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  حوزه بهداشت فرم تعریف پروژه هاي کارگروه تخصصی تحول 
  در جمهوري اسالمی ایران برنامه ملّی ترویج و توسعه خود مراقبتی:  عنوان پروژه
هاي  تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست( 2، )المی در جامعههاي سالمت براي رشد معنویت و اخالق اس هاي ارائه مراقبت هاي اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط سازي مردم از حقوق و مسؤولیت آگاه( 2جزء  1با توجه به بند هاي : بیان ضرورت

اي کشور تحت نظارت  هاي فرهنگی، آموزشی و رسانه سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیري، توانمندي و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء( 11و ....) ري بر درمان،اولویت پیشگی اجرایی و مقررات با رعایت
مردم به  :الزم است که  و تاثیر عوامل اجتماعی بر سالمت و سبک زندگی مردم؛ ها ار بیماريبه دلیل پیر شدن جمعیت و تغییر ب بخش سالمتسابقه بر  بیروزافزون و فشار مالی  و نظر به هاي کلی سالمت ابالغی از سوي مقام معظم رهبري سیاست )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

از . گیرند بیش از پیش مورد توجه قرار حامی تغییرات مورد نیاز براي ارتقاي سالمت باشند،توانند  منابع موجود در جامعه که میو  -یابد هاي پراکنده و نامنسجم توسعه  هاي جامع به جاي مراقبت مراقبت -داشته باشندخود  ت، کنترل بیشتري بر سالم)خالقان سالمت(منابع اصلی عنوان
هاي  درصد همه مراقبت 85تا  65شود که  و تخمین زده می) »محیط«و » موجود اطالعاتشبکه «، »افراد ماهر بهداشتی«، »سایر افراد غیر ماهر«، »خود شخص«(دسترس اشخاص است منبع اصلی در 5به هنگام مواجهه با هر مشکل بهداشتی و براي حفظ و ارتقاي سالمت،  سوي دیگر،
و رشد فرد در محدوده طبیعی و متناسب براي حیات و  تماعی و معنوي، اجروانی ،منابع الزم براي ادامه حیات و حفظ عملکرد جسمیشرایط و تنظیمی است که براي تأمین و تداوم  ، آموختنی وآگاهانهي خودمراقبتی عملکرد. شود اش، اعمال می خانواده ه وسیله خود شخص وب بهداشتی

شواهد متقن، نشان از آن دارند که با ترویج و حمایت از . ستدر تمامی دوران ها و موقعیت هاي زندگی ا و به خودمراقبتی براي سالم زیستن، مدیریت ناخوشی جزیی، خودمراقبتی در بیماري هاي مزمن و حاد تقسیم می شود و فرایندي مادام العمر و گردد جامعیت عملکرد وي اعمال می
با اجراي این برنامه انتظار می : اهداف کاربردي .دهدخودمراقبتی، هزینه مراقبت هاي سطوح پایه و تخصصی و همچنین پذیرش ضروري و غیرضروري سرپایی را کاهش می . درصدي را در هزینه هاي بهداشتی شاهد بود 7خودمراقبتی، می توان پیش بینی صرفه جویی                       

ش یابد، کمیت و کیفیت مشارکت مردم در سالمت و پیشگیري اولیه شود و بهره وري افراد و قدرت تولید اقتصادي اجتماعی فرهنگی مردم افزایرود سبک زندگی مردم سالم تر شود، کیفیت زندگی مردم افزایش یابد، رضایت مردم از خدمات بهداشتی و درمانی افزایش یابد، از بیماري ها 
ابد، عوامل خطر مدیریت بهینه شود و رفتارهاي مخاطره ز بیماري هاي واگیر و غیر واگیر کاهش یتحصیل و کار سالم درکشور افزایش یابد، اقدام جامعه براي سالمت افزایش یابد، شمار بیماران واگیر و غیر واگیر کاهش یابد، مرگ ناشی ا/مراقبت از بیماري ها افزایش یابد، موقعیت هاي زندگی

  . ستارتقاي امید به زندگی با کیفیت در کشور ا: محصول نهایی پروژه. جانبه کشور فراهم گرددآمیز کاهش یابد، سبک زندگی مردم سالم تر شود و نیروي انسانی سالم، ماهر، توانمند و مغرور به ایرانی بودن براي توسعه پایدار و همه 
  توانمند سازي فرد، خانواده و جامعه براي تامین، حفظ و ارتقاي سالمت با خودمراقبتی و همیاري و مشارکت جمعی : و  محدوده  آن) هدف کلی(محصول پروژه  

    .دیریت و منابع ، شاخص ها و ارزشیابی استشیوه م  زمان سنجی، بسته خدمت خودمراقبتی و همیاري و مشارکت جمعی است که شامل شرح وظایف، : استاندارد محصول پروژه
  :   )اهداف اختصاصی( برآمدها یا محصوالت میانی پروژه 

کارگر سالم، /میلیون کارمند 14هزار مدرسه حامی سالمت،  105میلیون سفیر سالمت،  23 میلیون خانه سالمت، 23
  دمراقبتی همیاري و مشارکت جمعی،خو کارشناس4800مرکز تماس مستقیم سالمت به تفکیک دانشگاه ها،  55

جلد کتاب درسی آموزش سالمت 13 هاي جزیی، یراهنماي ملی خودمراقبتی خانواده، راهنماي خودمراقبتی در ناخوش
و نیم میلیون دانش آموز سفیر سالمت،  12 بسته استاندارد خودمراقبتی در بیماري هاي مزمن و شایع، 20/ در مدارس

    هزار پزشک توانمند براي اجراي برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی 20سالمت،  میلیون دانشجوي سفیر 4

: روش  
درون و برون بخش، بررسی شواهد موجود در سطح ملی و بین المللی، مرور اسناد باال دستی، طراحی چارچوب اجرایی و عملیاتی پرژوه، تولید ابزارها، هماهنگی 

در ارائه دهندگان خدمات، آموزش فردي گروهی و جمعی مردم، بسیج جامعه، ایجاد شبکه ها و     ائتالف ها، توسعه سازمان هاي بازاریابی اجتماعی، ظرفیت سازي 
  .پایش و ارزشیابی و اصالح فرآیندها حامی سالمت،  

مراحل  
اصلی 
  پروژه

  استاندارد مقبولیت  آن  برآمد یا برآمدهاي  عینی  مرحله و
  )تکمیل این قسمت استفاده کنید از کادر باال براي (

   )میلیون ریال(جمع  برآورد هزینه  هر مرحله  )هر مربع دو ماه ( زمان بندي به ماه  

   2،301،000                            مرور شواهد، تولید ابزارهاي خودمراقبتی، ایجاد زیرساخت هاي ارتباطی  طراحی
خدمت کارشناسان خودمراقبتی، آموزش ضمن ، سالمت خانواده رابطان/ سفیران آموزش  اجرا

آموزش همگانی و حمایت رسانه اي از خدمات و پزشکان خانواده،  همیاري و مشارکت مردمی
   خودمراقبتی

                          1،392،000   

پایش و 
  ارزشیابی 

درصد كارشناسان / چك ليست هاي پايش بسته خدمت خودمراقبتي، همياري ومشاركت جمعي برنامه
رابطان سالمت، درصد بيماران آموزش ديده، درصد گروه خوديار آموزش /صد سفيرانخودمراقبتي، در

پارك، تعداد / ورزشگاه/ فرهنگسرا/ مساجد/ ديده، درصد مدارس آموزش ديده، درصد محل هاي كار
سواد سالمت، / روستاي آموزش ديده/مبتني بر جامعه، درصد شوراهاي شهر/ رسانه هاي ارتباطي كوچك

هاي مردم نهاد، مشاركت شوراهاي محلي،  مات، مشاركت مردمي، مشاركت سازمانرضايت از خد
     ها اصالحيه سياست/هاي حامي سالمت، تغيير سازمان

                          369،300   

   3،729،930  ماه 14  : )میلیون ریال(جمع کل زمان و هزینه
  : مشارکت کنندگان  

وزارت کار و امور اجتماعی و سایر وزارتخانه ها، مرکز رسیدگی به امور مساجد، نیروي مقاومت صدا و سیما، شهرداري ها، شوراهاي اسالمی شهر و روستا، تشکل هاي مردمی،  وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت صنعت و معدن، ، وزارت آموزش و پرورش، )سالم یا بیمار(مردم
  بسیج، هالل احمر

  نیازهاي اطالع رسانی و آموزشی در طول پروژه چیست ؟  مهمترین مخاطرات ، فرصت ها  و
مردم، سیاست هاي کلی سالمت و سایر اسناد باالدستی، حمایت وزیر محترم و معاونین وزارت بهداشت، : منابع مالی؛ فرصت ها: مخاطرات

با : ر و امید؛ نیازهاي اطالع رسانی و آموزشکمیسیون بهداشت مجلس، زیر ساخت هاي ارتباطی و اطالعاتی، سرمایه اجتماعی، حمایت دولت تدبی
ده توجه به آنکه مدل کلی برنامه مبتنی بر توسعه دانایی براي سالمت است، نیازهاي اطالعاتی و آموزشی بطور کامل در فعالیت پروژه پوشش دا

  .شده است

  )قبل ، حین و بعد از اتمام پروژه(گام هاي کاربست نتایج  
  .وراي سیاستگذاري سالمت، شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی و هیات دولت، فرمت نهایی را ابالغ می کندکارگروه تحول سالمت،  ش
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ز بهداشتی درمانی شهري در مراک کارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت شرح وظایف. 1

سامانه خدمات جامع و  )کارشناس خودمراقبتی، همیاري  و مشارکت جمعی(و روستایی
   همگانی سالمت

  

خدماتی است که خارج از مرکز بهداشتی درمانی، پایگاه بهداشتی یا خانه (خدمات فعال.1-1
  :)می شودارایه  تحصیل یا کار می کنند، زندگی،گان که خدمت گیرنده موقعیتیبهداشت در 

  
ــانواده )1 ــام خانوارهــــاي تحــــت پوشــــش  توزیــــع راهنمــــاي ملــــی خــــودمراقبتی خــ خودآمــــوزي (در بــــین تمــ

و مــــدیریت ناخوشـــی هــــاي جزیـــی شــــامل    ســــازي مـــردم در رعایــــت ســـبک زنــــدگی ســـالم   بـــراي توانمند 
ــاي  ــدد       ابزارهــ ــابی مجــ ــه و ارزیــ ــراي برنامــ ــار، اجــ ــر رفتــ ــراي تغییــ ــردي بــ ــزي فــ ــه ریــ ــابی، برنامــ خودارزیــ

ــابع معتبــــر وضــــعیت ســــالمت بــــه عــــالوه   مناســــب در منطقــــه  یو خــــدمات ی، حمــــایتیاطالعــــاتمعرفــــی منــ
    ).و نحوه پیگیري آن یاشتدبهمربوطه و راهنماي حقوق 

  :تحت پوششه خانوارهاي براهنماي ملی خودمراقبتی خانواده آموزش استفاده از ) 2
E  خانوارحداقل تربیت یک سفیر سالمت در هر 

E   ــداقل ــالمت حـ ــفیر سـ ــتن دارد   8سـ ــدن و نوشـ ــواد خوانـ ــالس سـ ــار،    -کـ ــل کـ ــوزش، محـ ــل آمـ در محـ
ا از طریــــق پورتــــال ملــــی یــــبـــه صــــورت حضــــوري  مرکـــز بهداشــــتی درمــــانی یــــا مســــجد محــــل  

ــا نحــــوه   8خــــودمراقبتی بــــه صــــورت آنالیــــن، یــــک دوره آموزشــــی   ــنایی بــ ــاعته را بــــراي آشــ ســ
ــتفاده از ــانواده   اســ ــودمراقبتی خــ ــی خــ ــاي ملــ ــاي     راهنمــ ــود و اعضــ ــالمت خــ ــت از ســ ــراي مراقبــ بــ

  .  خانواده را طی می کند

E         ــایگان خـــانواده هـــ ــوام یـــا همسـ ــاري ســـالمت در میـــان اقـ ــت ســـفیران افتخـ ــی ســـواد یـــا   تربیـ اي بـ
 سالمند بدون سرپرست

E    تربیــت رابطـــان ســـالمت بـــراي حمایـــت از خـــانواده هـــایی کـــه بـــه هـــر دلیلـــی تحـــت پوشـــش ســـفیران
 .نیستندهم افتخاري سالمت یا سفیران 

برگــــزاري جلســـــه هـــــاي آموزشــــی و مشـــــاوره فـــــردي و گروهــــی در خصـــــوص خـــــودمراقبتی بـــــراي    )3
  )سالم یا بیمار(جمعیت تحت پوشش

ــار محلـــی حـــامی ســـالمت و حمایـــت طلبـــی بـــراي توســـعه    کمـــک بـــه )4 تشـــکیل گـــروه هـــاي خودیـــار و همیـ
 )سالم یا بیمار(براي جمعیت تحت پوشش فعالیت آنها

تشــــکل هــــاي  ســــازمان هــــاي دولتــــی و غیردولتــــی، آمــــوزش و توانمندســــازي اعضــــاي  جلــــب حمایــــت،)5
ــراي    ــی بــ ــوراهاي محلــ ــی و شــ ــه   مردمــ ــارکتی برنامــ ــاتی مشــ ــزي عملیــ ــه ریــ ــاي برنامــ ــالمت هــ ــاي ســ  ارتقــ

 محله، روستا و شهرسازمان،  مدرسه، محل کار،
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  سازماندهی مردم براي اقدامات اجتماعی حامی سالمتبسیج و  ،شناسایی امکانات محلی)6
ــارکتی     ) 7 ــیابی مشـ ــرا و ارزشـ ــزي، اجـ ــه ریـ ــنجی، برنامـ ــالمت  نیازسـ ــراي سـ ــات بـ ــور   ارتباطـ ــه منظـ ــوزش بـ آمـ

ــانی،  ــالم ســــالمت همگــ ــار از طریــــق  ، آمــــوزش ســــبک زنــــدگی ســ آمــــوزش خــــودمراقبتی و آمــــوزش بیمــ
  محلی و رسانه هاي کوچک رسانه هاي  ،رسانه هاي ارتباط جمعی

جمعیـــت تحـــت پوشـــش در پرونـــده ســـالمت بـــه صـــورت  فـــرد یـــا ثبـــت کلیـــه اقـــدامات انجـــام شـــده بـــراي  )8
  )کتبی یا الکترونیک(محرمانه

ــا  )9 ــار و اطالعــــات شــــاخص هــ ــهثبــــت مــــنظم آمــ ــزا ي مربوطــ ــرد و تهیــــه گــ     رش هــــاي تحلیلــــی از عملکــ
ــام و       ــا مخاطـــب عـ ــود، متناســـب بـ ــداخالت بهبـ ــنهاد مـ ــز و پیشـ ــوزش و ارتقـــاي ســـالمت مرکـ ــاي آمـ فعالیـــت هـ

  . مدیران در بازه هاي زمانی خواسته شده
ــالغ    )10 ــوع ابــ ــوي وزارت متبــ ــاي ســــالمت کــــه از ســ ــوزش و ارتقــ ــاي ملــــی آمــ ــه هــ ــایر برنامــ                اجــــراي ســ

  .می شود

  :ات غیرفعالخدم.1-2
ــابی مراجـــع   ) 1 ــایج خودارزیـ ــی نتـ ــار  (بررسـ ــا بیمـ ــالم یـ ــد تغی  )سـ ــاي نیازمنـ ــر وي و بـــازخورد  ، تعیـــین رفتارهـ یـ

ــانواده  ــا(بـــه پزشـــک خـ ــانواده  اعضـ ــر پزشـــک خـ ــا نظـ ــار نیازمنـــد تغییـــر ي تـــیم ســـالمت بـ ــا تقویـــت ، رفتـ ــا  یـ یـ
و مشـــــارکت ي رشـــــناس خـــــودمراقبتی، همیـــــاتی خـــــاص را بـــــه کاربخـــــودمراق آمـــــوزش بیمـــــار نیازمنـــــد

  ).دنمی دهجمعی ارجاع 
و تبـــادل   ءو امضـــا) ســـالم یـــا بیمـــار  (تســـهیل تـــدوین برنامـــه خـــودمراقبتی فـــردي بـــا مشـــارکت مراجـــع       ) 2

  .تعهدنامه مربوطه
ــوزش )3 ــدمات آمـ ــه خـ ــع      ارایـ ــالمت مراجـ ــود سـ ــراي بهبـ ــی بـ ــا گروهـ ــانوادگی یـ ــردي و خـ ــاوره فـ ــالم (و مشـ سـ

ــار ــا بیمـــ ــته خـــــدم ) یـــ ــتاندارد تعبرپایـــــه بســـ ــدي و  ت اســـ       ریـــــف شـــــده در جهـــــت تقویـــــت خودکارآمـــ
  .براي خودمراقبتی) سالم یا بیمار(مسوولیت پذیري مراجع

ــع ) 4 ــدایت مراجــــ ــهیل و هــــ ــب، تســــ ــار (ترغیــــ ــا بیمــــ ــالم یــــ ــروه ) ســــ ــویت در گــــ ــه عضــــ ــاي  بــــ هــــ
  .مربوطه براي کسب خدمات آموزشی و حمایتی خودمراقبتی) همیار/خودیار(حمایتی

ــدایت مراجـــع ) 5 ــا ب (هـ ــت ) یمـــارســـالم یـ ــی بـــر شـــواهد در خصـــوص     ) کســـب(بـــراي دریافـ اطالعـــات مبتنـ
ــار    ــتاندارد آمــــوزش بیمــ ــته هــــاي اســ ــا بســ ــانواده یــ ــراي  خــــودمراقبتی از راهنمــــاي ملــــی خــــودمراقبتی خــ بــ

  .و یا سایر منابع اطالعاتی معتبر وگروه هاي مرجع و خودیار خودمراقبتی
ــع )6 ــه مراجـ ــار (کمـــک بـ ــا بیمـ ــالم یـ ــا به  ) سـ ــکل یـ ــع مشـ ــس از رفـ ــدد   پـ ــابی مجـ ــراي خودارزیـ ــاري بـ ــود بیمـ بـ

  . وضعیت سالمت خویش و تکمیل پرونده خودمراقبتی
ــروه     )7 ــان، گـ ــاي همسـ ــروه هـ ــانواده، گـ ــت خـ ــب حمایـ ــاي جلـ ــع  هـ ــراي مراجـ ــوراها بـ ــار، شـ ــا  (خودیـ ــالم یـ سـ

  .در صورت نیاز و سازمان هاي تحصیل و کار )بیمار
پوشـــش در پرونـــده ســـالمت بـــه صـــورت ثبـــت کلیـــه اقـــدامات انجـــام شـــده بـــراي فـــرد یـــا جمعیـــت تحـــت  ) 8

   ).کتبی یا الکترونیک(محرمانه
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 ماتریس دسته بندي موضوعی و محتوایی  شرح وظایف کارشناس خودمراقبتی
  شرح وظایف  نوع خدمت  بسته خدمت

توانمندسازي .1
مردم و مراجعان 
فردي و گروهی 
  براي خودمراقبتی

  فعال

ــانواده د  )1 ــودمراقبتی خـ ــی خـ ــاي ملـ ــع راهنمـ ــت   توزیـ ــاي تحـ ــام خانوارهـ ــین تمـ ر بـ
ــدگی   (پوشــــش ــردم در رعایــــت ســــبک زنــ ــازي مــ ــراي توانمندســ خودآمــــوزي بــ

ــه        ــابی، برنامـ ــاي خودارزیـ ــامل ابزارهـ ــی شـ ــاي جزیـ ــی هـ ــدیریت ناخوشـ ــالم و مـ سـ
ریـــزي فـــردي بـــراي تغییـــر رفتـــار، اجـــراي برنامـــه و ارزیـــابی مجـــدد وضـــعیت         

ــایتی و   ــاتی، حمـ ــر اطالعـ ــابع معتبـ ــی منـ ــالوه معرفـ ــه عـ ــالمت بـ ــدماتی مناســـب  سـ خـ
  ).  در منطقه مربوطه و راهنماي حقوق بهداشتی و نحوه پیگیري آن

ــاي   ) 2 ــه خانوارهــ ــانواده بــ ــودمراقبتی خــ ــتفاده از راهنمــــاي ملــــی خــ آمــــوزش اســ
  :تحت پوشش

 حداقل تربیت یک سفیر سالمت در هر خانوار  -
در محـــل   -کـــالس ســـواد خوانـــدن و نوشـــتن دارد    8ســـفیر ســـالمت حـــداقل     -

ــل  ــوزش، محـ ــورت       آمـ ــه صـ ــل بـ ــجد محـ ــا مسـ ــانی یـ ــتی درمـ ــز بهداشـ ــار، مرکـ کـ
ــه صـــورت آنالیـــن، یـــک         ــال ملـــی خـــودمراقبتی بـ ــوري یـــا از طریـــق پورتـ حضـ

ســـاعته را بـــراي آشـــنایی بـــا نحـــوه اســـتفاده از راهنمـــاي ملـــی        8دوره آموزشـــی 
ــانواده را    ــود و اعضــــاي خــ ــراي مراقبــــت از ســــالمت خــ ــانواده بــ خــــودمراقبتی خــ

 .   طی می کند
ــف   - ــت ســـ ــایگان    تربیـــ ــا همســـ ــوام یـــ ــان اقـــ ــالمت در میـــ ــاري ســـ         یران افتخـــ

 خانواده هاي بی سواد یا سالمند بدون سرپرست
ــی      - ــر دلیلـ ــه هـ ــه بـ ــایی کـ ــانواده هـ ــراي حمایـــت از خـ ــان ســـالمت بـ تربیـــت رابطـ

 .تحت پوشش سفیران سالمت یا سفیران افتخاري هم نیستند
در خصــــوص برگـــزاري جلســــه هـــاي آموزشــــی و مشــــاوره فـــردي و گروهــــی    )3

  )سالم یا بیمار(خودمراقبتی براي جمعیت تحت پوشش
تشـــکیل گــــروه هــــاي خودیـــار و همیــــار محلــــی حـــامی ســــالمت و حمایــــت    ) 4

  )سالم یا بیمار(طلبی براي توسعه فعالیت آنها براي جمعیت تحت پوشش
ــش در      )8 ــت پوشـ ــت تحـ ــا جمعیـ ــرد یـ ــراي فـ ــده بـ ــام شـ ــدامات انجـ ــه اقـ ــت کلیـ ثبـ

  )کتبی یا الکترونیک(رمانهپرونده سالمت به صورت مح
ــه و ت   )9 ــاي مربوطـ ــاخص هـ ــات شـ ــار و اطالعـ ــنظم آمـ ــت مـ ــاي  ثبـ ــزارش هـ ــه گـ هیـ

ــرد  ــی از عملکـ ــنهاد     تحلیلـ ــز و پیشـ ــالمت مرکـ ــاي سـ ــوزش و ارتقـ ــاي آمـ ــت هـ فعالیـ
ــازه هـــاي زمـــانی         ــام و مـــدیران در بـ ــب بـــا مخاطـــب عـ ــداخالت بهبـــود، متناسـ مـ

  . خواسته شده
 
  

  غیر فعال

، تعیـــین رفتارهـــاي نیازمنـــد )ســـالم یـــا بیمـــار(زیـــابی مراجـــعبررســـی نتـــایج خودار) 1
اعضـــاي تــیم ســالمت بـــا نظــر پزشـــک    (تغییــر وي و بــازخورد بـــه پزشــک خــانواده    

خــانواده، رفتــار نیازمنــد تغییـــر یــا تقویــت یــا بیمـــار نیازمنــد آمــوزش خـــودمراقبتی         
ــا  ــودمراقبتی، همیــ ــناس خــ ــه کارشــ ــاص را بــ ــاع  رخــ ــی ارجــ ــارکت جمعــ       ي و مشــ

  ).هندمی د
ــا مشـــارکت مراجـــع      ) 2 ــهیل تـــدوین برنامـــه خـــودمراقبتی فـــردي بـ ســـالم یـــا  (تسـ

  .و امضاء و تبادل تعهدنامه مربوطه) بیمار
و مشـــاوره فـــردي و خـــانوادگی یـــا گروهـــی بـــراي         ارایـــه خـــدمات آمـــوزش   )3
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  شرح وظایف  نوع خدمت  بسته خدمت
ــار(بهبـــود ســـالمت مراجـــع ــالم یـــا بیمـ ــتاندارد تعریـــف  ) سـ ــته خـــدمت اسـ برپایـــه بسـ

ــت خود   ــت تقویـ ــده در جهـ ــع   شـ ــذیري مراجـ ــدي و مســـوولیت پـ ــالم یـــا  (کارآمـ سـ
  .براي خودمراقبتی) بیمار

ــع  ) 4 ــدایت مراجــ ــهیل و هــ ــب، تســ ــار  (ترغیــ ــا بیمــ ــالم یــ ــویت در  ) ســ ــه عضــ بــ
ــروه ــایتی گـ ــاي حمـ ــار(هـ ــار/خودیـ ــی   ) همیـ ــدمات آموزشـ ــب خـ ــراي کسـ ــه بـ مربوطـ

  .و حمایتی خودمراقبتی
ــالم یـــا بیمـــار(هـــدایت مراجـــع) 5 ــراي دریافـــت) سـ ــر  اطالعـــات) کســـب(بـ مبتنـــی بـ

شـــواهد در خصــــوص خــــودمراقبتی از راهنمــــاي ملـــی خــــودمراقبتی خــــانواده یــــا   
بســــته هــــاي اســــتاندارد آمــــوزش بیمــــار بــــراي خــــودمراقبتی و یــــا ســــایر منــــابع  

  .اطالعاتی معتبر وگروه هاي مرجع و خودیار
ــع  )6 ــه مراج ــک ب ــار  (کم ــا بیم ــاري بــراي      ) ســالم ی ــود بیم ــکل یــا بهب ــع مش پــس از رف

  . د وضعیت سالمت خویش و تکمیل پرونده خودمراقبتیخودارزیابی مجد
ــوراها    )7 ــار، شـ ــاي خودیـ ــروه هـ ــان، گـ ــاي همسـ ــروه هـ ــانواده، گـ جلـــب حمایـــت خـ

  .و سازمان هاي تحصیل و کار در صورت نیاز) سالم یا بیمار(براي مراجع
ــش در      ) 8 ــت پوشـ ــت تحـ ــا جمعیـ ــرد یـ ــراي فـ ــده بـ ــام شـ ــدامات انجـ ــه اقـ ــت کلیـ ثبـ

  ). کتبی یا الکترونیک(حرمانهپرونده سالمت به صورت م
  

برقراري ارتباط . 2
استراتژیک براي 
  سالمت

  فعال

ــراي    ) 7 ــات بــ ــارکتی ارتباطــ ــیابی مشــ ــرا و ارزشــ ــزي، اجــ ــه ریــ ــنجی، برنامــ نیازســ
ــالم،     ــبک زنـــدگی سـ ــانی، آمـــوزش سـ ــوزش ســـالمت همگـ ــور آمـ ــه منظـ ســـالمت بـ
ــی،      ــاط جمعـ ــاي ارتبـ ــانه هـ ــق رسـ ــار از طریـ ــوزش بیمـ ــودمراقبتی و آمـ ــوزش خـ   آمـ

  رسانه هاي محلی و رسانه هاي کوچک
  

برنامه ریزي . 3
عملیاتی مشارکتی 

براي ارتقاي 
سالمت در مراکز 

       آموزشی، 
محل هاي کار و 
  جوامع

  فعال

آمــــوزش و توانمندســــازي اعضــــاي ســــازمان هــــاي دولتــــی و   جلــــب حمایــــت،)5
ــزي      ــه ریــ ــراي برنامــ ــی بــ ــوراهاي محلــ ــی و شــ ــاي مردمــ ــکل هــ ــی، تشــ غیردولتــ

ــات ــازمان،   عملیـ ــار، سـ ــل کـ ــه، محـ ــاي ســـالمت مدرسـ ــه هـــاي ارتقـ ــارکتی برنامـ ی مشـ
 محله، روستا و شهر

شناســــایی امکانــــات محلــــی، بســــیج و ســــازماندهی مــــردم بــــراي اقــــدامات       )6
  اجتماعی حامی سالمت
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  راهنماي توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی.2
تشخیص رفتـاري،  (هاي خودمراقبتی مراجع  له اول، ارزیابی نیازدر مدل توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی، در مرح 

  . شود انجام می) آوري و تحلیل اطالعات خودمراقبتی مراجع تعیین موضوع خودمراقبتی، جمع
تشخیص نیاز به کسب دانش در مراجع و تعیین میزان آمادگی مراجـع  (در مرحله دوم، بررسی انگیزه یادگیري مراجع 

تعیـین اهـداف   (گیرد و در مرحله سوم طراحی برنامه توانمندسازي مراجـع بـراي خـودمراقبتی     صورت می) يبراي یادگیر
  . شود انجام می) آموزش خودمراقبتی، ارزیابی مراجع

و ) هـا  بنـدي فعالیـت   تعیین راهکارها، زمانبندي، تقویـت و تجهیـز مراجـع، اولویـت    (مرحله چهارم شامل اجراي برنامه 
  . است) میزان موفقیت و راه حل جبران مشکالت(امل ارزیابی نتایج مرحله پنجم ش

تعیـین اهـداف ابتـدایی توانمندسـازي مراجـع در مـورد رفتـاري        (در آخرین مرحله یعنی مرحله ششم، اصـالح برنامـه   
نـده و  کن تعیین عوامل فـردي، اجتمـاعی، محیطـی و درمـانی تأثیرگـذار بـر رفتـار مراجـع، تعیـین عوامـل تسـریع             مشخص،

هـاي مناسـب دسـتخوش تغییـر      بازدارنده تحقق اهداف برنامه، تعیین عواملی که با توانمندسازي مراجع یا استفاده از گزینه
مـدل   4اي بسـته دوبـاره وارد مرحلـه     گیـرد و در چرخـه   بندي اهداف جدید برنامه صورت می گردد و تعیین و اولویت می

توانایی کامل مراجع براي خـودمراقبتی و کسـب نتـایج مطلـوب اطمینـان حاصـل        گردد تا از می) اجرا، ارزیابی و اصالح(
 .  گردد

  .است 1-2مراحل مدل توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی بر اساس جدول شماره 

  هاي خودمراقبتی مراجع  ارزیابی نیاز. 1-2
آنهـا در کسـب آگـاهی، مهـارت و رفتارهـایی      هدف از برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی این است کـه بـه   

بایـد  بنـابراین  . هاي بهداشتی درمانی و ارتقاي سالمت را به بیشترین میزان خود خواهند رسـاند  کمک کند که نتایج برنامه
د که چه نوع اطالعات خودمراقبتی و تغییراتی براي هر مراجع مناسب اسـت و چـه عامـل مشخصـی ممکـن      تشخیص دهی
تنها شامل  خودمراقبتی به عنوان یک فرآیندتوانمندسازي مراجعان براي . تار و یادگیري وي را تسریع بخشداست تغییر رف

  .  گیرد ست بلکه دریافت اطالعات خودمراقبتی از آنها را نیز در بر میایه اطالعات خودمراقبتی به آنها نیار
  :جعان براي خودمراقبتی به شرح زیر استاجزاي اصلی مرحله نیازسنجی یک برنامه مؤثر توانمندسازي مرا

  تشخیص رفتاري) الف
  تعیین موضوع خودمراقبتی) ب
  . آوري و تحلیل اطالعات خودمراقبتی مراجع جمع) ج

شود، میـزان   که برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی حول محور نیازهاي فردي مراجعان طراحی می هنگامی
  .اي خودمراقبتی بسیار بیشتر خواهد شده همراهی آنها با توصیه

به ویژه اطالعاتی  دمراقبتی مراجعان را فراموش شودآوري اطالعات خو قبل از ارایه اطالعات خودمراقبتی، نباید جمع
  . شود نامیده می» تشخیص رفتاري«ایجاد چنین شناختی، . که در تغییر رفتار آنها مؤثر هستند
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  مندسازي مراجعان براي خودمراقبتیمراحل مدل توان .1-2جدول 

تی
راقب
ودم
 خ
اي
 بر
ان
جع
مرا

ي 
ساز
ند
انم
 تو
دل
ل م
اح
مر

  

  هاي خودمراقبتی مراجع  ارزیابی نیاز. 1
  تشخیص رفتاري) الف
  تعیین موضوع خودمراقبتی) ب
  آوري و تحلیل اطالعات خودمراقبتی مراجع  جمع) ج
  بررسی انگیزه یادگیري مراجع. 2

  تشخیص نیاز به کسب دانش در مراجع ) الف
  تعیین میزان آمادگی مراجع براي یادگیري) ب
  طراحی برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی. 3

  تعیین اهداف آموزش خودمراقبتی) الف
  چه مواردي براي یادگیري مراجع ضروري است؟ ) 1
  هاي یادگیري چیست؟  اولویت) 2
  شود؟  مراجع چگونه ارزیابی میموفقیت ) 3
  ارزیابی مراجع  ) ب

  ) ها ها، رفتارها و توانایی دانش، مهارت: یعنی(توان یادیگري مراجع چگونه است؟ ) 1
  شود؟  هاي خودمراقبتی می چه عواملی موجب تسریع یا توقف مراجع در اجراي توصیه) 2
  هاي خودمراقبتی مراجع چیست؟  اولویت) 3

  اجراي برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی. 4  
  . بهترین راهکار را انتخاب کنید تا با اهداف خودمراقبتی مراجع تطابق داشته باشد) الف
  . زمان را از دیدگاه مراجع و از جنبه درمانی مورد توجه قرار دهید) ب
  . به مراجع فرصت دهید تا مسوولیت خود را بپذیرد) ج
  . منابع مراجع را تجهیز کنید) د
  . به مراحل قابل مدیریت تفکیک کنید شان ها را بر اساس اولویت فعالیت) ه
  ارزیابی نتایج  . 5

  مراجع تا چه میزان به اهداف تعیین شده رسیده است؟ ) الف
  هایی وجود دارد؟  حل چه راه. کنید اگر مراجع به اهداف مورد نظر نرسیده، دالیل عدم موفقیت او را شناسایی) ب
  اصالح برنامه خودمراقبتی   . 6

     تعیین اهداف ابتدایی توانمندسازي مراجع در مورد رفتاري مشخص) الف
سیستم حمایت اجتماعی؛ رفتار و عقایـد خـانواده، دوسـتان و    (، اجتماعی )دانش، مهارت، رفتار و تجارب گذشته(تعیین عوامل فردي ) ب
موقعیـت مـالی، برنامـه روزانـه، شـغل و        موقعیت جغرافیایی، مناسبات زندگی،(، محیطی )هاي فرهنگی؛ تأثیرات اجتماعی ارفرما؛ ارزشک

  تأثیرگذار بر رفتار مراجع  ) منفعت، مدت زمان/ پیچیدگی برنامه، عوامل جانبی، هزینه(، درمانی )درآمد
  تحقق اهداف برنامه    کننده و بازدارنده  تعیین عوامل تسریع) ج
  .گردد هاي مناسب دستخوش تغییر می تعیین عواملی که با توانمندسازي مراجع یا استفاده از گزینه) د
  بندي اهداف جدید برنامه تعیین و اولویت) ه

  
  تشخیص رفتاري) الف

که با یـک مشـکل رفتـاري مـرتبط     هایی  مند مسایل و فعالیت تشخیص نظام«: کنند گونه تعریف می تشخیص رفتاري را این
سـازد تـا دالیـل مشـکالت بـالینی را       طور که تشخیص درمانی پزشکان خانواده را قـادر مـی   همان. »)1982بارتلت، (است 

شود کـه بـر رفتارهـاي     شناخته و روش خودمراقبتی مناسبی را اتخاذ کنند، تشخیص رفتاري نیز باعث شناسایی عواملی می
کنند تا بهترین راهکار توانمندسـازي مراجعـان بـراي خـودمراقبتی را      کمک می شماند و درنتیجه به بهداشتی فرد تأثیر دار
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تـوان در   هـاي مشـخص در انجـام تشـخیص رفتـاري را مـی       گام. دشان کمک کنی انتخاب و به آنها در بهبود وضع سالمت
. شود ریع یا توقف همراهی مراجعان میدانش و آگاهی تنها یکی از عواملی است که باعث تس. مشاهده کرد .2-2جدول 

ایـن صـورت    دهـد، بـه   هاي خودمراقبتی را تحت تـأثیر قـرار مـی    دیگر عواملی که توانایی مراجعان براي مطابقت با توصیه
بارتلـت،  (هـاي بهداشـتی درمـانی     برنامـه ) 4عوامل محیطی، ) 3عوامل اجتماعی، ) 2عوامل فردي، ) 1:   شود بندي می طبقه

1982 .(  
  

 مراحل تشخیص رفتاري .2-2جدول 

1  
آیا رفتار مراجع مستقیماً مربوط به مشکل (وجود آمده تفاوت قایل شوید  بین دالیل رفتاري و غیر رفتاري مشکالت به

  ). او است و یا در نتیجه عوامل وراثتی یا دیگر عوامل فراتر از کنترل مراجع است؟

2  
آیا مراجع بایـد رژیـم درمـانی    (ها آنها را انجام دهد  اجع باید براي پیگیري توصیهلیستی از رفتارهایی تهیه کنید که مر

صـورت روزانـه مصـرف     خود را اصالح کند؟ آیا براي مراجعات پزشکی نیاز به رفت و آمد دارد؟ آیا داروها باید به
  ). شود؟

3  
تـر از تغییـر رژیـم غـذایی بـراي مراجـع        ها مهمآیا استفاده روزانه دارو(بندي کنید شان طبقه رفتارها را بر اساس اهمیت

  ). هاي رژیم درمانی است؟ تر از پیگیري دیگر جنبه است؟ آیا در این زمان انجام آزمایشات تشخیصی مهم

4  
آیا تمایل مراجع در استفاده روزانـه از داروهـا بیشـتر از پیگیـري     (بندي کنید اش طبقه هر رفتار را بر اساس تغییرپذیري

هاي خودمراقبتی است؟ به عنوان مثال، آیا مراجع تمایل دارد سـیگار کشـیدن خـود را کـاهش داده ولـی       صیهدیگر تو
  ). هرگز آن را متوقف نسازد؟

5  

بنـدي کنیـد و رفتارهـاي در اولویـت را جـزء اهـداف اصـلی در         رفتارها را بر مبناي اهمیت و تغییرپذیري آنها اولویت
کـدام  (یعنی سعی کنید اهداف مشخصی را توسـعه بخشـید   . راي خودمراقبتی قرار دهیدبرنامه توانمندسازي مراجعان ب

دسته از رفتارها بیشترین اهمیت و کدام یک بیشترین تغییر را دارند؟ چه انتظارات مشخصی براي ایجـاد تغییـر وجـود    
  ).دارد؟

  
عواملی دسترسی داشـته باشـند کـه در     هاي آموزش خودمراقبتی مناسب رجوع کرده و به مراجعان نیاز دارند به محیط

باید آمادگی مراجعـان   ن براي خودمراقبتی، براي تسهیل توانمندسازي مراجعا. هاي خودمراقبتی نقش دارند اجراي توصیه
براي یادگیري در آن زمان مشخص را بررسی کرده و یا موانع جسمانی، احساسی و عقالنی یادگیري را که در آمادگی و 

کنند، شناسایی کنید راجعان براي یادگیري خودمراقبتی اختالل ایجاد میتوانایی م .  
آیـا دانـش ناکـافی در مـورد خـودمراقبتی و یـا درك       . نیازهاي مراجعان همچنین شامل سطح فعلی دانش آنهـا اسـت  

ی کـه نسـبت بـه    هاي خودمراقبتی را کاهش خواهد داد؟ آیـا مراجعـ   نامناسبی در مورد اهمیت آن، احتمال پیگیري توصیه
  سازي دارد؟  هاي درمانی خود برداشت نامناسبی دارد، قبل از یادگیري خودمراقبتی نیاز به آماده شرایط و روش

باید رفتار و عقایـد مراجعـان در مـورد شـرایط خـود،      . شود نیازهاي خودمراقبتی مراجعان همچنین شامل رفتار آنها می
آیـا مراجـع   . دتقاي سالمت را مورد توجـه قـرار دهیـ   هاي ار تی درمانی و برنامههاي بهداش هاي خودمرافبتی، مراقبت روش

براي اجراي برنامه خودمراقبتی مشکلی دارد؟ آیا او نسبت به تشخیص، درمان و مراحل پس از درمان مشـکل سـالمت یـا    
المت یا بیماري یا تغییـر  کند؟ آیا مراجع شرایط درمان مشکل س بیماري یا اقدامات ارتقاي سالمت خود احساس ترس می
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که در مرحله عدم پذیرش قرار دارد؟ مراجعان چگونه شدت بیماري یا مشکل خود را  رفتار خود را پذیرفته است و یا این
  کنند؟ بیماري یا مشکل سالمت و شرایط مربوطه چه معنایی براي مراجعان دارد؟  درك می

آیـا مراجـع   . مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد    شـما  مراجعان باید توسط  هاي مقابله با مشکل سالمت یا بیماري سطح مهارت
هـاي خـودمراقبتی جدیـدتري احسـاس      که نیـاز بـه آمـوختن مهـارت     هاي خودمراقبتی را دارد، یا این توانایی اجراي برنامه

اي خـودمراقبتی  هـ  شود؟ آیا به دیگر اعضاي خانواده یا ابزارهاي مشخص نیاز است تا بـه مراجعـان در پیگیـري توصـیه     می
  کمک کنند؟ 

تا برنامـه توانمندسـازي مراجعـان بـراي خـودمراقبتی مـؤثري داشـته باشـیم، بایـد عوامـل اجتمـاعی و             اگر قصد دارید
کـدام  . دهاي خودمراقبتی را مـورد ارزیـابی دقیـق قـرار دهیـ      تأثیرشان بر روي توانایی و تمایل مراجعان در پیگیري توصیه

هـاي خـودمراقبتی تأثیرگـذار     در تسریع یا توقف یادگیري، و توانایی مراجـع در پیگیـري توصـیه    دسته از عوامل اجتماعی
خواهد بود؟ سیستم حمایت اجتماعی موجود از مراجـع چگونـه اسـت؟ ایـن سیسـتم چگونـه بهتـرین عملکـرد را خواهـد          

آنها در تماس اسـت بـه وي در پیگیـري     که مراجع مورد نظر ما با  داشت؟ آیا خانواده، دوستان، همکاران و دیگر افرادي
هاي خودمراقبتی از طرف مراجع اخـتالل ایجـاد خواهنـد     که در پیگیري توصیه کنند، یا این اهداف خودمراقبتی کمک می

کـه بـه مراجـع در     هـاي خـودمراقبتی مـا در تنـاقض اسـت یـا ایـن        هاي اجتماعی، قومی و مذهبی با توصیه کرد؟ آیا ارزش
 کند؟ ها کمک می یهپیگیري این توص

هـاي خـودمراقبتی کمـک     تواند به تسریع یا کاهش توانایی مراجعان در یـادگیري و اجـراي توصـیه    عوامل محیطی می
هـاي   شـود تـا اجـراي برنامـه     آیا مسکن نامناسب، حمل و نقل ناکافی و نبـود دیگـر عوامـل باعـث مـی     . شایان ذکري کند

هـا و برنامـه کـاري مراجعـان      هاي روزانـه، مسـوولیت   ممکن باشد؟ آیا برنامهخودمراقبتی براي مراجعان سخت و حتی غیر
  ها غیرممکن گردد؟ شود تا پیگیري توصیه باعث می

آیـا فضـاي موجـود بـراي یـادگیري      . اي دارد ارزیابی محیط توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی نیز اهمیت ویـژه 
راي مراجعـان وجـود دارد؟ آیـا محـیط توانمندسـازي مراجعـان بـراي        مناسب است؟ آیا استقالل کـافی در ایـن محـیط بـ    

  خودمراقبتی راحت و مناسب است؟ 
سؤال بعدي این است که آیا اجراي برنامه خودمراقبتی براي مراجع امري دشوار نیست؟ آیا عوامل جانبی وجـود دارد  

هاي خـودمراقبتی   ایی مشخصی براي پیگیري توصیههاي خودمراقبتی شود؟ آیا مراجعان مهارت و توان که مانع ادامه روش
  دارند؟

خـودمراقبتی  در مرحله تشخیص رفتاري باید اهمیت این عوامل روي توانایی مراجعان دریادگیري و اجراي رفتارهاي  
باعـث  آورنـد؟ آیـا ایـن عوامـل      وجـود مـی   این عوامل تا چه میزان مشکالتی را براي مراجعان به. درا مورد توجه قرار دهی
بایـد تـأثیرات مثبـت و     آیـد؟  وجود مـی  شود؟ اگر چنین است، چگونه و تا چه میزان این تقویت به تقویت رفتار مراجع می

  . دقبتی مراجعان را مد نظر قرار دهیمنفی این عوامل بر روي رفتار خودمرا
خودمراقبتی مناسبی را راجع، برنامه سازد تا براي شروع تغییر رفتار در م را قادر می تشخیص رفتاري مناسب رسیدن به 
هـایی و اسـتفاده از ایـن     آوري اطالعات خـودمراقبتی در مـورد مراجعـان بـراي ایجـاد چنـین تصـمیم        جمع. دطراحی نمایی

اجـراي مـؤثر و پربـازده    . اي اسـت  العاده هاي فوق اطالعات خودمراقبتی در برنامه خودمراقبتی، نیازمند حساسیت و مهارت
  .  هاي فنی و میزان مشخصی از دانش و آگاهی در تیم سالمت است مراقبتی نیازمند مهارتبرنامه خود
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  تعیین موضوع خودمراقبتی ) ب

آوري صـحیح اطالعـات    پس از شناسایی عوامل فردي، اجتماعی، محیطی و درمانی مؤثر در خـودمراقبتی از طریـق جمـع   
رسد که شامل  ترین گزینه آموزش خودمراقبتی به مراجعان می ناسبخودمراقبتی فرد مراجع، نوبت به شناسایی بهترین و م

تعیین مقدار و توالی ارایه اطالعات، و اقدامات آمـوزش خـودمراقبتی مناسـب      تعیین نوع اطالعات خودمراقبتی مورد نیاز،
  . براي مراجعان است

شـیوه  : تواند بر عوامل زیـر تـأثیر بگـذارد    توانایی خودمراقبتی مراجعان و از سوي دیگر مشکالت خودمراقبتی آنها می
هـاي مراجعـان و    ، سطح اطالعات خودمراقبتی ارایه شده، توالی اطالعات خودمراقبتی بر مبناي اولویتکالم و گفتار شما

  ). و سایر اعضاي تیم سالمت( شمانوع فعالیت آموزشی استفاده شده توسط 
اي از مراحل مختلف است که در آن اطالعات خـودمراقبتی   مجموعه فرآیند توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی

شـود و   شود، برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی طراحـی و اجـرا مـی    آوري و تحلیل می مربوط به مراجعان جمع
تی، فراینـدي سیسـتماتیک   فرآیند توانمندسازي مراجعان بـراي خـودمراقب  . گیرد نیز میزان تأثیر برنامه مورد ارزیابی قرار می

  .کند است که توانایی حل مشکل را در مراجع ایجاد می
اگـر ارتبـاط مـداومی بـا مراجـع      . دسـت آورد  توان اطالعات خودمراقبتی فراوانـی بـه   از هر فعالیت روزانه مراجعان می

زمـان  . دیـ دست آور تی فراوانی بههاي متعدد وي در طول زمان اطالعات خودمراقب د از فعالیتیتوان گاه می د آنیداشته باش
توانـد در آینـده بـراي از بـین      هاي خودمراقبتی و جواب به سؤال مراجع، مـی  اضافی صرف شده براي توضیح بیشتر توصیه

ها و تصحیح دانش، مهارت و رفتارهایی صرف شود که این رفتارها ممکن است مانع موفقیت مراجـع در   بردن سوءتفاهم
  . ودمراقبتی شودهاي خ پیگیري توصیه

ر مراقبت از مراجعان استفاده کنید یافته د باید از راهکاري منسجم و سازمان خودمراقبتی،براي افزایش اثربخشی برنامه 
  . دیآوري و تحلیل نموده و در برنامه توانمندسازي مربوطه وارد کن د اطالعات خودمراقبتی مربوط به آنها را جمعتا بتوانی

  

  
  تحلیل اطالعات خودمراقبتی مراجعآوري و  جمع) ج

آوري و تحلیل اطالعات خودمراقبتی گاه نیازمنـد مالقـات خـاص بـا مراجعـان اسـت امـا بسـیاري از آنهـا را           اگرچه جمع
ماهر، هر ارتباط بـا مراجـع در    براي کارشناس خودمراقبتی و همیاري. دست آورد بههاي عادي با آنها  توان در مالقات می

آوري اطالعـات خـودمراقبتی    هایی کـه نیازمنـد جمـع    محدوده. آوري اطالعات خودمراقبتی است براي جمعواقع فرصتی 
  : هستند، عبارتند از

سـن، وضـعیت تأهـل، شـغل، سـطح      : اطالعات آماري در مورد مراجع به عنوان یک فرد که شامل این موارد است •
 . تحصیالت، پیشینه قومی یا فرهنگی و امثال این

 می و روانی مراجع براي یادگیري آمادگی جس •
 هاي مراجع  اطالعات خودمراقبتی مورد نیاز و اولویت •
 سطح فعلی دانش یا مهارت مراجع  •
طـور   هاي درمانی و بـه  رفتارها، واکنش و احساسات مراجع نسبت به وضعیت سالمت خود، شرایط موجود و روش •

 هاي بهداشتی  کلی نسبت به بهداشت و مراقبت
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مایت اجتماعی مراجع و دیگر عوامل محیطی و اجتماعی کـه ممکـن اسـت بـر روي آمـوختن و توانـایی       سیستم ح •
 . هاي خودمراقبتی تأثیر بگذارد مراجعان در اجراي توصیه

مشـاهده  . دسـت آیـد   هاي متعـدد بـه   مختلف و از روشالبته اطالعات خودمراقبتی مراجعان ممکن است از طریق منابع 
هاي آن آگـاهی داشـته    که نسبت به فرصت هاي کسب اطالعات خودمراقبتی است در صورتی ترین راهساده یکی از بزرگ
  . دعالیم رفتاري مراجعان انجام دهی اي را براي مشاهده و اقدامات آگاهانه
 تـوان هـم   اطالعـات خـودمراقبتی را مـی   . ترین منابع اطالعات خودمراقبتی مراجعـان، خـود آنهـا باشـند     شاید ارزشمند

. دسـت آورد  از مراجعـان بـه  ) هـاي روتـین   در مراجعـه (و هـم از طریـق غیررسـمی    ) از طریـق مصـاحبه  (صورت رسـمی   به
شـیوه  : زیرك از طریق گفتگوهاي عادي ممکن است نکات زیر را مد نظر قـرار دهنـد   کارشناسان خودمراقبتی و همیاري

هـاي درمـانی و    اجعـان در قبـال شـرایط و روش   زندگی، دوسـتان صـمیمی، رفتارهـاي عمـومی، واکـنش و احساسـات مر      
  . آمادگی آنها براي دریافت اطالعات خودمراقبتی بیشتر

نگرانـی و نـاراحتی مراجـع     در ارتباط رسمی با مراجع ممکن است از طریق لحن صدا و شیوه گفتار وي به عصبانیت،
  . دهد قرار میشما وانایی یادگیري وي در اختیار سطح ارتباط و ساختار زبانی مراجع اطالعاتی را در مورد ت. دپی ببری

آوري اطالعـات در   آورد تا جمـع  وجود می آوري اطالعات خودمراقبتی این امکان را به اتخاذ راهکار رسمی در جمع
مورد مراجعان از دیگر منابعی صورت گیـرد کـه اغلـب در دسـترس نیسـت و نظریـات و باورهـاي مراجعـان را مـنعکس          

. گیـرد  دست آوردن اطالعات خودمراقبتی انجـام مـی   ن راهکار رسمی از طریق مصاحبه با مراجعان با هدف بهای. سازد می
. و مراجـع ایجـاد کـرده و انجـام فرآینـد آمـوزش را تسـریع بخشـد         اي مـورد اطمینـان بـین شـما     تواند رابطه این فرآیند می

درك  قبل از این مرحلـه  اگر. انمندسازي مراجعان باشدآمدي بر تو آوري رسمی اطالعات خودمراقبتی باید پیش در جمع
آوري رسـمی   جمـع (گـاه ایـن اقـدام     د، آنعـان بـراي توانمندسـازي نداشـته باشـی     مناسبی از سطح دانـش و آمـادگی مراج  

  . دی کنیتر ارزیاب مراجعان را دقیق دهد تا دانش، رفتار و عقاید قرار می این فرصت را دراختیار شما) اقبتیاطالعات خودمر
آوري رسمی اطالعات خودمراقبتی بستگی به نیازهاي مراجعان و پیچیدگی شرایط  زمان مورد نیاز براي این نوع جمع

اگر . هاي ابتدایی وارد شود آوري تواند در همین جمع هاي آموزشی مراجعان می برخی از برنامه. هاي درمانی دارد یا روش
نهـا منتظـر جلسـات رسـمی     رایط موجود خود داشته باشند نباید براي پاسخ دادن به آمراجعان سؤاالت فراوانی در مورد ش

. دهندة عالقه فراوان مراجعان در زمینه مشکل شان باشـد  تواند نشان آید، می سؤاالتی که در ابتدا نامربوط به نظر می. شوید
د یـ کن نها توجه مراجعان را به خود جلب مید، نه تدهی ت به سؤاالت مراجعان پاسخ میکه بدون درنگ و با صداق هنگامی

ترین عوامل در تحقـق   این اعتماد و همدلی ممکن است یکی از مهم. دشوی اد بیشتر آنها نسبت به خود میبلکه باعث اعتم
  . یک برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی مؤثر باشد

  : شود این صورت تعیین می مشکل ابتدایی به آوري و تحلیل اولیه اطالعات خودمراقبتی  از طریق جمع
 هاي کاهش اضطراب  هاي غذایی و روش نیازهاي یادگیري مانند اطالعات خودمراقبتی مربوط به رژیم •
 سازي غذا بر مبناي رژیم غذایی موانع بالقوه نظیر برنامه کاري، توانایی در آماده •
  امکانات نظیر حمایت اجتماعی فرزند، انگیزه فرد •

زمان بیشتري را صرف توسعه اطالعات خودمراقبتی خود در مـورد  صورت منظم به شما مراجعه کنند،  راجعان بهم اگر
  . دثر آموزش خودمراقبتی را طراحی کنید یک برنامه مؤاین ترتیب بتوانی کنید تا به اش می مراجع و خانواده
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آوري و تحلیـل اطالعـات خـودمراقبتی     جمـع  طور که گفته شد، تشخیص رفتاري، تعیـین گزینـۀ خـودمراقبتی و    همان
کـه   هنگـامی . مراجع از اجزاي اصلی مرحله نیازسنجی یک برنامه مؤثر توانمندسـازي مراجعـان بـراي خـودمراقبتی هسـتند     

شود، میزان همراهی مراجعـان   ر نیازهاي فردي مراجعان طراحی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی حول محو
  .یابد هاي خودمراقبتی افزایش می صیهبا تو

  

  بررسی انگیزه یادگیري مراجع .2-2
قبـل از تحریـک آنهـا بـراي یـادگیري،      . را یاد بگیرند ات خودمراقبتی مورد نظر شمامراجعان باید تحریک شوند تا اطالع

ز لحـاظ جسـمی و عقلـی آمـادگی     مراجعان باید متوجه باشند که به اطالعات خودمراقبتی ارایه شـده نیـاز داشـته و بایـد ا    
  . دریافت اطالعات خودمراقبتی را داشته باشند

بررسی انگیزه مراجعان براي یادگیري گـامی دیگـر در برنامـه توانمندسـازي مراجعـان بـراي خـودمراقبتی بـه حسـاب          
  :آید که خود شامل دو مرحله است می

  تشخیص نیاز به کسب دانش در مراجع ) الف
  آمادگی مراجع براي یادگیريتعیین میزان ) ب
  
  تشخیص نیاز به کسب دانش در مراجع ) الف

که مراجعـان تحریـک شـوند بایـد بـه تشـخیص نیـاز بـه          کند؟ قبل از آن چه چیزي مراجعان را براي یادگیري تحریک می
کسـب دانـش یـا     شـود کـه فـرد مراجـع     فرآیند آموختن خودمراقبتی معموالً با این موضوع شروع می. کسب دانش برسند

نیاز به این موضوع ممکن است هم از طرف مربی . دهد یادگیري یک مهارت را به عنوان یک نیاز براي خود تشخیص می
اگر فرد یادگیرنده . شناسایی شود) مراجع(و هم از طرف فرد یادگیرنده ) پزشک خانواده و سایر اعضاي تیم سالمت(شما

شود تا اطالعات خودمراقبتی را پیگیري کـرده و مطالـب ارایـه شـده را      تحریک می گاه بیشتر این نیاز را تشخیص دهد آن
اي است که بـراي مراجعـان    گونه نه تنها ارایه اطالعات خودمراقبتی به گاه وظیفه شما توجه این نیاز شود آناگر م. فراگیرد

  . دیقابل فهم باشد بلکه باید دلیل اهمیت این موضوع را براي آنها توضیح ده
هـایی از طـرف    پرسـیدن سـؤال  . ممکن است نیاز بـه آمـوزش خـودمراقبتی را تشـخیص دهنـد      هم مراجعان و هم شما

چـه تغییـري در طـرز لبـاس پوشـیدن در فصـل       «و یا » رژیم غذایی من در واقع شامل چه چیزي است؟«: مراجعان همچون
در . بـه آمـوختن خـودمراقبتی را تشـخیص داده اسـت      ي این اسـت کـه مراجـع نیـاز     دهنده ، نشان»تابستان باید انجام دهم؟

نسبت به فرآیند توانمند شـدن    دهند، مواردي که مراجعان نبود دانش و مهارت مورد نیاز براي خودمراقبتی را تشخیص می
. شوند تا اطالعـات خـودمراقبتی ارایـه شـده را فراگیرنـد      براي خودمراقبتی درك مشخصی پیدا کرده و بیشتر تحریک می

گاه بیشتر به اهمیت اطالعات خودمراقبتی ارایه  مشخصاً هر چه مراجع نیاز به آموختن خودمراقبتی را بیشتر درك کند، آن
  . شود تا مطالب خودمراقبتی مربوطه را فرا بگیرد شده پی برده و در نتیجه بیشتر تحریک می

یاز به کسب دانش براي مراجعـان را تشـخیص   در بعضی موارد این پزشکان خانواده و اعضاي تیم سالمت هستند که ن
پوشـاند، ممکـن اسـت     کند مـادري بـه طـرز نامناسـبی کـودك نـوزاد خـود را لبـاس مـی          مامایی که مشاهده می. دهند می

اي که یک مراجع مبتال به مشـکالت   پزشک خانواده. توضیحاتی در مورد اصول نگهداري از نوزاد در اختیار او قرار دهد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


15 
 

کند ممکن است پس از پی بردن به روش اشتباه وي براي شستشوي خود احساس کند که نیـاز   را درمان میمجاري ادرار 
دراین مثال، ممکن است مراجع از رابطه شستشوي نامناسب با مشـکالت  . به آموزش خودمراقبتی براي مراجع وجود دارد

پزشـک خـانواده بـا    . در اختیارش قرار نگرفتـه باشـد  که اطالعات خودمراقبتی کافی  مجاري ادرار آگاهی نداشته و یا این
تشخیص نیاز به آموزش بیشتر سعی بـر ایـن دارد تـا اهمیـت روش مناسـب شستشـو را بـه مراجـع توضـیح داده و از بـروز           

  . مشکالت آتی نیز جلوگیري کند
القـه چنـدانی بـه آمـوختن     صورت اجباري براي مراجعانی که تمایـل و ع  در اختیار قرار دادن اطالعات خودمراقبتی به

آنها ندارند ممکن است باعث شود تا فهم و یادآوري مطالب ارایه شده کاهش یابد و چنین مراجعانی، مقدار بسیار کمـی  
  . کنند از اطالعات خودمراقبتی دریافتی را در رفتارهاي خود وارد می

  
  تعیین میزان آمادگی مراجع براي یادگیري) ب

هـر عـاملی کـه روي آسـایش     . گـردد  وسـیله عوامـل متعـددي مشـخص مـی      ادگیري خودمراقبتی بهآمادگی مراجع براي ی
بعـد از  . تواند توانایی و انگیزه آنها براي یادگیري را نیز تحت تأثیر قرار دهد گذارد، می جسمی و روانی مراجعان تأثیر می

راجعـان بـراي دریافـت اطالعـات     که نیاز بـه کسـب دانـش و آگـاهی مشـخص شـد، نوبـت آن اسـت کـه آمـادگی م           آن
موانـع متعـددي بـر سـر راه توانمندسـازي مراجعـان بـراي        . خودمراقبتی در آن زمـان مشـخص مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد      

خودمراقبتی قرار دارد کـه در صـورت شناسـایی و غلبـه بـر آن، فراینـد توانمندسـازي مراجـع بـراي خـودمراقبتی تسـریع            
زمان خاص تمایل چندانی به دریافت اطالعات خودمراقبتی ندارند ممکن است در زمانی  مراجعانی که در یک. گردد می

به عنـوان مثـال، فـردي کـه اکنـون دچـار درد       . دیگر آمادگی و عالقه الزم براي دریافت اطالعات مذکور را داشته باشند
هـاي جسـمی از    درد و نـاتوانی . ي مناسبی براي آموزش خودمراقبتی در آن شرایط نباشـد  ممکن است گزینه  شدید است،

همـین مراجعـان ممکـن اسـت در زمـان      . آورنـد  وجود مـی  جمله عواملی هستند که در امر آموزش خودمراقبتی اختالل به
  .که دردشان کاهش یافته است، تمایل و عالقه الزم براي دریافت اطالعات خودمراقبتی را داشته باشند دیگري 

شود  هاي دیگري دارند که جایگزین دریافت اطالعات خودمراقبتی می راجعان اولویتعالوه بر ناتوانی جسمی، گاه م
فردي که در وقت ناهار محل کار خود . دهد و بنابراین آمادگی آنها براي یادگیري خودمراقبتی را نیز تحت تأثیر قرار می
 ماده دریافت اطالعات خودمراقبتیکند، هرگز آ را ترك کرده و براي درمان مشکلش به یک پزشک خانواده مراجعه می

همین مراجع ممکـن اسـت در موقـع دیگـري کـه      . نیست زیرا همواره نگران برگشتن به موقع به محل کارش است از شما
 از شـما  فشارهاي زمانی کمتري روي او باشد، آمادگی و تمایل بیشتري براي آمـوزش و دریافـت اطالعـات خـودمراقبتی    

  . داشته باشد
توانـد آمـادگی و انگیـزه آنهـا را بـراي یـادگیري        نیـز مـی    عان نسبت بـه بیمـاري یـا مشـکلی کـه دارنـد،      واکنش مراج

تغییرات احساسی از جمله مواردي اسـت کـه در آمـوزش خـودمراقبتی اخـتالل ایجـاد       . خودمراقبتی تحت تأثیر قرار دهد
  . کند می

دنبال آن تمایل و توانایی آنها براي اجـراي   عیین و بهتواند آمادگی آنها براي آموختن را ت سطح اضطراب مراجعان می
شـود تـا مراجعـان     بیان صریح اطالعـات خـودمراقبتی باعـث مـی    . هاي درمانی را نیز مشخص کند اصول پیشگیري یا رژیم

به عنـوان مثـال سـخت اسـت بـاور کنـیم فـردي کـه سـابقه          . نسبت به عواقب ناشی از رفتارهاي نامناسب خود مطلع شوند
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کند بعد از آگاهی از این مطلب که خطـر ابـتال بـه ایـن      پاکت سیگار مصرف می 3وادگی امراض قلبی دارد و روزانه خان

  .   امراض براي مراجعانی همچون او زیاد است، همچنان به کشیدن سیگار ادامه بدهد
اي تغییر رفتارشـان و یـا   اگرچه تشخیص خطرهاي بالقوه ناشی از رفتارهاي متعدد ممکن است در تحریک مراجعان بر

هـا گـاهی اوقـات نتـایج      هاي خودمراقبتی مؤثر و کافی باشد ولی بیان این نکته الزم است که ایـن روش  همراهی با توصیه
هـایی تنهـا باعـث افـزایش نگرانـی آنهـا و عـدم پـذیرش اطالعـات           براي بسیاري از مراجعان چنین آگاهی. متفاوتی دارند

  . دنبال خواهد داشت ده و نارضایتی آنها در برخورد با این دستورها را بهها ش خودمراقبتی و توصیه
هـاي خـودمراقبتی،    هاي ترساننده براي تحریک مراجعان به همراهی بـا توصـیه   دهد استفاده از روش مطالعات نشان می

شـدید باعـث   شـود ولـی اضـطراب     ها باعث تحریـک یـادگیري مـی    اگرچه بعضی اضطراب. تأثیر چندانی نخواهد داشت
اضـطراب  ). 1995، 2، رود1971، 1لونتال(شود  غیرفعال شدن و اختالل در فرایند توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی می

اگر تشخیص شما برانگیزنده اضطراب فراوان بـراي  . شدید همچنین ممکن است سرپیچی مراجعان را به همراه داشته باشد
طـور کلـی باعـث توقـف دریافـت و بـه        ممکن است واکنش آنها بـه   سالمت باشد، مراجعان در پذیرش بیماري یا مشکل
  . آنها ممکن است فکرکنند چنین خطري تنها براي سایر مراجعان وجود دارد. کارگیري اطالعات خودمراقبتی شود

دهنـد، نـه تنهـا     مـی که فرایند توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی را تحت چنین شرایطی بدون برنامه انجـام  افرادي 
توانـد اقـدامات آتـی آنهـا را      شوند کـه مـی   اند بلکه باعث از دست دادن اطمینان و اعتمادي می اي انجام داده اقدام بیهوده
. ها و احساسات مراجـع و توضـیح بـراي پـذیرش آنهـا اسـت       بهترین راهکار در چنین مواردي، تأیید نگرانی. تسریع بخشد

که اصرار به ارایه اطالعات خودمراقبتی به  کارشناسانیه اضطراب خود آگاهی نداشته باشندمراجعان ممکن است نسبت ب
هاي آنها ندارند در واقع تنها باعث دورتر شدن مراجعان از برنامـه   مراجعانی دارند که آمادگی چندانی براي شنیدن حرف

اي کـه بـه وي کمـک     جع و سعی در ایجاد رابطـه با شناخت شرایط و احساسات مرا شما می توانید .شوند خودمراقبتی می
و  هـاي موجـود مراجـع بحـث کنیـد      د تـا در مـورد نگرانـی   کنیـ  کند تا ترس و اضطرابش را بشناسد، محیطی را ایجـاد مـی  

د و تمایـل  توانیـ  تنها در این مرحله اسـت کـه مراجعـان مـی    . دیتدریج آمادگی الزم براي یادگیري را در وي فراهم ساز به
  .به اشتراك بگذارند ت خودمراقبتی خود را با شماا اطالعادارند ت
  

  طراحی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی . 3-2
هــاي خــودمراقبتی و انگیــزه یــادگیري مراجــع، نوبــت وارد کــردن ایــن اطالعــات در یــک برنامــه    پــس از ارزیــابی نیــاز

آوري اطالعات خودمراقبتی نیازمنـد اقـدامی آگاهانـه و     ور که جمعهمانط. توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی است
منـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد تـا بـا نیازهـاي          آوري شده نیز باید در یک برنامـه نظـام   یافته است، اطالعات جمع سازمان

عان بـراي خـودمراقبتی   مراحل طراحی یک برنامه توانمندسازي مراج. خودمراقبتی مراجع به بهترین نحو تطابق داشته باشد
  . توضیح داده شده است .3-2در جدول 

  
  
  

                                                
1. Leventhal 
2. Rudd 
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  مراحل طراحی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی .3-2جدول 
  تعیین اهداف آموزش خودمراقبتی) الف

  چه مواردي براي یادگیري مراجع ضروري است؟ ) 1
  هاي یادگیري چیست؟  اولویت) 2
  شود؟  ارزیابی می موفقیت مراجع چگونه) 3
  ارزیابی مراجع  ) ب
  ) ها ها، رفتارها و توانایی دانش، مهارت: یعنی(ري مراجع چگونه است؟ یگتوان یاد )1
  شود؟  هاي خودمراقبتی می چه عواملی موجب تسریع یا توقف مراجع در اجراي توصیه) 2
  هاي خودمراقبتی مراجع چیست؟  اولویت) 3

  
ایـن برنامـه بایـد    . ازي مراجعان براي خـودمراقبتی بایـد اهـداف و نتـایج مـورد نظـر را بـرآورده سـازد        برنامه توانمندس

بخشـی از هـر برنامـه مـؤثر توانمندسـازي مراجعـان بـراي        . هاي مراجعان باشد کنندة نیازهاي فردي و نیز توانمندي منعکس
اي، تحقـق اهـداف    ر واقع هدف از طراحی چنین برنامـه د. خودمراقبتی تعیین اهدافی است که واقعی و دست یافتنی باشند

  . خودمراقبتی مورد نیاز مراجع است
شود در نتیجه استاندارد ثابتی  که برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی در شرایط متعددي اجرا می از آنجایی

  . ها وجود ندارد براي استفاده در تمامی موقعیت
ایجـاد  : توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی ممکـن اسـت مخـتص بـه ایـن مـوارد باشـد        گاهی بخش اصلی برنامه

ارتباطی از سر اعتماد با مراجع و حس اعتماد در او، کمک به او بـراي بیـان احساسـاتش در رابطـه بـا شـرایط بیمـاري یـا         
  .هاي خودمراقبتی مشکل سالمتش و پذیرش روش

صورت سرپایی است، اقـدامات   تی و درمانی که درمان یا حل مشکل سالمت بههایی همچون مراکز بهداش در موقعیت
هـاي آمـوزش خـودمراقبتی و     تواند در یک یا چند دیدار انجام شود که تعداد این دیدارها به پیچیدگی برنامه آموزشی می

  . سطح آگاهی و آمادگی مراجع بستگی دارد
کنـد تـا تعریـف جـامع و مشخصـی از       کمـک مـی   شـما اقبتی بـه  تدوین برنامـه توانمندسـازي مراجعـان بـراي خـودمر     

آوري شـده اسـت بایـد     اي که بر اساس اطالعات خودمراقبتی مراجـع جمـع   برنامه. دیهاي آموزشی خود داشته باش فعالیت
  : شامل موارد زیر باشد

احساسـی یـا ترکیبـی از     ادراکی، روانی ـ حرکتـی،  (چه نوع اطالعات خودمراقبتی باید در اختیار مراجع قرار گیرد  •
 ) الگو 3این 

 ) مشخص، طی مراجعه عادي مراجعان و غیره  هاي مالقات در قرار(توانمندسازي باید در چه زمانی انجام شود؟  •
 ) ها گر یا در دیگر موقعیت در یک محیط تسهیل(توانمندسازي باید در کجا انجام شود؟  •
هـاي تکمیلـی    جلسات آموزش فـردي، جلسـات گروهـی، فعالیـت    از طریق (توانمندسازي باید چگونه انجام شود؟  •

 ) هاي متفاوت هاي مشابه یا از طریق ترکیبی از فعالیت همچون نمایش فیلم، ارایه جزوه و دیگر راه
 ) پزشک خانواده یا گروهی از اعضاي تیم سالمت(؟ وانمندسازي مراجعان با شما همکاري کندتدر چه کسی باید  •
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ي مراجعان براي خودمراقبتی سعی دارد تا دانش و آگاهی مراجعان در مورد شرایط زنـدگی خـود،   برنامه توانمندساز
که به مراجعـان کمـک شـود تـا توانـایی خـود        باید سعی شودبنابراین . هاي خودمراقبتی و پیشگیري را افزایش دهد روش

با بیماري یا مشکل رفتاري مشخصی مقابله کـرده  هاي بهداشتی را باال برده،   گیري در مورد سالمت و مراقبت براي تصمیم
که توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی  آن دسته از افرادي. ندو رفتار خود در مورد سالمتی و بهداشت را بهبود بخش

. اامیـد شـوند  دانند ممکن است با مشاهده نتایج دور از انتظار آن، مـأیوس و ن  را تنها برابر با ارایه اطالعات خودمراقبتی می
  . در ارزیابی روش مناسب آموزش مراجعان است این شکست، ناتوانی آنهایکی از دالیل 

  :که عبارتند از) 1956، 3بلوم(بندي براي آموختن به مراجعان وجود دارد  نوع طبقه 3
  ادراکی ) 1
  روانی ـ حرکتی) 2
  عاطفی ) 3

قبـل از آغـاز آمـوختن    . ان براي خودمراقبتی قابل اسـتفاده اسـت  نوع گفته شده در برنامه توانمندسازي مراجع 3تمامی 
  . دها کنی د که توجه خود را معطوف به کدام یک از این روشدمراقبتی به مراجعان باید دریابیخو

کـه   کارشناسـی به عنـوان مثـال   . حوزه ادراکی مربوط به دانش و آگاهی مراجعان در مورد یک موضوع خاص است
وي کولوستومی را به مراجع بیاموزد هنگام ارایه اطالعات خودمراقبتی در مورد آناتومی، فیزیولوژي و قصد دارد تا شستش

اگر وي قصد داشته باشد مراجع را قادر سازد تا این شستشو را به . کند هدف شستشو، از جنبه یا روش ادراکی استفاده می
نهـا در مـورد کولوسـتومی و فرآینـد آن چنـدان کـافی بـه نظـر         گاه اطالعات خـودمراقبتی ت  تنهایی در خانه انجام دهد آن

هـا شـامل حـوزه     ایـن مهـارت  . هاي فیزیکی مورد نیاز در این فرآیند را نیز یـاد بگیـرد   مراجع نیاز دارد تا مهارت. رسد نمی
هاي فیزیکی را به  بنابراین برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی سعی دارد فعالیت و مهارت. روانی ـ حرکتی است 

گـوش دادن و  . او بیاموزد که این امور مربوط به اطالعات خودمراقبتی ادراکی است که قبالً در اختیارش قرارگرفتـه بـود  
اگر در این مثـال آمـوزش   . گاه شبیه به انجام عملی این شستشو نیست خواندن مطالبی در مورد شستشوي کولوستومی هیچ

از سـوي دیگـر   . گاه رسیدن به هدف مـورد نظـر مشـکل خواهـد بـود      و آگاهی باشد آن هاي فیزیکی بدون دانش مهارت
آموزش شستشوي کولوستومی به مراجع بدون مطلع ساختن وي در مورد اهداف و لزوم ایـن برنامـه، ممکـن اسـت نتـایج      

  . گیرند ر میدر اینجا آموزش ادراکی و روانی ـ حرکتی در کنار یکدیگر قرا. همراه نداشته باشد مطلوبی به
جنبـه  . براي رسیدن به هدف مطلوب در توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی، جنبه عاطفی نیز اهمیت باالیی دارد

هاي الزم براي انجام یک فرآینـد را داشـته باشـد     مراجع ممکن است دانش و مهارت. عاطفی مربوط به رفتار مراجع است
اگـر مراجـع   . هاي درمانی، تمایل و انگیزه چنـدانی بـراي انجـام آن نداشـته باشـد      ولی در واکنش به شرایط فردي و روش

دانش و مهارت الزم براي شستشوي کولوستومی را کسب کرده باشد ولی این فرآیند را چندان خوشایند و مطلوب نداند 
رسـد شناسـایی جنبـه     ه نظـر مـی  اگرچـه بـ  . رسد اجراي مستقل این فرآیند در خانه به نتایج مطلوبی نرسـد  نظر می گاه به آن

سزایی در موفقیت توانمندسازي مراجعـان بـراي    عاطفی به نسبت دو جنبه دیگر کاري دشوارتر است ولی تأثیر فراوان و به
  . خودمراقبتی دارد

جنبه ادراکی عالوه بر شامل بـودن یـادآوري و   . گونه آموختن براي مراجعان وجود دارد 3رابطه مشخصی بین تمامی 
اگـر مراجعـان توانـایی درك    . زشناسی اطالعات خودمراقبتی ارایه شده، مربوط به فهم مطالب یادگرفته شـده نیـز اسـت   با

                                                
3. Bloom 
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رسـد   گـاه بـه نظـر مـی     معناي حقایق را نداشته باشند، چگونگی استفاده از آن را ندانند و متوجه مهـم بـودن آن نشـوند آن   
که مراجع بتواند این کار را انجـام دهـد در    قبل از آن. نها نداشته باشدیادآوري و بازشناسی این حقایق نفع چندانی براي آ

د توانی زمانی می. ابتدا باید اطالعات خودمراقبتی الزم را دریافت کرده و تمایلی براي شنیدن مطالب ارایه شده داشته باشد
  . ودمراقبتی را داشته باشندد که مراجعان توانایی دریافت اطالعات خن حقیقی خودمراقبتی را انجام دهیآموخت

به عنوان مثـال  . کار بردن دانش و مهارتی است که یاد گرفته است مرحله فراتر از فهم و درك، توانایی مراجع براي به
صورت کامل درك کرده و قادر به یادآوري غـذاهاي موجـود در    مراجعان دیابتی ممکن است برگه تغییرات غذایی را به

فهم کامل این موضوع زمانی است کـه مراجعـان بتواننـد اطالعـات خـودمراقبتی خـود را در یـک        . دتغییرات غذایی باشن
کار گیرند، به عنوان مثال قادر باشند از سلف سرویس محل کارشـان غـذاي مناسـب بـراي ناهـار خـود را        محیط عملی به
و بتواننـد از دانـش خـود بـه طـرز مناسـبی        مراجعان باید با درك مناسب قادر به تحلیل شرایط مختلف بوده. انتخاب کنند
هاي جدید وارد کرده و آگاهی و رفتار خود را با یکدیگر سـازگار   آنها باید بتوانند دانش خود را در محیط. استفاده کنند

  . صورت عملی انجام دهند را بهآموخته هاي خود آنها همچنین باید بتوانند . نمایند
هـایی مسـاوي در امـر     هاي موجود بخـش  م و توانایی به کارگیري دانش و مهارتبا این وجود شایان ذکر است که فه

جنبه عاطفی یا توانایی و انگیزه مراجعان بـراي وارد کـردن مطالـب خـودمراقبتی در زنـدگی      . آموزش خودمراقبتی هستند
قبـل بـه رغـم توانـایی      در مثـال . خـودمراقبتی دارد  برنامـه سـزایی در میـزان اثربخشـی     روزمره، موضوعی است که نقش به

نبـود   در مراجعان براي انتخاب غذاي مناسب از سلف سرویس محل کارشان، آنها باید بتوانند پس از ترك محـل کـار و  
  .   صورت داوطلبانه غذاي مناسبی را براي خود انتخاب کنند به شمانظارت مستقیم 

خـودمراقبتی    اجعـان بـراي کسـب دانـش و مهـارت     هدف برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی کمک به مر
یک برنامـه توانمندسـازي مراجعـان بـراي خـودمراقبتی مـؤثر بـه مراجعـان         . است تا بتوانند آنها را در رفتارشان وارد کنند

زگار دهی کنند بنابراین این برنامه با سیستم ارزشی مراجعان سـا  کند تا اطالعات خودمراقبتی دریافتی را سازمان کمک می
کـارگیري چنـین تـأثیري در     رسـد بـه   به نظر می. هاي روزمره خود وارد کنند توانند این موارد را در فعالیت بوده و آنها می

  . واقع بزرگترین چالش در توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی باشد
ات خودمراقبتی به آنهـا اسـت ولـی    اگرچه یک جنبه مهم برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی، ارایه اطالع

بعضـی  . هاي ارایـه شـده بـه مراجعـان اسـت      جنبه دیگري که قابل توجه است، ارایه راهکارهایی براي سازگاري با توصیه
تـر اسـت، نیازمنـد جلسـات رسـمی آموزشـی و راهکارهـاي متعـدد          ها که داراي اطالعـات خـودمراقبتی پیچیـده    موقعیت

هـاي   است تا بتوانند به مراجعـان جنبـه   ار نیازمند همکاري گروهی از افراداي آموزشی دشوه موقعیت. توانمندسازي است
ي دارنـد ممکـن   هایی که پیچیدگی کمتـر  برنامه. هاي خودمراقبتی مورد نیاز را آموزش دهند شان و توصیه مختلف شرایط

 . نیاز داشته باشند است تنها به یک مربی
تعیـین  . براي خودمراقبتی، باید نتیجه نهایی مورد انتظـار از اجـراي برنامـه تعیـین شـود     در برنامه توانمندسازي مراجعان 

فارغ از نوع چنین برنامه هایی، اگر تحقـق    در واقع،. اي نیازمند تأکید بیشتر نیست اهداف واقعی و ممکن براي چنین برنامه
اغلـب، تحقـق   . ودمراقبتی مـؤثر نبـوده اسـت   اهداف تعیین شده براي مراجع غیرممکن باشـد، توانمندسـازي وي بـراي خـ    

  . اهداف کوچک و کوتاه مدت نسبت اهداف بلندمدت عملی تر است
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  اجراي برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی . 4-2

این موضوع . اجرا شامل انجام فعالیت هایی است که در برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی طراحی شده است
اگر در برنامـه توانمندسـازي   . ها اگر اجرا نشود، هیچ ارزشی نخواهد داشت ترین برنامه کامالً مشخص است که حتی دقیق

براي تمامی آنها باید یکسـان و ثابـت   » روش اجرا«گاه  مراجعان براي خودمراقبتی بیش از یک مربی وجود داشته باشد آن
ط پزشک خانواده در ایجاد رابطه قوي و تبادل مؤثر اطالعات خودمراقبتی هاي برنامه توس اگرچه اجراي کلیه بخش. باشد

ثبات اطالعـات خـودمراقبتی ارایـه    «در این مواقع . پذیر نیست بین او و مراجع، امري مهم است اما این مطلب همیشه امکان
اجراي برنامه حضور داشته باشد اگر بیش از یک مربی در . شود از طریق ارتباط بین مربیان در تیم سالمت ایجاد می» شده
اش آگـاهی بیشـتري داشـته     گاه هر یک از آنها باید نسبت به سخنان مراجع، سطح آگـاهی او و نیازهـاي خـودمراقبتی    آن

شـود کـه نتیجـه آن، افـزایش تـأثیر برنامـه توانمندسـازي مراجعـان بـراي           چنین ارتباطی، موجب ثبات در برنامه می. باشند
  . بود خودمراقبتی خواهد

  
  

  اجراي برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی.4-2جدول 
  . بهترین راهکار را انتخاب کنید تا با اهداف خودمراقبتی مراجع تطابق داشته باشد) 1
  . زمان را از دیدگاه مراجع و از جنبه درمانی مورد توجه قرار دهید) 2
  . ا بپذیردبه مراجع فرصت دهید تا مسوولیت خود ر)3
  . منابع مراجع را تجهیز کنید) 4
  . به مراحل قابل مدیریت تفکیک کنید شان ها را بر اساس اولویت فعالیت) 5

  

چنین اطالعاتی . تبادل مستمر اطالعات برنامه توانمندسازي هر یک از مراجعین بین اعضاي تیم سالمت ضروري است
بـراي  . گردد اما مکتوب نمودن آنها اقدامی اساسی اسـت  سالمت منتقل می گاه به صورت شفاهی بین اعضاي تیم ارتقاي

هاي بیشتر و اقدامات تقویتی نیـز   موارد آموخته شده، سطح آگاهی مراجع و آموزش  این کار عالوه بر مستندسازي برنامه،
مراجـع بـراي خـودمراقبتی     کمک فراوانی به ارزیابی کـل فراینـد توانمندسـازي     ثبت چنین اطالعاتی،. باید مکتوب شوند

  .مراجعه فرمایید 1براي آشنایی بیشتر با این موضوع به بخش سوم ضمیمه . خواهد کرد
کنـد تـا    مستندسازي برنامه توانمندسازي براي خودمراقبتی هر یـک از مراجعـان بـه اعضـاي تـیم سـالمت کمـک مـی        

تی را ایجـاد کننـد تـا اطالعـات خـودمراقبتی بیشـتري       اطالعات خودمراقبتی ارایه شده را تقویت کرده و در کنار آن فرص
  .رو را شناسایی کنند دست آورده و موانع آتی پیش به

هـاي   پزشـک خـانواده بـا مستندسـازي گفتـه     براي مثـال،  . شود هاي سرپایی نیز می مستندسازي مربوط به سایر موقعیت
دهد تا برنامـه توانمندسـازي    عضاي تیم سالمت قرار میاش، این فرصت را در اختیار دیگر ا مراجع در مورد برنامه درمانی

  .هاي خودمراقبتی را ارزیابی کنند مراجع براي خودمراقبتی را تقویت کرده و میزان همراهی او با توصیه
کنـد تـا مطالـب     کمـک مـی   شـما گیـرد، مستندسـازي بـه     هایی کـه از طریـق مراجعـات متعـدد انجـام مـی       در آموزش

چنـین مـوقعیتی ممکـن اسـت بـراي      . دو متوجه نیازهـاي آینـده مراجـع شـوی    شته را به یاد آورده خودمراقبتی جلسات گذ
اگرچه چگونگی توانمندسـازي  . شود اتفاق افتد که برنامه خودمراقبتی در طی دوران بارداري انجام می هاي بارداري خانم
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. هـاي مخصـوص بـه خـود را دارد     زها و اولویتشود اما هر مراجع نیا مراجع در این مثال تا دوران سه ماهگی مشخص می
بـا مستندسـازي   . بنابراین آموزش در مراجعات سرپایی ممکن اسـت از یـک روش واحـد بـراي هـر مراجـع تبعیـت نکنـد        

د بـود تـا برنامـه خـودمراقبتی را بـر مبنـاي نیازهـا و        شـما قـادر خواهیـ   اطالعات خـودمراقبتی ارایـه شـده در هـر مراجعـه،      
د کـه ممکـن اسـت    ي را در اختیار مراجعان قـرار دهیـ  د و اطالعات خودمراقبتی مورد نیازجعان تنظیم کنیهاي مرا اولویت

  . قبالً ارایه نشده باشد
هـا کـه اطالعـات     در بعضـی از مثـال  . مستندسازي مؤثر نیازي به جزییات دقیـق و صـرف زمـان بـیش از انـدازه نـدارد      

گیرد، مستندسازي ممکـن اسـت شـامل     عان فروانی با شرایط یکسان قرار میخودمراقبتی پیچیده است و یا در اختیار مراج
برگه کوچکی بر روي پروندة مراجعان باشد که فضاي مشخصی براي نوشتن اطالعات خودمراقبتی فـردي مراجـع در آن   

اطالعـات  ها، مستندسازي ممکن است شامل نوشـتن نکتـه کـوچکی بـر روي پرونـدة       در برخی دیگر از مثال. وجود دارد
گونه موارد مستندسازي بخش مهمی از فرآیند توانمندسازي مراجعان بـراي خـودمراقبتی    در این. خودمراقبتی مراجع باشد

شود تا  هاي ارایه شده باعث می است؛ در واقع این موضوع با ایجاد ارتباط بیشتر بین اعضاي تیم سالمت در مورد آموزش
  . عان براي خودمراقبتی افزایش یابداثربخشی برنامه توانمندسازي مراج

  

  ارزیابی برنامه .5-2
اش دسترسـی   برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی درصورتی موفق خواهد بود که به اهداف از پیش تعیین شده

یـابی چنـین   بـدون ارز . به عنوان یک فرایند، اهداف و نتایج مـورد نظـر بایـد قبـل از ارزیـابی برنامـه مشـخص گـردد        . یابد
ارایه اطالعات خودمراقبتی به مراجعان بـدون بررسـی     در واقع،. توان از میزان اثربخشی آن آگاهی پیدا کرد اي نمی برنامه

شـان   هـاي مراجعـان و آمـادگی    اثربخشی برنامه مانند این است که اطالعات خودمراقبتی را بدون ارزیابی نیازها و اولویت
ارزیابی برنامه توانمندسازي مراجعان بـراي خـودمراقبتی، امـري ضـروري و مهـم      . نها قرار دهیمبراي یادگیري در اختیار آ

  . است
  

  ارزیابی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی .5-2جدول 
  مراجع تا چه میزان به اهداف تعیین شده رسیده است؟ ) 1
  هایی وجود دارد؟  حل چه راه. دم موفقیت او را شناسایی کنیداگر مراجع به اهداف مورد نظر نرسیده، دالیل ع  )2

  

گیري میزان اثربخشی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی در کوتاه مدت و بلند مـدت   ارزیابی شامل اندازه
هـداف مـورد نظـر    ارزیابی اثربخشی برنامه در کوتاه مدت تنها به بررسـی تـأثیر سـریع اقـدامات الزم بـراي تحقـق ا      . است
اش مشـخص شـده، یکـی از جلسـات      به عنوان مثال در برنامه توانمندسازي فردي که به تازگی بیماري دیابـت . پردازد می

در پایان جلسه از مراجع بخواهد تا توضیح دقیقـی از  مربی اگر . مختص به آموزش چگونگی تزریق صحیح انسولین است
توان نتیجه گرفت که جلسـه خـودمراقبتی مـؤثر بـوده      گاه می یح این کار باشد آنجلسه ارایه دهد و وي قادر به انجام صح

اگر هدف برنامه این باشد که مراجع درك درستی از چگونگی استفاده از داروها داشته باشد و او نیز قادر به انجام . است
اما همیشه هدف نهایی برنامـه  . ده استتوان گفت که برنامه در کوتاه مدت مؤثر بو آمیز این عمل باشد، بازهم می موفقیت

رفتـاري را بـه طـرز صـحیحی      ادر سازد تا در حضور شـما توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی این نیست که آنها را ق
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شـان را تکـرار کننـد بلکـه هـدف نهـایی ایـن         انجام دهند یا براي آزمایش درك مطالب ارایه شده اطالعات خـودمراقبتی 
بنـابراین ارزیـابی   . انجـام دهنـد   و در غیـاب   هاي خودمراقبتی را در محیط خانه که مراجعان بتوانند توصیه برنامه، آن است

  .هاي خودمراقبتی بستگی دارد بلندمدت برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی به میزان همراهی آنها با توصیه
بـه  . کوتاه مدت برنامه را تعیین کـرد و مـورد ارزیـابی قـرار داد     براي تحقق اهداف بلند مدت برنامه، ابتدا باید اهداف

. تر شدن زمان بستري در بیمارسـتان اسـت   براي یک مراجع مبتال به دیابت، هدف بلند مدت کوتاهفرض کنید عنوان مثال 
ربـوط بـه      در مرحله شناسایی دالیل حضور مکرر مراجع در بیمارستان، ممکن است مشخص شود که اغلـب ایـن مـوارد م   

اهداف کوتاه مدت برنامه خودمراقبتی در چنـین مثـالی ممکـن اسـت بـه      . هاي وي در مراقبت از پایش بوده است کوتاهی
  : شرح زیر باشد

 . هر روز پاي خود را با صابون و آب ولرم بشویدمراجع  •
کـار را محکـم انجـام     خصوص بین انگشتان شستش را خشک کند ولی هرگز نباید این مراجع سرتاسر پاي خود به •
 .دهد

 . هایش کند که پاهایش کامالً تمیز است اقدام به گرفتن ناخن مراجع بعد از هر نوبت حمام و هنگامی •
 . صورت مستقیم بگیرد هایش را به مراجع ناخن •
 . مراجع کفشی بپوشد که مناسب و به اندازه پایش باشد •
 . کندمراجع از راه رفتن با پاي برهنه جداً خودداري  •
 . و پینه پایش خودداري کند مراجع از کندن میخچه •

اگر مراجع درك مناسبی از چگونگی و اهمیت این کارها نداشته باشد و یا قادر به انجـام رفتـار صـحیحی در حضـور     
بـا   شـما  .شده را در محیط خانـه انجـام دهـد   هاي ارایه  رسد که بتواند توصیه گاه بعید به نظر می پزشک خانواده نباشد، آن

د یافت که آیا نیازي به جلسات بیشتر بـراي  ن جلسه آموزش خودمراقبتی، درخواهیارزیابی سطح آگاهی مراجعان در پایا
  . تحقق اهداف بلند مدت وجود دارد

اگر از مراجع خواسـته شـود   . شود ارزیابی اقدامات توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی به طرق مختلفی انجام می
ترین راه براي ارزیابی سطح  گاه ارایه توضیح مراجع درمورد چگونگی انجام آن رفتار عقالنی فتاري را انجام دهد، آنتا ر

توان سـطح   گاه می اي آموزش استفاده صحیح داروها و یا برنامه خودمراقبتی باشد، آن اگر هدف برنامه. آگاهی وي است
ها اگر هـدف آمـوزش،    در بعضی از مثال. مورد برنامه مورد ارزیابی قرار دادآگاهی مراجعان را با سؤال کردن از آنها در 
نامه و آزمونی انجـام   تواند از طریق پرسش گاه ارزیابی مراجع می اش باشد آن ارتقاي سطح آگاهی مراجع نسبت به شرایط

وارد این است کـه پزشـکان   هدف ارزیابی در هر یک از این م. گیرد که شامل نکات کلیدي اطالعات خودمراقبتی است
  . خانواده بتوانند سوءتفاهمات و عدم آگاهی را قبل از تحقق اهداف بلندمدت شناسایی کنند

ابزارهاي غیررسمی ارزیابی کوتاه مدت شامل صحبت کردن با مراجع یا دیگر اعضاي تیم سالمت است که نسبت بـه  
ع در ارزیـابی سـریع برنامـه، درك مناسـبی از اطالعـات      البتـه ممکـن اسـت مراجـ    . سـوءتفاهمات، آگـاهی کـاملی دارنـد    

ي نیاز به اطالعات خـودمراقبتی اضـافی    دهنده خودمراقبتی ارایه شده داشته باشد ولی بعضی از رفتارهاي او در آینده نشان
آن را اعتبـار  ارزیابی دوباره اهداف مورد نظر ممکن است ارزیابی ابتدایی میزان اثربخشی برنامـه را تکمیـل کـرده،    . باشد

سـازد تـا مشـکالت موجـود را      را قـادر مـی   شـما چنین اطالعـاتی  . بخشد و یا بالعکس آن را از درجه اعتبار ساقط گرداند
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هاي خـودمراقبتی   د تا توصیهشتري در اختیار مراجعان قرار دهیشناخته و کمک، پشتیبانی، اطالعات خودمراقبتی و منابع بی
 . را به نحو احسن انجام دهند

اگـر  . برنامـه توانمندسـازي آسـانتر مـی شـود      به مرکز بهداشتی و درمانی، ارزیـابی  در صورت مراجعه منظم و مراجعه
هاي آتـی میـزان همراهـی مراجـع را      توان در مراجعه گاه می آن شودتوانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی مستندسازي 

در بعضی موارد براي ارزیابی میزان اثربخشـی برنامـه   . متفاوت هستند هاي ارزیابی با یکدیگر روش. مورد ارزیابی قرار داد
مربـی  اگـر  . شودهاي تئوریک استفاده  ها از روش که در دیگر مثال هاي عملی استفاده شود در حالی ممکن است از روش

ن مـورد نظـر   هاي بعدي مشخص شود که وزن مراجـع تـا میـزا    کاهش وزنی را به مراجع آموزش دهد و در مراجعه  روش
کـه  مربـی  اگـر  . گونه ارزیابی کند که برنامه توانمندسازي مؤثر بوده است گاه وي ممکن است این کاهش یافته است، آن

هاي این دوران و مراجعه مـنظم مراجـع تأکیـد فراوانـی داشـته       دهد بر اهمیت مراقبت آموزش دوران بارداري را انجام می
توان بیان کرد که برنامه توانمندسازي مراجع براي  گاه می منظم مراجعه کرده باشد، آن باشد و مراجع طبق برنامه و به طور

هـا   ها به راحتی قابل مشاهده نیستند، ممکن است از دیگـر روش  ها که ارزیابی در برخی مثال. خودمراقبتی مؤثر بوده است
نسبت  مربی گاه  گلوکز خونش همچنان باال باشد، آناگر یک بیمار دیابتی به رغم استفاده از انسولین میزان . استفاده شود

فهمد که برنامه توانمندسازي مراجع براي خـودمراقبتی مـؤثر    هاي خودمراقبتی شک کرده و می به اطاعت مراجع از توصیه
ش کنـد تـا دلیـل مشـکل را فهمیـده و رو      کمـک مـی   شـما هاي مراجع به  ارزیابی بیشتر رفتار، دانش و مهارت. نبوده است

عوامل دیگري نیز ممکن است عدم موفقیت مراجع در تحقق اهداف خودمراقبتی . دتوانمندسازي مناسب را تشخیص دهی
همـراه خواهـد داشـت؟     بینی به هاي خودمراقبتی عوارضی غیرقابل پیش آیا شرایط مراجع و روش. را تحت تأثیر قرار دهند

  شود؟   یت میآیا مشکل مراجع به درستی تشخیص داده شده و مدیر
هـاي   ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی از طریق بررسی میزان تبعیت مراجعان از توصیه

اگر پیگیري مراجعان تنها با یک سـؤال  . دست آید خودمراقبتی زمانی مؤثر خواهد بود که اطالعات خودمراقبتی دقیقی به
هاي ارزیابی نـه تنهـا    چنین روش. تبعیت آنها از برنامه نیست  دهنده واب مثبت به درستی نشانگاه ج از آنها انجام شود، آن

بـه اطالعـات خـودمراقبتی مـؤثر در      شـما دهد بلکه مـانع رسـیدن    اطالعات خودمراقبتی کمی در اختیار مراجعان  قرار می
تـر از   هـاي غیرمسـتقیم   سـؤال . مؤثر خواهـد بـود  تشخیص موانع موجود در برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی 

تواند اطالعات خودمراقبتی مفیدتري را در اختیار آنها قـرار داده و حـس اعتمـاد و اطمینـانی را بـین پزشـک        مراجعان می
گـاه ایـن    هاي ارزیابی در مسـیري غیرقضـاوتی انجـام گیـرد آن     عالوه بر این اگر چنین روش. خانواده و مراجع ایجاد کند

که در واقـع   اي خودمراقبتی هستیده مند کمک به آنها در پیگیري توصیه عالقهشما حس را به مراجع القا خواهد کرد که 
  .    آیند ها براي همراهی مراجع امري مهم و ضروري به حساب می این توصیه

، و یا »هایت باقی مانده د از قرصچه تعدا«و یا » اي بگو ببینم چگونه داروهایت را استفاده کرده«: بیان جمالتی همچون
آیـا  «: به نسبت جمالتی مثـل » بگو ببینم امروز صبحانه و دیشب شام چه خوردي«: هاي رژیمی جمالتی همچون در توصیه

 شـما ، به مراتب اطالعات خودمراقبتی بیشـتري در اختیـار   »کنی آیا رژیمت را دنبال می«یا » کنی؟ داروهایت را استفاده می
  . دهد قرار می

گیرد که مشکالت مانع همراهـی مراجـع    ارزیابی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی با این هدف انجام می
، آمـوزش دانـش،   شـما د کـه هـدف   خانواده باید بـه خـاطر داشـته باشـی     پزشکان. هاي خودمراقبتی شناسایی شود با توصیه
مراجعـان را   نـه اینکـه  . هاي خودمراقبتی کمک خواهد کـرد  اي توصیهها و رفتارهایی است که به مراجعان در اجر مهارت
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صـورت یـک تـیم در     و مراجعـان بـه  ) و سایر اعضاي تیم سـالمت ( شمااگر . دیهاي خودمراقبتی کن وادار به اجراي توصیه
ارزیابی . افزایش یابد  شمارود اثربخشی برنامه  د، انتظار مییکنار یکدیگر فعالیت کرده و ارتباطی دوطرفه با هم داشته باش

اگر برنامـه اولیـه   . در واقع ابزاري براي بررسی دوباره میزان اثربخشی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی است
  . گاه باید راهکارهاي جدیدي براي کمک به مراجعان در تحقق اهداف مدنظر اتخاذ گردد مؤثر نباشد، آن شما

  

  

  اصالح برنامه . 6-2
اطالعـات خـودمراقبتی   . پذیري آن اسـت  فزایش اثربخشی برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی نیازمند انعطافا

دربرخـی مواقـع   . ارایه شده در جلسات آموزش خودمراقبتی باید بر مبناي نیازهاي جدید مراجع دراین جلسات تغییر کنـد 
  . ی برنامه باید براي انطباق با برنامه جدید مراجع تغییر کندنیاز است تا کل برنامه دستخوش تغییر شود و گاه

پذیري در اجراي برنامه توانمندسازي مراجعـان بـراي خـودمراقبتی را نشـان      اي از مراحل انعطاف خالصه  ،7-2جدول 
  . دهد می

  
  اصالح برنامه توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی.6-2جدول 

     توانمندسازي مراجع در مورد رفتاري مشخص تعیین اهداف ابتدایی) الف
سیسـتم حمایـت اجتمـاعی؛ رفتـار و عقایـد      (، اجتمـاعی  )دانش، مهارت، رفتار و تجارب گذشـته (تعیین عوامل فردي) ب

  موقعیـت جغرافیـایی، مناسـبات زنـدگی،    (، محیطـی  )هاي فرهنگی؛ تأثیرات اجتمـاعی  خانواده، دوستان و کارفرما؛ ارزش
) منفعـت، مـدت زمـان   / پیچیـدگی برنامـه، عوامـل جـانبی، هزینـه     (، درمـانی  )ی، برنامه روزانه، شغل و درآمـد موقعیت مال

  تأثیرگذار بر رفتار مراجع  
  کننده و بازدارنده تحقق اهداف برنامه     تعیین عوامل تسریع) ج
  .گردد ستخوش تغییر میهاي مناسب د تعیین عواملی که با توانمندسازي مراجع یا استفاده از گزینه) د
  بندي اهداف جدید برنامه تعیین و اولویت) ه
  

  چرخه اصالح، اجرا و ارزیابی
هـاي   همانطور که پیش از این گفته شد، در مدل توانمندسازي مراجعان بـراي خـودمراقبتی، در مرحلـه اول، ارزیـابی نیـاز     

) آوري و تحلیـل اطالعـات خـودمراقبتی مراجـع     مـع تشخیص رفتاري، تعیین موضوع خـودمراقبتی، ج (خودمراقبتی مراجع
تشخیص نیـاز بـه کسـب دانـش در مراجـع و تعیـین میـزان        (در مرحله دوم، بررسی انگیزه یادگیري مراجع . شود انجام می

ــادگیري  ــراي ی ــادگی مراجــع ب ــراي     صــورت مــی) آم ــه توانمندســازي مراجــع ب ــه ســوم طراحــی برنام ــرد و در مرحل گی
تعیـین  (مرحله چهارم شامل اجراي برنامـه  . شود انجام می) اهداف آموزش خودمراقبتی، ارزیابی مراجع تعیین(خودمراقبتی

میزان موفقیت و (و مرحله پنجم شامل ارزیابی نتایج ) ها بندي فعالیت راهکارها، زمانبندي، تقویت و تجهیز مراجع، اولویت
  . است) راه حل جبران مشکالت

تعیـین اهـداف ابتـدایی توانمندسـازي مراجـع در مـورد رفتـاري        (ه ششم، اصـالح برنامـه   در آخرین مرحله یعنی مرحل
تعیین عوامل فردي، اجتماعی، محیطـی و درمـانی تأثیرگـذار بـر رفتـار مراجـع،  تعیـین عوامـل تسـریع کننـده و             مشخص،

هـاي مناسـب دسـتخوش تغییـر      از گزینهبازدارنده تحقق اهداف برنامه، تعیین عواملی که با توانمندسازي مراجع یا استفاده 
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مـدل   4اي بسـته دوبـاره وارد مرحلـه     گیـرد و در چرخـه   بندي اهداف جدید برنامه صورت می گردد و تعیین و اولویت می

گردد تا از توانایی کامل مراجع براي خـودمراقبتی و کسـب نتـایج مطلـوب اطمینـان حاصـل        می) اجرا، ارزیابی و اصالح(
 .  گردد

  .است .7-2انتهایی مدل توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی بر اساس جدول شماره  بخش چرخه
  

  
  مدل توانمندسازي مراجعان براي خودمراقبتی 6تا  4مراحل  .7-2جدول 

  
  
  
  
  
  
  

  اجراي برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی. 4
  . قبتی مراجع تطابق داشته باشدبهترین راهکار را انتخاب کنید تا با اهداف خودمرا) الف
  . زمان را از دیدگاه مراجع و از جنبه درمانی مورد توجه قرار دهید) ب
  . به مراجع فرصت دهید تا مسوولیت خود را بپذیرد) ج
  . منابع مراجع را تجهیز کنید) د
  . به مراحل قابل مدیریت تفکیک کنید شان ها را بر اساس اولویت فعالیت) ه
  ارزیابی نتایج  . 5

  مراجع تا چه میزان به اهداف تعیین شده رسیده است؟ ) الف
  هایی وجود دارد؟  حل چه راه. اگر مراجع به اهداف مورد نظر نرسیده، دالیل عدم موفقیت او را شناسایی کنید) ب
  اصالح برنامه خودمراقبتی   . 6

     مراجع در مورد رفتاري مشخصتعیین اهداف ابتدایی توانمندسازي ) الف
سیستم حمایت اجتمـاعی؛ رفتـار و عقایـد    (، اجتماعی )دانش، مهارت، رفتار و تجارب گذشته(تعیین عوامل فردي) ب

  موقعیت جغرافیایی، مناسبات زنـدگی، (، محیطی )هاي فرهنگی؛ تأثیرات اجتماعی خانواده، دوستان و کارفرما؛ ارزش
) منفعـت، مـدت زمـان   / پیچیدگی برنامه، عوامل جـانبی، هزینـه  (، درمانی )زانه، شغل و درآمدموقعیت مالی، برنامه رو

  تأثیرگذار بر رفتار مراجع  
  کننده و بازدارنده تحقق اهداف برنامه     تعیین عوامل تسریع) ج
  .گردد ر میهاي مناسب دستخوش تغیی تعیین عواملی که با توانمندسازي مراجع یا استفاده از گزینه) د
  بندي اهداف جدید برنامه تعیین و اولویت) ه
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راهنماي برنامه ریزي عملیاتی مشارکتی براي ارتقاي سالمت جمعیت مورد نظر در .3
  مراکز آموزشی، مراکز کار، محله، روستا، شهر، استان

  
  :تداراي شش مرحله کلیدي اس) 1شکل (ریزي مورد استفاده در این راهنما  مدل برنامه

  ریزي  برنامه پیش :1مرحله 
  ارزیابی وضعیت موجود  :2مرحله 
  تعیین هدف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی  :3مرحله 
  ها و منابع  تعیین راهکارها، فعالیت :4مرحله 
  ها  توسعه شاخص :5مرحله 
  مروري بر طراحی برنامه : 6مرحله 

در مراکـز آموزشـی، مراکـز کـار،      تی مشارکتی براي ارتقاي سـالمت گانه برنامه ریزي عملیا 6در شکل، نمایی از مراحل 
ریـزي بـراي طراحـی برنامـه      ریزي یـا برنامـه   ریزي با پیش برنامه این مدل برنامه. ارایه شده است محله، روستا، شهر و استان

ارتقـاي سـالمت بـر     ریـزي عملیـاتی بـه منظـور     در این مرحله نحوه همکاري شرکا با یکدیگر براي برنامه.  شود شروع می
مرحلـه  . شـود  آوري و تحلیل مناسب اطالعات و در قالب زمان در اختیار، پول و سایر منابع موجود بررسی می اساس جمع

آیا بایـد بـراي    «پردازد که  طور اساسی به این سؤال می ، ارزیابی وضعیت موجود است که فرآیندي چند بعدي بوده و به2
، مرتبط با تعیین هدف کلی، گروه هـدف  5تا  3مراحل .  »اگر جواب مثبت است، چگونه؟ ارتقاي سالمت اقدامی کنیم و

مرحلـه  (هاي برنامـه عملیـاتی    و نیز توسعه شاخص) 4مرحله (ها  ، تعیین راهکارها و فعالیت)3مرحله (و اهداف اختصاصی 
ر عمـل قابـل اجـرا و مـؤثر اسـت یـا نـه؟        مروري بر برنامه عملیاتی طراحی شده است تا ببینیم که آیـا د  6مرحله . است) 5

ریـزي   مراحلی هستند کـه بعـد از برنامـه   ) تأثیر برنامه/ اجراي برنامه و ارزیابی نتایج( 1مورد اشاره در شکل  8و   7مراحل 
ریـزي   به نـوعی در تمـامی مراحـل برنامـه     8البته مرحله . مشارکتی یک برنامه عملیاتی براي ارتقاي سالمت باید طی شوند

قابل ذکر است که در هر موقعیت، به فراخور شرایط آن و شرکاي درگیر در برنامه، ممکن اسـت تفـاوت   . شود رح میمط
  .تمامی موقعیت ها از چارچوب فوق تبعیت می کندهاي اندکی در روش کار موجود باشد، اما شماي کلی کار در 

  ریزي عملیاتی مشارکتی ـ مراحل برنامه1شکل 
  براي ارتقاي سالمت

  ریزي پیش برنامه: 1مرحله 
  

  ارزیابی وضعیت موجود: 2مرحله 
  

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

  ها و منابع تعیین راهکارها، فعالیت: 4مرحله 
  

  ها توسعه شاخص: 5مرحله 
  

  مروري بر برنامه عملیاتی طراحی شده: 6مرحله 
  

  اجراي برنامه: 7مرحله 
  

  تأثیر برنامه/ ارزیابی نتایج:  8مرحله  
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ریزي    حله اول ـ پیش برنامهمر  
  

ریـزي، نیازمنـد    برنامـه  هرگونه برنامه ریزي عملیاتی مشارکتی براي ارتقاي سالمت از همان ابتداي کار یعنی مرحلـه پـیش  
  : ر زیر توجه نموددر مدیریت طراحی یک برنامه عملیاتی براي ارتقاي سالمت، باید به عناص. مدیریتی صحیح است

  

 نفع  مشارکت مؤثر افراد کلیدي و ذي •

 زمان  •

 پول و سایر منابع  •

 آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات  جمع •

 گیري  تصمیم •
  

با استفاده از عناصر فوق، تمامی شش مرحله کلیدي طراحی مشارکتی برنامه عملیـاتی ارتقـاي سـالمت بایـد بـه دقـت       
ور از هر یک از مراحل شـش گانـه طراحـی مشـارکتی یـک برنامـه عملیـاتی بـراي         به عبارت دیگر در عب. مدیریت شوند

  .  ارتقاي سالمت باید به این عناصر توجه نمود
  

  اهمیت مدیریت طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی در چیست؟ 
ي و تجزیـه و  آور نفع، زمان، پول و سایر منابع، جمـع  با مدیریت  مناسب عناصري چون مشارکت مؤثر افراد کلیدي و ذي

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

نفع در طراحی مشارکتی یک برنامه عملیـاتی بـراي دسـتیابی بـه بهتـرین نتـایج        هاي ذي مشارکت افراد کلیدي و گروه
بدون مشارکت چنین افرادي، اجراي برنامه عملیـاتی طراحـی شـده    . برنامه طراحی شده، بسیار مهم استحاصل از اجراي 

  . شود رو می تحت تأثیر قرارگرفته، به تأخیر افتاده و یا با ابهام روبه
توانــد منجــر بــه از دســت دادن  هــاي یــک برنامــه عملیــاتی نیــز مــی  ســوءمدیریت زمــان و تــأخیر در اجــراي فعالیــت 

  .  ها،کاهش تأثیر پروژه و اختالل در ارتباط شرکاي برنامه با هم و با مخاطبان برنامه شود فرصت
بینی نشده و یا حتی شکسـت   هاي کالن پیش ها و سایر منابع ممکن است موجب تحمیل هزینه مدیریت ضعیف بودجه

  .  در اجراي کامل یک برنامه عملیاتی شود
ضعیف نیز ناشی از سوءمدیریت و ضعف یا نقصان اطالعـات اسـت و اتخـاذ     هاي تصمیمات مبتنی بر اطالعات و داده

  . تصمیمات کیفی نیازمند صرف وقت مناسب، خالقیت و نوآوري و برخورداري از منابع اطالعاتی کافی است
  

  ریزي برنامه راهنماي مدیریت مرحله پیش
ــراي ارتقــاي ســالمت     ــاتی ب ــه  مــدیریت صــحیح طراحــی مشــارکتی یــک برنامــه عملی از همــان مرحلــه اول یعنــی مرحل

  :ریزي، نیازمند توجه مدیران به مسایل زیر است برنامه پیش
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نفعان و افراد کلیدي در برنامه هاي ارتقاي سـالمت نوشـته    فراوانی در مورد اهمیت مشارکت مؤثر ذي مطالب :مشارکت
نفعـان در طراحـی و اجـراي یـک      مامی ذيبراي برخورداري از مشارکت مؤثر ت. شده است که باید به دقت مطالعه شوند

این افراد شامل تیم طراحـی  (برنامه عملیاتی براي ارتقاي سالمت باید از همان ابتدا، افراد ذینفع و کلیدي را شناسایی نمود 
و سـپس  ) هاي توسعه و حتی مخاطبـان برنامـه اسـت    کنندگان منابع مالی، سیاستمداران، همکاران سایر بخش پروژه، تأمین

/ گیـرد، چـه کسـی اطالعـات     چه کسی باید مطلـع شـود، چـه کسـی تصـمیم مـی      (ید به نقش هر یک از آنها توجه شود با
  ).  دهد خدمات یا حمایت مورد نیاز را ارایه می

براي مثـال،  . نفعان درنظرگرفته شود باید فرآیند مناسبی نیز براي تسهیل و تضمین مشارکت مؤثر تمامی ذيدر ضمن 
  ؟)آیا نیاز به رضایت و توافق شرکا دارد(شوند، توسط چه کسانی و تحت چه فرآیندي  ع اتخاذ میتصمیمات چه موق

  

با این تفسیر باید به مسـایل زیـر   . نکته مهم، توجه و تأکید بر توسعه فرآیند مشارکت است و نه فقط نتایج احتمالی آن
  : توجه کرد

  

 کار با مردم به جاي کار براي آنها  •
 اطبان برنامه در طراحی برنامهدرگیر نمودن مخ •
 ریزي و تحقیق مشارکتی    هاي برنامه تضمین استفاده از راهکارهاي ارزشیابی مشارکتی با استفاده از تکنیک •

  

گانه فرآیند برنامه ریزي عملیاتی مشارکتی براي ارتقاي سالمت، بسـتگی بـه     6زمان الزم براي هر یک از مراحل  :زمان
نفعـان   در بحث ارتقاي سالمت، مشارکت تمامی ذي.  گذارد رگونه تغییر و تحولی بر آن تأثیر میشرایط موجود دارد و ه

ریـزي   تـر از سـایر انـواع برنامـه     ریزي عملیاتی، اغلب طوالنی بسیار مهم است بنابراین زمان اجراي هر یک از مراحل برنامه
آلی از مشارکت، زمان بر است و  به علت  طح   ایدهگاه رسیدن به س. خواهد بود که خود مشکالت زیادي را در پی دارد

البته آنچه که شـما بـا آن بـه    . توان به انتظار آن نشست مشکالت سیاسی و مالحظات سازمانی، هزینه و یا سایر مسایل نمی
ها آشنا خواهید شـد قابـل اغمـاض و مصـالحه اسـت لـذا سـعی کنیـد امکـان مشـارکت            عنوان جدول زمانی انجام فعالیت

  .  اکثري و مؤثر شهروندان را  فراهم سازیدحد
  

ریزان ماهر بـا تهیـه فهرسـتی از منـابع موجـود؛ بودجـه، زمـان، کارکنـان، تجهیـزات و فضـا و            برنامه :پول و سایر منابع
داد سایر منابعی که باید مورد توجه قرارگیرند شامل تعـ .  کنند ریزي را به دقت بررسی می هاي در اختیار براي برنامه مکان

هــا و  و انـواع نیروهــاي تخصصـی در اختیــار و میـزان و کیفیــت مشـارکت داوطلبــین و همکـاران و نیــز میـزان همــاهنگی      
  .  بخشی و دولتی و غیردولتی موجود است هاي درون و بین همکاري

هـر  . سـت کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که زمان نیز خـود نـوعی ثـروت ا    وقتی که در مورد پول و منابع صحبت می
رود عـالوه بـر منـابع مـالی      ریزي به هدر می شود و هر ساعتی که با خاطر تأخیر در برنامه ریزي می ساعتی که صرف برنامه
ها قیمتی دارد کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد و        شود و کاهش فرصت پیشرفت در سایر برنامه اضافی که صرف آن می

شود، در بلنـد مـدت و بـا حمایـت      براي جلب مشارکت شهروندان هزینه می با این وجود، زمان بیشتري که. مدیریت شود
  .  بیشتر از برنامه و تعهد تأمین منابع کافی، هزینه اثربخش است

  
   آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

رید که روش به خاطر بسپا. ریزي صحیح را شناسایی کنید گیري و برنامه آوري اطالعات مورد نیاز براي تصمیم منابع جمع
  : تواند به مسایل زیر بستگی داشته باشد ها می آوري داده شما در جمع

 توجه به  ارتقاي سالمت و پیشگیري اولیه بیش از کاهش بیماري و مرگ   •
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آوري اطالعات مبتنی بر مبانی تئوریک مورد استفاه در برنامه مورد نظر و بررسی تمامی فاکتورهاي مطرح  جمع •
 ر هنگام ارزیابی نیازها و طراحی برنامه  در تئوري منتخب د

 هاي آنها   هاي جوامع و افراد به جاي توجه صرف به کمبودها و کاستی ها و فرصت توجه به ظرفیت •
 تعیین روشی براي ارزیابی فرایند و نتایج برنامه در طول اجراي برنامه و پس از آن  •

  

  ها آوري داده تغییر رویکرد منفی به مثبت در جمع
  فرد
  عوامل خطرساز :منفی
  مقاومت و توان فردي :مثبت

 

  سازمان
  شکاف در خدمات، فقدان منابع، اختالل درسیستم ارایه خدمات و منابع : منفی
  هایی براي مشارکت، همکاري و تعاون  فرصت :مثبت

  

  جامعه
  نقاط خطر :منفی
  امکانات و منابع جامعه :مثبت

  
هـاي نظـري هسـتند کـه از آنهـا بـراي        ، مجموعه مبانی، فرضیات و چارچوبها یا مدل ها تئوري :توجه به نقش تئوري

  .  کنند ریزي ما ایجاد می شود و تفاوت خاصی را در نظام برنامه ها استفاده می آوري و تفسیر داده جمع
کنیـد کـه اغلـب     هاي بیماري و مرگ و عـواملی توجـه مـی    ، به فرآیندمدل زیست پزشکیشما در استفاده از یک 

براي مثال، در بیماري قلبی تأکیدتان بر توجه به غربالگري .  بوده و تابع مداخالت پزشکی است) مربوط به جسم(ی جسم
کنیـد کـه فشـار خـون و      افزایش میزان کلسترول خون یا فشار خون باال است و براي حل مشـکل از دارویـی اسـتفاده مـی    

  .  کند کلسترول باال را کنترل می
در . شـوید  استفاده کنید، بر رفتارهاي افراد و رابطه آنهـا بـا بیمـاري و مـرگ متمرکـز مـی       يمدل رفتاراگر از یک 

چـرب، اجـراي    چنین رویکردي، مداخله براي سالمت قلب ممکن است شامل آموزش منافع استفاده از رژیم غـذایی کـم  
هـاي عملیـاتی تشـویق مـردم بـه       هاي در مورد منافع تحرك فیزیکی و نیـز اجـراي برنامـ    رسانی چند رسانه یک بسیج اطالع

چـرب و کـم    ترك سیگار،کاهش استرس در محیط کار و مذاکره با صنایع غذایی براي ارایه محصـوالت جـایگزین کـم   
آوري شوند شامل میزان استعمال دخانیات، تحرك جسمی، مصرف چربی در  هایی که باید جمع بنابراین داده. نمک باشد

اگر اهداف کلـی و اختصاصـی تنهـا مبتنـی بـر میـزان کلسـترول و فشـار خـون          .  استغذا و وجود استرس در محیط کار 
ریزان چنـین مـدلی بـا انتقـاد متخصصـان ارتقـاي سـالمت         طراحی شود و به مسایل رفتاري مرتبط با آن توجه نشود، برنامه

ان هسـتند کـه بـه خـاطر     هاي مبتنی بر رویکردهاي زیسـت پزشـکی اغلـب ایـن قربانیـ      رو خواهند شد؛ چون در برنامه روبه
  .  شوند، سرزنش خواهند شد رو می مشکالتی که با آنها روبه

اسـتفاده کنیـد، در ایـن صـورت بـر شـرایط محیطـی روانـی، اجتمـاعی،           مدل محیطی ـ اجتماعی اما اگر از یک 
امـل شـامل   ایـن عو .  شـوید  هاي فیزیکی مؤثر در ضعف و نقصان سالمت و یا تقویـت آن  متمرکـز مـی    اقتصادي و محیط

هاي سالمت مانند مسکن، صلح،آرامش و امنیت، احساس تعلق به یک جامعه، درآمد کافی، غذا، هوا، آب و  کننده تعیین
راهکارهاي ارتقاي سالمت در این مدل شامل ایجاد حمایت سیاسی . خاك سالم و تمیز، شرایط کاري ایمن و غیره است
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توانـد   براي مثال در مسأله سـالمت قلـب، ایـن مـوارد مـی     . هاي فردي است تهاي پشتیبان و نیز توسعه مهار و ایجاد محیط
هایی جهت تحرك فیزیکی در محیط کار، جلب حمایت  شامل رایزنی و جلب حمایت مشاغل مختلف براي ارایه فرصت

  .  ستدولت براي حمایت کافی از افزایش درآمد افراد و کار با افراد منزوي و ایزوله براي ایجاد هویت جمعی ا
تـان   کند تا به دنبال انواع مختلفی از اطالعات در مورد موضوع مورد نظر یا جمعیت مخاطب هر مدل، شما را وادار می

کـار   هـا بـه   تواند در ترکیبی با سایر مدل ها می البته هر یک از این مدل.  نماید باشید و راهکارهاي مختلفی را هم توصیه می
  .  شود ریزي و اجراي  مداخالت مربوطه می العات و برنامهآوري اط رود که موجب تقویت جمع

ریـزي عملیـاتی بـراي ارتقـاي      هـاي قابـل اسـتفاده در برنامـه     هاي این راهنما، برخـی از مـدل   ها و مدل در بخش تئوري
  .   ریزي دارد، آورده شده است پروسید که سازگاري بیشتري با این روش برنامه/ سالمت به ویژه مدل پرسید

 

این نکتـه مهمـی اسـت    . در هر مرحله از فرآیند طراحی برنامه ارتقاي سالمت، باید تصمیماتی اتخاذ شود :گیري میمتص
کسـانی بایـد از نتـایج ایـن     / گیري درگیر باشند و نیـز چـه کسـی    کسانی باید در هر مرحله از تصمیم/ که بدانیم چه کسی

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

توان به انتخاب نحوه، محدوده زمانی و منابع طراحی برنامه و تعیین  از اولین تصمیمات کلیدي، می. و از آنها حمایت شود
  . مودریزي مد نظر قرار گیرند، اشاره ن هاي سیاسی که باید در برنامه مسایل و واقعیت

  

  ریزي  برنامه اصول راهنماي مدیریت مرحله پیش
آوري اطالعات و  هاي برگه کار اول در مورد مشارکت، زمان، پول و سایر منابع، جمع در این گام، باید به پرسشالف ـ  
  .  گیري پاسخ داد تصمیم

  

ـ  رکتی برنامه عملیاتی ارتقـاي سـالمت   درگام دوم، با استفاده از برگه کار دوم برنامه کاري خود را براي طراحی مشا ب 
این کار را براي هر مرحله از شـش مرحلـه فرآینـد طراحـی مشـارکتی برنامـه عملیـاتی تکـرار کنیـد یعنـی           .  طراحی کنید

  . بینی کنید ها، مسوول اجراي هر فعالیت، زمان اجراي هر فعالیت و منابع مورد نیاز براي اجراي هر فعالیت را پیش فعالیت
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  ار اولبرگه ک
    چه کسی باید در طراحی برنامه درگیر باشد و چگونه؟  :مشارکت

-----------------------------------------------------------------------  
هـاي   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؟ که از قبل برنامه انقضاي خاصی
--------------------------------------------------------------------------------  

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

آوري اطالعات کدامند؟ اطالعات چه زمـانی و در چـه    اطالعات مورد نیاز کدامند؟ منابع جمع :ي اطالعاتآور جمع
    شوند؟  آوري شده چگونه تجزیه و تحلیل می آوري شود؟ اطالعات جمع تاریخی باید جمع

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

--------------------------------------------------------------------------------  
 اصـلی بـه تفکیـک   (نفـع و کلیـدي کدامنـد؟     هاي ذي افراد و سازمان: نفعان و افراد کلیدي شناسایی و کار با ذي
که شامل افرادي است که  درگیر/ ریزي حضور داشته باشند یم بررسی وضعیت موجود و برنامهیعنی افرادي که باید در ت

شـودکه از برنامـه    کـه شـامل افـرادي مـی     حامی/ توانند مورد مشورت قرار گیرند یا بخشی از فرایند مورد نظر هسـتند  می
  ).  ه قرار گیرندشوند که الزم است در جریان برنام محیطی که شامل افرادي می/ کنند حمایت می

  

  
  
  

  برگه کار دوم
  منابع مورد نیاز  زمان  مسوول  فعالیت
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  مرحله دوم ـ ارزیابی وضعیت موجود 
انواع اطالعات حاصل از ارزیابی وضعیت موجود، فرایند طراحی مشـارکتی برنامـه عملیـاتی بـراي ارتقـاي سـالمت را بـه        

هـا و   نامـه  آیـین / شرایط محیطی اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی     :اطالعاتی نظیر.  دهد شدت تحت تأثیر قرار می
/ هـاي قبلـی انجـام شـده     ارزشـیابی / شرایط سالمت مـردم / نیازهاي سالمت مردم/ نفعان و افراد کلیدي ذي/ قوانین موجود

هاي ارتقاي  کلی مردم به برنامهو سرانجام نگاه . . . .  ها، رفتارها  ها، باورها، عقاید، دانش سوابق، دیدگاه/ مداخالت مشابه
  .  سالمت

، این است که از یک اشـتباه رایـج پیشـگیري    »ارزیابی نیاز«به جاي » ارزیابی وضعیت موجود«علت استفاده از عبارت 
در واقـع مـا بـه دنبـال     . توجه صرف به مشکالت و مسایل و یا توجه انحصاري به نقاط قوت و منابع افـراد و جوامـع  : کنیم

ل به تمامی عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محیطی مؤثر در ارتقاي سالمت و به بیان دیگر تمامی توجه کام
  .   کننده اجتماعی سالمت هستیم عوامل تعیین

چیزي که مـردم را  (هاي بیماري  براي مثال در یک برنامه ارتقاي سالمت شهروندان ممکن است در یک محله به داده
توجـه  ) کشد چیزي که مردم را می(و یا مرگ و میر) کند به پزشکان مراجعه کنند کشاند و یا مجبور می می ها به بیمارستان

  .        شود
بیشتر، رابطه خشونت را با سن و جـنس و مرحلـه زنـدگی، زنـدگی در منـاطق بـا درآمـد ناکـافی و           براي مثال بررسی

مشـخص  » ارزیابی نیازهـا «در چنین حالتی، .  دهد ت رفاهی نشان میحاشیه شهر، میزان باالي بیکاري و پایین بودن تسهیال
» ارزیـابی وضـعیت موجـود   «هاي عملیاتی مبارزه با فقر است امـا   کند که محله نیازمند بهبود وضعیت مسکن و یا برنامه می

ان قربـانی در  کند نقاط قوت محله چه هستند و چه امکانـاتی بـراي حمایـت از کودکـ     وراي این مسأله بوده و مشخص می
براي مثال وجود یک انجمن قدرتمند حمایت از کودکان بـد سرپرسـت یـا زنـان قربـانی خشـونت کـه        . محله وجود دارد

  .  توان از این امکانات براي ارتقاي سالمت شهروندان ساکن در محله استفاده کرد می
  

  اهمیت ارزیابی وضعیت موجود در چیست؟ 
  

غازین فرایند طراحی مشارکتی برنامـه عملیـاتی ارتقـاي سـالمت، دربرگیرنـده اشـکال       گیر آ این بخش حیاتی و گاه وقت
  .  آوري  اطالعات است هاي جمع مختلفی از روش

مـان در زمینـه    گویی به انـوع سـواالت   ریزي، اطالعات مورد نیاز براي پاسخ در واقع، ما در این بخش از فرآیند برنامه       
هـاي   کنـیم و بـراي انجـام چنـین کـاري بایـد از بهتـرین روش        ، ثبت و تجزیه و تحلیل میآوري موضوع مورد نظر را جمع
  .  تحقیقاتی استفاده کنیم

  : کنید، تحت تأثیر موارد زیر هستند آوري می هایی که جمع به خاطر داشته باشید داده
 ) زیست پزشکی، رفتاري، محیطی ـ اجتماعی(تئوري یا مدل و رویکردي که مدنظر دارید •
نگاه  تئوریک شما به روابط و رفتارهاي فردي، بین فردي، اجتماعی و عوامل محیطی مؤثر بـر هـر یـک از ایـن      •

 روابط و رفتارها  
رویکرد شما به ارزیابی همه جانبه عوامل فردي، محیطی و اجتماعی به جاي تأکید صـرف بـر نیازهـاي سـالمت      •

 مخاطبان    
 )ترسموجود و در دس(منابع اطالعاتی بالقوه  •
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  اصول راهنماي مدیریت مرحله ارزیابی وضعیت موجود
  

در طراحی برنامه ارزیـابی وضـعیت   . اتان را فراهم سازید زمینه مشارکت مؤثر شرکاي دخیل در طراحی برنامه :مشارکت
ل آوري و تجزیـه و تحلیـ   نفعـان و افـراد کلیـدي در جمـع     اي عمل کنید که امکان حضور مؤثر تمامی ذي موجود به گونه

  .  اطالعات فراهم گردد و هر یک از شرکا بتوانند منابع اطالعاتی در اختیارشان را با سایر شرکا به اشتراك گذارند
  

آوري اطالعـات در دسـترس و مناسـب موجـود و تهیـه دسـتور کـار مشخصـی بـراي           توانید از طریق جمع شما می :زمان
رسی اطالعات موجود، با سرعت بیشتري این مرحلـه را بـه پایـان    نفعان برنامه به منظور بر برگزاري جلسات مشترك با ذي

البته باید توجه داشت که اجراي مناسب مرحله ارزیابی وضعیت موجود، مستلزم صرف وقت و زمان کافی اسـت  . رسانید
 گیـري صـحیح فـراهم نیسـت نبایـد از طـوالنی شـدن مرحلـه ارزیـابی          و در مواردي که اطالعات مورد نیاز بـراي تصـمیم  

  . وضعیت موجود نگران شد
نفعـان و نیـز    اي مناسـب بـراي جلـب مشـارکت مـردم، ذي      مرحله ارزیـابی وضـعیت موجـود مرحلـه     :پول و سایر منابع

اطالعات . اي خاص با بروندادي مشخص است در ضمن، این مرحله مرحله. هاي پژوهشی است متخصصان فعال در عرصه
نفعان قرار گیرد و بستر مناسبی براي جلب مشارکت مـردم، افـراد و    مردم و ذيتواند مورد توجه  حاصل از این مرحله، می

  .    گذاران و حامیان فراهم سازد نفع و نیز جلب حمایت و سرمایه سرمایه هاي ذي سازمان
  

  : الزم است که به موارد زیر توجه کنید :آوري اطالعات جمع
  

 مع و نه فقط کمبودها و مشکالت  ها و منابع افراد و جوا تأکید بر نقاط قوت، ظرفیت •
 کننده سالمت و نه فقط  بیماري و مرگ ناشی از آن تأکید بر عوامل تعیین •

  

  :در تحلیل اطالعات نیز توجه به موارد زیر مفید است    
  

بررسی اطالعات موجـود در منـابع مختلـف، بحـث و     (آوري اطالعات انتخاب کنید  روش مؤثري را براي جمع •
گفتگـوي چهـره   / هاي مشاهده محله نامه و چک لیست مردم، بحث گروهی متمرکز، تکمیل پرسشتبادل نظر با 

 ) به چهره یا نظرسنجی تلفنی
هـا را   آوري اطالعات مورد استفاده تهیه نموده و مراحل کار در هر یک از این روش هاي جمع فهرستی از روش •

 .  مشخص کنید
 .   را مشخص کنید) هاي دولتی و غیردولتی و خصوصی مانافراد و ساز(آوري اطالعات موجود منابع جمع •
و بـراي رفـع   ) فاصله اطالعات موجود و اطالعـات مـورد نیـاز   (هاي اطالعاتی خود تهیه کنید  فهرستی از شکاف •

 .    ریزي کنید تان، برنامه هاي اطالعاتی شکاف
 . اید طبقه بندي و تجزیه و تحلیل کنید آوري کرده اطالعاتی را که جمع •

  

  : به موارد زیر توجه نمایید :گیري تصمیم
  

با توجه به نتایج ارزیابی وضعیت موجود، ببینید هنوز هم مایل به طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی مـورد نظرتـان    •
هستید؟ براي مثال اقدام شما براي کاهش خشونت علیه زنان خیابانی از مقبولیت اجتمـاعی و سیاسـی برخـوردار    

  است؟   
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تـان بـه    هایی که باید در طراحی مشارکتی برنامه عملیـاتی  بر اساس نتایج ارزیابی وضعیت موجود، اولویتببینید  •
 آنها توجه نمایید،کدامند؟  

 تعیین کنید که با توجه به نتایج ارزیابی وضعیت موجود، براي پیشرفت پروژه چه باید کرد؟  •
ل منطقی شما براي اجراي برنامـه مـورد نظرتـان چیسـت؟     ببینید با توجه به نتایج ارزیابی وضعیت موجود، استدال •

 کنید برنامه شما، برنامه خوبی است؟  در واقع چرا فکر می
  

  نحوه انجام ارزیابی وضعیت موجود 
  : نفعان و افراد کلیدي الف ـ شناسایی ذي

  

 .   مند یا درگیر در موضوع مورد نظر تهیه نمایید هاي عالقه فهرستی از افراد و سازمان •
کند، چه کسی مخالف  چه کسی از برنامه شما حمایت می(نفعان و افراد کلیدي شناسایی شده را آنالیز کنید  ذي •

آن است و چه کسی موافق است اما حاضر به همراهی با شما نیست؟ چه کسی موافق است و بـا شـما همکـاري    
 ). خواهد کرد؟

  

  :ب ـ بررسی تجارب و سوابق قبلی
  

 .  لیاتی ارتقاي سالمت قبلی اجرا شده در منطقه مورد نظرتان را بررسی کنیدهاي عم 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 نتایج ارزشیابی برنامه •
 . امه دیگري در زمینه سالمت در محله مورد نظرتان اجرا شده؛ سوابق مربوطه را تهیه و بررسی نماییدچنانچه برن •
 . هاي مورد نیاز براي ارزیابی وضعیت موجود را تهیه نمایید فهرستی از داده •

  

  : هاي سالمت آوري داده پ ـ جمع
  

 هاي جمعیتی داده •
 ناشی از بیماري و مرگ میزان مرگ و میر و ابتالي به بیماري و ناتوانی •
 هاي رفتاري   داده •
 )   هاي اجتماعی، اقتصادي و محیطی شامل شاخص(هاي سالمت  داده •

  :هاي موجود نامه ت ـ بررسی قوانین و آیین
  

هـاي موجـود بـراي اطمینـان از تطـابق و همـاهنگی        نامـه  به عنوان بخشی از ارزیابی وضعیت موجود، بررسی قوانین و آیین
  : ویژه به موارد زیر توجه کنید به.  اتی شما با آنها، ضروري استبرنامه عملی

  

 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 •
 سیاست هاي مصوب    •
 قوانین و مقررات شرکاي بالقوه و رقبا  •
 اي ین بودجهقوان •
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      : اندازهاي مرتبط 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 استراتژیک مرتبط  مهانداز برنا چشم •

  

  :PEESTج ـ تحلیل 
  

توانند بر برنامـه عملیـاتی شـما تـأثیر گذارنـد را تعیـین        عوامل سیاسی، اقتصادي، محیطی، اجتماعی و تکنولوژیکی که می
  .  کنید

  : هاي اطالعاتی چ ـ تعیین شکاف
  

هاي اطالعاتی موجـود در طراحـی مشـارکتی برنامـه      شکاف.  آوري شده تا اینجاي کار را مرور کنید تمام اطالعات جمع
هـاي اطالعـاتی تعیـین شـده را      آوري اطالعـات جدیـد بـراي رفـع شـکاف      منابع و روش جمع.  تان را تعیین کنید عملیاتی

  . مشخص سازید
  

  :کننده و عوامل بازدازنده تعیین عوامل مستعد
  

عوامــل (ر تقویــت رفتــار مــورد نظرتــان را تعیــین کنیــد ایــد، عوامــل مـؤثر د  آوري نمــوده بـر اســاس اطالعــاتی کــه جمــع 
و تعیـین کنیـد بـراي    ) عوامـل بازدارنـده  (شود را مشخص سـازید   ؛ عواملی که مانع از رفتار مورد نظرتان می) مستعدکننده

  .  کننده و کاهش عوامل بازدارنده چه باید کرد توسعه عوامل مستعد
  . وم و چهارم را تکمیل کنیدهاي کار س براي ارزیابی وضعیت موجود، برگه

  

  برگه کار سوم
  

  نفعان و افراد کلیدي  الف ـ دیدگاه ذي
خـود جویـا     نظر هر یک از آنها را در مـورد برنامـه  . تان تهیه کنید نفع در برنامه عملیاتی هاي ذي فهرستی از افراد و سازمان

  .  بندي کنید شوید و به تفکیک موافقان، 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 پروژه

--------------------------------------------------------------------------------  
  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
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عالوه بر .  کننده آنها تهیه کنید کننده یا نقض اتان و منابع وضع هاي مرتبط با برنامه ات و آیین نامهفهرستی از قوانین و مقرر
  .  ها مایل به همکاري در برنامه شما هستند این مشخص سازید که کدام یک از این سازمان

----------------------------------------------------------------------------  
  اندازهاي مرتبط ـ چشم ث

تـرین   فهرسـتی از مهـم  .  کند ها کمک می انداز کدام یک از سازمان مشخص سازید که برنامه عملیاتی شما به تحقق چشم
  ).   با ذکر نام سازمان مربوطه(اندازهاي مرتبط تهیه کنید چشم

-----------------------------------------------------------------------  
  PEESTج ـ 

  .  خود را تعیین کنید  عوامل سیاسی، اقتصادي، محیطی، اجتماعی و تکنولوژیکی مؤثر بر برنامه عملیاتی
--------------------------------------------------------------------------------  

  هاي اطالعاتی  چ ـ شکاف
 طالعاتی را بدانید؟خواهید چه ا تان چیست؟ شما می هاي اطالعاتی شکاف

 
  برگه کار چهارم

  
  :هاي کاري اول، دوم و سوم موارد زیر را تکمیل کنید با توجه به ارزیابی وضعیت موجود و رجوع به برگه

  

ترین مسایل سالمت مرتبط با برنامه  فهرستی از مهم .ترین مسایل سالمت مرتبط با برنامه عملیاتی شما الف ـ مهم 
گویی بـه آن، زمـان در    براي این کار به جمعیت متاثر از موضوع سالمت مورد نظر، امکان پاسخ.  عملیاتی خود تهیه کنید

  . اختیار براي اجراي برنامه و غیره توجه کنید
-----------------------------------------------------------------------  

 کننده  ب ـ عوامل مستعد
  .  توانند به اجراي برنامه عملیاتی شما کمک کنند شخص سازید که میتان، عواملی را م بر اساس تحلیل

--------------------------------------------------------------------------------  
 ج ـ عوامل بازدارنده

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

  د ـ احتمال موفقیت برنامه
عملیـاتی شـما     تعیین کنید که با توجه به تحلیل وضعیت موجود و عوامل مستعدکننده و بازدارنده، امکان موفقیـت برنامـه  

  چقدر است؟ 
-----------------------------------------------------------------------------------------  

  ح 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؟ 

  ختصاصیمرحله سوم ـ تعیین هدف کلی، گروه هدف و اهداف ا
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  . اي است براي تعیین هدف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی ، مرحله3مرحله 
درك صحیح ارتباط بین اهداف کلی و اختصاصی و نیازهاي واقعی گروه هدف موجب تقویت برنامه عملیـاتی شـما   

  .   شود براي ارتقاي سالمت می
  

  اصی در چیست؟ اهمیت تعیین گروه هدف و اهداف کلی و اختص
  

عـالوه بـر ایـن، راهکارهـاي مـورد      . خود را طراحی کنیـد   توانید نظام ارزیابی برنامه با تعیین اهداف کلی و اختصاصی می
  . شوند استفاده در برنامه شما نیز براي تحقق اهداف کلی و اختصاصی انتخاب می

  .    برنامه شما، حیاتی استبراي ارزشیابی تأثیر و نتیجه  SMARTانتخاب اهداف اختصاصی      
  

  هدف کلی 
  

هـاي عملیـاتی ارتقـاي سـالمت      اکثـر برنامـه  .  هدف کلی، بیانگر مسیر دلخواه یا دستاورد کلی یک برنامه عملیـاتی اسـت  
  .  توان چند هدف کلی انتخاب کرد تر می هاي عملیاتی بزرگ داراي یک هدف کلی هستند، البته در برنامه

  : باشند لی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت شامل موارد زیر میهایی از اهداف ک مثال
  

 » تمامی کودکان شهر زندگی عاري از خشونت خانگی را تجربه کنند« •
 » هیچ کودکی قربانی خشونت نشود« •

  

  :شویم رو می هاي متعددي روبه اغلب در تعیین هدف کلی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت، با چالش
  

 .  ، مبتنی بر بیماري ومرگ هستنداغلب اطالعات موجود •
 .   شواهد کافی براي اثبات کارایی بسیاري از مداخالت وجود ندارد •
 . حامیان برنامه خواهان پذیرش مسوولیت مداخالت و ارزیابی تأثیر آنها هستند •

  

ري از بـراي مثـال در پیشـگی   . سـازد  به خاطر داشته باشید که هدف کلی، مسیري را کـه بایـد طـی کنـیم مشـخص مـی      
  .  خواهیم تعداد قربانیان را کاهش دهیم خشونت خانگی، می

اي خطی و یک طرفه بین بیماري و مرگ بـا   شود که رابطه در پیشگیري از یک معضل سالمت اغلب چنین تصور می
  .  ریزي نمود توان مستقل از بیماري و مرگ هم برنامه سالمت وجود اما براي سالمت می

اي غیرخطی بین بیماري و مرگ بـا سـالمت برقـرار     توانیم رابطه عملیاتی ارتقاي سالمت ما می در واقع، در یک برنامه
مثل ارتقاي سالمت شهروندان محلـه  (کنیم و در جستجوي تعیین یک هدف کلی مستقل از بیماري و مرگ و مثبت باشیم

  ).  آباد حسن
. براي ارتقاي سالمت هسـتیم » تعیین مسیرهاي مهمدر حال «باید توجه داشت که در فرآیند تدوین هدف کلی، ما تنها 

  : رسیدن به اجماع در این مسأله به خصوص در موارد زیر بسیار مهم است
  

 .  هاي کمی، به خوبی در دسترس و فراهم نباشند داده •
 .  نوآوري یا روش جدیدي مورد نیاز باشد •
 .   نفعان آرا و عقاید مختلفی در باره برنامه داشته باشند ذي •

  

هـاي قابـل    هاي مرتبط با محصول کـار و در قالـب شـاخص    مان را در قالب واژه آل آن است که اهداف کلی البته ایده
  . سنجش بیان کنیم
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و نقاط قوت و (هایی از انواع مختلف هدف کلی  در ادامه مثال.  اهداف کلی می توانند مشکل نگر یا مثبت نگر باشند
  . شود ارایه می) ضعف آنها
کاهش میزان ابتالي به بیمـاري، معلولیـت و مـرگ و میـر بـه علـت وسـایط نقلیـه موتـوري،          : لی مشکل نگرـ هدف ک

  . سقوط در دوران سالمندي و پیشگیري از خفگی کودکان با جسم خارجی
v پذیر است هدف، واضح و روشن و در عین حال در خصوص میزان تغییر مورد انتظار انعطاف: نقاط قوت . 
v هـاي عملیـاتی    نگـر برنامـه   بتنی بر آسیب بیان شده و ممکن است با مبانی تئوریـک مثبـت  هدف م: نقاط ضعف

  .  ارتقاي سالمت تناسبی نداشته باشد
  . آموزان، ارتقاي سالمت عابران پیاده، ارتقاي سالمت سالمندان ارتقاي سالمت دانش: نگر ـ هدف کلی مثبت

v ت برنامه استهدف، واضح و روشن و مبتنی بر نتایج مثب :نقاط قوت  . 
v پذیرش مسوولیت چنین هدفی نیازمند طراحی و توسعه شاخص هاي مناسب است :نقاط ضعف .    
  

  اهمیت تعیین هدف کلی
  

سازد که بهتر اسـت چنـین مقصـدي واقعـی و      هدف کلی، مسیر کلی برنامه عملیاتی براي رسیدن به مقصد را مشخص می
نگري که مبتنی بر نتایجی شفاف  باشد، راهنمـاي خـوبی بـراي انتخـاب      هدف کلی مثبت.  مورد عالقه گروه هدف باشد

اي که براي ارتقـاي سـالمت    هرگونه تغییري در وضعیت موجود جامعه. هاي یک برنامه عملیاتی است راهکارها و فعالیت
  .  ی ما نداردکنیم، ممکن است راهکارهاي ما را تغییر دهد اما اغلب تأثیر چندانی بر هدف کل ریزي می آن برنامه

مجموعـه اهـداف   . داشتن یک هدف کلی روشن و واضح براي طراحی نظام ارزیابی برنامه عملیـاتی ضـروري اسـت         
تواند بیانگر تئوري مورد استفاده شما براي ارتقاي سالمت باشد البته به شرط آن  کلی و اختصاصی برنامه عملیاتی شما می
  .  که از یک نظم منطقی برخوردار باشند

  
  گروه هدف 

  

. کنیم که مستلزم توجـه خـاص بـراي تحقـق هـدف کلـی برنامـه عملیـاتی اسـت          ما در این مرحله، جمعیتی را مشخص می
  .  شناخت دقیق گروه هدف، گام مهمی براي تعیین اهداف کلی و اختصاصی شفاف است

از ارزیـابی وضـعیت موجـود     توجه داشته باشید که تعیین گروه هدف ممکن است اولین حرکتی باشد کـه شـما پـس   
عملیـاتی    هاي هـدف اولیـه و میـانی برنامـه     هاي مختلفی را به عنوان گروه توانید گروه عالوه بر این شما می. دهید انجام می

  .  خود انتخاب کنید
  

  اهمیت تعیین گروه هدف 
  

ن اهداف اختصاصی و راهکارهاي تعیین مناسب گروه هدف، بسیار مهم است زیرا در انتخاب تئوري مورد استفاده و تعیی
  .    تحقق هر یک از اهداف اختصاصی راهگشا است

  
  

  اهداف اختصاصی
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هاي برنامه عملیاتی ارتقاي  هدف اختصاصی، عبارت کوتاهی است که بیانگر محصول یا تأثیر مورد نظر از اجراي فعالیت
  ). کسی و تا چه زمانی اتفاق افتدبراي مثال این که چه مقدار از چه چیزي باید براي چه (سالمت است 

داراي خصوصیات زیـر   SMART یک هدف .  باشد SMARTاهداف اختصاصی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت  باید 
  :است
  
v اختصاصی)Specific :(      هدف اختصاصی باید بگوید که چه کسی یا چه چیزي مـورد تأکیـد بـوده و چـه نـوع

  .  تغییري مورد نظر است
v ريگی قابل اندازه)Measurable:(    هدف اختصاصی باید شامل مقدار یا نسبت تغییر مورد انتظار بـوده و قابـل

  .  گیري باشد اندازه
v مناسب)Appropriate(:       هدف اختصاصی باید نسبت به نیازها و تمایالت مخاطـب و نیـز توجـه بـه هنجارهـا و

  .  انتظارات اجتماعی، حساس باشد
v مبتنی بر واقعیت)(Realistic :طـور منطقـی و     اختصاصی باید شامل حدي از تغییـر باشـد کـه بتوانـد بـه      هدف

  .  تحت شرایطی خاص به دست آید
v زمانی محدوده)Time-bound(:     طـور روشـن، دوره زمـانی دسـتیابی بـه تغییـرات        هـدف اختصاصـی بایـد بـه

  .  رفتاري مورد نظر را مشخص سازد
  

  مدت  اهداف اختصاصی کوتاه
  

  .  توان اهداف اختصاصی را به کوتاه و بلند مدت تقسیم نمود نتظار براي تحقق هدف کلی برنامه میبر اساس زمان مورد ا
ماه و یا تا دو سال است و  3تا  2مدت به کوتاهی   به عنوان یک قانون کلی، چارچوب زمانی اهداف اختصاصی کوتاه     

  . سال است 5تا  2مدت،   براي اهداف اختصاصی طوالنی
اف اختصاصی کوتاه مدت بیانگر نتایج کوتاه مدت و بینابینی است کـه الزم اسـت بـراي ایجـاد تغییـرات پایـدار       اهد      

براي مثال تغییر سطح دانش گروه هدف براي اتخاذ رفتار سالم مورد نظـر یـک هـدف بینـابینی     . طوالنی مدت، اتفاق افتد
سـت ارتقـاي سـالمت، هـدف اختصاصـی بینـابینی بـراي        به همین ترتیب، افزایش حمایت سیاستگذاران از یک سیا. است

  .  اجراي آن سیاست است
  : پردازیم هاي مرتبط با اهداف اختصاصی کوتاه مدت می در این قسمت به برخی از مثال      

  

دانند که در صورت مواجهه بـا خشـونت خـانگی بـه      آباد می مادران جوان محله حسن% 90در اولین سال برنامه،  •
 .   کنند کجا مراجعه

 .   هاي والدي عاري از خشونت آشنا باشند آباد، با مهارت والدین محله حسن%  80تا پایان اولین سال برنامه،  •
  

  اهداف اختصاصی طوالنی مدت
  

سـازند،   اهداف اختصاصی طوالنی مدت، نتایج یا تغییرات مورد نیاز براي تحقق اهـداف برنامـه عملیـاتی را مشـخص مـی     
  .  ن بروز خودکشی یا بهبود وضعیت ایمنی ناشی از اجراي یک سیاست تولید خودروي ایمن در کشورمانند کاهش میزا

  : پردازیم هاي اهداف اختصاصی بلندمدت می در این قسمت به برخی از مثال
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 .  کاهش یابد%  50آباد به میزان  تا پایان سال سوم برنامه، میزان بروز خودکشی جوانان محله حسن •
 . آباد تا پایان سال سوم برنامه صدي کودکان قربانی خشونت جنسی در محله حسندر 30کاهش  •
 

بسیار مهم است که اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی شما براي ارتقاي سالمت اختصاصی، عملی و مبتنی بر واقعیـات  
 .  باشد

   
   اصول راهنما براي مدیریت تعیین هدف کلی،گروه هدف و اهداف اختصاصی

  

ها و ایجـاد انگیـزه    ارتقاي سالمت نیازمند جلب مشارکت مخاطبان، توسعه هماهنگی و همکاري سایر سازمان :مشارکت
هاي همکار و اعضاي تـیم سـالمت بخواهیـد کـه در      براي این کار باید از مخاطبان، سازمان. در اعضاي تیم سالمت است

  .  تعیین اهداف کلی و اختصاصی مناسب سهیم شوند
  

حله در طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت آن قدر حیاتی است که باید اطمینان حاصـل کنیـد   این مر :زمان
هاي گروهـی طـوالنی    البته استفاده بهینه از زمان در اختیار و اجتناب از بحث. اید که زمان مناسبی را به آن اختصاص داده

  . مدت نیز ضروري است
  

مثل ایاب و ذهاب، اسکان، غـذا و  (قیم این مرحله شامل هزینه معمول جلسات مرتبط هاي مست هزینه :پول و سایر منابع
  .  نفعان است هاي غیرمستقیم شامل زمان الزم براي مذاکره با ذي و هزینه) غیره

  

هاي آموخته شده و نتایج  هاي عمیاتی قبلی و نیز درس آوري شده در مورد برنامه اطالعات جمع :آوري اطالعات جمع
کننـده نیـز    توجه به اطالعات منـابع مـالی موجـود و عوامـل تعیـین     . ؛ منابعی ارزشمند و کلیدي براي این مرحله هستندآنها

  .  ضروري است
  : هاي مرتبط با موارد زیر باشید براي تعیین هدف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی به دنبال داده

  

 کاهش آسیب و بیماري و مرگ حاصله •
 ی و رفتاري عوامل زیست ـ پزشک •
 ) مانند شرایط مسکن، میزان انزوا و تنهایی مخاطبان(عوامل اجتماعی ـ محیطی  •
  

براي این کار باید به .  محصول کلیدي این مرحله، تعیین سلسله مراتبی از اهداف کلی و اختصاصی است :گیري تصمیم
  .   گیري کنید ریزي تصمیم برنامهنتایج مورد انتظار از برنامه عملیاتی خود فکر کنید و با مشارکت شرکاي 

  
  نحوه تعیین اهداف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی 

  

  : الف ـ تدوین هدف کلی
  .  ، نتیجه مورد انتظار از اجراي برنامه را در قالب کلمات مثبت و واقعی بیان کنید با توجه به گروه هدف برنامه عملیاتی

  

   :ب ـ تعیین عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی
از توجـه کـافی بـه عوامـل رفتـاري و      . خود را مشخص سـازید   عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی •

یـا  » فقدان«عوامل شناسایی شده را به شکل مثبت و نه با کلمات .  شرایط محیطی اجتماعی اطمینان حاصل کنید
شـوند شـامل همبسـتگی     خشـونت مـی   براي مثال عواملی که موجب حفاظـت از مـردم در برابـر   . منفی بیان کنید

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


41 
 

آمیـز   هـاي پایـدار، مهـارت کنتـرل خشـم، حـل مسـالمت        اجتماعی، سرمایه اجتماعی، محـیط حمـایتی، خـانواده   
  .  ها و درآمد کافی است درگیري

شما مشکل است، بیان منفی عوامل   اگر رسیدن به بیان مثبتی از عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی •
در سمت چپ کاغذ بنویسید و در سمت راست کاغذ معادل مثبت آن را یادداشت کنید طوري که با  مذکور را

 :مثال.  تا کردن کاغذ، بیان منفی و مثبت هر یک از عوامل روي هم قرار گیرند
  

  اعتماد به نفس باال  --------اعتماد به نفس پایین -
 خانواده همبسته  ------خشونت خانگی  -
 جوانان اجتماعی ------جوانان ایزوله  -
 زندگی عاري از خشونت  ----------خشونت  -
 
براي رسم هندسی زنجیره . اید، تهیه کنید سپس فهرستی از عوامل مؤثر در هر یک از عواملی که مشخص نموده •

توانیـد از   خود و نیز علل مـؤثر در هـر یـک از ایـن عوامـل مـی        عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی
هـاي   تـر و یـا در موقعیـت    هاي عملیاتی کوچـک  انجام این مرحله در برنامه.  ار استخوان ماهی استفاده کنیدنمود
 . تر الزامی نیست ساده

 
  : پ ـ تعیین گروه هدف

خود و بر اساس  نتایج تحلیل وضـعیت موجـودي کـه انجـام       با نگاهی به عوامل مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی
باشـند تعیـین    عملیاتی شما نیازمند توجه خاص مـی   هایی را که براي تحقق اهداف برنامه ترین گروه یا گروه مداده اید، مه

  ). درآمد هاي کم شوند، کودکان خانواده ها نگهداري می مانند کودکان زیر سه سال که در مهد کودك(کنید 
  : ت ـ تدوین اهداف اختصاصی

یه و بینابینی و عوامل مؤثر در تحقق هـدف کلـی و اهـداف اختصاصـی برنامـه      بر اساس هدف کلی برنامه،گروه هدف اول
  .  عملیاتی خود را تعیین کنید
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  برگه کار پنجم
  

  الف ـ هدف کلی پروژه 
  .  خواهید با اجراي برنامه عملیاتی خود به چه چیزي دست یابید در قالب کلمات مثبت بیان کنید که می

-------------------------------------------------------------------------------  
  ب ـ عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی 
  .    خود را تعیین نمایید  عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  پ ـ گروه هدف  
، گروه هـدف برنامـه را    بر اساس عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی و نتایج ارزیابی وضعیت موجود برنامه عملیاتی

  :براي این کار جدول زیر را تکمیل نمایید. تعیین کنید
  

  عامل کلیدي  گروه هدف
    
    
    

  

  
  ـ اهداف اختصاصی ت 

خود، یک هدف اختصاصی نوشته و آن   براي تأثیر بر هر یک از عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی
هـاي محلـه    مثل تـدوین دسـتورالعمل ایمنـی کودکـان زیـر سـه سـال مهـدکودك        (را با گروه هدف مربوطه مرتبط سازید

  ).  و تا پایان سال جاريآباد در برابرگیرکردن جسم خارجی در گل حسن
  :  اهداف اختصاصی طراحی شده را بر اساس زمان مربوطه به تفکیک زیر یادداشت کنید

  : اهداف اختصاصی
  : ـ کوتاه مدت

  
  : ـ بلندمدت

  

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


43 
 

  خالصه برگه کار پنجم
  .  قل سازیدمنت 6آماده باشید تا هدف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی را در قالب مدل منطقی در مرحله 

 
  هدف کلی

  
  گروه هدف

 
 مدت اهداف اختصاصی کوتاه

  
  
  

  مدت اهداف اختصاصی طوالنی
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  در تعیین اهداف اختصاصیاستفاده از عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی
  :مثال اول

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

  

  ثر در تحقق هدف کلیؤعوامل کلیدي م
  :عوامل اجتماعی ـ محیطی

   

  ـ خانواده پایدار
هاي مراقبـت  از کـودك    ـ مهارت

و اتخاذ شیوه زندگی ایمن توسـط  
  والدین و ارایه دهندگان مراقبت 

  ـ زندگی در جامعه ایمن   
  

  :عوامل روانی ـ اجتماعی
  

  ـ اعتماد به نفس 
گیــــري و   هـاي تصـمیم   مهـارت  ـ

  سازش با شرایط 
  ـ احساس تعلق به جامعه 

  : عوامل شیوه زندگی ایمن
  

  وضعیت دلخواه ایمنی نوجوانان ـ 
  ها و رفتارهاي جنسی ایمن نگرشـ 
  رهایی از اعتیاد به مواد مخدر و دخانیاتـ 
  اتخاذ شیوه زندگی ایمنـ 
  

  
  : آسیب و بیماري حاصله

  
  ي و غیرعمدي هاي عمد آسیبـ 
  ها  پیشگیري ازآسیبـ 

  

  . خود را بر اساس آن بیان کنید  را ارایه دهد که اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی» هایی قالب«تواند به شما  این موارد می
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  اهداف اختصاصی  عوامل کلیدي
  عوامل اجتماعی ـ محیطی

دهنـدگان   زندگی ایمن توسط والـدین و ارایـه   هاي مراقبت از کودك و اتخاذ شیوه ـ مهارت  خانواده پایدار
 مراقبت

  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
افزایش تعداد نوجوانانی که با خانواده، همساالن و جامعه ارتباط مثبتی برقرار نموده، سازگار حس تعلق به جامعه                                     

  . بوده و با آنها مشارکت نمایند
  عوامل شیوه زندگی

  . یابند افزایش تعداد نوجوانانی که به وضعیت ایمنی دلخواه دست می  نوجوانی ایمن 
رفتــــار و نگــــرش 

  جنسی ایمن  
  . کنند وجوانانی که رفتارهاي ایمن جنسی را اتخاذ میافزایش تعداد ن

ــواد   ــایی از مـ رهـ
مخدر                                       

  عدم استفاده از الکل و سایر مواد مخدر در بین نوجوانان

        . افزایش تعداد جوانانی که در پی یک شیوه زندگی ایمن هستند  شیوه زندگی ایمن
  هاي حاصله بیماريعوامل آسیب و 

هاي عمدي و  آسیب
  غیر عمدي    

  هاي عمدي و غیرعمدي کاهش بروز مرگ و میر و معلولیت نوجوانان ناشی از آسیب

ــگیري از  پیشـــــــ
  ها آسیب

  هاي قابل پیشگیري در بین نوجوانان کاهش میزان بروز آسیب
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ها و منابع  مرحله چهارم ـ تعیین راهکارها، فعالیت  
  

هایی که منجر به تحقق اهداف کلی و اختصاصی برنامه عملیاتی می شـوند و نیـز منـابع     ه، راهکارها و فعالیتدر این مرحل
در واقع، نحوه دستیابی به نتایجی که در اهداف کلـی و اختصاصـی شـما    . گردد ها تعیین می مورد نیاز براي اجراي فعالیت

  .  شود ها تعیین می نه هر یک از فعالیتهایی که باید انجام شوند و هزی اند، فعالیت تعیین شده
  

  ها و منابع در چیست؟ یین راهکارها، فعالیتعاهمیت مرحله ت
  

انتخـاب  .  سازد خواهید به دست آورید، با هم مرتبط می خواهید انجام دهید با آنچه که می این مرحله آنچه را که شما می
  .  شود تري می تفضیلی دقیق هاي شفاف و روشن موجب طراحی برنامه راهکارها و فعالیت

  
  ها و منابع هایی براي مدیریت تعیین راهکارها، فعالیت دستورالعمل

  

ریـزي در اجـراي ایـن مرحلـه از طراحـی مشـارکتی برنامـه عملیـاتی ارتقـاي سـالمت،            حضور شرکاي برنامـه  :مشارکت
ترل عوامل مختلـف مـؤثر در تحقـق اهـداف     حضور افراد ماهر در زمینه کن.  ریزي شما شود تواند موجب تقویت برنامه می

خواهد شـد     هاي منتخب ریزي، موجب تقویت مبانی علمی و اجرایی راهکارها و فعالیت شما در تیم برنامه  برنامه عملیاتی
البته آشـنایی کامـل تـیم    ).  ها، ارتباطات و توسعه اجتماعی و فرهنگی، برنامه و بودجه مانند متخصصین سالمت و آسیب(

  . هاي برنامه با شرایط و مختصات فیلد کاري شما ضروري است ی راهکارها و فعالیتطراح
  

رود امـا بایـد در صـورت امکـان، زمـان خاصـی را بـراي         این مرحله با مشارکت افراد اندك، به سرعت پـیش مـی   :زمان
  .  نفعان در این مرحله در نظر بگیرید مشارکت سایر ذي

  
مرحله از طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی، مستلزم توجه خاص بـه منـابع مـالی، انسـانی و     این   انجام :پول و سایر منابع

.  گـذاران و حامیـان مـالی اسـت     هاي خلق منابع و جلـب حمایـت سـرمایه    تجهیزات در اختیارمان و نیز توجه ویژه به روش
نـابع مـالی مـورد نیـاز بـراي اجـراي برنامـه        ها و توجه به نقش شرکا و منابع آنهـا در تـأمین م   داشتن برآورد دقیقی از هزینه
  .  عملیاتی نیز ضروري است

  
هـاي مشـابه    در این مرحله نیازمند بررسـی راهکارهـا و مـداخالت مثبـت و اثـربخش سـایر برنامـه        :ها آوري داده جمع
وسـایل و   ممکن است نیازمنـد پـیش آزمـون برخـی از    .  شناخت دقیق جامعه یا گروه هدف، بسیار با ارزش است.  هستیم

مواد آموزشی و یا مداخالت مختلـف و انجـام مطالعـات میـدانی در مقیـاس کوچـک باشـید تـا بـر اسـاس نتـایج حاصـله             
بـراي ارتقـاي سـامت و سـالمت     .  تري اجرا کنیـد  هاي آموزشی و سایر مداخالت مورد نظرتان را در سطح گسترده برنامه

باشید که بتوانید کارتان را بـر اسـاس آن شـکل داده و بـا توجـه بـه عوامـل        هایی  ها و توانایی مردم، به دنبال منابع، سرمایه
  .  کننده اجتماعی ـ محیطی سالمت، راهکارهاي مناسب را انتخاب نمایید تعیین
سـازند تـا بـه     هایی هستند که شما را قادر مـی  تصمیمات کلیدي حاصل از این مرحله، راهکارها و فعالیت :گیري تصمیم

هـا، بایـد ببینیـد چـه      بـا توجـه بـه محـدودیت منـابع در تمـامی برنامـه       .  خود دست یابید  رنامه عملیاتیاهداف اختصاصی ب
این تصمیمات بـه شـما کمـک    .  اند هایی جدید هستند، کدام یک از آنها در حال تغییراند وکدام یک از قلم افتاده فعالیت
اید مقایسه کنید و در صورت امکان از منابع  گذشته انجام داده عملیاتی خود را با آنچه که در  هاي برنامه کند تا فعالیت می
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در ضمن با توجه بـه منـابع   .  استفاده کنید   تان نیز در راستاي تحقق اهداف برنامه عملیاتی هاي موجود در سازمان و فعالیت
د تخصـیص منـابع بیشـتر    توانید تعیین کنید که چه کارهایی ممکن و عملی بوده و آغـاز چـه کارهـایی نیازمنـ     موجود، می

  .  است
  

  ها و منابع  نحوه تعیین راهکارها، فعالیت
  

  : الف ـ تعیین راهکارهاي ممکن
از طریـق  ) با مراجعه به فهرست راهکارهاي ارتقـاي سـالمت  (اتان را  راهکارهاي ممکن براي تحقق اهداف برنامه عملیاتی

در این قسمت سؤال کلیدي این .  مرحله قبلی، تعیین نماییدبارش افکار براي هر یک از اهداف اختصاصی تعیین شده در 
هاي مشابه رجـوع   ؟ براي تعیین راهکارهاي ممکن به سوابق برنامه»براي تحقق اهداف برنامه  عملیاتی چه باید کرد«: است

ت و اجـرا و نیـز   کسانی را براي مشورت انتخاب کنید که در زمینه طراحـی و مـدیری  .  کنید و با افراد ماهر مشورت نمایید
  .  هاي عملیاتی، سوابق و تجارب مثبتی دارند پایش و ارزشیابی برنامه

  
  :  هاي هر یک از راهکارهاي منتخب را تعیین کنید ب ـ بهترین راهکارها و فعالیت

ا هـ  هاي هر راهکار،کسانی که مسسول هر یک از فعالیت براي هر هدف اختصاصی، فهرستی از راهکارهاي عمده، فعالیت
  .  دهنده موفقیت در اجراي آنها را تهیه نمایید هاي نشان هستند و شاخص

  
  : هاي جاري پ ـ بررسی فعالیت
شما، کدام فعالیت هم اکنون توسط سازمان شما یا شـرکاي تـان     بینی شده در برنامه عملیاتی هاي پیش ببینید از بین فعالیت

یابند، حذف شـوند یـا نیازمنـد تغییـر هسـتند و یـا آنهـایی را کـه جدیـد          هایی را که باید ادامه  در حال اجرا است؟ فعالیت
هـاي   کنـد تـا فعالیـت    این کار به تمام شرکاي طراحی مشارکتی برنامه عملیـاتی شـما کمـک مـی    .  هستند، مشخص سازید

  . بندي کنند بندي و زمان را دوباره اولویت   موجود و یا جدید برنامه عملیاتی
  

  :ت ـ ارزیابی منابع
 .  اتان را بررسی کنید مورد نیاز براي اجراي برنامه عملیاتی) مالی و انسانی(منابع  •
را بررسـی نمـوده و شـکاف    ) ها هاي ارایه شده توسط سایر سازمان ها و فعالیت حتی برنامه(آخرین منابع موجود  •

 .  منابع مورد نیاز با منابع موجود را بررسی کنید
 .  ها را کشف نمایید از سایر سازمان) انسانی یا مالی(هاي خلق منابع مورد نیاز  راه •
هایی از آن را تا زمان خلق منابع جدیـد،   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 معلق نگه می
  

  راهکارهاي ارتقاي سالمت 
  

کنـد تـا دانـش و     کار با مردم، چه به صورت فرد با فرد یا گروهی، به مـردم کمـک مـی    :ها مشاوره و آموزش مهارت
شان را فرا گیرند و امکان حمایت دایمی از کسانی که نیازمند کنترل بیشـتري در   هاي مورد نیاز براي بهبود سالمت مهارت
  .  سازد اشان هستند را فراهم می زندگی
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کنـد تـا در مـورد     هاي تلویزیونی به مردم کمک می ها، مقاالت روزنامه و مجالت و برنامه بروشورها و اطالعیه :آموزش
  .  کنند، بیشتر بیاموزند ایمنی خود، خانواده، محله و شهري که در آن زندگی می

ط زنـدگی و تفـریح کودکـان    سازي محی هاي ایمن براي مثال برنامه تلویزیونی ایمنی کودکان، همراه با آموزش مهارت    
  . سال را نیز به والدین ارایه دهد 3هاي ایمنی کودکان زیر  تواند توصیه می
هاي عمومی مبتنی بر جامعه که توسـط   هاي آموزشی با حضور متخصصان سالمت و نیز سایر برنامه سمینارها و کارگاه     

هایی را کسـب   کند تا دانش و مهارت وند، به مردم کمک میش ارایه می  هاي غیردولتی فعال در عرصه جامعه سالم سازمان
  .  شود نمایند که منجر به اقدامات بعدي براي  ارتقاي سالمت آنها می

  

هاي بازاریابی تجاري  براي  هاي عمومی متکی بر ابزارها و تکنیک در بازاریابی اجتماعی، از بسیج :بازاریابی اجتماعی
ماننـد برگـزاري بسـیج    .  شـود  قویت اقدام اجتماعی آنها براي  ارتقاي سالمت اسـتفاده مـی  نفوذ و تأثیر بر نگرش مردم و ت

  . اي سالمت کودکان با استفاده از شعارها و برندهاي سالمت کودکان رسانی چند رسانه هاي اطالع
موتورسـیکلت و  ها مثل مرگ و میر ناشی از تصادف با  ممکن است از بازاریابی اجتماعی براي آشنایی مردم با آسیب

  .   یا یک اقدام ایمنی  مثل بستن کمربند ایمنی استفاده شود
  

این کار با ایجاد انگیزه و تقویت قدرت، کنترل و نفوذ قربانیان یک آسیب بـراي کمـک    :خودیاري/ حمایت متقابل
  . گیرد به خود و سایر قربانیان آن آسیب صورت می

جوش به یکدیگر و سایر افرادي که مشکلی مشـابه بـا آنـان دارنـد کمـک      هاي خودیار به صورت خود اعضاي گروه      
  .   شود افراد به زندگی سالم و طبیعی خود بازگردند کاسته شود و تا آنجا که می  کنند تا از تأثیر بیماري و آسیب می

  

اي معلـوالن و نابینایـان،   هاي مختلفی مانند ایجاد مسیر ایمن بـر  با جلب مشارکت مردم امکان اجراي پروژه :بسیج جامعه
زمین بازي ایمن براي کودکان، ترویج شیوه زندگی سالم ، پیشگیري و کنترل خشونت خانگی در جوامـع مختلـف شـهر    

  . شود فراهم می
هاي عملیاتی پیشگیري و کنترل خشـونت بـراي کمـک بـه      برخی از این موارد مانند ترویج شیوه زندگی سالم و برنامه

هـاي احـداث معـابر ایمـن بـراي       سایر موارد مانند ایجاد فضاي بازي ایمـن و پـروژه  .  شوند دم طراحی میتغییر رفتار در مر
  .  شوند هاي سالمت و ایمنی محله اجرا می معلوالن و نابینایان به منظور توسعه زیرساخت

و نهـادي کـه از دور مراقـب    کنند اغلب به عنوان واسـطه، رابـط    هایی که براي بسیج شهروندان جوامع کار می سازمان     
سالمت شهروندان است، عمل نموده و افرادکلیدي نظیر متخصصان مسایل سالمت  و شـهروندان جوامـع را بـه یکـدیگر     

  . شوند هاي عملیاتی  ارتقاي سالمت  می نزدیک نموده و موجب توسعه ظرفیت جوامع براي سازماندهی و مدیریت برنامه
  

ها، قوانین و مقررات و درکل فرایند سیاست  هاي عمومی، دستورالعمل سیاست :یهاي حامی سالمت و ایمن سیاست
  .  گذاري، تأثیر مستقیمی بر سالمت مردم دارند و قانون

براي مثال، سیاست هاي مصوب شوراي شهر در زمینه اسـتانداردهاي سـالمت خانـه، مدرسـه، محـل کـار و تفـریح و        
هاي  هاي مختلف کار، تحصیل، تفریح و زندگی با آسیب وندان در موقعیتشود که شهر نظارت بر اجراي آنها موجب می

کمتري رو به رو شوند و نیز از زندگی سالم تـري برخـوردار شـوند و یـا مقـررات مربـوط بـه پیشـگیري از زورگیـري از          
یـا  تـر   آمـوزان بـزرگ   تـر در برابـر دانـش    آمـوزان کوچـک و ضـعیف    آموزان در مدارس موجب حفاظت از دانـش  دانش

  .  شود پرخاشگر می
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قــوانین اســتفاده اجبــاري از کــاله ســالمت در هنگــام رانــدن دوچرخــه و موتــور ســیکلت نیــز از شــهروندان در برابــر  
  .  کند هاي مربوطه محافظت می آسیب

  
  

  برگه کار ششم
  

  الف ـ تعیین راهکارهاي ممکن 
ی از راهکارهـاي ممکـن ارتقـاي سـالمت تهیـه      براي هر یک از اهداف اختصاصی تعیین شده در برگه کار قبلـی، فهرسـت  

هاي برنامه عملیاتی خود  از مشارکت نمایندگان گروه هدف، متخصصان سالمت و  براي تعیین راهکارها و فعالیت.  کنید
ه هاي عملیاتی مشابه قبلـی اسـتفاد   هاي مورد نظر و مدیران ماهر در زمینه تأمین منابع مالی و پایش و ارزشیابی برنامه آسیب
  .   کنید

  

  راهکارهاي ممکن  هدف اختصاصی

    

    

    
  هاي خاص ب ـ انتخاب بهترین راهکارها و تعیین فعالیت

  :در جدول زیر
  .  بهترین راهکارها را وارد نمایید

 .  هاي هر راهکار را وارد کنید فعالیت
  . نام مسووالن هر فعالیت را وارد کنید

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


50 
 
  

  مسووالن  ها عالیتف  راهکارها  اهداف اختصاصی  گروه هدف

          

          

  ).  اگر برنامه جدید نیست(تان را مرور کنید  هاي جاري سازمان ـ فعالیتپ
  

  . هاي جاري که باید حذف شوند تهیه کنید ـ فهرستی از فعالیت
--------------------------------------------------------------------------------  

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

  .  هاي جاري که باید تغییر کنند و تغییرات مورد نظر تهیه کنید ـ فهرستی از فعالیت
--------------------------------------------------------------------------------  

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

 ت ـ ارزیابی منابع
 

 : را تعیین کنید) پول و منابع انسانی(منابع الزم براي اجراي برنامه 
-------------------------------------------------------------------------------  

  ) پول و منابع انسانی(ابع در دسترس منـ 
-------------------------------------------------------------------------------  

  ) پول و منبع انسانی(هاي منابع  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 ل راهکارها و فعالیتمثا

  

 .  تمام نوجوانان داراي نگرش و رفتارهاي ایمن جنسی باشند :هدف برنامه
  
 آموزش نوجوانان  :کارهاي کلیدي راه

  

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

 .  آموزند هاي کوچک به بهترین شکل می نوجوانان در گروه •
 . کنند سالی که اطالعات خوبی را ارایه دهند، اعتماد می نوجوانان به افراد هم •
 .  آموزند اي، مطالبی را می هاي آموزشی چندرسانه نوجوانان از بسیج •
  
 : 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 عطراحی و اجراي بسیج اطال •
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  تکمیل و توسعه شاخص ها - مرحله پنجم
جـدول زیـر   .  هاي قابل سنجش و مرتبط با هر هدف اختصاصی و راهکار مربوطه را تعیین کنیم ، باید شاخص5در مرحله 

اي پیشـنهادي را ارایـه   هـ  هایی از یک هدف کلـی، یـک هـدف اختصاصـی، یـک راهکـار و شـاخص        مثال) مدل منطقی(
  .  دهد می

  

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

  .                            هاي شهر که داراي مرکز تروما هستند درصد بیمارستان: شاخص
  

  هاي شهر ارستانتربیت نیروي انسانی ماهر براي کار در مراکز تروماي بیم :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
  

  ها در چیست؟ اهمیت تعیین شاخص
  

دهنده تعهـد واقعـی    اي سالمت است چون نشانها گامی مهم در طراحی مشارکتی برنامه عملیاتی براي ارتق تعیین شاخص
ها گـامی   تعیین شاخص.  طراحی شده و نیز سنجش نتایج و دستاوردهاي آن است  شما براي تحقق اهداف برنامه عملیاتی

  . مهم در طراحی نظام ارزشیابی هر برنامه عملیاتی است
  

  ها  هاي مدیریت توسعه شاخص دستورالعمل
  

ها و ایجاد فرصتی براي رسـیدن بـه    گیر نیست اما ممکن است نیازمند برخی آموزش یلی وقتاجراي این مرحله خ :زمان
  .   ریزي باشد زبانی مشترك بین تمامی شرکاي برنامه

  

اجراي این مرحله نیازمند منابع مالی زیادي نیست اما اگر مهارت کافی براي این کار وجـود نـدارد،    :پول و سایر منابع
  .  بینی شود اتان پیش از براي استفاده از نیروهاي تخصصی در منابع برنامه عملیاتیباید هزینه مورد نی

  

البتـه حضـور افـراد مـاهر در زمینـه      .  آوري اطالعات خاصی نیست اجراي این مرحله نیازمند جمع :ها آوري داده جمع
هـاي   بایـد بـه شـاخص    بـراي ارتقـاي سـالمت مـردم    .  هـاي برنامـه مفیـد اسـت     آوري اطالعات در طراحـی شـاخص   جمع

  . کننده سالمت نیز توجه کنید توانمندسازي افراد و جوامع، تقویت ظرفیت جامعه و عوامل تعیین
  

هاي مربوطه در قالب مـدل منطقـی اسـت     ها و تکمیل چارت محصول این مرحله، تهیه و توسعه شاخص :گیري تصمیم
چارچوب مناسبی بـراي پـایش پیشـرفت برنامـه و ارزشـیابی       هاي مناسب، با تعیین شاخص.  شود ارایه می  6که در مرحله 

  .  شود میزان موفقیت شما در تحقق اهداف برنامه عملیاتی فراهم می
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  ها  نحوه توسعه شاخص
   :طوالنی مدت اهداف اختصاصیتعیین  ـالف 

دمـدت و کوتـاه مـدت بـا نتـایج      آنها   را به طوالنی مدت با نتایج بلن.  اتان را مرور کنید اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی
نتایج اهداف .  هاست اهداف اختصاصی طوالنی مدت اغلب در مورد تغییر دانش یا رفتار و یا سیاست.  فوري تقسیم کنید

  .  شوند اختصاصی کوتاه مدت نیز بالفاصله ظاهر می
بنـابراین خـوب   .  اهداف پیـدا کنیـد   ها و منابع، ممکن است دید بهتري نسبت به این پس از تکمیل راهکارها، فعالیت      

  .    بار دیگر فهرست اهداف اختصاصی تعیین شده را به کوتاه و بلند مدت تقسیم کنید است یک
  

  :مدت هاي نتایج طوالنی ب ـ تعیین شاخص
طور شفاف و روشن در خـود داشـته باشـد کـه      هر هدف اختصاصی طوالنی مدت باید حداقل یک شاخص موفقیت را به

دهنده تحقق هدف، میزان تحقق هـدف،   هایی در کل نشان چنین شاخص.  موفقیت در تحقق آن هدف را نشان دهدمعیار 
 .     ها و مفهوم موفقیت است اثربخشی فعالیت

  . ها چه تفاوتی ایجاد خواهد شد باید دید در بلند مدت چه تغییراتی مورد انتظار است و یا با اجراي فعالیت
  : براي مثال 
 

 .  والدینی که قادر به بیان سه عامل کلیدي تأثیرگذار بر سالمت فردي کودکان هستنددرصد  •
 .  اند تعداد قربانیان رانندگی که مست بوده •
 . هاي سالمت  و ایمنی هستند درصد مدارس ابتدایی و راهنمایی که داراي دستورالعمل •

 

هـاي مثبـت بیـان     اصی طوالنی مدت در قالـب واژه هاي عملیاتی ارتقاي سالمت، بهتر است که اهداف اختص در برنامه
بـراي مثـال تعیـین    .  گیري براي چنین اهـدافی آسـان نیسـت    هاي در دسترس و یا قابل اندازه شوند اما اغلب تعیین شاخص

  .   تر از تعیین قربانیان حوادث ترافیکی است بندند سخت درصد افرادي که کمربند ایمنی می
بنـدي   هاي جهانی و معتبر سالمت نظیر شاخص هاي دسته اي مناسب، توجه به شاخصه یک راه براي انتخاب شاخص

  .  ها و علل خارجی آنهاست آسیب
هاي عملیاتی ارتقاي سالمت، اهداف اختصاصی طوالنی مـدت قـراردادي و از پـیش تعیـین شـده       در بسیاري از برنامه

چنین شاخص هایی اغلب از طریق ).  و حوادث ترافیکیمانند کاهش میزان مرگ و میر و معلولیت ناشی از سوانح (است 
  . شوند هاي استانی یا ملی، سنجیده می آوري داده هاي جمع سیستم

هاي سالمت است که بررسی چنین  اهداف اختصاصی طوالنی مدت بیشتر در مورد تغییرات دانش، رفتارها یا سیاست 
  .  مان کافی براي بررسی بوده و گران استآوري اطالعات فراوان و اختصاص ز تغییراتی مستلزم جمع

هـاي اهـداف اختصاصـی برنامـه عملیـاتی شـما        هنگامی که هیچ استانداردي وجود نداشته باشد، ممکن است شاخص
هـاي ابتـدایی طراحـی مشـارکتی یـک       این مسأله در حوزه ارتقاي سالمت شایع بوده و به ویژه در سـال .  دچار خطا شوند

وقتی تجربه کافی در چنین .  دهد اتخاذ راهکاري جدید یا کار با گروه جدیدي از مخاطبان رخ می برنامه عملیاتی جدید،
  .  تر خواهد بود بینی میزان تغییر مورد انتظار آسان اي کسب شد، پیش برنامه

ان چه هاي م کنند که براي تعیین موفقیت در اهداف، میزان تغییر ایجاد شده و اثربخشی فعالیت ها مشخص می شاخص
  .   آوري کنیم اطالعاتی را باید جمع
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  :پ ـ تعیین اهداف اختصاصی کوتاه مدت
اهداف اختصاصی کوتاه مـدت اغلـب فقـط بـر     .  اهداف اختصاصی کوتاه مدت برنامه عملیاتی داراي نتایج فوري هستند

  .  گذارد شرکت کنندگان در برنامه تأثیر می
  

  : هاي نتایج  کوتاه مدت ت ـ تعیین شاخص
هاي شما، منطقی و  مطمئن شوید که شاخص.  نتایج قابل رؤیت مستقیم بالفاصله پس از اجراي یک فعالیت را تعیین کنید

توانیـد بالفاصـله    تر است زیرا مـی  هایی، آسان آوري اطالعات چنین شاخص اغلب جمع.  مرتبط با نتایج فوري برنامه باشد
  .  تواند کمی و کیفی باشد هایی می چنین شاخص.  تأثیر برنامه بر مخاطبان را مشاهده کنید

  : براي مثال    
 . دادند» عالی«تا » خوب«کنندگان در برنامه، به مدیریت ما نمره  اکثر شرکت •
 تعداد دختران حاضر در جلسه آموزش دفاع شخصی    •

  

اند  سایلی که آموختهکنندگان، م 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 و مشکالت یا تسهیالت تفسیر درس

  
  : هاي برنامه ث ـ راهکارها و فعالیت

  

در .  هاي هر یک از اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی تهیه کنیـد  ، فهرستی از راهکارها و فعالیت 4با استفاده از برگه کار 
هاي هر راهکـار هـر یـک از اهـداف اختصاصـی برنامـه        هاي اجرایی و فرایندي فعالیت توانید شاخص مرحله، شما می این

  .  شوند هاي اجرایی با یک  فعل اقدامی و انجام یک کار شروع می شاخص.  اتان را تعیین کنید عملیاتی
  :براي مثال     

  

 1388در سال  1ر سال در مدرسه راهنمایی فج گروه هم 5تسهیل تشکیل  •
 .  آباد در هر سال از برنامه عملیاتی انتشار سه خبرنامه ایمنی  در مدارس راهنمایی محله حسن •

  

بـار بـا    تواند هر سه ماه، شش ماه، سالیانه و یا دو سال یـک  هاي اجرایی باید دقیق، عملی و فوري باشند که می شاخص
هاي اجرایی ممکـن   توجه کنید که تحقق برخی از شاخص.  قرار گیرند توجه به نحوه اجراي آنها، مورد بررسی و بازبینی

  . هاي همسال  فرایندي زمان بر است براي مثال گاهی تشکیل گروه.  است نیازمند زمان بیشتري باشد
 

  : هاي فرایندي ج ـ تعیین شاخص
  

تان بوده، اجرا شده است؟ به چند نفر هاي برنامه عملیاتی  به صورتی که مورد نظر 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  

  شده است؟ با چند مؤسسه تماس گرفته شده است؟  
هـاي کمـی فراینـد     ی از شـاخص هـای  مثـال .      هاي برنامه عملیاتی نگاه کنیـد  هاي کیفی و کمی اجراي فعالیت به جنبه

  : برنامه عبارت 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 تعداد مهد کودك •
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  : هاي کیفی فرایند برنامه عبارت اند از خصهایی از شا مثال      
  

 کنندگان در برنامه از مدیریت آن    رضایت  شرکت •
 کنندگان در برنامه    نکات مثبت برنامه از نظر شرکت •
 کنندگان در برنامه    نقاط ضعف برنامه از نظر شرکت •
 چه کسانی حاضر به همکاري هستند و چرا؟  •

 

در جـایی  .  ارایه شد استفاده کنید و آنها را اصالح نمایید 4ابتدایی که در  مرحله هاي  براي طی این مرحله از شاخص
که معیارهاي کیفی مناسب و صحیح براي ارزیابی فرایند برنامه وجود دارد، مطمئن شوید که آنها واضح و روشن و قابـل  

  .  گیري بوده و شامل تعداد و درصد باشند اندازه
  

  برگه کار هفتم
  

  :ف اختصاصی طوالنی مدتالف ـ اهدا
-----------------------------------------------------------------  

  : هاي نتایج طوالنی مدت ب ـ شاخص 
-----------------------------------------------------------------  

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

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

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

  :هاي فرایند ج ـ شاخص
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  ر هفتمخالصه برگه کا
  . قرار دهید 6ها را در قالب منطقی در مرحله  آماده باشید که شاخص

  
  
     هدف کلی

  
  گروه هدف

  

  اهداف اختصاصی                     
  طوالنی مدت

  

  هاي نتایج شاخص                     
  طوالنی مدت

  

  اهداف اختصاصی                     
  کوتاه مدت

  

  هاي نتایج شاخص                     
  کوتاه مدت

  

  راهکارها                     
  

  ها فعالیت                     
  

  هاي فرآیند شاخص                     
  

  منابع                     
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مروري به طرح برنامه  -مرحله ششم  
ي ایجـاد ارتبـاط منطقـی بـین اهـداف کلـی،       سازي برنامه در یک مدل منطقی و بررسی آن برا این مرحله متضمن خالصه

  .  هاست گروه هدف، اهداف اختصاصی، راهکارها و فعالیت
شـود و در ایـن مرحلـه همـه      در این بررسی به محتواي کلی طرح عملیاتی و منابع مورد نیاز براي اجراي آن توجه مـی 

  .  شود یچیز مورد بررسی قرار گرفته و به نحوه تعامل آنها با یکدیگر نیز توجه م
  

  اهمیت بررسی طرح برنامه در چیست؟
  

ریزي عملیاتی، اهداف اختصاصی و نتایج نهایی برنامه را برجسته ساخته و ارتباط بین ایـن دو جـزء    هاي منطقی برنامه مدل
  . سازد و اجزاي مختلف برنامه با یکدیگر را در یک بررسی منطقی روشن می

ارزشـیابی برنامـه اسـت و ضـمن بررسـی مجـدد تمـام اجـزاي برنامـه بـه تـیم            این مرحله، گام مهمی براي توسعه نظام 
  .  گرا به امکان عملی شدن آن داشته باشند دهد که نگاهی واقع ریزي این فرصت را می برنامه

  

  
  هایی براي مدیریت بررسی طرح برنامه دستورالعمل
توانـد بـا یـا     گیـرد کـه مـی    صورت می 5تا  1ل هاي برداشته شده در مراح این مرحله با هدف بررسی کلی گام :مشارکت

البته حضور شرکاي داوطلب  به ویژه اعضاي تیم ارزشیابی، موجب تقویـت نظـام   .  بدون مشارکت سایر شرکا انجام شود
  .  شود ارزشیابی برنامه می

هـاي   ریزي برنامه  نفعان و جلب مشارکت آنها براي حضور در این مرحله فرصتی مهم براي برقراري ارتباط با سایر ذي
  .   بعدي است

  

گاهی ارتباط بـا سـایر   .  گیرد البته اگر اطالعات مناسب فراهم باشد توسعه و تکمیل مدل منطقی، وقت زیادي نمی :زمان
  . گیر باشد ریزي براي ارزیابی مجدد برنامه ممکن است کمی وقت شرکاي برنامه

  

کنـد امـا    ظام ارزشیابی و مدیریت مـالی و اجرایـی برنامـه کمـک مـی     این مرحله، به طراحی ناجراي  :پول و سایر منابع
  .  نیازمند پرداخت مستقیم ناست

  

انـد و نیازمنـد صـرف هزینـه و زمـان       هاي مورد نیاز در این مرحله در سایر مراحل تهیـه شـده   داده :ها آوري داده جمع
  .  چندانی ناست

  

و آغاز طراحی نظام ارزشیابی برنامه و فراهم کردن مقدمات اجـراي   ریزي این مرحله، پایان فرآیند برنامه :گیري تصمیم
  .  برنامه است

  
  

  نحوه بررسی طرح برنامه 
  

  . ، آماده سازید5تا  2مدل منطقی برنامه را با استفاده از اطالعات حاصل از مراحل  الف ـ
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  : به سؤاالت زیر توجه کنید ب ـ
  

 اند؟  روشن تعریف شده طور شفاف و با نتایج 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؟  آیا در مدل منطقی برنامه شکاف •

 

ببینیـد راهکارهـاي انتخـاب شـده شـما را بـه       .  هاي عمده موجود در مدل منطقی را شناسـایی کنیـد   سعی کنید شکاف
  اید در زمان مورد نظر قابل اجرا هستند؟  بینی کرده هایی که پیش رساند؟ آیا فعالیت تان می اهداف اختصاصی

دیگري از اهداف اختصاصی را بـا عنـوان اهـداف    در هر جایی از مدل منطقی که با شکافی روبه رو شدید باید سطح 
تان را براي اطمینـان از رفـع شـکاف     ها را با عنوان پیش فعالیت اضافه کنید و مدل منطقی بینابینی یا الیه دیگري از فعالیت

  . مذکور، دوباره بررسی کنید
هـاي بیشـتري از    توانیـد ردیـف   اتـان در مـوارد ضـروري مـی     به عبارت دیگر براي اصالح مدل منطقی برنامه عملیـاتی  

  .  را به آن اضافه کنید) ها جعبه(کادرها 
  
ـ  هـا یـا    از جملـه، برنامـه  (که براي اجـراي برنامـه   ) انسانی و مالی(منابعی : تان را بررسی و مرور کنید منابع و ارتباطات پ 
کان عملـی بـودن اجـراي برنامـه را نیـز      اید، بررسی کنید و ام فراهم کرده) ها هاي پیشنهاد شده توسط سایر سازمان فعالیت

  .  بررسی نمایید
  

ـ  آوري شـده در   هـاي جمـع   تـان بـا داده   و میزان انطباق برنامه عملیاتی) ارزیابی وضعیت موجود(برگردید  2به مرحله  ت 
ي در آوري اطالعات تـا کنـون، تغییـر جدیـد     در ضمن باید بررسی کنید که از زمان جمع.  مرحله مذکور را بررسی کنید

  فیلد ایجاد شده یا نه؟   
  

ـ  اگر برنامه عملیاتی شما به دلیل تغییرات ایجاد شده در وضعیت موجود در طول طراحـی مشـارکتی برنامـه عملیـاتی       ث 
  .  نیازمند اصالح است، اصالحات مورد نیاز را انجام دهید و دوباره مدل منطقی آن را مرور کنید

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


60 
 

 برگه کار هشتم

  
     هدف کلی

  
  گروه هدف

  

  اهداف اختصاصی                     
  طوالنی مدت

  

  هاي نتایج شاخص                     
  طوالنی مدت

  

  اهداف اختصاصی                     
  کوتاه مدت

  

  هاي نتایج شاخص                     
  کوتاه مدت

  

  راهکارها                     
  

  ها الیتفع                     
  

  هاي فرآیند شاخص                     
  

منابع                     
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هاي کار برگه  
  

  

  برگه کار اول
  

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

هـاي   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؟ انقضاي خاصی که از قبل برنامه

--------------------------------------------------------------------------------  
  ر دسترس کدامند؟ منابع د :پول و سایر منابع

--------------------------------------------------------------------------------  
آوري اطالعات کدامند؟ اطالعات چه زمـانی و در چـه    اطالعات مورد نیاز کدامند؟ منابع جمع :آوري اطالعات جمع

    شوند؟  و تحلیل می آوري شده چگونه تجزیه آوري شود؟ اطالعات جمع تاریخی باید جمع
--------------------------------------------------------------------------------  

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

 اصـلی بـه تفکیـک   (نفـع و کلیـدي کدامنـد؟     هاي ذي افراد و سازمان: نفعان و افراد کلیدي ذيشناسایی و کار با 
که شامل افرادي است که  درگیر/ ریزي حضور داشته باشند یعنی افرادي که باید در تیم بررسی وضعیت موجود و برنامه

شـودکه از برنامـه    کـه شـامل افـرادي مـی     حامی/ توانند مورد مشورت قرار گیرند یا بخشی از فرایند مورد نظر هسـتند  می
  ).  شوند که الزم است در جریان برنامه قرار گیرند محیطی که شامل افرادي می/ کنند حمایت می

  

   

  

  برگه کار دوم
  منابع مورد نیاز  زمان  مسوول  فعالیت
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  برگه کار سوم
  

  نفعان و افراد کلیدي  الف ـ دیدگاه ذي
خـود جویـا     نظر هر یک از آنها را در مورد برنامـه .  تان تهیه کنید نفع در برنامه عملیاتی هاي ذي سازمانفهرستی از افراد و 

  .  بندي کنید شوید و به تفکیک موافقان، مخالفان و حامیان دسته
--------------------------------------------------------------------------------  

  قبلی ب ـ سوابق و تجارب
  . هاي قبلی در زمینه برنامه مورد نظرتان را بررسی کرده و نکات مهم آن را یادداشت کنید سوابق پروژه

-------------------------------------------------------------------------------  
  هاي سالمت  پ ـ داده 

  .  حله مورد نظرتان تهیه کنیدفهرستی از مسایل سالمت و بیماري و مرگ ناشی از آنها در م
--------------------------------------------------------------------------------  

  هاي موجود  ت ـ قوانین و آیین نامه 
عالوه بر .  کننده آنها تهیه کنید کننده یا نقض اتان و منابع وضع هاي مرتبط با برنامه فهرستی از قوانین و مقررات و آیین نامه

  .  ها مایل به همکاري در برنامه شما هستند این مشخص سازید که کدام یک از این سازمان
--------------------------------------------------------------------------------  

  اندازهاي مرتبط ث ـ چشم
تـرین   فهرسـتی از مهـم  .  کند ها کمک می سازمانانداز کدام یک از  مشخص سازید که برنامه عملیاتی شما به تحقق چشم

  ).   با ذکر نام سازمان مربوطه(اندازهاي مرتبط تهیه کنید چشم
--------------------------------------------------------------------------------  

  PEESTج ـ 
  .  خود را تعیین کنید  عملیاتی عوامل سیاسی، اقتصادي، محیطی، اجتماعی و تکنولوژیکی مؤثر بر برنامه

--------------------------------------------------------------------------------  
  هاي اطالعاتی  چ ـ شکاف

 خواهید چه اطالعاتی را بدانید؟ تان چیست؟ شما می هاي اطالعاتی شکاف
 
  
  

  برگه کار چهارم
  

  :هاي کاري اول، دوم و سوم موارد زیر را تکمیل کنید به برگه با توجه به ارزیابی وضعیت موجود و رجوع
   

  ترین مسایل سالمت مرتبط با برنامه عملیاتی شما  الف ـ مهم
براي ایـن کـار بـه جمعیـت متـاثر از موضـوع       . ترین مسایل سالمت مرتبط با برنامه عملیاتی خود تهیه کنید فهرستی از مهم

  . ه آن، زمان در اختیار براي اجراي برنامه و غیره توجه کنیدسالمت مورد نظر، امکان پاسخ گویی ب
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 کننده  ب ـ عوامل مستعد
  .  توانند به اجراي برنامه عملیاتی شما کمک کنند 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
عملیـاتی شـما     ه تحلیل وضعیت موجود و عوامل مستعدکننده و بازدارنده، امکان موفقیـت برنامـه  تعیین کنید که با توجه ب

  چقدر است؟ 
-----------------------------------------------------------------------  

  ح ـ اقدامات مورد نیاز براي موفقیت برنامه
 طالعاتی نیاز دارید؟ چقدر زمان و وقت نیاز دارید؟ نیازمند مشارکت چه کسی یا سازمانی هستید؟ به چه ا

  
  
  

  برگه کار پنجم
  

  الف ـ هدف کلی پروژه 
  .  خواهید با اجراي برنامه عملیاتی خود به چه چیزي دست یابید در قالب کلمات مثبت بیان کنید که می

-------------------------------------------------------------------------------  
  ب ـ عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی 
  .    خود را تعیین نمایید  عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  گروه هدف  پ ـ 
، گروه هـدف برنامـه را    بر اساس عوامل کلیدي مؤثر در تحقق هدف کلی و نتایج ارزیابی وضعیت موجود برنامه عملیاتی

  :براي این کار جدول زیر را تکمیل نمایید.  تعیین کنید
  

  عامل کلیدي  گروه هدف
    
    
    

  ت ـ اهداف اختصاصی 
خود، یک هدف اختصاصی نوشته و آن   ر در تحقق هدف کلی برنامه عملیاتیبراي تأثیر بر هر یک از عوامل کلیدي مؤث
هـاي محلـه    مثل تـدوین دسـتورالعمل ایمنـی کودکـان زیـر سـه سـال مهـدکودك        (را با گروه هدف مربوطه مرتبط سازید

  ).  آباد در برابرگیرکردن جسم خارجی در گلو تا پایان سال جاري حسن
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  :  ساس زمان مربوطه به تفکیک زیر یادداشت کنیداهداف اختصاصی طراحی شده را بر ا
  

  : اهداف اختصاصی
  : ـ کوتاه مدت
  : ـ بلندمدت

  
  خالصه برگه کار پنجم

  .  منتقل سازید 6آماده باشید تا هدف کلی، گروه هدف و اهداف اختصاصی را در قالب مدل منطقی در مرحله 
 

  هدف کلی
  
  گروه هدف

 
 مدت اهداف اختصاصی کوتاه

  
  
  

  مدت اهداف اختصاصی طوالنی
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  برگه کار ششم
  

  الف ـ تعیین راهکارهاي ممکن 
براي هر یک از اهداف اختصاصی تعیین شده در برگه کار قبلـی، فهرسـتی از راهکارهـاي ممکـن ارتقـاي سـالمت تهیـه        

ت نمایندگان گروه هدف، متخصصان سالمت و هاي برنامه عملیاتی خود  از مشارک براي تعیین راهکارها و فعالیت.  کنید
هاي عملیاتی مشابه قبلـی اسـتفاده    هاي مورد نظر و مدیران ماهر در زمینه تأمین منابع مالی و پایش و ارزشیابی برنامه آسیب
  .  کنید

   
  

  راهکارهاي ممکن  هدف اختصاصی

    

    

    
  هاي خاص ب ـ انتخاب بهترین راهکارها و تعیین فعالیت

  :ل زیردر جدو
  .  بهترین راهکارها را وارد نمایید

 .  هاي هر راهکار را وارد کنید 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 ـ فعالیتپ
  

  . هاي جاري که باید حذف شوند تهیه کنید فعالیتـ فهرستی از 
-------------------------------------------------------------------------------  

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

  .  هاي جاري که باید تغییر کنند و تغییرات مورد نظر تهیه کنید ـ فهرستی از فعالیت
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  .  هاي جدید یا نیازمند تکمیل تهیه کنید ـ فهرستی از فعالیت
-------------------------------------------------------------------------------  

 ت ـ ارزیابی منابع
 

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

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

  ) پول و منبع انسانی(هاي منابع  ـ شکاف
  
  

 ششم خالصه برگه کار
 

  هدف کلی
  
  گروه هدف

 
 اهداف اختصاصی

  
  راهکارها

  
  ها فعالیت

  
  منابع
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  برگه کار هفتم
  

  :مدت الف ـ اهداف اختصاصی طوالنی
----------------------------------------------------------------  

  : مدت هاي نتایج طوالنی ب ـ شاخص
----------------------------------------------------------------  

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

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

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

  :هاي فرایند ج ـ شاخص
  

  خالصه برگه کار هفتم
  . قرار دهید 6ها را در قالب منطقی در مرحله  آماده باشید که شاخص

  
  
     هدف کلی

  
  گروه هدف

  

  اهداف اختصاصی                     
  طوالنی مدت

  

  نتایج هاي شاخص                     
  طوالنی مدت

  

  اهداف اختصاصی                     
  کوتاه مدت

  

  هاي نتایج شاخص                     
  کوتاه مدت

  

  راهکارها                     
  

  ها فعالیت                     
  

  هاي فرآیند شاخص                     
منابع                     
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  برگه کار هشتم
  

     هدف کلی

  
  گروه هدف

  

  اهداف اختصاصی                     
  طوالنی مدت

  

  هاي نتایج شاخص                     
  طوالنی مدت

  

  اهداف اختصاصی                     
  کوتاه مدت

  

  هاي نتایج شاخص                     
  کوتاه مدت

  

  راهکارها                     
  

  ها فعالیت                     
  

  هاي فرآیند شاخص                     
  

  منابع                     
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  ژیک براي سالمت راهنماي برقراري ارتباط استرات.4
  

در شرایطی به سر می بریم که تأمین، حفـظ و ارتقـاي عادالنـه سـالمت مـردم بـیش از هـر زمـان دیگـري نیازمنـد           امروزه 
  بهداشـتی، ) خـدمت (فمند و مؤثر با مردم است و در واقع می توان ادعا کرد که رمز موفقیت هر برنامـه برقراري ارتباط هد

برقراري چنین ارتباطی، از طریق توانمندسازي مـردم در تغییـر رفتارشـان و تسـهیل تغییـرات      . برقراري چنین ارتباطی است
هـاي ارتبـاطی مناسـب، موجـب توسـعه       از اسـتراتژي برخـورداري  . اجتماعی، در ارتقاي سالمت مردم و جامعه مؤثر است

  . شود ارتباطات براي ارتقاي سالمت و افزایش اثربخشی آن می
یـک برنامـه بهداشـتی اسـت و     ) فرمـان اتوموبیـل  (کننده جهت برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت، تعیین
الوه بـر ایـن، در همراهـی و همـاهنگی ذینفعـان و      شـود و عـ   موجب هدایت برنامه در راستاي تحقق اهداف مورد نظر می
  .  همبستگی اجزاي مختلف یک برنامه بهداشتی نیز مؤثر است

هـاي مـورد    تعدد رسانه: خصوصیات ویژه برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت به شرح زیر استبرخی از 
نفع، توجه روزافزون به ارزشیابی برنامه  افراد کلیدي و ذيهاي ارتباطی از چندین کانال، تعدد  استفاده و هم زمانی فعالیت

هـاي ارتبـاطی و اسـتفاده بیشـتر و بهتـر از       هاي ارتباطی و اتکاي آنها بر شـواهد، تـداوم ارتبـاط و پوشـش گسـترده برنامـه      
  .  هاي ارتباط جمعی رسانه

در انتخـاب مطالـب و تبـادل    ) انفرستندگان وگیرنـدگ (چنین ارتباطی، محصول تالش مشترك طرفین برقراري ارتباط
  . اطالعات است

  
  

  :برنامه ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت دربرگیرنده موارد زیر است
  ک؛ هاي علمی کافی و مبانی تئوری داده . 1
  مناسب؛انداز  چشم . 2
  اهداف اختصاصی واقعی؛ . 3
 تحلیل منابع و موانع تغییر رفتار؛   . 4

 .  نفعان اد کلیدي و ذيمشارکت فعال افر . 5
هاي علمی و حقایق موجـود   به عبارت دیگر، ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت عالوه بر مبانی تئوریک، از داده

انداز و اهـداف اختصاصـی    چشم. کند انداز بلندمدت برنامه و اهداف رفتاري مبتنی بر واقعیت استفاده می براي تعیین چشم
  .  یابد با مخاطبان مورد نظر و افراد ذینفع توسعه می برنامه از طریق گفتگو

در این دیالوگ، هم فرستنده و هم گیرنده تحت تأثیر قرارگرفته و در جهت هدفی مشترك و اصالحات متقابـل گـام   
استفاده از ترکیبی از علم و هنر بـراي برقـراري ارتبـاط اسـتراتژیک مناسـب و صـحیح بـراي ارتقـاي سـالمت          . دارند برمی
  .  روري استض

   : براي این که یک ارتباط، استراتژیک باشد، باید داراي خصوصیات زیر باشد
باشد و نتـایج مشخصـی را در پـی داشـته      ثر ؤتالش براي برقراري ارتباط استراتژیک، باید م :به دنبال نتایج مشخصی باشد. 1

هـایی   ظرفیت شـرکا بـراي اجـراي چنـین برنامـه     یید و پذیرش یک رفتار خاص و افزایش أافزایش دانش مخاطبان، ت. باشد
 . توسط خودشان برخی از نتایج مورد انتظار هستند

هـاي   هـاي دقیـق و تئـوري    رویکرد علمی و مبتنی بر شواهد برقراري ارتباط استراتژیک، مستلزم وجـود داده  :علمی باشد. 2
براي تعریف یک مشکل بهداشـتی خـاص، تعیـین    هاي کافی  آوري داده این کار با انجام تحقیق پایه و جمع. مناسب است
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در این رویکرد، حقایق علمی مورد توجه قرار . گیرد هاي ممکن و عملی و توصیف مخاطب مورد نظر صورت می حل راه
 .هاي مورد استفاده در برنامه تضمین شود گیرد تا صحت و اعتبار پیام می

طـه نظـرات و دیـدگاهی کـه مشـتري از نیازهـاي سـالمتش        رویکرد مشـتري محـوري بـا شـناخت نق     :مشتري محور باشد. 3
هاي آنها نسبت به نیازهاي سالمت شان و تنگناهاي رفع این  از طریق گفتگو با مخاطبان بالقوه، دیدگاه. شود دارد،آغاز می

مـی  نظرات مخاطبان برنامه به ویژه در تحقیق کیفی و رویکردهاي یـادگیري مشـارکتی، نقـش مه   . شود نیازها مشخص می
به عالوه، رویکرد مشتري محور در اتخـاذ راهبردهـاي مـؤثر کـاهش شـکاف      . هاي مناسب و صحیح دارد در انتخاب پیام

شـود کـه اجـازه انتخـاب راه      مشارکت بیشتر مشتریان وقتی حاصل می. قدرت و از جمله تعادل قدرت جنسیتی مؤثر است
 . شان را انتخاب کنند شان را داشته باشند و حتی خود، مشکل در اولویت حل مشکل

نفع در تمـام مراحـل    گیري مشارکتی توسط افراد کلیدي و ذي ارتباط استراتژیک موجب ارتقاي تصمیم :مشارکتی باشد. 4
نفـع وکلیـدي در    نکته مهـم و کلیـدي، درگیـر نمـودن افـراد ذي     . شود ریزي، اجرا و ارزشیابی می از جمله برنامه Pفرآیند 

ایجاد حس تعلق و مالکیت ناشی از مشارکت به ما اطمینان . مه برقراري ارتباط استراتژیک استشروع فرآیند طراحی برنا
  . دار اجرا شود مان به روشی معقول و معنی دهد که استراتژي ارتباطی می

صـیت  ایـن خصو . مخاطبان باید از انجام یک فعالیت ارتقایی و یا تالش ارتباطی سود مشخصی ببرند :باشد مبتنی بر سود. 5
  . شود بحث می 4گردد که در گام  در ارتباط نزدیک با هویت طوالنی مدت رفتار و استقرار رفتار جایگزین مطرح می

هاي ارتقاي سالمت مردم و جامعـه بایـد خـدمت خاصـی را مشـخص کـرده و        فعالیت :مرتبط با سیستم ارایه خدمت باشد. 6
  . و نیز حمایت از خودکارآمدي جمعی تأکید دارد این رویکرد بر مفهوم خودکارآمدي فردي. ترویج کنند

. شـود  هاي ارتباطی متعدد و متنوعی استفاده مـی  ها و کانال در ارتباط استراتژیک مؤثر، از رسانه :چند کانال ارایه شود از. 7
فردي، مبتنـی بـر   در برقراري ارتباط استراتژیک اغلب براي تبادل دو سویه و پویاي اطالعات، از ترکیبی از ارتباطات بین 

هـاي   نتـایج تحقیقـات حـاکی از آن اسـت کـه اثربخشـی پیـام       . شـود  هاي ارتباط جمعی مختلف استفاده می جامعه و رسانه
هاي ارتباطی مورد استفاده براي انتشار آن در ارتباط است که از این مساله گاهی بـه   ها و تنوع کانال رفتاري با تعدد رسانه

داند چه موقـع از چکـش    یک برقرارکننده ارتباط مؤثر مانند نجار خوبی است که می. شود میعنوان ضریب نفوذ نام برده 
داند کـه هـر    یا سایر ابزارهاي خود استفاده کند، برایش مهم نیست که رسانه ارتباط جمعی بهتر است یا بین فردي زیرا می

تواند با توجه به موقعیتی کـه در آن   ط ماهر میاي نقش و جایگاه مخصوص به خود را دارد و یک برقرارکننده ارتبا رسانه
  . کند ترین آنها استفاده  گیرد، از هر ابزار یا ترکیبی از مناسب قرار می

: کند سسات شایسته همکاري میؤبرقرارکننده ارتباط استراتژیک در امور زیر با افراد ماهر و م :کیفیت باالیی داشته باشد. 8
اطمینـان از تناسـب، صـحت و     ،اي هاي آموزشـی حرفـه   وزشی کیفی، تولید مطالب و رسانههاي آم ها و رسانه طراحی پیام

 .  اي هاي ارتباطی مبتنی بر جامعه و تقویت روابط مشاوره کیفیت فعالیت
اجتمـاعی و سـطح    سـطح فـردي ـ    : گیـرد  جلـب حمایـت همـه جانبـه در دو سـطح انجـام مـی        :ترویجی و حمایتی باشـد . 9

افتدکه پذیرندگان جدید و یا فعلـی یـک    جلب حمایت فردي ـ اجتماعی هنگامی اتفاق می . ریزان مهگذاران و برنا سیاست
جلـب  . شان را نیز تشویق به پـذیرش آن کننـد   رفتار، تغییر رفتار ایجاد شده را ارزشمند دانسته و اعضاي خانواده و دوستان

افتد کـه هـدف از برقـراري ارتبـاط، تغییـر سیاسـت یـا         گذاران هنگامی اتفاق می ریزان و سیاست حمایت همه جانبه برنامه
در چنین مواقعی نقش عوامل اجتماعی مـؤثر در رفتارسـالم مـورد نظـر گسـترده بـوده و تأثیرگـذاري        . خاصی باشد  برنامه

  . صرف بر رفتار فردي مردم کافی نیست
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هـا، قـوانین، راهکارهـا و     مشـی  طهـا و خـ   شـوند امـا سیاسـت    اهداف رفتاري، اغلب موجب تغییر رفتار فردي مردم می
هـر یـک از سـطوح فـردي و     . کننـد  هاي عمومی از تغییر شرایط اجتماعی براي تغییر پایدار یک رفتـار حمایـت مـی    برنامه

  . شود جمعی جلب حمایت همه جانبه، موجب تقویت سطح دیگر می
نیست و چالش واقعی، سنجش تأثیر سنجش تأثیر مداخالت ارتباطی در یک جامعه کوچک مشکل  :قابل سنجش باشد. 10

  . این مداخالت در جوامع بزرگ است
درکل، سنجش تأثیر مداخالت ارتباط جمعی نسبت به مداخالت ارتباطی مبتنی بر یک جامعه کوچک یا بین فـردي،  

  .تر است تر و مشکل تر است و سنجش دو مورد اخیر، گران آسان
یـک اسـتراتژي   . ط اسـتراتژیک چیـزي نیسـت کـه در یـک مرحلـه انجـام گیـرد        برقراري ارتبا :بلندمدت باشد اي برنامه. 11

اسـتمرار یـک راهکـار    . ارتباطی خوب باید در طول زمان تداوم داشته باشد تا به تمامی مخاطبان برسد و منشاء تغییر شـود 
ارتبـاط اسـتراتژیک را   دهندگان، آثار طوالنی مـدت برقـراري    ارتباطی در سطح جامعه و سازمان و در بین مدیران و ارایه

  . کند تضمین می
برقراري ارتباط استراتژیک براي تحقق نتایج بهداشتی مورد نظر بایـد کارآمـد و هزینـه اثـربخش      :اثربخش باشد هزینه. 12
  هـاي ارتبـاطی، هزینـه    هـا وکانـال   آلـی از فعالیـت   هاي ارتباطی باید با هدف رسیدن به ترکیب ایده طراحان استراتژي. باشد
  . ها را بررسی کنند بخشی هریک از مداخلهاثر

، نیازمنـد برخـورداري از   هاي ارتباطی صحیح و اثربخش در برقراري ارتبـاط بـراي ارتقـاي سـالمت     انتخاب استراتژي
یافته، بلندمدت، مبتنی بر  ي باید ادغامچنین راهکار .نیازهاي در اولویت مخاطبان است اندازي جامع و توجه کامل به چشم
  .   هاي بالقوه اجتماعی مورد نیاز براي ایجاد تغییر مورد نظر را تقویت کند ي رفتاري مردم و کاربردي بوده و نیروينیازها

هاي ارتباطی، وضعیت جامعه هدف،  موفقیت در برقراري ارتباط استراتژیک نیازمند توجه به دانش ارتباطات و تئوري
  . هاي ارتباطی است ت مخاطبان و کانالنفع و کلیدي، مشارک انداز مناسب، افراد ذي چشم

 تحلیل وضعیت موجود
  تحلیل وضعیت موجود مشکل بهداشتی .  1ـ1برگه کار 
هـاي موجـود، میـزان     با استفاده از داده. خواهید مرتفع کنید، مشخص سازید مشکل بهداشتی کلیدي را که می: دستور کار

دي به مردم در خصوص پیشگیري و درمان را به تفکیـک برنامـه یـا    رفتار پیشنها.  شیوع، بروز و شدت آن را تخمین بزنید
  .  کنید، لیست کنید سازمانی که با آن کار می

/ رفتارهاي پیشگیرانه  ***شدت  گسترش  مشکل بهداشتی
  مطلوب/  ی درمان

منابع اطالعات  
  مشکل
میزان   بهداشتی

  *شیوع
  **میزان بروز

            
            
            
            

  
  

  .  ت جمعیت درگیر که دچار مشکل بهداشتی هستندنسب* 
  خاص) ماه، گام یا سال(میزان موارد جدید مشکل بهداشتی گزارش شده در یک دوره زمانی ** 

   هاي مرگ و میر و معلولیت میزان*** 
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  تعیین مخاطبان بالقوه .  2مرحلۀ 
سـانی هسـتند کـه در معـرض خطـر بـوده و یـا از        مخاطبان اولیۀ برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت اغلـب ک 

  .  شوند یک استثناء در این زمینه،کودکان هستند که مخاطب نهایی نامیده می.  برند مشکل بهداشتی خاصی رنج می
 . هاي موجود درباره شرایط غیرسالم یا آسیب مورد نظر را مرور کنید براي کمک به شناسایی مخاطبان بالقوه، داده

هـاي پایـه    العات کافی براي تعیین مخاطبان بالقوه موجود نباشد کـه در چنـین شـرایطی انجـام بررسـی     ممکن است اط
با شناسایی مخاطبان بالقوه، آنها را براساس سن، جنس، شـغل، محـل سـکونت یـا تعـداد کودکـان، شـیوه         .ضروري است

  .  دبندي کنی زندگی و دسترسی به مطالب چاپی، رادیو و تلویزیون، دیجیتال دسته
مطمـئن  . هاي متمایز مخاطبان بالقوه و کسانی که در معرض خطر نبوده و یا چنین مشکلی ندارند را تعیین کنید ویژگی

هاي مختلف جنسیتی و روابط بین فردي مخاطبان، به اندازه کافی توجـه شـده    تان از مخاطبان، به نقش شوید که در تحلیل
  .  باشد

القوه را در مورد مسایل جنسیتی بررسی کنید؟ تعیین میزان حمایت اجتمـاعی از تغییـر   براي مثال نظر و رفتار مخاطبان ب
بنـدي مخاطـب را    هاي تقسـیم  خصوصیات رایج گروه ها و مثال .1ـ3جدول . رفتار فردي مخاطبان بالقوه نیز ضروري است

  . دهد ارایه می
  

  موجود راهنماي تحلیل وضعیت: نکات اصلی
  

  مرور کنید.  1
. ها و مطالعات کمی وکیفی بهداشتی و شناخت مداخالت ارتباطی مربوطه، ابتدا با مراکز دولتی ذیربط تمـاس بگیریـد   آوري بررسی براي جمع

هـاي   سسـات خصوصـی نیـز داده   ؤم.  سسات دولتی دیگري را معرفی کنند که بتوانند اطالعات مورد نیازتان را ارایه دهنـد ؤآنها ممکن است م
در .  کنند که ممکن است دسترسی به آنها به علت مسایل حقوق مؤلفین، بیش از حد پرهزینه یا غیرممکن باشـد  می آوري کمی خوبی را جمع

  :کنند، مواردي مانند جستجوي مستندات چاپی و آنالین و از جمله گزارشاتی باشید که موضوعات مورد نظر را تأمین می
  هاي اقتصادي  ـ گزارش         ـ تاریخچه
  هاي متخذه       ـ مستندات سیاست     عیتیهاي جم ـ بررسی

  هاي آموزشی  ـ گزارش کارگاه                  ـ آمارهاي خدمات و فروش
  هاي مدیریتی  ـ گزارش   هاي گروهی متمرکز ـ گزارش بحث

  هاي نظارتی  ـ گزارش     هاي سرشماري ـ داده
  هاي فنی  ـ گزارش همکاري   ها و سایر موارد ـ گزارش ارزشیابی

  نیازهاي آموزشی   ارزیابی ـ       هاي بهداشتی برنامه ـ
        ها و سیستم خدمات بهداشتی ـ تحلیل مراقبت

DHS- و سایر مطالعات خانوار در مورد دانش، نگرش و رفتار     
  ـ اسناد ارایه خدمت 

  هاي ارتباطی موجود در مراکز بهداشتی  ـ رسانه
  ات خیرین ـ گزارش اقدام      ها  برنامه ـ گزارش پیشرفت

  ـ مقاالت دانشگاهی                                   هاي مجالت ـ مقاله
  هاي گروهی متمرکز ها و بحث ـ مستندات مصاحبه

  پایگاه هاي اطالع رسانی معتبر  -
مطالـب و مـواد آموزشـی      توانیـد، نمونـه   تان تا جایی که مـی   هاي آتی برنامه براي تکمیل فهرست منابع برنامه خود و ارتقاي کیفیت رسانه

  .  آوري کنید موجود در زمینه موضوع مورد نظر در برقراري ارتباط استراتژیک را جمع
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براي هر یک از مخاطبان به دنبال اطالعاتی باشید که رفتارهاي جاري بهداشتی آنها را بـا رفتارهـاي بهداشـتی توصـیه     
حد به پذیرش رفتارهاي بهداشتی مطلوب، دور یا نزدیک هستند؟ یک  ببینید که آنها تا چه.  شده یا دلخواه، مقایسه نماید

بـراي  . است» مقدمه«طبق چارچوب ارایه شده در مورد فرآیند تغییر رفتار درگام   بندي مخاطبان بالقوه رویکرد مفید، دسته
هـاي   و داده  DHS)(هداشتی هاي جمعیتی و ب هاي کمی موجود مانند بررسی تعیین مرحله تغییر رفتار مخاطبان بالقوه، داده

هـاي مختلـف مـردم     سرشماري را مرور کنید؛ هر دو منبع ممکن است حاوي اطالعاتی در مورد مراحل تغییر رفتار گـروه 
  . باشند

هاي موجود در زمینه رفتار مخاطب ناکـافی هسـتند و ممکـن اسـت مشـورت بـا متخصصـان         در بسیاري از موارد، داده
هـاي پایـه کمـی در مـورد خصوصـیات ویـژه مخاطبـان، موضـوعات رفتـاري و           ي بررسـی پژوهشی براي طراحـی و اجـرا  

هـاي گروهـی متمرکـز بـا جمعیـت       به نحوي مشابه، انجـام تحقیـق کیفـی ماننـد بحـث     . مشکالت تغییر رفتار ضرورت یابد
   .اي از مخاطبان بالقوه براي دستیابی به اطالعات توصیفی وکافی در مورد مخاطبان مفید است نمونه

. هاي عمیق فردي یا مصاحبه با ذینفعـان کلیـدي نیـز اقـدام نمـود      توان نسبت به مصاحبه براي کسب اطالعات بیشتر می
هاي اطالعاتی برنامه خود را شناسایی نموده و زمان و بودجه کـافی بـراي    تان شکاف ضروري است که شما و اعضاي تیم

مرور مطالعات رسمی، مصاحبه با متخصصان محلـی و نیـز مصـاحبه بـا     عالوه بر . انجام تحقیقات تکمیلی را درنظر بگیرید
طور روزانه با مخاطبان بالقوه شما سرو کار دارند، بـراي اطـالع از نظـرات و عقایـد       دهندگان خدمات بهداشتی که به ارایه

  .  آنها در مورد رفتار گروه هدف الزم و مفید است
  

  موجود راهنماي تحلیل وضعیت: نکات اصلی
   گوش دهید  .2

روش دیگر براي کسب اطالعات مورد نیاز براي تحلیل وضعیت موجود، انجام مصاحبه است که بـه شـما در مـوارد زیـر     
  : کند کمک می

  نفعان و مخاطبان اولیه برنامه ـ شناخت نیازها، نقطه نظرات و دیدگاه ذي
  ـ منابع موجود براي ارزیابی مداخالت ارتباطی حوزه بهداشت 

  .  شود انجام مصاحبه، پرسشنامه مصاحبه را تهیه کنید تا اطمینان یابید که تمام سؤاالت مورد نظر پرسیده می قبل از 
  :ها را با کنندگان حداقل پنج گروه زیر انجام دهید براي درك بهتر موقعیت، مصاحبه

  ـ جمعیت نمونه مخاطبان بالقوه 
  ـ سیاستگذاران و متخصصان

  دهنده خدمات و محصوالت بهداشتی  ارایه سساتؤـ مدیران و پرسنل م
  ها  ـ اصحاب رسانه

  هاي فنی دهنده کمک سسات ارایهؤـ اهداکنندگان منابع مالی و م
توانند فرد، گروه یا کسانی باشند که بر انتخاب مسیر برنامه ارتباطی و ارایه منابع حیاتی مؤثرند و  شوندگان می مصاحبه

  .  ر اجرایی برنامه شما خدمت کنندتوانند به عنوان شریک و همکا می
  : شود شامل موارد زیر هستند کسانی که مصاحبه با آنها انجام می

  ـ مدیران ارشد برنامه 
  یا سایر خدمات مرتبطدهنده خدمات بهداشتی  هاي ارایه ـ رؤساي سازمان
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  هاي مذهبی مناطق تحت پوشش برنامه  ـ کنندگان سازمان
  ت پوشش برنامهـ رهبران جامعه در مناطق تح

  ـ مدیران ادارات خدماتی 
  هاي پشتیبان ـ رؤساي سازمان

  ـ رهبران سیاسی حامی سالمت 
  ـ مشتریان بالقوه 

  ـ درمان گران سنتی 
  هاي رادیویی و تلویزیونی و پایگاه هاي اطالع رسانی 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

  ـ مشتریان مراکز ارایه خدمات بهداشتی 
  ـ ناظرین مراکز بهداشت

  خدمات بهداشتی   المللی ارایه ـ مؤسسات بین
  

  
  هاي مخاطبان بالقوه ویژگی  .1- 3جدول 

  

  ها مثال  خصوصیات ویژه

  جغرافیایی

  شمال، جنوب، شرق، غرب   منطقه
  کالن شهر، شهر و بخش  ت شهروسع

  نشین، روستایی شهري، حاشیه  تراکم جمعیت
  مالیم، داغ، مرطوب  آب و هوا

  جمعیتی

  سال 35ـ 49، 25ـ 34، 18ـ 24، 12ـ17، 12زیر   سن
  مؤنث، مذکر  جنس

  مجرد، مطلقه، بیوه  وضعیت تأهل
  زیر خط فقر، دهک سوم  درآمد
  پنجم دبستان، راهنمایی،  بدون تحصیالت رسمی، ابتدایی،  تحصیالت

  سوم نظري، دبیرستان، دانشگاه
  وضعیت روانی

  سوزي و حریق محدود، حفاظت در برابر آتش  انگیزه
  خطر کم، خطر مالیم، خطر زیاد  درك خطر
  کم، زیاد  درگیر بودن
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  مثبت، منفی  نگرش ها
  کار، فرصت طلب، خالق محافظه  شیوه زندگی

  اجتماعی ـ فرهنگی

  . . . . عربی، فارسی،  رهنگف/ زبان
  . . . . مسلمان، مسیحی،  مذهب

  ، متوسط، باال پایین  طبقه اجتماعی
  . . . . . . . مجرد، متأهل،  تجرد/تأهل

  میزان استفاده

  شدید، مالیم، سبک، پاك  میزان مصرف
  موقعیت مصرف

  صبح، عصر، نیمروز  زمان
  حفاظت فردي، حفاظت از سایرین  هدف

  نه، محل کار، سایر جامعهادر خا  کانم
  هیچ کس، نامزد، همسر، دوستان  همراهان

  
  

  شناسایی مشکالت تغییر رفتار 
دهندگان خدمات بهداشتی، متخصصان بهداشت، نمایندگان جامعه و اعضاي گروه مخاطب بالقوه،  ارایه هنگام مصاحبه با

ب، یکی از تنگناهاي اصلی بـر سـر راه پـذیرش رفتارهـاي     اغل. پذیرند کنید که چرا مخاطبان، رفتارهاي سالم را نمی ال ؤس
  .  سالم، دانش پایه و اولیه قبلی مخاطب است

جدول زیـر بـا   . الزم است بدانید مشکالت تغییر رفتار، تنها ناشی از کمبود آگاهی یا نگرش غلط مخاطبان شما نیست
  : دهد وع ارایه میتري از این موض اشاره به برخی از مشکالت تغییر رفتار، تصویر جامع

  ها پرسش  طبقه
ــواه، در محـــیط      فراهم بودن ــار دلخـ ــذیرش رفتـ ــا محصـــوالت مـــورد نیـــاز بـــراي پـ آیـــا خـــدمات یـ

  کار و زندگی مخاطب مورد نظر فراهم است؟ 
ــمن           در دسترس بودن ــوالت متضـ ــا محصـ ــدمات یـ ــتفاده از خـ ــت و اسـ ــه دریافـ ــادر بـ ــب قـ ــا مخاطـ آیـ

  رفتار دلخواه است؟ 
مخاطـــب، از قـــدرت خریـــد خـــدمات و محصـــوالت متضـــمن رفتـــار دلخـــواه         آیـــا  امکان خرید

ــد   ــار و درآمـ ــان در اختیـ ــا     برخـــوردار اســـت؟ زمـ ــدمت و یـ ــز قیمـــت خـ مخاطـــب و نیـ
  محصول چگونه است؟

ــا        پذیرش ــدمت یــ ــه خــ ــت کــ ــول اســ ــل قبــ ــاعی قابــ ــر اجتمــ ــب از نظــ ــراي مخاطــ ــا بــ آیــ
ــتفاده نما    ــت و از آن اســ ــواه را دریافــ ــار دلخــ ــمن رفتــ ــوالت متضــ ــا  محصــ ــد؟ آیــ یــ

  براي آنها قابل قبول است که رفتار دلخواه را انجام دهند؟ 
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  وضعیت موجود راهنماي تحلیل وضعیت: نکات اصلی
  مشاهده کنید .  3

مطمـئن  . برداریـد   بینیـد، یادداشـت   در حد امکان با حضور در موقعیت مداخله بـا مـردم گفتگـو کنیـد و از آنچـه کـه مـی       
هاي  هاي مذهبی و یا فرهنگی، تفاوت اید و اگر به علت سنت ، وقت کافی صرف نمودهشویدکه در محالت مختلف شهر

شدیدي وجود دارد، سعی کنید تا از محالت مختلفی بازدید داشته باشید، بـه نحـوي کـه دیـدگاه روشـنی از کـل منطقـه        
  .  تان به دست آورید تحت پوشش برنامه

  : موارد زیر را مشاهده کنید
  ـ جلسات مشاوره 

  بحث گروهی متمرکز در مراکز بهداشت ـ
  ـ شرایط جامعه 

  .  کنند هاي بهداشتی در جاهایی که مخاطبان مورد نظر زندگی و کار می ها، مواد آموزشی و فعالیت ـ پیام
هاي دسترسی به  مشاهده ابزار مؤثري است، نه فقط براي ارزیابی آنچه که در جریان است بلکه براي توجه به  راهکار

  .   خاصی از مردمگروه 
  

شـوند و نیازمنـد    حتی در مشـکالتی کـه بـا برقـراري ارتبـاط حـل نمـی       (تعیین راهبردهاي برقراري ارتباط استراتژیک 
آوري چنـین اطالعـاتی در    جمع. نیازمند تعیین مشکالت تغییر رفتار است) مداخالت اقتصادي، اجتماعی یا حمایتی هستند

  .  غییرات رفتاري نیز مؤثر استتخمین زمان مورد نیاز براي وقوع ت
  

  مؤثر بر مخاطبان اولیهشناسایی افراد کلیدي 
بـراي ایـن کـار    . پس از شناسایی مخاطبان بالقوه، باید افرادکلیدي مـؤثر بـر رفتـار مخاطبـان بـالقوه را نیـز شناسـایی کنیـد        

مسـتمر بـا مخاطبـان شـما هسـتند، صـحبت        دهندگان خدماتی که در ارتباط هاي اجتماعی و ارایه توانید با مدیران برنامه می
ها، با بخشـی از مخاطبـان    شواهد تحقیقات معتبر را بررسی نموده و در بازدیدهاي غیررسمی از محالت شهر و خانه. کنید

ب را تکمیـل  .  1ــ 2الـف و  .  1ــ 2هاي کار  برگه. بالقوه و رهبرجامعه مورد نظر در مورد مشکالت بهداشتی صحبت کنید
   . کنید
  تعیین مخاطبان اولیه .  الف.  1ـ2ه کار برگ

هاي مورد نظر که دچار مشـکل بهداشـتی مـورد نظـر یـا در معـرض        هاي مردمی برخوردار از ویژگی گروه: دستور کار
  .   ابتالي به آن هستند را شناسایی کنید و جدول زیر را براي هر یک از مخاطبان بالقوه تکمیل کنید

  

هاي  ویژگی  مخاطب
  مخاطب

منابع اطالعات درمورد   **مشکالت تغییر رفتار  *له تغییر رفتارمرح
  مخاطب

         
          
          
          

  

  فاقد دانش، آگاه، تأییدکننده، داراي قصد، عامل، مروج * 
  قابلیت دسترسی، قابلیت پذیرش، امکان خرید، قابلیت فراهم بودن** 
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  ان اولیهتعیین افراد کلیدي مؤثر بر مخاطب.  ب.  1ـ2ه کارگبر
. هاي ارتباطی شما تـأثیر گذارنـد، شناسـایی کنیـد     توانند بر تالش را که می ثر بر مخاطبان اولیهؤمافراد کلیدي : دستور کار

  .  ثر بر مخاطبان اولیه کامل کنیدؤجدول زیر را براي هر یک از افراد کلیدي م
  

مخاطب 
  کلیدي

شدت تأثیر   مخاطبان اولیه
  *تخمینی

نگرش نیازمند 
یر در مخاطب تغی

  اولیه

هاي  کانال
  ارتباطی مؤثر

مخاطبان کلیدي از 
کجا اطالعات را کسب 

  کنند؟ می
            
            

  

  کم، متوسط، شدید * 
  

  شناسایی منابع ارتباطی موجود.  3مرحلۀ 
در . هاي ارتبـاطی و منـابع ارتبـاطی موجـود اسـت      مرحلۀ سوم در تحلیل وضعیت موجود، شناخت فضاي ارتباطی، فعالیت

جا، بر ارزیابی منابع ارتباطی موجود براي طراحی و  در این. هاي ارتباطی ارایه شده است ، دستورعمل انتخاب کانال6گام 
  . شود اجراي یک برنامه ارتباطی تأکید می

نظر و هاي ارتباطی به عنوان سیستمی براي دسترسی به مخاطبان مورد  برقرارکنندگان ارتباط استراتژیک از تمام کانال
بندي  هاي بین فردي، مبتنی بر جامعه و ارتباط جمعی طبقه 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 افکـار عمـومی یـا هنجارهـاي فرهنگـی       کانال.کنند می
    .باشد، مؤثرتر هستند جامعه 
هـاي ارتبـاط بـین فـردي شـامل ارتبـاط        کانـال . بر ارتباط فردي با فرد دیگر یا یک گروه تأکید دارد  :هاي بین فردي کانال

مثـالی از  . کننـده اسـت   دهنـده خـدمات بهداشـتی در مرکـز بهداشـتی بـا مراجعـه        همسال با همسال، همسر با همسر و ارایـه 
دهنـده خـدمات بهداشـتی بـا اعضـاي تعـاونی زنـان         صورت ارتباط یک ارایه تواند به برقراري ارتباط فرد با یک گروه می

  . شود هاي بین فردي، از ارتباط شفاهی و غیرشفاهی استفاده می درکانال. باشد
هاي ارتباطی موجود مانند اعضاي فامیل یا اعضاي یک جامعـه   بر انتشار اطالعات از طریق شبکه :هاي مبتنی بر جامعه کانال

این کانال ها هنگامی مؤثر هستند که با هنجارهاي جامعه مرتبط بـوده و بخشـی از مخاطبـان بتواننـد در بهبـود      . تأکید دارد
  . رفتار سایرین مشارکت کنند

سـازند و در بسـیج افکـار عمـومی و ایجـاد       امکان ارتباط با گروه بزرگتري از مخاطبان را فراهم می :هاي ارتباط جمعی کانال
ها شـامل رادیـو،    این کانال. هاي آموزشی، سرگرمی و تبلیغی مؤثر هستند اعی از طریق انواع  برنامههنجارهاي جدید اجتم

بردها، پایگاه هاي اطالع رسانی و مکاتبات مسـتقیم پسـتی    هاي چاپی جمعی مانند روزنامه، مجالت، بیل تلویزیون و رسانه
  .  است

  
  

  

  آوري اطالعات هاي جمع روش: نکات مهم
  

  :سازد هاي ارتباطی مؤثر را فراهم می کار ، اطالعات ضروري براي انتخاب راهتحقیق پایه
توانیـد از   شـان، مـی   براي شناخت ابعاد مختلف تأثیر یک راهکار ارتباطی بر مردم و محـیط  :نفعان مصاحبه با افراد کلیدي و ذي

. داشـتی و رهبـران جامعـه اسـتفاده کنیـد     دهنـدگان خـدمات به   ها، ارایـه  هاي مختلفی مثل مصاحبه با مدیران برنامه تکنیک
هنگام مصاحبه با افرادکلیدي، نحوه مقابله آنها با مشـکل  . نفعان کنترل مشکل مورد نظر مفید است آوري نظرات ذي جمع
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هـاي ارتبـاطی نیـز بـه شـما       شان از این کار را بررسی کنید و از آنها بخواهید تا در تعیـین اسـتراتژي   هاي مورد نظر و انگیزه
  .  مک کنندک

  

هـاي جنسـیتی بـر     تحلیل جنسیتی با هدف توسعه مشـارکت مردمـی، موجـب آشـنایی شـما بـا تـأثیر تفـاوت         :تحلیل جنسیتی
کنـد تـا    چنـین تحلیلـی بـه شـما کمـک مـی      . شـود  اي مـی   هـاي توسـعه   دسترسی به منابع و میزان مشارکت زنان در فعالیت
آل، تحلیل جنسیتی نباید  طور ایده به. به زنان و مسایل آنها انتخاب کنیدمعیارهاي صحیحی را براي اطمینان از توجه کامل 

  .   به تفکیک مسایل زنان منتهی شود بلکه باید در هر برنامه به نقش و جایگاه زنان توجه شود
  

ز شـرایط  این تکنیک به طور عمده بـر شـناخت نقطـه نظـرات و درك مـردم ا      :آوري اطالعات در سطح جامعه ریزي و جمع برنامه
  :دو روش عمده مورد استفاده براي این کار عبارتند از. شان و نیز چگونگی تغییر این شرایط تأکید دارد ا زندگی

  

گري ماهر براي مدیریت بحث گروهی متمرکز، یک مشکل بهداشتی را با  که در آن تسهیل :هاي گروهی متمرکز بحث.  1
وي نظـر اعضـاي گـروه را در مـورد     . گـذارد  ساعت به بحث می 2تا  1ه مدت اي از مخاطبان برنامه و ب نفره 12تا  6گروه 

کننده در رفع آن جویا شده و منابع اطالعـاتی گـروه و تـأثیر آنهـا بـر دانـش، بـاور و         مشکل، علل احتمالی و افراد کمک
  .  کند  اعضاي گروه را بررسی می  نگرش

  

از کسـانی کـه بـه    . شـوند  تـان محسـوب مـی    که از مخاطبان بـالقوه  طور غیررسمی با کسانی مصاحبه کنید  به :مصاحبه.  2
شـان بـه آن مشـکل     اند و یا در معـرض خطـر ابـتال بـه آن هسـتند، در مـورد دیـدگاه        تازگی به مشکل مورد نظر مبتال شده

  .  نیدسعی کنید با افراد موفق و یا ناموفق در پیشگیري و کنترل مشکل مورد نظر مصاحبه ک. بهداشتی سؤال نمایید
سهولت دسترسـی مخاطبـان بـه خـدمات و     .  از مراکز ارایه خدمات یا توزیع ملزومات بهداشتی بازدید کنید :همشاهد.  3

دهنده خدمت را مشاهده کنید و اجازه ندهید که حضور شما به طریقی بر روند  ارایه/ تجهیزات و نحوه ارتباط بین مشتري
دهنــده خــدمت را نیــز بررســی نمــوده و  ارایــه/ بــادل اطالعــات بــین مشــتريشــرایط ت. کــار در ایــن مراکــز تــأثیر گــذارد

  . خود را ثبت کنید مشاهدات
  

  
  هاي ارتباطی جاري  فعالیت
هاي ارتباطی با مخاطبان برنامه مورد نظر  توانند متعدد باشند اما چالش اصلی، انتخاب بهترین کانال هاي ارتباطی می فعالیت
  :د زیر مفید استبراي این کار سه رویکر. است
هاي ارتباطی که پیش از این در زمینه ارتباطی مورد نظر و یا بـراي ارتبـاط بـا مخاطبـان بـالقوه شـما        شناسایی تالش •

 .  انجام شده است
چنـین  . انـد  هاي ارتباطی مشابه براي مخاطبان مورد نظر اقدام نموده مصاحبه با سایر کسانی که نسبت به اجراي بسیج •

هاي ارتبـاطی اجـرا    هاي برنامه شروع خوبی براي تعیین شرکاي محلی برنامه و درك مشکالت و فرصترویکردي، نقطه 
بندي کنید و مـوارد زیـر را بـه     هاي توصیف شده در صفحه قبل، دسته ها را مطابق با کانال این فعالیت. شده در محل است

  : خاطر بسپارید
 .   خود باشید  ان بالقوههاي تولید شده براي مخاطب رسانه  به دنبال بررسی •
اند یا خیـر؟ بـا مـدیران     هاي ارتباطی مذکور انجام داده اي در مورد رسانه سسات تبلیغاتی بپرسید که آیا مطالعهؤاز م •

توانند در مورد آنچه که انجام شـده   آنها می. اند، مصاحبه نمایید هایی که با مخاطبان شما ارتباط داشته برنامه ها در سازمان
 .  هاي خوبی را ارایه دهند ه است، ایدهیا نشد
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هـاي ارتبـاطی موجـود تهیـه      کننـد و فهرسـتی از کانـال    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 کنید و در مورد هر یک از کانال

افـراد  (افراد کلیدي .  هاي بهداشتی موجود است هاي ارتباطی، مصاحبه با مدیران پروژه م براي تعیین کانالرویکرد سو
با این . هاي ارتباطی آنها را مشخص نمایید ها و رسانه هر فعالیت بهداشتی را مشخص نموده و کانال) هاي مسئول یا سازمان
هاي ارتباطی قبلی را شناسایی نموده و نیز میـزان اثربخشـی آنهـا را مشـخص      هاي مورد استفاده در برنامه توانید پیام کار می
  . کنید

  

  اي  منابع ارتباطی، سازمانی و حرفه
تـان بـه    توانند در اجـراي برنامـه   ها و افراد ماهري را که می هاي ارتباطی بهداشتی، سازمان ها و فعالیت عالوه بر تعیین برنامه

  : ز این افراد، سؤاالت زیر را بپرسیدا. شما کمک کنند، شناسایی کنید
 هاي آموزشی براي آموزش زندگی سالم را دارد؟  چه کسی تجربه تولید رسانه  •
 اند؟  سسات تبلیغاتی فعال در منطقه شما کدامؤترین م برجسته  •
 هاي رادیویی و تلویزیونی را تولید کند؟  تواند برنامه چه کسی می  •
 دهندگان خدمات بهداشتی و مددکاران اجتماعی درگیر هستند؟  هایی در آموزش ارایه چه سازمان  •
ارتباطی در جامعه مورد نظر وجود دارد؟ اگر بلی، اعضاي آن چـه کسـانی     یا انجمنی از افراد یا مؤسسات  آیا شبکه  •

 شان چیست؟  هایی هستند و دیدگاه یا سازمان
  .  هاي خود، کامل کنید ي خالصه نمودن یافتهپ را برا.  1ـ  3ب و .  1ـ  3الف، .  1ـ  3هاي کار  برگه

  
  هاي ارتباطی موجود  تعیین کانال.  الف.  1ـ3برگه کار 
هاي ارتباطی فعال در زمینه ارتقاي سالمت در جامعه مورد نظر را به تفکیک نام، نـوع کانـال، مخاطبـان     کانال: دستورکار

  .  خص کنیدتان در مورد هر کانال مش تحت پوشش و منابع کسب اطالعات
  

  ***منابع اطالعاتی  مخاطبان تحت پوشش  **نوع کانال ارتباطی  *نام کانال ارتباطی

         
        
        
        

  

  مثل نام شبکه رادیویی، شبکه تلویزیونی، مجله، روزنامه، پایگاه اظالع رسانی، غیره * 
  نوع کانال مانند رادیویی، تلویزیونی، اینترنتی، مطبوعاتی و غیره ** 

  شما در مورد این کانال ارتباطی    منبع کسب اطالع ***
  

  تعیین فضاي ارتباطی موجود  .  ب.  1ـ3برگه کار 
  . هاي مناسب ارتباطی موجود در ناحیه موردنظر خود را مشخص سازید تالش: دستورکار

  مخاطبان مورد نظر  هاي کلیدي پیام  موقعیت/ کانال  مدیر برقراري ارتباط  *نوع ارتباط
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ارتباط بین فردي ارتباط فرد با فرد یا فرد با گروه بوده و ممکن است شامل استفاده از فلیـپ چـارت، پوسـتر، سـی دي     * 
هـاي اجتمـاعی موجـود     ارتباط مبتنی بر جامعه، اطالعات را از طریق شبکه.  هاي آموزشی باشد تصویري یا صوتی و برگه

  .  تر دارند هاي ارتباط جمعی تأکید بر دسترسی به مخاطبان بیشتر و وسیع رسانه.  دهد نتشار میمانند اعضاي فامیل و جامعه ا
  

  تعیین همکاران برقراري ارتباط استراتژیک .  پ.  1ـ3برگه کار 
توانند به شـما کمـک    ها یا افرادي را مشخص کنید که در برقراري ارتباط استراتژیک براي سالمت می سازمان: دستورکار

  .  نندک
  

تجربه ارتباطی در زمینه   *نوع تخصص ارتباطی  نام سازمان یا فرد
 سالمت

  منابع اطالعات

         

        

        

        
  

هـاي بهداشـتی چـاپی و الکترونیـک، تولیـد و       آموزش، بسیج اجتماعی، جلب حمایت همه جانبه، تولید و انتشار رسـانه * 
هـاي سـرگرمی آموزشـی، تحقیـق و ارزشـیابی،       ازاریابی اجتماعی، برنامههاي آموزشی تلویزیونی، تبلیغات، ب پخش برنامه

  هاي آموزشی ملی راحی و اجراي بسیجط
  

  ارزیابی شرایط محیطی .  4مرحلۀ 
چهارمین مرحله در تحلیل وضـعیت موجـود، ارزیـابی شـرایط محیطـی جامعـه اي اسـت کـه برنامـه ارتبـاطی درآن اجـرا            

گـاه  . تواند ایجاد رفتاري باشدکه بـه محصـول یـا خـدمت دیگـري وابسـته نیسـت        میموضوع بهداشتی مورد نظر . شود می
موضوع بهداشتی مورد نظر مستلزم وجود محصوالتی اسـت کـه بایـد بـه آسـانی در دسـترس باشـند یـا در مـواردي مثـل           

از فرآینـد   واکسیناسیون، مستلزم همکاري سیستم ارایه خدمات بهداشتی است که ایـن مالحظـات بایـد بـه عنـوان بخشـی      
  .  ارزیابی شرایط محیطی جامعه مورد توجه قرار گیرد

  
  

  خدمت و یا محصول بهداشتی و حمایت از رفتار 
دسترسـی، امکـان خریـد و نیـز پـذیرش خـدمات، محصـوالت و رفتارهـا؛ ظرفیـت           با ارزیابی میزان فـراهم بـودن، امکـان   

  .  دیاب شان افزایش می ارتباطیهاي  دهندگان خدمات بهداشتی در طراحی و اجراي تالش ارایه
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  با همکاران خود، مشورت کنید و با کمک آنها، ظرفیت ارایه خدمات و تقاضاي موجود براي خدمات :میزان فراهم بودن
  : سؤاالت کلیدي شامل موارد زیر است. تان را تخمین بزنید

 آیا امکان افزایش ظرفیت براي رفع تقاضاهاي روبه رشد وجود دارد؟   •

 عت شما در تأمین نیازهاي روزمره و پشتیبانی از انبارها چگونه است؟ سر  •

 آیا قادر به پاسخگویی به مشتریان بیشتري هستید؟   •

 شما فراهم است؟   آیا ملزومات کافی براي ارایه خدمات  •

 طور مرتب در دسترس و فراهم است؟   آیا این ملزومات به  •
آورید که خدمات موجود نتواند پاسخگوي آن باشد؟ در صورت  ه وجود نمیاز خودتان سؤال کنید آیا انتظاراتی را ب

  جواب بلی، باید این مساله را درنظر بگیرید که آیا تغییر رفتار مورد نظر ضروري است یا خیر؟
 ابتدا. شما مفید است  انجام تحلیلی رقابتی، براي شناخت بهتر شرایط محیطی و تعیین مشکالت بالقوه در تحقق اهداف

بنـدي انتخـابی،    مشخص کنید آیا شما در ترویج یک محصول، خدمت یا رفتار تنها هستید یا نه؟ و سپس با توجه به دسـته 
  .  فهرست رقباي خود در ارایه آن خدمت را تهیه کنید

  
  

هاي رفتاري قابل ارایه براي کمک بـه مـردم در پـذیرش رفتـار سـالم       فهرست محصوالت، خدمات یا حمایت :نکته مهم
هـایی رفتارهـا، محصـوالت و خـدمات مـورد نظـر را        مورد نظر را یادداشت کنید و مشخص سازید که چه افراد یا سازمان

  .  دهند ارایه می
  

تنها وجود خدمات و ملزومات کافی نیست، باید بررسی شود که مخاطبان به آنها دسترسـی دارنـد یـا نـه؟      :امکان دسترسی
  .  رسانی، حیاتی است ات مرتبط با رفتار مورد نظر قبل از اجراي یک بسیج اطالعتعیین سطح دسترسی به کاال یا خدم

تواند خدمات و یا ملزومات مورد نظر را خریداري کند؟ عـالوه بـر    سؤال کنید که آیا مخاطب اولیه شما می :قدرت خرید
بـا درك  . ورد نظر نیز توجه کنیدقیمت و پول، به زمان و تالش الزم براي برخورداري مشتري از خدمت یا خرید وسیله م

  .  توانید استراتژي ارتباطی مؤثرتري را انتخاب کنید اي، می چنین مشکالت بالقوه
 دهنـدگان و  بـا ارایـه  . در مورد مقبولیت اجتماعی اسـتفاده از محصـول یـا خـدمت مـورد نظـر تحقیـق کنیـد         :میزان پذیرش

.  الت موجود براي ترویج رفتار سالم مورد نظر را شناسایی کنیـد کنندگان خدمت مورد نظر مصاحبه نموده و مشک استفاده
هاي خود در این چهار زمینه را با مدیران مسئول ارایه خدمت و توزیع محصوالت برنامه مـورد نظـر مـرور     سؤاالت و یافته

  .  نمایید
ن مرکـز ارایـه خـدمت    سعی کنید براي بررسی میزان فراهم بودن و امکان دسترسی به محصوالت و خدمات، از چندی

  .  بازدید کنید
  

  شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 
بزه، بیکاري، فقـر و  . توانند برقراري ارتباط براي ارتقاي سالمت را محدود سازند شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی می

شرایط اجتماعی مؤثر بـر توانـایی   با مدیران برنامه در مورد . گذارند هاي اجتماعی همگی بر رفتار سالم تأثیر می محرومیت
در مورد قـوانین جـاري، مطالعـه نمـوده و ببینیـد آیـا مقرراتـی وضـع         . ترویج موضوعات بهداشتی مورد نظر مشورت کنید

و شرایط زندگی آنها را   سایر موضوعات چالشی مرتبط با مخاطبان. اند که در ترویج رفتار سالم مورد نظر مؤثر باشند شده
    .نیز ثبت کنید

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
83 
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
84 

  تعیین میزان حمایت از خدمت یا محصول بهداشتی.  الف.  1ـ4برگه کار 
خدمات و محصوالت بهداشتی قابل ارایه به مردم براي پیشگیري و درمان مشکل بهداشتی مورد نظر را مشـخص  : دستور کار

بـودن، قابلیـت پـذیرش و     طور مختصر میـزان فـراهم بـودن، در دسـترس     در مورد هر یک از خدمات و محصوالت، به. نمایید
  .  امکان خرید آن را شرح دهید

  

/ محصول
خدمت ارایه 
  شده

سازمان 
دهنده  ارایه

  خدمت

میزان 
فراهم 
  *بودن

میزان 
  **دسترسی

امکان 
  ***خریداري

میزان 
  ****پذیرش

منابع 
  اطالعاتی

               
              
              

  
  

  محصول یا خدمت در کجا فراهم است؟ * 
  .  حصول یا خدمت دسترسی دارد؟ هر کسی که اجازه استفاده از آن را ندارد ذکر کنیدچه کسی به م** 

براي مشتري، خریدن یا استفاده از محصول یا خدمت چقدر هزینه دارد؟ نه فقط در قالب قیمت محصول یا خدمت بلکه به هزینه رفـت و  *** 
  .  ل نیز فکر کنیدآمد و زمان انتظار براي برخورداري از خدمت یا دسترسی به محصو

  . کنندگان مورد نظر تا چه حد مورد پذیرش است محصول یا خدمت در بین استفاده**** 
  

  تعیین شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی منطقه اجراي برنامه .  ب.  1ـ4برگه کار 
  .  تان را مشخص کنید برقراري ارتباط  تمامی شرایط محیطی مؤثر بر توانایی: دستور کار

  

    مؤثر در ایجاد انگیزه براي تغییر رفتار و بهبود بهداشتی شرایط اجتماعی  .1

    مؤثر در ایجاد انگیزه براي تغییر رفتار و بهبود بهداشتی  شرایط اقتصادي.  2

     مؤثر در ایجاد انگیزه براي تغییر رفتار و بهبود بهداشتی شرایط سیاسی.  3

  
  ها و تهدیدها  تتعیین نقاط قوت و ضعف، فرص.  5مرحلۀ 

بـراي ایـن کـار از    . ایـد  آوري  نمـوده  مرحلۀ بعدي، انجام مروري اجمالی برکلیه اطالعاتی است که تا اینجـاي کـار جمـع   
  .  ها و تهدیدها ، فرصت نقاط قوت، نقاط ضعف: شود استفاده می SWOTچارچوب 

تـان در برقـراري ارتبـاط اسـتراتژیک بـراي ارتقـاي        هاي خود را مرور نموده و فهرست نقاط قوت و ضعف ابتدا، داده
تان تهیه نموده و منابع مالی، انسـانی و تکنولـوژیکی کـه     فهرست مذکور را با همکاري اعضاي تیم. سالمت را تهیه نمایید

به نحوي مشابه، سؤاالت زیـر را از خـود و اعضـاي    . و مرور کنید ممکن است به برنامه ارتباطی شما کمک کنند، بررسی
  : تان بپرسید تیم

 هاي کلیدي وجود دارند؟  براي بهبود بهداشتی از طریق برقراري ارتباط استراتژیک، چه فرصت •
  کنند؟  چه تهدیدهایی، توانایی بهبود بهداشتی از طریق برقراري ارتباط استراتژیک را تهدید می •
  .  را کامل کنید  SWOTتحلیل  برگه کار 
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  SWOTتحلیل .  1ـ 5برگه کار 

  نقاط ضعف  نقاط قوت
      
    

  تهدیدها  ها فرصت
     
    

 9کـه بـه گـام     یهنگـام . دییخالصه نما 1ـ6برگه کار  لیبا تکم د،یا موجود آموخته تیوضع لیاکنون آنچه که از تحل
 کیـ  7و  5 ،4، 3، 2 يهـا  از گـام  کیـ از هـر  ( دییـ نما بیـ ترک گرید را با هفت خالصه برگه کار 1ـ6برگه کار  د،یدیرس

 يبرنامـه برقـرار   کی نیتدو يبرا یخوب يکار، راهنما يها مجموعه از برگه نیا). 6مورد و دو برگه کار خالصه از  گام 
 يدیـ با د دیتوان یمها،  برگه نیشده در قالب ا لیبر اطالعات تکم يبا مرور. ارتقاي سالمت است يبرا کیارتباط استراتژ
  . دیمورد نظر را انتخاب کن یارتباط يها يجامع، استراتژ

  
  خالصه تحلیل وضعیت موجود .  1ـ6برگه کار 
اید، بررسی و از آنها براي تکمیل خالصـه تحلیـل وضـعیت موجـود در جـدول       هاي کاري را که کامل نموده برگه: دستورات

  . زیراستفاده کنید
  

     .  ما با آن مواجه هستیممشکل بهداشتی که .   1
     مخاطبان بالقوه اولیه.   2
    : هاي کلیدي که باید بر آن تأکید کنیم، عبارتند از چالش.   3

    هاي مرتبط با دانش، نگرش و رفتار مخاطبان  ـ چالش
     هاي مرتبط با توان برقراري ارتباط مؤثر  ـ چالش
    سازد  تر می ذ رفتار دلخواه براي مخاطبان را آسانهاي مرتبط با ایجاد شرایطی که اتخا ـ چالش

    : هاي کلیدي که باید بر آنها تأکید کنیم، عبارتند از فرصت.   4
    هاي مرتبط با دانش، نگرش و رفتار مخاطبان  فرصت ـ

    هاي مرتبط با توان برقراري ارتباط مؤثر  ـ فرصت
    .  سازد می  ار دلخواه براي مخاطبان را آسانهاي مرتبط با ایجاد شرایطی که اتخاذ رفت ـ فرصت

    ).  عوامل غیرقابل تغییري که ممکن است کارایی ما را محدود کند(ها  واقعیت.   5
هاي زیر را براي دستیابی به بهبود دلخواه بهداشتی به دست  ما توقع داریم تا بتوانیم مشارکت.  6

  .  آوریم
   

  
  

  خالصه
ریـزي برقـراري    اکنون بایـد در مسـیر برنامـه   .  دهد براي تحلیل وضعیت موجود را به شما ارایه می این گام، ابزارهاي الزم

  : ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت در خصوص موارد زیر تسلط کامل داشته باشید
 تعیین و شناخت مشکل  •
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 تعیین مخاطبان بالقوه  •
 تعیین منابع ارتباطی موجود  •
 ارزیابی شرایط محیطی   •
هـا و   مروري بر نقاط قوت و ضعف کلیدي در خصوص منابع انسانی، تکنولـوژیکی و مـالی موجـود و نیـز فرصـت      •

 تهدیدهاي محیطی مؤثر در برقراري ارتباط استراتژیک 
  . هاي ارتباطی مناسب هستید به محض تکمیل این پنج مرحله، شما آماده حرکت به سوي انتخاب استراتژي

  دسته بندي مخاطبین
بـه معنـی   » بنـدي مخاطبـان   دسـته «واژه .  بنـدي مناسـب مخاطبـان اسـت     یک استراتژي ارتباطی مؤثر نیازمنـد دسـته   طراحی
تر و مرکب از کسانی اسـت کـه از نیازهـاي ارتبـاطی همسـان و       هاي کوچک بندي و سازماندهی مخاطبان در گروه گروه

تـرین   برقرارکنندگان ارتباط، براي دستیابی به مناسـب .  هاي مشابهی دارند مرتبطی برخوردار بوده و نیز تمایالت و ویژگی
  .  کنند تري تقسیم می هاي همسان کوچک هاي ارتباطی، مخاطبان را به گروه ترین روش و اثربخش
هـر گـروه از   . شـوند  هاي متعددي از مخاطبـان تعیـین مـی    گونه که در گام اول آمده، در هر برنامه ارتباطی گروه همان

  .  برند طور مستقیم از تغییرات رفتاري مورد نظر بهره می کسانی است که بهمخاطبان، شامل 
در ایـن گـام، راهنمـاي چهـار     . هاي ارتباطی شما هستند وظیفۀ شما، تعیین دقیق تمام مخاطبانی است که نیازمند تالش

  .  شود بندي و تعیین مخاطبان کلیدي، اولیه و ثانویه ارایه می اي دسته مرحله
هـاي   رسـیدکه در برداشـتن گـام    خـود مـی    از این مراحل، به شناخت خوبی از تمامی مخاطبان برنامه ارتباطیبا پیروي 

  .  گشا است بعدي شما براي برقراري یک ارتباط استراتژیک مؤثر براي ارتقاي سالمت راه
  هاي مختلف مخاطبان  تعیین گروه.  1مرحلۀ 

بنـدي مخاطبـان داریـد یـا خیـر؟ در واقـع اگـر         که آیا شما نیازي به دسـته اولین سؤالی که باید جواب داده شود این است 
هـاي یکسـانی، مجموعـه     ثر و از طریق مجموعه کانالؤطور م تمامی مخاطبان بالقوه برنامه شما به عنوان یک کل بتوانند به

بندي مخاطبـان   در اکثر موارد دستهبندي آنها ندارید، اما  ها را دریافت دارند، در این صورت نیازي به دسته یکسانی از پیام
  .  افزاید هاي ارتباطی شما می هم براي آنها مفید است و هم بر اثربخشی فعالیت

در . بندي مخاطبان مؤثر باشـد  گیري شما براي دسته تواند بر تصمیم بدیهی است که مهیا بودن یا نبودن منابع کافی، می
شـود و هـر    هاي ارتبـاطی شـما مـی    بان موجب افزایش اثربخشی تالشبندي مناسب مخاط صورت وجود منابع کافی، دسته

دستور عمل صفحه بعد را مـرور  . برند هاي ارتباطی ویژه خود سود بیشتري می هاي مختلف مخاطبان از رسانه یک از گروه
  .  بندي مخاطبان تکمیل کنید را براي دسته 2ـ2و  2ـ1هاي کار  برگه نموده و
  : وارد زیر مفید استبندي مخاطبان در م دسته

کننـدگان آن یـا کسـانی کـه رفتـاري را انجـام        هاي یـک خـدمت از غیراسـتفاده    کننده هنگامی که تفکیک استفاده.  1
  . دهند، مفید باشد دهند از کسانی که آن رفتار را انجام نمی می

  

شـان بـراي انتخـاب     میزان انگیزه بندي مخاطبان براساس انواع و سطح اطالعات مورد نیازشان و یا هنگامی که دسته . 2
  .  یک رفتار مفید باشد

  

  .  بندي مخاطبان براساس افراد کلیدي و با توجه به منابع مؤثرکسب اطالعات مفید باشد هنگامی که دسته . 3
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  بندي مخاطبان  دسته: 2ـ1برگه کار 
خـود را براسـاس نتـایج تحلیـل وضـعیت        هاي ارتبـاطی  مخاطبان بالقوه تالش: هاي مختلف مخاطبان تعیین گروه :1مرحله : دستور کار

تر ممکن  هاي کوچک براي هر گروه بزرگ مخاطبان،گروه. نام مخاطبان بالقوه را در اولین ستون جدول زیر بنویسید. موجود، مشخص سازید
مستلزم پیام یا اسـتراتژي ارتبـاطی    یک نقطه تمایز مهم، موردي است که.  را مشخص سازید) با صفات ویژه، مشخص و متمایز از سایرگروها(

  .  متفاوتی باشد
  

مخاطبان 
 بالقوه

هاي  زیرگروه
احتمالی به 

تفکیک مرحله 
 *تغییر رفتار

هاي  زیرگروه
احتمالی به تفکیک 

هاي  تفاوت
 *جغرافیایی

هاي احتمالی  زیرگروه
هاي  به تفکیک تفاوت
  ***دموگرافیک

هاي احتمالی  زیرگروه
هاي  به تفکیک تفاوت

 ****تماعی و فرهنگیاج

هاي  زیرگروه
احتمالی به تفکیک 
  ها سایر تفاوت

       

     

     

      

     

     
  

  
  فاقد دانش، آگاه، تأییدکننده، داراي قصد، عامل، مروج * 

  منطقه، شهر، روستایی ـ شهري ** 
  سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد کودکان، میزان تحصیالت، شغل ***  

  زبان، فرهنگ، مذهب، طبقه اجتماعی**  **
  

  بندي مخاطبان   اولویت.  2مرحلۀ 
آیا منابع کافی براي دسترسی به تمام افرادي که تحـت تـأثیر یـک    : بندي مخاطبان نیازمند پاسخ به این سؤال است اولویت

گیـري در ایـن زمینـه     بـه تصـمیم  مشکل بهداشتی و یا در معرض خطر ابتالي به آن هستند، وجود دارد؟ اگر خیر، تیم نیاز 
  .  دارد که کدام بخش از مخاطبان باید ابتدا مورد توجه قرارگیرند

اي، حرکـت مـؤثري را بـراي برقـراري ارتبـاط بـا تمـامی         توان با اتخاذ رویکـردي مرحلـه   بندي مخاطبان می با اولویت
. راحل مختلف تغییر رفتار دارند، ایجاد نمودمخاطبان از طریق توجه به مخاطبانی که ظرفیت کمک به سایر مخاطبان در م
تر بوده، بـراي شـنیدن پیـام بیشـترین پـذیرش را       بنابراین در این مرحله اولویت با مخاطبانی است که دسترسی به آنها ساده

از  مخاطبـانی کـه  .  اي باشند که در آن احتمال حرکت به سمت مرحله بعدي تغییر رفتـار بیشـتر باشـد    داشته و یا در مرحله
چنـین افـرادي   . تواننـد تشـویق شـوند تـا ایـن رفتـار را بـه سـایرین توصـیه کننـد           دهند، می ما را انجام می قبل رفتار دلخواه 

توانند به عنـوان مروجـان و همیـاران خـوبی محسـوب شـوند کـه پیشـرفت سـایر           به عنوان افراد معتبر، می) کنندگان عمل(
تـان   بـه شـما و تـیم    2ـ2ـ3و جدول  2ـ2ـ2و  2ـ2ـ1هاي کار  برگه.  کنند یري میمخاطبان را در طول مراحل تغییر رفتار پیگ

  .  بندي مخاطبان را انجام دهید کند تا اولویت کمک می
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  بندي مخاطبان  اولویت.  2ـ2ـ1برگه کار 
اطبان با خصوصیات ویژه را از یکدیگر بندي باید مخ این دسته. اید مرور کنید انجام داده 1بندي مخاطبانی را که در مرحله  دسته: دستور کار

بندي مخاطبان، به  بنویسید و سپس براي کمک به اولویت 1هاي مخاطبان بالقوه را در ستون  اسامی هر یک از زیرگروه.  متمایز ساخته باشد
  . سؤاالت زیر پاسخ دهید

  

زیر گروه 
مخاطبان 
 بالقوه

جمعیت 
تخمینی 
  *گروه

آیا این زیرگروه، 
ها و  نیازمند پیام

هاي آموزشی  رسانه
 **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 برنامه چقدر 

 ****است؟

در منابع برنامه ارتباطی، 
منبعی براي تغییر رفتار 
اعضاي این زیر گروه 
 وجود دارد؟

       
      
       

       
  

  

  .  تعداد افراد گروه را تخمین بزنید* 
هـاي منتخـب نیسـتید، پاسـخ بلـی       هاي یکسان با سایر زیرگروه ها و رسانه اگر قادر به ترویج رفتار دلخواه در این زیرگروه با استفاده از پیام** 
  .  بدهید
  ست بسیار مهم، مهم، کم اهمیت، مهم نی*** 

  بسیار، تا حدي، غیر ممکن  **** 
  
  

  بندي مخاطبان در اولویت رتبه.  2ـ2ـ2برگه کار 
خـود را بـه صـورتی کـه در زیـر آمـده،         هر یک از مخاطبـان بـالقوه   2ـ2ـ2هاي برگه کار  با استفاده از جواب: کار دستور
  .  بندي کنید رتبه

  
  
  مخاطب

  
  اندازه مخاطب

  
اهمیت براي سالمت 

  عمومی

  
مال این که احت

مخاطب نسبت به 
هاي ارتباطی،  تالش

  . 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 

رسیدن به اهداف 
تان، کافی خواهد  برنامه

  بود؟
  A  B  C A + B + C =      

 درصد  بندي رتبه  
  جمعیت

        احتمال  بندي رتبه  اهمیت  بندي رتبه

    اصالً  1  اصالً  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 مخاطب در اولویت براي تالشهاي  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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  بندي استراتژي ارتباطی با مخاطبان بالقوه  مرحله.  2ـ2ـ3جدول 
الزم .  بندي، جدول زیر را تکمیل کنید ي ارتباطی با مخاطبان بالقوه و استدالل منطقی تان براي این مرحلهبندي استراتژ براي مرحله: دستور کار

هاي مخاطب در چارچوب زمانی راهکـار مربوطـه فـراهم     است تعیین کنید که منابع کافی براي دستیابی به اهداف اختصاصی هر یک از گروه
  .  خاص و مرتبط با هر مرحله را بیان کنید در صورت امکان، چارچوب زمانی است یا نه؟

  

هاي مخاطبان  گروه
 در اولویت

 1مرحله 
 استراتژي

 3مرحله   استراتژي 2مرحله 
 استراتژي

 بندي استدالل منطقی براي مرحله

      
     

       

     

      

      

  
  تعیین مخاطبان کلیدي.  3مرحلۀ 

شـوند کـه هـدف از ایـن کـار، بسـیج آنهـا بـراي          خاطبـان اولیـه مشـخص مـی    در سومین مرحله، افـراد کلیـدي مـؤثر بـر م    
در این مرحله پـس از مـرور مطالـب آموزشـی و مـتن زیـر، بـراي        . تأثیرگذاري بر مخاطبان اولیه به نفع رفتار دلخواه است

د مشـکل بهداشـتی   براي تعیین این که چه کسی در مـور . استفاده کنید 2ـ3ـ2و  2ـ3ـ1هاي کار  کمک به تیم خود از برگه
  : مخاطبان اولیه شما تأثیر و نفوذ دارد، این سؤاالت را بپرسید  مورد نظر بر دانش و نگرش

 کند؟  هاي پیشگیري و حل مشکل مورد نظر را به مخاطبان اولیه شما پیشنهاد می چه کسی روش •
 

اشتی مـورد نظـر، تـأثیر و    چه کسی بر تصمیمات آنها براي جستجوي کمک در زمینه پیشگیري و یا حل مشکل بهد •
 نفوذ دارد؟ 

 

تأثیر و نفـوذ   چه کسی بر تصمیم آنها در تالش براي استفاده از محصوالت خاص یا انجام رفتارهاي بهداشتی معین، •
 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 آنها با مخاطب اولیـه شـرح    را در قالب خصوصیات ویژه این تأثیرات خارجی
براي مثال آیا آنها دوستان یا اقوام مخاطبان اولیه هستند؟ آیا آنها خدمات یا محصوالتی را به مخاطبان شما پیشـنهاد  . دهید
  دهند؟  می

دهنـده خـدمات    مخاطبان اولیه را مشخص نمایید و شـبکه ارایـه   دهندگان خدمات و ملزومات بهداشتی براي تمام ارایه
میـزان نفـوذ و تـأثیر     کلیـدي،  افـراد  پس از تهیه فهرست. دهندگان خدمات جایگزین را نیز شناسایی کنید خود و نیز ارایه

همسران و والدین؟  دهنده خدمت بیشتر است یا فرد خاصی در خانواده و یا براي مثال نفوذ یک ارایه. آنها را تخمین بزنید
ثرترند یا والدین؟ و یا تأثیر این افـراد بـر   ؤهنگامی که قرار است مخاطب اولیه را از انجام کاري بازدارید رهبران مذهبی م

جوانان و یا همساالن چگونه است؟ با تخمین میزان نفوذ و تأثیر هر یک از افراد کلیدي بر مخاطب اولیه، خـدمات جلـب   
  . شود تر می تان مقرون به صرفه و اثربخش ر تیمحمایت و ترویج رفتا
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توانید میزان سرمایه مورد نیاز  با آگاهی از این مساله می.  الزم است نگرش افراد کلیدي به رفتار دلخواه را جویا شوید
  .   مثبت و جلب حمایت افراد کلیدي از برنامه ارتباطی خود را تخمین بزنید  براي ترویج نگرش

  
  شناسایی مخاطبان کلیدي.  2ـ3ـ1برگه کار 
  .  اید را بنویسید و سپس به سؤاالت جواب دهید انتخاب نموده 2در ستون اول، اسامی مخاطبانی که در مرحله : دستور کار

  

مخاطب 
 اولیه

مخاطب اولیه در مورد 
سالمتش با چه کسی صحبت 

 کند؟ می

چه کسی بر رفتار مخاطب اولیه 
 در زمینه رفع نیازهاي سالمتش

  تأثیر و نفوذ دارد؟

چه کسی اطالعات بهداشتی، 
محصوالت و خدماتی که مخاطب 

 دهد؟ اولیه نیاز دارد را ارایه می
     
    

  
  تحلیل فرد تأثیرگذار .  2ـ3ـ2برگه کار  

باالي ایـن   را در) خواهید آنها را تشویق به انجام یک رفتار سالم نمایید مخاطبانی که می(اسامی مخاطبان اولیه : دستورات
  .  جدول بنویسید

  :مخاطب اولیه.  الف
 چ ج ث  ت پ  ب

چه کسی بر سالمت 
مخاطب اولیه تأثیر 

  گذارد؟ می

آنها چقدر نفوذ 
  دارند؟

 )شدید، متوسط، کم(

آنها اخیراً مخاطب اولیه را 
تشویق به انجام چه رفتاري 

 کنند؟ کنند یا نمی می

آنها چه موقع 
رفتار دلخواه را 

تشویق 
  ند؟کن می

چرا آنها رفتار 
دلخواه را تشویق 

 کنند؟ نمی

مهمترین منابع 
اطالعاتی افراد 
  اند؟ کلیدي کدام

   
 

   
 

  
 

 

  
  رسم تصویري از مخاطبان اولیه .  4مرحلۀ 

تان در برقراري ارتباطی مؤثر با مخاطبان اولیـه، ثانویـه و افرادکلیـدي بـه      این مرحله براي تقویت رویکرد خالق شما و تیم
به عبارت دیگر با ترسیم تجسمی ذهنی . بندي شده خود را چگونه به تصویر بکشید دهدکه مخاطبان     دسته نشان می شما

  . توانید به آنها زندگی بخشید از مخاطبان شما بر روي کاغذ، می
هنگام  ها و امیدهاي مخاطبان مورد نظر است، به نحوي که هدف از رسم چنین تصویري، درك کامل عالیق، خواسته

این کار را با نگـاه  . اید، متمرکز شوید اي که رسم کرده ها بتوانید به جاي افراد نامشخص، روي مخاطب نمونه طراحی پیام
  .  به تحقیقات پایه و کمی خود شروع کنید و سپس از اطالعات کیفی استفاده کنید

آوري اطالعـات   جمـع . دي اجتماعی توجه کنیدهاي اقتصا ترسیم هر دسته از مخاطبان، به متغیرهاي جمعیتی و داده در
توانـد بـه درك مسـایلی همچـون میـزان اعتمـاد بـه نفـس و          شناختی اعضاي گروه مخاطبان مـی  هاي روان درمورد ویژگی
هـاي اجتمـاعی اقتصـادي تحلیـل نمـوده و سـپس        این صفات ویـژه را همـراه داده  . آمیز آنها کمک کند رفتارهاي مخاطره

  . تان رسم کنیدکه مبتنی بر واقعیت باشد از مخاطب تصویري کلی و شفاف
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در مورد خصوصـیات ویـژه   . تان بسپارید تان را با ترسیم تصویراش به ذهن کند تا مخاطب این تمرین به شما کمک می
آمیـزي کنیدکـه بـه     اي رنـگ  ایـد، بـه گونـه    وکلیدي گروه مخاطب، فکر کنید و تصویري که از یکی از افراد آن کشـیده 

  .  ن شکل بیانگر او باشدبهتری
اگر تصویرتان مربوط به یـک زن اسـت، بنویسـد چنـد سـال دارد و شـبیه چـه        . اید، شرح دهید تصویري را که کشیده

اگر متأهل است، شوهر او شبیه کیست و چند فرزند دارد و آیا بـا مـادر شـوهرش    .  کند کسی است و در کجا زندگی می
اي او  کنـد و عـادت هـاي رسـانه     کند یـا نـه؟ چـه کـار مـی      است یا شهري؟ کار میکند؟ بنویسید که روستایی  زندگی می

شخصـیتی کـه خلـق    ة سـپس داسـتانی دربـار   . اي به تماشـاي تلویزیـون یـا گـوش دادن بـه رادیـو دارد       چیست و آیا عالقه
تـان را   بهداشتی دلخواه تان در مورد رفتار هاي کلیدي مخاطب اید، بنویسید و در این داستان، رفتار و برخی از نگرش کرده

ایـد   تـان یافتـه   کنید ممکن است نشانگر تمامی حقایقی که در تحقیـق پایـه   تان رسم می اي که از مخاطب پرتره. شرح دهید
  .  تواند نشانگر حقایق و جزییات زیادي باشد نباشد اما می

  
  رسم تصویري از مخاطب اولیه.  2ـ4برگه کار 
هاي موجود تصویري از یـک یـا گروهـی از     رگه یا بر روي یک برگه جداگانه، براساس دادهبا استفاده از این ب :دستورکار

صورت کامل و بـا جزییـات     نقاشی شما باید بیانگر پاسخ فرد به هنجارهاي اجتماعی بوده و او را به. مخاطبان اولیه بکشید
   . ان را بگوییدت درکنار این نقاشی، داستان یک روز از زندگی مخاطب. بیشتر توصیف نماید

  
  بندي مخاطب خالصه تصمیمات تقسیم.  2ـ 5برگه کار 
در اولین ستون از برگه کار خالصه، مخاطبان اولیه که باید با آنهـا ارتبـاط برقـرار نماییـد و دالیـل منطقـی ایـن         :دستورکار

ر صـورت وجـود اسـتراتژي    سپس هر گروه از مخاطبان اولیه را توصیف کنید و در سـومین سـتون د  . ارتباط را ذکر کنید
  . در انتها، افراد کلیدي و دلیل منطقی انتخاب آنها را شرح دهید. اي مناسب، آن را بیان کنید مرحله

  
  

دلیل / مخاطب اولیه
 منطقی

  اي مناسب استراتژي مرحله توصیف مخاطب اولیه
 )در صورت وجود(

دلیل / افراد کلیدي
 منطقی

       

    

  

 تاراهداف اختصاصی تغییر رف
هـاي مخاطبـان،    هاي الزم براي طراحی و تدوین اهداف اختصاصی تغییـر رفتـار هـر یـک از گـروه      در این گام، راهنمایی

بنـدي مخاطبـان ارایـه     براساس نیازها و خصوصیات ویژه مخاطب مورد نظـر، نتـایج تحلیـل وضـعیت موجـود و نیـز دسـته       
خود را با نتایج بلندمدت برنامه خود مرتبط سازید و با تعیین   ختصاصیتوانید اهداف ا با استفاده از این راهنما می.  شود می

تان، میزان پیشرفت در تحقق اهـداف برنامـه ارتبـاطی     هاي پایش و ارزشیابی برنامه، ضمن سنجش تأثیر مداخالت شاخص
  .  خود را نیز بسنجید
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هـاي شـفاف    ف اختصاصی مناسب با شـاخص برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت نیازمند استفاده از اهدا
طور هم زمان با چنین اهداف شفافی، تأثیر تالش ارتباطی شما در مجموع مـداخالت   براي تعیین پیشرفت برنامه است و به
  .  شود ارتقاي سالمت جامعه مشخص می

داراي SMART یـک هـدف   . باشـد  SMARTاهداف اختصاصی تغییر رفتار در برقراري ارتباط استراتژیک، بایـد   
  :خصوصیات زیر است

هدف اختصاصی باید بگوید که چه کسی یا چه چیزي مورد تأکید بوده و چه نوع تغییـري مـورد نظـر     ):Specific(اختصاصی
  .  است

  .  گیري باشد هدف اختصاصی باید شامل مقدار یا نسبت تغییر مورد انتظار بوده و قابل اندازه ):Measurable(گیري قابل اندازه
هدف اختصاصـی بایـد نسـبت بـه نیازهـا و تمـایالت مخاطـب و نیـز توجـه بـه هنجارهـا و انتظـارات              :)Appropriate(اسبمن

  .  اجتماعی، حساس باشد
طور منطقی و تحت شرایطی خـاص    هدف اختصاصی باید شامل حدي از تغییر باشدکه بتواند به ):Realistic(مبتنی بر واقعیت
  .  به دست آید
طور روشن، دوره زمانی براي دستیابی به تغییرات رفتاري مـورد نظـر    هدف اختصاصی باید به  :)Time-bound(زمانی محدوده

  .  را مشخص سازد
تان باید تصـمیم بگیریدکـه چگونـه اهـداف اختصاصـی تغییـر رفتـار ممکـن و عملـی را براسـاس وضـعیت             شما و تیم

  .  تان و اطالعات فراهم شده تدوین کنید مخاطب
  

  
  بیان تغییر رفتار مورد نظر در هرگروه از مخاطبان.  1 مرحلۀ

داشتن چنین توصیف . شما باید براساس نتایج کارتان در گام دوم، توصیف کامل و مکتوبی از مخاطبان خود داشته باشید
. کنـد  مکتوبی ادامه حرکت در راستاي طراحی یک برنامه برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت را تضمین مـی 

تان بایـد بـراي تعریـف     شما و تیم. اهداف اختصاصی تغییر رفتار هر گروه از مخاطبان ممکن است با سایرین متفاوت باشد
  . اهداف اختصاصی ویژه هرگروه یا بخش از مخاطبان تان، تالش کنید

کنـد نـام    راتژیک، تغییر میهاي ارتباطی است رفتارهایی را که به عنوان نتیجه شنیدن، دیدن یا مشارکت مخاطب در پیام
سـازد؟ خالصـه تحلیـل     تـان را بـه خـوبی مرتفـع مـی      آل، نیازهاي بهداشتی مخاطب طور ایده ببرید و ببینیدآیا تغییر رفتار به

  .  را مرور نموده و هرگونه رفتار مشخص شده که نیاز به توجه دارد را یادداشت کنید) 1ـ 6برگه کار (وضعیت موجود 
سـازي بیشـتر رفتـار مخاطبـان مـورد نظـر ضـروري باشـد و شـما بـراي ایـن کـار              ن اسـت شـفاف  در این قسـمت ممکـ  

  .  نیازمندکسب اطالعات بیشتري باشید
کیفـی بـراي اطمینـان از انتخـاب اهـداف صـحیح رفتـاري ضـرورت          اتدر این صورت، گاهی انجام برخی از تحقیقـ 

  . شوید تان مطمئن می اهداف اختصاصیشما با طی این مرحله، از اختصاصی و مناسب بودن . یابد می
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  بیان میزان تغییر رفتار مورد نظر .  2مرحلۀ 

گیـري و مبتنـی بـر     شویدکه اهداف اختصاصی تغییر رفتار منتخب شـما، قابـل انـدازه    شما با تکمیل مرحلۀ دوم، مطمئن می
هـا و منـابع فـراهم     رایـه محتـواي کلـی برنامـه    افتد، با ا براي تخمین منطقی میزان تغییر رفتاري که اتفاق می. واقعیت هستند

  : شده، به موارد 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 جلب توجه مخاطب تا چه حد مشکل است؟ آیـا کسـان   .  به خاطر بسپاریدموانع تغییر مؤثر بر مخاطب مورد نظر را 

دیگري هستندکه به طور فعال، سعی در متقاعد نمودن مخاطب مورد نظر براي پذیرش رفتاري متفـاوت بـا رفتـار دلخـواه     
یعنـی رفتـار دیگـري هسـت      برنامه ارتباطی شما داشته باشند؟آیا تقاضاهاي رقابتی براي زمان و اقدام مخاطب وجود دارند

  که مخاطب شما مجبور باشد در زمان مورد نظر براي رفتار دلخواه شما یا به جاي آن انجام دهد؟ 
بـراي مثـال یـک خـانواده     . تر از تغییر یک رفتـار موجـود اسـت    طورکلی براي افراد، پذیرش یک رفتار جدید آسان به

سالم داشته باشد و این منابع محدود را به جـاي رفتـار دلخـواه    ممکن است منابع مالی محدودي براي خرید یک محصول 
شودکه انتظارات شما  توجه به چنین مسایلی و به خاطر سپردن آنها، موجب می. شما صرف سایر ضروریات خانواده سازد
  .  براي تغییر رفتار مبتنی بر واقعیت باشند

  
  تجارب قبلی 

هـا،   ببینیـد در ایـن برنامـه   . لی مرتبط با برنامـه آموزشـی خـود را بررسـی کنیـد     هاي ارتباطی قب ها وگزارش نتایج بسیج داده
هاي مذکور چه تغییرات رفتاري رخ داده است؟ با  اند؟ در اثر اجراي برنامه اهداف اختصاصی تغییر رفتار چگونه بیان شده

  .  رنامه خود را بسنجیدها و اعتبار علمی اهداف اختصاصی ب توانید میزان اتکاي به واقعیت این اطالعات می
  

  دهد  شرایطی که ارتباط تحت تأثیرآن رخ می
  :در این بخش به موارد زیر توجه کنید. دهد بر نتایج ارتباط را بررسی کنید که ارتباط در آن رخ میتأثیر شرایطی 

 عملی بودن تغییر رفتار دلخواه   •
 مورد نیاز براي انجام رفتار سالم دلخواهفراهم بودن و دسترسی مخاطبان به خدمات و محصوالت بهداشتی   •
 عوامل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مؤثر بر رفتار سالم دلخواه   •

  

  مقدار تغییر رفتار مورد نیاز براي موفقیت برنامه 
بـا هـم    تـان را  مقدار تغییر رفتار مورد نیاز براي موفقیت برنامه شما و نیز مقدار تغییر رفتار ممکن در چارچوب زمانی برنامه

  .  مقایسه کنید
هـاي بـین فـردي، مبتنـی بـر جامعـه و        توانند با منابع موجود حاصل شوند؟ آیا این کانال آیا اهداف اختصاصی شما می

  دهند؟  هاي ارتباط جمعی تمامی مخاطبان مورد نظر را تحت پوشش قرار می رسانه
  شود؟  شما نمی آیا رسانه مورد استفاده موجب ایجاد تقاضاي بیش از توان برنامه
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خود، بحث کنید و مطمئن شوید کـه    دهندگان خدمات بهداشتی در مورد اهداف اختصاصی با مدیران اجرایی و ارایه
تغییرمـورد   . آنها قادر به ارایه ملزومات و خدمات کافی براي پاسخ به تقاضـاي ناشـی از برنامـه در مخاطبـان شـما هسـتند      

هـاي حاصـل را مـرور و     داده. د و اعداد پایه موجود و نیز میزان مورد انتظار را بیان کنیدانتظار را با عدد و درصد ارایه دهی
براسـاس مشـورتی   .  بررسی نموده و براي تعیین هدفی واقعی براي تغییر رفتار مورد نظر با محققان مربوطه مشـورت کنیـد  

  .  کنید اهداف اختصاصی خود را اصالح کنید که می
: بگوییـد » درصـد  20کننـد بـه میـزان    ایش تعداد افرادي که به رفتـار سـالم مـورد نظـر عمـل مـی      افز«براي مثال به جاي 

اگـر امکـان بیـان دقیـق      .»درصـد  20درصد فعلی به  10کنند از  افزایش تعداد افرادي که به رفتار سالم مورد نظر عمل می«
  . ا به درستی تبیین کنیدمیزان تغییر رفتار مورد نظر وجود ندارد، حداقل رفتار دلخواه مورد نظر ر

مراجعه کنیدکه بـه بحـث در مـورد طراحـی برنامـه ارزشـیابی برنامـه          8تان 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 آنهـا مطلـع    ارتباطی می

  . شوید
  

  
  ین چارچوب زمانی تغییر رفتار مورد نظرتعی.  3مرحلۀ 

زمـانی، الزم    در تعیین این چـارچوب .  چارچوب زمانی که در آن، تغییر رفتار مورد نظر حاصل خواهد شد را تعیین کنید
هـا یـا    شاید براي تحقق اهداف اختصاصی رفتاري مورد نظـر، مـاه  . است که زمان کافی براي تغییر رفتار به مردم داده شود

  .  تان واقع بین باشید ها زمان الزم باشد بنابراین سعی کنید در تعیین چارچوب زمانی اهداف اختصاصی سال
تـر از   اي،کوتـاه  رسـانی چندرسـانه   هـاي اطـالع   بینی شـده بـراي اهـداف اختصاصـی بسـیج      اغلب چارچوب زمانی پیش

بدیهی است که در طول زمان . ندمدت استهاي ارتباطی بل بینی براي اهداف اختصاصی برنامه چارچوب زمانی قابل پیش
  . توان انتظار تغییر رفتار پایدار و واضحی را داشت اي نمی رسانی چندرسانه کوتاه اجراي یک بسیج اطالع

کنید در تعیین چارچوب زمـانی اهـداف اختصاصـی بـراي      اي که اجرا می توان گفت که قالب کلی برنامه بنابراین می 
در مـواردي ممکـن اسـت    . شـما مـؤثر اسـت     نیز میزان پایداري تغییر رفتار حاصل از اجـراي برنامـه  تغییر رفتار مخاطبان و 

براي مثال شاید در یک هدف اختصاصـی بـه   .  چارچوب زمانی کلیه اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی شما یکسان نباشد
ختصاصی دیگر به دنبال افـزایش اسـتفاده   دنبال ایجاد تقاضا در مخاطبان براي استفاده از یک محصول باشید و در هدف ا

  .  از آن محصول
بپرسید آیا الزم است که ایجاد تقاضا در برنامه را زودتر انجام دهید تا مطمـئن شـویدکه محصـوالت و خـدمات شـما      

وب هایی را مورد توجه قرار داده و چـارچ  چنین موقعیت. گیرند طورکامل و به محض فراهم شدن مورد استفاده قرار می به
  . خود را مطابق با آن تنظیم نمایید  زمانی اهداف اختصاصی

تان باید اهداف اختصاصی تغییـر رفتـار بیشـتري را طراحـی و تـدوین کـرده باشـیدکه         اکنون در این مرحله، شما و تیم
SMART باشند  .  

  

  
  تعیین ارتباط اهداف اختصاصی تغییر رفتار با اهداف برنامه .  4مرحلۀ 

اهـداف  . تغییر رفتار باید کـامال در راسـتاي تحقـق اهـداف اختصاصـی برنامـه بهداشـتی مربوطـه باشـد          اهداف اختصاصی
اختصاصی تغییر رفتار باید همیشه با یک یا چند هدف برنامه بهداشتی مربوطه مـرتبط باشـند حتـی اگـر اهـداف مـذکور،       

  .  تغییر رفتار یا اهداف ارتباطی خاصی را دنبال نکنند
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تـر برنامـه بهداشـتی مربوطـه موجـب تقویـت        داف اختصاصی تغییر رفتار با اهداف اختصاصی بزرگمرتبط نمودن اه
  . شود استراتژي ارتباطی خود می

  

  
  هاي پایش و ارزشیابی  تعیین شاخص.  5مرحلۀ 

ما شـ . رونـد  ها، معیارهاي موقتی هستند که براي تعیین میزان پیشرفت در تحقق اهداف اختصاصی به کـار مـی   این شاخص
توانید به محض تعیین وضعیت پایه یک شاخص، تغییرات آن را در طول زمان پایش نموده و ببینید که آیا تغییر رفتـار   می

  مورد نظر، حاصل شده است یا خیر؟ 
هایی را مشخص سازیدکه حاکی از تأثیر اقدام ارتباطی بـر خصوصـیات    با نگاهی به کار تکمیل شده تا اینجا، شاخص

  .  شود مخاطبان تان است که منجر به تغییر رفتار دلخواه میویژه رفتاري 
  :هاي مناسب داراي خصوصیات زیر هستند شاخص

 .  کنند گیري می اي که قصد سنجش آن را دارند، به خوبی اندازه پدیده :(Valid)روایی  •

ایج یکسـان و مشـابه دسـت    بار به سـنجش همـان پدیـده مشـابه بپردازنـد، بـه نتـ        اگر بیش از یک :(Reliable)قابل اتکا  •
 . یابند می

 .  سنجند که قصد سنجش آن را دارند اي را می فقط پدیده :(Specific)اختصاصی  •

 .  کننده تغییرات اندك در وضعیت پدیده مورد مطالعه هستند منعکس :(Sensitive)حساس  •

گیـري و کمـی شـدن     ول قابـل انـدازه  با تعاریف و استانداردهاي توسعه، تکمیل و بررسی معمـ  :(Operational)عملیاتی  •
  .  هستند

براي مثال در پیگیري تغییراتـی  . ارزیابی تغییرات در سطح جامعه استفاده کردها براي  توان از شاخص عالوه بر این می
  : توانید موارد زیر را تحلیل کنید شود، شما می که منجر به توانمندسازي جامعه می

 رهبریت  •

 مشارکت میزان و مقدار برابري در  •

 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.  3ـ1برگه کار 
  

   هدف کلی برنامه چیست؟

    مخاطب مورد نظر کیست؟

    اید توسط مخاطب مورد نظر انجام شود، چیست؟اقدامی که ب

    کند؟ چگونه این مساله به هدف کلی برنامه بهداشتی کمک 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

سطح فعلی و سطح مقدار (آید، چقدر است  میمقدار تغییري که در این زمان به دست 
  ؟)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
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  خالصه
شـما اکنـون بایـد قـادر بـه      . توضیح داده شد SMARTدر این گام نحوه توسعه اهداف اختصاصی تغییر رفتار به صورت 

گیري در مورد نحـوه تحقـق ایـن     تان و رفتن به مرحله بعدي یعنی تصمیم  توسعه اهداف اختصاصی تغییر رفتار براي برنامه
  .  داهداف باشی

هـاي ارتبـاطی مناسـب بـراي تحقـق هـر یـک از اهـداف          هـاي انتخـاب اسـتراتژي    گام چهارم به بحث در مورد فرآیند
  . پردازد تان می اختصاصی برنامه

  
  

  

  
 تعیین استراتژي مناسب

یین کرده و هاي مخاطبان خود را تع اید و نیازها و خواسته اکنون که با وضعیت موجود مساله بهداشتی مورد نظر آشنا شدهژ
ایـد، بایـد نحـوه     اهداف اختصاصی تغیر رفتار مخاطبان را در راستاي اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی خود تدوین نمـوده 

  .  هاي ارتباطی را شرح دهید تحقق این اهداف اختصاصی از طریق تالش
ها و  ه شما را به سمت انتخاب کانالهاي مناسبی باشید ک به عبارت دیگر، در این مرحله باید به دنبال انتخاب استراتژي

   . هاي مناسب ارتباطی هدایت نماید رسانه
ترین عناصر برقراري ارتبـاط   هاي مناسب براي هر یک از اهداف اختصاصی تغییر رفتار، یکی از مهم استراتژيانتخاب 

نفعان و شـرکاي   اد کلیدي، ذياستراتژیک است که ادامه مسیر را روشن نموده و موجب تقویت و استمرار تعامل مؤثر افر
تـان ارایـه     سازد تا نمـایی کلـی و جـامع از برنامـه     تان را قادر می برخورداري از چنین رویکردي، شما و تیم. شود برنامه می

  .  دهید
هاي ارتباطی ممکن و موجود بـراي تحقـق اهـداف اختصاصـی تغییـر رفتـار بایـد بـه ایـن مسـایل            در انتخاب استراتژي

یا استراتژي ارتباطی شما مناسب است؟ استراتژي ارتباطی منتخب شما کاربردي و ممکن اسـت؟ منـابع کـافی    آ: فکرکنید
  براي اجراي استراتژي منتخب شما فراهم است؟

هاي ارتباطی مناسـب، منجـر    هاي تیم برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت در زمینه تدوین استراتژي تالش
طـور کامـل    اهداف اختصاصـی، بـه  . شودکه با بیانیه اهداف اختصاصی متفاوت است ستراتژي ارتباطی میا  به تدوین بیانیه

اي  اما بیانه استراتژي ارتباطی، بیانیه رفع شودگویند که چه نیازهایی باید  گیري هستند و به شما می اختصاصی و قابل اندازه
  .  یدگو توصیفی است که نحوه تحقق هدف اختصاصی را به شما می

  

  بندي مخاطبان و اهداف اختصاصی تغییر رفتار  مروري بر مشکالت کلیدي، تقسیم . 1 ۀمرحل
  . اند را مرورکنید براي درك موضوعات و مشکالت کلیدي تکمیل شده 3تا  1هاي خالصه که در گام  برگه

  

    و استقرار رفتار جایگزین مدت رفتار تعیین هویت طوالنی . 2مرحله  
ان در عصر برقراري ارتباط استراتژیک، روي دو بخش مرتبط و وابسـته یعنـی هویـت طـوالنی مـدت رفتـار کـه        ریز برنامه

  . کنند شود و استقرار رفتار جایگزین تأکید و تمرکز می گاهی از آن به عنوان برند رفتار نیز نام برده می
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  مدت رفتار یا سابقه ذهنی آن هویت طوالنی
کننـد، بـه آن    هاي شما را دریافت می گیرند و پیام هاي ارتباطی شما قرار می در معرض رسانه وقتی که مخاطبان مورد نظر،

  .  گویند مدت رفتار می که به آن هویت طوالنیکنند  ی از رفتار دلخواه پیدا  میدهند و درکی ذهن پاسخ می
پروراند که مخصوص  ذهن خود می اي از رفتار دلخواه را در هر یک از مخاطبان براساس چنین درکی، تصویر یا ایده

  .  شود اوست و هویتی براي رفتار او محسوب می
چنین تصویري در بهترین شکل، باید مشخص، واضح و روشن باشد؛ قابل تشخیص باشد؛ و مزایا و منافع رفتار دلخواه 

  . را مشخص سازد
  

  مثال
واژه ورزش فکر  دایم بهکنند  مردم ورزش میوقتی .  ورزش، مثالی خوب از یک رفتار داراي هویت طوالنی مدت است

کند تـا آرام باشـید؛ از بیمـاري قلبـی      به شما کمک می ؛براي شما خوب است: آورند کنند و مزایاي آن را به خاطر می می
  .  دهد کند؛ به شما انرژي می پیشگیري می

گیرد؛  لذت بخش  اندازه وقت می بیش از: از سوي دیگر، برخی افراد ممکن است نگرش منفی به ورزش داشته باشند
  .  هاي زیادي دارد نیست؛ کار زیاده از حدي است؛ رشته
مثبت یا منفی است که درآن واحد وقتی که بـه واژه   مرتبط اي از مسایل پیوسته و رفتار ورزش، در برگیرنده مجموعه

پیوسـته همـراه واژه ورزش، متکـی بـر      هر یک از این امور به هـم .  کند شود، به ذهن مخاطبان خطور می ورزش اشاره می
  . هویت طوالنی مدت ورزش نزد مخاطبان است

  

  مدت رفتار یا سابقه قبلی آن هویت طوالنی
دهد که ضمیمه محصـول، خـدمت یـا     را ارایه می) سمبل، نام، طرح، رنگ یا ترکیبی از آنها(امضاي بصري یا برند   •

 .  رفتار است
 . شود انه، مبتنی بر اعتماد و تعامل رفتار و مخاطب میموجب ایجاد و تقویت ارتباط صادق  •
 .  کند هایی را به محصول، خدمت یا رفتار پایه اضافه می ارزش  •
 .  دهد شناسانه را به مخاطب ارایه می نوعی ارتباط روان  •
 .  سازد تمایز سایر موارد مانند محصول، خدمت یا رفتار رقابتی را آسان می  •
 . فردي و شخصیتی مخاطبی است که با آن ارتباط برقرار کرده است بیانگر خصوصیات ویژه  •

اي منحصر به فرد از اجزاي به هم پیوسته یک محصول، خدمت یا رفتـار در ذهـن    مدت رفتار، مجموعه هویت طوالنی
  .  مشتري است

، مزایـا و   سـپس تمـامی اشـکال   . به یک جعبه که اسم محصول، خدمت یا رفتاري بر آن درج شده اسـت، فکـر کنیـد   
شـان نگـه    هـا را در ذهـن   مردم این جعبه.  آوري کنید تفکرات مرتبط با آن محصول، خدمت یا رفتار را در آن جعبه جمع

  .  دارند می
تـرین اجـزاي    یکـی از مهـم  . شـود  مدت آن می این محصول به ذهن آید، بخشی از هویت طوالنی ةهر چیزي که دربار

  .  شود ین مخاطب و محصول، خدمت یا رفتار ایجاد میاین هویت، ارتباط عاطفی است که ب
اي کمتـر مـورد توجـه بـوده      مدت رفتارهاي مختلف موجـود نیسـت و چنـین مسـاله     طوالنی  شواهد زیادي در مورد هویت

توان آن را ناشـی از اقـدامات    براي مثال استفاده رانندگان از کمربند سالمت تا حدي رایج است که به سادگی نمی. است
  .  سال گذشته دانست 12
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سازي  اي از تبلیغات خدمات عمومی، جلب حمایت سیاسی و مدل رواج استفاده از کمربند سالمت، محصول مجموعه
  .  تدریج تبدیل به عادت مخاطبان شده است براي انتخاب این رفتار است که به

نشیند الزامی است و تمام صـنایع   مبیل میاکنون قانون استفاده از کمربند سالمت براي افرادي که در صندلی جلوي اتو
بایـد دیـد کـه رفتـار اسـتفاده از کمربنـد       . هاي جلو و عقب هستند تولید اتومبیل، ملزم به نصب کمربند سالمت در صندلی

هـاي مطبوعـاتی    مدت دارد؟ در پاسخ به این سؤال بایـد گفـت بلـه و بـدون شـک خوانـدن مقالـه        سالمت، هویت طوالنی
تماشاي اخبار تلویزیونی در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی با تکیه بر انتقـال اطالعـاتی در مـورد    ها یا  روزنامه

  .  اند یا نه؟ در ایجاد چنین هویتی مؤثر بوده است این که قربانیان از کمربند سالمت استفاده کرده
. رقراري ارتباط براي ارتقاي سالمت اتفـاق افتـد  تواند در مورد سایر تغییرات رفتاري دلخواه در ب مشابه همین مساله می

توانند از طریق ترویج محصوالت، خدمات و یا رفتارهایی مـرتبط، مناسـب و خـاص     هاي ارتباطی مؤثر و مستمر می تالش
مدت رفتاري مناسـب بـراي هـر محصـول، خـدمت یـا رفتـار دلخـواه را در          هاي طوالنی براي هر گروه از مخاطبان، هویت

مدت رفتار یا سابقه ذهنی آن شامل اجزاي ملموس و شـدنی و یـا غیرملمـوس اسـت      هویت طوالنی.  دید آورندمشتریان پ
هـاي آن برنـد اسـت و     که اجزاي ملموس آن شامل منافع و مزایاي استفاده از یک محصول ماننـدکاربرد آن و یـا ویژگـی   

اش  ، قابلیت اتکا، ارزش افزوده و کیفیت متفاوتاجزاي غیرملموس شامل مزایاي عاطفی آن محصول مانند میزان اطمینان
  .  است

هـا و باورهـاي مشخصـی دارنـد و اطالعـات       مردم در مورد محصوالت، خدمات و رفتار بهداشتی دلخواه مـا، نگـرش  
  .  ها و باورها ممکن است مثبت، منفی یا ترکیبی از هر دو باشد سپارند که این نگرش مربوطه را به خاطر می

مدت رفتار، در ایجاد ارتباط مثبت، دایمی و صادقانه بین مخاطبان مورد نظـر   ح و مناسب هویت طوالنیمدیریت صحی
  . و رفتار دلخواه مؤثر است

مـدت رفتـار مـؤثر در ذهـن      چالش اصلی، انتخاب استراتژي ارتباطی مناسب براي ایجاد و حفظ یـک هویـت طـوالنی   
هاي تغییـر رفتـار    ر نزد مخاطبان شود و با شناخت آن، طراحان برنامهمخاطبان است که موجب تقویت هویت و معناي رفتا

مـدت رفتـار قـوي و انتخـاب یـک       توسـعه یـک هویـت طـوالنی    . هاي ارتباطی مناسب را شناسـایی کننـد   بتوانند استراتژي
سابقه ذهنی یا هرچند که عبارت . استراتژي ارتباطی موفق، نیازمند شناخت کافی جامعه و احترام به نظرات مخاطبان است

رود  شود و کمتر در مورد رفتارها بـه کـار مـی    مدت رفتار بیشتر در مورد محصوالت و خدمات استفاده می هویت طوالنی
ترین مسـاله   مهم. هاي برقراري ارتباط براي سالمت استفاده کرد دهی و طراحی برنامه توان از این عبارت در سازمان اما می

   . ي رفتار دلخواه استگذار مطرح در این خصوص، نام
  

  

  :هویت طوالنی مدت رفتار یا سابقه ذهنی آن
در واقع این هویـت، ماننـد چسـبی    .  شود هاي ارتباطی مربوطه می موجب همبستگی اهداف برنامه بهداشتی و تمام تالشـ 

  . دهد می سازد و در اتصال با یکدیگر قرار ها و وظایف برنامه را با مخاطبان مورد نظر مرتبط می فعالیت
  .  کند ثر طوالنی مدتی را با مخاطبان برنامه ایجاد میؤارتباط مستمر، مداوم و مـ 

هاي مؤثر و جذاب براي استمرار رفتـار دلخـواه و حفـظ     ـ زمینه مناسب براي شناخت کافی مخاطبان و در نتیجه تولید پیام
  .  سازد مخاطبان را فراهم می

  .  سازد ها متمایز می اشتی را از سایر برنامهـ محصوالت یا خدمات یک برنامه بهد
گـذاران در تحقـق اهـداف مربوطـه      ـ موجب جلب حمایت و مشارکت شرکاي برنامه مانند کارکنان، پزشکان و سیاسـت 

  .  شود می
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  رفتار جایگزین استقرار
ه در مخاطبان به منظور تغییر یـا  هاي ارتباطی مناسب در برقراري ارتباط استراتژیک، براي ایجاد انگیز در انتخاب استراتژي

  .  پذیرش رفتاري خاص باید به موضوع استقرار رفتار جایگزین توجه کرد
مـدت رفتـار    هاي مخاطبان، هم زمان با توجه به هویـت طـوالنی   بعد از تعیین اهداف اختصاصی براي هر یک از گروه

  .  دلخواه، تفکر در مورد نحوه استقرار رفتار جایگزین ضروري است
مدت رفتار است و در ذهن مخاطبـان، تصـویري از رفتـار دلخـواه      موضوع استقرار در ارتباط نزدیک با هویت طوالنی

کند تا آن را به خاطر سپرده، در مورد آن مطالبی را بیاموزند، براساس آن اقدام نمـوده   آوردکه به آنها کمک می پدید می
که رفتـار دلخـواه از یـک هویـت طـوالنی مـدت قـوي برخـوردار اسـت و          در مواقعی .  و یا آن را به سایرین توصیه کنند

استقرار، مفهومی ترویجی است که بـا آن ارتبـاط برقـرار     -شناسند مخاطبان برنامه خدمت، محصول یا رفتار دلخواه را می
  .  کنند 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   •
 .  بهتر و معتبرتري محسوب شود  انتخاب   •
 . منفعتی را ارایه دهد که ارزش هزینه نمودن یا تالش را داشته باشد   •

اد کند که براي مثال براي موفقیت در جامعه بیش از حد ارتباطی ما، یک شرکت باید موقعیتی را در ذهن مشتري ایج
  .  عالوه بر نقاط قوت و ضعف آن شرکت، نقاط ضعف و قوت رقبا را نیز مد نظرقرار دهد

هاي ارتباطی اهداف اختصاصی تغییر رفتـار، اسـتقرار بـه معنـی ارایـه یـک موضـوع، خـدمت یـا           در انتخاب استراتژي
استقرار . شده و متقاعدکننده باشدمحصول به صورتی است که از سایر موضوعات، خدمات یا محصوالت مرتبط، متمایز 

  . شود موجب خلق تصویري مشخص، جذاب و ایجاد خاطره اي دایمی در ذهن مخاطب مورد نظر می
در بازاریابی تجاري، در محیطی رقابتی از واژه استقرار براي تعیین یا جایگزین نمودن یک محصول در برابـر دیگـري   

ك که  اتومبیل لوکسی اسـت، هیونـداي را بـه عنـوان یـک اتومبیـل اقتصـادي        شود؛ براي مثال به جاي کادیال استفاده می
  .  کنند مستقر می

کنند که موهاي شـما را درخشـان، نـرم و     کننده است، شامپوي ب را مستقر می گویند نرم به جاي شامپوي الف که می
تـرین مزیـت    عرفـی کنـیم کـه مهـم    کند تا به مخاطب، نقطه تفاوت منحصر به فردي را م استقرار کمک می. کند لطیف می

  .  کاالي  ما در رقابت با سایر محصوالت است
استقرار عالوه بر تأثیر مهمی که در تعیین استراتژي مناسب براي اهداف اختصاصی تغییر رفتار دارد، در انتخـاب پیـام   

رفتـار دلخـواه در مخاطـب کمـک     هاي ارتباطی انتقال پیام نیز مؤثر است و به انتخاب قـالبی مـؤثر و مشـوق تغییـر      وکانال
استقرار عنصري کلیدي در برقراري ارتباط براي ارتقاي سالمت است چـون موجـب شـناخت مـؤثر مخاطبـان از      . کند می

شود و نحوه برقراري ارتباط با مخاطبان و میزان و زمان اقدام ارتباطی مورد نیـاز را   خدمت، محصول یا رفتار دلخواه ما می
  .  کند تعیین می
یابـد،   محصول، خدمت یـا رفتـاري کـه اسـتقرار مـی     . سازد شما را مشخص می  تقرار مسیر ارتباطی و موضوع ارتباطاس

  : همیشه باید
    . )Positive(باشد مثبت ـ
  ). Unique(به فرد باشد منحصر ـ
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  . )Niche(شود جا داده  در ذهن مخاطب ـ
  . )Competitive(باشد رقابتی ـ
   ). Helps(کمک کند ته باشد و به اوداش براي مخاطب منفعتی ـ

کند تا بداند که چرا باید یک رفتار را بپـذیرد و مبنـاي    اي به خاطر سپردنی را در ذهن مخاطب ایجاد می استقرار، نکته
تبلیـغ، تـرویج، ارتبـاط بـین فـردي، ارتبـاط مبتنـی بـر جامعـه و          : سـازد  هاي ارتباطی، فراهم می مناسبی براي انتخاب روش

  .  هاي جلب حمایت همه جانبه برنامه
مـا مـؤثر اسـت و      کند و در تضـمین اسـتمرار و تـداوم پیـام      ها نیز کمک می ها و انتخاب کانال استقرار، به طراحی پیام

  .  سازد هاي ارتباطی  ما با یکدیگر را نیز فراهم می امکان تشخیص هم راستا بودن فعالیت
گیـرد و عـدم شـناخت یـا شـناخت ناکـافی مخاطبـان از رفتـار          صورت میاستقرار مناسب با درك کامل رفتار دلخواه 

  .  شود و براي استقرار مناسب باید به اندازه کافی مخاطبان را بشناسید جایگزین مانع از استقرار آن می
.  شناخت کافی مخاطبان، واقعیتی است که برقرارکنندگان ارتبـاط اسـتراتژیک بایـد بـه خـوبی بـا آن رو بـه رو شـوند        

کند تا برنامـه ارتبـاطی    شناخت کافی مخاطبان و شنیدن دقیق صداي آنها، به برقرارکنندگان ارتباط استراتژیک کمک می
  . مناسبی را براي پاسخگویی به نیازهاي مخاطبان طراحی کنند

ا مبتنـی بـر   دانندکه واقعیت آن چیزي است که مخاطبان باور داشته باشـند و تنهـ   برقرارکنندگان ارتباط استراتژیک می
آن باشند و نه فقط آنچه   نظر متخصصان نیست؛ عالوه بر این واقعیت آن چیزي است که مخاطبان مایل به شنیدن یا دیدن

رسیدن بـه چنـین شـناختی از مخاطبـان، برقرارکننـدگان ارتبـاط را قـادر        . که متخصصان مایلند تا مخاطبان بشنوند یا ببینند
شـود و   رفتاري را جایگزین کنند که در صورت ادامه ارتبـاط مـؤثر بـا آنهـا حفـظ مـی       شان سازد که در ذهن مخاطبان می

  . ماند پایدار می
  

  مراحل استقرار یک جایگزین مناسب
اولین گام کلیدي براي استقرار یک جایگزین مناسب، این است که بدانید مخاطبـان شـما بـراي ارتقـاي سـالمت خـود و       

انـد و چگونـه رفتـار     نظر در برنامه ارتباطی شما به تـازگی بـه کجـا مراجعـه نمـوده     برخورداري از خدمات بهداشتی مورد 
  . کنند می

کنند؟ و یـا   براي مثال آیا مخاطبان شما به مراکز بهداشتی، به متخصصان بخش خصوصی و یا افراد جامعه مراجعه می 
کنند  از خودشان حفاظت می HIV/AIDSابر اي ندارند؟ آیا جوانان فعال از نظر جنسی در بر این که به هیچ کجا مراجعه

  و یا این که چند شریک جنسی دارند؟ 
  . کنند، مهم است و این که بدانیم چرا چنین رفتارهایی دارند نیز اهمیت دارد دانستن این که مخاطبان شما چه می

ه چرا چنین رفتـاري را انجـام   برند بنابراین باید فهمیدک کنند که از آن سود می اي عمل می اقشار مختلف مردم به شیوه
دهنـد و سـرانجام بـا رفتـار      برند، با چشم پوشـی از آن رفتـار چـه منـافعی را از دسـت مـی       دهند و چه سودي از آن می می

راه دیگر توجه به این موضوع، تعیین قـدرت رقابـت رفتـار    . آورند سازیم، چه منافعی به دست می جایگزینی که مستقر می
شود این اسـت کـه اکنـون مخاطبـان چـه       براي این کار اولین پرسشی که مطرح  می.  فتار قبلی استجایگزین دلخواه با ر

  اند؟  رفتاري دارند و چرا چنین رفتاري را برگزیده
طـور واقعـی آن را انجـام داده و نفعـی از آن      تواننـد بـه   دومین مرحله کلیدي، تعیین رفتار مثبتی است که مخاطبان مـی 

  :براي این کار طی مراحل زیر ضروري است. مکن است مستلزم تحقیق بیشتر روي مخاطبان باشداین مرحله م. ببرند
 ) موجود برنامه با توجه به تحلیل وضعیت(هاي مشابه  هاي آن با سایر برنامه هاي برنامه و تفاوت تحلیل توانایی •
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بنـدي   وضـعیت موجـود و دسـته    بـا اسـتفاده از تحلیـل   (تحلیل درك مخاطبان از محصول، خدمت یا رفتار جایگزین  •
 ) مخاطبان

 ) بندي مخاطبان 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 یین مناسببراي تع
  . توجه کنید 4ـ1هاي زیر و برگه کار  براي تکمیل این مراحل به مثال

  

  هاي استقرار جایگزین مناسب  مثال
  به فردي برخوردار است؟   آیا محصول دلخواه از ویژگی منحصر :هاي محصول به تفکیک تفاوت.  1

  

  منفعت رفتار جایگزین پیشنهادي نزد مخاطبان چگونه است؟  / اهمیت :منفعت حاصله/ به تفکیک ویژگی.  2
  تصویري را براي مخاطبان خود خلق کنید که فکـر کننـد خـدمت یـا محصـول جـایگزین       :کننده استفاده/ به تفکیک مشتري.  3

  . دشو شما، فقط براي آنها ارایه می
  گیرد؟  شما، کجا و چه وقت مورد استفاده قرار می  خدمت یا محصول جایگزین :به تفکیک استفاده.  4

  

  .  خود را در مقابل کل طیف محصوالت یا خدمات مشابه، قرار دهید  محصول یا خدمت جایگزین :به تفکیک طبقه.  5
  

   . از برندهاي رقیب استفاده کنید :در مقابل یک برند رقیب.  6
  

  .  ارتباط محصول یا خدمت شما با یک شیوه زندگی خاص :به تفکیک الگوها.  7
  

  .  کند چگونه محصول، خدمت یا رفتار شما، مشکلی را حل می :به تفکیک مشکل.  8
 

آیا پاسخ گوي نیاز مخاطب : هاي زیر مفید است گویی به پرسش هاي مختلف براي استقرار، پاسخ هنگام بررسی گزینه
توانـد   یا پایدار است؟ آیا رقابتی است؟ بیانگر چیزي بهتر یا تفاوتی با ارزش است؟ آیا عملی و شدنی است؟ مـی است؟ آ

  کند؟ آیا از وضوح و شفافیت کافی برخوردار است؟  نفعی داشته باشد؟ آیا از دیدگاه برنامه حمایت می
هـاي ارتبـاطی    هند؟ آیا انگیـزه کـافی بـراي فعالیـت    توانند تصویر شفافی را از آن ارایه د دهندگان خدمات می آیا ارایه

 آورد؟  خالق را به وجود می
  

  تدوین بیانیه استقرار 
بیانیۀ استقرار نحوه جایگزین شدن رفتار در ذهن مخاطبان را توصیف نموده و بیش از آن که خود شعاري جذاب باشد به 

مخاطبان اولیـه برنامـه   . اي جلب مؤثر مخاطبان خلق کنندکند تا شعارهاي جذابی را بر نویسندگان همکار برنامه کمک می
  .  سازد این بیانیه، استراتژي ارتباطی برنامه و نیزگزینه جایگزین مناسب را مشخص می. بینند بیانیه استقرار را  نمی

  

  هاي استقرار تجاري  بیانیه
 » اي آسان استفاده«:  اپل •
 » استثنایی در رانندگی« : و.  ام.  ب •
 » هر آن چه که بخواهید، فردا دارید«: تباري فدرال اکسپرسکارت اع •
 » شود همه جا پذیرفته می«: کارت اعتباري ویزا •
 » سالمت«: ولوو •

  . تان است هاي استراتژیک براساس بیانیه استقرار تهیه شده توسط شما و تیم مرحله بعدي، تعیین جایگزین
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  تدوین بیانیه استقرار .  4ـ1برگه کار 
یک یا دو جمله بنویسید که به اختصار، بیانگر موقعیت محصول، خدمت یـا رفتـار جـایگزین مـورد نظـر شـما       : دستورکار

مطمــئن شــوید کــه جملــه هــاي شــما نــام محصــول، خــدمت یــا رفتــار دلخــواه و ویژگــی منحصــر بــه فــردش را                  . باشــد
  .  سازد می منافعی که براي مخاطبان شما دارند، مجزاگیرد؛ خصوصیتی که گزینه منتخب شما را از سایر رقبا و  دربرمی

هـا و دالیـل الزم بـراي خلـق شـعارهاي       به خاطر داشته باشید که بیانیه استقرار یک شعار نیست بلکه باید حاوي نشـانه 
  .  مورد نیاز توسط تیم خالق و نویسندگان همکار شما باشد

  

  بیانیه استقرار
  
  

  
  محصول جایگزین  /تخدم/تعیین رفتار.  3مرحلۀ 

هـاي   هاي زیادي براي حل یک مشکل ارتباطی موجـود اسـت، بهتـرین کـار تهیـه فهرسـتی از گزینـه        نظر به این که گزینه
    . هاي موجود است بهترین گزینه از میان انواع گزینه ممکن و سپس انتخاب

با مرور . دهد مزایا و معایب هر یک نشان میرا همراه با   هاي جایگزین هایی از گزینه در صفحه بعد، مثال) 4ـ1(جدول 
  . شوید هاي جایگزین مرتبط با هر یک از آنها آشنا می هاي ارتباطی و گزینه این جدول، با بسیاري از استراتژي

  
  هاي ارتباطی  در برخی از استراتژي  هاي جایگزین نمونه گزینه.  4ـ1جدول

توانید پس از مطالعه این جدول از طریق بارش افکـار در   شما هم می.  جدول ارایه شده به هیچ وجه جامع و فراگیر نیست
/ خـدمت /هـاي جـایگزین و تعیـین بهتـرین رفتـار      تان، متناسب با استراتژي ارتباطی خود نسـبت بـه تعیـین انـواع گزینـه      تیم

خـود از برگـه     ايهـ  سـپس بـراي نوشـتن ایـده    .  مفید است 4ـ1براي این کار مرور جدول . محصول جایگزین اقدام نمایید
  .  استفاده کنید 4ـ2کار

  

  محصول جایگزین/ خدمت/ جدول مالحظات رفتار): 4ـ1(فهرست بررسی
  

وضعیت گزینه جایگزین منتخب در هر  
  یک از موارد زیر چگونه است؟

 سؤاالت مطرح

ــان مناســــــب اســــــت   مخاطبان  1 ــه بخشــــــی از مخاطبــــ ــتفاده: بــــــراي چــــ ــا  اســــ ــدگان یــــ کننــــ
 مخاطب اولیه یا افراد کلیدي؟کنندگان؟  غیراستفاده

ــی      اهداف اختصاصی  2 ــرآورده مـ ــار را بـ ــر رفتـ ــی تغییـ ــداف اختصاصـ ــا اهـ ــاي آن    آیـ ــافع و مزایـ ــا منـ ــد؟ آیـ کنـ
  روشن هستند؟

  سازد؟ آیا استقرار و جایگزینی دلخواه را تقویت می  استقرار  3
و جــــایگزینی مناســــبی دارد؟آیــــا نقشــــی در آیــــا تمــــایز و اختالفــــی دارد؟ آیــــا هویــــت   به حداکثر رساندن مزایاي رقابتی  4

  کند یا نه؟ تقویت برنامه دارد؟ آیا منافع آن با رفتار جاري مخاطبان رقابت می

  آید؟ اي از تغییر رفتار به کار می 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؟   و تکرار ارتباطنیاز به تداوم   7

  چنین حمایتی نیازمند چه تداوم و تناوبی است؟
  هایی است؟ ترویج آن وابسته به چه رسانه یا رسانه  مورد نیازهاي ارتباطی  رسانه  8
  اي و یا محلی؟ سطح ملی، منطقه  منطقه پوشش  9
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  ه اثربخش است؟آیا منابع آن قابل کسب است؟ آیا هزین  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؟ مزیت این گزینه بر گزینه  هاي مشابه وجود گزینه  13
  چه میزان با استراتژي ارتباطی تطابق دارد؟  تناسب با استراتژي ارتباطی  14
  نفعان و افراد کلیدي است؟ چقدر موردحمایت ذي  میزان حمایت  15

  

  
  هاي استراتژیک توسعه جایگزین.  4ـ2برگه کار 

  

فراهمی منابع   معایب  مزایا  شرح گزینه جایگزین  استراتژي ارتباطی
  مورد نیاز

  5ـ1رتبه   توضیحات
  )باالترین است 5(

              
              

  

  ی منتخب و استدالل منطقی آنتعیین استراتژي ارتباط.  4مرحلۀ 
سـازد تـا    نوشتن چنـین اسـتداللی، شـما را قـادر مـی     .  هر استراتژي ارتباطی، مستلزم برخورداري از استداللی منطقی است

شـما و  .  با اهداف اختصاصی مورد نظر را تشخیص داده و نقایص آن را شناسایی کنیـد   تناسب استراتژي ارتباطی منتخب
هـا باشـیدکه    ها و موقعیت تان در بسیاري از مناسبت جبور به ارایه و دفاع از استراتژي ارتباطی منتخبتان ممکن است م تیم

  .  برخورداري از استداللی منطقی، مبناي خوبی براي این کار است
  و استدالل منطقی آن بیانیه استراتژي ارتباطی منتخب.  4ـ3برگه کار 

  

  : استراتژي ارتباطی منتخب

  

  :نطقی آناستدالل م

   
  

  

شـما و همکـاران   . ایـد  تان بسیاري از کارهاي مقدماتی طراحی یک برنامه ارتباطی را طی نموده جاي کار، شما و تیم تا این
هاي حاصـل از تحلیـل وضـعیت موجـود برنامـه بهداشـتی،        تان براساس مبانی تئوریک برقراري ارتباط استراتژیک و یافته

گذارنـد را تحلیـل    تـان تـأثیر مـی    و وضعیت موجود مشکل و تمام عـواملی کـه بـر ارتبـاط    مشکل مورد نظر را تعیین کرده 
شما مخاطبان اولیه و ثانویه و افراد کلیدي را نیز شناسایی، اهداف اختصاصی تغییر رفتار را تعریـف و اسـتراتژي   . اید نموده

  .  اید ارتباطی مناسب را طراحی کرده
کنند و در واقع شما از ایـن نقطـه    ی منتخب، پیام اصلی برنامه ارتباطی شما را تعیین میبیانیۀ استقرار و استراتژي ارتباط

  .  تان پیش خواهید رفت به سمت مرحله توسعه خالصه پیام براي هر مرحله از استراتژي منتخب
هر سازمان یـا   شود و با متخصصان تبلیغاتی، نویسندگان خالق و طراحان یا خالصۀ پیام، توسط تیم ارتباطی تدوین می

  .  شود فرد دیگر درگیر در توسعه پیام، به اشتراك گذاشته می
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بـه  . کننـد  عنوان تخته پرشی براي توسعه مفاهیم ترویجی برنامه استفاده مـی  متخصصان امور تبلیغاتی، از خالصه پیام به
تـیم  . طراحـی و تولیـد کننـد    خاطر داشته باشید که این کار متخصصان امور تبلیغاتی است که مطالب آموزشـی خـالق را  

دهند و متخصصان امور تبلیغاتی، نحوه طراحی و اجـراي آن   برقراري ارتباط استراتژیک، محتواي خالصه پیام را ارایه می
هـاي متنـوع فـراهم     یابد و امکان تولید پیـام  تر باشد، اثربخشی آن افزایش می هرچه خالصه پیام دقیق.  کنند را مشخص می

  . شود می
در ارتبـاط  . الـف : هایی است که رتباطی شما براي برقراري ارتباط مؤثر با مخاطبان مورد نظر، نیازمند طراحی پیامتیم ا

ایجاد انگیـزه  . جلب توجه نموده و قابل به خاطر سپردن باشد؛ و د. مناسب باشد؛ ج. با استراتژي ارتباطی منتخب باشد؛ ب
ورد مسایل بهداشتی و نیازهاي ارتباطی مخاطبان است، حقایق کلیدي پیـام را  خالصه پیام بیانگر نحوه تفکر ما در م. نماید
عـالوه بـر   . سـازد  کند، تغییر رفتار دلخواه و روش ترغیب مخاطبان براي پذیرش آن را مشخص می طور خالصه بیان می به

خالصـه پیـام، بیـانگر    . ازدسـ  بینی شده براي تغییر رفتار و نتایج کوتاه مدت و نهایی آن را مشـخص مـی   این، حمایت پیش
 اي نتیجـه ایـن گـام، بیانیـه    . کنندگان از محصول، خـدمت یـا رفتـار دلخـواه نیـز اسـت       درك مخاطبان مورد نظر از استفاده

  .  پیام مورد نظر استساده و شفاف در مورد  مختصر،
  

  طراحی پیام 
هاي گروهی  و رسانه  هاي ارتباطی مبتنی برجامعه لیتارتباطی منتخب مانند ارتباط بین فردي، فعا  طراحی پیام متأثر ازکانال

هاي مختلف از یکدیگر اثربخشـی آنهـا را افـزایش داده و نتـایج بهتـري را در       هاي منتشر شده در کانال حمایت پیام. است
  .  برخواهد داشت

سـتراتژي ارتبـاطی   برقرارکنندگان ارتباط استراتژیک، براسـاس نـوع کانـال و رسـانه ارتبـاطی منتخـب و در راسـتاي ا       
کننـده جامعـه و    دهنده خدمت، بسیج براي مثال یک ارایه. کنند طور مستمر تکرار  می شان را به منتخب، نکات کلیدي پیام

  .  کنند یا مجري برنامه رادیویی، همگی بر نکات یکسان و کلیدي پیام تأکید و توجه می
ها در نظر بگیرنـد، بلکـه بـه ایـن معنـی       م را براي تمام این کانالریزان فقط یک پیا این امر به این معنی نیست که برنامه

است که آنها نکات کلیدي هر پیام را مشخص کنند که در هر فرصت ارتباطی پیامی قابل انتقال به مخاطبان بـدون توجـه   
  .  شود، تکرار شود به این که از کدام کانال یا رسانه ارتباطی استفاده می

  

  م اصول تدوین خالصۀ پیا
. انـد  هـاي خـالق، طراحـی شـده     شودکه همگی آنها بـراي ایجـاد مفـاهیم و پیـام     هاي متنوعی تهیه می خالصۀ پیام به روش

  . هاي بازرگانی خالق مؤثر است طراحی خالصه پیام در زمینه تبلیغات تجاري، در خلق  پیام
شود که یکی از مـوارد کلیـدي    ، تهیه میها و نقطه نظرات مخاطبان در این راهنما، خالصه پیام با هدف کسب دیدگاه

سازد تا با تنظیم یک  تان را قادر می رعایت اصول تدوین خالصه پیام، شما و تیم. هاي مخاطب محور است در طراحی پیام
  .  ها باید یا نباید بگویند، شرح دهید سند ساده، آنچه که پیام

. ستراتژي ارتباطی و یک جزء مربوط بـه طراحـی پیـام   یک جزء مربوط به ا: خالصه پیام داراي دو قسمت عمده است
بـا اسـتفاده از    5ــ 1البته برگه کـار  . شود براي تکمیل مطالب این گام، تمامی اصول تدوین خالصه پیام در این جا ارایه می

حـی پیـام،   براي تأکید بر جزء طرا. شود در مراحل زیر تکمیل می 4تا  1مطالب ارایه شده در بخش استراتژي ارتباطی گام 
  .  را تکمیل کنید 5ـ2برگه کار 
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  بخش استراتژي ارتباطی: اصول تدوین خالصه پیام.  5ـ 1برگه کار 

  

  . با توجه به نتایج جداول قبلی، جدول زیر را تکمیل نمایید: دستور کار
    تعیین هدف از انتقال پیام: 1از گام  بیانیه هدف.  1
  از گــــــــــــام  توصــــــــــــیف مخاطــــــــــــب.  2
ــو : 2 ــق،   مخاطــب م ــراي درك عالی ــر کیســت؟ ب رد نظ

هاي مخاطب به قسمت رسم تصویري از  ها و ایده خواسته
  .  مراجعه کنید 2مخاطب در گام 

  

ــی  . 3 ــداف اختصاصـــــــــ ــام اهـــــــــ   از گـــــــــ
  تغییر رفتار دلخواه چیست؟ : 3 

  

از  هویت طوالنی مدت رفتار و استقرار رفتـار جـایگزین  .  4 
   4گام 

  

  
  . 5ـ 2مراحل تکمیل برگه کار 

  

  تعیین حقایق کلیدي پیام . 1 ۀمرحل
تان را مشخص نموده و در ارتباط بـاآن، بـراي هـر مرحلـه از      تان باید موضوع کلیدي استراتژي ارتباطی منتخب شما و تیم

مرحلـه  .  کننـد  هـا، یکـدیگر را تقویـت     اي که تمام پیـام  تان خالصه پیام مربوطه را تدوین نمایید به گونه استراتژي منتخب
  .  اي مهم در تدوین یک خالصه پیام مناسب است عیین حقایق کلیدي پیام، مرحلهت

ترین حقیقت از یک موقعیت یـا مشـکل بهداشـتی     برقرارکنندگان ارتباط استراتژیک باید به دنبال عامل کلیدي یا مهم
  .  شود باشندکه توجه به آن منجر به تغییر رفتار دلخواه می

اي کلیدي است زیـرا   ترین حقایق، مساله انتخاب مهم. ها باشند گیرنده موانع یا فرصتحقایق کلیدي ممکن است دربر
فرآینـد انتخـاب حقیقـت    . پیام فقط هنگامی مؤثر است که معضـل یـا مشـکل واحـدي را در نظرگرفتـه و مشـخص سـازد       

  .  شود یام میدارد تا به دنبال مفهومی باشند که موجب قوام و دوام پ کلیدي، افراد استراتژیک را وا می
. کنیـد  آوري شده از تحلیـل وضـعیت موجـود، حقیقـت کلیـدي را تعیـین       تان باید با توجه به اطالعات جمع شما و تیم

حقیقـت  . هـاي حـل آن اسـت    کنید، بازتابی از تفکر شما نسبت به مشکل مورد نظـر و نیـز فرصـت    حقیقتی که انتخاب می
  : نمایدتواند نیاز به موارد زیر را توصیه  کلیدي می

 حذف مشکل مخاطب با یک محصول یا ایده  •

 اصالح درك ناکامل و اشتباه مخاطب  •

 تقویت یا بسط منافع برنامه  •

 تقویت دلیل استفاده بیشتر از محصول یا روش جدید و نوآورانه  •

 پرهیز ازکار بیهوده •
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  ها  تعیین وعده.  2 ۀمرحل
وعـده هـا، انگیـزه الزم بـراي تغییـر رفتـار را در       این . شود تعیین می ي مخاطبانهاي پیام مورد نظر برا در این مرحله، وعده
  ).  مراجعه کنید 3به اهداف تغییر رفتار در گام (کند مخاطبان ایجاد می

کننده در پیام ارتباطی مـورد نظـر بـراي مخاطبـان اسـت کـه مزایـایی         هایی واضح و قانع هدف این مرحله، تعیین وعده
تان باید مزیتی  منافع وعده داده شده در پیام. آورد خدمات و رفتارها را براي آنها به ارمغان میمتمایز از سایر محصوالت، 

را مطرح نماید مانند بالغینی مهربان و خوش اخالق و یا کودکـانی سـالم، بـا نشـاط و نیرومنـد و نـه یـک صـفت یـا برنـد           
  . ه خوبی از آن داشته باشندمحصول مگر آن که برند مذکور از قبل مشهور باشد یا مخاطبان، خاطر

سـازد مثـل    به عبارت دیگر، وعده پیام شما، منافع آتی حاصل از به کار بستن پیام شما توسط مخاطبان را مشخص مـی 
هاي مقاربتی با استفاده از کاندوم کـه در   ایدز یا سایر بیماري/ وي. آي. وعده اطمینان، آرامش و مصون بودن در برابر اچ

  .  شود کاندوم توسط مخاطبان مورد نظر حاصل می صورت استفاده از
اگر چه یک محصول یا خدمت یا رفتار ممکن است فواید متنوعی داشته باشد اما مهـم ایـن اسـت کـه یـک مزیـت و       

آشنایی مخاطب با منافع متعدد یک محصول، خدمت یا رفتار سـودي نـدارد و او   .  منفعت منفرد را مورد تأکید قرار دهید
  .   شود درگمی نموده و منجر به کاهش تأثیر پیام میرا دچار سر

در بسـیاري از  . تان ارتباط مستقیمی با محصول، خدمت یا رفتار مخاطبان شـما نداشـته باشـد    ممکن است که وعده پیام
 موارد وعده شما با محصول، خدمت یا رفتار خاصی براي بخشی از مخاطبان و نه همه آنها در ارتباط اسـت بـه ویـژه اگـر    

  .  درك مشترکی از آن در مخاطبان مورد نظر وجود نداشته باشد
  

  تعیین نکات حمایتی پیام .  3 ۀمرحل
طـور خالصـه بیـان     هـاي پیـام توسـط مخاطبـان را بـه      است که علت باور وعده این مرحلۀ براي تعریف نکات حمایتی پیام

دالیل باور پیام توسط . کنند زد مخاطبان کمک مینکات حمایتی شواهدي علمی هستند که به درك اعتبار پیام ن. کند می
  در خالصه پیام، نکات حمایتی پیام و علت مزایاي وعده. مخاطبان ممکن است مبناي عاطفی یا واقعیت علمی داشته باشد

اده از کند و عالوه بر این، دالیل پذیرش وعده پیام علیرغم تنگناهـاي اسـتف   طور خالصه بیان می داده شده به مخاطب را به
  .  کند محصول، خدمت و رفتار و یا مشکالت موجود در پذیرش آن را بیان می

  

  هاي رقابتی پیام   تعیین چالش.  4 ۀمرحل
حتی اگر مخاطبان، پیام شما را درك نموده باشند، خود را با آن مرتبط دانسته و داراي انگیزه کافی شوند، باز هم ممکـن  

در  HIV/AIDS بـراي مثـال،  . آنها را در پذیرش رفتـار مـورد نظـر محـدود سـازند      است عوامل دیگري باشندکه توانایی
بسیاري از کشورها هنوز به عنوان یک تابوي اجتماعی بوده و بسیاري از افراد در معرض خطـر، از آزمایشـات، مشـاوره و    

  .  شان وحشت دارند شوند، زیرا از انتشار نتایج آن در جوامع یا درمان، ترسانیده می
منفعـت کسـانی کـه بـه دنبـال آزمـایش،       .  برند کنند؛ زیرا از آن رفتار نفع می یاري از مردم به روشی ثابت رفتار میبس

نیستند، ممکن است حفاظت از موقعیـت اجتمـاعی و یـا اعتبـار و آبـروي شـان در جامعـه         HIV/AIDS مشاوره یا درمان
هاي جدیـد،   ضوعی حیاتی است که باید در هنگام تهیه پیامهایی، مو درك دالیل رفتار مردم در وراي چنین چالش. باشد

  .  آن را در نظر بگیریم
انتخاب محل مراجعـه بـراي   حق ضمناً چالش تطابق پیام با شرایط سنتی جامعه نیز وجود دارد، جایی که همه مشتریان 

کـه در جوامـع سـنتی مراکـز یـا       هـایی  هاي ترویجی سـازمان  پیام. استفاده از خدمات و یا خرید محصوالت سالم را ندارند
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کند و اغلب سنت ها چالش بزرگـی   هاي سنتی انتخاب مخاطبان رقابت می کنند، با محدودیت خدمات خود را ترویج می
  . در تحلیل رقابت بوده و مزیت آنها یک مزیت مطلق است

بـه خـاطر   . شود شد نیز مشاهده می به آن اشاره 4ها و رفتارها در بیانیه استقرار رفتار جایگزین که در گام  چالش سنت
طور که در گام چهارم بیان شـد اسـتقرار    همان. ها را داشته باشد ثر، باید قدرت رقابت با سنتؤداشته باشید که یک پیام م

ایـن  . شود تا بداندکه چرا باید رفتار خاصی را بپـذیرد  مناسب موجب ایجاد نکات کلیدي قابل یادآوري براي مخاطب می
بـه خـاطر داشـته باشـید بیانیـه نکـات       . لحاظ شده اسـت » تعیین نکات حمایتی پیام«در  5از گام  3ین در مرحله ایده همچن

هاي پیام موجـب منفعـت مخاطـب شـده و چگونـه بـر تنگناهـاي اسـتفاده از          حمایتی پیام باید مشخص کند که چرا وعده
  .  کند محصول، خدمت یا پذیرش رفتار غلبه می

لف فرآیند طراحی برنامه برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت با مفهـوم رقابـت رو   هاي مخت شما در بخش
براي این کار باید رقبـا و محصـوالت،   . تان را به خوبی مشخص کنید تان باید مزایاي رقابتی پیام شما و تیم. شوید به رو می

  . خص سازیدها را مش تان به سایر پیام خدمات و رفتارهاي رقیب و مزیت پیام
  

  تدوین بیانیه تأثیر نهایی و ماندگاري پیام در ذهن مخاطبان .  5 ۀمرحل
. تأثیر نهایی و ماندگار پیام در ذهن مخاطبان، آن چیزي است که مردم پس از دیدن یا شنیدن پیام، بـه خـاطر مـی سـپارند    

آل مخاطبـان در مـورد محصـول،     ایـده  هـاي  این تأثیر دربرگیرنده تصویري کامل و جامع از تفکرات، احساسات و نگرش
  .  خدمت یا رفتار مورد نظر در پیام است

  . به عبارت دیگر، جذب و درونی کردن یک پیام، مقدمه انجام اقدام و حرکت براساس آن است
. ماندگاري پیام فقط یک شعار نیست بلکه باور و احساسی است که مخاطب باید از برقـراري ارتبـاط بـه دسـت آورد    

  .  طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد درونی کردن پیام ممکن است به جذب و
  .  شما باید بیانیه تأثیر نهایی مشخصی را تدوین کنید که منجر به ایجاد خالصه پیامی قوي شود

چنین پیامی در برقراري ارتباطی استراتژیک، رسم تصویر ذهنی مخاطب و کمک به ایجاد هویت طوالنی مدت براي 
  .   ل، خدمت یا رفتار نقش داردمحصو

  

  هاي مشتري دلخواه  توصیف ویژگی.  6 ۀمرحل
اي  هر پیام ارتباطی، بیانیـه . تان را تعیین کنید هاي مشتري محصول، خدمت یا رفتار مورد نظر پیام تان باید ویژگی شما و تیم

  . کند ا معرفی میاش که مخاطبان آن محصول، خدمت یا رفتار ر هاي مشتریان است در مورد ویژگی
  : هاي ارتباطی باید مانند مخاطبان خود فکر نموده و سؤاالت زیر را بپرسید شما به عنوان یک طراح استراتژي

 هایی دارد؟  پذیرد چه ویژگی فردي که استفاده از این محصول، خدمت یا رفتار را می  •
 این ویژگی ها چه کسانی را به رقابت با مشتریان پیام وامی دارد؟  •
کننـد، چـه    همراهی در استفاده از این محصول، خدمت یا رفتار دعوت می  مردم در مورد مشتریانی که سایرین را به •

 نگاهی دارند؟ 
   شوند؟  آیا مشتریان پیام شما به عنوان افرادي باهوش، خانواده دوست، مدرن یا مسئول شناخته می •

  

  تعیین نکات کلیدي پیام.  7 ۀمرحل
نکات کلیدي پیام به صور مختلـف  . تان را شناسایی کنید ، نکات کلیدي پیام6تا  1اید تا براساس مراحل  اکنون شما آماده

توانـد از موضـوع آن سرچشـمه     نکتـه کلیـدي پیـام مـی    . شوند سسه تبلیغاتی یا سایر متخصصین ارتباطی ارایه میؤتوسط م
هـاي مبتنـی بـر     غاتی یا پیامی ترویجی یا حتی در فعالیـت تواند به صورتی خاص و به عنوان شعاري تبلی گرفته باشد و یا می
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شـوند، همـواره بایـد     که چگونه و توسط چه کسی ارایه مـی  ها بدون توجه به این تمام پیام.  جامعه مورد استفاده قرار گیرد
  .  حاوي همان اطالعات کلیدي باشند

  :ر پیروي کنیدزی» C«هنگام طراحی پیام براي برقراري ارتباط مؤثر از هفت : نکته
    Command attention - جلب توجه.  1
  Cater to the heart & head   -به جان و دل سپردن.  2
  message Clarify the  -سازي پیام شفاف.  3
  Communicate a benefit  -نفع رسانی پیام.  4
  Create trust  -ایجاد اعتماد.  5
   Convey a consistent message    -رساندن پیامی مستمر و مداوم.  6
 Call for action  -دعوت به اقدام.  7

  
  خالصۀ پیام مختصر.  5ـ 2برگه کار 

  
    ت کلیدي پیامحقیق.  1

    پیام وعده.  2

     نکات حمایتی پیام.  3

    هاي رقابتی پیام چالش.  4

     بیانیه تأثیر نهایی و ماندگار پیام در ذهن مخاطبان . 5  

    شتري دلخواه هاي م ویژگی.  6

    نکات کلیدي پیام   . 7
  

  
  خالصه

هـایی متناسـب بـا اسـتراتژي ارتبـاطی خـود، جـذاب، بـه یادمانـدنی و           تـا پیـام   کند تان کمک می خالصه پیام به شما و تیم
آوري شـده در تحلیـل وضـعیت موجـود،      محتواي خالصه پیام در ارتبـاط بـا اطالعـات جمـع    . کننده طراحی کنید ترغیب
اگـر توانسـتید چنـین خالصـه پیـامی را      .  ندي مخاطبان، اهداف اختصاصی تغییـر رفتـار و اسـتراتژي ارتبـاطی اسـت     ب دسته

  . ضرورت یابد  طراحی کنید شاید تجدید نظر در استراتژي انتخابی
هـاي   شما شامل موضـوعاتی ضـروري اسـت کـه بایـد در تمـام کانـال         حقایق کلیدي پیام، به عنوان نتیجه خالصه پیام

به محض تکمیـل مراحـل تـدوین خالصـه پیـام ارایـه       . ارتباطی در نظرگرفته شده و توسط عوامل همکارتان استفاده شوند
هـاي   هـا و رسـانه   را مطالعه نمایید، یعنی جایی که شـما بـه تحلیـل و انتخـاب کانـال      6، آماده شوید که گام 5شده در گام 
   .  خود را ارایه دهید  ق اصلی پیامکند تا حقای اید که به شما کمک می ارتباطی رسیده
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 هاي ارتباطی ها و رسانه کانال
  

دهـد کـه    این گام به شما نشـان مـی  . هاي ارتباطی استفاده کنید ها و رسانه براي دستیابی به مخاطبان مورد نظر باید از کانال
ده بودجـه ارتبـاطی خـود را صـرف     شما قسـمت عمـ  . هاي ارتباطی خود را انتخاب و ادغام نمایید ها و رسانه چگونه کانال
  .  کنید ها می ترین کانال هاي آموزشی و قرار دادن آنها در قالب مناسب تولید رسانه

ایـن گـام بـه شـما      .هاي ارتباطی اسـتفاده کنیـد   شما باید براي برقراري ارتباط مناسب با مخاطبان خود از بهترین رسانه
را انتخاب کنید که بهتر از بقیه به حرکت رو به جلوي اسـتراتژي ارتبـاطی    هاي ارتباطی ها و رسانه کند تا کانال کمک می

  .  اثربخش باشند شما کمک نموده و هزینه
  

  هاي ارتباطی براي دسترسی به مخاطبان مورد نظر  انتخاب بهترین کانال.  1 ۀمرحل
هاي ارتباطی به بهترین شکل به مخاطبـان   هاي ارتباطی خود، باید ابتدا تصمیم بگیرید که کدام کانال قبل از انتخاب رسانه

هـاي ارتبـاطی را بـه عنـوان مجـاري انتقـال پیـام         برقرارکنندگان ارتباط استراتژیک، کانـال .  مورد نظر شما دسترسی دارند
  .  شود کنند که موجب تبادل پیام بین فرستندگان و گیرندگان آن می تعریف می

  : زهاي ارتباطی عبارتند ا انواع مختلف کانال
کننده، همسر به همسر یا همسـال   دهنده خدمت به مراجعه که شامل ارتباط فرد با فرد مانند ارایه هاي بین فردي کانال  •

 . به همسال است
گروهـی از مـردم در منطقـه مشـخص کـه داراي عالیـق یـا        (رسـد  کـه بـه یـک جامعـه مـی      هاي مبتنی بر جامعه کانال  •

 :مختلف ارتباط مبتنی بر جامعه عبارتند از  اشکال). غلی خاص هستندخصوصیات مشترك مانند وضعیت قومی یا ش
  هاي رادیویی محلی، تابلوهاي اعالنات و پوستر هاي مبتنی بر جامعه مانند نشریات محلی، ایستگاه ـ رسانه
  .  . .هاي محلی، کنسرت، مسابقات رالی و هاي بهداشتی، نمایش هاي مبتنی بر جامعه مانند نمایشگاه ـ فعالیت

 .  ـ بسیج جامعه که فرآیندي مشارکتی براي اقدام اعضاي جامعه در مسایل و موضوعات مشترك است
دهنـد و شـامل    اي از مخاطبان را تحـت پوشـش قـرار مـی     که در زمانی کوتاه طیف گسترده هاي ارتباط جمعی کانال  •

 : موارد زیر هستند
  ـ تلویزیون 

  ـ رادیو 
  ها  ـ روزنامه

  ـ مجالت 
  یغات شهري ـ تبل

  ـ مکاتبات مستقیم پستی 
  ـ اینترنت 

تان در طول یک روز عادي از زندگی هاي ارسال پیام در آغاز استفاده استراتژیک از یک کانال ارتباطی، ابتدا فرصت
 هاي مختلف برقراري ارتبـاط از طریـق یـک کانـال     ، فرصت6ـ1به همراه برگه کار  6ـ1مثال . خود را تعیین کنید مخاطبان

  . دهد ارتباطی را نشان می
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هـاي ارتبـاطی موجـود را لیسـت نمـوده،       در گام یـک کـه کانـال    1ـ3را با برگه کار الف ـ   6ـ1برگه کار تکمیل شده 
هاي ارتباطی موجود  وجود دارد؟ اگر بلی، شـما بایـد بـر ایـن      آیا در این جدول، موارد مشابه با لیست کانال. مقایسه کنید

  .  هایی که ممکن است از آن استفاده نمایید را با دایره مشخص نمایید کانال. ه باشیدها تأکید داشت کانال
  

  هاي ارتباطی کانال  6ـ1جدول 
  

ــان تحـــــــت    کانال مخاطبـــــ
  پوشش

  نقاط ضعف  )مزایا(نقاط قوت 

  بین فردي
ــه ــه    ارایــ ــدمت بــ ــده خــ دهنــ
  کننده،  مراجعه

  همسر به همسر،
  همسال به همسال

تـــرین کانـــال ارتبـــاطی باشـــد ممکـــن اســـت معتبر -  افراد
  . زیرا ارتباط چهره به چهره است

  . ـ اغلب مشارکتی است
  . ـ به شدت مؤثر است

  . ها مشکل است ـ کنترل پیام
هـــــــــــاي تخصصــــی از   نیازمنــــد آمــــوزش  -

  . طریق یک برقرارکننده ارتباط ماهر است
  . ـ سنجش آن گران است

زمـــان زیـــادي صـــرف ایجـــاد دسترســـی بـــه       -
  . شود مخاطبان میتمام 

  مبتنی بر جامعه
نشـــریات (هـــاي محلـــی  رســـانه

  )محلی، رادیوهاي محلی
زنــــــــان، مــــــــردان،   

  کودکان
  . ـ مشارکتی است

ــانه  - ــر از رسـ ــت    معتبرتـ ــی اسـ ــاط جمعـ ــاي ارتبـ هـ
  . زیرا محلی شده است
  . ـ هزینه آن پایین است

  . ـ سنجش آن گران است
  . است دسترسی به مخاطبان کم -

  . رار آن کم استـ امکان تک
  . ـ ارتباط یک طرفه است

رویــــــــــدادهاي محلــــــــــی 
ــایش( ــی،  نمــــ ــاي محلــــ هــــ

ــابقات   ــی، مسـ ــات گروهـ جلسـ
ــی ــب    رال ــا جل ــه ی ــیج جامع ، بس

  )حمایت همه جامعه

ــف   ــار مختلــــــ اقشــــــ
  مخاطبان محلی

ــاط  ممکــــن اســــت بــــیش از رســــانه - هــــاي ارتبــ
هـــاي مبتنـــی بـــر جامعـــه، اعتبـــار  جمعـــی یـــا رســـانه
  . سازند بان را درگیر میداشته باشد زیرا مخاط

ــبکه  - ـــویت     شـ ــب تقـــــــ ــاطی    موجـ ــاي ارتبـ هـ
  . شود محلی می

ــاطی  موجــــب تـــــــــــــداوم تــــالش - هــــاي ارتبــ
  . شود می

  ـ هزینه آن کم است

  . سنجش آن گران است ـ
  . دسترسی به مخاطبان کم است -

  . ـ تکرار آن آسان نیست
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  هاي ارتباطی کانال  6ـ1جدول 
  

  معایب  مزایا  مخاطبان تحت پوشش  کانال

  هاي ارتباط جمعی کانال
ــه  تلویزیون ــان خانــ ــاي  زنــ دار، اعضــ

زنــــان،  مــــردان،(خــــانواده 
  )افراد بالغ، کودکان

ــه  ــه خانـ ــ بـ ــی  ــ ــا مـ ــکل    هـ ــامیلی را شـ ــث فـ ــد و بحـ آیـ
  . دهد می

  . رسد به درصد باالیی از مخاطبان مورد نظر می -
ــدا و تصـــوی(دهـــد  حـــداکثر نتیجـــه را ارایـــه مـــی  - ر، صـ

  ). حرکت
  . هزینه اثربخش است ـ

ــهري     - ــتر شـ ــت و بیشـ ــاال اسـ ــد بـ ـــه تولیـ هزینـــ
  . است تا روستایی

هـــاي خاصـــی از ســـال،  ممکـــن اســـت در زمـــان -
  . گرانتر باشد

ــب      - ــت مناسـ ــن اسـ ــه ممکـ ــش برنامـ ــان پخـ زمـ
نباشـــد؛ تکـــرار پخـــش هـــم ممکـــن اســـت در      

  . زمان مناسبی نباشد
،  افـــراد، اعضـــاي خــــانواده    رادیو

  بالغین
ــی - ــا     مـ ــود تـ ــع نمـ ــان توزیـ ــین مخاطبـ ــوان آن را در بـ تـ

  . دسترسی به آن ایجاد شود
  . کند هاي تلویزیونی را تقویت می پیام -

  . تواند کامالً خالق باشد ـ می
  . تر از تلویزیون است ـ ارزان

  . ها را به زبان محلی ارسال کند تواند پیام می -

   .دهد مخاطب دایم به آن گوش نمی -
ــتگاه  - ــر ایسـ ــراي پوشـــش     اگـ ــی بـ ــاي مختلفـ هـ

ــه    ــیدن بـ ــد، رسـ ــته باشـ ــود داشـ ــه وجـ یـــک منطقـ
  . شود بر می مخاطب هزینه

  . هیچ موقعیت بصري وجود ندارد -
خریــــــــــــدن آن همیشــــــــه و در تمــــــــام    -

  . هاي کشور، آسان نیست بخش
ســـــــایت         

  اینترنتی
  .بسیار خالق است -  جوانان، بالغین

  .تچندرسانه اي اس -
  .تعاملی است -
در هـــر زمـــان کـــه مشـــتري بخواهـــد، قابـــل بهـــره        -

  .برداري است

  .نیازمند سواد دیجیتال است -
  .قابل کنترل نیست -
امکـــــان اســـــتفاده نادرســـــت از اطالعـــــات      -

  .شخصی کاربران وجود دارد

بنــــدي مخاطبــــان مختلــــف بــــه     امکـــــــان دســــته  -  زنان، مردان، جوانان  مجالت
هــــا و مســــایل    نگــــرش  تفکیــــک شــــیوه زنــــدگی،  

  . جمعیتی آنها وجود دارد
کنـــد و   اســـتفاده از آن ایجــــــاد ارزش و تمـــایز مـــی     -

  . شود مطالب خواندنی آن دست به دست می

  . ـ امکان تکرار کم است
  . فقط براي افــراد با سواد مناسب است -
زمـــان طـــوالنی بـــراي هـــدایت مخاطبـــان مـــورد  -

  . نیاز است

نــــان تحصــــیل  مــــردان، ز  ها روزنامه
  کرده و سیاستگزاران

  . واسطه اي براي سایر رسانه ها است -
  . شود ام میـــپیموجب ارسال به موقع  -
ــوان در مـــورد پیـــام اطـــالع  بـــه تفضـــیل مـــی - ــانی  تـ رسـ

  . کرد
تأثیرگـــذار اســـت و تعــــــــــداد صـــفحات و حجـــم      -

  . مطالب منعطف است

  . فقط براي افراد با سواد مناسب است -
  . ت تولید آن در انتقال پیام مؤثر استکیفی-
  . تاریخ مصرف کوتاهی دارد -
  . اثر بخش نباشدـ ممکن است هزینه  -

تبلیــــغ شــــهري 
ــورد، ( بیلبــــــــ

  )باس بورد

ــاهی    -  زنان و مردان ــاد آگــ ـــا ایجــ ــوعی یـــ ــایی موضــ ــراي شناســ بــ
هـــا  خـــوب اســـت و موجـــب تقویـــت پیـــام ســـایر رســـانه

مــؤثر اســت   شــود و در منــاطق بــا ترافیــک ســنگین     مــی
ــه پیـــام   ــان ارایـ ــر را فـــراهم     و امکـ ــاي بســـیار مختصـ هـ

  . کند می
  

ــان   - ــاهده مخاطبـــ ــان مشـــ ــدودیت در زمـــ محـــ
  . وجود دارد

  . محدودیت در محتواي پیام وجود دارد -
  . ـ اثر آن خیلی ماندنی نیست
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  یک روز عادي از زندگی مخاطب مورد نظر.  6ـ1برگه کار 
برنامـه مـذکور بایـد    . یگیري برنامه یک روز عادي از زندگی مخاطب مورد نظر، پر کنیداین جدول را براي پ: دستور کار

این اطالعات باید به راحتـی و از طریـق تحقیـق مشـتري     . شامل فعالیت در خانه، محل کار یا اوقات فراغت مخاطب باشد
تواننـد در معـرض    طبـان مـی  مشخص کنیدکه در کدام یک از این فرصت ها مخا. محور و صحبت با مخاطبان فراهم شود

  . هاي ارتباطی قرار بگیرند پیام کانال
  

  کانال ارتباطی  ها فعالیت/ محل  زمان  روز

      صبح زود 

      بین روز 

      اوایل عصر 

      اواخر عصر 

      اوایل شب 

      شام 

      اواخر شب 

      ) روز، هفته یا ماه را لیست کنید(رویدادهاي خاص 

برداشت محصول، فصل زمان (هاي فصل  فرصت
  ) تعطیالت

    

  
  ها براي اجراي استراتژي ارتباطی منتخب بررسی بهترین ترکیب کانال

بـراي ایـن کـار بایـد ببینیـد بهتـرین راه رسـیدن بـه         . هاسـت  گیري در مورد بهترین ترکیب کانـال  اقدام بعدي شما، تصمیم
چیست؟ آیا باید بـر پوشـش گسـترده، تکـرار و یـا       3مخاطب مورد نظر براي تحقق اهداف اختصاصی تعیین شده در گام 

  توسعه حداکثري هر دو مورد تأکید کنیم؟ 
  

  ایجاد پوشش گسترده 
تر بخش بزرگتري از مخاطبان خود را تحت پوشش قرار دهید؟ اگـر بلـی، اسـتفاده از ترکیبـی      خواهید هرچه سریع آیا می
کانـالی باشـد کـه در مـدت زمـانی کوتـاه بـه تعـداد بیشـتري از مـردم            رهبر انتخـابی بایـد    ها مفید است البته کانال ازکانال

  .  یابد دسترسی می
هـاي   پیـام . می شود و در برخـی مـوارد، رادیـو ایـن نقـش را دارد      تلویزیون اغلب به عنوان کانال اصلی در نظر گرفته 

قـرار دهنـد، امـا امکـان تکـرار       توانند تعداد بیشتري از مردم جامعه را تحـت پوشـش   مطرح شده در رویدادهاي محلی می
  .  ریزي شده، متفاوت و اندك است هایی براساس چارچوب زمانی و تعداد رویدادهاي محلی برنامه چنین پیام

  

  تأکید بر تکرار و توالی 
ي ا گیـرد بایـد از رسـانه    هـا در زمـانی طـوالنی صـورت مـی      ها با هدف تکرار و توالی پیـام  اگر استفاده از ترکیبی از کانال

تواند پیام را براي مـدت زمـانی    اي نداشته باشد، اما پوشش خوبی دارد و می استفاده کنید که ممکن است پوشش گسترده
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توانـد بارهـا و بارهـا در طـول یـک بسـیج        تبلیغ رادیـویی تـا حـدي ارزان بـوده و مـی     . طور منظم تکرار نماید طوالنی و به
  . رسانی تکرار شود اطالع
اگـر  . سسه تبلیغاتی مشـورت کنیـد  ؤهاي ارتباطی کافی نیست، با یک م عات ملی در مورد پوشش کانالاگر اطال :نکتۀ مهم

  .  اطالعاتی در این زمینه وجود ندارد، با همکاري مراجع ذیربط در این زمینه تحقیق کنید
  

  

  

  تعاریف
  : ندکننده باش سات تبلیغی، مفید و کمکؤساین تعاریف ممکن است به خصوص هنگام کار با م

پوشـش بـاال، بـه    . حداقل تعداد یا درصد اعضاي مخاطب خاص که در یک بار پخش در معـرض پیـام قرارگیرنـد    :پوشش
  .  کند سریع و جنبش اجتماعی کمک میحرکت ایجاد 

تکرار، به نفـوذ  و گسـترش پیـام کمـک     .  گیرد میانگین دفعاتی که یک فرد در معرض پیامی خاص قرار می: تکرار و توالی
  . نماید می

  

  هاي ارتباطی موجود  تعیین هزینه اثربخشی هر یک از کانال
هاي ارتباطی مورد نیاز براي توسعه استراتژي ارتباطی خود، درصد مخاطبان تحت پوشش هر یک  در تعیین ترکیب کانال

توانیـد   نـال ارتبـاطی مـی   براي تعیین هزینه اثربخشـی هـر کا  . ها و نیز هزینه اثربخشی کانال مذکور را بررسی کنید از کانال
  .  هزینه تولید و انتشار رسانه ارتباطی خود از کانال مذکور را بر تعداد مخاطبان تحت پوشش آن کانال تقسیم کنید

  
  هاي ارتباطی  ارزیابی کانال.  6ـ2برگه کار 

  

براي برقراري ارتبـاط   هاي مورد نظر تخمینی هر یک ازکانال نوع کانال، مخاطب تحت پوشش، هزینه استفاده: دستورکار
هـر کانـال را تخمـین    ) در هزار نفـر (در ستون چهارم، هزینه اثربخشی. با مخاطبان خود را در سه ستون اول یادداشت کنید

هایی را کـه بـاالترین اعتبـار و هزینـه اثربخشـی را       کانال 6بندي کنید و در ستون  ، اعتبار هرکانال را رتبه5در ستون . بزنید
  .  نیددارند، مشخص ک

  

  
  کانال

مخاطــــــب تحـــــــت  
ــش ــزار نفــر  (پوش ) بــه ه

  معمولی در یک هفته

ــتفاده از  ــه اســ هزینــ
ــال ــک (کانـــ در یـــ

ــولی  ــه معمـــ  )هفتـــ
  ریال

هزینــــه اثربخشــــی  
ــال   ( ــه ریـ ــه بـ هزینـ

  )تقسیم بر هزار نفر

 5( بنـــدي فرصـــت رتبـــه
 1بســـــــیار معتبـــــــر و 

  )کمترین اعتبار

هــاي هزینــه    کانــال 
  اثربخش و معتبر

            تلویزیون

            ورادی

            پایگاه اینترنتی
            روزنامه

            بیل بورد

            هاي محلی رسانه

ــداد ــاي  رویـــ هـــ
  محلی

          

            جلسات گروهی

ارتبــــــاط بــــــین 
  فردي
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  استفاده هم زمان از چند کانال ارتباطی
بیشـتر از اسـتفاده از یـک کانـال      دهد شانس تغییر رفتار در استفاده هـم زمـان از چنـد کانـال ارتبـاطی،      تحقیقات نشان می

هـاي ارتبـاط جمعـی تحقـق اهـداف       به عالوه، در استفاده هم زمان ازچند کانـال ارتبـاطی، بـه ویـژه کانـال     . ارتباطی است
هاي مختلف و با تکرار  به افراد بیشتري در محیطارتباطی  شما با استفاده هم زمان از چندکانال. یابد اختصاصی سرعت می

. شـود  ترکیب هم زمان چندکانال ارتباطی موجب توسعه برنامه ارتباطی شما و تـأثیر آن مـی  . یابید ر دست میو توالی بیشت
گیرند و در چنین حالتی، حمایـت از   هاي یکسان قرار می در این حالت مخاطبان اولیه، ثانویه و افرادکلیدي در معرض پیام

  .  یابد برنامه ارتباطی شما افزایش می
  

  هاي ارتباطی کیبی ایده آل از کانالدسترسی به تر
و تقویـت و  ) دسترسی به بیشترین تعداد مخاطبان(هاي ارتباطی با هدف تقویت پوشش  آل و مؤثرکانال اغلب ترکیب ایده

  . گیرد استمرار پیام ارتباطی مورد نظر صورت می
اد مخاطبـان و افـزایش تـأثیر پیـام     اي، براي دسترسی بـه بیشـترین تعـد    براي مثال در یک بسیج اطالع رسانی چندرسانه

توان به طور هم زمان از تلویزیون، رادیـو، سـایت هـاي اینترنتـی، مراکـز بهداشـتی        ارتباطی در یک دوره زمانی کوتاه می
هاي ارتباطی در طول اجـراي برنامـه بایـد از     هاي ارایه شده از طریق همه این کانال درمانی و بیلبوردها استفاده کردکه پیام

  .   یم کلیدي یکسانی برخوردار باشد، مستمر بوده و یکدیگر را تقویت کنندمفاه
هـاي ارتبـاطی در    هاي ارتباطی و انواع رایج ترکیب کانال هاي ارتباطی باید با تأثیر هر یک ازکانال البته طراحان برنامه

هاي ارتباطی مورد استفاده در  ازکانال هاي ارتباطی آشنا باشند و واکنش مخاطبان هر یک راستاي استراتژي انتخابی برنامه
  .  شود را ارزیابی کنند برابر پیام مشترکی که در قالب آنها منتشر می

  

  هاي ارتباطی حمایتی با استدالل منطقی براي هر یک  کانال
هـاي   و نیـز کانـال   اید،کانال ارتباطی رهبر خود برگزیده  هاي ارتباطی که براي برنامه شما باید در ترکیب ایده آلی از کانال

کانـال ارتبـاطی رهبـر درسـت ماننـد یـک       .ارتباطی حمایتی را تعیین کنید و نیز دالیـل منطقـی ایـن تصـمیم را بیـان کنیـد      
برنامـه  » موتـور «در واقع،کانال ارتباطی رهبر به عنـوان  . کشد هاي قطار را به دنبال خود می لوکوموتیو است که تمام واگن
  :هاي به جواب سؤاالت زیر فکر کنید براي تکمیل این برگه. کشد ها را با خود می کانالارتباطی محسوب شده و سایر 

 ؟)با توجه به مخاطبان مورد نظر برنامه(پوشش کدام کانال ارتباطی بیشتر است  •
د نظـر  توان پیام مور کدام کانال ارتباطی با خالصه پیام ارتباطی شما، تطابق بیشتري دارد؟ با کدام کانال ارتباطی می  •

 را به بهترین شکل منتقل نمود؟
  کدام کانال ارتباطی نتایج و تأثیر بهتري را در پی خواهد داشت؟   •

بـراي تعیـین کانـال ارتبـاطی رهبـر و      . توجه داشته باشید که کانال ارتباطی رهبر، همیشه پرمخاطب ترین کانال نیسـت 
  . اده کنید و استدالل منطقی هر یک ازآنها را بنویسیدهاي حمایتی از برگه کار ارایه شده در صفحات بعد استف کانال
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  هاي ارتباطی منتخب کانال  خالصه.  6ـ3برگه کار 
  

  استدالل منطقی  ارتباطی رهبر  کانال

    
  استدالل منطقی  هاي ارتباطی حمایتی کانال

    

  

  هاي ارتباطی تعیین رسانه.  2 ۀمرحل
هاي مختلفـی بـراي رسـیدن بـه شـهر مـذکور        شما راه.  در شهري دیگر ببینید خواهید یکی از اقوام خود را تصور کنید می

توانید از طریق رودخانه و اجاره یک قایق کوچک یـا بـا قطـار و یـا از طریـق جـاده و بـا تاکسـی، اتوبـوس یـا            دارید؛ می
حل به محلی دیگر بوده و به رودخانه، ریل و جاده، راهی براي رفتن از یک م. جا برسید رانندگی با اتومبیل خودتان به آن

  . شوند عنوان کانال محسوب می
قایق، قطار، تاکسی، اتوبوس و یا اتومبیل به عنوان ابزارهایی هستند که شما بـراي حرکـت در کانـال از آنهـا اسـتفاده       
  .  هاي ارتباطی نیز صادق است ها و رسانه کانالهمین مساله در مورد . کنید می

هاي ارتبـاطی   کانال. هاي رادیویی و تلویزیونی رسانه اند هاي ارتباطی هستند و برنامه زیون،کانالبراي مثال رادیو و تلوی
تـان در ایـن    سازند تا به مخاطبان خود دست یابید و رسـانه هـا، مـوادي هسـتند کـه شـما بـراي انتقـال پیـام          شما را قادر می

  .  کنید ها، از آنها استفاده می کانال
هـایی ماننـد تبلیغـات،     هـاي ارتبـاطی هسـتند؛ تاکتیـک     هاي ارسال پیام از طریق کانال ابع تاکتیکهاي ارتباطی، ت رسانه

دهندگان خدمات، استفاده  سازي در ارایه آموزشی سرگرمی، جلب حمایت همه جانبه، جلب مشارکت اجتماعی، ظرفیت
  .   بخش خصوصیهاي بین بخشی و جلب مشارکت  هاي محلی و توسعه همکاري از رویدادها و مناسبت

) هاي ارتبـاطی  تاکتیک(یا جعبه ابزارها) هاي ارتباطی رسانه(شما و تیم طراحی استراتژي ارتباطی تان، باکیفی از ابزارها
هاي ارتبـاطی منطبـق بـا     انتخاب بهترین تاکتیک ها و رسانه: سازد رو به رو هستید که شما را با چالش بزرگی رو به رو می

  . تحقق اهداف اختصاصی تغییر رفتار مورد نظرتان استراتژي انتخابی براي
هاي ارتباطی آشنا شوید تا به موقع و به بهترین شکل از آنهـا   ها و رسانه شما باید با کارکرد و تأثیر هر یک از تاکتیک

ز برقـراري  تواند به ایجاد محیطی حمایتی بـراي رفتـار دلخـواه قبـل ا     براي مثال جلب حمایت همه جانبه می.  استفاده کنید
اي  هـاي ارتبـاط جمعـی و اجـراي بسـیج اطـالع رسـانی چندرسـانه         تبلیغات در رسـانه . ارتباط با مخاطبان اولیه کمک کند

  .  گذاران از تغییر یک سیاست کمک کند تواند به جلب حمایت سیاست می
  

  : هاي زیر را بیابید هاي ارتباطی مورد نیاز باید جواب پرسش براي تعیین رسانه
 کنند؟  هایی از استراتژي ارتباطی شما حمایت می سانهچه ر •
 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 •
  ؟)مناسب استهاي ارتباطی  چه ترکیب هدفمندي از رسانه(تاکتیک 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 •

ی بـراي طراحـی و   اي تبلیغـات  براي مثال اگر تبلیغات، تاکتیک ارتباطی مورد نظر باشد بهترین کـار اسـتفاده از مؤسسـه   
  . هاي تبلیغاتی مورد نیاز است تولید رسانه

  

  

  آشنایی با هشت تاکتیک ارتباطی
  

هاي ارتبـاطی بـراي القـاي یـک منظـور یـا هـدف         در اینجا منظور از تاکتیک ارتباطی، ترکیبی مناسب و هدفمند از رسانه
  . خاص در راستاي استراتژي انتخابی است

هاي ارتباطی براي ایجاد تغییـر در باورهـا و افکـار عمـومی و      تفاده هدفمند از ترکیبی از رسانهاس: جلب حمایت همه جانبه.  1
  . خلق منابع ضروري و بسیج نیروها در حمایت از یک موضوع، سیاست یا نماینده انتخاباتی

ن به استفاده از یک خدمت، هاي ارتباطی براي آگاه سازي و ترغیب مخاطبا استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه :تبلیغات.  2
  .   محصول یا رفتار مشخص

مخاطبـان در مـورد یـک رفتـار       هاي ارتباطی بـراي تقویـت انگیـزه    استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه :بازاریابی اجتماعی.  3
هـاي مجـانی،    هـا، نمونـه   کـوپن  توزیـع  شـود، ماننـد   اي که منجر به انجام رفتاري خـاص مـی   دلخواه یا انجام اقدامی واسطه

  . مسابقات، خریدکاال
دهنـدگان   هاي ارتباطی که بتواند ارتباط فردي مشـتریان و ارایـه   استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه :ارتباط چهره به چهره.  4

          در ارتباط چهره به چهره عالوه بر ظرفیت سازي در   .  خدمت را تقویت نماید مانند مشورت همساالن در خارج از مدارس
  . ارایه دهندگان خدمات باید به فضا و مکان برقراري ارتباط بین فردي نیز توجه نمود

ها در جلب توجه مخاطبان  ایجاد و حمایت مالی از رویدادهاي محلی و مناسبت :ها ایجاد و حمایت مالی از رویدادها و مناسبت.  5
  .  و ترویج رفتار دلخواه مؤثر است

هاي ارتباطی براي جلب حمایت فعال جامعه و تسـهیل پـذیرش رفتـاري     ستفاده هدفمند از ترکیبی از رسانها :بسیج جامعه.  6
  .  دلخواه

  .  سازي مخاطبان و اصالح نگرش آنها هاي ارتباطی چاپی رایگان براي آگاه استفاده هدفمند از ترکیبی از رسانه :انتشار.  7
هاي ارتباطی جذاب، خالق و مفرح بـراي انتقـال غیرمسـتقیم یـا هـم زمـان        رسانهاستفاده هدفمند از ترکیبی از  :سرگرمی.  8

  .  هاي آموزشی پیام
  

 مزایا، معایب و کاربردها: هشت تاکتیک ارتباطی 6ـ2جدول 
  

 تاکتیک ارتباطی
ترکیبی هدفمند از (

  )هاي ارتباطی رسانه

  کاربردها  معایب  مزایا  تعریف

  جلب حمایت
  همه جانبه

ــتفاده هدفم ــد از ترکیبـــــــی از اســـــ  نـــــ
هـــاي ارتبـــاطی بـــراي ایجـــاد تغییـــر  رســانه 

در باورهــــا و افکــــار عمــــومی و خلــــق    
ــا در   ــیج نیروهـــ ــابع ضـــــروري و بســـ منـــ
ــا    ــت یـ ــوع، سیاسـ ــک موضـ ــت از یـ حمایـ

  نماینده انتخابی

ــت سیاســـــتگذاران را جلـــــب    - حمایـــ
  . کند می

موجــــــب همکــــــــــــاري مــــــردم    -
  . شود می

ــق   - ــایتی مثبتـــــی را خلـــ محـــــیط حمـــ
  . دکن می

  . کاهد ها می ـ از میزان مخالفت

ــدف   - ــروه هـــ ــه گـــ ــی بـــ دسترســـ
  . محدود است

  . ـ کاري تخصصی است
ــاختارها    - ــا سـ ــنایی بـ ــه آشـ ــته بـ وابسـ

  . و روابط افراد است
  . کند مدت اثري نمی ـ در کوتاه

ــا     - ــوانین یــ ــر قــ ــا تغییــ ــاد یــ ایجــ
  ها سیاست

ــر محــــــیط قانونــــــــــی،    - تغییــــ
  اجتماعی یا سیاسی

  ها لفتـ کاهش مخا
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ــد از ترکیبـــــــی از     اتتبلیغ ــتفاده هدفمنـــــ اســـــ
ســـازي  هـــاي ارتبـــاطی بـــراي آگـــاه رســانه 

ــتفاده از یـــک   ــه اسـ ــان بـ و ترغیـــب مخاطبـ
  خدمت، محصول یا رفتار مشخص

ــام    - ــواي پیـ ــرل محتـ ــاالي کنتـ ــت بـ قابلیـ
  و تولید رسانه

ــش   - ــار و پخـــ ــاالي انتشـــ ــت بـــ قابلیـــ
 بندي و استمرار پیام  ها، زمان رسانه

ــروع - ــا در   در شــ ــت امــ ــران اســ گــ
ــوالنی ــربخش   طــ ــه اثــ ــدت، هزینــ مــ

  . است
ــه   - ــتفاده از مؤسســــ ــد اســــ نیازمنــــ

  . تبلیغاتی است
ممکــن اســت فضــاي انتقــال پیـــام       -

  . باشدمحدود 
 . ـ اعتبار آن کمتر است

  هاي ارتباطی ملی ـ برنامه
ـــرل   - ــه کنتـــــــــ ــامی کــــ هنگــــ
  . هاي برنامه ضروري باشد پیام

ــان،   - ــه مخاطبـــــ ــامی کـــــ هنگـــــ
ــانه دس ــه رسـ ــی بـ ــاط   ترسـ ــاي ارتبـ هـ

 . جمعی داشته باشند

ــد از ترکیبـــــــی از    بازاریابی اجتماعی ــتفاده هدفمنـــــ اســـــ
ــانه ــت   رســ ــراي تقویــ ــاطی بــ ــاي ارتبــ هــ
ــزه ــار     انگیـ ــک رفتـ ــورد یـ ــان در مـ مخاطبـ

ــطه  ــدامی واســ ــا انجــــام اقــ اي  دلخــــواه یــ
کـــه منجـــر بـــه انجـــام رفتـــاري خـــاص      

ــا و  کــــوپن توزیــــع شــــود ماننــــد مــــی هــ
  یهاي مجان نمونه

  . ـ واکنش مخاطب باالست
ـــدام    - ــک و اقــــــــ ــب تحریــــ موجــــ

  . شود مخاطب می
 

ــب     - ــا اغلـ ــت امـ ــوري اسـ ــدام، فـ اقـ
  . کوتاه مدت است

 . ـ تداوم و توسعه آن گران است

ــه آزمــــایش     - ــویق بــ ــام تشــ هنگــ
ــی   ــا معرفــ ــار جدیــــد یــ یــــک رفتــ

  محصول یا خدمتی جدید
ــه    - ــان بــ ــک مخاطبــ ــراي تحریــ بــ

ــتفاده از یــــــک محصــــــول،    اســــ
  یا رفتار جدید خدمت

ــه    ــره بــ ــاط چهــ ارتبــ
 چهره

اســـــــتفاده هدفمنـــــــد از ترکیبـــــــی از   
هـــاي ارتبـــاطی کـــه بتوانـــد ارتبـــاط  رســـانه

ــه  ــتریان و ارایـــ ــردي مشـــ ــدگان  فـــ دهنـــ
خـــــدمت را تقویــــــت نمایــــــد ماننــــــد  
مشـــــــورت زوجـــــــین و همســـــــاالن در 

در ارتبــــاط .  خـــارج از مراکـــز بهداشـــت   
ــر    ــالوه بــــ ــره عــــ ــه چهــــ ــره بــــ چهــــ

ــت ــه  ظرفیـــ ــازي در ارایـــ ــدگان ده ســـ نـــ
خــدمات بایــد بــه فضــا و مکــان برقــراري      

  . ارتباط بین فردي نیز توجه نمود

ــب    - ــه مخاطـــ ــردي بـــ ــطح فـــ در ســـ
  . رسد می

  . ـ ارتباط دوطرفه است
دهنــده خــدمت بــر تغییــر رفتــار      ارایــه -

ــت   ــته و آن را تقویـــــ ــد داشـــــ تأکیـــــ
  . کند می

ــدمت     - ــده خـ ــه دهنـ ــین ارایـ ــاط بـ ارتبـ
ــت    ــتري را تقویـــ ــاور و مشـــ ــا مشـــ یـــ

  . کند می
ــد    - ــس خورانـــ ــرفتن پـــ ــان گـــ امکـــ

  . وجود دارد

ــه  - ــده ارایـ ــر وعـ ــدمت  اگـ ــده خـ دهنـ
ــد   ــق نیابــ ــال تحقــ ــاور همســ ــا مشــ یــ

ــی ــزه مــــی مخاطــــب بــ ــود و  انگیــ شــ
  . کند دوباره مراجعه نمی

مطالـــــب آموزشـــــی بایـــــد قابـــــل  -
  . فهم، جذاب و در دسترس باشد

ــدود و    - ــان محـ ــه مخاطبـ ــی بـ دسترسـ
  . زمان بر است

ایج متفـــاوتی  در هـــر مـــوقعیتی، نتـــ   -
  . آورد را به بار می

ــه  - ــر ارایـــ ــراي هـــ ـــده  بـــ دهنــــــ
  خدمت

ــت خـــــدمات و    - ــاي کیفیـــ ارتقـــ
  مراکز ارایه دهنده خدمت

ــراي  - در موقعیــــــت مناســــــب بــــ
  برقراري ارتباط بین فردي

ایجـــاد و حمایـــت 
ــالی از  مـــــــــــ
ــدادها و  رویـــــــ

 ها مناسبت

ــدادهاي  ایجــــاد و حمایــــت مــــالی از رویــ
توجـــه  هـــا در جلـــب    محلـــی و مناســـبت  

ــواه    ــار دلخـــ ــرویج رفتـــ ــان و تـــ مخاطبـــ
  . مؤثر است

ــهرت و افــــــــــزایش    - ــب شــــ موجــــ
  . شود رضایت می

ــر در    - ــل درگیـــ ــر عوامـــ ــز بـــ متمرکـــ
  . برنامه است

ــه  ـــــ کوتــــاه مــــدت و گــــاه پرهزینــ
  . است

ــالی بایـــــد متقاعـــــد  - حامیـــــان مـــ
ــه    ــا برنامــ ــرده و  بــ ــود بــ ــده، ســ شــ

  . سازگار باشند

ــک   - ــراي یــــ ـــاز اجــــ در آغـــــــ
  زشیبسیج آمو

  سازي ـ براي آگاه
  ـ براي ترویج یک برند یا شعار

ــاط بــــین     - ــراري ارتبــ ــراي برقــ بــ
  یک برند با مشتري

اســـــــتفاده هدفمنـــــــد از ترکیبـــــــی از    بسیج جامعه
ــانه هــــاي ارتبــــاطی بــــراي جلــــب     رســ

ــهیل  حمایــــــت فعــــــال جامعــــــه و تســــ
  پذیرش رفتاري دلخواه

  . کند ـ کل جامعه را درگیر می
و جمعـــــی، از تغییــــر رفتــــار فــــردي     -

  . کند حمایت می
ــاعی   - ــاي اجتمـــ ــر هنجارهـــ ــه تغییـــ بـــ

  . کند کمک می

  . ـ از نظر زمانی فشرده است
  . ـ سنجش آن زمان بر است

ــؤثر    - ــن مــ ــر همگــ ــع غیــ در جوامــ
  . نیست

ــارکت  - ــعه مشــــ ایجــــــاد و توســــ
  پایدار جامعه

اســـــــتفاده هدفمنـــــــد از ترکیبـــــــی از     انتشار
ــانه ــان   رســ ــاپی رایگــ ــاطی چــ هــــاي ارتبــ

ــ  ــراي آگـ ــالح    اهبـ ــان و اصـ ــازي مخاطبـ سـ
  نگرش آنها

موضــــــــــوع خاصــــــی را مطــــــرح    -
  . کند می

  . ـ منبع معتبرتري است
ــاد    - ـــاهی را ایجـــ ــرعت آگـــ ــه ســـ بـــ
  . نماید می

گــــران نیســــت و موجــــب تقویــــت      -
  . شود هاي آموزشی می بسیج

ــایگزین    - ــام و جـ ــرل پیـ ــان کنتـ امکـ
  . نمودن رسانه وجود ندارد

ــراي تقویـــــــت ارتباطـــــــات  - بـــــ
 . اي، زمان بر است نهرسا

ــول یــــــــــــا    - ــی محصــــ معرفــــ
  خدمتی جدید

ــی    - ــار مـ ــه کـ ــامی بـ رود کـــه  هنگـ
ــورد    ــمندي  در مـــ ــایق ارزشـــ حقـــ
ــته  یـــــک موضـــــوع وجـــــود داشـــ

 . باشد

اســـــــتفاده هدفمنـــــــد از ترکیبـــــــی از      سرگرمی
ــانه ــالق و    رسـ ــذاب، خـ ــاطی جـ ــاي ارتبـ هـ

ــم   ــا هـ ــتقیم یـ ــال غیرمسـ ــراي انتقـ مفـــرح بـ
  هاي آموزشی زمان پیام

  . پذیرش مخاطبان باالستـ 
  . ـ محتواي برنامه جذاب است

  . توانند تشویقی باشند ها می ـ پیام

  . ـ تولید پرهزینه است
  . ـ نیازمند طراحی دقیق است

هــاي تبلیغـــاتی   همراهــی بــا بســـیج   -
  ملی

  ـ تأکید بر یک استراتژي ملی
ــام  - ــی از پیــ ــرویج ترکیبــ ــاي  تــ هــ

  ارتقاي سالمت 
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  هاي ارتباطی ها و رسانه تاکتیک ها، کانالط بین ارتبا . 6ـ3جدول 
هاي ارتباطی، راهـی بـراي انتقـال     کانال.  دهد هاي ارتباطی را نشان می ها و رسانه ها، تاکتیک ، ارتباط بین کانال6ـ3جدول   

هـاي ارتبـاطی    س تاکتیـک توانند براسـا  هاي ارتباطی می رسانه.  باشند هاي ارتباطی می ها به مخاطبان با استفاده از رسانه پیام
ارتبـاطی    هـاي قابـل انتقـال در یـک کانـال      تولید تمامی رسـانه .  مختلف در یک استراتژي ارتباطی مشخص استفاده شوند

هـاي تولیـد    سسـات تبلیغـاتی، کمپـانی   ؤم(هاي مختلـف   هاي مختلف و نیز مشارکت سازمان نیازمند برخورداري از مهارت
  . است. . . ) فیلم و

  

  ها فعالیت/ ها رسانه  ها تاکتیک  ها کانال
  همساالن  ارتباط چهره به چهره همساالن  ارتباط بین فردي

  مشتري/ مشاور   مشاوره با ارایه دهنده خدمت

  هاي مورد استفاده توسط مشتري  ها، فیلم پوسترها، پمفلت  تقویت کمیته راهبردي 

  هاي خبري  ها، بولتن هاي جلب حمایت همه جانبه، رالی ی، فعالیتجلسات بحث گروه  مشارکت مردمی  هاي مبتنی بر جامعه کانال

  ها، استفاده از بلندگو  هاي محلی، رادیوي محلی، آگهی دیواري، جارچی روزنامه  هاي ارتباط جمعی محلی رسانه

  هاي بهداشتی  هاي خیابانی، نمایشگاه نمایش محلی، نمایش  هاي محلی رویداد

 (هاي ارتباط جمعی کانال
رادیو، تلویزیون، سایت هاي 

ها، مجالت،   اینترنتی، روزنامه
  )بیل بورد و باس بورد

هاي کوتاه تلویزیونی و رادیویی، پوسترهاي محیطی و  تبلیغات چاپی، نمایش  تبلیغات
  هاي تبلیغاتی  کارت

هاي ارتباط جمعی  کانال
رادیو، تلویزیون، سایت هاي 

ها،  مجالت،  اینترنتی، روزنامه
  بورد و باس بوردبیل 

هاي خبري،  هاي ویدیویی، مقاالت، اخبار رادیویی، کنفرانس ها، فیلم اخبار رسانه  انتشار
  هاي عمومی، آموزش خبرنگاران  اطالعیه

هاي ارتباط جمعی،  کانال
ارتباط مبتنی بر جامعه، ارتباط 

  بین فردي

آوري حمایت براي یک  مرتبط با جمع هاي هاي آموزشی شامل حقایق و داستان بسته  جلب حمایت همه جانبه
  سیاست و خط مشی، ارسال مطالب با پست 

هاي ارتباط جمعی،  کانال
مبتنی بر جامعه، ارتباط بین 

  فردي

هاي  هاي رادیویی و تلویزیونی، فعالیت هاي مجانی، مسابقات، برنامه ها، نمونه کوپن  بازاریابی اجتماعی
  ها  مبتنی بر جامعه در سطح فروشگاه

هاي ارتباط جمعی،  کانال
  ارتباط مبتنی بر جامعه

ایجاد و حمایت مالی از 
  رویدادهاي محلی

ها، مراسم توزیع  ها، رژه و نمایش، کنسرت ها، افتتاحیه هاي خبري، جشن کنفرانس
  جوایز، ارایه نتایج تحقیقات و مقاالت، رویدادهاي ورزشی 

هاي ارتباط جمعی،  کانال
  ارتباط مبتنی بر جامعه

  هاي محلی  هاي محلی، آوازها، بازي هاي رادیویی، نمایش هاي تلویزیونی، برنامه برنامه  سرگرمی

  
  . پر کنید 6ـ4با توجه به این جدول برگه کار 
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  هاي ارتباطی منتخب  خالصه تاکتیک.  6ـ4برگه کار 

  
  استدالل منطقی  هاي ارتباطی منتخب تاکتیک

    
    

  

  هاي ارتباطی ها و رسانه ا، کاناله ادغام پیام.  3 ۀمرحل
توانیـد بـراي    ریزي شما مـی  یکی از مزایاي برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت آن است که در فرآیند برنامه

  .  هاي ارتباطی برسید ها و رسانه ها،کانال هاي ارتباطی تان، به تصویري کلی از نحوه استفاده از پیام تقویت تالش
  

  خالصه
تا اینجاي کـار اسـتراتژي ارتبـاطی، حقـایق کلیـدي پیـام و       .  تر شدید این مرحله به تدوین یک برنامه اجرایی، نزدیک در

مرحلـه بعـدي مـدیریت اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب       . هاي ارتباطی شما مشخص شده است نحوه ترکیب کانال ها و رسانه
ارتباطی منتخب را اجرا کنـد؟ همکـاران در اجـراي اسـتراتژي     سازمانی استراتژي / یعنی باید تعیین کنید چه کسی.  است

کسانی باشند؟ عالوه بر این، نحوه هماهنگی شرکاي اجراي برنامه، چارچوب زمانی و بودجه مورد نیاز /منتخب چه کسی
  . را نیز باید تعیین کنید

  
 تدابیر مدیریتی 

  
این گام به شما نشـان  . شما ضروري است همکاران و شرکاي هاي  تر از همه، تالش و مهم  هاي ارتباطی رزیابی تمام تالش

مدیریت موفق مسـتلزم رهبـري خـوب، تعیـین واضـح      . تان را بسط داده و تکمیل نمایید دهدکه چگونه تدابیر مدیریتی می
زمانی مشخص و بودجه  ةها، همکاري نزدیک،کار تیمی قوي بین تمام شرکا و پیروي از یک محدود ها و مسئولیت نقش

این گام، مالحظات استراتژیک در هر یک از این عناصر را مورد توجه قرار داده و به بحـث در مـورد نحـوه    . معین است
  .  پردازد مدیریت برنامه ارتباطی می

  

  شناسایی سازمان رهبر و شرکاي همکار  .  1 ۀمرحل
یاز براي اجراي استراتژي ارتباطی خود را هاي کلیدي مورد ن ها و مهارت براي تمایز سازمان رهبر از شرکاي همکار، نقش

گذاري، تحقیق، تبلیغ، طراحی و تولید رسـانه،    ها شامل مدیریت و هماهنگی، سیاست طور معمول، این نقش به. تعیین کنید
هـا در اسـتراتژي    شـاید تمـامی ایـن نقـش    . سازي و پایش و ارزشیابی هستند آموزش و ظرفیت ،هاي مبتنی بر جامعه فعالیت

ریزي  هایی برنامه شما باید فقط براي نقش. هاي دیگري باشد باطی منتخب شما به کار نرود و یا اجراي آن نیازمند نقشارت
  .  کنید که با وضعیت و موقعیت استراتژي منتخب شما سازگار باشد

  

  سازمان رهبر 
مـدیر  . اتژي منتخب برنامـه اسـت  گروه منتخب به عنوان سازمان رهبر، اغلب مسئول هماهنگی کلی طراحی و اجراي استر

سازمان رهبر رابط رسمی تمامی شرکاست، تمام اطالعات باید از طریق او جریان یافتـه و ایـن فـرد همـواره بایـد مطمـئن       
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ها براساس استراتژي منتخب، در قالب بودجه و طبق برنامه پیش بینی شده بوده و متوجه باشد که تمام  شودکه تمام فعالیت
سازمان رهبر مسئول تدوین برنامه مـدیریتی، همـاهنگی بـا سـایر شـرکا بـراي اجـراي        . گیر و به روز باشندشرکا در آن در

  . بینی شده است و باید مراقب انحراف از برنامه مدیریتی تدوین شده باشد برنامه مطابق با زمان و بودجه پیش
هـا   ها بوده و نقشی کلیدي در اعالم گزارش لیتهاي الزم براي انجام فعا ییدیهأسازمان رهبر اغلب مسئول کسب تمام ت

هـاي مختلـف و    و شفاف از دلیل انجام فعالیـت » تصویري بزرگ« این سازمان باید همیشه. و مشکالت به سایر شرکا دارد
ه را هاي پروژ سازمان رهبر باید درکار تیمی با سایر شرکا، محدوده زمانی هر یک از فعالیت. ارتباط آنها با هم داشته باشد

سازي در شرکا هم زمان با اجراي اسـتراتژي ارتبـاطی، یکـی     اغلب ظرفیت. گیران برساند یید تصمیمأمشخص نموده و به ت
  .  دیگر از وظایف سازمان رهبر است

  

  شرکاي بالقوه 
لـی یـا   هـاي م  تسهیل اجراي استراتژي ارتباطی مطابق با برنامه ممکن است مستلزم تغییـر سیاسـت  : گذاري در سیاست.  1

جنسـی در تلویزیـون نشـده باشـد و یـا        محلی باشد براي مثال شاید دولت، تاکنون حاضر به آموزش پیشگیري از خشونت
هـاي   رفع چنین مشکالتی ممکـن اسـت مسـتلزم اسـتفاده از تاکتیـک     . رسانی در مورد خودکشی نباشد شاید مایل به اطالع

هـاي ارتبـاط    گـذاري کانـال   ترین سطوح دولت یـا شـوراي سیاسـت   ارتباطی مختلف نظیر جلب حمایت همه جانبه در باال
هـاي   با استفاده ازچنین تاکتیکی امکان کاهش مخالفت یا جلب مشارکت افراد کلیدي بـراي تغییـر سیاسـت   . جمعی باشد

  .  شود موجود فراهم می
و پـایش و ارزشـیابی آن    در تحقیقـات مـورد نیـاز بـراي اجـراي اسـتراتژي ارتبـاطی       : در تحقیق، پایش و ارزشـیابی .  2

هاي تحقیقاتی سازمان رهبر، ممکن است سازمان مذکور به دلیـل سـایر    با وجود صالحیت. شرکاي متعددي درگیر هستند
هـاي تحقیـق و    شامل پیشنهادات مختلف براي تعریف زمینه 8گام . ها فرصت انجام چنین خدماتی را نداشته باشد مسئولیت

مطمئن شوید که با انتخاب تـیم تحقیـق مناسـب، تمـام اطالعـات پایـه مـورد نیـاز         . زمینه است ارایه اطالعات بیشتر در این
  . فراهم شده و فرصت پایش اقدامات تمامی شرکا فراهم شود

کننـد و از تـوان و مهـارت کـافی      دهندگان خدمات، تنها در چارچوب مراکز خود خدمت مـی  اکثر ارایه :در تبلیغات.  3
تجربه نشان داده است که دقت در . اند بهره هاي تبلیغاتی خالق بی هاي تبلیغاتی و تولید رسانه برنامهبراي طراحی و اجراي 

  .  شود انتخاب و انعقاد قرارداد با یک مؤسسه تبلیغاتی توانمند موجب تقویت سازمان رهبر می
لیغاتی باید منطبق با موازین پخش و هاي تب اغلب برنامه تولید شده توسط مؤسسه :هاي ارتباط جمعی درکار با رسانه.  4

.  دهنـد  هاي ارتباط جمعی را انجام می گاه مؤسسات تبلیغاتی، خود هماهنگی با رسانه. هاي ارتباط جمعی باشد انتشار رسانه
اگر مؤسسه تبلیغاتی قادر به ارایه چنین خدماتی نباشد، ممکن است مجبور شوید از همکاري فرد یا شرکتی که در خریـد  

  . هاي ارتباط جمعی تخصص دارد، استفاده کنید پخش از کانال زمان
هـاي مبتنـی بـر جامعـه نیسـت امـا        هاي ارتباطی نیازمندکار با گـروه  تمامی استراتژي :هاي مبتنی بر جامعه در فعالیت.  5

هـاي مبتنـی    فعالیـت  با. هاي ارتباطی، در انتشار پیام به مخاطب مورد نظر مفید است گاهی درگیر نمودن مردم در استراتژي
هاي بهداشتی یا رهبران عقیدتی محلـی از اسـتراتژي ارتبـاطی شـما  فـراهم       هاي زنان، گروه بر جامعه امکان حمایت گروه

هاي مبتنی بر جامعه کلیدي مورد نیاز براي اجراي استراتژي ارتباطی خود را مشـخص نمـوده و سـپس در     فعالیت. شود می
هایی با همکاري چنـدین مؤسسـه، موجـب     اجراي چنین فعالیت. ن خدماتی تصمیم بگیریدمورد شرکاي بالقوه اجراي چنی

  . شود هاي مبتنی بر جامعه می تقویت فعالیت
شما در اجراي استراتژي ارتباطی منتخب   هاي تیم کاري ها و مهارت شکاف صالحیت :سازي در آموزش و ظرفیت.  6

رتباطی منتخب شما اجراي یک بسیج آموزشی براي ترویج اسـتفاده از مراکـز   براي مثال اگر استراتژي ا. را شناسایی کنید
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در . بهداشتی باشد، ممکن است شروع برنامه نیازمند آموزش کارکنان مراکز مذکور و ایجاد مهارت مشاوره در آنها باشد

  .  گیري کنید یممورد نیازهاي آموزشی حیاتی و روش تأمین هزینه ظرفیت سازي در قالب بودجه کلی برنامه تصم
  

  هاي هر یک از شرکا  ها و مسئولیت تعیین نقش.  2 ۀمرحل 
ها و وظـایف مـورد انتظـار شـرکا بـراي اطمینـان از        مرحله بعدي پس از تعیین سازمان رهبر و شرکاي همکار، تعیین نقش

د که شرکا از آن نفع برده و ها سعی کنید تا وظایفی را مشخص سازی در تعیین این نقش. اجراي موفق برنامه ارتباطی است
براي مثال گروهی از شورایاران یـک محلـه ممکـن اسـت مایـل بـه مشـارکت در        . از استراتژي ارتباطی شما حمایت کنند

هـاي   سـازمان .  سـازد  جلب حمایت شهردار از استراتژي ارتباطی شما باشند زیرا چنین کاري آنها را بـا شـهردار آشـنا مـی    
استراتژي ارتباطی منتخب سـود ببرنـد، در غیـر ایـن صـورت احتمـال همکـاري آنهـا کـاهش           همکار باید از مشارکت در

  .  یابد می
  

  هاي مورد نیاز هاي کلیدي و مهارت تعیین نقش.  7ـ1برگه کار 
  

  دارد؟ سازمانی چنین مهارتی/ چه کسی   مورد نیاز  مهارت  نقش کلیدي
      
      
      

  

  ها  کا و نحوه هماهنگی فعالیتتعیین شرح وظایف روزانه شر.  3 ۀمرحل
به طور خالصه بیان کنید که مجریان چه کسانی هسـتند، چـه وظـایفی    .  خالصه شرح وظایف روزانه شرکا را بنویسید

  : براي شروع، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  کنند هاي شان را هماهنگ می دارند و چگونه فعالیت
 شود؟ میآیا جلسات شوراي مشورتی شرکاي همکار تشکیل  •
 شود؟  آیا جلسات شوراي مشورتی به طور منظم تشکیل می •
 گیري در شوراي مذکور چگونه است؟ نحوه و سطح تصمیم •
آوري  هـاي مربوطـه را جمـع    کنـد؟ شـواهد اجـراي  برنامـه     هـاي روزانـه را هماهنـگ مـی     آیا سازمان رهبر، فعالیت  •
 کند؟ کند؟ گزارش اقدامات انجام شده را براي شرکا ارسال می می

براي مثـال، اگـر شـرکا در    .  هاي مختلفی براي مدیریت و هماهنگی شرکاي برنامه ارتباطی وجود دارد ابزارها و روش
اصـول  . یک منطقه شهر نباشند، ممکن است از مکالمات تلفنی و گزارش مکتوب به جاي جلسات حضوري استفاده شود

  .  بازبینی نموده و ببینید که آیا نیاز به تغییر دارند راهنماي مدیریت را به طور ساده نوشته، دایم آنها را
  

  تعیین چارچوب زمانی اجراي استراتژي منتخب.  4مرحله
هـاي اصـلی    تان بایـد فعالیـت    اگر استراتژي ارتباطی منتخب شما باید در مراحل مختلف اجرا شود، چارچوب زمانی برنامه

هـاي ارتبـاطی نیازمنـد آمـوزش و      توجـه بـه ایـن کـه اکثـر تـالش       بـا . هر یک از مراحل اسـتراتژي منتخـب را نشـان دهـد    
بندي  دهندگان خدمات است، توجه به این مسایل و روابط آنها با سایر خدمات در تهیه جدول زمان سازي در ارایه ظرفیت

 . برنامه ضروري است
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البتـه ممکـن   .  ترس اسـت افزارهاي تجاري متنوعی براي کمک به تصمیمات مدیریت پروژه طراحی شده و در دس نرم
جـدول گانـت راهنمـاي خـوبی بـراي اطمینـان از       . بندي برنامه از جدول گانت اسـتفاده شـود   است براي تهیه جدول زمان

در مـوارد انحـراف از چـارچوب زمـانی تعیـین شـده، انجـام اقـدامات         . ها در مسیر مورد نظر اسـت  اجراي به موقع فعالیت
بندي بایـد بـراي شـرکاي برنامـه      بررسی اجراي برنامه ارتباطی مطابق جدول زمان نتایج حاصل از. اصالحی ضروري است

  .  را تکمیل کنید 7ـ2برگه کار . ارسال گردد
  

  بندي برنامه جدول زمان.  7ـ2برگه کار 
  

  زمان  مسئول  وظیفه
      
      

  تعیین بودجه مورد نیاز .  5 ۀمرحل
هـاي مختلـف اسـتراتژي ارتبـاطی      منابع مالی مـورد نیـاز بـراي اجـراي فعالیـت     توانید از تأمین  با تعیین بودجه مورد نیاز می

تیم طراحی استراتژي ارتباطی ممکن است از متدهاي مختلف و متعـددي بـراي تکمیـل    . منتخب تان اطمینان حاصل کنید
  :جدول بودجه برنامه استفاده کند اما در همه شرایط، توجه به این دو مورد ضروري است

هاي پیش بینی شده  وارد بودجه در اختیار محدود و مشخص است بنابراین گاه نیازمند بازنگري در فعالیتدر اکثر م  •
 .  براي استفاده بهینه از منابع در اختیارتان هستید

در مواردي ممکن است تیم طراحی استراتژي ارتباطی پـس از تحلیـل وضـعیت موجـود، تعیـین مخاطبـان مـورد نظـر و          •
.  گذار و حامیان مالی رود تا منابع مالی برنامه را مشـخص سـازد   هاي سرمایه اصی تغییر رفتار سراغ سازمانتعیین اهداف اختص

 .   هاي خلق و توسعه منابع توجه شود در این موارد باید به تمامی فرصت
شـما و    ه فعالیـت خدمات مشـابه در منطقـ    ها باید قیمت در بسیاري از موارد براي تعیین هزینه واقعی هر یک از فعالیت

  .  را تکمیل نمایید 7ـ3برگه کار .  نظر پیمانکاران محلی را جویا شوید
  

  

     جدول بودجه برنامه.  7ـ3برگه کار 

  هزینه تخمینی به ریال  هاي مستقیم و نیروي کار هزینه
  : مسایل اداري و مدیریتی

     حق الزحمه مدیر  
     حق الزحمه کارشناسان 

     پشتیبان حق الزحمه پرسنل 
     ) 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
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     ) 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
  : آموزش
    هاي آموزشی  کارگاه

     تورهاي مطالعاتی 
     کل هزینه تخمینی 

  ها  طراحی نظام پایش فعالیت.  6 ۀمرحل
یکـی از خصوصـیات برجسـته یـک     .  شـود  است که اغلب نادیده گرفتـه مـی   پایش، بخش مهمی از هر استراتژي ارتباطی

  .  هاي اجرایی است طرح مدیریتی خوب،  برخورداري از نظام پایش مشخص و متناسب با فعالیت
هـاي برنامـه ارتبـاطی تـان را مشـخص       چنین نظامی، نحوة آگاهی شما از اجراي به موقع و مناسب هر یـک از فعالیـت  

  :شوید که مثال با اجراي چنین نظامی شما متوجه میبراي . سازد می
هاي ارتباطی کوچک در مراکز ارایه خدمات موجود است؟ کافی است؟ به درستی بـین مخاطبـان مـورد نظـر      ـ رسانه
  شود؟ توزیع می

کننـد یـا    یشود یا خیر؟ افراد مسئول مطابق برنامـه اقـدام مـ    ـ از رویدادهاي محلی مطابق برنامه طراحی شده استفاده می
  نه؟

هـاي ارتبـاطی تولیـد     دهـد؟ آیـا رسـانه    ـ چه کسی مسئول تبلیغات است؟ مسئول تبلیغات کارش را به درستی انجام می
  شوند؟  شده به درستی منتشر می

رسانی است؟ چه کسی آمار خدمات ارایه شـده بـه    ـ چه کسی مسئول اطمینان از تأمین وسایل و ملزومات بسیج اطالع
  کند؟  آوري می عمشتري را جم

سازد تا دچار مشکل چاپ تعداد زیادي پوستر و ذخیره طوالنی مـدت آن در یـک    نظام پایش مناسب شما را قادر می
  . رسانی در مورد ضرورت و نحوه توزیع آن به مراکز نیازمند پوستر مذکور نشوید انبار بدون اطالع
ریزي نموده و تصمیم بگیرید که کدام یک از شرکا مسئول چه  ههایی برنام تان باید براي پایش چنین فعالیت شما و تیم
  ها است یا نه؟ ، مسئول تولید و انتشار رسانههمکار با شما سسه تبلیغاتیؤبراي مثال م. فعالیتی است

اجراي پایش از وظایف سازمان رهبر است که ممکن است این کار را با استفاده از همکاري یک یا گروهی از شـرکا  
  .  هدانجام د

  
  

  خالصه 
بندي مبتنی بر واقعیت، جدول  هاي شرکا، جدول زمان ها و مسئولیت یک طرح مدیریتی خوب شامل توصیف روشن نقش

هاي ارتباطی نیازمند برخورداري از رهبري قـوي،   مدیریت مناسب برنامه. بودجه مورد نیاز و یک نظام پایش شفاف است
هـاي محلـی و    ی مناسب براي کار تیمـی اسـت کـه موجـب تقویـت  ظرفیـت      هاي تشکیالتی و سازمانی و هماهنگ مهارت

  . اجراي مناسب استراتژي ارتباطی شود
  :  تان، موارد زیر را به خاطر بسپارید در طراحی برنامه مدیریت استراتژي ارتباطی منتخب
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ی تغییـر رفتـار اسـتراتژي    از تناسب تدابیر مدیریتی اتخاذ شـده بـا اهـداف اختصاصـ    .  وظایف مدیر را پیچیده نکنید   •
اي بپرهیزید و به دنبال اجراي اقداماتی باشید که بـه تحقـق اهـداف برنامـه      از امور حاشیه. منتخب تان اطمینان حاصل کنید

 . کمک کرده و نتایج مشخصی را در پی دارند
سـازي بهتـر مـردم    سازي مناسب در عوامل اجراي برنامه ارتباطی شما موجب توانمند رهبري صحیح شما و ظرفیت   •
هاي فنی مقتضـی را   شان، ابزارها و حمایت براي کمک به عوامل اجراي برنامه ارتباطی تان در انجام بهتر وظایف. شود می

 .  در اختیارشان قرار دهید
سازي مناسـب و تقویـت تعهـد     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 استراتژیک با مـردم را فـراهم    عوامل
 . سازید
تـان را شناسـایی و تغییـرات مقتضـی را      پیشرفت استراتژي ارتباطی خود را پایش نموده، انحراف از برنامه عملیـاتی    •

 .  برنامه ارایه دهیدخوراند مناسب را به شرکاي  انجام داده و پس
بندي، میزان بودجه مورد نیاز و نظام پایش  هر یک از شرکا، جدول زمان  براي بیان خالصه سازمان رهبر، شرکا، نقش

را مطالعه کنید تا با روش طراحـی نظـام پـایش     8سپس گام . استفاده کنید 7ـ4تان، از برگه کار  استراتژي ارتباطی منتخب
  . ویدبرنامه ارتباطی آشنا ش

  
  خالصه تدابیر مدیریتی . 7ـ4گه کار بر

  
  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
  

توان در مورد استفاده از خدمات برنامـه و یـا    مرحله ارزیابی بخش مهمی از استراتژي ارتباطی شماست زیرا بدون آن نمی
ریزي براي ارزیابی استراتژي ارتباطی باید از همان ابتداي کار مد نظر باشد و بهتر اسـت کـه    برنامه.  تأثیرآن قضاوت نمود

  .  می ذینفعان برنامه و نیز متخصصان تحقیقاتی صورت گیردبا مشارکت تما
اش و نیـز   هاي تحقیقاتی آشـنا نباشـد ولـی بـراي پـایش برنامـه ارتبـاطی        یک متخصص ارتباطات ممکن است با روش

  .  ارزیابی تحقق اهداف اختصاصی آن نیازمند انجام تحقیقات مختلفی است
  

   انداز و نوع ارزیابی تعیین چشم.  1 ۀمرحل
ارزیـابی  . انداز صحیح و انتخاب نوع مناسب ارزیابی براي ارزیابی استراتژي ارتبـاطی منتخـب ضـروري اسـت     تعیین چشم

  :گیرد برنامه ارتباطی باید از ابتداي کار با توجه به موارد زیر صورت 
 ق برنامههاي اجرایی پیش بینی شده طب تعیین اجراي مناسب فعالیت: ارزیابی فرآیند یا پایش برنامه   •
 ).  مراجعه شود 3به گام ( تعیین تحقق اهداف اختصاصی استراتژي ارتباطی منتخب : ارزیابی تأثیر برنامه   •

.  در آغاز هر پروژه برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت، تعیین نظام پایش و ارزشیابی آن ضـروري اسـت  
بـراي مثـال اگـر هـدف     .  ر تعیین طرح ارزشیابی شـما مـؤثر اسـت   اهداف اختصاصی تعیین شده براي استراتژي منتخب، د

اختصاصی منتخب، تغییـر یـک رفتـار خـاص باشـد، بایـد رفتـار مخاطـب را در طـول زمـان ارزیـابی کنیـد و اگـر هـدف               
اختصاصی شما تغییر یک سیاست باشد باید به دنبال ارزیابی میزان موفقیت در تصویب سیاست دلخـواه باشـید و یـا بـراي     

  .  ف اختصاصی ترغیب افکار عمومی به یک اقدام سالم، باید افکار عمومی را در طول زمان ارزیابی کنیدهد
اهداف اختصاصی حساس باشد، بنابراین بهتر است که تیم ارزشـیابی   SMARTطرح ارزشیابی شما باید به خصوصیات 

و فرآینـد  ) ارزشـیابی (تحقـق آن اهـداف   مشارکت کنند تا امکـان ارزیـابی مناسـب     SMARTدر تعیین اهداف اختصاصی 
  .  فراهم شود) پایش(دستیابی به آنها 

  

  نکات کلیدي طرح ارزشیابی 
ارزشـیابی  .  ریـزي شـود   ارزشیابی باید از شروع برنامـه مـورد توجـه قـرار گیـرد و براسـاس اهـداف اختصاصـی برنامـه          . 1

هـاي پایـه قبـل از انجـام هـر       ییر حاصل از برنامه، داشتن دادهبراي سنجش تغ.  تواند در دقیقه آخر به برنامه اضافه شود نمی
  .  هاي بعد از انجام مداخله، ضروري است مداخله و نیز داده

هـاي تغییـر رفتـار و متـدولوژي      مرتبط بـا تئـوري   SMARTبرنامه در تنظیم اهداف اختصاصی   مشارکت تیم ارزشیابی.  2
  .  تحقیق مناسب مؤثر است

  . ثر آنهاستؤها و تحلیل م انواع داده آوري ک مداخله ارتباطی در تغییر رفتاري خاص، نیازمند جمعتعیین تأثیر ی . 3
  

  : ارزشیابی کلی استراتژي ارتباطی منتخب، در موارد زیر مؤثر است 
 ارزیابی کفایت استراتژي ارتباطی منتخب    •
 هاي تأثیر استراتژي ارتباطی منتخب تعیین بیشترین و کمترین حیطه   •
هـاي دموگرافیـک و اجتمـاعی     گیـري شـاخص   شناسایی عوامل مؤثر درتغییر رفتار فردي و جمعی عالوه بر انـدازه    •

 ها گیري مانند میزان تولد، مرگ و میر، سطح آموزش و حضور مردم در تصمیم
 هاي ارتقاي کیفیت برنامه  روشگیري  تأکید بر اندازه   •
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  ر هزار نفر جمعیت تحت پوشش و میزان تغییر رفتار اثربخشی به ازاي ه ـمیزان هزینه سنجش    •
کنندگان بدون انجام یک ارزشیابی متکی بـر شـواهد    کنندگان بودجه و شرکت برنامه، تأمین  گذاران، طراحان سیاست

بی اي کـه ارزشـیا   امکان سـنجش تـأثیر برنامـه   . دانند که چه چیزي، چرا، چه موقع و یا با چه تأثیري اتفاق افتاده است نمی
  .  نشده باشد، وجود نخواهد داشت

  .  دهد جدول زیر، انواع ارزشیابی مورد نیاز در برنامه هاي بهداشتی را به صورت خالصه نشان می
  

  انواع ارزشیابی در برنامه هاي بهداشتی به تفکیک هدف
  انداز و اهداف برنامه چشم
  ـ ارزیابی نیازها، عالیق و وضعیت اقتصادي و اجتماعی مردم  
  محصول /رفتار/ـ تعیین عوامل بازدارنده و تقویت کننده خدمت  
  ها و آثار برنامه  ـ تعیین نحوه توصیف و سنجش فعالیت  
  غییر رفتار ناشی از برنامهت

  محصولی جدید /رفتار/هاي معرفی خدمت ـ اصالح و بازنگري طرح  
  اي  هاي مداخله ـ تعیین میزان پیشرفت طرح  
  هاي آموزشی  طالب و رسانهـ بهبود محتواي م  
  ـ تقویت تطابق رسانه ها با شرایط فرهنگی مخاطبان  
  ـ توجه به رعایت حقوق مخاطبان   
  هاي آموزش کارکنان  ـ تعیین اولویت  
  ـ مدیریت تقاضاي مخاطبان  
  هاي ارتباطی   پیام یتـ میزان اعتبار و شفاف  
  ـ تعیین میزان بهبود رضایت مشتري   
  ن میزان حمایت جامعه از برنامهـ تعیی  

  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  
  شرکا  ـ تعیین کیفیت ارایه خدمت هر یک از  
  ري  هاي جدید سرمایه گذا 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 نتایج ارزشیابی  
  آوري تجارب موفق برنامه  ـ جمع  

  تحلیل تأثیر برنامه بر شرکا
   هاي مداخله مـ ارتقاي کیفیت پیا  
  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  
  ـ حمایت از تغییر و توسعه سازمانی   
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  زشیابی برنامه طراحی نظام پایش و ار.  2مرحلۀ 
در واقـع ابتـدا بایـد طـرح پـایش      . به محض تعیین اهداف اختصاصی، طراحی نظام پایش و ارزشیابی برنامه ضروري است

ها  هر یک از این ارزیابی. ها و محصول اولیه برنامه تهیه شود و سپس طرح ارزشیابی برنامه و نتایج آن تدوین شود فعالیت
   . مختلف استهاي  ها و مهارت مستلزم اقدام

  
  

  پایش
  :پایش برنامه مستلزم توجه به فرآیند، اجرا و محصول آنی برنامه است

بینـی   شـود؟ در زمـان و مکـان پـیش     اجرا مـی   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   ها در اختیار مخاطبان برنامه قرار می شود؟ پیام شده ارایه می

  . هاي گذشته نگر براي پایش فرآیند برنامه مناسب نیست ارزیابی.  یابد طول آن ادامه 
بـراي مثـال آیـا تعـداد مـورد      .  کیفیت، کمیت و محصول اولیه برنامه ارتباطی باید به دقت ارزیـابی شـود   :پایش اجرا.  2

دهنده خدمت مورد انتظار یـا بقیـه افـراد، در     اند؟ آیا تعداد افراد ارایه ر چاپ و در نقاط تعیین شده، توزیع شدهانتظار پوست
شـان را بـه    اند؟ آیا تمام اعضاي تیم مدیریت برقراري ارتبـاط، وظـایف   خصوص استفاده از وسایل ارتباطی، آموزش دیده

  ریزي شده انجام داده اند؟  نحوي که برنامه
در سطح مورد انتظار و دلخـواه  ) هاي تلویزیونی یا رویدادهاي محلی پوسترها، نمایش(یفیت و حجم محصوالت آیا ک

اند؟ تیم مدیریت به چه صورت، توقعات مورد نظر و موارد مـورد انتظـار را تحقـق بخشـیده اسـت؟ پـایش فرآینـد و         بوده
مه تنظیم شده، میزان پیشـرفت برنامـه ارتبـاطی را مشـخص     اجراي برنامه باید تا حد امکان، خاص و کمی باشد تا طبق برنا

  .  کند
. گیـرد  ها و اقدامات برنامـه مـورد توجـه قـرار مـی      در این قسمت، تغییرات اولیه ناشی از فعالیت :پایش محصول اولیه.  3

کان نوپا، افـزایش  براي مثال آثار اولیه اهداف اختصاصی نظیر افزایش استفاده از کمربند ایمنی، کاهش میزان سقوط کود
انـد؟ شـاید در خـالل پـایش محصـول اولیـه برنامـه امکـان انجـام           چـه حـد رخ داده   استفاده از صندلی ایمنـی کـودك تـا   

هاي انجام شده بـا مشـتریان اسـتفاده     هاي مجریان و مصاحبه توان از مشاهده هاي گسترده وجود نداشته باشد، اما می بررسی
  .  کرد

ا آثار مورد انتظار یا غیردلخواه، دقت و توجه فوري و ارایه پس خوراند بـه موقـع بـه مـدیران     با مشاهده آثار متفاوت ب
تـوان   درکـل مـی  .  برنامه و در صورت نیاز، ایجاد تغییراتی در اجراي برنامه یا استراتژي ارتبـاطی منتخـب ضـروري اسـت    

ه تنظیم شده، رسیدن به آثار اولیه مورد انتظـار و  ها طبق برنام گفت، پایش برنامه موجب اطمینان از اجرا و پیشرفت فعالیت
  .  شود پیشگیري از وقوع نتایج غیرمنتظره می

  

  
  ارزشیابی

ارزشـیابی در  . تر از همه اما ضروري براي هرگونه استراتژي ارتبـاطی، ارزشـیابی یعنـی ارزیـابی تـأثیر برنامـه اسـت        مشکل
تراتژي ارتباطی منتخب بـه وقـوع پیوسـته اسـت؟ ارزشـیابی،      آیا اهداف اختصاصی اس: ال استؤجستجوي پاسخ به این س

  .  سنجد تفاوت ناشی از اجراي استراتژي ارتباطی منتخب در موقعیت اجراي برنامه را می
  

  ها  شاخص
هایی مناسب براي ارزیابی میزان تحقق  گونه که در گام سوم بحث شد، اولین گام در ارزشیابی برنامه، تعیین شاخص همان

  :هاي تغییر رفتار در سطح فردي شامل موارد زیر هستند برخی از شاخص.  ختصاصی برنامه استاهداف ا
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 درصد مخاطبان با نگرش مثبت یا منفی نسبت به یک محصول، خدمت یا رفتار  •
 درصد مخاطبان پذیراي یک محصول، خدمت یا رفتار   •
 ام رفتاري  درصد مخاطبان داراي قصد استفاده از یک محصول یا خدمت و یا انج  •
 کننده از یک محصول، خدمت یا رفتار  درصد مخاطبان استفاده  •

  

  هاي تغییر اجتماعی  شاخص
ها کیفی  برخی از این شاخص.  توانند براي سنجش تغییرات اجتماعی به کار روند تر می هاي زیر در سطحی وسیع شاخص

  . هستند و برخی کمی
 رهبري  •
 میزان مشارکت و کیفیت مشارکت   •
 زیع عادالنه اطالعات تو  •
 خودکارآمدي جمعی   •
 احساس تعلق و مالکیت   •
 همبستگی اجتماعی   •
 هنجارهاي اجتماعی   •

طور سنتی و  به. موضوع کلیدي در ارزشیابی، طرح تحقیق یا برنامه ارزشیابی است که باید در ابتداي پروژه تعیین شود
طـور اتفـاقی بـراي     ی تجربی که در آن افراد یا جوامع بـه خصوص در تحقیقات زیست پزشکی، اغلب ارزشیابی با طرح هب

پس از اتمام مداخله، تفاوت بـین کسـانی   . گیرد شوند، صورت می درگیر شدن یا نشدن در یک مداخله خاص انتخاب می
  .  کننده تأثیر پروژه است اند، تعیین که در مداخله درگیر بوده و کسانی که درگیر نبوده

  

  طرح تجربی 
هاي ارتباطی، ممکن نیست و به ویـژه بـراي ارزشـیابی آن     ز یک طرح تجربی براي ارزیابی تأثیر بسیاري از برنامهاستفاده ا

مشکالت اصلی در استفاده از طرح تجربـی  . شوند، مناسب نیست هاي ارتباطی که در سطحی وسیع اجرا می دسته از پروژه
  : براي ارزیابی استراتژي ارتباطی، به شرح زیر است

 .  روه کنترل و گروه شاهد باید از نظر تمام خصوصیات کلیدي مؤثر بر  محصول و تأثیر برنامه یکسان باشندگ   •
 .  هاي پروژه، نباید در بین گروه کنترل یا شاهد اتفاق افتد هیچ رویداد یا فعالیت متفاوتی جدا از فعالیت   •
 .  و شاهد ممنوع است هاي مشترك یا تبادل اطالعات بین گروه کنترل انجام فعالیت   •

هـاي ارتبـاطی،    هـاي ارتبـاطی گسـترده ممکـن نیسـت چـون در پـروژه        هاي تجربـی در برنامـه   رعایت شرایط اجراي طرح
ثر ارتبـاطی، انتشـار اطالعـات    ؤممانعت از انتقال مطالب از یک مخاطب به مخاطب دیگر ممکن نیست و هدف هـر پـروژه مـ   

  .  شود ر در وراي مرزهاي اصلی خود توزیع و پخش میبین مخاطبان است و اغلب اطالعات مذکو
هـاي تجربـی اسـتفاده کـرد امـا       تـوان از طـرح   شود مـی  هاي ارتباطی که براي همساالن اجرا می تنها در برخی از استراتژي

  .  هاي تجربی براي ارزیابی مداخالت استراتژیک ارتباطی مناسب نیست درکل، اغلب طرح
  

  هاي نیمه تجربی  طرح
شـودکه در آن، بـه جـاي انتخـاب اتفـاقی       هاي نیمه تجربی استفاده مـی  هاي ارتباطی، از طرح ي ارزیابی برخی از پروژهبرا

  .  شود هاي خاص بررسی می هاي کنترل و مداخله، رویدادهاي مثبت و منفی قابل قیاس در برخی از حیطه گروه
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هـاي   اطبان و غیرمخاطبـان، تغییـر رویـدادها در حیطـه    ها بین مخ هاي نیمه تجربی نیز مشکل تفاوت حتی در چنین طرح
  . دهد مختلف و باالتر از همه، انتقال اطالعات بین دو گروه رخ می

دهنـده   ها، عنصري کلیـدي اسـت کـه نـه فقـط توسـط ارایـه        هاي ارتباطی میزان پوشش و عرضه رسانه در اغلب برنامه
هـاي نیمـه    بـه خـاطر داشـته باشـید حتـی در بهتـرین طـرح       . شود میخدمت بلکه بیشتر در تعامل مخاطبان با یکدیگر تعیین 
  .  کننده نباشد تجربی، ممکن است سنجش قبل و بعد از مداخله قانع

  

  ایجاد رابطه علیتی 
هاي مربوطه، میزان تأثیر ارتباط در تغییـر رفتـار زیـر سـؤال      هاي ارتباطی استراتژیک و شاید در تمام ارزیابی در تمام برنامه

براي تقویت رابطه علیتی برقراري ارتباط با تغییر رفتار در مخاطبان، توجه به هشت نکتـه کلیـدي ضـروري اسـت و     . است
  : آوري شود گانه باید از ابتداي اجراي برنامه ارتباطی جمع 8این شواهد 

پـس از اجـراي    چنین شواهدي تصویري از تغییر رفتار دلخـواه  :2تا زمان  1شواهد تغییر رفتار دلخواه از زمان    •
  .  دهد یک برنامه آموزشی را نشان می

سازند کـه تغییـر رفتـار     می چنین شواهدي مشخص :شواهد وقوع تغییر رفتار در طول یا پس از انجام مداخله   •
موضـوع اصـلی در ارزیـابی تغییـر رفتـار بـه دنبـال        .  طور واضح در طول مداخله یا پس از اتمام آن صورت گرفته است به

آورند، از قبـل بـا آن آشـنا بودنـد؟ یـا از قبـل،        آیا کسانی که مطالب را به یاد می.  رتباطی، شرایط مخاطب استمداخله ا
 اند یا براي کسب چنین اطالعاتی انتخاب شده بودند؟  مستعد و آماده کسب چنین اطالعاتی بوده

با این وجـود،  .  دهد را ارایه می ي مقطعیها توان تنها در قالب یک بررسی سنجید؛ زیرا فقط داده چنین مسایلی را نمی
ال ؤهاي طوالنی مدت که گروه همسان یا بسیار مشابهی را در طول زمان تحلیل نموده و در مورد رفتار اخیرشان س بررسی
  .   آثاري نظیر کسب دانش، اصالح نگرش، قصد یا انجام یک رفتار را به وضوح مشخص سازد تواند میکند،  می

دهد تا کسانی کـه در   دهد بیشترین تغییر در بین افراد تحت پوشش برنامه رخ می شان میشواهدي که ن   •
هـایی از جمعیـت کـه در     در هر برنامه برقراري ارتباط استراتژیک باید از همـان ابتـدا شـواهد بخـش     : معرض آن نیستند

شان در مقایسه با کسانی کـه در معـرض   دار تغییر رفتار آوري شود تا تفاوت معنی معرض مداخله ارتباطی قرار دارند جمع
 .  آن قرار نداشتند، آشکار شود

مخاطبان تحت پوشش برنامه ممکن است به طور مستقیم با دیدن، شنیدن یا شرکت در یک مداخله ارتباطی، هـدایت  
هـاي   عـرض پیـام  و راهنمایی شوند و یا به طور غیرمستقیم و از طریق بحث با سایر افراد تحت پوشش برنامه ارتبـاطی در م 

هاي پوشش غیرمستقیم مخاطبان از طریق تعامل بـین افـراد تحـت پوشـش بـا افـرادي کـه تحـت          داده.  ارتباطی قرارگیرند
  .  آوري شوند اند نیز باید جمع پوشش مستقیم نبوده

رض یـک برنامـه   طور مستقیم در مع تفاوت در استفاده از کمربند ایمنی بین کسانی که به ةدهند براي مثال،آمارها نشان
هـا را از نـه رادیـو و نـه از      اند، و کسانی که پیـام  هاي رادیویی را از همساالن شنیده اند، کسانی که پیام رادیویی قرار گرفته
 .  اند، است همساالن خود شنیده

ژیک، براي تقویت این ادعا کـه برنامـه برقـراري ارتبـاط اسـترات      :شواهد کیفیت و اعتبار تئوري ارتباطی برنامه   •
شود، برخورداري از مبانی تئوریک صحیح تغییر رفتار ضروري است بنابراین به جاي توجه صـرف   موجب تغییر رفتار می

بـراي  . به نتیجه نهایی برنامه ارتباطی باید به علل و عوامل و شرایط مستعدکننده یا بازدارنده رفتار مخاطبان نیز توجه نمـود 
ذیرش یک رفتار خاص کاهش یافتـه باشـد و همزمـان بـا ایـن کـاهش، وقـوع رفتـار         مثال اگر در یک ارزیابی، دانش و پ

  .  افزایش یافته باشد، اعتبار آن زیر سؤال است
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هـاي تغییـر رفتـار     اي و براسـاس تئـوري   هاي واسـطه  ها براساس شاخص آوري داده دهد که نحوة جمع آمارها نشان می
  . شود ار ارزیابی برنامه ارتباطی میناشی از دانش تا پذیرش رفتار موجب افزایش اعتب

براي اطمینـان از ایـن کـه هرگونـه تغییـر رفتـار مشـاهده شـده، نتیجـه مداخلـه            :کننده شواهد متغیرهاي مغشوش   •
ارتباطی باشد و نه نتیجه برخی از رویدادهاي خارجی مانند افتتاح یا بستن مراکز ارایه خدمات و سـایر عوامـل کاهنـده یـا     

کننده، کنتـرل چنـین    مثل تغییرات آب و هوایی، اختالالت محیطی، تغییرات سیاسی و سایر عوامل مخدوش افزاینده رفتار
آوري  کننده به معنـی شناسـایی آنهـا در آغـاز برنامـه ارتبـاطی، جمـع        کنترل متغیرهاي مخدوش. متغیرهایی ضروري است

  .  موقع و تحلیل نهایی آنها است هادن بهاي آنها در طول اجراي برنامه ارتباطی و تا حد امکان، وزن د داده
هاي بهداشتی موجب تقویت نتیجـه علیتـی برنامـه ارتبـاطی بـا تغییـر        سنجش میزان :شواهد میزان پاسخ مخاطبان   •

پیش فرض ایـن کـار ایـن اسـت کـه قرارگـرفتن در معـرض        . شود رفتار و تعیین میزان پاسخ مخاطبان به برنامه ارتباطی می
در این حالـت، تنهـا دانسـتن میـزان پوشـش برنامـه ارتبـاطی        . دهد برنامه احتمال تغییر رفتار را افزایش می هاي ارتباطی پیام

 .  کافی نیست، بلکه باید تکرار و توالی آن را نیز بررسی نمود
توان گفـت کـه تـأثیر مداخلـه      هرچه تغییر رفتار در جهت دلخواه بیشتر باشد، می :شواهد دامنه و حجم تغییرات   •

 .  رتباطی بیشتر بوده استا
ترین مزیت مطالعات تجربی، توانایی تکرار نتایج حاصله توسط سایر محققـان   مهم :شواهد اعتبار و روایی برنامه   •

البته شـاید ایـن مسـاله همیشـه در مـداخالت ارتبـاطی مصـداق نداشـته باشـد امـا بـه هـر حـال،              . هاست و یا در سایر پروژه
 .  هاي برنامه ارتباطی در تکرار مداخالت مشابه مؤثر است یک از فعالیتآوري شواهد معتبر هر  جمع

یـد آن اسـت کـه اسـتراتژي مـذکور نـه فقـط در        ؤافزایش مطالعات به عمل آمده در زمینه یک اسـتراتژي ارتبـاطی، م  
ي ارتبـاطی در  افـزایش شـواهد اعتبـار یـک اسـتراتژ     . هاي مشابه نیز مؤثر بوده اسـت  جا و مکان بلکه در سایر موقعیت یک

  .  تعیین روابط علیتی برنامه ارتباطی با تغییر رفتار دلخواه مؤثر است
طور خالصه، اغلب تحلیل تأثیر یک برنامه ارتباطی چالش برانگیز است و ممکن است توسـط طراحـان برنامـه زیـر      به
آوري شواهد تـأثیر و تقویـت رابطـه     جمعهاي برقراري ارتباط استراتژیک به دنبال  به همین دلیل ارزیابی برنامه. ال رودؤس

  .   علیتی آن با تغییر رفتار دلخواه است
  

  ها  تعیین طرح ارزشیابی و منابع داده.  3مرحلۀ 
هاي مورد نیـاز بـراي اجـراي آن نیازمنـد برخـورداري از       هاي ارتباطی و تعیین منابع و داده طراحی برنامه ارزشیابی فعالیت

  .  یک چارچوب ذهنی مناسب است
  .  هاي ارتباطی براي انواع رفتارهاي بهداشتی مفید است برخورداري از چنین چارچوبی در ارزشیابی برنامه
تـوان در سـطح    هاي مختلف تحلیل نمود و تغییرات را می توان به روش متغیرهاي مطرح در این چارچوب ذهنی را می

ها و منافع فردي مخاطبان در پذیرش یک رفتـار و   میزان آسیب. مخاطبان، برنامه و نتیجه نهایی یک برنامه ارتباطی سنجید
  .  درك مخاطبان از تأثیر هنجارهاي اجتماعی در تصمیم فردي آنها براي پذیرش یک رفتار مهم و اساسی است

  

  سطوح ارزشیابی
اختصاصـی   هـا و اهـداف   آوري داده ارزشیابی برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت بـا سـطوح مختلـف جمـع    

  .  برنامه مرتبط است
  : هاي ارزشیابی یک برنامه ارتباطی، عبارتند از دو سطح عمده داده
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 )مردم محور(مبتنی بر مخاطبان    •
 )برنامه محور(مبتنی بر برنامه    •

بـراي مثـال   . در پیگیري نتایج اولیه، میانی و طوالنی مدت برنامه ارتباطی مفید است )مردم محور(ارزشیابی مبتنی بر مخاطبان
، عواطـف و   ها؛ دانش، نگرش تواند شامل ارزیابی مخاطبان از نظر قرارگرفتن در معرض پیام ارزیابی مبتنی بر مخاطبان می

  .  سایر عوامل بیانگر تغییر رفتار اولیه باشد
یـان مـدت یـک پـروژه     تواند تغییرات رفتار را در طول یک پروژه دنبال نمایـد مثـل نتـایج م    ارزیابی مبتنی بر مخاطبان می

  .  گذارند هاي مرگ و میر و بیماري تأثیر می این نتایج میان مدت به نوبه خود، بر نتایج طوالنی مدت مانند میزان. ارتباطی
هاي فروش، مصاحبه با مراجعین هنگام خـروج از سیسـتم،    آوري آمار خدمات، داده براساس جمعارزشیابی مبتنی بر برنامه 

دات در مراکز ارایـه خـدمات و مـرور عوامـل سـازمانی و مـدیریتی مـرتبط بـا اجـراي برنامـه صـورت            مصاحبه ها یا مشاه
  . گیرد می

   

  
  هاي مورد نیاز  انواع داده

ها  با توجه به این که ارتباط بر افراد،گروه.  هاست آوري انواع مختلف داده هاي ارتباطی، نکته مهم، جمع در ارزیابی برنامه
آوري اطالعات کمی و کیفی و نیز اطالعات مناسب و مرتبط با واحـد مناسـبی کـه     ذارد بنابراین جمعگ و جوامع تأثیر می

  .  باید تحلیل شود، مهم است
  

  
  ارزشیابی کمی 

هاي فروش به دسـت آمـده و معیارهـاي کمـی و قابـل سنجشـی را        ها، آمار خدمات یا داده توانند از بررسی ها می این داده
البتـه  . هاي مختلف بـراي تحلیـل بیشـتر ارایـه دهنـد      ات از افراد، جوامع، مراکز بهداشتی و موقعیتآوري اطالع براي جمع

 . جمع آوري هیچ یک از این اطالعات بدون مشکل نخواهد بود
نظــرات   هــاي برقــراري ارتبــاط اســتراتژیک، بررســی  هــاي کمــی در برنامــه آوري داده تــرین شــکل جمــع رایــج :بررســی
ها شکلی تخصصی و پیچیده از تحقیق کاربردي است  بررسی. اند که به صورت اتفاقی انتخاب شدهدهندگانی است  پاسخ

  . هایی است که انجام آن، مستلزم مشورت با متخصصان انجام چنین پژوهش
آوري آمار خـدمات کـار آسـانی محسـوب شـود کـه بـا بازدیـد از مراکـز ارایـه خـدمات             ممکن است جمع :آمار خدمات

هـاي انجـام شـده توسـط      گیرد اما در عمل، کارایی آمـار خـدمات بهداشـتی کمتـر از نتـایج بررسـی       می بهداشتی صورت
  :مشکالت استفاده از آمار ارایه خدمات بهداشتی شامل موارد زیر است. متخصصان با تجربه است

  هاي مربوطه آوري داده ها و تکمیل فرم دقت اندك در جمع.  1
ی مانند شروع و تداوم استفاده از یک محصول یا تغییر در رفتار در مراکز مختلف ارایه های تعاریف مختلف از واژه.  2

 خدمات بهداشتی
 آوري شده  نقص یا خطا در ثبت آمار جمع . 3
 عدم دسترسی به موارد ثبت شده .  4
  نبود بسیاري از اطالعات ضروري .  5

مات، هـدف مهمـی اسـت کـه تحقـق آن، ارزیـابی       آوري آمار خـد  توسعه سیستم مدیریت اطالعات براي بهبود جمع
  . ماند کند اما در اغلب کشورها به عنوان یک آرزو باقی می هاي ارتباطی استراتژیک را تسهیل می برنامه
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  :ریزي براي انجام یک بررسی، به سؤاالت زیر توجه کنید در هنگام برنامه
گـذاران، اهداکننـدگان و مـدیران     ر اغلب توسط سیاستجغرافیایی بررسی چگونه است؟ محدوده مذکو  محدوده.  1

  . شود پروژه تعیین می
تحـت تـأثیر   هـاي مـورد بررسـی     شـاخص  شـود؟  یا سایر خصوصیات بررسی مـی  چه بخشی از خصوصیات جمعیتی و.  2

  . شوند مخاطب و اهداف انتخابی برنامه انتخاب می
دار چقـدر بایـد باشـد؟ حجـم نمونـه بـا توجـه بـه مالحظـات          حجم نمونه مورد بررسی براي رسیدن به نتایج معنی .  3

  . شود آکادمیک براي صحت و اعتبار نتایج بررسی و منابع مالی و پرسنلی موجود و زمان در اختیار، تعیین می
شـود؟   هـایی اسـتفاده مـی    شود؟ براي انتخاب اتفاقی از چـه تکنیـک   انتخاب اتفاقی جمعیت نمونه چگونه انجام می.  4

  . اتفاقی جمعیت نمونه مهمتر از حجم نمونه بوده و اجراي آن مستلزم راهنمایی متخصصان است انتخاب
هـاي   داده  سؤال اصلی بررسی چیست و طول مدت بررسی چقدر است؟ پاسخگویی به این سؤال نیازمنـد توجـه بـه   . 5

  . ختیار براي اجراي بررسی استمورد نیاز و تنگناهاي موجود در زمینه وقت فرد مصاحبه شونده و منابع مالی در ا
ها در شروع و یا در پایان پروژه یا در فواصل خاص در طول  ها چگونه است؟ آیا بررسی بندي بررسی تعداد و زمان.  6

  . اي نزدیک با بودجه برنامه و طول برنامه دارد ال رابطهؤگیرند؟ پاسخگویی به این س پروژه صورت می
  . شود هاي متخصصان مطرح می جا مهارت شود؟ در این انجام میتحلیل نتایج بررسی چگونه .  7

  

  
هاي بازاریابی اجتماعی  خصوص در ارزشیابی برنامه هتواند عنصري مهم، ب هاي فروش می آوري داده جمع :هاي فروش داده
  :برخی از سؤاالتی که باید پرسیده شوند عبارتند از.  باشد
 شوند؟ آوري می جمع) فروشی کننده، خرده توزیعفروشی،  عمده(ها در چه مقطعی داده.  1
 شود؟ بندي آن چگونه ثبت می قیمت تمام شده محصول و بسته  تفاوت.  2
 شوند؟ چگونه وسایل مجانی ترویجی از مواد و وسایل فروشی، تمیز داده می.  3
هـا چگونـه بررسـی     وت قیمـت گیرد، تـأثیر تفـا   تر را می تر، جاي محصول گران هنگامی که محصول با قیمتی پایین.  4
  شود؟ می

  
  ارزشیابی کیفی 

تحقیق کیفی در آغاز پروژه ارتباطی براي درك مشکل، تحلیل مخاطب و نیز تحلیـل وضـعیت موجـود؛ در طـول پـروژه      
هـاي عمـده تحقیـق کیفـی در ارزشـیابی       نقـش . براي ارزیابی تأثیر اولیه و در پایان پروژه براي تعیین نتیجه آن مفید اسـت 

  :امه شامل موارد زیر استبرن
  ها در حین اجراي برنامه محصوالت و فعالیت ارزیابی کیفیت خدمات،  •
 توضیح نحوه و علت دستیابی به نتیجه نهایی برنامه   •

  :توانند براي ارزشیابی به کار روند، عبارتند از هاي کیفی که می روش
شـود تـا نظـر     ر ماهر در بین افراد همسـان هـدایت مـی   گ گروهی متمرکز توسط یک تسهیل  بحث :گروهی متمرکز  بحث. 1

  ها و ادبیات روزمـره  ها، چالش ها، عواطف، حساسیت ها، نگرش هاي فردي و اجتماعی،  قضاوت مخاطبان در مورد ارزش
 .  آنها تعیین شود
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سـؤاالت  . را تعیین کننـد توانند دانش و نگرش افراد کلیدي یا مخاطبان معمولی مورد مصاحبه  ها می مصاحبه :ها مصاحبه. 2
توانـد   گردنـد، مـی   ها مطـرح مـی   ها و پیگیري عمیق موضوعات مهمی که در طول مصاحبه ها و واکنش باز، پیگیري پاسخ

 . اطالعات کیفی و با ارزشی را ارایه دهد
اکنش مخاطب یـا  تواند شناختی فوري از و مشاهده مستقیم یا از طریق ویدیو یا حتی شنیدن نوارهاي صوتی می :مشاهده. 3

 . کننده به انواع خاص ارتباط یا محصوالت و رفتارهاي توصیه شده را ارایه دهد مراجعه
کنند یا در اجراي آنها دخیـل هسـتند، پـس خورانـد بـا       با مشاهده مستقیم کسانی که در رویدادهاي محلی شرکت می

  . شود ارزشی فراهم می
  

  )کمی و کیفی(ارزشیابی ترکیبی
.  هـاي کمـی و کیفـی اسـت     روش ان میزان تغییرات و دالیل آن یا عوامـل مـؤثر بـر آن نیازمنـد اسـتفاده از     ارزشیابی همزم

توانـد بـه صـورت خـاص در      تواند تعیین کند که چقدر تغییر صورت پذیرفته و یا حتی چقدر تغییر می ارزشیابی کمی می
  . مداخالت ارتباطی مختلف صورت پذیرد

اسب زبانی و فرهنگی سؤاالت کمی  به نحوي که مخاطب، آنچـه راکـه از او پرسـیده    گاه تعیین قالب و چارچوب من
دهند، نیازمنـد   هایی که به سؤاالت کمی می عواطف و اطمینان مخاطبان از برخی از پاسخ نیز تعیین شود درك نماید و می

نجـام تغییـر و ارایـه    عـالوه بـر ایـن ارزشـیابی کیفـی در جسـتجوي کشـف چرایـی و چگـونگی ا         . ارزشیابی کیفـی اسـت  
از سوي دیگر، ارزشیابی کمی بر مقدار تغییـر  . تواند در اصالح و بهبود مداخالت آینده مفید باشدبهایی است که  دیدگاه

  . انجام شده تأکید دارد

  هاي خاص  طراحی ارزشیابی.  4مرحلۀ 
کننده مـدل   نامه ارزشیابی باید منعکسبر هاي خاص، هاي ارتباطی خاص و یا برخی از وضعیت گاه در ارزشیابی استراتژي

براي مثال بـر مخاطـب مـورد نظـر بـراي برنامـه خـاص تأکیـد         . طراحی برنامه به کار گرفته شده باشدتغییر رفتاري که در 
هاي مبتنی بـر جامعـه، ارتبـاط     رادیو، تلویزیون،کانال(هاي متنوع بودن  هاي مختلف و رسانه داشته، میزان در معرض کانال

ها را با اهـداف اختصاصـی، اسـتقرار رفتـار جـایگزین و       را سنجیده و یافته) هاي ارتباطی دي و مشاوره یا سایر کانالبین فر
  . اجراي برنامه مرتبط سازد

انداز برنامه و میزان منابع انسانی، مالی و فیزیکی در اختیار براي اجراي برنامـه مـرتبط    در عمل، طرح ارزشیابی با چشم
هـاي برقـراري ارتبـاط اسـتراتژیک اسـت، مسـتلزم        اي که شکل عملی بسـیاري از برنامـه   ملی چند رسانهیک بسیج .  است
  .  هاي مختلف است آوري آمار ارایه خدمات و ترکیبی از معیارهاي کمی و کیفی مناسب در حیطه هاي ملی، جمع بررسی

طـورکلی، طـرح    بـه . ده شـود در یک مداخله کوچک محلـی ممکـن اسـت از یـک طـرح تجربـی کنتـرل مـوردي اسـتفا         
درصد کل بودجه برنامه ارتبـاطی تـا دو تـا سـه برابـر آن       10تواند از  هاي ارزشیابی می هزینه.  ارزشیابی تابع منابع برنامه است

  .  درصد کل هزینه پروژه را به خود اختصاص دهد20یک قانون عمومی این است که ارزشیابی باید .  تغییر کند
در پروژهـاي بـزرگ   . زیرا منابع کـافی مهیـا نیسـتند    ،ي کوچک ارتباطی ممکن است ارزشیابی نشوندها بسیاري از پروژه

  . ارتباطی، منابع بیشتري براي ارزشیابی فراهم است چون پس خوراند جامع تري مورد نیاز است

  انتخاب مجري ارزشیابی .  5 ۀمرحل
خلی توسط تـیم طراحـی و اجـراي برنامـه ارتبـاطی صـورت       ارزشیابی دا. تواند داخلی و خارجی باشد درکل ارزشیابی می

البتـه   . گیـرد  گیرد، اما ارزشیابی خارجی توسط تیم مجزایی که هیچ نفعی در اجراي برنامه ارتباطی ندارند، صورت می می
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 صحت و اعتبار ارزشیابی خارجی، نیازمند آشنایی کامل تـیم ارزشـیابی خـارجی بـا اهـداف اختصاصـی برنامـه ارتبـاطی،        

تیم ارزشیابی خارجی نیازمند ارتباط تنگاتنگ با مجریان و مخاطبـان برنامـه ارتبـاطی    . مجریان و محیط اجراي برنامه است
بنابراین استفاده از یک تیم ارزشیابی خارجی ماهر و مستقل که قادر . هستند تا امکان اصالح به موقع فرآیندها فراهم شود

  . ریزان و مدیران برنامه ارتباطی برقرار کنند، مفید استباشد ارتباط مناسبی با      برنامه 
در اغلب کشورها،کار ارزشیابی خـارجی برنامـه ارتبـاطی بـه محققـان محلـی یـا مؤسسـات مطالعـاتی منطقـه واگـذار            

ها را تشخیص داده، مقید به حفافظت از حریم خصوصی مخاطبان بوده  چنین مؤسساتی باید صحت و اعتبار داده.  شود می
همکاري بین افـراد مجـري یـک برنامـه برقـراري ارتبـاط        ،بهترین ترکیب براي ارزشیابی. در تحلیل مسایل مستقل باشند و

  .  استراتژیک براي ارتقاي سالمت و محققان مستقل است
  

  ریزي براي مستندسازي و انتشار نتایج ارزشیابی  برنامه.  6مرحلۀ 
مسئولیت تیم ارزشـیابی تنهـا بـا نوشـتن گـزارش      .  ل و گزارش نتایج آن استمرحله پایانی هر ارزشیابی، مستندسازي کام

هـا و   ها و جداول باید شامل دیدگاه نتایج ارزشیابی برنامه ارتباطی عالوه بر داده. شود کار و انتشار نتایج ارزشیابی تمام می
  .  هاي آموخته شده نیز باشد درس

شـود، بنـابراین    پـس از مـدت کوتـاهی از ذهـن مجریـان آن پـاك مـی       نتایج مستندسازي نشده ارزشیابی، بـه زودي و  
حـداقل  دقیق و معتبـر   صورت شفاف، یک ارزشیابی خوب باید به. تر نتایج بسیار ضروري است مستندسازي هر چه سریع

  :به سه سطح از مخاطبان گزارش شود
ران محلی، شرکاي برنامه و بـا عمـوم مـردم در میـان     هاي اولیه ارزشیابی را با رهب دادهتوان  می :براي شرکا و عموم مردم.  1

  .  هاي محلی منتشر نمود توان نتایج ارزشیابی را در رسانه می. گذاشت
نتایج ارزشیابی را براي تمام شرکا و در صورت امکان براي تمام کسانی کـه در مداخلـه     توان خالصه عالوه بر این می

  . اند، ارسال نمود سهیم بوده
المللـی یـا خصوصـی، مسـتحق      کننـدگان منـابع چـه رهبـران دولتـی، مؤسسـات بـین        تـأمین : ذاران و حامیان مالیگ سرمایه. 2

بــا . انــد اي هسـتند کــه منــابع مـالی آن را تــأمین نمـوده    گزارشــی جـامع و صــادقانه در مــورد نتـایج پــروژه  برخـورداري از  
هـاي   هاي مطبوعـاتی ویـژه خبرنگـاران و رویـداد     هاي مطبوعاتی و رادیویی و تلویزیونی، جلسات حضوري، بسته مصاحبه
چنین گزارشی باید دقیق و روشن بـوده  . توان تأمین کنندگان منابع برنامه ارتباطی را با نتایج ارزشیابی آشنا نمود محلی می

  . و عالوه بر نتایج، فرآیند طراحی و اجراي برنامه ارتباطی را نیز بیان نماید
هـاي   تـوان از نشسـت   براي گزارش نتایج ارزشیابی برنامه ارتباطی به متخصصان مربوطه، می :يا به افراد متخصص و حرفه .3

در ارایه نتایج . هاي تخصصی استفاده کرد تخصصی، انتشار مقاالت تخصصی، چاپ نتایج به صورت کتاب یا در گاه نامه
هـاي ارزشـیابی نیـز بیـان      و تحلیل داده آوري ارزشیابی به متخصصان، عالوه بر فرآیند مداخالت منتخب، متدولوژي جمع

به ویژه در شرایطی که استراتژي ارتباطی منتخب به دنبـال اصـالح رفتـاري ناپسـند و جـایگزینی رفتـاري جدیـد        . شود می
با ارایه گزارش صحیح و متکی بـر شـواهد بـه متخصصـان، امکـان      . است، توجه کافی به فرآیند مداخالت ضروري است

  .  شود ما براي آنها فراهم میتکرار تجارب مثبت ش
نیازمند ارزشیابی استراتژیک است که بایـد از مراحـل اولیـه طراحـی اسـتراتژي ارتبـاطی       ، برقراري ارتباط استراتژیک

آوري شواهدکافی وکامل از فرآیند استراتژي ارتباطی منتخب، میزان تحقق  منتخب مورد توجه قرارگیرد و عالوه بر جمع
هـاي الزم   هـا و توصـیه   هـا، راهنمـایی   و نتایج نهایی و هزینه اثربخشی مداخالت حاوي دسـتورعمل  اهداف، محصول اولیه
   . هاي مشابه آتی باشد براي پیشرفت در برنامه
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 خالصه
  : شما. جاي کار، مراحل مهم طراحی یک استراتژي ارتباطی براي ارتقاي سالمت توضیح داده شد تا این
 .  موجود، مخاطبان و محیط ارتباطی مشکل منتخب را تحلیل و بیان کنیدیاد گرفتید که چگونه وضعیت    •
هـاي ارتبـاطی مـؤثر بـراي      بندي نمایید، به نحوي که بتوانید فعالیـت  تان را دسته  آموختید که چگونه مخاطبان بالقوه   •

 .  تغییر رفتار آنها را طراحی کنید
 .  آشنا شدید SMARTبا اهمیت تعیین اهداف اختصاصی    •
 .  تان آشنا شدید با روش تعیین استراتژي ارتباطی مناسب براي تحقق اهداف اختصاصی   •
هـاي   با نحوه طراحی خالصه پیام ارتباطی مناسب براي کمـک بـه متخصصـان ارتباطـات در طراحـی و تولیـد پیـام          •

 .  شدید خالق ارتباطی مؤثر در تغییر رفتار مخاطبان و اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی خود آشنا
 .  هاي ارتباطی را مشخص نمایید ها و رسانه ها، تاکتیک ترین کانال یاد گرفتید چگونه مهم   •
اي که موجب هماهنگی تمـامی شـرکاي اجـراي     با نحوه طراحی برنامه مدیریت استراتژي ارتباطی منتخب به گونه   •

 .  برنامه شود،آشنا شدید
آوري شـواهد آن بـراي    و جمـع ) پـایش و ارزشـیابی  (اتژي ارتبـاطی منتخـب  ریزي براي ارزیابی اسـتر  با نحوه برنامه   •

  .  هاي ارتباطی آتی آشنا شدید تکرار تجارب مثبت در برنامه
اید، پایان فرآیند برقراري ارتباط استراتژیک بـراي سـالمت نیسـت و فقـط، شـروع آن       اما آنچه که تاکنون انجام داده

هـاي آموزشـی،    مراحل بعدي شامل تهیه مطالب و رسانه.  است P مرحله از فرآینداست؛ تعیین استراتژي ارتباطی، دومین 
  .  هاي ارتباطی است سسات تخصصی و ارزیابی تالشؤاجراي استراتژي منتخب در همکاري با م

 بینی شده در برنامه تفضـیلی اجـرا نشـود و    هاي پیش البته ممکن است در عمل و به فراخور شرایط واقعی، تمام فعالیت
ایـن  . هاي ارتباطی باید منبعث از استراتژي ارتباطی منتخـب باشـند   ها و رسانه هاي جدیدي مطرح شود اما تمام فعالیت ایده

  .  همان پایبندي به استراتژي ارتباطی منتخب است
ارتبـاطی   پایبندي به استراتژي ارتباطی منتخب به معنی حمایت تمامی اجزاي برنامه ارتباطی در حال اجرا از اسـتراتژي 

یعنی هر فعالیت پیش بینی شده در برنامه تفضیلی یا هر ایده جدیدي که در حین اجراي برنامـه ارتبـاطی بـه    . منتخب است
آید باید موجب درگیري مخاطبان بالقوه، تحقق اهداف اختصاصی و تأمین منافع کلیدي مخاطبـان و شـرکاي    اجرا در می
  .  برنامه شود

شـوید کـه    هـاي متعـددي رو بـه رو مـی     نامه ارتباطی در هنگام اجراي برنامه ارتباطی با ایـده شما به عنوان مدیر یک بر
اي را برگزینید که با  هاي متصور، ایده جا باید از بین تمام ایده در این. ممکن است هر یک از آنها، مزایایی نیز داشته باشند

  .  توانید از آزمون ایده استفاده کنید براي این کار می. استراتژي ارتباطی منتخب شما بیشترین سازگاري را داشته باشد
  

اگـر بـه یـک یـا چنـد      . آل آن است که ایده جدید هیچ جواب نه اي نگیرد البته در عمـل چنـین چیـزي شـایع نیسـت      ایده
ارتبـاطی   سؤال آزمون ایده پاسخ نه داده شود، شاید بتوانید براي اصالح ایده جدیـد بـا هـدف تطـابق کامـل آن بـا اسـتراتژي       

  چرا؟: حاال وقت آن است که از خودتان سؤال کنید. تان اقدام کنید منتخب
  

  چرا؟: چرا سؤال کنیم
شـود بلکـه علـت     دهنده این نیست که چه کاري، براي چه کسی و چگونه انجام می یک برنامه ارتباطی خوب، فقط نشان

ما در هر مرحله از تدوین یک برنامه ارتباطی باید استدالل  هاي تمام انتخاب. دهد هاي ما را نیز نشان می هر یک از انتخاب
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ترین سؤالی که یک استراتژیست هنگام اجرا یا مرور یـک برنامـه اسـتراتژیک     منطقی و روشنی داشته باشند، بنابراین مهم
  چرا؟: تواند بپرسد این است که ارتباطی می

 ترین مشکل است؟ چرا مشکل منتخب مهم   •
 سال، مخاطب اولیه برنامه ما هستند؟ 24تا  18چرا مردان شهري    •
 درصد افراد بالغ را متقاعد کنیم که رفتار سالم مورد نظرمان را انجام دهند؟25چرا توقع داریم    •
 کنیم تا تمام شرکاي برنامه از آن استفاده کنند؟ چرا نشان برنامه را طراحی می   •
 کنیم؟ تأکید میچرا بر همکاري و همراهی شرکا و مجریان برنامه    •
درصد خانوارهاي مخاطب برنامـه مـا وقـت کـافی بـراي تماشـاي       70کنیم در حالی که چرا از تلویزیون استفاده می   •

 تلویزیون ندارند؟
 ما روزنامه نمی خوانند؟ درصد مخاطبان 70کنیم در حالی که  اي می چرا تبلیغات روزنامه   •
 چرا به پوستر نیاز داریم؟   •
 کنیم؟  بر بسیج جامعه تأکید میچرا در برنامه    •
 سال هستند؟  49تا  20کنیم در حالی که مخاطبان اولیه ما زنان حاشیه نشین  چرا تمام زنان را ارزشیابی می   •
 چرا ؟   •

شما باید در هر مرحله از طراحی برنامـه ارتبـاطی اسـتراتژیک خـود و در هـر سـطح از اجـراي آن، بـه دنبـال پرسـش           
تـان   سـازد کـه همـه و همـه چیـز در راسـتاي اسـتراتژي ارتبـاطی منتخـب          شما را مطمئن می» چرا«یدن پرس.  ها باشید»چرا«

   . قرارگیرد
  

  تهیۀ خالصۀ استراتژي ارتباطی منتخب
مرحلۀ نهایی در طراحی یک برنامه برقراري ارتباط استراتژیک براي ارتقاي سالمت، تهیـه تصـویري خالصـه و جـامع از     

  .  اید تان طراحی کرده مکاري تیماي است که با ه برنامه
  .  آورید استراتژي ارتباطی منتخب به دست می  یعنی خالصه 9ـ1شما این تصویر را از طریق تکمیل برگه کار 

این تمرین بـه شـما،   . 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       هدفمند و مرحله به مرحله کمک میبه روشی منطقی، 

  .  شود مشکل بهداشتی مورد نظر می
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
138 

  طرح خالصه استراتژي ارتباطی منتخب: 9ـ1برگه کار 
  

    تحلیل وضعیت موجود .  1

    ) مشکل بهداشتی که برنامه درصدد حل آن است(هدف .  الف
    )رفتار یا تغییر بهداشتی دلخواه براي بهبود وضعیت بهداشتی (ت کلیدي بهداشتی موضوعا.  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
    اف اختصاصی اهد.  ب
    هویت طوالنی مدت رفتار و استقرار رفتار جایگزین.  پ
    استراتژي ارتباطی منتخب .  ت
    نکات کلیدي پیام .  ث
    هاي ارتباطی کانال ها و رسانه.  ج
    تدابیر مدیریتی .  3

    ها  ها و مسئولیت نقش.  الف
    محدوده زمانی .  ب
    بودجه .  پ
    و ارزشیابی پایش : ارزیابی.  4
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  بررسی تطابق استراتژي ارتباطی منتخب با برنامه بهداشتی مربوطه 
توانید مطمئن شوید که استراتژي ارتباطی منتخب شما در راستاي برنامه بهداشتی مربوطـه   با تکمیل جدول صفحه بعد، می

تان باشـد و آن را بـه سـرمنزل     رنامه بهداشتیاگر یادتان باشد قرار بود استراتژي ارتباطی منتخب شما فرمان اتومبیل ب. است
هرچـه امتیـاز   . هاي ارتباطی تان را تعیین کنید توانید میزان موفقیت فعالیت با استفاده از این جدول می. مقصود هدایت کند

  .  تر و تأثیر آن بیشتر خواهد بود استراتژي ارتباطی تان باالتر باشد، اجراي آن ساده
هایی از برنامه ارتباطی تان بـازنگري کنیـد و    متوسط باشد باید قبل از اجراي برنامه، در بخش شما  در صورتی که نمره

تـان هسـتید کـه     درکـل، ایـن شـما و تـیم    . تان را پوشش دهیـد  یا با حمایت بیشتر شرکا و مخاطبان خود نقاط ضعف برنامه
  .  تان اصالح کنید برنامه براساس نمره این جدول باید تصمیم بگیرید که چه چیزي را قبل از اجراي

  
  بررسی تطابق استراتژي ارتباطی منتخب با برنامه بهداشتی مربوطه .2- 3جدول 

  

  نمره  میزان تطابق  موضوع ادغام
  )باالترین 10ترین،  پایین1(

    اهداف اختصاصی برنامه ارتباطی با اهداف اختصاصی برنامه بهداشتی  اهداف اختصاصی
ــه فعالیـــت  ساختار ــدمات، پشـــتیبانی، سیاســـت   هـــاي برنامـ ــا ســـاختار ارایـــه خـ ارتبـــاطی بـ

  گذاري، ظرفیت سازي برنامه بهداشتی
  

هــاي ارتبــاطی برنامــه ارتبــاطی بــا میــزان فــراهم بــودن، دسترســی و هزینــه          پیــام  پیام
  خدمات برنامه بهداشتی) شناختی مالی یا روان(

  

بـــا خـــدمات برنامـــه بهداشـــتی و     هـــاي برنامـــه ارتبـــاطی   هـــا و رســـانه  کانـــال  ها ها و رسانه کانال
  استمرار آنها

  

    طرح پیام ارتباطی با استقرار محصول، خدمت یا رفتار برنامه بهداشتی  محتواي پیام
ســـازمان رهبـــر و شـــرکا و جریـــان مـــدیریت برنامـــه ارتبـــاطی بـــا مـــدیریت           مدیریت

  برنامه بهداشتی
  

    لی برنامه بهداشتیبودجه و اثربخشی برنامه ارتباطی با منابع ما  منابع مالی
  )70: حداکثر امتیاز ممکن(کل: میزان ادغام
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جدول زمان سنجی خدمت کارشناس خودمراقبتی، همیاري و مشارکت مردمی دفتر آموزش 
 و ارتقاي سالمت

  روش ارایه خدمت  تناوب در جمعیت تحت پوشش  نوع خدمت
در (آمـــوزش ســـفیر ســـالمت 

ــفیر    ــر س ــک نف ــانواده ی ــر خ ه
ــد ــالمت خواهـ ــد سـ ــا ) شـ یـ

ســفیر ســالمت افتخــاري یــا    
  رابطان سالمت

ســـفیر ســــالمت افتخــــاري  (
ــانواده اي    ــل خـ ــو فامیـ عضـ
ــذیر    ــیم پ ــه عضــو تعل اســت ک
ــرد    ــالمت ف ــط س ــدارد و راب ن
داوطلبـــی اســـت کـــه چنـــد 
ــیم    ــو تعل ــدون عض ــانواده ب خ

  ) پذیر را پوشش می دهد

ــانواده    ــر خـ ــر در هـ ــک نفـ  3000(یـ
 150: ، تعـــــــداد کـــــــالس)نفـــــــر

  کالس آموزشی
  
  
  
  
  

ــال  ــان در ســـ ــط زمـــ  1200: متوســـ
  ساعت در سال اول

ــی   ــالس آموزشــــ ــزاري کــــ برگــــ
ســـاعت  8نفـــر بـــه مـــدت  20بـــراي 

  و یکبار در سال

ــورتی      ــدمات مشـ ــه خـ ارائـ
  خودمراقبتی پیشگیرانه

ــانواده      ــر خـــ ــر در هـــ ــک نفـــ یـــ
  )نفر 3000(

  
متوســـط زمـــان در ســـال بـــراي هـــر  

ــر  ــا   2نفــــ ــاعت تقریبــــ  6000ســــ
  ساعت در سال

ــاوره فـــــردي و   در صـــــورت مشـــ
/ نیــــــــاز مشــــــــورت گروهــــــــی

  خانوادگی
  

ــاران    ــش بیم ــر بخ ــوزش اث آم
  براي خودمراقبتی 

نفـــــر کـــــه حـــــداقل یـــــک  1500
  . بیماري مزمن دارند

  
متوســـط زمـــان در ســـال بـــراي هـــر  

ــر  ــا   3نفــــ ــاعت تقریبــــ  9000ســــ
  ساعت در سال 

آمـــوزش ماهانـــه بـــه بیمـــاران بـــه     
ــره ،    ــه چهـــ ــره بـــ ــورت چهـــ صـــ

  مشورت گروهی و خانوادگی   

ــاي  تو ــروه هـ ــازي گـ انمندسـ
  خودیار و همیار

ــداقل     20 ــراي حـ ــار بـ ــروه خودیـ گـ
ــایع،    20 ــدت شــ ــد مــ ــاري بلنــ بیمــ

ــد   ــد شـ ــکیل خواهـ ــر  . تشـ ــراي هـ بـ
گــــروه خودیـــــار یـــــک ســـــاعت  

  آموزش در ماه
 240: متوســــــط زمــــــان در ســــــال

  ساعت 

  آموزش گروهی    
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  روش ارایه خدمت  تناوب در جمعیت تحت پوشش  نوع خدمت
ــالمت در   ــاي ســـــ ارتقـــــ

  ارسمد
پـــیش (بـــراي هـــر مقطـــع تحصـــیلی  

  ) دبستان، دبستان، متوسطه
  : متوسط زمان در سال

ــاعت بازدیـــد هفتگـــی از هـــر     2 سـ
ــع در ســـال بـــه اضـــافه یـــک      مقطـ
ــر     ــی در هـ ــوزش هفتگـ ــاعت آمـ سـ

 432مقطــــــع در ســــــال  یعنـــــــی   
  ساعت در سال

ــث   ــه، بحـــــ ــد از مدرســـــ بازدیـــــ
آمـــــــــــــــوزش  گروهـــــــــــــــی،

ــی، ــش،   کالســــــ ــاي نقــــــ ایفــــــ
  معه آموزش مبتنی بر جا بازي،

ــل    ــالمت در محـ ــاي سـ ارتقـ
کــــار، مســــجد، فرهنگســــرا، 

  ورزشگاه، پارك
  

ــد 10  2بـــا ) موقعیـــت محلـــی (واحـ
ــد و   ــاعت بازدیــــ ــاعت  2ســــ ســــ

  آموزش ماهانه
ــال  : متوســــــــط زمــــــــان در ســــــ

  ساعت در سال480

ــا    ــو بــ ــی، گفتگــ ــورت گروهــ مشــ
تـــیم ارتقـــاي ســـالمت در واحــــد،    

  آموزش گروهی کارکنان 

ــاي    ــانه ه ــع رس ــد و توزی تولی
ــاط ــاي یارتبــ ــانه هــ  ، رســ

  کوچک و مبتنی بر جامعه

: رســــانه هــــاي ارتبــــاطی کوچــــک
ــت، بروشـــور     ــتر، لیفلـ ــت، پوسـ پفلـ

  ساعت در هفته در طول سال 2
ــر      ــی بـ ــاطی مبتنـ ــاي ارتبـ ــانه هـ رسـ

ــه ــی،  : جامعـــــ ــریات محلـــــ نشـــــ
ــگاه  ــه در   2نمایشــ ــاعت در هفتــ ســ
  طول سال

ــال  : متوســــــــط زمــــــــان در ســــــ
  ساعت در سال192

ــزي   ــه ریـــــ ــنجی، برنامـــــ نیازســـــ
، تولیـــــــد محتـــــــواي آموزشـــــــی

ــی، پـــــــیش آزمـــــــون    آموزشـــــ
محتـــــــواي آموزشـــــــی، تولیـــــــد 
محتــــــواي آموزشـــــــی نهـــــــایی،  
ــه    ــراي مداخلـ ــع، اجـ ــار و توزیـ انتشـ
ــیابی،  آموزشـــــی، پـــــایش و ارزشـــ

ــی؛     ــه آموزشــــ ــالح مداخلــــ اصــــ
ــگاه،  ــزاري نمایشــــ ــار  برگــــ انتشــــ

راه انــــــدازي ســـــــایت،   نشــــــریه، 
ــالع   ــیج اطــ ــی، بســ فراخــــوان محلــ

  رسانی محلی   
ها توانمندســــــازي شــــــورا

ــالمت    ــاي ســ ــراي ارتقــ بــ
  جامعه

روســــتا بــــه   /یــــک شــــوراي شــــهر  
ــافه  ــازمان   4اضـ ــا سـ ــی یـ تشـــکل مردمـ
  غیردولتی

  :متوسط زمان در سال
ســــــاعته  16کارگــــــاه آموزشــــــی  5 

بـــراي هـــر تشـــکل در ســـال بـــه اضـــافه 
ــه   ــات ماهانــ ــر   2جلســ ــا هــ ــاعته بــ ســ

  تشکل 
  ساعت در سال    200

ــزي،    ــه ریـ ــی برنامـ ــاه آموزشـ کارگـ
رنامــــه هــــاي   اجــــرا، ارزشــــیابی ب  

ارتقـــــــاي ســـــــالمت جامعـــــــه و  
جلســـــــات بحـــــــث گروهـــــــی و 

  بازدید از فیلد  
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  هاي ارزشیابی برنامهشاخص
  

عنوان   ردیف
  شاخص

منابع 
استخراج 
داده هاي 
  شاخص

فرمول محاسبه 
  شاخص

ابزار 
جمع 
  آوري

محل 
جمع 
  آوري

توالی 
جمع 
  آوري

سطح محاسبه 
  شاخص

ــواد   1 ســـــ
  سالمت

/ خانه هاي بهداشت 
  هداشتپایگاه ب

ــتی   ــز بهداشــ مرکــ
ــهري   ــانی شــ درمــ

  روستایی

تعداد افراد با سواد سـالمت  
کافی به کـل جمعیـت طـی    

  یکسال

دانشگاه هـاي    پرسشنامه
  تابعه

معاونـــت بهداشـــت   هر دوسال
  دانشگاه 

رضایت از   2
  خدمات

/ خانه هاي بهداشت 
  پایگاه بهداشت

ــتی   ــز بهداشــ مرکــ
ــهري   ــانی شــ درمــ

  روستایی

ــایتمند از   ــراد رض ــداد اف  تع
برنامه به کل جمعیت تحـت  

  پوشش طی یکسال

ــرم طراحــی   ف
  شده

دانشگاه هـاي  
  تابعه

معاونـــت بهداشـــت   سالیانه
  دانشگاه 

مشــارکت   3
  مردمی

ــتی   ــز بهداشــ مرکــ
ــهري   ــانی شــ درمــ

  روستایی

تعداد برنامه هاي اجرا شـده  
بـا مشـارکت مــردم بـه کــل    

  برنامه هاي اجرا شده

ــرم طراحــی   ف
  شده

دانشگاه هـاي  
  تابعه

معاونـــت بهداشـــت   سالیانه
  دانشگاه 

مشــارکت   4
ســــازمان  
هاي مردم 

  نهاد

ــتی   ــز بهداشــ مرکــ
ــهري   ــانی شــ درمــ

  روستایی

تعداد برنامه هاي اجرا شـده  
بـا مشـارکت ســمن بـه کــل    

  برنامه هاي اجرا شده

ــرم طراحــی   ف
  شده

دانشگاه هـاي  
  تابعه

معاونـــت بهداشـــت   سالیانه
  دانشگاه 

مشــارکت   5
ــوراهاي  ش

  محلی

ــتی   ــز بهداشــ مرکــ
ــ ــهري درمــ انی شــ
  روستایی

تعداد برنامه هاي اجرا شـده  
با مشارکت شوراهاي محلی 
  به کل برنامه هاي اجرا شده

ــرم طراحــی   ف
  شده

دانشگاه هـاي  
  تابعه

معاونـــت بهداشـــت   سالیانه
  دانشگاه 

ســــازمان    6
ــاي  هــــــ
ــامی  حــــ
  سالمت

ــتی   ــز بهداشــ مرکــ
ــهري   ــانی شــ درمــ

  روستایی

تعداد سـازمان هـاي حـامی    
       بـــــه کـــــل   *ســـــالمت

  ازمان هاي تحت پوششس
ــاي  * ــه ارتقــ داراي کمیتــ

  سالمت در سازمان 

ــرم طراحــی   ف
  شده

دانشگاه هـاي  
  تابعه

معاونـــت بهداشـــت   سالیانه
  دانشگاه 

  /تغییر  7
اصـــالحیه 
  سیاست ها

ــتی   ــز بهداشــ مرکــ
ــهري   ــانی شــ درمــ

  روستایی

اصالحیه / تعداد موارد تغییر
هاي مغایر با سالمت  سیاست
  در منطقه

ــرم طراحــی   ف
  شده

انشگاه هـاي  د
  تابعه

معاونـــت بهداشـــت   سالیانه
  دانشگاه 
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  ههاي پایش برنام شاخص

عنوان   ردیف
  شاخص

منابع 
استخراج 
داده هاي 
  شاخص

فرمول محاسبه 
  شاخص

ابزار 
جمع 
  آوري

توالی   محل جمع آوري
جمع 
  آوري

سطح 
محاسبه 
  شاخص

تعدادکارشناسان   1
، خــــودمراقبتی 

ــاري و  همیــــــ
  مشارکت جمعی

اسان تعداد کارشن
  استخدام شده

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

  مرکز بهداشت شهرستان
  

مرکـــــــــز   سالیانه
ــت  بهداشـــ

  استان

 تعـــــــــــــداد   2
رابطــان /ســفیران
تربیــت  ســالمت

  شده

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
  شهري روستایی

مرکـــــــــز   سالیانه
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

تعدادخانوارهاي   3
ریافــت کننــده د

ــته  بســـــــــــــ
خــــــودمراقبتی 

  )خانه سالمت(

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   ماهانه
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

ــداد  4 گـــروه  تعـ
ــار حــامی  خودی
آموزش  سالمت
  دیده

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     دادتع
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   ماهانه
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

تعداد کارکنـان    5
ســفیر ســالمت   

  تربیت شده

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

کـــــــــز مر  ماهانه
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

ــز   6 ــداد مراکـ   تعـ
راه اندازي شـده  
 بـــراي تمـــاس  

سـالمت   مستقیم
ــک   ــه تفکیــ بــ

  دانشگاه ها

فـرم هـاي     تعداد  دانشگاه هاي تابعه
  ثبتی

ــگاه   ساالنه  دانشگاه هاي تابعه دانشــــ
  هاي تابعه

ــداد  7 ــدارس  نع م
  حامی سالمت

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی مراکــ ز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   هفتگی
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

ــش    8 ــداد دانـ تعـ
ــفیر  ــوز ســ آمــ
ســالمت تربیــت 

  شده

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   هفتگی
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

تعـــــــــــــداد    9
دانشجویان سفیر 
ســالمت تربیــت 

  شده
  

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   هفتگی
ــت  بهداشـــ
  شهرستان
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تعداد بسته هـاي    10
ــتاندارد  اســـــــ
در  خــودمراقبتی

ــاري ــع  بیم توزی
شـــده در بـــین  
ــاي  خانوارهـــــ

  بیمار داراي 

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   هفتگی
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

محل هاي  تعداد  11
ــار ــاجد/ ک / مس

ــرا / فرهنگســـــ
ــگاه / ورزشــــــ

ــارك ــاي  پــ هــ
  حامی سالمت

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

اي فـرم هـ    تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   ماهانه
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

تعــداد پزشــکان   12
  تربیت شده  

فـرم هـاي     تعداد  دانشگاه هاي تابعه
  ثبتی

ــگاه   ماهانه  دانشگاه هاي تابعه دانشــــ
  هاي تابعه

ــانه    13 ــداد رسـ تعـ
هـــاي ارتبـــاط  
ــی  جمعــــــــــ

مبتنی / کوچک
  بر جامعه

ــتی  مرا ــز بهداش ک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   ماهانه
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

شوراهاي  تعداد  14
ــهر روســتاي /ش

  آموزش دیده

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
ایی، پایگاه و شهري روست
  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   سالیانه
ــت  بهداشـــ
  شهرستان

تعـــــــــــــداد    15
ــکل ــاي  تشــ هــ

/ مردمـــــــــــی
هاي غیر  سازمان

دولتی آمـوزش  
  دیده

ــتی   ــز بهداش مراک
درمـــانی شـــهري 

  روستایی

فـرم هـاي     تعداد
  ثبتی

ــانی  مراکــز بهداشــتی درم
شهري روستایی، پایگاه و 

  خانه بهداشت

مرکـــــــــز   ماهانه
ــت  بهداشـــ
  شهرستان
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ارت هاي کلیدي و صالحیت هاي مرتبط کارشناسان خودمراقبتی، همیاري و مشارکت مه
  مردمی

ــدي ــارت کلی ــراي    :  1مه ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــت ه ــابع و ظرفی ــا، من ــابی نیازه ارزی
  توانمندسازي مردم و جوامع 

  :فرآیند ارزیابی را طراحی کند 1,1صالحیت 
  .اي ارزیابی را شناسایی کندمنابع موجود و مورد نیاز براي اجر 1,1,1
  .ذینفعان را براي مشارکت در فرآیند ارزیابی شناسایی کند 1,1,2
ــابی           1,1,3 ــاي ارزی ــتراتژي ه ــعه اس ــراي توس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــوري ه ــا و تئ ــدل ه از م

  .استفاده کند
  .کند طراحی ها داده تفسیر و تحلیل و تجزیه آوري، جمع براي را اي برنامه 1,1,4
  .مشارکت ذینفعان را براي همکاري در فرایند ارزیابی جلب کند 1,1,5
  .از طرح ها، روش ها و ابزارهاي پژوهشی در برنامه ارزیابی استفاده کند 1,1,6

  .داده ها و اطالعات موجود در زمینه سالمت را ارزیابی کند 1,2صالحیت 
  .منابع داده هاي مرتبط با سالمت را شناسایی کند 1,2,1
ــی و           1,2,2 ــات بررس ــر تحقیق ــی ب ــواهد مبتن ــا و ش ــوري ه ــتفاده از تئ ــا اس ــالمت را ب ــات س ــابع اطالع من
  .نقد کند

  .منابع اطالعات معتبر در زمینه سالمت را انتخاب کند 1,2,3
  .شکاف در داده ها را با استفاده از تئوري ها و مدل هاي ارزیابی شناسایی کند 1,2,4
  .م نامه هایی براي تسهیل دسترسی به اطالعات ایجاد کندروابط کاري مشترك و تفاه 1,2,5
ــراي 1,2,6 ــتیابی ب ــه دس ــاي داده ب ــاص ه ــرتبط خ ــا م ــالمت، ب ــاه س ــاي داده پایگ ــود را ه ــتجو موج  جس
  .کند

  . داده هاي کمی و یا کیفی مرتبط با سالمت را جمع آوري کند 1,3صالحیت 
  .یا ثانویه را جمع آوري کند/ داده هاي اولیه و  1,3,1
  . داده هاي اولیه را با داده هاي ثانویه ادغام کند 1,3,2
  . روش ها و ابزارهاي جمع آوري داده ها را شناسایی کند 1,3,3
  .ابزارها و روش هاي جمع آوري داده ها را طراحی و تدوین کند 1,3,4
  . پرسنل و ذینفعان را در زمینه جمع آوري داده ها آموزش دهد 1,3,5
  . و ابزارهاي جمع آوري داده ها استفاده کند از روش ها 1,3,6
  .از استانداردهاي اخالقی در هنگام جمع آوري داده ها رعایت کند 1,3,7
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ــالحیت  ــا           1,4ص ــاء و ی ــالمت را ارتق ــه س ــی ک ــی و ژنتیک ــاري، محیط ــل رفت ــان عوام ــود می ــط موج رواب
  .کاهش می دهند، مورد بررسی قرار دهد

  . تبط با سالمت را شناسایی کندعوامل مؤثر بر رفتارهاي مر 1,4,1
  . عوامل مؤثر بر رفتارهاي مرتبط با سالمت را تحلیل کند 1,4,2
  . عواملی که سالمت را ارتقاء یا کاهش می دهند، شناسایی کند 1,4,3
  . عواملی که سالمت را ارتقاء یا کاهش می دهند، تحلیل کند 1,4,4

  . بررسی کندعوامل مؤثر بر فرآیند یادگیري را  1,5صالحیت 
  .عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده فرآیند یادگیري را شناسایی کند 1,5,1
  . عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده فرآیند یادگیري را تحلیل کند 1,5,2
  .عوامل افزایش دهنده و یا بازدارنده نگرش ها و اعتقادات را شناسایی کند 1,5,3
  . ا بازدارنده نگرش ها و اعتقادات را تحلیل کندعوامل افزایش دهنده و ی 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

ــالحیت  ــرا    1,6صـ ــالمت بـ ــاي سـ ــوزش و ارتقـ ــد آمـ ــده فرآینـ ــا بازدارنـ ــده و یـ ــهیل کننـ ــل تسـ ي عوامـ
  .توانمندسازي مردم و جوامع را بررسی کند

ــالمت           1,6,1 ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــت ه ــداخالت و سیاس ــا، م ــه ه ــی برنام ــدازه فعل ــا ان ــعت و ی وس
  . براي توانمندسازي مردم و جوامع را تعیین کند

ــراي      1,6,2 ــالمت بـ ــاي سـ ــوزش و ارتقـ ــاي آمـ ــت هـ ــداخالت و سیاسـ ــا، مـ ــه هـ ــی برنامـ ــت فعلـ کیفیـ
  . و جوامع را ارزیابی کند توانمندسازي مردم

ــازي          1,6,3 ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــدمات آم ــه خ ــراي ارای ــالقوه ب ــود و ب ــرکاي موج ش
  . مردم و جوامع را شناسایی کند

ــازي           1,6,4 ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــر آم ــؤثر ب ــی م ــی و سیاس ــاعی، محیط ــرایط اجتم ش
  . مردم و جوامع را ارزیابی کند

ــردم و          ظ 1,6,5 ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــه ه ــدوین برنام ــعه و ت ــت توس رفی
  . جوامع مورد نیاز را تحلیل کند

ــردم و         1,6,6 ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــدمات آم ــعه خ ــراي توس ــاز ب ــورد نی ــابع م من
  .  جوامع را ارزیابی کند

اي توانمندســـازي مـــردم و جوامـــع مبتنـــی بـــر نیازهـــاي آمـــوزش و ارتقـــاي ســـالمت بـــر 1,7صـــالحیت 
  . ارزیابی یافته ها را تحلیل کند

  . یافته ها ونتایج ارزیابی را تحلیل کند 1,7,1
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ــراي توانمندســـازي مـــردم و جوامـــع را اولویـــت بنـــدي    1,7,2 نیازهـــاي آمـــوزش و ارتقـــاي ســـالمت بـ
  . کند

ــراي توانمندســ      1,7,3 ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــور آم ــاي نوظه ــاز ه ــایی   نی ــع را شناس ــردم و جوام ازي م
  . کند

  . یافته ها و نتایج ارزیابی را گزارش دهد 1,7,4

ــدي ــارت کلی ــازي    :  2مه ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــزي آم ــه ری ــی و برنام طراح
  مردم و جوامع 

  . جمعیت هاي هدف و سایر ذینفعان را در فرآیند برنامه ریزي مشارکت دهد:  2,1صالحیت 
  .ذینفع تشکیل دهد اجتماعی گروه هايالفی از ائت 2,1,1
  . جمعیت ها ي هدف داراي اولویت و سایر ذینفعان را شناسایی کند 2,1,2
نیازهــاي آمــوزش و ارتقــاي ســالمت بــراي توانمندســازي مــردم و جوامــع را بــا جمعیــت هــاي            2,1,3

  . هدف وسایر ذینفعان در میان بگذارد
ــارک    2,1,4 ــاي مش ــت ه ــا و فعالی ــالش ه ــاد و     ت ــان را ایج ــایر ذینفع ــدف و س ــا ي ه ــت ه ــان جمعی تی در می

  . گسترش دهد
  . ورودي ها و یا بازخوردهاي جمعیت هاي هدف و سایر ذینفعان را استخراج کند 2,1,5
  .اعتماد و تعهد جمعیت هاي هدف و سایر ذینفعان را جلب و به دست آورد 2,1,6

  . ین کنداهداف کلی و اهداف اختصاصی را تدو: 2,2صالحیت 
  . کند استفاده ریزي برنامه فرآیند در ارزیابی نتایج از 2,2,1
ــایی           2,2,2 ــا شناس ــابی نیازه ــاي ارزی ــه ه ــتفاده از یافت ــا اس ــر را ب ــورد نظ ــواه و م ــدهاي دلخ ــایج وپیام نت
  . کند

ــراي توانمندســازي            2,2,3 ــالمت ب ــوزش و ارتقــاي س ــراي آم ــه ریــزي را ب ــاي برنام ــا مــدل ه ــدل و ی م
  . ع انتخاب کندمردم و جوام

  . اهداف کلی را بیان کند 2,2,4
ــودن،         2,2,5 ــري ب ــدازه گی ــل ان ــودن، قاب ــح ب ــل واض ــیاتی از قبی ــاس خصوص ــر اس ــی را ب ــداف اختصاص اه

  .دست یافتنی، واقعی و مبتنی بر زمان بودن، تدوین کند
  . منابع مورد نیاز براي دسترسی به اهداف اختصاصی را ارزیابی کند 2,2,6

  . استراتژي ها و مداخالت آموزش و ارتقاي را انتخاب و یا طراحی کند:  2,3صالحیت 
کــارایی اســتراتژي هــاي گونــاگون را بــراي اطمینــان از ســازگاري آنهــا بــا اهــداف اختصاصــی            2,3,1
  .کند ارزیابی
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ــوري        2,3,2 ــر تئ ــی ب ــداخالت مبتن ــا و م ــتراتژي ه ــده، اس ــدوین ش ــی ت ــداف اختصاص ــه اه ــتیابی ب ــراي دس ب
  . هاي آموزش و ارتقاي سالمت طراحی کندها و مدل 

ــدوین          2,3,3 ــی ت ــداف اختصاص ــه اه ــابی ب ــت ی ــق و دس ــراي تحق ــاگون ب ــداخالت گون ــا و م ــتراتژي ه اس
  .  شده را انتخاب کند

از اصــول قــانونی و اخالقــی در طراحــی اســتراتژي هــا و مــداخالت آمــوزش و ارتقــاي ســالمت           2,3,4
  . کندبراي توانمندسازي مردم و جوامع پیروي 

  . از اصول و قواعد فرهنگی در انتخاب و طراحی استراتژي ها و مداخالت استفاده کند 2,3,5
 . کند آزمایشی، آزمون به صورت را مداخالت و ها استراتژي 2,3,6

  .دهد توسعه را و ارتقاي سالمت آموزش ارایه برنامه هاي توالی و دامنه:  2,4صالحیت 
ــوزش   2,4,1 ــاي آم ــت ه ــه فعالی ــاز       دامن ــورد نی ــع م ــردم و جوام ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س و ارتق

  .اختصاصی را تعیین کند و براي تحقق اهداف کلی
ــردم       2,4,2 ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــه ه ــراي برنام ــراي اج ــاز ب ــورد نی ــابع م من

  .و جوامع را انتخاب کند
  .نطقی استفاده کندجهت هدایت فرآیند برنامه ریزي از یک مدل م 2,4,3
ــه 2,4,4 ــاي برنام ــل        ه ــک تسلس ــع را در ی ــردم و جوام ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق آم

  .و توالی منطقی سازمان دهی کند
ــه  2,4,5 ــه برنام ــراي ارای ــاي ب ــدول      ه ــع ج ــردم و جوام ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق آم

  . زمانی تدوین کند
ــت ادغــ   2,4,6 ــت و موقعی ــهفرص ــاي ام برنام ــردم و      ه ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق آم

  .جوامع در سایر برنامه ها را تحلیل کند
ــردم و        2,4,7 ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــام برنام ــد ادغ فرآین

  .جوامع در سایر برنامه ها را تدوین و ایجاد کند
اجــراي برنامــه هــا و فعالیــت هــاي آمــوزش و ارتقــاي ســالمت را         عوامــل مــؤثر بــر  :  2,5صــالحیت 
  .شناسایی کند

  .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
ــا      2,5,3 ــب نی ــر حس ــا ب ــون ه ــون و آزم ــیش آزم ــاي پ ــه ه ــاي    از یافت ــرح ه ــاالیش ط ــالح و پ ــراي اص ز ب

  .اجرایی استفاده کند
  .محیط حمایت کننده و تشویق کننده یادگیري را ایجاد کند 2,5,4
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اجــراي برنامــه هــاي آمــوزش و ارتقــاي ســالمت ســالمت بــراي توانمندســازي  :  3مهــارت کلیــدي
  مردم و جوامع

مندســـازي مـــردم و جوامـــع را برنامـــه عملیـــاتی آمـــوزش و ارتقـــاي ســـالمت بـــراي توان:  3,1صـــالحیت 
  . اجرا کند

  . میزان آمادگی براي اجرا را ارزیابی کند 3,1,1
  . داده هاي پایه را جمع آوري کند 3,1,2
ــالمت         3,1,3 ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــه ه ــراي برنام ــه در اج ــگ جامع ــر فرهن ــی ب ــاي مبتن ــتراتژي ه از اس

  . براي توانمندسازي مردم و جوامع استفاده کند
  . استراتژي هاي متنوع براي ارایه طرح هاي عملیاتی استفاده کنداز  3,1,4
ــعه    3,1,5 ــردم و جوامـــع را توسـ ــراي توانمندســـازي مـ ــاتی آمـــوزش و ارتقـــاي ســـالمت بـ برنامـــه عملیـ
  . دهد

از تئــوري هــا و مـــدل هــاي اجرایـــی آمــوزش و ارتقـــاي ســالمت بـــراي توانمندســازي مـــردم و        3,1,6
  . جوامع استفاده کند

  .امه عملیاتی را آغاز و اجرا کندبرن 3,1,7
اجـــراي برنامـــه آمـــوزش و ارتقـــاي ســـالمت بـــراي توانمندســـازي مـــردم و جوامـــع را  :   3,2صـــالحیت 
  . پایش کند

  .پیشرفت برنامه نظارت کند زمانی بر جدول با مطابق 3,2,1
  . پیشرفت حاصله جهت دست یابی به اهداف اختصاصی را ارزیابی کند 3,2,2
  . عملیاتی را بر حسب نیاز اصالح کند برنامه 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

ــالحیت  ــردم        :   3,3ص ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــه آم ــراي برنام ــر در اج ــراد درگی اف
  . و جوامع را آموزش دهد

  . اد مورد نیاز براي اجراي برنامه را براي آموزش و مهارت آموزي انتخاب کندافر 3,3,1
  . نیازهاي آموزشی را شناسایی کند 3,3,2
  . اهداف آموزشی را تدوین کند 3,3,3
  . بهترین شیوه ها را براي آموزش و مهارت آموزي ایجاد کند 3,3,4
  . ي را ارایه دهدطیف وسیعی از استراتژي هاي آموزشی و مهارت آموز 3,3,5
  . برنامه هاي آموزش و مهارت آموزي را اجرا کند 3,3,6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


150 
  

  . برنامه آموزشی و مهارت آموزي را ارزشیابی کند 3,3,7
  . از نتایج ارزشیابی براي برنامه ریزي آموزشی و مهارت آموزي آتی استفاده کند 3,3,8

ــدي ــارت کلی ــوز  :  4مه ــا آم ــرتبط ب ــاي م ــق ه ــیابی و تحقی ــدیریت ارزش ــالمت م ــاي س ش و ارتق
  براي توانمندسازي مردم و 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
  . تحقیق را ارزیابی کند/ امکان عملی اجراي ارزشیابی 4,1,3
ــاي ارز  4,1,4 ــیوه ه ــرتبط        ش ــات م ــیابی و تحقیق ــون ارزش ــده در مت ــه ش ــایج ارای ــز نت ــق و نی ــیابی و تحقی ش

  .  را بررسی و نقد کند
  .اطالعات استخراج شده از متون مختلف را ترکیب کند 4,1,5
اهمیــت و ارزش و همچنـــین محــدویت هـــاي داده هــاي کمـــی و کیفــی جمـــع آوري شــده بـــراي       4,1,6

  . ارزشیابی را ارزیابی کند
میــت و ارزش و همچنـــین محــدویت هـــاي داده هــاي کمـــی و کیفــی جمـــع آوري شــده بـــراي      اه 4,1,7

  .تحقیق را ارزیابی کند
  .ابزارهاي موجود براي جمع آوري داده ها را شناسایی کند 4,1,8
  . ابزارهاي موجود براي جمع آوري داده ها به منظور ارزشیابی را بررسی و نقد کند 4,1,9

  .راي جمع آوري داده ها به منظور تحقیق را بررسی و نقد کندابزارهاي موجود ب  4,1,10
  . براي هدایت فرآیند ارزشیابی استفاده کند از یک مدل منطقی 4,1,11
  . برنامه تجزیه و تحلیل داده هاي ارزشیابی را تدوین کند 4,1,12
  .تحلیل داده هاي تحقیق را تدوین کند و تجزیه برنامه 4,1,13
  . تحقیقاتی را رعایت و اجرا کند/ي اخالقی در تدوین برنامه ارزشیابیاستانداردها 4,1,14

ــالحیت  ــالمت    : 4,2صـ ــاي سـ ــوزش و ارتقـ ــاي آمـ ــع آوري داده هـ ــراي جمـ ــب بـ ــاي الزم و مناسـ ابزارهـ
  . براي توانمندسازي مردم و جوامع را طراحی کند

  .سواالت مورد استفاده در ابزارهاي فعلی و موجود را شناسایی کند 4,2,1
ــتم   4,2,2 ــا آی ــوارد و ی ــاي م ــد  ه ــدي بنویس ــه جدی ــع در ک ــا داده آوري جم ــراي ه ــیابی ب ــتفاده ارزش       اس
  .شود می

          مــوارد و یــا آیــتم هــاي جدیــدي بنویســد کــه در جمــع آوري داده هــا بــراي تحقیــق اســتفاده            4,2,3
  .شود می
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  .اعتبار یا روایی ابزارهاي جمع آوري داده ها را تعیین کند 4,2,4
  .اعتماد یا پایائی ابزارهاي جمع آوري داده ها را تعیین کند 4,2,5

  . تحقیق را جمع آوري و تحلیل کند/ داده هاي ارزشیابی: 4,3صالحیت 
  . تحقیق جمع آوري کند/ داده ها را بر اساس برنامه ارزشیابی 4,3,1
  . بر روي مدیریت و جمع آوري داده ها نظارت داشته باشد 4,3,2
  . ه ها را با استفاده از آمار توصیفی تحلیل کندداد 4,3,3
  . داده ها را با استفاده از آمار تحلیلی و یا دیگر روش هاي آماري پیشرفته تحلیل کند 4,3,4
  . داده ها را با استفاده از روش هاي کیفی تحلیل کند 4,3,5
   .استانداردهاي اخالقی را در جمع آوري و تحلیل داده ها رعایت کند 4,3,6

  . تحقیق را تفسیرکند/ نتایج و یافته هاي ارزشیابی: 4,4صالحیت 
  . تحقیق مقایسه کند/ نتایج را با سواالت ارزشیابی 4,4,1
  . نتایج را با یافته هاي دیگر مقایسه کند 4,4,2
  . توضیحات احتمالی یافته ها را پیشنهاد دهد 4,4,3
  . شناسایی کندمحدودیت هاي احتمالی نتایج و یافته ها را  4,4,4
  . توصیه هاي الزم را بر اساس نتایج تدوین کند  4,4,5

  . تحقیق را استفاده کند/ از نتایج و یافته هاي ارزشیابی: 4,5صالحیت 
  . نتایج را به ذینفعان اطالع دهد و منتقل کند 4,5,1
  .امکان عملیاتی نمودن توصیه هاي برنامه ارزشیابی را ارزیابی کند 4,5,2
  .ز نتایج ارزشیابی در تجزیه و تحلیل خط مشی ها و توسعه برنامه استفاده کندا 4,5,3
  . نتایج و یافته هاي تحقیق را از طریق کنفرانس خبري ارایه دهد 4,5,4

مــدیریت برنامــه هــاي آمــوزش و ارتقــاي ســالمت بــراي توانمندســازي مــردم  :  5مهــارت کلیــدي
   و جوامع 
  . ت کندمنابع مالی را مدیری:  5,1صالحیت 

  .منابع مالی و سایر منابع را شناسایی کند  5,1,1
  . پیشنهاداتی را براي تامین منابع مالی آماده کند/ درخواست ها 5,1,2
ــازي     5,1,3 ــراي توانمندسـ ــاي ســـالمت بـ ــاي آمـــوزش و ارتقـ ــه هـ ــتیبانی از برنامـ بـــراي حمایـــت و پشـ

  . مردم و جوامع بودجه برنامه را تدوین کند
  . هاي برنامه را مدیریت کندبودجه   5,1,4
  . در مدیریت منابع مالی اخالقی عمل کند  5,1,5
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بـــراي برنامـــه هــاي آمـــوزش و ارتقـــاي ســـالمت بــراي توانمندســـازي مـــردم و جوامـــع   : 5,2صــالحیت  
  . جلب حمایت کند

  . از استراتژي هاي ارتباطی براي جلب حمایت از برنامه ها استفاده کند  5,2,1
ــاري در  5,2,2 ــردم        همک ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــه آم ــئول برنام ــان مس ــان ذینفع می

  . و جوامع را تسهیل کند
  . براي جلب یا حفظ حمایت همه جانبه از برنامه، ابعاد و جوانب برنامه را گزارش دهد  5,2,3
  . داده ها را بر اساس اهداف گزارش دهی ترکیب کند 5,2,4
  . اي توسعه حرفه اش را فراهم می کنند، پشتیبانی و حمایت کنداز افرادي که فرصت ه 5,2,5
ــا         5,2,6 ــع ب ــردم و جوام ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــه آم ــداف برنام ــاق اه ــوه انطب نح

  .ساختار سازمانی، رسالت و اهداف کلی خود را توضیح دهد
  . هنر رهبري را نشان دهد: 5,3صالحیت 

  . ژیک را انجام دهدبرنامه ریزي استرات  5,3,1
ــردم           5,3,2 ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــداف آم ــا اه ــه ب ــازمان را در رابط ــگ س فرهن

  . و جوامع تجزیه و تحلیل کند
  . همکاري و هماهنگی در میان ذینفعان را ترویج دهد  5,3,3
ــا هــ          5,3,4 ــازمانی ب ــگ س ــر فرهن ــا تغیی ــدد و ی ــت مج ــراي تقوی ــخص ب ــاي مش ــتراتژي ه ــت اس دف دس

  . یابی به اهداف آموزش و ارتقاي سالمت براي توانمندسازي مردم و جوامع را تدوین کند
  . با قوانین و مقررات موجود تطابق یابد 5,3,5
  . به استانداردهاي اخالق حرفه اي پایبند باشد  5,3,6
  . تالش هایی را که در جهت تحقق رسالت سازمانی اش است، تسهیل کند 5,3,7
  . نیاز به تغییر رویکرد سیستم ها را تجزیه و تحلیل کند  5,3,8
  . تغییرات مورد نیاز در فرهنگ سازمانی را تسهیل کند 5,3,9

  . منابع انسانی را مدیریت کند: 5,4صالحیت  
  . فرصت هاي الزم براي داوطلبین را ایجاد کند 5,4,1
  . نشان دهدمهارت هاي رهبري در مدیریت منابع انسانی را از خود  5,4,2
  . سیاست هاي منابع انسانی را هماهنگ و منطبق با قوانین و مقررات پیاده کند 5,4,3
  . صالحیت هاي پرسنل و داوطلبین مورد نیاز براي برنامه ها را ارزشیابی کند  5,4,4
  . پرسنل و داوطلبین را به خدمت بگیرد 5,4,5
  . داستراتژي هاي حل تضاد و تنش را به کار بند  5,4,6
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  .براي توسعه تیم از روش هاي مناسب استفاده کند 5,4,7
  . الگوسازي کند/ اقدامات حرفه اي و رفتار اخالقی را مدل سازي  5,4,8
  . را تدوین کند داوطلبان اي حرفه توسعه و کارکنان ارتقاء براي مناسب استراتژي  5,4,9

  .داوطلبان را اجرا کند اي حرفه توسعه و کارکنان ارتقاء تدوین شده براي استراتژي 5,4,10
  . عملکرد پرسنل و داوطلبین را ارزشیابی کند  5,4,11

ــالحیت  ــردم و    : 5,5صـ ــازي مـ ــراي توانمندسـ ــالمت بـ ــاي سـ ــوزش و ارتقـ ــت از آمـ ــارکت در حمایـ مشـ
  .جوامع را تسهیل کند

  . شریک و یا شرکاي بالقوه را شناسایی کند   5,5,1
  . ا ظرفیت و توان شرکا را ارزیابی کندبراي تحقق اهداف برنامه ه  5,5,2
  .روابط ما بین شرکا را تسهیل کند  5,5,3
  . از شرکاي برنامه بازخورد بگیرد  5,5,4
 . امکان استمرار و ادامه مشارکت در برنامه را ارزشیابی کند  5,5,5

ــدي ــارت کلی ــالمت   :  6مه ــاي س ــوزش و ارتق ــع در آم ــرد مرج ــک ف ــوان ی ــه عن ــدمت ب ــه خ ارای
  وانمندسازي مردم و جوامع   براي ت

  . اطالعات بهداشتی را به دست آورد و منتشرکند: 6,1صالحیت 
  . نیازهاي اطالعاتی را ارزیابی کند  6,1,1
  . منابع اطالعاتی معتبر را شناسایی کند  6,1,2
  . مواد و منابع را از لحاظ دقت، تناسب و به موقع بودن، بررسی و نقد کند  6,1,3
  . عات مرتبط با سالمت را به جمعیت هاي هدف منتقل کنداطال  6,1,4
  . اطالعات مرتبط با سالمت را به ذینفعان کلیدي منتقل کند  6,1,5

  .خدمات آموزش و مهارت آموزي موردنیاز را ارایه دهد: 6,2صالحیت 
  . درخواست هاي آموزش و مهارت آموزي را تجزیه و تحلیل کند  6,2,1
  . موزش و مهارت آموزي را اولویت بندي کنددرخواست هاي آ  6,2,2
  . جمعیت هاي هدف را اولویت بندي کند  6,2,3
  . نیازهاي آموزش و مهارت آموزي مخاطبان را ارزیابی کند  6,2,4
  .آموزشی کمک می کنند را شناسایی کند به برآورده شدن نیازهاي که موجود منابع  6,2,5
  . وین و یا اصالح برنامه هاي آموزشی استفاده کنداز تئوري هاي آموزشی براي تد  6,2,6
  . برنامه هاي آموزشی و مهارت آموزي را تدوین کند  6,2,7
  . جلسات آموزشی و برنامه هاي آموزشی را اجرا کند  6,2,8
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  . از منابع و استراتژي هاي مختلف آموزشی استفاده کند  6,2,9
  . کندتأثیر برنامه هاي آموزشی را ارزشیابی  6,2,10

بـــه عنــوان مشـــاور آمــوزش و ارتقـــاي ســالمت بـــراي توانمندســازي مـــردم و جوامـــع     :  6,3صــالحیت  
  . عمل کند

  . نیازهاي کمک و مشاوره را ارزیابی کند   6,3,1
  . درخواست هاي کمک را اولویت بندي کند  6,3,2
  . پارامترهاي روابط مشاوره اي مؤثر را تعریف کند  6,3,3
  . ره اي را ایجاد و راه اندازي کندروابط مشاو  6,3,4
  . کمک هاي تخصصی را ارایه کند  6,3,5
  . تالش هاي مشترك براي دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل کند  6,3,6
  . اثربخشی کمک هاي تخصصی ارایه شده را ارزشیابی کند  6,3,7
  . اصول اخالقی را در روابط مشاوره اي پیاده کند  6,3,8

ــد ــارت کلی ــور   : 7يمه ــه منظ ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــراي آم ــتراتژیک ب ــاط اس ــراري ارتب برق
  توانمندسازي مردم و جوامع   

ــالحیت  ــه را    :  7,1ص ــه جانب ــت هم ــب حمای ــاي جل ــالمت و نیازه ــات س ــدي   اطالع ــت بن ــابی و اولوی ارزی
   . کند

ــن     7,1,1 ــه ممک ــور را ک ــال ظه ــود و در ح ــائل موج ــت مس ــت اس ــالمت و بهداش ــت را س ــأثیر تح ــرار  ت ق
  . دهد، شناسایی کند

  .مسائل شناسایی شده، دست یابد به منابع صحیح ودقیق مرتبط با  7,1,2
  . تأثیر سیاست هاي کنونی و پیشنهادي را بر سالمت تحلیل کند  7,1,3
  . عوامل مؤثر بر تصمصم گیرندگان را تحلیل کند  7,1,4

ــالحیت  ــاي  :  7,2صـ ــک هـ ــا و تکنیـ ــا، روش هـ ــتراتژي هـ ــه اسـ ــد و   مجموعـ ــایی کنـ ــاطی را شناسـ ارتبـ
  . توسعه دهد

  . پیام ها را با استفاده از تئوري ها و مدل هاي ارتباطات، طراحی کند  7,2,1
  . پیام هاي متناسب با جمعیت هاي هدف را طراحی کند  7,2,2
   .پیام، پیام را با تصاویرترکیب کند افزایش تأثیرگذاري منظور به  7,2,3
  .  هاي مؤثر براي برقراري ارتباط با جمعیت هاي هدف را انتخاب کند روش ها و کانال  7,2,4
  . پیام ها و روش هاي ارایه را در جمعیت هاي هدف پیش آزمون کند  7,2,5
  . بر اساس بازخوردهاي پیش آزمون، در پیام ها بازنگري کند  7,2,6
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ــالحیت  ــراي ارا     : 7,3ص ــاگون ب ــاي گون ــک ه ــا و تکنی ــا، روش ه ــتراتژي ه ــی    از اس ــاي آموزش ــام ه ــه پی ی
  . استفاده کند

ــی           7,3,1 ــد م ــود توانمن ــالمت خ ــود س ــراي بهب ــع را ب ــراد و جوام ــه اف ــد ک ــتفاده کن ــایی اس ــک ه از تکنی
  .سازد
ــا و         7,3,2 ــت ه ــه جمعی ــالمت ب ــاي س ــام ه ــال پی ــراي انتق ــاطی ب ــاي ارتب ــوژي ه ــوع از تکنول ــی متن از ترکیب

  . گروه هاي هدف استفاده کند
  تژي هاي ارتباطی ، روش ها و تکنیک ها را ارزشیابی کند ارایه استرا 7,3,3

ــه :  7,4صـــالحیت  ــه جانبـ ــراي   در جلـــب حمایـــت همـ ــاي ســـالمت بـ ــرد آمـــوزش و ارتقـ ــا رویکـ بـ
  .توانمندسازي مردم و جوامع مشارکت فعال داشته باشد

ــراهم            7,4,1 ــه ف ــه جانب ــت هم ــب حمای ــاي جل ــه ه ــراي برنام ــراي اج ــان را ب ــارکت ذینفع ــت و مش حمای
  . ندک

برنامـــه جلـــب حمایـــت همـــه جانبـــه را منطبـــق بـــر سیاســـت هـــاي ملـــی، اســـتانی و شهرســـتانی  7,4,2
  .  طراحی و تدوین کند

سیاســت هــاي ســازمانی مــرتبط بــا مشــارکت در جلــب حمایــت همــه جانبــه خــود را رعایــت            7,4,3
  .                       کند

ــراي توان     7,4,4 ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــعه آم ــت توس ــردم،    اهمی ــراي م ــع را ب ــردم و جوام ــازي م مندس
  .سازمان ها و جوامع بیان کند

  . از داده ها براي پشتیبانی از پیام هاي جلب حمایت همه جانبه استفاده کند 7,4,5
  .طرح هاي جلب حمایت همه جانبه را اجرا کند  7,4,6
  . جانبه به کار گیرد رسانه ها و فناوري هاي نوین ارتباطی را در برنامه جلب حمایت همه  7,4,7
  . در طرح ها و ابتکارات جلب حمایت همه جانبه شرکت کند  7,4,8
  . طرح ها و ابتکارات جلب حمایت همه جانبه را هدایت و رهبري کند  7,4,9

  . را ارزشیابی کند  فعالیت هاي جلب حمایت همه جانبه  7,4,10
  .ذاردبر سیاست ها براي ارتقاي سالمت تأثیر بگ: 7,5صالحیت 

  . از نتایج و یافته هاي ارزشیابی و تحقیق در تجزیه و تحلیل سیاست ها بیان کند  7,5,1
  . اهمیت و مفاهیم سیاست هاي حامی سالمت افراد، گروه ها و جوامع شناسایی کند  7,5,2
  . براي سیاست ها، قوانین و مقررات مرتبط با سالمت، جلب حمایت همه جانبه کند  7,5,3
ــ  7,5,4 ــی بــر شــواهد          ب ــده ســالمت از تحقیقــات مبتن ــت هــاي ارتقــاء دهن راي تــدوین و توســعه سیاس

  . استفاده کند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


156 
  

ــر           7,5,5 ــأثیر ب ــراي ت ــانه اي ب ــی و رس ــی سیاس ــه زن ــه و چان ــه جانب ــت هم ــب حمای ــاي جل ــک ه از تکنی
  . تصمیم گیران استفاده کند

مــردم و جوامــع را    حرفــه و تخصــص آمــوزش و ارتقــاي ســالمت بــراي توانمندســازي      : 7,6صــالحیت 
  . توسعه دهد

  . برنامه اي شخصی براي رشد حرفه اي و خدمتی خود تدوین کند  7,6,1
فعالیـــت هـــاي آمـــوزش و ارتقـــاي ســـالمت بـــراي توانمندســـازي مـــردم و جوامـــع را مبتنـــی بـــر   7,6,2

  . فرهنگ و هنر جامعه طراحی کند
ي ســـالمت در فعالیـــت هـــاي مســـوولیت هـــاي عمـــده متخصـــص و کارشـــناس آمـــوزش و ارتقـــا  7,6,3

  .آموزش و ارتقاي سالمت براي توانمندسازي مردم و جوامع را توضیح دهد
ــبرد           7,6,4 ــع در پیش ــردم و جوام ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــن ه ــش انجم نق

  .حرفه اش را توضیح دهد
  .فواید و مزایاي مشارکت در سازمان هاي حرفه اي را توضیح دهد  7,6,5
  . رشد حرفه اي خود و دیگران را تسهیل کند  7,6,6
 تاریخچــه حرفــه آمـــوزش و ارتقــاي ســـالمت بــراي توانمندســازي مـــردم و جوامــع و پیامـــدهاي        7,6,7
ــال ــر و ح ــده حاض ــع         آین ــردم و جوام ــازي م ــراي توانمندس ــالمت ب ــاي س ــوزش و ارتق ــاي آم ــت ه فعالی
  .دهد توضیح
فــه آمــوزش و ارتقــاي ســالمت بــراي توانمندســازي مــردم       نقــش اعتباربخشــی را در ارتقــاي حر    7,6,8

  . و جوامع را توضیح دهد
  . در فعالیت هاي توسعه حرفه اي مشارکت کند  7,6,9

  . براي دیگران به عنوان یک مربی خدمت کند  7,6,10
  . در تهیه و تدوین مواد آموزشی و متون حرفه اي مشارکت کند  7,6,11
ــاي  7,6,12 ــبرد و ارتقـ ــردم و    جهـــت پیشـ ــازي مـ ــراي توانمندسـ ــاي ســـالمت بـ ــه آمـــوزش و ارتقـ حرفـ

  .جوامع در این خدمت مشارکت فعال داشته باشد
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  پزشک خانوادهشرح وظایف کارکنان در برنامه 
عنوان 
  خدمت

زیر 
مجموعه 
  خدمت

/ کاردان
آدرس   کارشناس خودمراقبتی  روانشناس  کارشناس تغذیه  پزشک  کارشناس

  پروتکل

  خودمراقبتی،
ري و همیا

مشارکت 
 جمعی

  

1 .
توانمندسازي 

مردم و 
مراجعان 
فردي و 

گروهی براي 
  خودمراقبتی

همکاري  -
در ارائه 

آموزش هاي 
خودمراقبتی 
به مردم و 
مراجعان 
فردي و 
  گروهی

حمایت، پشتیبانی  -
و نظارت بر اجراي 
وظایف کارشناس 

خودمراقبتی در 
تمامی شرح وظایف 
 پیش بینی شده

ارجاع افراد  -
نیازمند ) یمارب/سالم(

خدمات مشورتی 
خود مراقبتی به 

کارشناس 
خودمراقبتی و نظارت 

بر خدمات 
خودمراقبتی ارائه 
 شده بر آنها

تسهیل ارتباطات  -
کارشناس 

خودمراقبتی با مردم و 
مراجعان فردي و 

  گروهی

همکاري در  -
ارائه آموزش هاي 

خودمراقبتی به 
مردم و مراجعان 
  فردي و گروهی

همکاري در  -
ه آموزش ارائ

هاي 
خودمراقبتی به 

مردم و 
مراجعان فردي 
  و گروهی

توزیع راهنماي ملی خودمراقبتی خانواده در بین تمام خانوارهاي  -
خودآموزي براي توانمندسازي مردم در رعایت سبک (تحت پوشش

زندگی سالم و مدیریت ناخوشی هاي جزیی شامل ابزارهاي 
ر رفتار، اجراي برنامه و خودارزیابی، برنامه ریزي فردي براي تغیی

ارزیابی مجدد وضعیت سالمت به عالوه معرفی منابع معتبر اطالعاتی، 
حمایتی و خدماتی مناسب در منطقه مربوطه و راهنماي حقوق 

  ).بهداشتی و نحوه پیگیري آن
آموزش استفاده از راهنماي ملی خودمراقبتی خانواده به خانوارهاي  -

  :تحت پوشش
ü یر سالمت در هر خانوارحداقل تربیت یک سف 
ü  در  -کالس سواد خواندن و نوشتن دارد 8سفیر سالمت حداقل

محل آموزش، محل کار، مرکز بهداشتی درمانی یا مسجد محل به 
صورت حضوري یا از طریق پورتال ملی خودمراقبتی به صورت 

ساعته را براي آشنایی با نحوه استفاده از  8آنالین، یک دوره آموزشی 
لی خودمراقبتی خانواده براي مراقبت از سالمت خود و راهنماي م

 .اعضاي خانواده را طی می کند
ü  تربیت سفیران افتخاري سالمت در میان اقوام یا همسایگان خانواده

 هاي بی سواد یا سالمند بدون سرپرست
ü  تربیت رابطان سالمت براي حمایت از خانواده هایی که به هر دلیلی

 .ا سفیران افتخاري هم نیستندتحت پوشش سفیران سالمت ی
برگزاري جلسه هاي آموزشی و مشاوره فردي و گروهی در  -

  )سالم یا بیمار(خصوص خودمراقبتی براي جمعیت تحت پوشش
کمک به تشکیل گروه هاي خودیار و همیار محلی حامی سالمت و  -

حمایت طلبی براي توسعه فعالیت آنها براي جمعیت تحت 
  )سالم یا بیمار(پوشش

ثبت کلیه اقدامات انجام شده براي فرد یا جمعیت تحت پوشش در  -
  )کتبی یا الکترونیک(پرونده سالمت به صورت محرمانه

ثبت منظم آمار و اطالعات شاخص هاي مربوطه و تهیه گزارش هاي  -
تحلیلی از عملکرد    فعالیت هاي آموزش و ارتقاي سالمت مرکز و 

ا مخاطب عام و مدیران در بازه هاي پیشنهاد مداخالت بهبود، متناسب ب
  .زمانی خواسته شده

، تعیین رفتارهاي )سالم یا بیمار(بررسی نتایج خودارزیابی مراجع -
اعضاي تیم سالمت با (نیازمند تغییر وي و بازخورد به پزشک خانواده

نظر پزشک خانواده، رفتار نیازمند تغییر یا تقویت یا بیمار نیازمند 

بسته خدمت 
  خودمراقبتی
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خاص را به کارشناس خودمراقبتی، همیاي و  آموزش خودمراقبتی
  ).مشارکت جمعی ارجاع می دهند

سالم یا (تسهیل تدوین برنامه خودمراقبتی فردي با مشارکت مراجع -
  .و امضاء و تبادل تعهدنامه مربوطه) بیمار

و مشاوره فردي و خانوادگی یا گروهی براي   ارایه خدمات آموزش -
برپایه بسته خدمت استاندارد ) بیمارسالم یا (بهبود سالمت مراجع

تعریف شده در جهت تقویت خودکارآمدي و مسوولیت پذیري 
  .براي خودمراقبتی) سالم یا بیمار(مراجع

به عضویت در ) سالم یا بیمار(ترغیب، تسهیل و هدایت مراجع -
مربوطه براي کسب خدمات ) همیار/خودیار(هاي حمایتی گروه

  .تیآموزشی و حمایتی خودمراقب
اطالعات مبتنی ) کسب(براي دریافت) سالم یا بیمار(هدایت مراجع -

بر شواهد در خصوص خودمراقبتی از راهنماي ملی خودمراقبتی 
خانواده یا بسته هاي استاندارد آموزش بیمار براي خودمراقبتی و یا 

  .سایر منابع اطالعاتی معتبر وگروه هاي مرجع و خودیار
پس از رفع مشکل یا بهبود بیماري ) بیمار سالم یا(کمک به مراجع -

براي خودارزیابی مجدد وضعیت سالمت خویش و تکمیل پرونده 
  .خودمراقبتی

جلب حمایت خانواده، گروه هاي همسان، گروه هاي خودیار،  -
و سازمان هاي تحصیل و کار در ) سالم یا بیمار(شوراها براي مراجع

  .صورت نیاز
شده براي فرد یا جمعیت تحت پوشش در ثبت کلیه اقدامات انجام  -

  ).کتبی یا الکترونیک(پرونده سالمت به صورت محرمانه
برقراري . 2

ارتباط 
استراتژیک 
  براي سالمت

همکاري  -
در برقراري 

ارتباط 
استراتژیک 
  براي سالمت

حمایت، پشتیبانی  -
و نظارت بر اجراي 
وظایف کارشناس 

خودمراقبتی در 
امی شرح وظایف تم

 پیش بینی شده
تسهیل ارتباطات  -

کارشناس 
خودمراقبتی در برنامه 
هاي ارتباطات جمعی 

  و محلی

همکاري در  -
برقراري ارتباط 

استراتژیک براي 
 سالمت

همکاري در  -
برقراري ارتباط 

استراتژیک 
 براي سالمت

 نیازسنجی، برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی مشارکتی ارتباطات براي -
سالمت به منظور آموزش سالمت همگانی، آموزش سبک زندگی 
سالم، آموزش خودمراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه هاي ارتباط 

  رسانه هاي محلی و رسانه هاي کوچک  جمعی،
  

بسته خدمت 
  خودمراقبتی

برنامه . 3
ریزي 

عملیاتی 
مشارکتی 

براي ارتقاي 

همکاري  -
در برنامه 

ریزي 
عملیاتی 

مشارکتی 

حمایت، پشتیبانی  -
و نظارت بر اجراي 
وظایف کارشناس 

خودمراقبتی در 
تمامی شرح وظایف 

همکاري در  -
برنامه ریزي 

عملیاتی مشارکتی 
براي ارتقاي 

سالمت در مراکز 

همکاري در  -
برنامه ریزي 

عملیاتی 
مشارکتی براي 
ارتقاي سالمت 

آموزش و توانمندسازي اعضاي سازمان هاي دولتی   ایت،جلب حم -
و غیردولتی، تشکل هاي مردمی و شوراهاي محلی براي برنامه ریزي 
عملیاتی مشارکتی برنامه هاي ارتقاي سالمت مدرسه، محل کار، 

 سازمان، محله، روستا و شهر
شناسایی امکانات محلی، بسیج و سازماندهی مردم براي اقدامات  -

بسته خدمت 
  خودمراقبتی
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سالمت در 
مراکز 

آموزشی، 
محل هاي 

  جوامع کار و

براي ارتقاي 
سالمت در 

مراکز 
آموزشی، 
محل هاي 
  کار و جوامع

 پیش بینی شده
تسهیل ارتباطات  -

کارشناس 
خودمراقبتی با برنامه 

ریزي عملیاتی 
تی براي مشارک

ارتقاي سالمت در 
مراکز آموزشی، 
محل هاي کار و 

  جوامع

آموزشی، محل 
  هاي کار و جوامع

در مراکز 
آموزشی، محل 

هاي کار و 
  جوامع

  حامی سالمت اجتماعی
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  برنامه خودمراقبتی نظارتی لیست چک
  

 متن پرسش ردیف
  گزینه ها

 
  خیر  بلی

      توانمندسازي مردم و مراجعان فردي و گروهی براي خودمراقبتی -الف
      دالیل رفتاري و غیر رفتاري مشکل تعیین شده است؟   .1

      هاي خودمراقبتی انجام دهد، لیست شده است؟ ري توصیهرفتارهایی که مراجع باید براي پیگی   .2

      بندي شده است؟ شان طبقه رفتارها بر اساس اهمیت   .3

      بندي شده است؟ اش طبقه هر رفتار بر اساس تغییرپذیري   .4

      بندي شده است؟ رفتارها بر مبناي اهمیت و تغییرپذیري آنها اولویت   .5

      عیین شده است؟مواردي ضروري براي یادگیري مراجع ت   .6

      هاي یادگیري تعیین شده است؟ اولویت   .7

      روش هاي ارزیابی موفقیت مراجع تعیین شده است؟   .8

      توان یادگیري مراجع تعیین شده است؟   .9

      هاي خودمراقبتی، تعیین شده است؟ عوامل تسریع یا توقف مراجع در اجراي توصیه   .10

      شده است؟ هاي خودمراقبتی مراجع، تعیین اولویت   .11

      راهکارهاي متناسب با اهداف خودمراقبتی مراجع، تعیین شده است؟     .12

      زمان براي دستیابی به اهداف خودمراقبتی با توجه به شرایط مراجع، تعیین شده است؟   .13

      مسئولیت پذیري مراجع بررسی شده است؟   .14

      منابع مراجع تجهیز شده است؟   .15

      اجراي برنامه توانمندسازي، براساس اولویت مراجع تعیین شده است؟   هاي خودمراقبتی در فعالیت   .16

      میزان دستیابی به اهداف براي مراجع تعیین شده است؟   .17

      دالیل عدم موفقیت مراجع براي دستیابی به اهداف شناسایی شده است؟   .18

      تعیین شده است؟  اهداف ابتدایی توانمندسازي مراجع در مورد رفتار مشخص   .19

      عوامل فردي، اجتماعی ، محیطی، درمانی تأثیرگذار بر رفتار مراجع تعیین شده است؟   .20
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      کننده و بازدارنده تحقق اهداف برنامه تعیین شده است؟ عوامل تسریع   .21

22.   
گردد، تعیین  هاي مناسب دستخوش تغییر می عواملی که با توانمندسازي مراجع یا استفاده از گزینه

      شده است؟

      بندي اهداف جدید برنامه تعیین شده است؟ لویتاو   .23

      برنامه از نظر بازنگري و اصالح بررسی شده است؟   .24

      توزیع شده است؟ راهنماي ملی خودمراقبتی خانواده در بین تمام خانوارهاي تحت پوشش   .25

      تربیت شده است؟یک سفیر سالمت  واردر هر خان   .26

      شده است؟ سفیران افتخاري سالمت تربیت ،د بدون سرپرستخانواده هاي بی سواد یا سالمن براي   .27

براي حمایت از خانواده هایی که به هر دلیلی تحت پوشش سفیران سالمت یا سفیران افتخاري    .28
      شده است؟ رابطان سالمت تربیت ،نیستند

      مزمن توزیع شده است آموزش بیمار در بین تمام خانوارهاي داراي بیمار بسته استاندارد   .29

آموزشی و مشاوره فردي و گروهی در خصوص خودمراقبتی براي جمعیت تحت جلسات    .30
      برگزار شده است؟) سالم و بیمار(پوشش

      گروه هاي خودیار و همیار محلی حامی سالمت شناسایی شده است؟   .31

معرفی نیازمند خودمراقبتی به گروه هاي خودیار و همیار محلی حامی سالمت ) سالم و بیمار(افراد   .32
      شده اند؟

کلیه اقدامات انجام شده براي فرد یا جمعیت تحت پوشش در پرونده سالمت به صورت    .33
      شده است؟ ثبت) کتبی یا الکترونیک(محرمانه

34.   
فعالیت هاي ه گزارش هاي تحلیلی از عملکرد ثبت منظم آمار و اطالعات شاخص هاي مربوطه و تهی

د مداخالت بهبود، متناسب با مخاطب عام و مدیران در بازه آموزش و ارتقاي سالمت مرکز و پیشنها
  انجام شده است؟ هاي زمانی خواسته شده

    

       شود؟ می  دادهبه پزشک خانواده ) سالم یا بیمار(بررسی نتایج خودارزیابی مراجعبازخورد    .35

 دمراقبتی فردي تدوینبرنامه خو ،و امضاء و تبادل تعهدنامه مربوطه) سالم یا بیمار(با مشارکت مراجع   .36
      شده است؟

) سالم یا بیمار(و مشاوره فردي و خانوادگی یا گروهی براي بهبود سالمت مراجع  خدمات آموزش   .37
      انجام شده است؟ برپایه بسته خدمت استاندارد تعریف شده 

یت سالمت پس از رفع مشکل یا بهبود بیماري براي خودارزیابی مجدد وضع) سالم یا بیمار(به مراجع   .38
      .شده است؟ خویش و تکمیل پرونده خودمراقبتی کمک

39.   
و ) سالم یا بیمار(جلب حمایت خانواده، گروه هاي همسان، گروه هاي خودیار، شوراها براي مراجع

  انجام شده است؟ سازمان هاي تحصیل و کار در صورت نیاز
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 متن پرسش ردیف
  گزینه ها

 
  خیر  بلی

اتی مشارکتی براي ارتقاي سالمت در مراکز آموزشی، محل برنامه ریزي عملی -ب
      هاي کار و جوامع

      موزشی تحت پوشش شناسایی شده است؟آمراکز  .1

      دولتی تحت پوشش شناسایی شده است؟محل هاي کار دولتی و غیر .2

      ت پوشش شناسایی شده است؟و تشکل هاي مردمی تحشوراها  .3

      سالمت با مشارکت ذینفعان طراحی شده است؟ در هر موقعیتی، شوراهاي ارتقاي .4

 اهاي ارتقاي سالمت در هر موقعیت،اصول برنامه ریزي مشارکتی براي ارتقاي سالمت در شور .5
      تدریس شده است؟

شده  انجام، مرحله پیش برنامه ریزي براي ارتقاي سالمت در هر موقعیت در برنامه ریزي مشارکتی .6
      است؟

، ارزیابی وضعیت موجود انجام شده براي ارتقاي سالمت در هر موقعیت شارکتیدر برنامه ریزي م .7
      است؟

تعیین هدف کلی، گروه هدف و ، در برنامه ریزي مشارکتی براي ارتقاي سالمت در هر موقعیت .8
      انجام شده است؟ اهداف اختصاصی

انجام  ها و منابع کارها، فعالیتتعیین راه، در برنامه ریزي مشارکتی براي ارتقاي سالمت در هر موقعیت .9
      شده است؟

      انجام شده است؟ ها توسعه شاخص، در برنامه ریزي مشارکتی براي ارتقاي سالمت در هر موقعیت .10

      انجام شده است؟ ها توسعه شاخص، در برنامه ریزي مشارکتی براي ارتقاي سالمت در هر موقعیت .11

مروري بر برنامه عملیاتی طراحی شده ، المت در هر موقعیتدر برنامه ریزي مشارکتی براي ارتقاي س .12
      ؟ انجام شده است

      ؟ جرا شده استبرنامه ، در برنامه ریزي مشارکتی براي ارتقاي سالمت در هر موقعیت .13

انجام شده  تأثیر برنامه/ ارزیابی نتایج، در برنامه ریزي مشارکتی براي ارتقاي سالمت در هر موقعیت .14
      ؟ است
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 شمتن پرس ردیف
 گزینه ها

  خیر  بلی
      برقراري ارتباط استراتژیک براي سالمت -ج

      ؟شده است، تعیین شود مرتفع باید کهمشکل بهداشتی کلیدي  .1

      برنامه تعیین شده است؟ اولیهمخاطبان  .2

      ه برنامه مشخص شده است؟اولیمخاطبان  هاي ویژگی .3

      شده است؟ شناساییمخاطبان کلیدي موثر بر مخاطبان اولیه  .4

      مخاطبان کلیدي موثر بر مخاطبان اولیه مشخص شده است؟ هاي ویژگی .5

      جدول تحلیل فرد تأثیرگذار تکمیل شده است؟ .6

      مخاطبان برنامه اولویت بندي شده اند؟ .7

      بندي شده اند؟ مخاطبان در اولویت رتبه .8

ر محیط کار و زندگی مخاطب از نظر خدمات یا محصوالت مورد نیاز براي پذیرش رفتار دلخواه، د .9
      فراهم بودن بررسی شده است؟

خدمات یا محصوالت مورد نیاز براي پذیرش رفتار دلخواه، در محیط کار و زندگی مخاطب از نظر  .10
      ؟دسترسی بررسی شده است

ظر خدمات یا محصوالت مورد نیاز براي پذیرش رفتار دلخواه، در محیط کار و زندگی مخاطب از ن .11
      ؟امکان خرید بررسی شده است

رفتار دلخواه، در محیط کار و زندگی مخاطب از نظر  اتخاذخدمات یا محصوالت مورد نیاز براي  .12
      ؟بررسی شده است پذیرش اجتماعی

      منابع ارتباطی موجود براي برنامه شناسایی شده است؟ .13

      انتخاب شده است؟هاي ارتباطی با مخاطبان برنامه مورد نظر  بهترین کانال .14

      هاي ارتباطی منتخب از نظر مخاطب تحت پوشش بررسی شده است؟ کانال .15

      هاي ارتباطی منتخب از نظر هزینه اثربخشی بررسی شده است؟ کانال .16

      هاي ارتباطی منتخب از نظر اعتبار بررسی شده است؟ کانال .17

      ؟شده استمشخص  هاي ارتباطی منتخب کانال منطقیدالیل  .18

      فضاي ارتباطی موجود تعیین شده است؟ .19

      برقراري ارتباط استراتژیک تعیین شده است؟ هاي سازمان/ همکاران .20

      میزان حمایت از خدمت یا محصول بهداشتی تعیین شده است؟ .21

      شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی منطقه اجراي برنامه تعیین شده است؟ .22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


164 
  

      تعیین شده است؟ ي برنامه ارتباطیتهدیدها ها و نقاط قوت و ضعف، فرصت .23

      تعیین شده است؟ بندي استراتژي ارتباطی با مخاطبان بالقوه مرحله .24

      تاکتیک هاي ارتباطی منتخب مشخص شده است؟ .25

      دالیل منطقی تاکتیک هاي ارتباطی منتخب مشخص شده است؟ .26

      ه است؟مشخص شد تغییر رفتار مورد نظر در هرگروه از مخاطبان .27

      ؟مشخص شده است میزان تغییر رفتار مورد نظر .28

      ؟تعیین شده است چارچوب زمانی تغییر رفتار مورد نظر .29

      تعیین شده است؟ ارتباط اهداف اختصاصی تغییر رفتار با اهداف برنامه .30

      تعیین شده است؟ برنامه ارتباطی هاي پایش و ارزشیابی شاخص .31

      ؟تدوین شده است ، خدمت یا رفتار جایگزین مورد نظرمحصول بیانیه استقرار .32

      محصول جایگزین منتخب از نظر مخاطبان بررسی شده است؟/ خدمت/ وضعیت رفتار .33

      محصول جایگزین منتخب از نظر تامین اهداف اختصاصی بررسی شده است؟/ خدمت/ وضعیت رفتار .34

      مراحل تغییر رفتار  بررسی شده است؟محصول جایگزین منتخب از نظر / خدمت/ وضعیت رفتار .35

بررسی  بینی شده براي تغییر رفتار زمان پیش محصول جایگزین منتخب از نظر/ خدمت/ وضعیت رفتار .36
      شده است؟

      محصول جایگزین منتخب از نظر منطقه پوشش بررسی شده است؟/ خدمت/ وضعیت رفتار .37

      نظر هزینه اثربخشی بررسی شده است؟محصول جایگزین منتخب از / خدمت/ وضعیت رفتار .38

      مدت بررسی شده است؟ محصول جایگزین منتخب از نظر هویت طوالنی/ خدمت/ وضعیت رفتار .39

محصول جایگزین منتخب از نظر تطابق با استراتژي ارتباطی بررسی شده / خدمت/ وضعیت رفتار .40
      است؟

      ؟دالیل منطقی استراتژي ارتباطی منتخب مشخص شده است .41

      حقایق کلیدي پیام تعیین شده است؟ .42

      وعده پیام از نظر منافع آتی حاصل از به کار بستن پیام مورد نظر بررسی شده است؟ .43

      دالیل باور پیام توسط مخاطبان مشخص شده است؟ .44

      هاي رقابتی پیام تعیین شده است؟ چالش .45

      ان بررسی شده است؟پیام در ذهن مخاطب يتأثیر نهایی بیانیه و ماندگار .46
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      نکات کلیدي پیام مشخص شده است؟ .47

      هاي هر یک از شرکا در استراتژي ارتباطی برنامه مشخص شده است؟ ها و مسئولیت نقش .48

      ها در استراتژي ارتباطی برنامه تعیین شده است؟ شرح وظایف روزانه شرکا و نحوه هماهنگی فعالیت .49

      ارتباطی برنامه تعیین شده است؟ چارچوب زمانی اجراي استراتژي .50

      بودجه مورد نیاز براي اجراي استراتژي ارتباطی برنامه تعیین شده است؟ .51

      شده است؟ طراحی ،برنامه ارتباطی يها نظام پایش فعالیت .52

      ؟هاي برنامه ارتباطی، طراحی شده است نظام ارزشیابی فعالیت .53

      امه بهداشتی مربوطه بررسی شده است؟تطابق استراتژي ارتباطی منتخب با برن .54
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  چرخه ارائه خدمت توانمندسازي مردم و مراجعان فردي و گروهی براي خودمراقبتی
 

 
 
 
 
 
 

 ارزیابی نیازهاي خودمراقبتی مراجع

  بررسی انگیزه یادگیري مراجع

  طراحی برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی

  اجراي برنامه توانمندسازي مراجع براي خودمراقبتی

  ارزیابی نتایج

  اصالح برنامه خودمراقبتی
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چرخه ارائه خدمت برنامه ریزي عملیاتی مشارکتی براي ارتقاي سالمت در مراکز آموزشی، 
  هاي کار و جوامع محل

 

 پیش برنامه ریزي

  ارزیابی وضعیت موجود

 تعیین هدف کلی، گروه هدف و اهداف

  ها و منابع اختصاصی تعیین راهکارها، فعالیت

  ها توسعه شاخص

 مروري بر برنامه عملیاتی طراحی شده
  اختصاصی

  اجراي برنامه

  تصاصیتأثیر برنامه اخ/ ارزیابی نتایج
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  یک براي سالمتژ چرخه ارائه خدمت برقراري ارتباط استرات
 

 تحلیل وضعیت موجود  

 دسته بندي مخاطبین

 تعیین اهداف اختصاصی تغییر رفتار

 تعیین استراتژي مناسب

 خالصه پیام

 اطیهاي ارتب ها و رسانه کانال

 تدابیر مدیریتی

 طرح ارزیابی 
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