، است همساالن خود شنیده

براي تقویت این ادعا که برنامه برقراري ارتبـاط اسـتراتژیك، موجـب تغییـر     : شواهد کیفیت و اعتبار تئوري ارتباطی برنامه 
شود، برخورداري از مبانی تئوریك صحیح تغییر رفتار ضروري است بنابراین به جـاي توجـه صـرف بـه نتیجـه نهـایی        ار میرفت

بـراي م،ـال اگـر در یـك     . برنامه ارتباطی باید به علل و عوامل و شرایط مستعدکننده یا بازدارنده رفتار مخاطبان نیز توجه نمـود 
اهش یافته باشد و همزمان با این کاهش، وقوع رفتار افزایش یافته باشد، اعتبار آن ارزیابی، دانش و پذیرپ یك رفتار خاص ک

  .زیر سؤال است
هاي تغییر رفتـار ناشـی از    اي و براساس تئوري هاي واسطه ها براساس شاخص آوري داده دهد که نحوۀ جمع آمارها نشان می

 . شود تباطی میدانش تا پذیرپ رفتار موجب افزایش اعتبار ارزیابی برنامه ار
 براي اطمینان از این که هرگونه تغییر رفتار مشاهده شده، نتیجه مداخله ارتباطی باشد و  :کننده شواهد متغیرهای مغشوش

نه نتیجه برخی از رویدادهاي خارجی مانند افتتاح یا بستن مراکز ارایه خدمات و سایر عوامل کاهنده یا افزاینده رفتار م،ـل  
کننده، کنترل چنین متغیرهایی ضروري  ی، اختالالت محیطی، تغییرات سیاسی و سایر عوامل مخدوپتغییرات آب و هوای

هـاي آنهـا در طـول     آوري داده کننده به معنی شناسایی آنها در آغاز برنامه ارتباطی، جمـع  کنترل متغیرهاي مخدوپ. است
  .ایی آنها استموقع و تحلیل نه اجراي برنامه ارتباطی و تا حد امکان، وزن دادن به

 هاي بهداشتی موجب تقویت نتیجه علیتی برنامه ارتباطی با تغییر رفتـار و تعیـین    سنجش میزان: شواهد میزان پاسخ مخاطبان
هـاي ارتبـاطی    پیش فر  این کار این است که قرارگرفتن در معر  پیـام . شود میزان پاسخ مخاطبان به برنامه ارتباطی می

در این حالت، تنها دانستن میزان پوشش برنامـه ارتبـاطی کـافی نیسـت، بلکـه      . دهد ر را افزایش میبرنامه احتمال تغییر رفتا
  .باید تکرار و توالی آن را نیز بررسی نمود

 توان گفت که تـأثیر مداخلـه ارتبـاطی     هرچه تغییر رفتار در جهت دلخواه بیشتر باشد، می :شواهد دامنه و حجم تغییرات
  .بیشتر بوده است

 ترین مزیت مطالعات تجربی، توانایی تکرار نتایي حاصله توسط سایر محققان و یـا در   مهم :د اعتبار و روایی برنامهشواه
آوري  البته شاید این مساله همیشه در مداخالت ارتباطی مصـداق نداشـته باشـد امـا بـه هـر حـال، جمـع        . هاست سایر پرومه
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  .در تکرار مداخالت مشابه مؤثر است هاي برنامه ارتباطی شواهد معتبر هر یك از فعالیت

جـا و   افزایش مطالعات به عمل آمده در زمینه یك استراتژي ارتباطی، مؤید آن است که استراتژي مذکور نه فقـط در یـك  
افزایش شواهد اعتبار یك استراتژي ارتباطی در تعیین روابط علیتـی  . هاي مشابه نیز مؤثر بوده است مکان بلکه در سایر موقعیت

  .رنامه ارتباطی با تغییر رفتار دلخواه مؤثر استب
طور خالصه، اغلب تحلیل تأثیر یك برنامه ارتباطی چالش برانگیز است و ممکن است توسط طراحان برنامـه زیـر سـؤال     به
ه علیتی آن بـا  آوري شواهد تأثیر و تقویت رابط هاي برقراري ارتباط استراتژیك به دنبال جمع به همین دلیل ارزیابی برنامه. رود

   .تغییر رفتار دلخواه است
 

 ها  تعیین طرح ارزشیابی و منابع داده. 3مرحلة 
هاي مورد نیاز بـراي اجـراي آن نیازمنـد برخـورداري از یـك       هاي ارتباطی و تعیین منابع و داده طراحی برنامه ارزشیابی فعالیت
  .چارچوب ذهنی مناسب است

  .هاي ارتباطی براي انواع رفتارهاي بهداشتی مفید است شیابی برنامهبرخورداري از چنین چارچوبی در ارز
تـوان در سـطح    هـاي مختلـف تحلیـل نمـود و تغییـرات را مـی       توان بـه روپ  متغیرهاي مطرح در این چارچوب ذهنی را می

پـذیرپ یـك رفتـار و     هـا و منـافع فـردي مخاطبـان در     میزان آسـیب . مخاطبان، برنامه و نتیجه نهایی یك برنامه ارتباطی سنجید
  .درا مخاطبان از تأثیر هنجارهاي اجتماعی در تصمیم فردي آنها براي پذیرپ یك رفتار مهم و اساسی است

 
 سطوح ارزشیابی

هـا و اهـداف اختصاصـی برنامـه      آوري داده ارزشیابی برقراري ارتباط استراتژیك براي ارتقاي سالمت با سطوح مختلـف جمـع  
  .مرتبط است
 : هاي ارزشیابی یك برنامه ارتباطی، عبارتند از ه دادهدو سطح عمد

  (مردم محور)مبتنی بر مخاطبان 

  (برنامه محور)مبتنی بر برنامه 

بـراي  . در پیگیري نتایي اولیه، میانی و طوالنی مـدت برنامـه ارتبـاطی مفیـد اسـت      :(مردم محور)ارزشیابی مبتنی بر مخاطبان
، عواطـف و   ها؛ دانش، نگـرپ  اند شامل ارزیابی مخاطبان از نظر قرارگرفتن در معر  پیامتو م،ال ارزیابی مبتنی بر مخاطبان می

  .سایر عوامل بیانگر تغییر رفتار اولیه باشد
تواند تغییرات رفتار را در طول یك پـرومه دنبـال نمایـد م،ـل نتـایي میـان مـدت یـك پـرومه           ارزیابی مبتنی بر مخاطبان می

  .گذارند هاي مرگ و میر و بیماري تأثیر می ت به نوبه خود، بر نتایي طوالنی مدت مانند میزاناین نتایي میان مد. ارتباطی
هاي فروپ، مصاحبه با مراجعین هنگـام خـروج از سیسـتم،     آوري آمار خدمات، داده براساس جمع :ارزشیابی مبتنی بر برنامه

 . گیرد نی و مدیریتی مرتبط با اجراي برنامه صورت مییا مشاهدات در مراکز ارایه خدمات و مرور عوامل سازماها  مصاحبه
  

 های مورد نیاز  انواع داده
هـا و   با توجه به این کـه ارتبـاط بـر افراد،گـروه     .هاست آوري انواع مختلف داده هاي ارتباطی، نکته مهم، جمع در ارزیابی برنامه
یز اطالعات مناسب و مـرتبط بـا واحـد مناسـبی کـه بایـد       آوري اطالعات کمی و کیفی و ن گذارد بنابراین جمع جوامع تأثیر می

  .تحلیل شود، مهم است
 

 ارزشیابی کمی 
هاي فروپ به دست آمـده و معیارهـاي کمـی و قابـل سنجشـی را بـراي        ها، آمار خدمات یا داده توانند از بررسی ها می این داده
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آوري  البتـه جمـع  . مختلف براي تحلیل بیشـتر ارایـه دهنـد   هاي  آوري اطالعات از افراد، جوامع، مراکز بهداشتی و موقعیت جمع
 . هیچ یك از این اطالعات بدون مشکل نخواهد بود

دهنـدگانی   نظرات پاسخ  هاي برقراري ارتباط استراتژیك، بررسی هاي کمی در برنامه آوري داده ترین شکل جمع رایي :بررسی
تخصصی و پیچیده از تحقیق کاربردي است که انجام آن، مسـتلزم   ها شکلی بررسی. اند است که به صورت اتفاقی انتخاب شده
 . هایی است مشورت با متخصصان انجام چنین پژوهش

آوري آمار خدمات کار آسانی محسوب شود که با بازدید از مراکز ارایـه خـدمات بهداشـتی     ممکن است جمع :آمار خدمات
هاي انجام شده توسط متخصصـان بـا تجربـه     کمتر از نتایي بررسیگیرد اما در عمل، کارایی آمار خدمات بهداشتی  صورت می
 :مشکالت استفاده از آمار ارایه خدمات بهداشتی شامل موارد زیر است. است
 هاي مربوطه  و تکمیل فرمها  آوري داده دقت اندا در جمع .1

در رفتار در مراکز مختلف ارایه خـدمات   هایی مانند شروع و تداوم استفاده از یك محصول یا تغییر تعاریف مختلف از وامه .2
 بهداشتی

 آوري شده  نقص یا خطا در ثبت آمار جمع .3

 عدم دسترسی به موارد ثبت شده  .4

 نبود بسیاري از اطالعات ضروري  .5
هـاي   آوري آمار خدمات، هدف مهمی است که تحقق آن، ارزیابی برنامه توسعه سیستم مدیریت اطالعات براي بهبود جمع

 . ماند کند اما در اغلب کشورها به عنوان یك آرزو باقی می باطی استراتژیك را تسهیل میارت
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 :ریزی برای انجام یك بررسی، به سؤاالت زیر توجه کنید در هنگام برنامه
گـذاران، اهداکننـدگان و مـدیران پـرومه      جغرافیایی بررسی چگونه است؟ محدوده مذکور اغلـب توسـط سیاسـت     محدوده .1
 . شود ین میتعی
هاي مورد بررسی تحت تـأثیر مخاطـب و    شود؟ شاخص چه بخشی از خصوصیات جمعیتی و یا سایر خصوصیات بررسی می .2

 . شوند اهداف انتخابی برنامه انتخاب می
راي حجم نمونه مورد بررسی براي رسیدن به نتایي معنی دار چقدر باید باشد؟ حجم نمونه با توجه به مالحظات آکادمیك بـ  .3

 . شود صحت و اعتبار نتایي بررسی و منابع مالی و پرسنلی موجود و زمان در اختیار، تعیین می
شـود؟ انتخـاب    هـایی اسـتفاده مـی    شود؟ براي انتخاب اتفـاقی از چـه تکنیـك    انتخاب اتفاقی جمعیت نمونه چگونه انجام می .4

 . زم راهنمایی متخصصان استاتفاقی جمعیت نمونه مهمتر از حجم نمونه بوده و اجراي آن مستل
هاي مورد نیاز و  داده  سؤال اصلی بررسی چیست و طول مدت بررسی چقدر است؟ پاسخگویی به این سؤال نیازمند توجه به. 5

 . تنگناهاي موجود در زمینه وقت فرد مصاحبه شونده و منابع مالی در اختیار براي اجراي بررسی است
ها در شروع و یا در پایان پرومه یا در فواصـل خـاص در طـول پـرومه      چگونه است؟ آیا بررسیها  بندي بررسی تعداد و زمان .6

 . اي نزدیك با بودجه برنامه و طول برنامه دارد گیرند؟ پاسخگویی به این سؤال رابطه صورت می
 . شود هاي متخصصان مطرح می جا مهارت شود؟ در این تحلیل نتایي بررسی چگونه انجام می .6

 
هـاي بازاریـابی اجتمـاعی     خصوص در ارزشیابی برنامـه  تواند عنصري مهم، به هاي فروپ می آوري داده جمع :های فروش داده
 :برخی از سؤاالتی که باید پرسیده شوند عبارتند از .باشد
 شوند؟ آوري می جمع( فروشی کننده، خرده فروشی، توزیع عمده)ها در چه مقطعی داده .1

 شود؟ بندي آن چگونه ثبت می ده محصول و بستهقیمت تمام ش  تفاوت .2

 شوند؟ چگونه وسایل مجانی ترویجی از مواد و وسایل فروشی، تمیز داده می .3

 شود؟ ها چگونه بررسی می گیرد، تأثیر تفاوت قیمت تر را می تر، جاي محصول گران هنگامی که محصول با قیمتی پایین .4
 ارزشیابی کیفی 

ومه ارتباطی براي درا مشکل، تحلیل مخاطب و نیز تحلیل وضـعیت موجـود؛ در طـول پـرومه بـراي      تحقیق کیفی در آغاز پر
هاي عمده تحقیـق کیفـی در ارزشـیابی برنامـه شـامل       نقش. ارزیابی تأثیر اولیه و در پایان پرومه براي تعیین نتیجه آن مفید است

 :موارد زیر است
 حین اجراي برنامه ها در  ارزیابی کیفیت خدمات، محصوالت و فعالیت 

  توضیح نحوه و علت دستیابی به نتیجه نهایی برنامه 

 :توانند براي ارزشیابی به کار روند، عبارتند از هاي کیفی که می روپ
شـود تـا نظـر     گر ماهر در بـین افـراد همسـان هـدایت مـی      گروهی متمرکز توسط یك تسهیل  بحث :گروهی متمرکز  بحث. 1

آنهـا    ها و ادبیـات روزمـره   ها، چالش ها، عواطف، حساسیت ها، نگرپ قضاوت فردي و اجتماعی، هاي مخاطبان در مورد ارزپ
  .تعیین شود

سؤاالت باز، . توانند دانش و نگرپ افراد کلیدي یا مخاطبان معمولی مورد مصاحبه را تعیین کنند ها می مصاحبه :ها مصاحبه. 2
توانـد اطالعـات    گردنـد، مـی   ها مطرح مـی  ات مهمی که در طول مصاحبهها و پیگیري عمیق موضوع ها و واکنش پیگیري پاسخ

 . کیفی و با ارزشی را ارایه دهد

تواند شـناختی فـوري از واکـنش مخاطـب یـا       مشاهده مستقیم یا از طریق ویدیو یا حتی شنیدن نوارهاي صوتی می :مشاهده. 3
 . یه شده را ارایه دهدکننده به انواع خاص ارتباط یا محصوالت و رفتارهاي توص مراجعه
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کنند یا در اجراي آنها دخیل هستند، پس خوراند بـا ارزشـی    با مشاهده مستقیم کسانی که در رویدادهاي محلی شرکت می
 . شود فراهم می

 
 (کمی و کیفی) ارزشیابی ترکیبی

ارزشـیابی   .هاي کمی و کیفـی اسـت   ارزشیابی همزمان میزان تغییرات و دالیل آن یا عوامل مؤثر بر آن نیازمند استفاده از روپ
توانـد بـه صـورت خـاص در مـداخالت       تواند تعیین کند که چقدر تغییر صورت پذیرفته و یـا حتـی چقـدر تغییـر مـی      کمی می

 . ارتباطی مختلف صورت پذیرد
شـود   یبه نحوي که مخاطب، آنچه راکه از او پرسیده م گاه تعیین قالب و چارچوب مناسب زبانی و فرهنگی سؤاالت کمی
دهنـد، نیازمنـد ارزشـیابی     هایی که به سـؤاالت کمـی مـی    درا نماید و نیز تعیین عواطف و اطمینان مخاطبان از برخی از پاسخ

هـایی اسـت کـه     عالوه بر این ارزشیابی کیفی در جستجوي کشف چرایی و چگونگی انجام تغییر و ارایـه دیـدگاه  . کیفی است
 . از سوي دیگر، ارزشیابی کمی بر مقدار تغییر انجام شده تأکید دارد. ده مفید باشدبتواند در اصالح و بهبود مداخالت آین

 
 های خاص  طراحی ارزشیابی. 4مرحلة 

کننده مدل تغییـر   هاي خاص، برنامه ارزشیابی باید منعکس هاي ارتباطی خاص و یا برخی از وضعیت گاه در ارزشیابی استراتژي
براي م،ال بر مخاطب مورد نظر براي برنامه خاص تأکید داشته، میـزان در  . گرفته شده باشد رفتاري که در طراحی برنامه به کار

هاي مبتنی بر جامعه، ارتباط بین فردي و مشـاوره یـا    رادیو، تلویزیون،کانال)هاي متنوع بودن  هاي مختلف و رسانه معر  کانال
 . ختصاصی، استقرار رفتار جایگزین و اجراي برنامه مرتبط سازدها را با اهداف ا را سنجیده و یافته( هاي ارتباطی سایر کانال

 .انداز برنامه و میزان منابع انسانی، مالی و فیزیکی در اختیار براي اجراي برنامه مرتبط است در عمل، طرح ارزشیابی با چشم
هاي ملـی،   است، مستلزم بررسی هاي برقراري ارتباط استراتژیك اي که شکل عملی بسیاري از برنامه یك بسیي ملی چند رسانه

  .هاي مختلف است آوري آمار ارایه خدمات و ترکیبی از معیارهاي کمی و کیفی مناسب در حیطه جمع
طـورکلی، طـرح ارزشـیابی     به. در یك مداخله کوچك محلی ممکن است از یك طرح تجربی کنترل موردي استفاده شود

یـك   .درصد کل بودجه برنامه ارتباطی تا دو تا سه برابر آن تغییر کند 10تواند از  یهاي ارزشیابی م هزینه .تابع منابع برنامه است
  .درصد کل هزینه پرومه را به خود اختصاص دهد20قانون عمومی این است که ارزشیابی باید 

ي بـزرگ  در پرومهـا . زیـرا منـابع کـافی مهیـا نیسـتند      ،هاي کوچك ارتباطی ممکن است ارزشیابی نشوند بسیاري از پرومه
 . ارتباطی، منابع بیشتري براي ارزشیابی فراهم است چون پس خوراند جامع تري مورد نیاز است

 
 انتخاب مجری ارزشیابی . 5مرحلة 

ارزشـیابی داخلـی توسـط تـیم طراحـی و اجـراي برنامـه ارتبـاطی صـورت          . تواند داخلـی و خـارجی باشـد    درکل ارزشیابی می
البتـه   .گیـرد  ط تیم مجزایی که هیچ نفعـی در اجـراي برنامـه ارتبـاطی ندارنـد، صـورت مـی       گیرد، اما ارزشیابی خارجی توس می

صحت و اعتبار ارزشیابی خارجی، نیازمند آشنایی کامل تیم ارزشیابی خارجی با اهداف اختصاصی برنامه ارتبـاطی، مجریـان و   
جریان و مخاطبان برنامه ارتباطی هستند تـا امکـان   تیم ارزشیابی خارجی نیازمند ارتباط تنگاتنگ با م. محیط اجراي برنامه است

بنابراین استفاده از یك تیم ارزشیابی خارجی ماهر و مستقل که قادر باشد ارتباط مناسـبی  . اصالح به موقع فرآیندها فراهم شود
 . با برنامه ریزان و مدیران برنامه ارتباطی برقرار کنند، مفید است

 .شـود  رجی برنامه ارتباطی به محققان محلی یا مؤسسـات مطالعـاتی منطقـه واگـذار مـی     در اغلب کشورها،کار ارزشیابی خا
ها را تشخیص داده، مقید به حفافظت از حریم خصوصی مخاطبـان بـوده و در تحلیـل     چنین مؤسساتی باید صحت و اعتبار داده

امـه برقـراري ارتبـاط اسـتراتژیك بـراي      بهترین ترکیب براي ارزشیابی، همکاري بین افراد مجري یك برن. مسایل مستقل باشند
  .ارتقاي سالمت و محققان مستقل است
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 ریزی برای مستندسازی و انتشار نتایج ارزشیابی  برنامه. 6مرحلة 

مسئولیت تیم ارزشیابی تنها بـا نوشـتن گـزارپ کـار و      .مرحله پایانی هر ارزشیابی، مستندسازي کامل و گزارپ نتایي آن است
هـاي   هـا و درس  ها و جداول باید شامل دیـدگاه  نتایي ارزشیابی برنامه ارتباطی عالوه بر داده. شود شیابی تمام میانتشار نتایي ارز

  .آموخته شده نیز باشد
شود، بنابراین مستندسازي  نتایي مستندسازي نشده ارزشیابی، به زودي و پس از مدت کوتاهی از ذهن مجریان آن پاا می

یك ارزشیابی خوب باید به صورت شفاف، دقیـق و معتبـر حـداقل بـه سـه سـطح از       . ر ضروري استتر نتایي بسیا هر چه سریع
 :مخاطبان گزارپ شود

هاي اولیه ارزشیابی را با رهبران محلی، شـرکاي برنامـه و بـا عمـوم مـردم در میـان        توان داده می :برای شرکا و عموم مردم. 1
  .ي محلی منتشر نمودها توان نتایي ارزشیابی را در رسانه می. گذاشت

نتایي ارزشیابی را براي تمام شرکا و در صورت امکان براي تمـام کسـانی کـه در مداخلـه سـهیم        توان خالصه عالوه بر این می
 . اند، ارسال نمود بوده
 المللـی یـا خصوصـی، مسـتحق     کننـدگان منـابع چـه رهبـران دولتـی، مؤسسـات بـین        تـأمین  :گذاران و حامیان مالی سرمایه. 2

هـاي   بـا مصـاحبه  . انـد  اي هستند که منابع مالی آن را تأمین نمـوده  برخورداري از گزارشی جامع و صادقانه در مورد نتایي پرومه
تـوان تـأمین    هاي محلی می هاي مطبوعاتی ویژه خبرنگاران و رویداد مطبوعاتی و رادیویی و تلویزیونی، جلسات حضوري، بسته

چنین گزارشی باید دقیق و روشن بوده و عالوه بر نتـایي، فرآینـد   . ا با نتایي ارزشیابی آشنا نمودکنندگان منابع برنامه ارتباطی ر
 . طراحی و اجراي برنامه ارتباطی را نیز بیان نماید

هـاي   تـوان از نشسـت   براي گزارپ نتایي ارزشیابی برنامه ارتباطی به متخصصان مربوطه، می :ای به افراد متخصص و حرفه. 3
در ارایـه نتـایي   . هـاي تخصصـی اسـتفاده کـرد     نتشار مقاالت تخصصی، چاپ نتایي به صورت کتاب یا در گاه نامـه تخصصی، ا

هـاي ارزشـیابی نیـز بیـان      آوري و تحلیـل داده  ارزشیابی به متخصصان، عالوه بر فرآینـد مـداخالت منتخـب، متـدولومي جمـع     
دنبال اصالح رفتاري ناپسـند و جـایگزینی رفتـاري جدیـد اسـت،      به ویژه در شرایطی که استراتژي ارتباطی منتخب به . شود می

با ارایه گزارپ صحیح و متکی بر شواهد به متخصصان، امکان تکـرار تجـارب   . توجه کافی به فرآیند مداخالت ضروري است
  .شود م،بت شما براي آنها فراهم می

د از مراحل اولیه طراحی استراتژي ارتبـاطی منتخـب   برقراري ارتباط استراتژیك، نیازمند ارزشیابی استراتژیك است که بای
آوري شواهدکافی وکامل از فرآیند استراتژي ارتبـاطی منتخـب، میـزان تحقـق اهـداف،       مورد توجه قرارگیرد و عالوه بر جمع

یشـرفت در  هاي الزم براي پ ها و توصیه ها، راهنمایی محصول اولیه و نتایي نهایی و هزینه اثربخشی مداخالت حاوي دستورعمل
  .هاي مشابه آتی باشد برنامه
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 خالصه: گام نهم
 : شما. جاي کار، مراحل مهم طراحی یك استراتژي ارتباطی براي ارتقاي سالمت توضیح داده شد تا این

  یاد گرفتید که چگونه وضعیت موجود، مخاطبان و محیط ارتباطی مشکل منتخب را تحلیل و بیان کنید.  

  هـاي ارتبـاطی مـؤثر بـراي تغییـر       بندي نمایید، به نحوي که بتوانیـد فعالیـت   تان را دسته  اطبان بالقوهآموختید که چگونه مخ
  .رفتار آنها را طراحی کنید

   با اهمیت تعیین اهداف اختصاصیSMART آشنا شدید.  

  تان آشنا شدید با روپ تعیین استراتژي ارتباطی مناسب براي تحقق اهداف اختصاصی.  

  هـاي خـالق    احی خالصه پیام ارتباطی مناسب براي کمك بـه متخصصـان ارتباطـات در طراحـی و تولیـد پیـام      با نحوه طر
  .ارتباطی مؤثر در تغییر رفتار مخاطبان و اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی خود آشنا شدید

  هاي ارتباطی را مشخص نمایید ها و رسانه ها، تاکتیك ترین کانال یاد گرفتید چگونه مهم.  

  اي که موجب هماهنگی تمـامی شـرکاي اجـراي برنامـه      با نحوه طراحی برنامه مدیریت استراتژي ارتباطی منتخب به گونه
  .شود،آشنا شدید

  آوري شـواهد آن بـراي تکـرار     و جمـع ( پـایش و ارزشـیابی  )ریزي براي ارزیابی استراتژي ارتبـاطی منتخـب   با نحوه برنامه
  .ی آتی آشنا شدیدهاي ارتباط تجارب م،بت در برنامه

اید، پایان فرآیند برقراري ارتباط استراتژیك براي سالمت نیست و فقـط، شـروع آن اسـت؛     اما آنچه که تاکنون انجام داده
هـاي آموزشـی، اجـراي     مراحـل بعـدي شـامل تهیـه مطالـب و رسـانه       .است Pتعیین استراتژي ارتباطی، دومین مرحله از فرآیند 

  .هاي ارتباطی است ي با مؤسسات تخصصی و ارزیابی تالپاستراتژي منتخب در همکار
بینـی شـده در برنامـه تفضـیلی اجـرا نشـود و        هـاي پـیش   البته ممکن است در عمل و به فراخور شرایط واقعی، تمـام فعالیـت  

ایـن همـان   . باشندهاي ارتباطی باید منبعث از استراتژي ارتباطی منتخب  ها و رسانه هاي جدیدي مطرح شود اما تمام فعالیت ایده
  .پایبندي به استراتژي ارتباطی منتخب است

پایبندي به استراتژي ارتباطی منتخب به معنی حمایت تمـامی اجـزاي برنامـه ارتبـاطی در حـال اجـرا از اسـتراتژي ارتبـاطی         
مه ارتبـاطی بـه اجـرا    یعنی هر فعالیت پیش بینی شده در برنامه تفضیلی یا هر ایده جدیدي که در حین اجراي برنا. منتخب است
آید باید موجب درگیري مخاطبان بالقوه، تحقق اهداف اختصاصـی و تـأمین منـافع کلیـدي مخاطبـان و شـرکاي برنامـه         در می
  .شود

شـوید کـه ممکـن     هاي متعددي رو به رو مـی  شما به عنوان مدیر یك برنامه ارتباطی در هنگام اجراي برنامه ارتباطی با ایده
اي را برگزینید کـه بـا اسـتراتژي     هاي متصور، ایده جا باید از بین تمام ایده در این. ا، مزایایی نیز داشته باشنداست هر یك از آنه

  .توانید از آزمون ایده استفاده کنید براي این کار می. ارتباطی منتخب شما بیشترین سازگاري را داشته باشد
اگر به یـك یـا چنـد سـؤال     . البته در عمل چنین چیزي شایع نیستنگیرد اي  آل آن است که ایده جدید هیچ جواب نه ایده

تـان   آزمون ایده پاسخ نه داده شود، شاید بتوانید براي اصالح ایده جدید با هدف تطابق کامل آن با استراتژي ارتبـاطی منتخـب  
 چرا؟: حاال وقت آن است که از خودتان سؤال کنید. اقدام کنید

 
 چرا؟: چرا سؤال کنیم

شـود بلکـه علـت هـر      دهنده این نیست که چه کاري، براي چه کسی و چگونه انجـام مـی   ه ارتباطی خوب، فقط نشانیك برنام
هاي ما در هر مرحله از تدوین یك برنامه ارتباطی باید استدالل منطقـی   تمام انتخاب. دهد هاي ما را نیز نشان می یك از انتخاب

ی که یك استراتژیست هنگـام اجـرا یـا مـرور یـك برنامـه اسـتراتژیك ارتبـاطی         ترین سؤال و روشنی داشته باشند، بنابراین مهم
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 :تواند بپرسد این است که می
  ترین مشکل است؟ چرا مشکل منتخب مهم 

   سال، مخاطب اولیه برنامه ما هستند؟ 24تا  11چرا مردان شهري 

   ظرمان را انجام دهند؟درصد افراد بالغ را متقاعد کنیم که رفتار سالم مورد ن25چرا توقع داریم 

  کنیم تا تمام شرکاي برنامه از آن استفاده کنند؟ چرا نشان برنامه را طراحی می 

  کنیم؟ چرا بر همکاري و همراهی شرکا و مجریان برنامه تأکید می 

  ویزیـون  درصد خانوارهاي مخاطب برنامه ما وقت کافی براي تماشاي تل60کنیم در حالی که  چرا از تلویزیون استفاده می
 ندارند؟

  ما روزنامه نمی خوانند؟ درصد مخاطبان  60کنیم در حالی که  اي می چرا تبلیغات روزنامه 

  چرا به پوستر نیاز داریم؟ 

  کنیم؟  چرا در برنامه بر بسیي جامعه تأکید می 

  سال هستند؟  49تا  20کنیم در حالی که مخاطبان اولیه ما زنان حاشیه نشین  چرا تمام زنان را ارزشیابی می 

  چرا ؟ 

هـا  «چـرا »شما باید در هر مرحله از طراحی برنامه ارتباطی استراتژیك خود و در هر سطح از اجـراي آن، بـه دنبـال پرسـش     
  .تان قرارگیرد سازد که همه و همه چیز در راستاي استراتژي ارتباطی منتخب شما را مطمئن می« چرا»پرسیدن  .باشید
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 رتباطی منتخبتهیة خالصة استراتژی ا
مرحلۀ نهایی در طراحی یك برنامـه برقـراري ارتبـاط اسـتراتژیك بـراي ارتقـاي سـالمت، تهیـه تصـویري خالصـه و جـامع از            

  .اید تان طراحی کرده اي است که با همکاري تیم برنامه
  .آورید استراتژي ارتباطی منتخب به دست می  یعنی خالصه 9ـ1شما این تصویر را از طریق تکمیل برگه کار 

ایـن تمـرین بـه شـما، بـه      . اید، تکمیل کنید هاي کاري را که در پایان هر گام از این راهنما آماده نموده براي این کار، برگه
کند تا ببیند چگونه استراتژي ارتبـاطی منتخـب شـما موجـب حـل مشـکل        روشی منطقی، هدفمند و مرحله به مرحله کمك می

  .شود بهداشتی مورد نظر می
 

 طرح خالصه استراتژی ارتباطی منتخب. 1ـ9کار  برگه
  تحلیل وضعیت موجود . 1

  ( مشکل بهداشتی که برنامه درصدد حل آن است)هدف . الف
  (رفتار یا تغییر بهداشتی دلخواه براي بهبود وضعیت بهداشتی)موضوعات کلیدي بهداشتی . ب
  ( گذارد که بر وضعیت بهداشتی تأثیر می SWOT)محتوا . پ
  هاي اطالعاتی موجود  شکاف. ت
  تحقیق پایه . ث
  راهکار ارتباطی . 2
  (اولیه، ثانویه و افراد کلیدي)مخاطبان . الف
  اهداف اختصاصی . ب
  هویت طوالنی مدت رفتار و استقرار رفتار جایگزین. پ
  استراتژي ارتباطی منتخب . ت
  نکات کلیدي پیام . ث
  هاي ارتباطی ها و رسانه کانال. ج
  تدابیر مدیریتی . 3

  ها  ها و مسئولیت نقش. الف
  محدوده زمانی . ب
  بودجه . پ
  پایش و ارزشیابی : ارزیابی. 4
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 بررسی تطابق استراتژی ارتباطی منتخب با برنامه بهداشتی مربوطه 
اگـر  . در راستاي برنامه بهداشـتی مربوطـه اسـت    توانید مطمئن شوید که استراتژي ارتباطی منتخب شما می 1ـ9با تکمیل جدول 

تان باشد و آن را به سـرمنزل مقصـود هـدایت     یادتان باشد قرار بود استراتژي ارتباطی منتخب شما فرمان اتومبیل برنامه بهداشتی
از استراتژي ارتباطی تـان  هرچه امتی. تان را تعیین کنید هاي ارتباطی توانید میزان موفقیت فعالیت با استفاده از این جدول می. کند

  .تر و تأثیر آن بیشتر خواهد بود باالتر باشد، اجراي آن ساده
هایی از برنامه ارتباطی تان بازنگري کنیـد و یـا بـا     شما متوسط باشد باید قبل از اجراي برنامه، در بخش  در صورتی که نمره

تان هستید کـه براسـاس نمـره     درکل، این شما و تیم. دهیدتان را پوشش  حمایت بیشتر شرکا و مخاطبان خود نقاط ضعف برنامه
  .تان اصالح کنید این جدول باید تصمیم بگیرید که چه چیزي را قبل از اجراي برنامه

 
 بررسی تطابق استراتژي ارتباطی منتخب با برنامه بهداشتی مربوطه. 1ـ9جدول 

 نمره میزان تطابق موضوع ادغام
 (باالترین 10ترین،  پایین1)

  اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی با اهداف اختصاصی برنامه بهداشتی اهداف اختصاصی
ــت ساختار ــتیبانی،     فعالیـــ ــدمات، پشـــ ــه خـــ ــاختار ارایـــ ــا ســـ ــاطی بـــ ــه ارتبـــ ــاي برنامـــ  هـــ

 گذاري، ظرفیت سازي برنامه بهداشتی سیاست 
 

( شـناختی  مالی یا روان)نه هاي ارتباطی برنامه ارتباطی با میزان فراهم بودن، دسترسی و هزی پیام پیام
 خدمات برنامه بهداشتی

 

  هاي برنامه ارتباطی با خدمات برنامه بهداشتی و استمرار آنها ها و رسانه کانال ها ها و رسانه کانال
  طرح پیام ارتباطی با استقرار محصول، خدمت یا رفتار برنامه بهداشتی محتواي پیام
  مدیریت برنامه ارتباطی با مدیریت برنامه بهداشتی سازمان رهبر و شرکا و جریان مدیریت
  بودجه و اثربخشی برنامه ارتباطی با منابع مالی برنامه بهداشتی منابع مالی

 (60: حداک،ر امتیاز ممکن)کل: میزان ادغام
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 ژیک براي سالمت چرخه ارائه خدمت برقراري ارتباط استرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح ارزيابي 

 تدابير مديريتي

 هاي ارتباطي ها و رسانه کانال

 خالصه پيام

 تعيين استراتژي مناسب

 تعيين اهداف اختصاصي تغيير رفتار

 دسته بندي مخاطبين

 ليل وضعيت موجودتح
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 مراقب سالمت خانوادههاي مرتبط کارشناسان هاي کلیدي و صالحیتمهارت

 ارزیابی نیازها، منابع و ظرفیت هاي آموزش و ارتقاي سالمت براي توانمندسازي مردم و جوامع :  1مهارت کلیدي

 :فرآیند ارزیابی را طراحی کند. 1.1صالحیت 

 .نیاز برای اجرای ارزیابی را شناسایی کندمنابع موجود و مورد  .1.1.1

 .را برای مشارکت در فرآیند ارزیابی شناسایی کند. 1.1.2

 .های ارزیابی استفاده کندهای آموزش و ارتقای سالمت برای توسعه استراتژیها و تئوریاز مدل .1.1.3

 .کند حیطرا هاداده تفسیر و تحلیل و تجزیه آوری، جمع برای را ای برنامه. 1.1.4

 .مشارکت را برای همکاری در فرایند ارزیابی جلب کند .1.1.5

 .ها و ابزارهای پژوهشی در برنامه ارزیابی استفاده کندها، روشاز طرح .1.1.6

 .ها و اطالعات موجود در زمینه سالمت را ارزیابی کندداده .1.2صالحیت 

 .های مرتبط با سالمت را شناسایی کندمنابع داده .1.2.1

 .ها و شواهد مبتنی بر تحقیقات بررسی و نقد کندمنابع اطالعات سالمت را با استفاده از تئوری 1.2.2

 .منابع اطالعات معتبر در زمینه سالمت را انتخاب کند .1.2.3

 .های ارزیابی شناسایی کندها و مدلها را با استفاده از تئوریشکاف در داده .1.2.4

 .و تفاهم نامه هایی برای تسهیل دسترسی به اطالعات ایجاد کند روابط کاری مشترک .1.2.5

 .کند جستجو موجود را های دادهپایگاه سالمت، با مرتبط خاص هایداده به دستیابی برای .1.2.6

 . های کمی و یا کیفی مرتبط با سالمت را جمع آوری کندداده .1.3صالحیت 

 .آوری کندهای اولیه و یا ثانویه را جمع داده .1.3.1

 . های ثانویه ادغام کندهای اولیه را با دادهداده .1.3.2

 . ها را شناسایی کندآوری دادهها و ابزارهای جمعروش .1.3.3

 .ها را طراحی و تدوین کندآوری دادههای جمعابزارها و روش .1.3.4

 . ها آموزش دهدآوری دادهپرسنل و را در زمینه جمع .1.3.5

 . ها استفاده کندآوری دادهها و ابزارهای جمعوشاز ر .1.3.6

 .ها رعایت کندآوری دادهاز استانداردهای اخالقی در هنگام جمع .1.3.7

دهند، مورد بررسـی  روابط موجود میان عوامل رفتاری، محیطی و ژنتیکی که سالمت را ارتقاء و یا کاهش می 1.4صالحیت 

 .قرار دهد

 . های مرتبط با سالمت را شناسایی کندعوامل مؤثر بر رفتار 1.4.1
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 . عوامل مؤثر بر رفتارهای مرتبط با سالمت را تحلیل کند .1.4.2

 . دهند، شناسایی کندعواملی که سالمت را ارتقاء یا کاهش می .1.4.3

 . دهند، تحلیل کندعواملی که سالمت را ارتقاء یا کاهش می  .1.1.4

 . ادگیری را بررسی کندعوامل مؤثر بر فرآیند ی 1.5صالحیت 

 .عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده فرآیند یادگیری را شناسایی کند .1.5.1

 . عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده فرآیند یادگیری را تحلیل کند .1.5.2

 .ها و اعتقادات را شناسایی کندعوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده نگرش .1.5.3

 . ها و اعتقادات را تحلیل کندزایش دهنده و یا بازدارنده نگرشعوامل اف .1.5.4

 .عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده ایجاد مهارت را شناسایی کند .1.5.5

 . عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده ایجاد مهارت را تحلیل کند .1.5.6

ارتقای سالمت بـرای توانمندسـازی مـردم و جوامـع را      عوامل تسهیل کننده و یا بازدارنده فرآیند آموزش و .1.6صالحیت 

 .بررسی کند

های آموزش و ارتقای سـالمت بـرای توانمندسـازی مـردم و     وسعت و یا اندازه فعلی برنامه ها، مداخالت و سیاست .1.6.1

 . جوامع را تعیین کند

ای توانمندسـازی مـردم و جوامـع را    کیفیت فعلی برنامه ها، مداخالت و سیاست های آموزش و ارتقای سالمت بـر  .1.6.2

 . ارزیابی کند

شرکای موجود و بالقوه برای ارایه خدمات آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامـع را شناسـایی    .1.6.3

 . کند

ارزیـابی  شرایط اجتماعی، محیطی و سیاسی مؤثر بر آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامـع را   .1.6.4

 . کند

ظرفیت توسعه و تدوین برنامه های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع مورد نیـاز را تحلیـل    .1.6.5

 . کند

 .  منابع مورد نیاز برای توسعه خدمات آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را ارزیابی کند  .1.1.6

 . ها را تحلیل کندی آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع مبتنی بر ارزیابی یافتهنیازها .1.7صالحیت 

 . یافته ها ونتایج ارزیابی را تحلیل کند .1.7.1

 . بندی کندنیازهای آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را اولویت .1.7.2

 . ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را شناسایی کند نیازهای نوظهور آموزش و .1.7.3

 . ها و نتایج ارزیابی را گزارش دهدیافته .1.7.4

 ریزي آموزش و ارتقاي سالمت براي توانمندسازي مردم و جوامع طراحی و برنامه:  2مهارت کلیدي
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 . ارکت دهدریزی مشهای هدف و سایر را در فرآیند برنامهجمعیت:  2.1صالحیت 

 .فع تشکیل دهدنذی اجتماعی هایگروهائتالفی از  .2.1.1

 . های هدف دارای اولویت و سایر را شناسایی کندجمعیت .2.1.2

 . های هدف وسایر در میان بگذاردنیازهای آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را با جمعیت .2.1.3

 . های هدف و سایر را ایجاد و گسترش دهدای مشارکتی در میان جمعیتهها و فعالیتتالش .2.1.4

 . های هدف و سایر را استخراج کندها و یا بازخوردهای جمعیتورودی .2.1.5

 .هدف و سایر را جلب و به دست آورد هایاعتماد و تعهد جمعیت .2.1.6

 . اهداف کلی و اهداف اختصاصی را تدوین کند: 2.2صالحیت 

 . کند استفاده ریزیبرنامه فرآیند در ارزیابی نتایج از 2.2.1

 . های ارزیابی نیازها شناسایی کندنتایج وپیامدهای دلخواه و مورد نظر را با استفاده از یافته .2.2.2

  .ریزی را برای آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع انتخاب کندهای برنامهمدل و یا مدل .2.2.3

 . اهداف کلی را بیان کند.2.2.4

گیری بودن، دست یافتنی، واقعی و مبتنی اهداف اختصاصی را بر اساس خصوصیاتی از قبیل واضح بودن، قابل اندازه  .2.2.5

 .بر زمان بودن، تدوین کند

 . منابع مورد نیاز برای دسترسی به اهداف اختصاصی را ارزیابی کند .2.2.6

 . ها و مداخالت آموزش و ارتقای را انتخاب و یا طراحی کندیاستراتژ:  2.3صالحیت 

 .کند های گوناگون را برای اطمینان از سازگاری آنها با اهداف اختصاصی ارزیابیکارایی استراتژی.2.3.1

 ها و مداخالت مبتنی بربرای دستیابی به اهداف اختصاصی تدوین شده، استراتژی .2.3.2

 . ش و ارتقای سالمت طراحی کندهای آموزها و مدلتئوری 

 .  ها و مداخالت گوناگون برای تحقق و دست یابی به اهداف اختصاصی تدوین شده را انتخاب کنداستراتژی .2.3.3

ها و مداخالت آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسـازی مـردم و   از اصول قانونی و اخالقی در طراحی استراتژی .2.3.4

 . جوامع پیروی کند

 . ها و مداخالت استفاده کنداز اصول و قواعد فرهنگی در انتخاب و طراحی استراتژی .2.3.5

 . کند آزمایشی، آزمون به صورت را مداخالت و هااستراتژی .2.3.6

 .دهد توسعه را و ارتقای سالمت آموزش هایارایه برنامه توالی و دامنه:  2.4صالحیت 

 و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع مورد نیاز برای تحقـق اهـداف کلـی   های آموزش و دامنه فعالیت .2.4.1

 .اختصاصی را تعیین کند

 .های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را انتخاب کندمنابع مورد نیاز برای اجرای برنامه.2.4.2

 .قی استفاده کندریزی از یك مدل منطجهت هدایت فرآیند برنامه .2.4.3
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آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را در یك تسلسل و توالی منطقی سازمان دهی  هایبرنامه .2.4.4

 .کند

 . آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع جدول زمانی تدوین کند هایبرای ارایه برنامه 2.4.5

هـا را  آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع در سایر برنامـه  هایام برنامهفرصت و موقعیت ادغ .2.4.6

 .تحلیل کند

هـا را  های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع در سایر برنامـه ها و فعالیتفرآیند ادغام برنامه .2.4.7

 .تدوین و ایجاد کند

 .های آموزش و ارتقای سالمت را شناسایی کندها و فعالیتر اجرای برنامهعوامل مؤثر ب:  2.5صالحیت 

 .عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده عملیات اجرایی را شناسایی کند  .2.5.1

 . عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده عملیات اجرایی را تحلیل کند .2.5.2

 .استفاده کند های اجراییب نیاز برای اصالح و پاالیش طرحها بر حسهای پیش آزمون و آزموناز یافته .2.5.3

 .محیط حمایت کننده و تشویق کننده یادگیری را ایجاد کند .2.5.4

 هاي آموزش و ارتقاي سالمت سالمت براي توانمندسازي مردم و جوامعاجراي برنامه :3 مهارت کلیدي

 . ی توانمندسازی مردم و جوامع را اجرا کندبرنامه عملیاتی آموزش و ارتقای سالمت برا:  3.1صالحیت 

 . میزان آمادگی برای اجرا را ارزیابی کند .3.1.1

 . آوری کندهای پایه را جمعداده .3.1.2

از استراتژی های مبتنی بر فرهنگ جامعه در اجرای برنامه های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مـردم و  .  3.1.3

 . جوامع استفاده کند

 . های عملیاتی استفاده کندهای متنوع برای ارایه طرحاز استراتژی .3.1.4

 . برنامه عملیاتی آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را توسعه دهد .3.1.5

 . دها و مدل های اجرایی آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع استفاده کناز تئوری .3.1.6

 .برنامه عملیاتی را آغاز و اجرا کند .3.1.7

 . اجرای برنامه آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را پایش کند:   3.2صالحیت 

 .پیشرفت برنامه نظارت کند زمانی بر جدول با مطابق .3.2.1

 . دپیشرفت حاصله جهت دست یابی به اهداف اختصاصی را ارزیابی کن .3.2.2

 . برنامه عملیاتی را بر حسب نیاز اصالح کند .3.2.3

 . بر استفاده از منابع نظارت داشته باشد .3.2.4

 . انطباق برنامه با اصول قانونی و اخالقی را پایش کند .3.2.5

 . وزش دهدافراد درگیر در اجرای برنامه آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را آم:   3.3صالحیت 
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 . افراد مورد نیاز برای اجرای برنامه را برای آموزش و مهارت آموزی انتخاب کند .3.3.1

 . نیازهای آموزشی را شناسایی کند .3.3.2

 . اهداف آموزشی را تدوین کند .3.3.3

 . آموزی ایجاد کندها را برای آموزش و مهارتبهترین شیوه .3.3.4

 . های آموزشی و مهارت آموزی را ارایه دهدطیف وسیعی از استراتژی .3.3.5

 . های آموزش و مهارت آموزی را اجرا کندبرنامه .3.3.6

 . برنامه آموزشی و مهارت آموزی را ارزشیابی کند .3.3.7

 . آموزی آتی استفاده کنداز نتایج ارزشیابی برای برنامه ریزی آموزشی و مهارت .3.3.8

ی و تحقیق هاي مرتبط با آموزش و ارتقاي سالمت براي توانمندساازي ماردم و   مدیریت ارزشیاب:  4مهارت کلیدي

 جوامع 

 . تحقیقاتی را تدوین کند/ طرح ارزشیابی: 4.1صالحیت 

 . تحقیق را بیان کند/ هدف ارزشیابی .4.1.1

 . تحقیق را تدوین کند/ سواالت ارزشیابی .4.1.2

 . زیابی کندتحقیق را ار/ امکان عملی اجرای ارزشیابی .4.1.3

 .  های ارزشیابی و تحقیق و نیز نتایج ارایه شده در متون ارزشیابی و تحقیقات مرتبط را بررسی و نقد کندشیوه .4.1.4

 .اطالعات استخراج شده از متون مختلف را ترکیب کند .4.1.5

 . رزشیابی را ارزیابی کندآوری شده برای اهای کمی و کیفی جمعاهمیت و ارزش و همچنین محدویت های داده .4.1.6

 .آوری شده برای تحقیق را ارزیابی کندهای داده های کمی و کیفی جمعاهمیت و ارزش و همچنین محدویت .4.1.7

 .آوری داده ها را شناسایی کندابزارهای موجود برای جمع .4.1.8

 . و نقد کندآوری داده ها به منظور ارزشیابی را بررسی ابزارهای موجود برای جمع .4.1.9

 .آوری داده ها به منظور تحقیق را بررسی و نقد کندابزارهای موجود برای جمع  .4.1.14

 . برای هدایت فرآیند ارزشیابی استفاده کند از یك مدل منطقی .4.1.11

 . های ارزشیابی را تدوین کندبرنامه تجزیه و تحلیل داده .4.1.12

 .ی تحقیق را تدوین کندهاتحلیل داده و تجزیه برنامه .4.1.13

 . تحقیقاتی را رعایت و اجرا کند/استانداردهای اخالقی در تدوین برنامه ارزشیابی .4.1.14

های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع آوری دادهابزارهای الزم و مناسب برای جمع: 4.2صالحیت 

 . را طراحی کند

 .در ابزارهای فعلی و موجود را شناسایی کندسواالت مورد استفاده  .4.2.1

 .شود می      استفاده ارزشیابی برای هاداده آوری جمع در که جدیدی بنویسد هایموارد و یا آیتم .4.2.2
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 .شودمی          ها برای تحقیق استفادهآوری دادهموارد و یا آیتم های جدیدی بنویسد که در جمع .4.2.3

 .ها را تعیین کندآوری دادهوایی ابزارهای جمعاعتبار یا ر .4.2.4

 .ها را تعیین کندآوری دادهاعتماد یا پایائی ابزارهای جمع .4.2.5

 . آوری و تحلیل کندتحقیق را جمع/ داده های ارزشیابی: 4.3صالحیت 

 . تحقیق جمع آوری کند/ داده ها را بر اساس برنامه ارزشیابی .4.3.1

 . ها نظارت داشته باشدآوری دادهو جمع بر روی مدیریت .4.3.2

 . ها را با استفاده از آمار توصیفی تحلیل کندداده .4.3.3

 . های آماری پیشرفته تحلیل کندها را با استفاده از آمار تحلیلی و یا دیگر روشداده .4.3.4

 . های کیفی تحلیل کندها را با استفاده از روشداده .4.3.5

 . ها رعایت کندآوری و تحلیل دادههای اخالقی را در جمعاستاندارد .4.3.6

 . تحقیق را تفسیرکند/ های ارزشیابینتایج و یافته: 4.4صالحیت 

 . تحقیق مقایسه کند/ نتایج را با سواالت ارزشیابی .4.4.1

 . های دیگر مقایسه کندنتایج را با یافته .4.4.2

 . اد دهدها را پیشنهتوضیحات احتمالی یافته .4.4.3

 . ها را شناسایی کندهای احتمالی نتایج و یافتهمحدودیت .4.4.4

 . های الزم را بر اساس نتایج تدوین کندتوصیه .4.4.5

 . تحقیق را استفاده کند/ های ارزشیابیاز نتایج و یافته: 4.5صالحیت 

 . نتایج را به اطالع دهد و منتقل کند .4.5.1

 .های برنامه ارزشیابی را ارزیابی کندتوصیه امکان عملیاتی نمودن .4.5.2

 .ها و توسعه برنامه استفاده کنداز نتایج ارزشیابی در تجزیه و تحلیل خط مشی .4.5.3

 . های تحقیق را از طریق کنفرانس خبری ارایه دهدنتایج و یافته .4.5.4

  سازي مردم و جوامع هاي آموزش و ارتقاي سالمت براي توانمندمدیریت برنامه:  5مهارت کلیدي

 . منابع مالی را مدیریت کند:  5.1صالحیت 

 .منابع مالی و سایر منابع را شناسایی کند  .5.1.1

 . پیشنهاداتی را برای تامین منابع مالی آماده کند/ هادرخواست .5.1.2

مردم و جوامع بودجـه برنامـه را    های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازیبرای حمایت و پشتیبانی از برنامه  .5.1.3

 . تدوین کند

 . بودجه های برنامه را مدیریت کند  .5.1.4

 . در مدیریت منابع مالی اخالقی عمل کند .5.1.5
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 . های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع جلب حمایت کندبرای برنامه: 5.2صالحیت 

 . ها استفاده کندرای جلب حمایت از برنامههای ارتباطی باز استراتژی . 5.2.1

 . همکاری در میان مسئول برنامه آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را تسهیل کند .5.2.2

 . برای جلب یا حفظ حمایت همه جانبه از برنامه، ابعاد و جوانب برنامه را گزارش دهد  .5.2.3

 . هداف گزارش دهی ترکیب کندها را بر اساس اداده .5.2.4

 . های توسعه حرفه اش را فراهم می کنند، پشتیبانی و حمایت کنداز افرادی که فرصت .5.2.5

نحوه انطباق اهداف برنامه آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع با ساختار سازمانی، رسـالت و   .5.2.6

 .اهداف کلی خود را توضیح دهد

 . هنر رهبری را نشان دهد: 5.3صالحیت 

 . ریزی استراتژیك را انجام دهدبرنامه  5.3.1

فرهنگ سازمان را در رابطه با اهداف آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامـع تجزیـه و تحلیـل      5.3.2

 . کند

 . همکاری و هماهنگی در میان را ترویج دهد  .5.3.3

خص برای تقویت مجدد و یا تغییر فرهنگ سازمانی با هدف دست یابی به اهداف آموزش و ارتقای های مشاستراتژی . 5.3.4

 . سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را تدوین کند

 . با قوانین و مقررات موجود تطابق یابد .5.3.5

 . ای پایبند باشدبه استانداردهای اخالق حرفه  .5.3.6

 . اش است، تسهیل کندر جهت تحقق رسالت سازمانیهایی را که دتالش .5.3.7

 . ها را تجزیه و تحلیل کندنیاز به تغییر رویکرد سیستم  .5.3.8

 . تغییرات مورد نیاز در فرهنگ سازمانی را تسهیل کند .5.3.9

 . منابع انسانی را مدیریت کند: 5.4صالحیت  

 . های الزم برای داوطلبین را ایجاد کندفرصت .5.4.1

 . های رهبری در مدیریت منابع انسانی را از خود نشان دهدمهارت 5.4.2.

 . های منابع انسانی را هماهنگ و منطبق با قوانین و مقررات پیاده کندسیاست .5.4.3

 . های پرسنل و داوطلبین مورد نیاز برای برنامه ها را ارزشیابی کندصالحیت  .5.4.4

 . مت بگیردپرسنل و داوطلبین را به خد .5.4.5

 . های حل تضاد و تنش را به کار بندداستراتژی  .5.4.6

 .مناسب استفاده کندهایبرای توسعه تیم از روش .5.4.7

 . الگوسازی کند/ ای و رفتار اخالقی را مدل سازیاقدامات حرفه  .5.4.8
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 . ین کندرا تدو داوطلبان ایحرفه توسعه و کارکنان ارتقاء برای مناسب استراتژی  .5.4.9

 .داوطلبان را اجرا کند ایحرفه توسعه و کارکنان ارتقاء تدوین شده برای استراتژی .5.4.14

 . عملکرد پرسنل و داوطلبین را ارزشیابی کند  .5.4.11

 .مشارکت در حمایت از آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را تسهیل کند: 5.5صالحیت 

 . یا شرکای بالقوه را شناسایی کند شریك و   .5.5.1

 . برای تحقق اهداف برنامه ها ظرفیت و توان شرکا را ارزیابی کند  .5.5.2

 .روابط ما بین شرکا را تسهیل کند  .5.5.3

 . از شرکای برنامه بازخورد بگیرد  .5.5.4

 . امکان استمرار و ادامه مشارکت در برنامه را ارزشیابی کند  .5.5.5

ارایه خدمت به عنوان یك فرد مرجع در آموزش و ارتقاي سالمت براي توانمندساازي ماردم و   :  6یديمهارت کل

 جوامع   

 . اطالعات بهداشتی را به دست آورد و منتشرکند: 6.1صالحیت 

 . نیازهای اطالعاتی را ارزیابی کند  .6.1.1

 . منابع اطالعاتی معتبر را شناسایی کند  .6.1.2

 . نابع را از لحاظ دقت، تناسب و به موقع بودن، بررسی و نقد کندمواد و م  .6.1.3

 . های هدف منتقل کندجمعیت اطالعات مرتبط با سالمت را به  .6.1.4

 . اطالعات مرتبط با سالمت را به کلیدی منتقل کند  .6.1.5

 .خدمات آموزش و مهارت آموزی موردنیاز را ارایه دهد: 6.2صالحیت 

 . های آموزش و مهارت آموزی را تجزیه و تحلیل کنددرخواست  .6.2.1

 . بندی کندهای آموزش و مهارت آموزی را اولویتدرخواست  .6.2.2

 . بندی کندهای هدف را اولویتجمعیت  .6.2.3

 . نیازهای آموزش و مهارت آموزی مخاطبان را ارزیابی کند  .6.2.4

 .آموزشی کمك می کنند را شناسایی کند یبه برآورده شدن نیازها که موجود منابع  .6.2.5

 . های آموزشی استفاده کندهای آموزشی برای تدوین و یا اصالح برنامهاز تئوری  .6.2.6

 . های آموزشی و مهارت آموزی را تدوین کندبرنامه  .6.2.7

 . های آموزشی را اجرا کندجلسات آموزشی و برنامه  .6.2.8

 . های مختلف آموزشی استفاده کنداز منابع و استراتژی  .6.2.9

 . های آموزشی را ارزشیابی کندتأثیر برنامه .6.2.14

 . به عنوان مشاور آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع عمل کند:  6.3صالحیت 
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 . نیازهای کمك و مشاوره را ارزیابی کند  .6.3.1

 . کندهای کمك را اولویت بندی درخواست  .6.3.2

 . ای مؤثر را تعریف کندپارامترهای روابط مشاوره  .6.3.3

 . اندازی کندروابط مشاوره ای را ایجاد و راه  .6.3.4

 . های تخصصی را ارایه کندکمك  .6.3.5

 . های مشترک برای دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل کندتالش  .6.3.6

 . را ارزشیابی کند های تخصصی ارایه شدهمكکاثربخشی   .6.3.7

 . ای پیاده کنداصول اخالقی را در روابط مشاوره  .6.3.8

 برقراري ارتباط استراتژیك براي آموزش و ارتقاي سالمت به منظور توانمندسازي مردم و جوامع   : 7مهارت کلیدي

  . کند بندیارزیابی و اولویت اطالعات سالمت و نیازهای جلب حمایت همه جانبه را:  7.1صالحیت 

 . قرار دهد، شناسایی کند تأثیر تحت را سالمت و بهداشت است مسائل موجود و در حال ظهور را که ممکن  .7.1.1

 .مسائل شناسایی شده، دست یابد به منابع صحیح ودقیق مرتبط با  .7.1.2

 . های کنونی و پیشنهادی را بر سالمت تحلیل کندتأثیر سیاست  .7.1.3

 . م گیرندگان را تحلیل کندیثر بر تصمعوامل مؤ  .7.1.4

 . های ارتباطی را شناسایی کند و توسعه دهدها و تکنیكها، روشمجموعه استراتژی:  7.2صالحیت 

 . های ارتباطات، طراحی کندها و مدلپیام ها را با استفاده از تئوری  .7.2.1

 . های هدف را طراحی کندهای متناسب با جمعیتپیام  .7.2.2

  .پیام، پیام را با تصاویرترکیب کند ذاریگافزایش تأثیر منظور به  .7.2.3

 .  های هدف را انتخاب کندهای مؤثر برای برقراری ارتباط با جمعیتها و کانالروش  .7.2.4

 . آزمون کندهای هدف پیشهای ارایه را در جمعیتها و روشپیام  .7.2.5

 . ها بازنگری کندزمون، در پیامآبر اساس بازخوردهای پیش  .7.2.6

 . های آموزشی استفاده کندهای گوناگون برای ارایه پیامها و تکنیكها، روشاز استراتژی: 7.3صالحیت 

ــك  .7.3.1 ــد   از تکنیـ ــود توانمنـ ــالمت خـ ــود سـ ــرای بهبـ ــع را بـ ــراد و جوامـ ــه افـ ــد کـ ــتفاده کنـ ــایی اسـ  هـ

 .سازدمی 

 . های هدف استفاده کندها و گروههای سالمت به جمعیتهای ارتباطی برای انتقال پیاماز ترکیبی متنوع از تکنولوژی  .7.3.2

 ها را ارزشیابی کند ها و تکنیكهای ارتباطی، روشارایه استراتژی .7.3.3

با رویکرد آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع مشارکت  در جلب حمایت همه جانبه:  7.4صالحیت 

 .ال داشته باشدفع

 . های جلب حمایت همه جانبه فراهم کندنفعان را برای اجرای برنامهحمایت و مشارکت ذی  .7.4.1
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 .  های ملی، استانی و شهرستانی طراحی و تدوین کندبرنامه جلب حمایت همه جانبه را منطبق بر سیاست .7.4.2

 .                       ت همه جانبه خود را رعایت کندهای سازمانی مرتبط با مشارکت در جلب حمایسیاست .7.4.3

 .ها و جوامع بیان کنداهمیت توسعه آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را برای مردم، سازمان .7.4.4

 . های جلب حمایت همه جانبه استفاده کندها برای پشتیبانی از پیاماز داده .7.4.5

 .ای جلب حمایت همه جانبه را اجرا کندهطرح  .7.4.6

 . ها و فناوری های نوین ارتباطی را در برنامه جلب حمایت همه جانبه به کار گیردرسانه  .7.4.7

 . در طرح ها و ابتکارات جلب حمایت همه جانبه شرکت کند  .7.4.8

 . ها و ابتکارات جلب حمایت همه جانبه را هدایت و رهبری کندطرح .7.4.9

 . را ارزشیابی کند  های جلب حمایت همه جانبهفعالیت  .7.4.14

 .ها برای ارتقای سالمت تأثیر بگذاردبر سیاست: 7.5صالحیت 

 . ها بیان کندهای ارزشیابی و تحقیق در تجزیه و تحلیل سیاستاز نتایج و یافته  .7.5.1

 . جوامع شناسایی کند ها وهای حامی سالمت افراد، گروهاهمیت و مفاهیم سیاست  .7.5.2

 . ها، قوانین و مقررات مرتبط با سالمت، جلب حمایت همه جانبه کندبرای سیاست  .7.5.3

 . های ارتقاء دهنده سالمت از تحقیقات مبتنی بر شواهد استفاده کندبرای تدوین و توسعه سیاست  .7.5.4

 . گیران استفاده کندای برای تأثیر بر تصمیمو رسانهزنی سیاسی های جلب حمایت همه جانبه و چانهاز تکنیك  .7.5.5

 . حرفه و تخصص آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را توسعه دهد: 7.6صالحیت 

 . ای و خدمتی خود تدوین کندای شخصی برای رشد حرفهبرنامه  .7.6.1

 . دسازی مردم و جوامع را مبتنی بر فرهنگ و هنر جامعه طراحی کندهای آموزش و ارتقای سالمت برای توانمنفعالیت  .7.6.2

های آموزش و ارتقای سالمت بـرای  های عمده متخصص و کارشناس آموزش و ارتقای سالمت در فعالیتمسوولیت  .7.6.3

 .توانمندسازی مردم و جوامع را توضیح دهد

 .اش را توضیح دهددسازی مردم و جوامع در پیشبرد حرفههای آموزش و ارتقای سالمت برای توانمننقش انجمن  .7.6.4

 .ای را توضیح دهدهای حرفهفواید و مزایای مشارکت در سازمان  .7.6.5

 . ای خود و دیگران را تسهیل کندرشد حرفه  .7.6.6

-فعالیت آینده و حاضر حال تاریخچه حرفه آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع و پیامدهای  .7.6.7

 .دهد های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع توضیح

 . نقش اعتباربخشی را در ارتقای حرفه آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع را توضیح دهد  7.6.8

 . ای مشارکت کندهای توسعه حرفهدر فعالیت  .7.6.9

 . ن به عنوان یك مربی خدمت کندبرای دیگرا  .7.6.14

 . ای مشارکت کنددر تهیه و تدوین مواد آموزشی و متون حرفه  .7.6.11
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جهت پیشبرد و ارتقای حرفه آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامع در این خدمت مشـارکت    .7.6.12

 فعال داشته باشد


