نسخه1-3

راهنمای تشکیل بسیج اطالع رسانی)(Campaigns

سالمت
بسیج اطالع رسانی سالمت ،در سالیان اخیر کاربرد فزاینده-
ای یافته است و هدف آن انتقال پیامهای ترغیب کننده برای
اجنام رفتاری مشخص در گروه خماطب است .با توجه به امهیت و
اثرخبشی این نوع مداخالت در حوزه سالمت و استفاده حمدود از
آنها در کشور ما ،به نظر میرسد توامنندسازی کارکنان نظام
سالمت در زمینه طراحی و اجرای این نوع مداخالت و نیز
تدوین پیامهای اثرخبش برای تاثريگذاری بر گروههای هدف
ضرورت دارد.

مقدمه:

1

تشکیل بسیج اطالع رسانی سالمت ،از آغاز دهه  04میالدی استراتژی مهمی در ارتقای سالمت و پیشگییری
از بیماری های مختلف در جامعه بوده است .اما هنوز بحث های داغی بر سر اثربخشی این بسیج های اطگالع
رسانی وجود دارد.
بسیج اطالع رسانی سالمت ،در سالیان اخیر کاربرد فزایندهای یافته است و هدف آن انتقال پیامهگای ترغیگ
کننده بگرای اناگام رفتگاری مشگخ

در گگروه مخاطگ

اسگت .در ایگن مگداخال  ،مامو گه همگاهنیی از

رویکردهای آموزشی ،اطالع رسانی و ارتباطی برای رسیدن بگه هگدفی خگار طرامگی مگی شگود کگه در آن
پیام های اختصاصی از طریق کانال های متعدد و در زمانی معین به مخاطبان منتقل مگی شگود .از آناگا کگه
مهمترین ابزار در یک بسیج اجتما ی ،پیام موثر بر مخاط

است ،تدوین پیام جاییگاه ویگژهای در طرامگی و

ج ارتباطگا سگالمت رسگانه هگای جمعگی کگه مامو گه ای از
اجرای بسیج خواهد داشت .به طور مثال بسی ِ
ایستیاه های رادیویی و تلویزیونی اطالع رسانی مومی هستند در کنار برنامه های معمول خگود ،محصگو
چاپی متنو ی از قبیل پوستر ،کتابچه و بروشور نیز منتشر می کنند .سگایر سگازمان هگای زیگربد مگدتا در
قال

واسطه جهت یاری رسانی به بسیج اطالع رسانی در انتشار پیام ها و اخبار مل می کنند .در طی سگال

های اخیر ،بسیج اطالع رسان ی رسانه های جمعی در موزه سالمت به موضو ا و مبامث متنو ی از همایش
های سالمت مومی گرفته تا بحث پیرامون بیماری های خار پرداخته انگد کگه از آن جملگه مگی تگوان بگه
بسیج اطالع رسانی سالمت قل و روق ،دخانیا  ،سوء مصرف مشروبا الکلی و مواد مخدر ،تغذیگه ،تنیگی
خانواده ،کنترل سرطان ،واکسیناسیون ،رادیولوژی ،سالمت ا صاب و روان ،بیماری های ریوی ،فشگار خگون و
ایدز اشاره کرد.
با توجه به اهمیت و اثربخشی این نوع فعالیت ها در موزه سالمت و استفاده محگدود از آنهگا در کشگور ،بگه
نیر میرسد توانمندسازی کارکنان نیام سالمت در زمینه طرامی و اجرای این نوع مداخال ضرور دارد.
در این راستا دفتر آموزش و ارتقا سالمت وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدام بگه تگدوین و انتشگار
راهنمایی کاربردی جهت راه اندازی بسیجهای اطالع رسانی سالمت نموده است.
راهنمای ماضر ،کارکنان نیام سالمت را در مرامل مختلف راهاندازی بسیج اجتما ی هدایت خواهد نمگود .و
سعی می شود با ارائه مثالهای ملی و واقعی از بسیج های اجتما ی مختلف داخلگی و خگارجی راه را بگرای
درک مفاهی راه اندازی یک بسیج اجتما ی موفق هموار سگازی  .بگرای اینکگه بتگوانی از بسگیجهگای اطگالع
رسانی بهره ببری ابتدا ب اید بدانی که بسیج اطالع رسگانی چیسگتچ چگرا از آن اسگتفاده مگی کنگی چ و چگه
مواقعی باید از آن استفاده کنی چ و در نهایت راههای برگزاری یک بسیج اطالع رسانی موفق چیونه استچ بگه
بار دییر در این نوشتار به چیستی ،چرایی و چیونیی راه اندازی بسیج اطالع رسانی سالمت میپردازی .
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2

تعریف بسیج اطالع رسانی()Campaign

برای اینکه درک صحیحی از بسیج اطالع رسانی داشته باشی میبایست تعریف دقیگق و جگامعی از آن ارائگه
دهی  .تعاریف مختلفی از بسیج اطالع رسانی و جنبشهای اطالع رسانی ارائه شده است کگه در زیگر تعگدادی
از آنها را بیان میکنی .
مامو ه فعالیتهای هماهنگ اطالع رسانی ،ارتباطی و آموزشی با استفاده از ترکیبی از کانالهگای متعگدد و
متنوع اطالع رسانی به منیور انتقال پیامهای مورد نیر و معین به جمعیتی مشگخ

در یگک دوره معگین و

محدود در راستای اهداف برنامه مورد نیر را بسیح اطالع رسانی گویند .در جای دییر اینیونگه تعریگف شگده
است « :یک سری از فعالیت های برنامه ریزی شده که به منیور رسیدن بگه یگک هگدف اجتمگا ی ،تاگاری،
سیاسی خار اناام می شوند بسیج اطالع رسانی یا جنبش اجتما ی گفته میشود» (آکسفورد)
در نهایت میتوان بسیج اطالع رسانی را با مولفه های زیر تعریف کرد:
مامو ه فعالیت های هماهنگ اطالع رسانی ،ارتباطی و آموزشی با استفاده از:
 ترکیبی از کانالهای متعدد و متنوع اطالع رسانی
 به منیور انتقال پیامهای مورد نیر و معین
 به جمعیتی مشخ
 در یک دوره معین و محدود
 در راستای اهداف برنامه
بدین معنی که برای راه اندازی یک جنبش اطالع رسانی اجتما ی( )Campaignباید  -1راه ها و کانگال-
های ارتباطی و اطالع رسانی را مشخ

نموده-2 ،پیامی را که مگیخگواهی بگه مخاطگ منتقگل کنگی

تدوین کرده -3 ،مخاط پیام را مشخ  -0 ،دوره زمانی که طرح باید اجگرا شگود را تعیگین و  -5همگه
این موارد میبایست در راستای اهداف برنامه هماهنگ و تدوین شده باشد.
تعریف دییری از بسیج اطالع رسانی توسد پتیرو و لوگان مطرح شده است .آنان معتقدند که در مرملگه اول
یک بسیج اطالع رسانی هدفمند است ،نتایج مفید بسگیج اطگالع رسگانی مگی توانگد بسگیار متنگوع بگا اثگرا
شناختی در سطح فردی گرفته تا تغییر اجتما ی و یا ساختاری باشد .در مرمله بعد یک بسیج اطالع رسگانی
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مخاطبان زیادی دارد ،راجرز و استوری ( )7891معتقدند بسیج های ارتباطی از تعدادی افراد آگاه در زمینگه
موضوع مورد مطالعه تشکیل شده که گروه زیادی از مخاطبان را تحت تاثیر قگرار مگیدهگد .در مرملگه سگوم
بسیجهای اطالع رسانی یک محدوده زمانی خار و مشخصی دارند .این به معنا نیست که تمامی بسیج هگای
اطالع رسانی کوتاه مد هستند به طور مثال بسیج اطالع رسگانی پیشگییری از بیمگاری هگای قلبگی مرکگز
استنفورد به مد سه سال اجرا و پیییری تحقیقا این مرکز بگیش از چنگدین دهگه بگه طگول اناامیگد .در
نهایت ،یک بسیج اطالع رسانی شامل یک مامو ه طرامی شده از فعالیت های سازمان یافته است ،این نکته
در طرامی و توزیع پیامهای بسیج اجتما ی کامال آشکار است ،پیامها از نیر فرم و محتوا سازماندهی شگده و
کانالهای ارتباطی و رسانههای مناس برای انتقال پیامها بر مخاط نیز مشخ

است.
()Pettegrew & logan 1987

به طور خالصه اصطالح بسیج اطالع رسانی د لت دارد بر:
 برنامه ریزی برای تولید نتایج خار در بر گرفتن مخاطبان نسبتا زیاد در یک دوره زمانی خار استفاده از مامو ه ای سازمان یافته از فعالیت های ارتباطی(.)Ibid,1987اکنون که تا مدودی با مفهوم بسیج اطالع رسانی بطور کلی آشنا شدی بگه تعریگف بسگیج اطگالع رسگانی در
برنامه های آموزش سالمت می پردازی .
 1.2تعریف بسیج اطالع رسانی در برنامه های آموزش سالمت:

بسیج اطالع رسانی ،فرآیندی از بسیج مردم با ه برای اجرای فعالیگت هگای اجرایگی در جهگت بهبگود یگک
چالش میباشد .در برخی موارد ه بسیج اطالع رسانی می تواند با ایااد بستری مناس به سیاسگتیذاران در
تصمی گیریهایشان درمورد موضوع بسیج اطالع رسانی کمک کند .در برنامه هگای ارتقگای سگالمت ،بسگیج
اطالع رسانی از اجتماع افرادی که در مگورد موضگوع بسگیج اطگالع رسگانی اطال گا کگافی دارنگد ،تشگکیل
میشود ،هدف اصلی این بسیج ،ایااد تغییر رفتار پایدار و کمک بگه اتخگات تصگمیما صگحیح بگرای بهبگود
وضعیت سالمت افرادی است که مخاطبان اصلی موضوع بسیج اطالع رسانی میباشند.
هالپرن 1چنین تعریف میکند « :بسیج اطالع رسانی در موزه سالمت از طریگق افگزایش دانگش و آگگاهی از
خطرا سالمتی ،افزایش دانش و آگگاهی از خگدما بگرای کمگک بگه مگداقل رسگاندن تهدیگدا سگالمت
مخاطبان ،تغییر نیرش و انییزه مخاطبان ،افزایش مهار های فردی ،تغییر باورها و برداشت ها ،تغییر وامل

1 - Halpern
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ساختاری و نفوت گستردهتر وامل تعیین کننده سالمت به انتقال پیامهای موثر به مخاطبان خود می پردازد.
()Halpern,D. Bates, C 2004
به بار دییر بسیج اطالع رسانی سالمت بار است از روند ارتقای سگالمت از طریگق انتشگار پیگامهگا بگه
وسیله رسانههای جمعی ،کانالهای فردی و رویدادها .همچنین ممکن است شامل فعالیگتهگای گونگاگون از
قبیل تعامل پزشک و بیمار ،کالس ،نامه ،تلفن ،بسیج اطالع رسانی رسانهها و ....
در نهایت فعالیت بسیج اطالع رسانی سالمت شامل تالش برای اطالع رسانی ،متقا د کردن و یا ایااد انییگزه
برای تغییر رفتار مخاطبان است و ویژگی های آن بار است از :
 مخاطبان گسترده برنامه ریزی در سطح فرد ،شبکه ،سازمان اجتما ی ارائه مزایای غیر تااری به فرد و جامعه -محدودیت زمانی مشخ

از چند هفته تا چند سال()Rogers & story 1988

 1.1انواع بسیج اطالع رسانی در حوزه سالمت:

طرامی نیامند بسیجهای اطالع رسانی در موزه سالمت تحت تاثیر مداقل  0جگزء مختلگف ،یعنگی موضگوع،
شیوه اجرا ،گروه هدف و بودجه می باشد .استفاده از نیریه ها و الیوها در تدوین بسگیج هگای اطگالع رسگانی
سالمت و نیز توجه به باورهای گروه هدف و تهیه پیام بر مبنای باورها و نیرش هگای گگروه مخاطگ اسگاس
تهیه و اجرای موفق برنامههایی از این نوع است .با این توضیحا میتگوان بسگیجهگای اجتمگا ی در مگوزه
سالمت را به  5دسته تقسی کرد.)Farrelly,M , Niedrppe,J :2003( :
 -1بسیج اجتما ی متقا د کننده :این بسیج شامل تالش برای متقا د کردن مخاطبان خار بگه اتخگات یگک
ایده یا مل از طریق تکنیک بازاریابی اجتما ی می باشد.
 -2بسیج اجتما ی تهدید سالمتی :در مورد کمک به مردم برای درک ماهیت و جدی بودن خطرا سگالمتی
است به طوری که آنها میتوانند در مورد چیونیی مقابله با خطر تصمی آگاهانه بییرنگد .در مالگت ایگدهآل
بسیج ارتباطی خطر سالمتی بار است از تعامل و مبادله اطال ا و افکار میان افراد ،گروه ها و موسسا .
 -3بسیج اجتما ی ممایت رسانهها :شامل استفاده استراتژیک از رسانههای جمعی برای پیشبرد سیاستهای
اجتما ی یا مومی میباشد.
 -0بسیج اجتما ی سرگرمی -آموزشی :شامل اسگتفاده از کانگالهگا و وسگایل سگرگرمی از جملگه تلویزیگون،
نمایشنامههای رادیویی ،کتابهای تصویری ،تئاتر و  ...برای انتقال پیامهگا و دروس متقا گد کننگده در مگورد
بهداشت و مسائل زیست محیطی.
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 -5بسیج اجتما ی بهداشت و سالمت :تعامل میان بیمگار و پرسگتار از طریگق دسگتیاههگای الکترونیکگی یگا
فناوری ارتباطا به منیور دسترسی یا انتقال اطال ا بهداشتی و یا به منیور دریافت راهنمایی و پشتیبانی
از یک مسئله مرتبد با بهداشت و سالمت (.)Patrick et al.,1999
 2.2.2نمونه های بسیج اطالع رسانی در حوزه سالمت:
نمونههایی که در زیر به آنها اشاره میشود ،مثالهایی از بسیج اطالع رسانی سالمت در موزههای گوناگون
میباشد .این مثال ها برگرفته از ضمای مطالعا

موردی بسیجاطالعرسانی در کشورهای مختلف را نشان

میدهد.
 .1بسیج مصرف  5نوبت میوه و سبزی در روز )(5 a Day

در سال  2440اداره بهداشت استرالیا ،با هدف کمک به والگدین بگرای ترغیگ

فرزندانشگان بگه افگزایش

مصرف روزانه میوه و سبزیاا  ،یک بسیج اطالع رسانی را تشکیل داد .گروه هدف بسگیج اطگالع رسگانی
بار بودند از :کودکان بین سنین  5تا  12سال ،نوجوانان بین سنین  12تا  11سال .مربیان بهداشگت،
کارشناسان تغذیه و والدین گروه هدف نیز ا ضای بسگیج اطگالع رسگانی را تشگکیل مگی دادنگد .اهگداف
کلیدی بسیج اطالع رسانی بار بود از:
 -افزایش آگاهی گروه هدف(فرزندان) از ترکیبا

زم و ضروری مواد غگذایی سگال کگه در طگول روز

مصرف میکنند.
 تشویق گروه هدف به اناام فعالیت های بدنی به منیور تضمین سالمت و جلوگیری از چاقی. افزایش آگاهی گروه هدف و تشویق آنان به مصرف مداقل  2نوبت میوه و  5نوبت سبزی در روز .بگگا توجگگه بگگه ایگگن کگگه  23درصگگد از مخاطبگگان گگگروه هگگدف (کودکگگان بگگین سگگنین  5تگگا  12سگگال و
نوجوانگگان بگگین سگگنین  12تگگا  11سگگال) دچگگار اضگگافه وزن بودنگگد ،بسگگیج اطگگالع رسگگانی اقگگدام بگگه
انتقال پیامهای موثر با هدف ارتقگای سگالمت گگروه هگدف کگرد .پیگامهگایی از قبیگل افگزایش مصگرف
روزانگه سگبزی بگه منیگگور مفگ سگالمت فگگرد و مقابلگه در برابگر بیمگاریهگگا ،افگزایش مصگرف روزانگگه
میگوه بگگه منیگگور تگگامین ویتگامین هگگای مگگورد نیگگاز بگدن و جلگگوگیری از معضگگل چگگاقی در کودکگگان از
طریگگق کانگگال هگگای ارتبگگاطی مختلگگف ماننگگد آگهگگیهگگای تلویزیگگونی ،برنامگگههگگای رادیگگویی ،پوسگگتر و
ماله در اختیار مخاطبان گروه هدف قرار میگرفت)Bennett SA, Magnus,2004 ( .
 .2بسیج تغذیه()Nutrition Campaign
مشکل اصلی بسیج تغذیه در آفریقا ،نرخ با ی سوءتغذیه کودکان زیر  5سال بود .از هدفهای اصلی ایگن
بسیج بار بود از بهبود فرآ وری غذا ،ساخت و فراه آوردن انبارهای غذا در جامعه ،کگاهش سگوءتغذیه
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میان کودکان زیر  5سگال ،توسگعه بگه کگارگیری منگابع غگذایی در دسگترس محلگی ،توسگعه و افگزایش
هماهنیی میان گروه های مربوط ،متشکل از وزارتخانه های مختلف ،موسسا و سازمان های غیر دولتگی
وابسته به توسعه در بخشهای مختلف میتوان نام برد.
با توجه به مشکال کانونی این منطقه که از آن جمله میتوان بگه سگودمندی کگ برنامگههگای غگذایی،
کمبود منابع غذایی ،شیوه های نامناس تغذیه ،دانش و آگاهی ک در زمینه تهیگه ،فگرآوری و نیهگداری
مواد غذایی و ناتوانی مادران در تشخی

اولیه سوء تغذیه اشاره کرد ،این بسیج اطگالع رسگانی از طریگق

چاپ پوستر ،برگزاری جلسا گروهی ،تابلوهای تعاملی( )Flipchartبا موضوع اهمیت شگیوههگای تغذیگه
مناس

و سالمتی کودکان و برگزاری کارگاه های آموزشی برای بهداشت یاران اقدام بگه انتقگال پیگام بگه

گروه هدف کرد .از نتایج فعالیت بسیج تغذیه در این منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 افزایش آگاهی از شیوه های مناس تغذیه در میان  04درصد مادران  11تا  04ساله. افزایش آگاهی از شیوههای مناس تغذیه دستک در میان 14درصد از مادران کودکان زیر  5سال. افزایش درصد مادرانی که شیوه های تغذیه صحیح را پذیرفتهاند.((Anyaegbunam et al.,2004, 76

 .3بسیج سالمت مادران
بسیج سالمت مادران در سال  1301در شیراز از سوی دانشیاه لوم پزشکی شیراز با هدف کاهش مرگ
و میر مادران و نوزادان اجرا شد .در ادامه توضیحاتی درباره اجرای این برنامه ارائه داده شده است.
 ارتقاء سالمت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبتهای بهداشتی درمانی است  .در سالهای اولیهاستقرار نیام بهداشت و درمان ،سالمت مادران به نوان گروه آسی پذیر مورد توجه خار
قرارگرفت .و افزیش مراقبتهای دوران بارداری ،زایمان و پس از زایمان به نوان اولویت ،مدنیر
قرار گرفت.
 -با بهبود شاخ

دسترسی به خدما  ،برای ارتقاء کیفی خدما مشخ

کردن رویکردی مناس

به منیور شناسایی زودرس مادران در معرض خطر و ارجاع به موقع آنان مدنیر قرار گرفت.
براساس مطالعا اناام شده سالیانه مدود پانصدهزار مادر در جهان به دلیل وارض
ناشی ازبارداری و زایمان و بیماریهای وابسته به آن جان خود را از دست می دهند .به همین
دلیل بسیجاطالعرسانی مادران با هدف کلی ارتقاء سطح سالمت زنان در دوران بارداری و پس از
زایمان و کاهش مرگ و میر بر اثر وارض بارداری و زایمان تشکیل شده است .در راستای
رسیدن به این اهداف فعالیتهای زیر اناام میگردد:
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 مراقبتهای پیش از بارداری :کلیه خان های سنین بارداری بایستی مراقبت پیش از بارداری رادریافت کنند .مد

ا تبار این مشاوره یک سال است.

 مراقبت های دوران بارداری :این مراقبتها به محض ثبت شدن آزمایش بارداری ارائه میگردد وشامل  0بار مراقبت در دو نیمه اول و دوم بارداری است ( 2مراقبت درنیمه اول بارداری و  1مراقبت
در نیمه دوم).

 مراقبتهای پس از زایمان)FHC.sums.ac.ir( . .0بسیج کاهش خطرا بیماری های قلبی
بسیج اطالع رسانی کاهش خطرا بیماریهای قلبی در انتقال پیامهای سگالمتی بگر مخاطبگان از طریگق
رسانهها بسیار موفق مل کرد .چهار ایالت در امریکا ،فنالند ،سوئیس ،آفریقای جنوبی و آلمان به ارزیگابی
بسیج اجتما ی پیشییری از بیماریهای قلبی پرداختند .برنامه پیشییری از بیماری قلبی استنفورد یکگی
از بهترین و شناخته شده ترین نمونهها است .از سال  1112تا  1115سه نامیه در کالیفرنیا در این بسیج
اطالع رسانی مشارکت داشتهاند.
نتایج کاربرد این بسیج اطالع رسانی نشان میدهد که این بسیج در زمینه انتقال پیگامهگای سگالمتی در
جهت کاهش خطرا قلبی و روقی ،کاهش وزن ،ترک سگییار ،کگاهش سگطح کلسگترول و فشگار خگون
خ صوصا از طریق رسانه ها تاثیر چشمییری در ارتقای سالمتی مخاطبگان داشگتهانگد .ایگن بسگیج اطگالع
رسانی از کانال های ارتباطی مانند تلویزیون ،بروشگور ،جگزوه و نشگریا تخصصگی بگرای انتقگال پیگام بگه
مخاطبان خود بهره جسته و در افزایش سطح آگاهی آنان در پیشییری از بیماری قلبی بسیار موفق مگل
کرده است.)Pavlik et al 1985( .
 .5بسیج کاهش سر ت در رانندگی )(Fools Speed

یکی از نمونه های بسیج اطالع رسانی در موزه سالمت ،بسیج اطالع رسگانی بگود کگه توسگد کمیسگیون
تصادفا ممل و نقل بین سال های  1103تگا  1113در ویکتوریگای اسگترالیا اجگرا شگد .در ایگن برنامگه
تبلیغا تلویزیون ماوی صحنه های واقعی و گرافیکی تصادفا ناشی از سر ت با ی راننگدگان و سگطح
با ی الکل خون آن ها در زمان رانندگی و پیامدهای مخرب جمعی و روانی ناشی از آن نمگایش داده شگد.
این بسیج اطالع رسانی با استفاده از پیامها و اجزای آموزشی و از طریق برنامههگای رادیگویی ،تلویزیگونی،
تئاترها و سایر تالش ها برای برقراری ارتباط با مخاطبان و انتقال پیام بهرهبرد .فعالیتهای ایگن بسگیج در
کاهش تصادفا مرتبد با سر ت با ی رانندگی موفق بود و با الیگوبرداری از آن ،بسگیجهگای دییگری در
سایر مناطق استرالیا و ز ندنو به اجرا در آمد .به طورکلی ،در تمامی این بسیجهای اطالع رسگانی پیگامهگا
به خوبی طرامی و اجرا شده بود و تعداد مناسبی از مخاطبان پیامهای مورد نیر را دریافت کگرده بودنگد،
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در پایان دوره برگزاری ،تحلیل اقتصادی تاثیرا این بسیجها نشان داد که منافع اجتما ی ناشی از آنهگا
بیشتر از هزینه آنها بوده است.)Elder,R , Shuits,R.A: 2004( .

 2.2چرا بسیج اطالع رسانی
آیا برگزاری بسیج اطالع رسانی واقعا زم استچ این سوالی است کگه بایگد قبگل از راه انگدازی بسگیج اطگالع
رسانی از خود بپرسی  .معمو هنیامی به سراغ بسیج اطگالع رسگانی مگی رونگد کگه تمگام روشهگای دییگر
شکست خورده باشد و این روش شامل گفتیو با اجتما ا ( )Society conversation withو ترغیگ مگردم
به داشتن الئقی غیر معمول است .این به معنی بنیان نهادن و پشتیبانی فرایندی است که در مالگت گادی
غیر مرسوم یا به بارتی خارج از رف است .همیشه هناارها به شما فشار می آورند تا بسگیج اطگالع رسگانی
تان را متوقف کنند و موضوع مطرح شده را به داخل چارچوب ها بازگردانند .در واقع هدف از تشگکیل بسگیج
اجتما ی همین مقابله با هناارهای معمول جامعه است که با اهداف ما همخوانی ندارد .به بگار دییگر مگا
بسیج اجتما ی راه اندازی میکنی تا مردم از آنچه که تا کنون اناام می دادند دست بردارند و بگه شگیوه ای
که ما به آنها اطالع رسانی میکنی با موضوع مورد نیر برخورد نمایند.
اگر سیاست به معنای « هنر مدیریت ممکنها» است ،بسیج اجتما ی( « ،)Campaignل و هنر دگرگون
کردن ممکنها» است .اگر این کار را د رست اناام دهی یک بسیج اطالع رسانی می تواند مامیان خود را
آنقدر دلیرم کند تا برای هدف بعدی نیز به فعالیت خود ادامه دهند ،اما بسیج های اطالع رسانی که ساختار
درستی ندارند یا روی هدف درست تمرکز نمیکنند ،مانند بالنهایی هستند که با سوزاندن آرمانگرایی و
مسن ن یت تنها تا زمانی که این آتش به لت نبود سوخت خفه شود در آسمان ماندهاند.
(( Alan Pulford، Chris Berry،Smith ,1997

بسیج اطالع رسانی ( )Campaignانواع گوناگونی دارند .یکی از این انواع بسیج اطالع رسانی که در این
راهنما مورد بررسی قرار گرفته بسیج اطالع رسانی سالمت است .روشن است که بسیج اطالع رسانی در
موزه سالمت میتواند ابزارِ بسیار اثربخشی در ارتقای سالمت (چه در ابعاد ملّی و چه در ابعاد نامیهای)
باشد .اینک زمانِ بحثهای بیفایدهای همچون «آیا این استراتژی از سایرِ استراتژیها اثربخشتر است یا
خیرچ» نیست .اکنون بهتر است به فرموله کردن دقیق مدل مفهومی خود پیرامون موضو اتی چون
راهبردهای بسیج اطالع رسانی ،و سپس ارزیابی بسیج اطالع رسانی به اقتضای آنها بپردازی  .برنامههای
ارتقای سالمت ،قرر و آمپول نیستند ،این برنامهها بسیار پیچیدهتراند ،و مکانیزم اثر آنان به مرات
غیرمستقی تر است .بنابراین ارزیابیهای ما نیز میبایست متناس با همین پیچیدگیها طرامی شوند ،و ما را

8

کرده ،و اثرا

قادر سازند تا فرآیند تأثیرگذاری اجتما ی را تعقی

آنرا ،چه بر افراد و چه بر نهادهای

اجتما ی و سیاسی ،مستندسازی کنی .
راجرز و استوری نشان دادند که شواهدی مبنی بر اینکه بسیج اطالع رسانی مگیتوانگد در شگراید خگار بگر
مخاطبان خار تاثیر بیذارند وجود دارد ،در ین مال مواردی ماکی از دم موفقیت بسگیج اطگالع رسگانی،
شکست ها و انتیارا غیرواقعی در مورد نتایج نیز دیده شده است .به قیده آنان در بسیجهای اطالع رسگانی
مدرن ،تغییرا جزئی در رفتار مخاطبان غالبا دست یافتنی است ،آنان معتقدند که بسگیج اطگالع رسگانی در
زمینه ارتقای سالمت در صورتیکه بر تغییر رفتار تنها  5درصد از مخاطبان گروه هدف تاثیر بیگذارد نیگز یگک
بسیج اطالع رسانی موفق و اثرگذار شناخته میشود.)Rogers&Storey:1988( .
اکثر بسیج های اطالع رسانی سالمت پیرامون خطراتی که سالمت مردم را تهدید میکنند فعالیت دارند .ایگن
خطرا در سالهای اخیر به طور گستردهای نیر موم مردم و رسگانههگا را بگه خگود معطگوف کگرده اسگت.
کمپینهای اطالع رسانی از سال  1104به ارائه و دههایی برای مل و فصل چالشها و تعارضهگای ناشگی از
پیشرفت تکنولوژی پرداختهاند .به طور مثال میتوان به ترویج بسیج اطالع رسانی ایمنگی مگرتبد بگا لگوم و
فناوری و سالمت ،درک خطرا آلودگی شیمیایی یک کارخانه صنعتی محلی یا درک خطر سگر ت زیگاد در
رانندگی و ...اشاره کرد)Blood et al 2000, covelloetal 1986(.
پس برای تغییر رفتار مردم از رفتارها و اد های پرخطر که به سگالمت آنهگا زیگان مگیرسگاند میتگوان از
بسیجهای اطالع رسانی سالمت استفاده نمایی و با کمک گرفتن از جامعگه هناارهگای درسگت را جگاییزین
نمایی  .در ادامه هدفهایی را که برای تشکی ل بسیج اطالع رسانی سالمت می بایست در نیر بییری بررسگی
می نمایی .
 2.2اهداف بسیج اطالع رسانی در آموزش ارتقای سالمت:
تشکیل بسیج اطالع رسانی سالمت اهداف زیر را دنبال می کند:
 آگاهی :اولین و مهمترین هدف بسیج اطالع رسانی سالمت افزایش آگاهیِ ایمنی و بهداشتی مخاطبانو ارتقاء درک و ممایت از اهداف ایمنی و بهداشت بسیج اطالع رسانی است.
افزایش میزان آگاهی مخاطبان بسته به گستردگی استفاده از کانالهای متعدد اطالعرسانی متغیر است.
به بار دییر هرگاه که امکان انتشار و انتقال اطال ا و پیام های بسیج به مخاطبان به طور گسترده
و از طریق کانالهایی نییر برنامه های تلویزیونی و رادیویی فراه باشد تغییرا

چشمییر در سطح

آگاهی مخاطبان نیز به وقوع می پیوندد .از طرف دییر در مواردی که امکان انتشار اطال ا

و انتقال

پیام های بسیج در سطح گسترده فراه نباشد ،به دلیل درگیر شدن بسیج با وامل دییر ،میزان ارتقای
آگاهی سیر نزولی به خود میگیرد .با این مال به نیر میرسد تمامی بسیجهای اطالعرسانی در موزه
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سالمت در نیل به هدف افزایش آگاهی و دانش مخاطبان توفیقاتی داشتهاند .بسیجهای اطالعرسانی
چندکاناله (رسانههای صوتی و تصویری) با فاصله چشمییری موفق تر از بسیجهای اطالع رسانی تک
کاناله (بخصور بسیج های اطالع رسانی صرفا انتشاراتی) بودهاند.
به نوان مثال در بسیج اطالع رسانی تغذیه که در سال  2440در اروپا تشکیل شد آگاهی و دانش
مادران از میزان جدی بودن سوءتغذیه کودکان زیر  5سال از  52درصد قبل از آغاز به کار بسیج به
بیش از  04درصد پس از آغاز به کار بسیج اطالع رسانی رسید(Anyaegbunam et al., 2004, 76(.

 برنامههای بهداشت و رفاه :ممایت از سالمت مخاطبان و ارتقاء رفاه آنها از طریق برنامههای رفاهی،پزشکی و بهداشتی مناس
 -ارتباطا

و مشاوره :تشویق و ترقی جریان مستقی و آزاد اطال ا

در موارد بهداشت و سالمت.

تشویق و ترقی بهداشت ،ایمنی و سالمت از طریق جلسا و مشاوره های منی بهداشت و سالمت
و مکالما مستقی با مخاطبان.
 توسعه سالمت و ایمنی و بهداشت گروه هدف :همکاری با تمام ا ضای گروه هدف ،نمایندگی هایدولتی ،اتحادیه های تااری (بسته به نیاز) و سازمان های موثر در انتقال پیام های بسیج به
مخاطبان (بر اساس تاربه های اسنادی و اطال ا قابل اطمینان)
2.2

چگونه یک بسیج اطالع رسانی موفق برگزار کنیم؟
راهبردهایی که برای برگزاری یک بسیج اطالع رسانی موفق میبایست مورد توجه قرار گیرد تا بتوان یک
بسیج اطالع رسانی موفق را ایااد نمود بسیار مائز اهمیت میباشد .در زیر این راهبردها را مورد بررسی
قرار میدهی .
 - 1انییزش و آموزش:

بسیج اطالع رسانی از موانعی که در راه فعالیت وجود دارد ،میکاهد و انییزه فعالیت را زیاد میکند .در
مقایسه ،آموزش یک تاربه بسد دهنده است .آموزش از مثالهایی برای آشکار کردن یههای مسئله
استفاده می کند و گرچه اطمینان را کاهش میدهد اما ادراک را افزایش میدهد .بسیج اجتما ی انییزه
مخاطبان را به با ترین مد می رساند ،اما دانششان را افزایش نمیدهد .سعی کنید در بسیج اجتما ی از
آموزش استفاده کنید و بدین طریق به این دور باطل که در آن تنها مسئلهتان را به نمایش میگذارید و آن
را تغییر نمیدهید پایان دهید .به طور مت هر بسیج اطالع رسانی ،اثرا آموزشی نیز دارد اما آن آموزش در
مل و از طریق تاربه میباشد ،نه از طریق افزودن دانش مخاطبان)P.R Smith, chris, berry, 1997( .

11

 - 2تحلیل نیروها:
تحلیل نیروها در یک بسیج اطالع رسانی به معنای بررسی وامل و مقو تی پیش بینی شده و غیر قابل
پیش بینی که در راه اجرای بسیج بر سر راه شما قرار دارد میباشد .دراجرای یک بسیجاطالعرسانی میدانید
چه چیز برایتان مه است .همچنین میدانید که چه چیزهایی نیاز به تغییر دارند .از خودتان بپرسید :چرا
این تغییرا رخ نمی دهندچ سعی کنید یک نمودار از نیروهای مخالف و موافق آنچه مایلید اتفاق بیفتد رس
کنید.
افراد ،انستیتوها و سازمان هایی را که درگیر مسئله هستند لحاظ کنید و مساب کنید که دقیقا کدام بخش
از ساز و کارتان را می خواهید برای رسیدن به هدفتان تغییر دهید .وقتی پتانسیلهای موافق و مخالف را
تعیین کردید درنیر بییرید که مخاط

مورد نیر شما در هر مرمله کیستچ سپس به مسئله از نقطه نیر

آنها نیاه کنید سپس تازیه و تحلیل کنید که ما چطور میتوانید نیروهای له و لیه (فرصت ها،
تهدیدا  ،نقاط ضعف و نقاط قو ) را برای غلبه بر موانع موازنه کنید)Ibid, 55( .در بخشهای بعدی روش
اناام این تحلیل را به تفسیر توضیح خواهی داد.
 - 3ساده سازی مفاهی :
بسیج های اطالع رسانی مورد نیاز هستند چون برای مل یک مشکل ضروری باید موم را از آن آگاه کرد.
مشکال غیر ضروری شاید نیاز به آموزش یا اطالع رسانی داشته باشد ،اما این لزوم بسیج اطالع رسانی را از
بین نمیبرد.
بسیج های اطالع رسانی تمرین برقراری ارتباط هستند.
به طور مثال اخطارهای مربوط به آتش سوزی را که روی در اتاقهای بیمارستانها با آن برخورد میکنید را
در نیر بییرید .اگر بوی دود به مشامت ان رسید انتیار یافتن دستورالعملهایی مانند :زنگ خطر را بزنید ،به
زم را در اختیار شما می گذارد،

مکان امن بروید ،به گروه آتش نشانی خبر بدهید .این مداقل اطال ا

اطال اتی که دقیقا با موقعیت تطبیق دارد .این یعنی استفاده از یک « د و به ملِ ساده و بدون ابهام» که
نیازی به تعریف و توضیح ندارد)Ibid,56( .
 - 0اجزای صحیح ،ترتی درست
بسیج اطالع رسانی شامل مامو های اندیشیده شده از تبادل اطال ا

وافشاگری است که تالش میکند

«مخاطبان» را از وضعیت بی تفاوتی به وضعیت آگاهی و سپس به مشارکت در فعالیت ها (محرک) و در
نهایت به خشنودی سوق دهد .اگر این موضوع اتفاق بیافتد ،شرکت کنندگان و مامیان بسیج اطالع رسانی
آماده قدم های بعدی خواهند بود .یک بسیج اطالع رسانی خوب باید مثل یک کتاب باشد که در آن محصول
نهایی مه ولی نامشخ

است .نشان دادن مشکل ممکن است موج
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جل

توجه و نیرانی افراد شود اما به

تنهایی آنان را درگیر مل نخواهد کرد .باید به آنها نشان داد که فرصت ایااد تغییر و ملی کردن راه مل
وجود دارد و شیوه مل را به آنها نشان داد و شراید مشارکت آنها را فراه کرد .بسیج های اطالع رسانی
درباره دانستن چیزی نیستند بلکه به مشارکت مردم در شکل دادن به رویداد هایی مربوط هستند که با ث
ملیاتی شدن آن راه مل ها می شوند (.)Ibid,56
 - 5از آناایی آغاز کنید که مخاطبان شما قرار دارند:
این اصل یکی از اصول شناخته شده بسیج اطالع رسانی است ،باید توجه داشت که نیاز مخاطبان چیست،
کارشان چیست ،به چه فکر میکنند .در این صور است که نتیاهای که بسیج اطالع رسانی پیشنهاد می-
کند مناس مال مخاط

است ( .)Ibid,57به نوان مثال هنیامی که مخاطبان ما کودکان آفریقایی هستند

که دچار سوء تغذیه شدید میباشند نمیتوان پیام بسیج را مصرف 5نوبت میوه و سبزی در روز قرار داد .در
این بسیج باید راهکاری برای تامین مواد غذایی اولیه برای ان کودکان اندیشیده شود تا بتوانند از گرسنیی و
قحطی ناا یابند.
 - 1ساخت یک مسیر بحرانی:
همه مسائل پیچیده هستند ،اما بسیج اجتما ی نباید اینیونه باشد .پیچیدگی انییزهها را از بین میبرد ،با ث
می شود مردم امساس گیای کنند .بسیج اجتما ی نمیتواند همه تصویر باشد .به جای آن باید یک راه،
یک رد پا ،یک مسیر بور ،یک مسیر انحرافی باشد .تالش نکنید تمام مسئله را مطرح کنید ،بسیج اطالع
رسانی خود را مطرح کرده و فقد بر آن تمرکز کنید .در هر مرمله آنقدر توقف کنید تا به اهداف آن برسید.
هر مرمله خود یک هدف بزرگ یا کوچک است .بسیج اطالع رسانی را به صور یک سری مرامل که هر
یک به دییری می اناامد (گام به گام) طرح ریزی کنید .تالش کنید نیروهای همراه و مقابل را مشخ -
کیند ،طرمی از مشکل آماده کنید (مردم ،سازمانها و نهادهایی که درگیر مسئلهاند) .در بخشهای آتی
درباره گام های پیشبرد یک بسیج اجتما ی به تفضیل صحبت خواهی کرد)Ibid,58( .
- 1بسیج اجتما ی برای «غیر قابل قبولها»:
برای آنکه مردم در یک بسیج اجتما ی شرکت کنند ،زم است دقیقا جبهه مورد نیر بسیج اجتما ی روشن
گردد .بسیج اجتما ی که به شیوه ای قدرتمند ،توسد جمع کوچکی از افراد ممایت می شود نیاز به
سازماندهی قوی دارد .برای جذب موفقیت بسیج اجتما ی ،نیاز به جذب کمکهای وسیعتر و بیشتری است.
موما مسئله یافتن بخشهایی از یک موضوع یا دغدغه است که برای گروهی از مردم غیر قابل پذیرش
باشد .باید فهمید دقیقا چه چیزهایی در آن ها این انییزه را ایااد می کند که از مسئله مورد نیر ممایت
کنند .معمو بهترین کار این است که بر قسمتی کوچک از مشکل تمرکز کنید که برای  11درصد مردم غیر
قابل پذیرش است ،نه اینکه به کل موضوع که فقد  1درصد با آن مشکل دارند بپردازید)Ibid,59( .
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 - 0با ث چیزهای واقعی شوید ،وقایع نه مبامثا :
بسیار اتفاق میافتد که بسیج های اجتما ی مشغول جمع آوری اطال ا یا انتشار آن بین کسانی هستند که
در مال ماضر نیز با آن موافقند .بسی ار رایج است که بسیج اجتما ی ایااد تغییر ملی مورد نیاز در زندگی
روزمره را فراموش میکند و در پاسخیویی دائمی به تبلیغا دییران گرفتار میشود .معمو موثرترین وقایع،
کنش های مستقی هستند ( )Direct Actionبخصور هنیامی که بتوانند بر پایه های اخالقی یا لمی یا
اقتصادی توجیه شوند ،در این مالت بسیج های اجتما ی بیشترین ممایت را دارا هستند( .)Ibid,60اگر در
بسیج اجتما ی تنها به نشر پیام های بسیج در میان طرفداران پرداخته شود و باای ارائه راهکار ملی صرفا
به تبلیغا

گسترده دست زده و با مخالفان به مبامثه صرف بپردازی شکست ما متمی است .می بایست

برای همراه کردن مردم در راه هدف های بسیج به ارائه راهکارهای درست و ملیاتی پرداخته و ا ضاء را در
جهت جذب افراد بیشتر ترغی نمایی .
 - 1آنچه منیورتان است را بیویید:
ما هر روزه در معرض چند صد پیغام هستی  ،تقریبا همه آنها نادیده گرفته یا دور انداخته می شوند .تنها
تعداد معدودی مورد توجه قرار می گیرند و هر آنچه که فه پیغام را مشکل تر کند ،با ث می شود تا کمتر
مورد توجه قرار بییرد .رامت ترین کاری که می توان اناام داد این است که پیغام صریح و رک باشد.
( )Ibid,61باای بیان یک صفحه در فواید شیر مادر به یک بار موثر در این باره بسنده کنی .
 - 14تضاد را در وقایع بیابید و خبر بسازید:
ناسازگاری و تضاد در تا بسیج اجتما یاست .بدون تضاد منافع و الئق بسیج اجتما ی زم نخواهد بود.
بسیج های اجتماعی هنگامی خبرساز می شوند که تغییری ایجاد کنند ،تفاوتی به وجود آورند
یا به گونه ای متفاوت رفتار کنند.
گاهی اوقا بسیج های اجتما ی به لحیه ای تعیین کننده دست می یابند که در آن جامعه ،یا یک شخ
بر سر انتخاب یکی از دو گزینه مخالف تقال می کندو باید گزینه جدید را بر گزیند .بسیج اجتما ی در باب
اجبار در تغییر وضع موجود است .بنابراین تضاد در بطن آن است .در واقع بسیاری همین تعریف را از بسیج
اجتما ی دارند (.)Ibid,61
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از طریق تصاویر رابطه برقرار کنید:
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درهر مرحله ،کامالً به گام های موجود در بسیج اجتماعی فکر کنید و برنامه رسیدن به هدف
را از آخر به اول تنظیم کنید.
بسیج اجتما ی در راه انتقال پیام از کانال های متعدد(کانالهای بین فردی،کانال های گروهی ،کانال
های سازمانی و اجتما ی ،کانالهای ارتباط جمعی) استفاده می کند .با توجه به اینکه تصاویر بسیار
قدرتمند تر از کلما هستند یک تصویر خوب کل خبر را بازگو می کند .به یاد داشته باشید که بسیج
های اطالع رسانی چندکاناله (خصوصا کانالهای صوتی و تصویری) با فاصله چشمییری موفق تر از
بسیج های اطالع رسانی تک کاناله هستند ( .)Ibid,63به بار دییر برای ارتباط با مخاطبان از رادیو،
تلوزیون ،تصاویر و  ...استفاده کنید و هرچه تعداد کانالهای ارتباطی متنوعتر و ینیتر باشد موفقیت
بسیج بیشتر است.
 - 12پیغام نفرستید:
برگزاری بسیج اجتما ی مانند یک گفتیو با جامعه یک فرایندی دوطرفه است .برقراری ارتباط هنیامی
اتفاق میافتد که ایده های بسیج اجتما ی وارد تهن شخ

دییر شود و فهمیده شود .لت ناکامی

برخی از بسیجهای اطالع رسانی این است که تنها با مامیان خودشان رابطه برقرار میکنند و نه با
مخاطبانی که میتوانند تغییر ایااد کنند .بسیج اطالع رسانی اشا ه یک طرفه دیدگاههای شما یا پخش
پیام مانند برنامه رادیویی نیست .بسیج اطالع رسانی « برقراری ارتباط مل ،ارسال اطال ا از تهن یک
نفر به تهن دییری است» ( )P.R Smith, Charis, Berry,1997میبایست افرادی را که می توان همراه
کرد شناسایی کرد و با اتخات تدابیر جدید آنها را با بسیج همراه نمود.
 1.2اصول اساسی بسیج اطالع رسانی
در ایناا به چند اصل اساسی که برنامه ریزان بسیج اطالع رسانی باید به نوان دستور العمل در برنامه ریزی
بسیج اجتما ی مورد توجه قرار دهند اشاره می کنی :
 یک نصر ضروری در موفقیت بسیج اجتما ی این است که پیام ها باید در معرض دید و استفادهگروه گستردهای از مخاطبان قرار گیرد.
 رسانههای جمعی میتوانند نقش مهمی را در ایااد آگاهی و دانش ،تحریک ارتباطا بین فردیو تشویق مخاطبان به مشارکت در فعالیت های بسیج اجتما ی ایفا کنند.
 -استراتژی تقسی بندی مخاطبان موج

افزایش تاثیر پیام های بسیج اجتما ی بر مخاطبان می

شود (پیام های خار برای مخاطبان خار)
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 به هنیام و در دسترس بودن رسانه ها و پیام های بسیج اطالع رسانی به موفقیت آن کمکچشمییری می کند(.)Lesser,1974
 توسعه پیام باید جزء جدایی ناپذیر از بسیج اطالع رسانی باشد. ارزیابی روند بسیج اطالع رسانی ضروری است ،این ارزیابی شامل نحوه اجرای بسیج اجتما ی،ارائه داده ها در تولید و انتشار پیام و همچنین واکنش مخاطبان است.
 تعمی نتیاه گیری از بسیج اجتما ی نصر ضروری است ،همانطور که باومن ( )2000اشاره می-کند  ،برنامه ریزان بسیج اجتما ی باید به وضوح بر نتایج ماصله از بسیج اطالع رسانی که امکان
پذیر ،دست یافتنی و قابل اندازه گیری است متمرکز شوند.
 اندازه گیری دقیق نتایج بسیج اطالع رسانی ضروری است. برای ارزیابی یک بسیج اطالع رسانی موفق و مفید طرح های پژوهشی باید شامل منابع و روشهای کافی باشند.
 انتشار نتایج ارزیابی بسیج اطالع رسانی جهت استفاده سایر برنامه ریزان بسیج اجتما ی امریبسیار میاتی است ،د یل شکست و موفقیت بسیج های اطالع رسانی قبلی می تواند کمک زیادی
به برنامه ریزان در طرامی بسیج اطالع رسانی کند.
 بسیج های اطالع رسانی می توانند از تکنیک های بازاریابی اجتما ی نیز بهره ببرند ،به باردییر با برگزیدن یک نام تااری برای بسیج اجتما ی اقدام به انتقال موثرتر پیام به مخاطبان خود
کنند (.)Bavman,2000
 استفاده از مدل های نیری در مداخال تغییر رفتار مخاطبان -هدفمند و متناس

بودن پیامهای بسیج اطالع رسانی از نیر سن ،جنس ،فرهنگ و( ...استفاده از

تکنیک های نیازسنای مخاطبان و تحقیقا سازنده)
 ارائه اطال ا دقیق و اساسی ،از طریق پیام های روشن و بدون ابهام کارکردن با ا ضای جامعه به نوان مدافعان خدما بسیج اجتما ی پیوستن خدما بسیج به سایر مقررا جامعه (بطور مثال انتقال ارائه خدما ممل نقل از مراکزاجتما ی به کلینیک ها)
 پرداختن به هناارهای گروه همسا ن و فشار اجتما ی -آموزش مهار های رفتاری از جمله خود کارآمدی (.)Halpern,D. Bates,C 2004
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 2.2مقایسه بسیج اطالع رسانی و تبلیغات
غالبا بسیج اطالع رسانی و تبلیغا به یک معنی در نیر گرفته می شود ،مال آن که تفاو زیادی میان این
دو مفهوم وجود دارد .پژوهشی توسد الیو

در سال  1101پیرامون بسیج اطالع رسانی و تبلیغا

اناام

شده است .فرض اساسی این پژوهش این است که اهداف و فرایندهای تبلیغا تااری رسانه ها در اغل
موارد برای ارتقای سالمت افراد نامطلوب است .تفاو اساسی بین تبلیغا و بسیج اطالع رسانی وجود دارد،
الیو معتقد است که تبلیغا به خودی خود نمی خواهد من ار به تغییرا اساسی در رفتار مخاطبان در
جهت ارتقای سالمت آنان شود .جدول زیر مقایسه میان بسیج اطالع رسانی و تبلیغا را نشان می دهد:
تبلیغات و بازاریابی

بسیج اطالع رسانی

تمرکز بر امساسا و ادراکا نسبت به محصول ،تغییر نیرش

تمرکز بر شکل دادن یا تقویت تغییر نیرش و تغییر رفتار

مد نیر نیست
تشخی

برنامه ریزی بر اساس میل و خواسته های رضایت بخش
طرامی شده بر اساس میل و نیاز اشخار

نادرستی میل و خواسته های اشخار (چالش ها)

طرامی شده بر اساس مالقا های اجتما ی یا فردی در
مواجهه با خطر (چالش)

تالش برای هماهنگ ماندن با افکار مومی

معمو در مقابل جزر و مد افکار مومی

معمو  ،اگرچه نه منحصرا ،سود شخصی در پی دارد

معمو برای رسیدن به نفع شخصی یا اجتما ی طرامی نشده

هزینه شامل انتخاب در میان رقابت برندها

شامل هزینه های شخصی ،گاهی نارضایتی

نتایج معمو قابل اندازه گیری و آسان دیده می شود

اغل نتایجِ کوتاه مد مشکل به نیر می رسد

پاداش به آسانی قابل دیدن است

پاداش آن به سختی قابل دیدن است

_

افراد ممکن است برای اجتماع از رفتار مطلوب ممایت کنند اما
نه برای خود

_

تاربه بهترین راه برای تغییر نیرش است نه رسانه های جمعی

ا هداف تبلیغا معمو با اهداف ارتباطا اشتباه گرفته می

افزایش اهمیت تغییر رفتار ،تقویت نیرش ،تمایل به رفتار مثبت

شوند .تمرکز بر نتایج رفتاری با اهداف واسطه مانند تقویت

در جهت مورد نیر ،اتخات رفتار در بلند مد یا کوتاه مد ،

باورهای خریداران ،ایااد رضایت مصرف کنندگان ،مف بر

آگاهی از واق ناخواسته

جستیی نام تااری
ملزم به رد دلبستیی های اطفی
دریافت اطال ا در مورد محصو

و خدما آسان است

بسیار مساس ،اطفی (متی ممکن است مزام به نیر رسد)
اغل تصور می شود اطال ا غیر قابل ا تماد هستند زیرا مردم،
معمو دییران را لت بروز مشکل می دانند وبه دنبال توجیهی
برای دم همکاری هستند
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 2.2مروری بر نظریه های بسیج اطالع رسانی
در حال حاضر ،بسیج های اطالع رسانی به مراتب بیشرت به
ارزی ابی ظرفیت خماطبان از معانی پیامهای بسیج ،تفسیر
پیام ها ،یا مقابله در برابر پیام ها می پردازند .برنامه
ریزان بسیج اطالع رسانی به منیور اندازه گیری موفقیت بسیج اجتما ی و جدا کردن اثرا ماصل از فعالیت
بسیج اجتما ی از دییر منابع ،اقدام به ارزیابی فعالیت های بسیج اطالع رسانی و نتایج ماصل از آن می
کنند .این ارزیابی باید مبتنی بر نیریه های لمی باشد .یا فته های تحقیقا اخیر نشان می دهد که بسیج
های اطالع رسانی جدید ،به طور فزاینده ای بر نیریه های لمی استوار هستند .در زیر به برخی از نیریه
هایی که کاربرد بیشتری در بسیج های اطالع رسانی دارند اشاره می شود:
 نظریه استدالل ( :)Theory of Reasoned Actionاین نیریه بر پویایی کنش متقابل اجتما ی بین فردو جامعه و نتایج این فرایند تاکید دارد .صامبنیران این نیریه معتقدند که نیرش و رفتار یک فرد تحت
تاثیر دو امل مه است :اول اینکه نیرش یک فرد ،رفتارها و هناارهای تهنی او را نشان می دهد و خود
این نیرش های تهنی نیز به نوبه خود تحت تاثیر قاید رفتاری و هنااری هستند و امل دوم اشاره دارد به
اینکه رفتار یک شخ

تا مدی وابسته به نیر دییران است ( ملی که فرد اناام می دهد از سوی دییران

چیونه دیده می شود) .برنامه ریزان بسیج اجتما ی در ارزیابی فعالیت های بسیج از این نیریه بسیار استفاده
می کنند.)Westet & The Annenbery School For Communication: 2001( .
 -نظریه شناختی اجتماعی

(Cognitive Theory

 :)Socialاین نیریه نشان می دهد که خودکارآمدی

( ا تقاد به داشتن مهار ها و استعدادهای ضروری برای اناام رفتار در شراید مختلف) و انییزه برای اناام
رفت ار دو امل مه و ضروری برای تغییر رفتار است .به بار دییر فرد بر این باور است که توانایی اناام
رفتار خار در شراید مختلف و انییزه زم ا

از مثبت یا منفی برای اناام رفتار را دارد .این نیریه در

بسیج اطالع رسانی مبارزه با استعمال مواد مخدر به کار برده شد و اساس آن مبتنی بر ارتباط بین نیرش ها
و هناارهای تهنی با مقاصد رفتاری استعمال مواد مخدر بوده است (.)Ibid
 مدل رفتار بهداشتی محافظ ( :)Health Belief Modelاین نیریه به طور گسترده ای در بسیج اطالعرسانی سالمت مومی به کار برده می شود .بر اساس این نیریه دو امل مه بر اتخات رفتار بهداشتی
محاف موثر بار است از :امساس تهدید بیماری از سوی فرد ،ا تقاد به اینکه منافع ماصل از اتخات یک
رفتار بهداشتی محاف به مرات

بیشتر از هزینه های اتخات یک رفتار است .این نیریه در تعدادی از بسیج

های اطالع رسانی سالمت مانند بسیج پیشی یری از ایدز ،بسیج سالمت نوزدان مورد استفاده قرار گرفته
است(.)Rice & Sfotte 2001
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 -مدل تغییر مرحله ای ( :)Stages of Change Modelاین نیریه تغییر رفتار را به صور

مرمله ای و

دنباله دار در نیر می گیرد .بر این اساس  5مرمله شناخته شده که فرد برای تغییر رفتار باید این مرامل را
طی کند .بدین ترتی
مختلف تغییرا

افراد در پیوستاری از تغییر رفتار بصور مرمله به مرمله قرار می گیرند ،در مرامل

مشخصی رخ می دند .باید توجه داشت که ممکن است برخی از افراد بر روی این خد

پیوستارِ تغییرِ رفتار ،در یک مرمله بمانند و به مرمله بعد نروند .بنابراین این روند لزوما خطی نیست .این
نیریه در بسیج اطالع رسانی «کودکان  » Tobakoاستفاده شده و پژوهشیران در طرامی و تحقیقا بازاریابی
اجتما ی از آن سود برده اند ()Andreaen ,1997. Novelli, 1998
  :Agenda Settingاین نیریه به نقش رسانه ها درتغییر رفتا ر مخاطبان تاکید دارد و رسانه ها را بهنوان « دروازبان» اطال ا و تعیین کننده مسائل مه مطرح می کند .صامبنیران این تئوری معتقدند که
اطال ا یا مسائلی که مه به نیر می رسد در اغل

موارد در رسانه ها برای موم برجسته تر شده و الویت

سیاسی و اجتما ی پیدا می کنند (.)MC Combs & Shaw 1973
  :Framingبه طور کلی فری تئوری ،مرتبد با چیونیی سازمان دهی و بسته بندی اطال ا در پیام هایا در رسانه ها می باشد .به بار دییر ،این نیریه به یک ساختار ارتباطی (زبان ،تصویر ،پیام) و راه رسیدن
آن به شنوندگان یا بینندگان ،و چیونیی تفسیر آنان از اطال ا

جدید اشاره دارد

(.)Tuersky&Kahneman 1981
  :Primingصامبنیران این نیریه معتقدند که رسانه ها تنها بر برخی از مسائل متمرکز می شوند و ازاین طریق ارزیابی مردم را نسبت به مسائل ،افراد و یا اشیا تغییر می دهند .این نیریه بر این فرض استوار
است که مردم دانش مرفه ای درباره بسیاری مسائل را ندارند و در تصمی گیری های خود به آن توجهی
نمی کنند ،لذا بر اساس آنچه در تهن خود دارند تصمی می گیرند)lyengar & Kinger 1987 ( .
برنامه ریزان بسیج اطالع رسانی برای انتخاب یک نیریه مناس

برای طرامی بسیج اجتما ی باید به نکاتی

توجه داشته باشند:
 راه های اثربخشی کمپین :مداقل سه مسیر وجود دارد که بسیج های اطالع رسانی می توانند بر رفتارمخاطبان تاثیر بیذارند .راه اول این است که افراد در معرض مستقی پیام های متقا د کننده تولید شده
توسد بسیج اجتما ی قرار بییرند این ا مر از طریق تبلیغا در رسانه ها یا برنامه های آموزشی و یا سایر
برنامه ها میسر است.
راه دوم مربوط به انتشار موضوع بسیج اطالع رسانی به سایر نهادهای اجتما ی است از جمله :رسانه های
جمعی ،قوه ماریه ،مقننه ،دولت ،سازمان های مذهبی و ...راه سوم نفوت بسیج اطالع رسانی از طریق
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فرایندهای اجتما ی است .این امر از راه تعامل اجتما ی با ا ضای خانواده ،همسا ن و سایر ا ضای جامعه
صور می گیرد ،افراد از این طریق مشارکت در بسیج اجتما ی را فرا می گیرند و از هزینه ها و منافع نیز
آگاهی می یابند)Hornik & Yanovitzky, 2003(.
 شراید زمانی :برخی بسیج های اطالع رسانی ممکن است اثرا فوری داشته باشند در مالیکه برخی دییرتاثیرشان با تاخیر همراه است .این امر بستیی به استفاده از مدل مستقی آموزش یا استفاده از مدل
اجتما ی و نهادی انتشار پیام دارد (.)Ibid
 -طبیعت نتایج مورد انتیار :برنامه ریزا ن بسیج اطالع رسانی باید مشخ

کنند که بسیج اجتما ی چه

هدفی را دنبال می کند .آیا بسیج اطالع رسانی دارای هدف رفتاری است یا بر پیام های مربوط به یک رفتار
متمرکز شده است (.)Ibid
برای ترکی نیریه ها در برنامه ریزی برای بسیج اطالع رسانی باید توجه داشت:
 روش هایی ک ه بسیج اطالع رسانی برای تغییر رفتار مخاطبان مورد استفاده قرار می دهد اغلپیچیده هستند
 نیریه های ضعیف در طرامی بسیج اطالع رسانی به ارزیابی اشتباه منار می شود. بسیج های اطالع رسانی در یک روند پیچیده مل می کنند لذا محققان باید سایر نقش سایروامل اثرگذار را به مساب آورند ،این وامل شامل جمعیت ،ویژگی های شخصیتی ،ویژگی های
محید اجتما ی و ...می باشند(.)Ibid
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 2.2مفاهیم اساسی در یک بسیج اجتماعی
 2.2.2اصول تحلیل کانال در بسیج اجتماعی
یکی از اصول در تدوین یک بسیج ارتباطی انتخاب کانال و وسایل درست مگی باشگدکه پیگامهایتگان را ارائگه
دهید .در هر فرآیند ارتباطی ،منبع پیام باید کانالی را برای انتقال پیام خگود انتخگاب کنگد و تصگمی گیگری
برای انتخاب کانال مناس

و استفاده از آن ،بخش مه فرآیند ارتباطی است .بسیار با اهمیت است پیداکردن

کانالها و وسایلی که با مخاط  ،اهداف ویژه و بودجه برنامه ارتباطی شما ،متناس باشد .سه فاکتور ضروری
که به تصمی شما برای انتخاب کانالها و وسایل کمک می کند شامل:
 -1در دسترس بودن

 -2هزینه

 -3اهداف ویژه ارتباطی شما

کانالهایی که شما میبایست انتخاب کنید باید این سه خصوصیت را داشته باشد .یعنی بتوانید بگا توجگه بگه
امکاناتی و هزینه های مورد نیر خود و اهدافی که در نیر دارید آن کانال را در اختیار گیرید.
مثال وقتی بودجه یک بسیج شما در مد استفاده از تبلیغا تلوزیونی نیست نمیتوانید از آن استفاده کنیگد و
یا هنیامی که ساز و کار برگزاری همایش در سازمان شما وجود ندارد ،این مانال در دسترس شما نیست.
وقتی شما قصد ایااد بسیج اجتما ی مادران یک منطقه خگار را داریگد نیگازی بگه اسگتفاده از رسگانههگای
جمعی ندارید و این کانالها در ارتباط با اهداف شما نیست.
انواع کانال در بسیج های اطالع رسانی آموزشی
 -1کانالهای بین فردی ) :(Interpersonalپزشکان ،دوستان ،ا ضای خانواده ،همسران و مشاوران :انتقال
پیام از طریق این نوع کانال ها با اطمینان بیشتری همراه است و می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.
معای  :برای جمعیت های زیاد کاربرد ندارد ،سوگرایی های ارتباطی دارد و نیازمند استفاده از پرسنل ماهر
است.
محاسن :ترغی

کننده و انییزه بخش است و از تغییر نیرش و رفتار ممایت می کند ،پرسشهای

فردی

را جواب می دهد ،فواصل اطال اتی را پر می کند و قابل انعطاف است
 -2کانال گروهی) :(Groupبحثهای گروهی ،سمینارها و کارگاه ها ،نشستها ،جلسا مذهبی ،مراس ها،
رویدادهای ورزشی ،نمایشیاه ها و فروشیاه ها ،نمایش ها ،مسابقا و ...
معای  :کاربرد آن برای پاسخ به سئوا

شخصی ک است ،برای تشویق مشارکت گروههای اختصاصی و

گروه های بزرگ مناس نیست و استفاده از آن با موانعی روبروست.
محاسن :تعاملی است و به جزییا

م ی پردازد ،اجماع نیرا

را با ث می شود ،از تغییر نیرش و رفتار

ممایت می کند و اثربخشی آن در مواردی که ا ضا آشنا باشند بیشتر است.
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 -3کانالهای سازمانی و اجتما ی )  : (Organizational and Communityگروههایی که وظیفه جل
ممایت همه جانبه را دارند یا به نوان کانال انتقال پیام هدف برنامههای جل ممایت هستند.
 دست اندرکاران رسانهها شامل خبرنامهها گروههای اجتما ی مرتبد با موضوع بسیج گروه های مختلف تصمی گیرندگان جامعه -0کانال های ارتباط جمعی ) :(Mass Mediaکانالهایی که میتوانند در زمانی کوتاه به تعدادزیادی از
افراد پیام را منتقل کنند مانند رادیو ،تلویزیون های دولتی و غیردولتی ،روزنامه ،ماال  ،بیلبوردها ،خبرنامه
ها ،مانیتورهای بزرگ در گذرگاهها ،کتابچه ،پوستر ،سینما ،بسته های مطبو اتی و ...
معای  :تعاملی نیست ،به جزییا نمی پردازد ،در محتوا و زبان محدودیت دارد ،هزینه آن با ست.
محاسن :برای انتقال پیام های کوتاه و مقایق کلیدی کاربرد دارد ،پیام را مومی می کند و به تعداد زیاد
مردم میرسد.
نکات قابل توجه در انتخاب کانالهای بسیج ارتباطی


پیچیدگی کانالها و وسائل ارتباطی:

بیشتر در مورد کانالهای بین فردی و گروهی مد نیر قرار میگیرد .اینیونه کانالها به لت وجود روابد
انسانی دارای پیچیدگیهای خاصی است و میبایست برای استفاده از آنها تدبیر خاصی در انتقال پیامها
مشخ

نمود .مثال میتوان شیوهی ارائه پیام را به ا ضا آموزش داد تا در روابد بین فردی از آن استفاده

نمایند.


طول زمان باقی ماندن پیام:

هر کانال ارتباطی زمان مشخصی میتواند پیام را به مخاطبان ارائه دهد .بعنوان مثال در رسانههای جمعی
این امر کامال مشهود است .اما در کانال هایی که با ارتباطا انسانی در کار می کند به آسانی نمیتوان این
زمان را مدث زد.


قابلیت تعاملی کانال ها و وسائل ارتباطی

کانال هایی مانند رسانه های گروهی تنها به نوان رساننده پیام مل میکنند ولی کانالهای بین فردی و
گروهی و ...میتوانند در مین اجرای برنامه بازخورد های مخاطبان را نشان داده و همچنین از تعامال آنها
استفاده نماید.


ایااد فرصت کنترل برای گیرنده پیام:
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در کانالهای گروهی و ...مخاط

به لت فرصت ک برنامه امکان کنترل پیام و بررسی آنرا کمتر دارد اما

این مورد در رسانههای جمعی و پای های منتقل شده از این طریق به مرات بیشتر است.


قابلیت تکرار

قابلیت تکرار پیام از طریق کانال مورد استفاده از مواردی است که باید با توجه به نوع پیام مورد توجه قرار
گیرد .تکرار پیام از طریق کانالای متنوع برای مخاطبان میتواند در جذب آنها به هدف بسیج بسیار موثر
باشد .از سوی دییر کانالهایی مثل روابد بین فردی و رسانه های گروهی از قابلیت تکرار پذیری با یی برای
انتقال پیام به مخاط برخوردار هستند.
بسیج اطالع رسانی سالمت و رسانهها:
در طول دهه گذشته اختالفاتی میان مدیران سالمت مومی در مورد تاثیر رسانه های گروهی بر دستیابی به
اهداف مورد نیر وجود داشته است .از یک طرف افرادی ا تقاد دارند که رسانه های جمعی بسیار موثر
ه ستند و شناخت مفیدی و سازنده ای از معنای آموزش سالمت مومی ایااد می کنند و از سوی دییر
افرادی معتقدند که آموزش سالمت باید به جای استفاده از رسانه ها که روشی غیر فعال است ،از روشهای
پویاتری استفاده کند .برخی دییر از آموزش دهندگان نیز برای رسانه های جمعی نقش نسبتا محدودی را
در نیر می گیرند .افرادی که از استفاده وسیع از رسانه های جمعی ممایت می کنند معتقدند که رسانه
های جمعی بهترین وسیله برای رساندن اطال ا

لمی جدید به گروه بزرگی از مخاطبان (مردم) هستند.

رسانه های جمعی به نوان وسیله ای که می توانند سب

تغییر در آگاهی شوند فرض شده اند .اطال ا

صحیح یک کس العمل برانییزاننده ایااد می کند که به موج آن مقایق سالمت منار به تغییر در ارزش
ها و نیرش های سالمت می شود که در نهایت منار به تغییرا

در رفتار سالمت می شود.

()Griffith,S, Kntutson,A:1960
موضوع اصلی در توجه به ویژگی های یک بسیج اطالع رسانی سالمت ،انتخاب درست گروه مخاط
شناخت دقیق آن ها است و در درجه بعد ،انتخاب رسانه مناس

و

مانند تلویزیون ،رادیو و آگهی های خبری و

بروشور می باشد .تلویزیون را می توان موثرترین و محرک ترین وسیله ارتباطی با مخاط

به شمار آورد،

را دیو نیز در مناطقی که توزیع جمعیتی وسیع را با هزینه های پایین تری می تواند تحت پوشش قرار دهد
مورد توجه قرار گیرد .آگهی ها و تبلیغا خبری که شامل تصاویر گرافیکی ،استفاده از متن می باشند و ه
چنین بروشورها که از آن جهت مفیدند که شامل تصاویرگرافیکی و متن بوده و دارای این مزیت هستند که
می توانند پیام های پیچیده را منتقل کنند از کانالهای ارتباطی بسیج اطالع رسانی می باشند .دییر
متغیرهای با اهمیت مربوط میشوند به مکانیابی رسانهها ،شامل مواردی از قبیل مد

بسیج سالمت

خصوصا زمان و مد در معرض بودن افراد با رسانهها .طرامی برنامههای سرگرم کننده در رسانهها یک راه
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قدرتمند برای انتقال اطال ا

سالمت خصوصا برای گیرندگان خردسال که مصرف کننده اصلی این نوع

رسانهها هستند میباشد .چندین بررسی نشان دادند که در معرض قرار گرفتن با اطال ا
سالمت از طریق رسانه های سر گرم کننده متی به صور

و رفتارهای

مختصر می تواند تاثیر قوی داشته باشد .در

 3111بررسی که توسد پورتر نولی در سال  2441اناام شد ،بیش از نیمی از بینندگان گزارش کردند که
مسائلی درباره بیماری ها و یا چیونیی پیشییری از طریق تلویزیون یاد گرفته اند .برنامه های آموزشی
سرگرم کننده این ظرفیت را دارند که به نسبت معناداری از جمعیت دست یابند (.)Freimuth et al: 2004
تدوین بسیج اطالع رسانی مومی از طریق رسانه های جمعی نیازمند تعیین رفتار هدف می باشد تا تعیین
وامل خطر و یا ویژگی های مرتبد با رفتار و گروه هدف .پیام بسیج اطالع رسانی باید به طور خار با گروه
هدف مربوط بوده و اگر تعدادی از پیام های مرتبد وجود دارد باید شامل یک شعار پایدار و منطقی باشد.
همچنین موضوع پیام باید معتبر و توصیف کننده ا ضای گروه هدف باشد(.)Ibid
به نوان مثال می توان به بسیج اطالع رسانی ضد استعمال دخانیا که در سال  1114برگزار شد اشاره
کرد .فعالیت ها و پیام های این بسیج اطالع رسانی از طریق رسانه ها در اختیار مخاطبان قرار می گرفت.
تبلیغا

تلویزیونی ضد مصرف سییار از طریق تعامل با امساسا

مخاطبان ،درگیر کردن امساسا

مخاطبان از طریق مس همدردی ،ترس یا طنز ،ممایت و پشتیبانی از گروه هدف ( مصرف کنندگان
سییار)  ،منار شد مصرف کنندگان انییزه بیشتری برای ترک سییار داشته باشند لذا خواهان کمک های
بیشتری از سوی بسیج اطالع رسانی برای ترک مصرف سییار شدند (.)MC vey ,D. Stapleton, J, 2000
زمان کاربرد رسانه ها در بسیج اطالع رسانی:
 -1زم انی که پیام باید در معرض دید و استفاده گروه گسترده ای از مخاطبان قرار گیرد.
 -2زمانی که محدودیت زمانی وجود دارد.
 -3به منیور تسهیل در فرایند آموزشی مخاطبان
 -0زمانی که هدف اصلی بسیج اطالع رسانی ،افزایش آگاهی باشد.
 -5زمانی که در دراز مد پیییری امکان پذیر باشد.
 -1زمانی که بودجه کافی در اختیار باشد.
 -1زمانی که اهداف رفتاری بسیج ساده (فاقد پیچیدگی) باشد .به طور مثال تغییرا رفتاری ساده مانند
ایمن سازی یا آزمایش کلسترول به رامتی از طریق رسانهها میتواند مخاطبان را تحریک کند
()French,J: 2004
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 2.2.2پیام و ویژگی های یک پیام اثربخش
محصول بیان چرایی بسیج و آنچه قر ار است بگه گگروه مخاطگ منتقگل گگردد ،بررسگی وضگعیت موجگود و
شناخت مخاطبان برنامه خواهد بود .پیام های کلیدی توسد رمزگذاران و براساس ویژگی های منبع ارتبگاطی
تولید و آماده انتقال خواهد شد .اهمیت پیامهای کلیدی در دو نکته خالصه مگیشگود :ایگن پیگام هگا بخگش
کلیدی فرآیند شکل دهنده نیرش مخاط هستند و اثربخشی فرآیند ارتباط را نشان می دهند.
عناصر پیام
 -1چه اطال اتی ارائه می شودچ
اطال ا مقیقی ،تازیه رفتار به مرامل متعدد  ،معطوف بودن به مشکل همراه با ارائه پیشنهاد راه مل
 -2چه د یلی یا منافعی در جهت اقدام به مل به دست خواهد آمدچ
مشوق های اجتما ی ،بهداشتی ،روانشناختی ،مالی برای اقدام به مل چیستچ چه اقگدامی در مگال ماضگر
مه تر استچ مناقع آنی چیستچدرصور ادامه فعالیت های فعلی چه تهدبدهایی وجود داردچ
 -3چه اقدامی سازنده و مطلوب استچ
آن ممکن است به معنی جستاوی اطال ا بیشتر ،دستیابی به فرد خاصی  ،تست کردن برنامه باشد.
لحن پیام
لحن پیام ممکن است سبک،سنیین ،طنز آمیز ،خشمیین ،مضحک ،شاد ،نمایشی ...،باشد .به طور کلی لحگن
جدی اگر بیش از مد خسته کننده نباشد بهترین لحن برای خطاب به مخاطبان بسیج اطگالع رسگانی اسگت.
الوه بر توجه به لحن پیام باید از مو یه یا دیکته کردن رفتاری به مخاطبان نیز جلوگیری کرد
منبع
چه کسی صحبت می کندچ آیا فرد متخص

در زمینه مسائل بهداشتی استچ آیا منبع معتبر استچ

چیونه همسا ن یا افراد دییر در تعییر رفتار موفق بوده اند(مانندافرادمشهور)
انواع درخواست
درخواست که مذاکره ترغی کننده است استد لی است یا هیاانی چ مثبت یا منفی چ
انواع پیام
 -1پیام های دستوری :در این نوع پیام ها ،برای اناام فعال توصیه می شود و به گیرنده پیام مگی گویگد چگه
کاری را اناام دهد یا ندهد.
 -2پیام های آگاهی دهنده :این نوع پیام ها مقایق ،اطال ا  ،باورها و سایر اطال ا را در خود دارند.
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 -3پیام های ترغی

کننده :هدف آن تحت تاثیر قرار دادن ،متقا د کردن و یا تشویق مخاط به پذیرش یگا

مل به چیزی است.
 -0پیام های ارتباطی :هدف اصلی در یک پیام ارتباطی ،ایااد و مف رابطه میان طرفین ارتباط است.
نکته 2
پیام مورد نیر ما قرار است نیر ،ایده یا مقیقتی را به مخاط منتقل کنگد و محصگول بیگان چرایگی بسگیج،
بررسی وضعیت موجود ،شناخت مخاطبان برنامه و براساس اهداف برنامه ارتباطی تدوین خواهد شد.
نکته 2
پیام ،یک جمله کوتاه وساده (مداکثر 14کلمه) که ابزار ارتباطی کلیدی با مردم ورسگانه هگا خواهگد بگود
باید روشن و واضح  ،معتبر ،متناس با فرهنگ مخاطبان ،جالگ توجگه ،جگذاب و متناسگ بگا مخاطگ و
ویژگی های او باشد.
 2.2.2ویژگی های محتوایی یک پیام
 روشن و واضح :محتوای پیام روشن و واضح ارائه شده باشد. سازگار و بدون تناقض :تناقض بین بخش های مختلف یک پیام با ث سل ا تماد مخاط و کاهشاثربخشی آن است.
 -معتبر :پیامی که ا تبار خود را از منابع لمی و مورد قبول صگامبنیران کسگ

کگرده باشگد ،تگاثیر

بیشتری دارد.
 متناس با فرهنگ :دم تناس محتوا یا شکل پیام با فرهنگ مخاط مگانعی جگدی بگرای توجگه وپذیرش پیام خواهد بود.
 جال توجه :توجه را هوشیاری کامل تعریف می کنند .پیامی که بتوانگد مخاطگ خگود را بگه توجگهوادارد به طوری که تمام قوای تهنی برای مدتی به آن معطوف گردد ،اثربخشی بیشتری دارد.
 -جذاب :استفاده از ابزارهای جذاب در پیام ا

از محتگوا ،شگکل ،رنگگ و  ...بگه اثربخشگی آن کمگک

خواهد کرد.
 متناس با فرد و ویژگی های او :شناخت مخاط برای اطالع از این ویژگی ها ،گام اساسی در تولیگدپیام اثربخش است.
 ویژگیهای یک پیام اثربخش در زمان توزیع تنوع از نیر شکل :پیامی که با اشکال مختلف به مخاط برسد و محگدود بگه یگک شگکل منفگرد وخار نباشد ،تاثیر بیشتری در گروه هدف خواهد داشت.
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 -پیش آزمون شده :قبل از انتشار آن ،با روش مناس و لمی آزموده شود و اشگکا

آن اسگتخراج و

مرتفع گردد.
 پیشنهادکننده اقداما بعدی :پیامهایی ک ه تنها به ارائه مقایق و واقعیگت هگا بسگنده نمگی کننگد وپیشنهادگر اقداما

ملی مخاط هستند ،تاثیر مطلوبی دارند.

 منتقل با کانال های مناس  :در یک پیام اگر انتقال آن با کمک کانال های مناس گروه هدف اناامنییرد ،محکوم به شکست است.
 2.2.2ویژگی های طراحی یک پیام
طراحی پیام
پیامی که محتوای خوبی را با خود داشگته باشگد ولگی ایگن محتگوا بگدون برخگورداری از طرامگی درسگت و
استاندارد ارائه شود ،محکوم به شکست و بی توجهی است.
ویژگیهای طراحی پیام
 اجتناب از ارائه چند ایده به طور همزمان در یک پیام
 تناس با فرهنگ و زبان مخاط  :گاهی دم همخوانی پیام با فرهنگ و زبان مخاط با ث می شود گیرنگده
پیام آن را متعلق به خود نداند و در نتیاه آن را نمی پذیرد و به آن مل نمی کند.
 معرفی موقعیت ها و شخصیت های واقعی :پیامی که با استفاده از موقعیت های آشنا و واقعی طرامگی شگده
باشد ،برای مخاط آشنا و قابل باور تلقی می شود.
 شیوه متمایز پیام :استفاده از نوآوری در شیوه ارائه پیام ،می تواند به جذابیت و تشویق مخاط برای توجه به
آن منار گردد .فرم تکراری پیام در تهن گیرنده ،محتوای تکراری را تدا ی می کند.
 ماندگاری در مافیه
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 2.2.2اصول پیش آزمون پیام
پس از آنکه پیشنویس مواد و پیامها را آماده کردید ،متما آنها را در مورد مخاطبان مورد نیر پگیشآزمگون
کنید .اناام پیش آزمون سب
مشخ

میشود تا نقای

موجود در پیامها پیش از صرف هزینه و تولیگد نهگایی مگواد

گردد .همچنین جامعیت ،نقاط قو و ضعف ،مرتبد بودن موضوع با مخاطگ  ،و نیگز اجگزای گگیج
می شود در نهایت به شما در تضمین این مسگئله کگه

کننده ،مساسیت برانییز یا بحث برانییز پیام مشخ

پیام ارسالی شما همان پیامی است که مخاطبان مورد نیر ه دریافت می کنندکمک خواهد کگرد .در پگیش
آزمون باید مشخ

گردد که آیا پیام تولید شده از نیر محتوا و طرامگی مناسگ گگروه هگدف و قابگل درک

برای آنها هست یا نهچ
روش های انجام پیش آزمون
 -1استفاده از پرسشنامه های خود ایفا :پرسشنامه هایی که در اختیار گروه هدف قگرار مگی گیگرد و از آنگان
درباره اجزای کلیدی پیام پرسش می شود.
 -2بحث گروهی متمرکز :با انتخاب گروه های کوچکی از ب ین مخاطبان و ارزیگابی معیارهگای مگورد نیگر در
پیام تولید شده
 -3مصامبه :گاهی زم است با افراد منتخبی از گروه هدف مصامبه هایی درباره محتوا و شگکل پیگام تولیگد
شده اناام شود و با ا مال نیرا آنان پیام نهایی شود.
 -0گروه کارشناسان و دروازه بانان :استفاده از نیرا کارشناسگان و صگامبنیران آشگنا بگه موضگوع و دروازه
بانان( افرادی که می توانند جریان اطال ا به گروه مخاط را کنترل می کنند) برای رفگع اشگکا

پیگام و

نهایی کردن آن روش دییر پیش آزمون کردن به شمار می رود.
 -5استفاده از موقعیت های واقعی :گاهی زم است با ارائه پیام به گگروه مخاطگ در موقعیگت هگای واقعگی
مانند مراکز مضور آنان و بررسی کس العمل ها و نیرا آنان ،پیام را پیش آزمون کرد.
سئواالتی که می توان در پیش آزمون پرسید:

 -1مفهوم اصلی پیام چه بودچ از این پیام چه فهمیدیدچ
 -2فکر می کنید با دیدن این پیام باید چه کاری اناام دهیدچ
 -3آیا چیزی هست که فکر می کنید در این پیام نیامده استچ
 -0کدام قسمت از پیام را دوست داشتید و از کدام بخش خوشتان نیامدچ
 -5شکل ها و تصاویر آن چیونه بودچ نقاط قو و ضعف آن را بیان کنید.
 -1اگر جای ما بودید این پیام ها را برای چه کسانی و کاا توزیع می کردیدچ
 -1نیرتان درباره کسانی که در این تصاویر دیدید چیستچ
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 -0به نیر شما ،آنچه در این پیام بیان شده به مخاط کمک می کند یا نهچ آیا او را امیگدوارتر مگی کنگد یگا
ناامیدتر چ شما را امیدوارتر کرد یا ناامیدترچ
 -1آیا پیشنهاد یا نیری برای بهتر شدن این پیام داریدچ
 2.2.2انواع بسیج اطالع رسانی:

 بسیج اطالع رسانی تبلیغا :اصطالح بسیج اطالع رسانی تبلیغا در لیست خدما بسیاری از فعا ن تبلیغا و کانونهای تبلیغاتی به
چش میخورد .بطور خالصه کمپین تبلیغا برنامه ریزی هماهنگ و منسا در شاخه های مختلف تبلیغا
به همراه اج رای آنها بصور یک مامو ه مرتبد و با زمانبندی مشخ به منیور تاثیر گذاری بهتر و
پیشبرد اهداف بازاریابی و فروش میباشد که کلیه ملیا فوق به یک شرکت ارائه کننده خدما تبلیغاتی و
یا یک شخ دارای صالمیت محول میشود تا با تشکیل یک تی ملیاتی و بکارگیری متخصصان مختلف و
استخدام رسانه ها و ابزارهای ارتباط جمعی و ...بسیج اطالع رسانی تبلیغاتی را برنامه ریزی و اجرا نماید .هر
چند روش ثابتی برای مدیریت و اجرای یک بسیج اطالع رسانی تبلیغاتی وجود ندارد  ,ولی بر مبنای تاارب
قبلی  ,دفاتر تبلیغاتی و کانونهای تبلیغا در دنیا معو از چند الیوی اصلی پیروی میکنند و با توجه به نوع
سفارش و هدفیذاریها یک روش را انتخاب مینمایند ولی آنچه از اهمیت فراوانی برخوردار است قابلیت
اجرایی و کاردانی مسئول و مدیر بسیج اطالع رسانی در مواجهه و مل مسائلی مانند  :دم هماهنیی
بخشهای مختلف  ,تصحیح خطاها  ,تاخیرهای زمانی  ,تغییرا اجباری ا ضای تی  ,تغییر وظایف ا ضاء ,
تغییر ناگهانی استراتژی  ,تغییرا برنامه ها در رسانه ها و  ...میباشد .مسلما بسیج اطالع رسانی تبلیغاتی
یک شرکت  ,الهام گرفته از برنامه کلی شرکت و خصوصا اهداف بازاریابی آن میباشد .برنامه ریزی درست به
نوان اولین قدم با ث میشود تا از کوتاهترین و مناسبترین راه به نتیاه مورد نیر دست یافت .در زمان
برنامه ریزی باید فاکتورهایی مثل  :بودجه تبلیغا  ,وضعیت بازار  ,وضعیت رقبا و اهداف تبلیغا را در نیر
داشت .اجرای یک بسیج اطالع رسانی تبلیغا مستلزم صرف هزینه است  ,شرکتها به منیور کس نتایج
مورد نیرشان و افزایش بازده هزینه می کنند  ,بنابراین یک بسیج اطالع رسانی تبلیغا بر اساس ارزش و
اهمیت نتایج ماصل از آن مورد ارزیابی قرار میییرد .شرکتهای خصوصی معمو از قبل هیچ بودجه
مشخصی ا الم نمیکنند و در صور توافق مبالغ زم را برای آن اختصار میدهند .بنابر این توجیه و رایزنی
با سفارش دهنده از اهمیت با یی در زمان برنامه ریزی برخوردار است.
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 1.9.2سازماندهی نیروها و تقسیم وظایف در میان برگزار کنندگان چگونه باشد و چگونه و در
کجا از مشارکت مخاطبان استفاده نماییم؟
مفهوم مش ارکت کاربرد وسیعی در روند بسیج اطالع رسانی دارد ،مشارکت گروه های هدف در اجرای پروژه
ها و تصمی گیری های بسیج اجتما ی نصر اساسی در موفقیت بسیج اطالع رسانی است .برگزار کنندگان
بسیج اطالع رسانی ممکن است بخش خصوصی ،بخش دولتی یا اداره سالمت جامعه باشند .با توجه به نقش
برجسته برگزارکنندگان بسیج اطالع رسانی سالمت ،در ارتقای سالمت جامعه ،باید به نقش آنان در ایااد
فضا و جوی کاری که امساس تعلق مخاطبان و تینفعان به بسیج اجتما ی را تقویت می کند ،و همچنین
فراه کردن زمینه مشارکت آنان درتصمی گیری ها اشاره کرد .استفاده مطلوب از مشارکت مخاطبان و
تینفعان در فعالیت های بسیج اطالع رسانی متکی به اقداماتی است که در زیر به آن اشاره می شود:
 مشارکت سهامداران و سرمایه گذاران در فعالیت های بسیج اجتما ی در زمان مناس مشارکت طیف گسترده ای از تینفعان از جمله ،مصرف کنندگان ،مشتریان و مخاطبان استفاده از گروههای کوچک مانند کمیتههای فر ی با مهار های خار به منیور به مداکثررساندن بهرهوری از زمان
 توجه به تفاو های فرهنیی ،زبان ،جنسیت و  ....مخاطبان و تینفعان به یاد داشته باشید ا ضای بسیج اطالع رسانی لزوما کارمندان بهداشت و سالمت مرفه اینیستند .امترام به ا ضای بسیج اطالع رسانی که برای رسیدن به هدف مشترک کار می کنند
ضروری است.
 ایااد توافق در مورد اهداف و مقاصد ،نقش ها و مسئولیت های هر یک از ا ضا تالش برای نیه داشتن سهامداران در پروژه به جای متمرکز شدن بر برنامه های خود آگاهی از اهداف و سیاست ها و برنامه های تینفعان اطمینان از درک و اجرای صحیح وظایف توضیح چیونیی بهره مند شدن سهام داران از منافع متقابل به منیور افزایش انییزه مشارکت در نیر گرفتن محدودیت های بسیج اطالع رسانی (به طور مثال محدودیت در بودجه) روشن کردن نقش تینفعان در فرایند تصمی گیری برگزاری جلسا بی طرفانه ارزیابی روند و تاثیر مشارکت تینفعان و مخاطبان در فعالیت های بسیج اطالع رسانی اجتناب از اجبار مخاطبان در فعالیت های بسیج در صور نداشتن آمادگی برگزار کنندگان بسیج نباید تصور کنند که جامعه دانش کافی ندارد. ایده های خود را تحمیل نکنید.29

 به نیرا مخاطبان متی در صورتی که مخالف هستند توجه کنید. -ایده ها را محدود نکنید.

 2.2.2برای راه اندازی کمپین چه اقدامات اولیهای باید صورت بگیرد؟(مجوزها ،سازمانها و)...
.....چ
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 1.9.9مراحل طراحی بسیج اطالع رسانی:

مدیریت
پروژه
 اسرتاتژی توسعه سالمت جتزیه و حتلیل و طبقهبندی خماطبان
 توسعه منابع ارتباطیموجود

قبل از
برنامه ریزی

 تنظیم اهداف ارتباطی انتخاب کانال ها ووسایل ارتباطی
 ترکیب و توالیفعالیت های ارتباطی

برنامه ریزی
گام های بسیج
اطالع رسانی

 توسعه اسرتاتژی پیام توسعه هویت پروژه -توسعه مواد

تولید پیام

پیاده سازی بسیج
اطالع رسانی

مرحله
اجرایی

ارزیابی کام بسیج
اطالع رسانی

مرحله
ارزیابی
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گام های طراحی بسیج اطالع رسانی
مدیریت پروژه

استراتژی

تجزیه و تحلیل

ارتقای سالمت

مخاطبان

فهرست ارتباط

اهداف

کانال ها و
وسایل ارتباطی

 -برنامه ریزی برای

 -ایجاد یا تائید

 -جمع آوری

 -تهیه لیستی از

 -در نظر گرفتن هر

 -انتخاب کانال

مدیریت مشارکت

استراتژی ارتقای

جمعیت هدف و

منابع موجود در

 2سطح اشخاص،

برای انتقال پیام

ذینفعان ،زمان،

سالمت

نمایش مشخصات

جامعه یا سازمان

سازمان ها ،شبکه و

 -انتخاب بهترین

پول ،منابع دیگر

 -اندازه گیری

مخاطبان

 -ارزیابی نقاط قوت

اجتماع

کانال و وسیله

(جمع آوری و

اهداف در چهار

 -استفاده از داده

و نقاط ضعف

 -محدود کردن

ارتباطی براساس

تفسیر داده ها و

سطح افراد ،شبکه،

های کمی و کیفی

 -اصالح موجودی و

اهداف به  2یا 2

هزینه ،سهولت

تصمیم گیری)

سازمان ها و جوامع

موجود و جدید

فهرست راهنمای

هدف در هر سطح

دسترسی،

 -تصمیم گیری

و اطمینان یافتن از

 -اطمینان حاصل

موجود

 smart -بودن

اثربخشی ،تناسب

روشن برای روند

اینکه آنها روشن،

کردن از اینکه

 -در نظر گرفتن

اهداف

با مخاطبان و اهداف

بسیج اطالع رسانی

قابل اندازه گیری،

منابع داده های

ترکیبی از

 -در نظر گرفتن

بسیج اطالع رسانی

 -جدول زمانی

خاص و در دسترس

چند گانه درتایید

استراتژی های

اهدافی که الویت

-استفاده از ترکیب

روشن برای بسیج

باشند.

نتایج بسیج

ارتباطی شامل

باالیی دارند

کانال ها و وسایل

اطالع رسانی

 -اطمینان یافتن از

اجتماعی می باشد.

رسانه ها ،اشخاص و

 -برنامه ریزی

اینکه اعضای بسیج

 ...پس از فهرست

چگونگی اختصاص

اجتماعی از

بندی منابع.

منابع مالی و انسانی

استراتژی ارتقای

 -تصمیم گیری

سالمت آگاه هستند

برای انتخاب داده

و کامالً از آن

ها در هر مرحله

حمایت می کنند.

(شامل برنامه ریزی
زمان مناسب و
کافی برای جمع
آوری و تفسیر
دادهها
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ارتباطی

ترکیب و توالی

توسعه پیام

تولید

هویت بسیج
اطالع رسانی

اطالع رسانی

 -ترکیب و ترتیب

 -تعیین اینکه

 -استفاده از نمونه

 -توسعه تنظیمات

کانال ها و وسایل

اعضای بسیج

هایی از منابع دیگر

برای هر یک از

ارتباطی در جدول

اجتماعی برای

برای تنظیم بسیج

محصوالت مورد نیاز

زمانی

رسیدن به اهداف

اطالع رسانی

 هماهنگ بودنفعالیت ها با فصول
 در نظر گرفتنرویدادهای موجود
و آمادگی برای

خود به مخاطبان
چه می گویند؟ و
چگونه می گویند؟
 ساخت پیام ها براساس مراحل قبلی

مواجهه با

 -تجزیه و تحلیل

رویدادهای غیر

مخاطبان و اهداف

منتظره.

بسیج اطالع رسانی

 -تنظیم زمان برای

 -تولید ایده ها و

اجتناب از خستگی

بررسی مواد از

اعضا

منابع و ارزیابی آن

اجرای بسیج

ارزیابی

 -انتخاب و عقد

 -اجرای بسیج

 -جمع آوری و

اجتماعی

تفسیر اطالعات
کمی و کیفی
گردآوری شده طی
مراحل قبل

 -تولید هویت

قرارداد با تامین

بسیج اطالع رسانی

کنندگان و مدیران

 -توجه به انتظارات

(نام ،موقعیت ،لوگو،

فرایند تولید

ذینفعان در تمامی

تصاویر)

 بررسی دقیقخروجی و نتایج
 پیش آزمونتمامی موارد با
درنظر گرفتن
مخاطبان

 دریافت دستورکار عمومی
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مراحل
 یافتن منابعارزیابی

مراحل طراحی یک بسیج اجتماعی در حوزه ارتقای سالمت
اکنون با توجه به جداول باال به توضیح مراحل تشکیل یک
بسیج اطالع رسانی در حوزه سالمت میپردازیم.
گام نخست :تعیین چرایي بسیج( دالیل طراحی واجرای برنامه بسیج)
1.9.22
برای تعیین د یل طرامی و اجرای بسیج اطالع رسانی می بایست موارد مختلفی را مورد ارزیابی قرار دهی .
چرایی موضوع با توصیف دقیق مساله و تحلیل وضعیت روشن می شود .قبل از هر اقدام باید مساله یا
مشکل را تعریف کرد .مسأله یا مشکل پدیده ای است غیر ادی  ،که در روند کار سیست وجود دارد و چون
اخالل و بی نیمی ایااد می کند سب

افت یا کاهش کمی و کیفی جریان کارها و بازده سیست می گردد.

به بار دییر مسأله یا مشکل بار

است از شکاف بین وضعیت موجود و آنچه باید باشد .در گام بعدی

د یل پیشنهاد برنامه بسیج مشخ

شود و در این راستا پاسخ به موارد تیل ضروری است:

 بزرگگگی و شگگد مسگگاله :آیگگا مشگگکل مگگورد نیگگر ،تعگگداد افگگراد یگگا گگگروه هگگای زیگگادی ازجامعه را دربرمی گیردچ
 وامگگگل مگگگوثر در ایاگگگاد مسگگگاله :آیگگگا اغلگگگ جوانگگگ و وامگگگل ایاگگگادی ایگگگن مسگگگئلهشناسایی شده است و اطال ا معتبری در مورد آن موجود استچ
 ضگگرور برخگگورد بگگا مسگگاله :آیگگا سگگالمت جامعگگه مگگا تگگاثیر زیگگادی ازمشگگکل مگگورد نیگگرمی گیرد و از اولویتهای سازمانی ما میباشدچ
 توانگگگاییهگگگا و ناتوانگگگاییهگگگای سیسگگگت در برخگگگورد بگگگا مسگگگاله :آیگگگا اقگگگدام در مگگگورد ایگگگنمسئله با اهداف و رسالتهای سازمانی دستیاه مورد نیر مطابقت داردچ
 روش برخگگورد بگگا مسگگاله :آیگگا بگگرای برخگگورد بگگا ایگگن مسگگئله بسگگیج اطگگالع رسگگانی تنهگگاچگگاره کگگار اسگگتچ در ایگگن را سگگتا سگگوابق قبلگگی برخگگورد بگگا مسگگاله و لگگل موفقیگگت یگگا
شکست آنها چیست چ
 وضگگعیت دسترسگگی بگگه منگگابع مگگورد نیگگاز بگگرای برخگگورد بگگا مسگگاله :آیگگا منگگابع وهزینگگه ایکه برای برخورد با این مساله نیاز است ،قابل پرداخت استچ
مثال :نمونه ای از طرح بسیج اطالع رسانی هفته سالمت با تاکید بر تغذیه سگال (مگورد مطالعگه :شهرسگتان
مرد سال )1300
شهرستان مرد با جمعیتی مگدود  04444نفگر ،بگا توجگه بگه اینکگه مگد زمگان طگو نی از توسگعه
سیاسی و شهرسگتان شگدن آن نمگی گگذرد بگا مشگکال کگالن شگهرها نییگر ترافیگک ،آلگودگی هگوا،
34

ماشیه نشینی ،تراک جمعیت ،مسکن ،فقر شدید و ...روبه رو نیست و مطمئنا الیوی مشابهی با کالن
مبامثی مطرح است که میتوان بگه

شهرها در زمینه مشکال شهرنشینی ندارد .ولی در مورد تغذیه سال

صور خالصه به آن اشاره کرد .در زمینه وضعیت تغذیه ای طبق بررسی ها درصد مصرف روغگن جامگد و
پخگت و پگز  34درصگد گگزارش شگده کگه بگه نیگر میرسگد در بعضگی منگاطق مشگابه ،بیشگتر نیگز
باشگگد و فقگگد  20/5درصگگد خانوراهگگا از روغگگن مخصگگور سگگرخ کردنگگی بگگرای سگگرخ کگگردن غگگذا
استفاده می کنند  .و مال آنکه استفاده از روغن سرخ کردنی با

و مدود  01درصد مردم بیش از

 04گرم روغن در روز به ازائ هر نفر مصرف می کننگد درصگد زنگان چگاق و دارای اضگافه وزن 54
درصد می باشد و درصد خانوارهایی که از نمک سرسفره استفاده می کنند  01درصد می باشند .ضمنا بگا
توجه به اینکه در مرد باغ میوه و زمینهای کشاورزی وسیع وجود ندارد ( به لت بدی آب و هوا )
قیمگگت میگگوه وسگگبزی نیگگز گگگران مگگی باشگگد و تنهگگا میگگوه مقگگوی کگگه در تمگگام فصگگول و در
بین مردم زیاد استفاده میشود نیز رط

و فرآورده های جانبی آن (خرما و شیرهخرما) است.

با توجه به مطالعا اناام شده در زمینه وضعیت تغذیه مردم در شهرستان مرد و مشکال تغذیه ای که بگه
آن اشاره شد ( کاهش مصرف روزانه میوه وسبزی به لت گرانی ،استفاده بیش از مد از نمک و روغگن جامگد،
مصرف زیاد غذاهای سرخ کردنی) ،به نیر می رسگد الیوهگای تغذیگه ای مگردم منطقگه مگورد مطالعگه در
وضعیت مطلوبی به سر نمی برد بنابراین می بایست الیوی مناس

جگاییزین آن شگود .در ایگن راسگتا مگی

توان از بسیج اطالع رسانی به منیور انتقال و انتشار پیام های مبتنی بر ارتقای سالمت از طریق تغذیه سگال
استفاده نمود .ادامه مرامل اجرای این بسیج را ضگمن توضگیح مرامگل اجگرای بسگیج اطگالع رسگانی ارائگه
میدهی .
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1.9.22

گام دوم :تحلیل وضعیت موجود وتعیین اهداف

تحلیل وضعیت از نظر سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فناوری
PEST (Politically, Economically, Socially and Technologically) Analysis

شناخت محیطی که برای اجرای کمپین میخواهد مورد استفاده قرار گیرد در تعیین اسگتراتژی هگا و پیگاده
سازی آنها بسیار مائز اهمیت است .شناختی که منار به شناسگایی فرصگتهگا و تهدیگدا خگارجی طگرح
خواهد شد و بر موفقیت آن تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در این مرمله با تازیه و تحلیل و سناش محید داخلی ،نقاط قو و ضعف درونی (جنبگه هگایی کگه در راه
دست یابی به اهداف برنامه ریزی و اجرای تکالیف آن مسا د یا بازدارنده اند) ،شناسایی می شوند و همچنین
با کندوکاو وامل تاثیر گذار محید خارجی ،فرصتها و تهدیدهایی که نامیه مطالعاتی را تحت تاثیر قرار می
دهند ،بررسی می شود( .پیرس،رابینسون.)345 :1311،

تحلیل از نظر فرصت ها ،تهدیدها ،نقاط قوت و نقاط ضعف
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analysis

هدف از تحلیل و بررسی فرصت ها و تهدیدا محید خارجی ارزیابی این مسئله است که برای برگگزاری یگک
بسیج اجتما ی چیونه میتوان فرصتها را به دست آورد و از تهدیدا اجتناب کرد .بویژه زمانی کگه بگا یگک
محید خارجی غیر قابل کنترل روبرو هستی  .لذا قبل از برگزاری بسیج اجتما ی میبایست وضگعیت موجگود
را شناسایی و امکان سنای نمود.
بخشهای مختلف تحلیل  SWOTاز قرار زیر است:
 نقا ط قو یا  :Strengthsویژگیهای مثبت مربوط به درون یک سیست که باید تقویت شود.
 نقاط ضعف یا  :Weaknessesویژگی های منفی مربوط به درون یک سیست که باید اصالح شود.
 فرصتها یا  :Opportunitiesآنچگه بگه نفگع رونگد یگک سیسگت اسگت و از بیگرون مامو گه منشگا
میگیرد.
 تهدیدها یا  :Threatsآنچه به ضرر روند یک سیست است و از بیرون مامو ه منشا میگیرد.
نقاط ضعف( )Wنقاط قوت()S
تهدیدها()T
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فرصتها()O

قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی: SWOT
 -چیونه میتوان با بهرهگیری از نقاط قو

مداکثر بهرهبرداری را از فرصتها اناام دادچ)(SO

 -چیونه با استفاده از نقاط قو میتوان اثر تهدیدا

را مذف یا کاهش دادچ)(ST

 چیونه باید با بهرهگیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قو کرد یگا از شگد نقگاط ضگعفکاستچ)(WO

 چیونگه بایگگد بگگا کگگاهش دادن نقگگاط ضگگعف تگگاثیر تهدیگگدا را کگگاهش داد یگگا تاثیرشگگان را مگگذفنمودچ)(WT

مراحل انجام آنالیز  SWOTرا میتوان بصورت زیر بر شمرد:
 -1تشکیل جلسۀ تازیه تحلیل SWOT

 -2توصیح اجمالی هدف جلسه و مرامل اناام کار
 -3استفاده از روش طوفان تهنی برای شناسایی نقاط قو و ضعف و فرصتها و تهدیدا
 -0اولویتبندی وامل داخلی و خارجی
 -5تشکیل ماتریس SWOTو وارد کردن وامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی
 -1مقایسه وامل داخلی و خارجی با یکدییر و تعیین استراتژیهای WT ، ST ،WO ،SO

 -1تعیین اقداما مورد نیاز بری اناام استراتژیهای تعیین شده
 -0اناام اقداما و بررسی نتایج آنها
 -1برزو رسانی ماتریس  SWOTدر فواصل زمانی مناس
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 ماتریسهای مورد استفاده در روش تحلیل :SWOTدر ادامه نحوه اجرای ماتریسهای SWOTرا در ی مثال ملی نشان میدهی .
ماتریس اولویت بندی وامل داخلی
اثر بر ملکرد طرح
زیاد

زیاد

متوسد

ک

اولویت با

اولویت با

اولویت متوسد

اولویت متوسد

اولویت پایین

میزان اهمیت متوسد اولویت با

اولویت متوسد اولویت پایین

ک

اولویت پایین

ماتریس اولویت بندی وامل خارجی
اثر امتمالی بر طرح
امتمال وقوع

زیاد

متوسد

ک

زیاد

اولویت با

اولویت با

اولویت متوسد

متوسد

اولویت با

اولویت متوسد

اولویت پایین

ک

اولویت متوسد

اولویت پایین

اولویت پایین

ماتریس SWOT

نقاط قو
SWOT

نقاط ضعیف W

S

فهرست نقاط قو

فهرست نقاط قو

فرصتهاO

استراتژیهای SO

استراتژیهای WO

فهرست فرصت ها

با نقاط قو از فرصتها استفاده کنید

با فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید

استراتژی ST

استراتژیهای WT

تهدیدا

T

فهرست تهدیدا

بگگرای امتگگراز از تهدیگگدا از قگگو هگگا نقاط ضعف را کگاهش دهیگد و از تهدیگدا
بپرهیزید.

استفاده کنید.
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تحلیل SWOTدر فرآیند تشکیل استراتژی جزء بسیار مه محسوب میشود .تحلیل فرصگت هگا و تهدیگدا
خارجی اساسا برای ارزیابی این امر به کار می رود که بررسی کنی آیا بسیج اطالع رسانی میتوانگد از فرصگت
ها استفاده کرده و تهدیدا را به مداقل برساند و همچنین این تازیه و تحلیگل نقگاط ضگعف بگرای بررسگی
ملکرد روندهای کاری اثر بخش و تحقیق و توسعه مائز اهمیت است.
مثال:
طرح بسیج اطالع رسانی هفته سالمت با تاکید بر تغذیه سال (مورد مطالعه :شهرستان مرد سال )1300
تحلیل  SWOTبرای شناسایی و بررسی وامل موثر درونی (نقاط قو و ضعف) و وامگل تاثیرگگذار بیرونگی
منطقه (فرصت ها و تهدیدها) بر تغذیه سال در منطقه مورد مطالعه به کار می رود .در مقیقت این روش ،بگه
صور ابزاری برای شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژی های مناس

استفاده مگی شگود.

در ابتدا با سناش محید داخلی و خارجی منطقه ،نقاط قو  ،ضعف ها ،فرصگت هگا و تهدیگدها شناسگایی و
فهرستی از آن ها تهیه می شود و سپس با نیر خواهی از مردم و وزن دهی به هر یک از مسائل و محاسگبه و
تحلیل آن ها ،الویت ها مشخ

می شوند و برای برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضگعف و تهدیگدها و تقویگت و

بهبود نقاط قو و فرصت های موجود در ارتباط با تغذیه سال در منطقگه مگورد مطالعگه ،در نتیاگه گیگری،
پیشنهادها و استراتژی های مناسبی ارائه می شود.
شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدید ها:
برای ارائه راهکارها و س یاست های ارتقای سالمت از طریق تغذیه سال شناسایی وامل چهارگانه فوق بگرای
رفع ضعف ها و تهدیدها و بهبود قو ها و فرصت ها اجتناب ناپذیر تلقی می شود.
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عوامل داخلی موثر بر ارتقای سالمت در منطقه مورد مطالعه
هدف این مرمله سناش محید داخلی منطقه مورد نیر برای شناسایی نقاط قو و ضعف است ،یعنی جنبه
هایی که در راه دستیابی به اهداف برنامه ریزی و اجرای تکالیف آن مسا د یا بازدارنده است.
 -نزدیکی به دریا

نقاط قوت

 استفاده از غذاهای دریایی و القه مردم منطقه به ماهی در دسترس بودن سبزی در اکثر مناطق شهرستان دسترسی به روغن مایع در فروشیاهها القه مردم به مواد لبنی و ماستنقاط ضعف

-

محدود بودن مناطق کشاورزی و گلخانه ای شهرستان

-

استفاده نسبتا زیاد از روغن جامد و روغن میوانی

-

دسترس نبودن میوه خوب و ارزان

-

گران بودن قیمت میوه و سبزی در شهر

-

دم دسترسی تمامی مردم به شیر یارانه ای به اندازه نیاز روزانه

-

مصرف زیاد روغن در نانهای محلی ( فلزین )

-

نیرش مثبت مردم به استفاده از
روغن جامد و غذاهای پرچرب
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عوامل خارجی موثر بر ارتقای سالمت در منطقه مورد مطالعه
هدف این مرمله ،کندوکاو آثار محید خارجی در نامیه مورد مطالعه برای شناسایی فرصت هگا و تهدیگدهایی
است که منطقه در ارتباط با ارتقای سالمت با آن مواجه است .باید گفت ،فرصتها مامو ه امکان ها و فعالیت
هایی است که خارج از منطقه ،بر موضوع ار تقای سالمت به طور مستقی یا غیرمستقی موثر واقع می شگوند
و همچنین تهدیدها نیز وامل خارج از محید محسوب می شوند که در ناکارایی این نوامی تاثیرا مستقی
و غیر مستقی دارند .بر اساس مطالعا اناام شده و بررسی وضعیت محید و پیرامون منطقه مگورد مطالعگه،
فرصت ها و تهدید های موجود و موثر بر این منطقه از لحاظ تغذیه سال

بارتند از:

فرصت ها

 -نزدیکی به دریا ،عالقه مردم به مواد لبنی و ماست

تهدید ها

 -زیاد شدن فروشگاههای فست فود

41

تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدید ها
ماتریس ( SWOTعوامل تاثیرگذار بر تغذیه سالم در منطقه المرد)
قوت ها ()S

فرصت ها)(O

 5مورد

 1مورد

ضعف ها)(W

تهدید ها )(T

 1مورد

 1مورد

همانطور که در ماتریس با نشان داده شده در منطقه مورد مطالعه تعداد  5قو داخلگی در مقابگل  1نقطگه
ضعف داخلی ،و  1فرصت بیرونی در برابر  1تهدید بیرونی شناسایی و بررسگی شگده اسگت .بگدین ترتیگ در
ماموع  1نقطه قو و فرصت به صور مزیت ،و  0نقطه ضعف و تهدید به صور محدودیت ها و تنیناهگای
پیش روی منطقه مرد ،برای ارتقای سالمتی با تکیه بر تغذیه سال شناسایی شگده اسگت .بنگابراین در یگک
جمع بندی و تحلیل ساده می توان گفت مزی ت ها و محدودیت های ارتقای سالمت با تاکید بر تغذیگه سگال
در منطقه مورد مطالعه به لحاظ کیفی نیازمند ارزیابی دقیق تری است.
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ارائه استراتژی های ارتقای سالمت مبتنی بر تغذیه سالم بر اساس تحلیل swot

استراتژی رقابتی /تهاجمی ( :)soدر این استراتژی که تمرکز بر نقاط درونی و فرصت های بیرونگی اسگت،
موارد زیر برای بهره برداری از برتری های موجود به منیور ارتقای سالمت مبتنی بر تغذیگه سگال ارائگه مگی
شود:
 تاکید بر افزایش مصرف غذاهای دریایی از جمله ماهی به دلیل نزدیکی به دریا تاکید بر افزایش مصرف روزانه مواد لبنی به لت القه مردم به فراورده های لبنیاستراتژی تنوع ( :)STدر این استراتژی ،تنوع بخشی بر نقاط قو درونی و تهدیگد هگای بیرونگی متمرکگز
است .موارد زیر به منیور تامین پاره ای از نیازمندی های منطقه ای ،برای رفع تهدیدها ارائه می شود:
 تنوع بخشی و توسعه برنامه های تبلیغاتی(پوستر ،آگهی های تلویزیگونی ،برنامگه هگای رادیگویی و)...برای معرفی تغذیه سال مبتنی بر افزایش مصرف لبنیا  ،غذاهای دریایی ،سبزیاا و میوه و تاکید
بر مضرا استفاده بیش از مد از فست فودها
 افزایش تاکید بر استفاده از روغن مایع و روغن مخصور سرخ کردنگی ،و افگزایش آگگاهی مگردم درمورد ضرر استفاده از روغن های غیربهداشتی مصرفی در فست فود ها
استراتژی بازنگری ( :)WOدر این استراتژی ،ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی ،سگعی بگر آن اسگت تگا بگا
بهره گیری از فرصت های بیرونی ،پیشنهادهایی اساسی برای رفع نقاط ضعف فگراروی تغذیگه سگال منطقگه
مورد نیر ارائه شود که در زیر به آن ها اشاره می کنی :
 بازنیری در نحوه سرمایه گذاری و توزیع امکانا کشاورزی و گلخانه ای در سطح منطقه بگه منیگوردسترسی مردم به سبزی و میوه ارزان قیمت و مناس
 بازنیری و توسعه نهادها و سازمان های مرتبد در منطقه مورد مطالعه برای افزایش دانش و آگگاهیمردم به مصرف لبنیا و غذاهای دریایی (از طریق آموزش طبخ غذاهای دریایی)
 بازنیری در نحوه قیمت گذاری میوه و سبزی مناس و ارزان در شهر و افزایش توزیع شیر یارانه ایاستراتژی تدافعی ( :)WTاین استراتژی ،بر کاهش نقاط ضعف برای به مداقل رساندن یا مگذف کلگی
تهدیدها متمرکز می باشد:
 آموزش و اطالع رسانی به مردم در خصور ضرر استفاده از روغن های جامد و میوانی در طبخ غگذاو نان محلی منطقه (فلزین)
 -تشویق و ترغی مردم به استفاده از غذاهای سال و بهداشتی خانیی و کاهش مصرف فست فود
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گام سوم :تعیین اهداف برای برنامه بسیج اطالع رسانی()Campaigns
1.9.21
بعد از اجرای تحلیل  SWOTنیاز است اهداف برگزاری موضوع بسیج اطالع رسانی تعیین و مورد بررسی قرار
گیرد .گام اول تعیین هدف کلی برای بسیج است که به صور جملگه ای کلگی ،غیرقابگل سگناش و مگبه
نوشته می شود .تعیین اهداف اختصاصی برای برنامه بسیج ،گام بعدی است که بگه صگور

بگارا قابگل

سناش و برای زمان کوتاه تر نوشته می شود.
در اهداف اختصاصی باید این موارد مشخ

شود:

 .1قرار است چه چیزی ) (Whatتغییر کندچ بسیج اطالع رسانی به مخاطبان در مگورد
خطراتی که آن ها را تهدید مگی کنگد هشگدار مگی دهنگد و آن هگا را تشگویق بگه
برد اشتن قدم های ملی به سوی یک شیوه مطلوب و به مگداقل رسگاندن چگالش
های موجود و در صور امکان مذف این چالش ها می نمایند .تغییراتی کگه بایگد
صور پذیرد شامل موارد زیر می شود:
 افزایش دانش و آگگاهی از تهدیگدا سگالمتی مخاطبگان ،یگا افگزایش دانگش ازخدما بسیج برای کمک به جلوگیری از تهدیدا
 تغییر نیرش و انییزه مخاطبان ،به نوان مثال انتقال پیام های مبنی بر تگاثیرامنفی استعمال دخانیا بر پوست و ظاهر برای گروه هدف(جوانان)
 تغییر وامل ساختاری و نفوت گسترده تر وامل تعیین کننده سالمت ،بگه طگورمثال اجرای سیاست های هوای پاک برای کاهش آلودگی و بهبود سالمت
 دسترسی بیشتر خدما بهداشتی و درمانی ()Halpern&Bates 2004 .2چه کسی ) (Whoامل این تغییگر خواهگد بگودچ اغلگ سگازمان هگای دولتگی یگا
موسسا خیریه بسیج های اجتما ی را برگزار می کنند .از این دست می توان بگه
 ،NHSآژانس بین المللی غذا ،مرکز تحقیقگا

سگرطان و  ...اشگاره کگرد ( Cancer

)research UK
 .3برنامه در چه چارچوب زمانی ) (Whenاجرا می شودچ بسگیج هگای اطگالع رسگانی
معمو یک محدوده زمانی مشخصی دارند .این امر به این معنا نیسگت کگه تمگامی
بسیج های اجتما ی کوتاه مد هستند .برخی از بسیج های اطگالع رسگانی ماننگد
بسیج پیشییری از بیماری های قلبی استنفورد بگه مگد سگه سگال اجگرا شگدند.
همچنین اثربخشی بسیج های اطالع رسانی نیز متغیر است ،ممکن اسگت برخگی از
آنان اثرا فوری داشته باشند برخی اثراتشان با تاخیر همراه باشد .این امر بسته به
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استفاده بسیج اجتما ی از یک مدل مسگتقی یگا یگک مگدل اجتمگا ی -نهگادی از
انتشار پیام دارد( )Hornik & Yanvitzky: 2003یک بررسی متاآنگالیز (فراتحلیگل)
بر  00بسیج اطالع رسانی در موزه سالمت از طریق رسانه هگا مشگخ

کگرد کگه

بسیج هایی که مد زمان طو نی تری برگزار شوند موفق تر مل می کننگد .زیگرا
آنها زمان کافی ب رای افراد خصوصا آنهایی که در تغییر رفتار کُند هستند فراه می
آورد تا رفتارشان را تغییر دهند (.)Awopeto,O, Bimacombe,M: 2008
 .0میزان تغییر مورد نیاز چقدر ) (How muchاستچ
ویژگی های اهداف اختصاصی
اهداف اختصاصی میبایست دارای ویژگیهای زیر باشد:
• بر اقدام مشخ

و ویژه ای متمرکز باشد )(Specific

•

قابل اندازه گیری باشد )(Measurable

•

دست یافتنی باشد )(Attainable

•

منطقی باشد )(Reasonable

• زمان رسیدن به آن مشخ

باشد)(Time bounded

مثال  :بسیج اطالع رسانی بهبود برنامه غذایی دانش آموزان ()2440

What

Who

When

How much

توسعه ،پیاده سازی و ارزیابی برنامه غذایی دانش آموزان

کودک و نوجوان

پایان سال 2002

؟

اجرای برنامه غذایی دانش آموزان

تمامی مدارس منطقه

طی یک سال

افزایش  22درصدی

دستورالعمل تغذیه  MCYSو دستورالعمل بهداشت عمومی و

تمامی مدارس منطقه

طی دو سال

افزایش  22درصدی

ایمنی مواد غذایی
آگاهی از مزایای تغذیه مناسب برای کودکان و نوجوانان

دولت استانی
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طی  2سال

؟

 سطوح اهداف بسیج اطالع رسانیسطوح اهداف بسیج اطالع رسانی به چهار جزء تقسی می شود که این چهار جزء را با استفاده از مگروف اول
نام تین آنها اصتالما  INOSمینامند .این سطوح در زیر به تفصیل توضیح داده شده است:
 -2اهداف در سطح فردی) :(Individualمهمترین اهداف اختصاصی در سطح فردی می تواند پیامدهای
های جسمی ،وضعیت سالمتی و یا بهبود و پیشرفت

مرتبد با سالمتی همچون رفتارهای بهداشتی ،شاخ

های روانی -اجتما ی باشند.تغییر در رفتارهای مرتبد با سالمت ،آگاهی ،دانش ،نیرش ،خودکارآمدی و
مهار های رفتاری می توانند در تدوین این اهداف اختصاصی در سطح فردی در نیر گرفته شوند.
 -2اهداف در سطح شبکه) :) Networksوی ژگی های شبکه اجتما ی اثرا

میقی بر روی سالمتی

افراد جامعه دارد .بسیج ارتباط ا بهداشتی می تواند با ث شکل گیری ماهیت و کیفیت اطال ا در شبکه
اجتما ی شود و این شبکه های اجتما ی می تواند بر روی گروه های اجتما ی تاثیر داشته باشد .اشخار و
رهبران مه جامعه در ایااد چنین شبکه های اجتما ی بسیار مائز اهمیت هستند .این رهبران می توانند
برای تاثیر بر روی ا ضاء دییر شبکه به کار برده شوند.
 -2اهداف در سطح سازمانی)  : (Organizationalمحل های سازمانی شامل مدارس ،محل های مراقبت
بهداشتی اولیه ،سوپر مارکت ها و دییر خرده فروش های مواد غذایی می باشد .این سازمانها تنها کانال برای
پیام های ارتباطی نیستند بلکه محل هایی برای تغییر نیز به شمار می روند .مهمترین اهداف اختصاصی در
سطح سازمانی می تواند در راستای اثر گذاشتن بر روی سازمان ها به گونه ای که به تغییر رفتار در سطح
فردی منار شود،شکل دادن به سیاست های سازمانی ،منابع ،امکانا  ،فعالیت ها و هناارها در راستای
اهداف بسیج اطالع رسانی ،اثر گذاشتن بر روی سازمان ها برای تبدیل شدن به یک مدل بهداشتی سال
برای سازمان های اجتما ی دییر (به طور مثال یک اداره بدون سییار) باشد

 -0اهداف در سطح اجتماعی( :(Societalتاثیرا

اجتما ی به رفتار و سالمت انسان شکل می دهند.

وامل اجتما ی مانند رفتار هنااری ،قوانین و سیاست ها و محید های اطال اتی نقش مهمی در شکل دهی
و توانمندسازی فعالیت های بهداشتی در سه سطح دییر تغییرا دارند(فردی ،شبکه ای ،سازمانی) .بسیج
اجتما ی ارتباطا بهداشتی می تواند با ث بسیج افکار مومی و یا پیشبرد طرح های سیاسی شود.
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سطوح
فردی

اهداف
 افزایش آگاهی از عوامل خطر افزایش استعدادهای شخصی مخاطبان افزایش آگاهی از راه حل های موجود ،ایده ها و شیوه ها افزایش آگاهی از مشکالت بهداشتیافزایش فراخوان از ایده ها ،افزایش آگاهی از خدمات تغییر نگرش مخاطبانافزایش انگیزه مخاطبان -افزایش حمایت اجتماعی درک شده

شبکه

 افزایش نگرش مطلوب توسط رهبران جامعه (روحانیون،تجار سرشناس ،ورزشکاران) افزایش حمایت اجتماعی برای ایجاد تغییرات مثبت توسط اعضای شبکه (ورزشکاران و ستارگان سینما) افزایش تعداد و نوع مداخالت مربتط با سالمت در شبکه های بسیج اطالع رسانی (نیکوکاران ،خیرینمدرسه ساز ،خیرین سالمت)
 -افزایش هنجارهای مطلوب اجتماعی برای تغییرات مثبت

سازمان

 افزایش تعداد ذینفعان ،تصمیم گیرندگان یا افراد با نفوذ در سازمان با توجه به تغییر سیاست و یا اتخاذبرنامه های خاص
 افزا یش کمیت و کیفیت اطالعات مربوط به موضوع و تغییر سیاست های مورد نیاز افزایش اعتماد به سازمان و افزایش مهارت در ایجاد تغییر سیاست های مرتبط با سالمت افزایش اهمیت مسئله و ضرورت برای تغییر در سازمان .مثال بازنگری در چشم انداز و رسالت سازمانیدر راستای نیل به هدف کلی کمپین (ایجاد یک دستور کار)
 افزایش اطالعات پایه سازمانی مورد نیاز برای تغییر ،نه تنها مقدار (محیط اطالعات) و کیفیت اطالعاتبلکه دیدگاه و سطح ارتقاء هم در نظر گرفته شود
 افزایش اعتماد به نفس سازمانی واتخاذ صالحیت و شایستگی در ایجاد تغییرات مثال ارائه گواهینامهکارخانه سالم یا از این قبیل معیارها

اجتماعی

 افزایش فعالیت هایی در راستای ایجاد تغییرات اجتماعی مانند همکاری در میان گروه های اجتماعی افزایش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نگرش ها و عقاید که تغییر سیاست ها را مورد حمایت قرار میدهد
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مثال :طرح بسیج اطالع رسانی هفته سالمت با تاکید بر تغذیه سال
در مثال طرح بسیج اطالع رسانی هفته سالمت با تاکید بر تغذیه سال (مورد مطالعه :شهرستان مگرد سگال
 ،)1300هدف کلی بسیج اطالع رسانی افزایش آگاهی و اطالع رسانی تغذیهه سهالم در شهرسهتان
المرد است .اهداف اختصاصی بسیج اطالع رسانی بارتند از:
اهداف در سطح شبکه
 افزایش تعداد غرفه در مراکز توسد کارکنان و داطلبان سالمت از  0به 1 افزایش تعداد ویزیت راییان در مراکز از  314به  044مورد افزایش تعداد روستاهای پاکسازی شده در هفته سالمت از  10مورد به  24مورداهداف در سطح سازمانی
 افزایش تعداد فشار خون اندازه گیری شده در مراکز و خانههای بهداشت از  1044به 1544موردافزایش تعداد جلسا آموزشی برگزار شده توسد پرسنل بهداشتی ،کاردان ،کارشگناس و پزشگکبرای داوطلبان سالمت از  1به 11
اهداف در سطح فردی:
 -افزایش ارتقای سالمت در مخاطبان
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گام چهارم :تحلیل گروه هدف بسیج
1.9.22
مشخ کردن گروه هدفی که قرار است مخاط پیام های ارتباطی باشند ،در موفقیت یک بسیج اطالع
رسانی آموزشی نقش مهمی دارد.تازیه تحلیل مخاطبان یک مرمله مه در برنامه ریزی یک بسیج ارتباطی
است .تازیه تحلیل مخاط

شامل جمع آوری ،تفسیر و استفاده از اطال ا جمعیت شناسی ،رفتاری ومتی

ویژگیهای روانشناختی مربوط به مخاط

مورد نیر است .الوه بر مشخ

کردن گروه هدف کلی ،تعیین

زیرگروه هایی که قرار است دسته اختصاصی برنامه باشند و پیام های برنامه برای آنها تدوین شود ،به همراه
کس

اطال ا

زم از گروه مخاط

مورد نیر بخش های مده بسیج های اطالع رسانی آموزشی را شامل

می شوند .به الوه شناخت و توجه به ویژگی های دو گروه مخاط

اصلی (مستقی ) و فر ی (غیرمستقی )

در هر برنامه نیز از ضرور ه ای طرامی یک بسیج به شمار می رود .با مشخ
است مخاط

کردن گروه هدفی که قرار

پیام های ارتباطی باشند و تعیین زیرگروه هایی که قرار است دسته اختصاصی برنامه باشند و

پیام های برنامه برای آنها تدوین شود و در مرمله بعد ،اطال ا مربوط به نحوه تاثیرگذاری بر روی دسته
م خاط

اختصاصی برنامه ،طرامی بسیج شکل می گیرد.جمع آوری اطال ا

برای بدست آوردن درک

بهتری از مخاطبان به شما کمک می کند آنها را به گروههای کوچکتر و مشابه تری تقسی کنید .تقسی
بندی  ،فرایند شکستن مخاطبان بزرگ به تعدادی زیر گروههای کوچک که ا ضای آن شبیه تر(همیون تر)
به همدییر هستند تعریف می شود .و دسته بندی گروه مخاط
همیون تر با ث می شود تا اثربخشی برنامه افزایش یابد.

معیارهای دسته بندی مخاطبان:
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کلی برنامه بسیج به گروه های کوچک و

مخاطبان

معیار

 -جنسیت (چند درصد مخاطبان مرد و چند درصد آنان زن می باشند)

جمعیت شناختی

سن (دامنه سنی مخاطبان) شغل متوسط درآمد (میزان متوسط درامد مخاطبان چقدر است) تحصیالت (سطح تحصیالت مخاطبان) وضعیت خانواده محل سکونت مشخصه های فرهنگی (نژاد ،مذهب ،زبان و گویش محلی مخاطبان) -رفتار کنونی مخاطبان ( ارائه تصویری دقیق از رفتارهای مخاطبهان (سهیگار کشهیدن ،مصهرف

رفتاری

غذاهای چرب ،ورزش)...،
آمادگی مخاطبان برای تغییر پیامدهای اجتماعی و پزشکی که مخاطبان تجربه کرده اند -ارزش ها و باورهای بنیادین (مشخصات کلیدی شخصیت مخاطبان)

معیار روانشناختی

 سازمان ها و شبکه های اجتماعی که مخاطبان به آن تعلق دارند، -چگونگی صرف زمان و هزینه (تشریح سبک زندگی مخاطبان)

به منیور تازیه و تحلیل مخاطبان در بسیج اطالع رسانی می توان از تکنیک های کمی و کیفی استفاده
کرد .تکنیک های کیفی شامل بحث گروهی ،مشاوره ،مشاهده ،کمین ،خاطرا  ،مصامبه ...،است و تکنیک
های کمی شامل تکنیک پرسشنامه ( به صور تلفنی ،ارسال پست ،ایمیل )...،می باشد.
انواع مخاطب بسیج اجتماعی
 - 1مخاطبان اولیه  :مخاطبان اولیه افراد یا گروه هایی هستند که برنامه بسیج برای تاثیرگذاری بر آنها
طرامی و اجرا می شود.
- 2مخاطبان ثانویه :اگر نتوانی د روی گروه هدف تاثیر زم را بیذارید نیاز به تعیین گروه هدف واسد
دارید .گروه هدف واسد فرد یا افرادی هستند که دارای این قدر هستند که می توانند روی گروه
هدف اولیه تاثیر بیذارند.به عبارتی دیگر مخاطبان ثانویه افراد یا گروه هایی هستند که بر تصمیما
و رفتارهای مخاطبان اولیه تاثیر می گذارند و به طرامان و ماریان برنامه در دستیابی به مخاطبان
اولیه کمک کنند.برای تعیین گروه هدف واسد یا ثانویه ،به سوا

زیر پاسخ دهید:

 .1کدام یک از افراد می توانند به ما کمک کنند تا گروه هدف اولیه را تحت تاثیر قرار دهی چ
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 .2ماهیت و ویژگی های قدر گروه هدف واسد برروی گروه اولیه چیستچ
 .3چه کسی یا کسانی دارای تاثیر روی گروه هدف واسد هستند و می توانند آنها را تحت تاثیر قرار
دهند تا بر روی گروه هدف اولیه تاثیر بیذارندچ
مثال در برنامه های مختلف ممکن است ا ضگای خگانواده مخاطبگان اولیه،ارائگه کننگدگان خگدما سگالمت
(پزشکان ،پرستاران و سایر کارشناسان لوم سالمت) ،همسا ن ،رهبگران اجتمگا ی شگامل مخگاطبین ثانویگه
باشند.
مثال :طرح بسیج اطالع رسانی هفته سالمت با تاکید بر تغذیه سال
در مثال طرح بسیج اطالع رسانی هفته سالمت با تاکید بر تغذیه سال (مورد مطالعه :شهرستان مگرد سگال
 )1300مخاطبان بسیج اطالع رسانی بارتند از:
مخاطبان اولیه :موم مردم (مردان -زنان  34تا  35ساله ،دختران نوجوان)
مخاطبان ثانویه:
 اداره بازرگانی فرمانداری بهزیستی شبکه بهداشت ودرمان بیمارستانها مدارس ،معلمین ،مسئولین آموزش و پرورش مالس شورای اسالمی -اطال ا

وزار بهداشت

 -مسئولین فروشیاه های مصرف

گام پنجم :تدوین پیام ارتباطی برای برنامه بسیج
1.9.22
پیام ارتباطی بارتست از آنچه قرار است به مخاطگ گفتگه شگود یگا منتقگل گگردد و محصگول بررسگی
وضعیت موجود و شناخت مخاطبان برنامه است.
پیامهای کلیدی توسد رمزگذاران و براساس ویژگیهای منبع ارتباطی تولید و آماده انتقال خواهد شد.
معیارهای ارزیابی پیام های بسیج اطالع رسانی
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 -1پیام منتقل شده توجه مخاطبان را جذب نماید.
 -2مهمترین نکا در ابتدای پیام به مخاطبان انتقال داده شود.
 -3پیام ها واضح و روشن باشند .ناصری که می تواند مانع وضوح پیام شوند یا بگه وضگوح آن کمگک کننگد.
بارتند از محتوا ،زبان (واژگان ،زبان ویژه) ،تکرار ،پس زمینه (متن ،گرافیک ،موسیقی)...،
 -0تغییر رفتار یا ملی که در پیام از مخاطبان درخواست می شود پیچیده و غیر قابل اجرا نباشد.
 -5پیام ها با استفاده از مشوق های تغییگر رفتگار ( ممکگن اسگت فیزیکگی ،اقتصگادی ،اجتمگا ی ،اخالقگی،
مقوقی ...،باشد) به مخاطبان منتقل شود.
 -1ارائه نمونه ها و شواهدی برای فرصت ها و تهدیدها :طرامان پیام باید نمونه هایی از تهدیگدها (در ارتبگاط
با اناام ندادن رفتاری خار) و فرصت ها (در ارتباط با اناام دادن رفتاری خار) ارائه نمایند که ایگن نمونگه
ها ملموس ،واقعی و محتمل باشد.
 -1انتقال دهنده پیام منبع معتبری از اطال ا مورد نیر بسیج اطگالع رسگانی باشگد .توصگیف کننگده پیگام
ممکن است:
 ستاره (ورزشکار یا بازییر) مقام دولتی (رهبر یا رئیس سازمان) -متخص

(پزشک یا پژوهشیر)

 ماری مرفه ای (سخنیو) فرد ادی (مرد یا زن طبقه متوسد) -شخ

با تاربه (قربانی ،بازمانده)

 و یا شخصیت منحصر به فرد باشد.ا تبار یک انتقال دهنده پیام مرفه ای بستیی به قدر  ،تخص

درک شده ،صداقت ،جاتبه و شگباهت او بگا

مخاطبان دارد.
 -0پیام ها قابل باور باشند ،پیام ها باید واقع بینانه باشند .این بدین معنی اسگت کگه پیگام هگا نبایگد اد گای
افراطی داشته باشند یا از نمونه های افراطی استفاده کنند.
 -1پیام ها با لحن مناس به مخاط منتقل شود.
 -14پیام ها نباید توهین آمیز باشند یا مخاط را سرزنش کنند.
 -11پیام ها هویت بسیج اطالع رسانی را نمایش دهند .یک بسیج اطالع رسانی دارای نگام ،بیانیگه ،موقعیگت
تثبیت شده ،لوگو ،شعار و امتما تصاویر است .تعریف و شناسایی هویگت بسگیج اطگالع رسگانی در پیگام هگا
نصری مه در موفقیت بسیج می باشد.
مثال:
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پیام های بسیج اطالع رسانی هفته سالمت با تاکید بر تغذیه سال (مورد مطالعه :شهرستان مگرد سگال
 )1300در جدول زیر منعکس شده است:
 از روغن به میزان کزنان خانه دار

استفاده کرده و از

غذاهای سرخ شده اجتناب کنید
 -در طبخ غذا از روغن های مخصور سرخ کردن استفاده کنید

( 34تا  35سال)

 یک و ده فست فود در مدود  1444کالری انرژی دارد -چاقی برای سالمت مردم خطرناک و تهدید کننده است

دختران نوجوان

  13درصد چاقی ها ناشی از شیوه زندگی افراد است هرنوشابه برابر  14قاشق شکر است  .از مصرف نوشابه های گازدار بپرهیزید -بخش یمی از سرطان ها و بمیاریهای قلبی و روقی بر اثر سوء

کارمندان ادارا

تغذیه پرخوری است
 نوشابه های گازدار امل اصلی دیابت در ایران است -شکال

مدیران ادارا

و نوشابه های بدون قند رژیمی ضررش بیشتر از قند و شکر طبی

است ومضر و سرطان زا است .درخوردن فست فود افراط نکنید.
 سرانه مصرف نوشابه های گاز دار در ایران  04لیتر است. -نوشابه مصرف نکنید

 2.2.22گام ششم :تعیین تاکتیک وراهبرد ارتباطی
شناسایی و انتخاب استراتژی مناس ارتباطی برای طرامی ،اجرا و ارزشیابی برنامه بسگیج کگه بگرای هگر
راهبرد ارتباطی میتوان تاکتیکهای متعددی را درنیر گرفت .جهت شناسایی راهبردهای ارتباطی مگی-
بایست کانالهای ارتباطی زیر رامورد شناسایی قرار دهی :
 .1شناسایی کانال های ارتباطی مطلوب از نیر گروه مخاط
 .2شناسایی کانال های ارتباطی پرنفوت در محید هدف برنامه
 .3انتخاب کانال ارتباطی مناس براساس معیارهای ینی
تاکتیک های ارتباطی:
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بعد از شناسایی کانالهای ارتباطی مناس تاکتیکهای ارتباطی زیر را با توجه بگه بررسگیهگای اناگام شگده
مورد انتخاب قرار میدهی :
 .1ارتباط با رسانه ها (دیداری ،شنیداری و نوشتاری)
 .2مناسبت ها
 .3مصامبه
 .0سخنرانی
 .5مشاوره
 .1اجتماع ها و گروه های مختلف
 .1استفاده از گروه های ایمیلی ،وبالگ ها و وب سایت ها
 .0کنفرانس ها و همایش های مرتبد با موضوع
.1

بی ،مذاکره ،مناظره و سایر تکنیک های جل ممایت همه جانبه

 -بروشور

پست مستقیم

 نامه های عمومی نامه های طراحی -کیت های تبلیغاتی

مجله
روزنامه

 مقاله آگهی مجالت آگهی روزنامه پوشش خبری -ایمیل پیام های مناسب

اینترنت

 ایمیل پیام های عمومی سایت های اینترنتی -چاپ بروشور

انتشارات

 پوستر -خبرنامه
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 مقاالت -بیلبورد ها

عالئم در فضای عمومی

 چراغ عالمت -آگهی های وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس،مترو ،تاکسی)

تلفن

 تماس مستقیم اطالعات ضبط شده -تبلیغات

رادیو

 پوشش خبری -سخنرانی مهمانان

تلویزیون

 مستند آموزشی پیام های تلویزیونی سخنرانی -همایش های علمی

ارتباطات فردی(چهره به
چهره)

 دوره های آموزشی برنامه درسی(دروس مدرسه) تعامل و بحث و گفتگو با همکاران ،خانواده ،معلمان ،ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشهتی،رهبران افکار و ایده ها
 -همایش ها

رویدادها

 مسابقات نمایشگاه -مراسم اعطای جوایز

مثال :بسیج اطالع رسانی بهداشت مومی سال ( 2441نیویورک)
این ارزیابی برگرفته از مصامبه تلفنی با شرکت کنندگان بسیج اطالع رسانی بهداشت مومی ،بازخورد سگایر
گروه های بهداشت مومی ( ، )APHAبازخورد آمار و داده های برنامه و پیمگایش آنالیگن مگی باشگد .بسگیج
اجتما ی بهداشت مومی به شکل غیر منتیره ای مورد توجه گسترده موم مردم واقع شد به گونگه ای کگه
تعداد شرکت کنندگان این بسیج اجتما ی به بیش از  144نفر رسید.
اهداف برنامه ریزان بسیج اطالع رسانی بهداشت مومی بار بود از:
 افزایش آگاهی در مورد بهداشت مومی و نقش مه بهداشت مومی در زندگی روزمره مخاطبان موقعیت مدارس به نوان رهبران موثر و نوآورانه ،در گسترش بهداشت مومی تعامل با مخاطبان جدید از جمله سیاستیذاران و تامین کنندگان مالی ،در مورد ممایت از بهداشگتمومی
 جذب و الهام بخشیدن به نسل آینده بهداشت مومی مرفه ای از طریق ابزار غیر سنتیتاکتیک های ارتباطی بسیج اطالع رسانی بهداشت مومی:
برچسب:
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برچس

قرمز روشن :برچس « این بهداشت مومی است » .بسیج اطالع رسانی از ایگن برچسگ بگه نگوان

نام تااری خود استفاده کرده است .برای به مداکثر رساندن استفاده از آن این برچس به دو زبگان انیلیسگی
و اسپانیایی و در سه سایز طرامی شده است.

ویدیو:
بسیج اطالع رسانی بهداشت مومی برای انتقال پیام های بسیج به مخاطبان ویدیویی به کمک گگروه SS+K

و دانشا ویان دانشیاه کلمبیا تدوین کردند که نشان می دهد کگه از فعالیگت بسگیج اطگالع رسگانی بهداشگت
مومی در ایالت نیویورک می باشد .این ویگدیو از طریگق  ،You Tube ،Micrositeو هگ بگر روی  DVDدر
دسترس مخاطبان قرار می

گرفت.

وب سایت:
وب سایت این بسیج اطالع رسانی به ممایت از فعالیت ها و تبلیغ پیام های بسیج می پردازد .این وب سگایت
شامل فیل های تولید شده توسد دانشاویان گروه بهداشت ،دستور العمل زم در مگورد چیگونیی پیوسگتن
به بسیج اطالع رسانی ،اطال ا در مورد فرصت های شغلی در زمینه بهداشت مومی وکمبود نیگروی کگار و
فرم سفارش برای خرید تی شر های « بهداشت و درمان مومی» است.
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گام هفتم :تخصیص بودجه بسیج:
1.9.22
تعیین و تخصی بودجه در یک بسیج ارتباطی الوه بر مشخ
نشدنی ها» در برنامه ،بخشهایی را که نیاز به تخصی

کگردن «اناگام شگدنی هگا» و «اناگام

منابع مالی دارد را ه تعیین میکند.

 .1هزینه های ملیاتی (شامل تولید و توزیع محصو

)

 .2هزینه های پرسنلی
 .3هزینه های تاهیزاتی
مثال هزینه های بسیج اطالع رسانی سالمت(انیلیس):
هزینه های بسیج اطالع رسانی بسته به نوع کانال های ارتباطی مورد استفاده و تعداد برگزار کنندگان و
شرکت کنندگان بسیج متفاو می باشد .در زیر به مثالی اشاره می کنی که به برنامه ریزان بسیج اطالع
رسانی در طرامی بسیج کمک می کند:
کانال های ارتباطی بسیج اطالع رسانی

هزینه ها(پوند)

تبلیغا تلویزیونی با استفاده از  044آگهی در سراسر کانال ها

244444
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24544

تبلیغا رادیویی در طول یک دوره  2هفته ای

34444

تبلیغا در  34روزنامه محلی و ماال
تبلیغا در  14مقاله ملی

55444

 054پوستر بزرگ در سراسر انیلیس

14444

تبلیغا در وب سایت های مختلف طی  0هفته

2444

طرامی وب سا

5444

چاپ یک ملیون جزوه

11444

چاپ  5444پوستر

2544

چاپ بروشور های اطال اتی بزرگ

3544
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گام هشتم :تهیه طرح عمل و جدول زمانی برای برنامه
1.9.22
هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به هر تاکتیک و نیز ر ایت محدوده زمانی و نیار بگر اجگرای بگه موقگع
فعالیتها نیاز به یک برنامه مشخ

و زمان بندی دارد.

مثال :بسیج اطالع رسانی بهبود وضعیت بیماران روانی (مورد مطالعه ،بیماران مبتال به اختال

روانی ،کانگادا

) 2442:
اهداف بسیج اطالع رسانی

-

کاهش بیماری های روانی در

کانال ها و وسایل ارتباطی
 -روزنامه

افراد باالی  22سال

 -رادیو

 -افزایش تعداد دانشجویان

 -رسانه های الکترونیکی

دانشکده پزشکی

 -انتشارات صنعتی

 -توسعه حمایت های دولت برای

 -ارتباطات فردی

افزایش منابع مالی در سیستم
های مراقبتهای بهداشتی برای
بیماران روانی

زمانبندی
اکتبر

نوامبر

دسامبر

2002

2002

2002

 -راه اندازی بسیج

تبلیغا در ماله

 -پخش تبلیغا

اطالع رسانی

انامن

رادیویی

بیماری روانی در

روانپزشکی کانادا

 -پشتیبانی از

هفته آگاهی از

استراتژی ملی

بیماری های روانی

اتحادیه بیماری

 -انتشار بسته

های روانی

مطبو ا

 افزایش ا تبارتحقیق

مخاط اولیه :موم مردم با ی  25سال
هدف اصلی :کاهش اختال

روانی و افزایش بودجه برای تحقیقا بیماری های روانی
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 2.2.22گام نهم :تعیین شاخصهای پایش و ارزشیابی برنامه بسیج
قبل از اجرای برنامه بسیج اجتما ی می بایست فعالیتهای مرتبد با بسیج اجتمگا ی بگه جهگت اطمینگان از
صحت اجرای درست و به موقع فعالیتها مورد بررسگی و پگایش قگرار گیگرد .تگا وجگود ایگرادا و اشگکا
امتمالی در طول اجرای برنامه به مداقل برسگد .در پایگان اجگرای برنامگه بگا اسگتفاده از همگان شگاخ هگا
میبایست دست به سناش میزان اثر گذاری طرح در جامعه هدف پرداخت .بگه بگارتی ارزشگیابی طگرح در
انتهای اجرای بسیج اجتما ی برای اطمینان از دستیابی به نتایج مورد انتیار صور گیرد.
مرامل ارزیابی بسیج اطالع رسانی :
 -1آماده شدن برای ارزیابی
 تعریف واضح از اهداف و مقاصد بسیج اطالع رسانی -شناسایی شاخ

های اندازه گیری

 -2تعامل با تینفعان
 درک منافع و انتیارا تینفعان جل مشارکت آنان -توسعه سوا

ارزیابی

 -3بررسی منابع ارزیابی
 تعیین در دسترس بودن کارکنان و منابع بودجه اختصار داده شده برای ارزیابی59

 -0طرامی ارزیابی
 ارزیابی بر اساس موضوع طرامی چارچوب ارزیابی در نیر گرفتن مسائل اخالقی و محرمانه بودن -5تصمی گیری در مورد روش های کیفی در مقابل روش های کمی
 ارزیابی نقاط ضعف و قو روش های مختلف اندازه گیری انتخاب نمونه بسیج اطالع رسانی -1برنامه ریزی کار ،بودجه و جدول زمانی برای ارزیابی بسیج اطالع رسانی

 -1جمع آوری داده ها
 جمع آوری داده ها پیش آزمون -0پردازش و تازیه و تحلیل داده ها
 آماده سازی داده ها برای تازیه و تحلیل تازیه و تحلیل داده ها -1تفسیر و انتشار نتایج
 تفسیر به اشتراک گذاشتن نتایج بسیج اطالع رسانی -14اقدام
برای ارزیابی فعالیت های بسیج اطالع رسانی می توان از سه نوع ارزیابی استفاده کرد:
 ارزیابی سازنده ( :)Formativeارزیابی سازنده شامل تازیه و تحلیل مخاطبگان و پگیش آزمگون مگی شگود.طرامی پیش آزمون به منیور بررسی نقاط ضعف و قو استراتژی بسیج اطالع رسانی قبگل از پیگاده سگازی
آن می باشد و هدف از آن به مداکثر رساندن شانس موفقیت برنامه قبل از شروع فعالیت های ارتباطی است.
 ارزیابی فرایند ( :)Processارزیابی فرایند به بررسی ر وش ها و وظایف مربوط به اجرای برنامگه هگای بسگیجاطالع رسانی می پردازد .ارزیابی روند به منیور نیار بر برنامه های در مال اجرا طرامگی شگده اسگت و بگه
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برنامه ریزان بسیج اجتما ی نشان می دهد که برنامه های بسیج تا چگه انگدازه مگورد توجگه مخاطبگان قگرار
گرفته است.
 ارزیابی تراکمی ( :)Summativeاین روش ارزیابی معمو شامل مقایسه آگاهی و نیرش و رفتگار مخاطبگانقبل و بعد از اجرای بسیج اطالع رسانی می باشد .ارزیابی تراکمگی یگک قگدم فراتگر از ارزیگابی رونگد اسگت و
کاربرد بیشتری در ارزیابی فعالیت های بسیج اطالع رسانی دارد.

 2.2.22گام دهم :تدوین گزارش
در آخرین گام برای اجرای یک بسیج اجتما ی ( )Campaignبرای ارائه نتایج و تاربه هگا دسگت بگه تگدوین
گزارش میزنی  .در این راه موضو ا زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد:
 ارایه نتایج
 تحلیل موفقیتها وشکستها
 ارایه پیشنهادا برای بسیج اجتما ی بعدی
 2.20راه های جذب مخاطب در بسیج اطالع رسانی و مخاطب شناسی:
 اصول تحلیل گروه مخاط برنامه در بسیج اجتما ی نیازهای مخاطبان در بسیج اطالع رسانی چیست و چیونه باید برآورده شودچ چیونه و از چه راه هایی مخاطبان را در در کمپین نیه داری چ از چه کسانی در کمپین استفاده کنی و چیونه پتانسیلهای موجود را شناسایی نمایی چ راه های استفاده از دانش بومی مخاطبان کمپین و انتقال دانش و ایااد تعامل دوطرفگه بگین برگگزارکنندگان و شرکت کنندگان.

 2.22راهکارهای جلب مشارکت و تامین منابع مالی:
...
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جدول خالصه گام های بسیج اطالع رسانی در حوزه سالمت
گام اول

 آیا برنامه ای معنادار برای تعامل با ذینفعان بسیج اطالع رسانی برای کار در هر گام بسیج دارید؟ آیا یک فرایند برنامه ریزی شده واضح برای زمانی که بسیج اطالع رسانی در حال برنامه ریزی و پیاده سازی استاعمال شود در نظر دارید؟
 آیا یک جدول زمانی مشخصی برای بسیج اطالع رسانی دارید؟ -آیا برنامه ریزی در زمینه بودجه و سایر منابع مورد نیاز بسیج اطالع رسانی کرده اید؟

گام دوم

 آیا استراتژی کامل و مناسبی برای ارتقای سالمت درنظر دارید؟ آیا اهداف بسیج اطالع رسانی در چهار سطح (فردی ،شبکه ،سازمان و اجتماعی) است؟ آیا اهداف بسیج اطالع رسانی قابل اندازه گیری ،خاص ،واقع بینانه ،دست یافتنی و با محدودیت زمانی تعیین شده ؟ -آیا تیم اعضای بسیج اطالع رسانی از استراتژی ارتقای سالمت آگاهی دارند و از آن حمایت می کنند؟

گام سوم

 آیا اطالعات جمعیت شناختی ،روانشناختی و رفتاری مخاطبان را جمع آوری کرده اید؟ آیا از داده های کمی و کیفی استفاده کرده اید؟ آیا منابع داده های چندگانه در تایید نتایج مورد نظر شماست؟ -آیا به بررسی ویژگی های مخاطبان برای طبقه بندی آنان به گروه های کوچکتر و همگن پرداختید؟

گام چهارم

 آیا لیستی از منابع ارتباطی موجود تهیه کرده اید؟ -آیا نقاط قوت و ضعف پیام ها را ارزیابی کرده اید؟

گام پنجم

 -آیا اهداف بسیج اطالع رسانی با اهداف ترویج و ارتقای سالمت هماهنگ است؟
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 آیا می توانید اهدافتان را از طریق فعالیت های بسیج اطالع رسانی به مرحله اجرا درآورید؟ آیا در اجرای اهداف مخاطبان خاص را شناسایی کرده اید؟ آیا اهداف بر اساس الویت های استراتژیک ( متناسب با نیازها ،ظرفیت ها و اختیارات اعضای بسیج اطالع رسانی)طرح ریزی شده است؟

گام ششم

 آیا کانال های ارتباطی برای رسیدن به اهداف بسیج اطالع رسانی مناسب هستند؟ آیا کا نال های ارتباطی مورد نظر مقرون به صرفه هستند؟ -آیا کانال های ارتباطی مورد نظر می تواند مخاطبان گسترده ای را تحت پوشش قرار دهد؟

گام هفتم

 -آیا بودجه بسیج اطالع رسانی را تعیین کرده اید؟

گام هشتم

 -آیا طرح عمل و جدول زمانی برای بسیج اطالع رسانی درنظر گرفته اید؟

گام نهم

 آیا شاخص های پایش و ارزشیابی بسیج اطالع رسانی را تعیین کرده اید؟ -برای ارزیابی بسیج اطالع رسانی از کدام روش ارزیابی استفاده کردید؟

گام دهم

 آیا در تدوین گزارش به ارائه نتیجه گیری های برنامه بسیج اطالع رسانی پرداخته اید؟ آیا در گزارش بسیج اطالع رسانی به تحلیل شکست و موفقیت بسیج اشاره کرده اید؟ -چه پیشنهاداتی برای بسیج های اطالع رسانی بعدی دارید؟

مثال :بسیج اطالع رسانی سالمت عمومی و اصالحات بهداشتی (مورد مطالعه انگلیس سال )2002

گام های بسیج اطالع رسانی

سواالت کلیدی

مدارک و شواهد موجود

بسیج اطالع رسانی درباره چه بود؟

 -مشکلی که به آن پرداخته شده بود

ضعف شرایط زندگی و کار در بسیاری از

چه بود؟

مناطق اروپا به این معنی است که بیماری و

 -کدام جوامع را شامل می شد؟
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ضعف شرایط بهداشت و سالمت میان عموم
مردم رایج است

هدف بسیج اطالع رسانی چه بود؟

 چگونه از نتایج بسیج اطالع رسانیدر جهت بهبود جوامع استفاده شد؟
 -برگزار کنندگان بسیج اطالع رسانی

 مراکز خیریه بهداشت و سالمت -سرمایه گذاران ،نویسندگان

چه کسانی بودند؟

چگونه برنامه ریزان بسیج اطالع رسانی

چه اطالعات و آماری برای حمایت از

بسیاری از برنامه ریزان بسیج اطالع رسانی

به کارشناسان این موضوع تبدیل

موقعیت بسیج اطالع رسانی در دست

در مورد شرایط زندگی و کار جمعیت انگلیس

بود؟

دست به تحقیقات گسترده زدند.

 -چه مهارت ها و استعداد هایی باید

دانشمندان ،نویسندگان ،همچنین سرمایه

داشته باشند؟

گذاران از اعضای بسیج اطالع رسانی

شدند؟

چه کسانی با بسیج اطالع رسانی
هماهنگ بودند

 -چه کمکی می توانند بکنند؟

اصالحات بهداشتی بودند .عالوه بر این
تحقیقات علمی و تبلیغات از طریق مجالت و
روزنامه ها به انتقال پیام های بسیج اطالع
رسانی می پرداختند

مخالفان بسیج اطالع رسانی چه کسانی

چه مسائل و مشکالت دیگری پیش

یکی از موانع اصلی بهبود شرایط زندگی و کار

بودند؟

روی فعالیت های بسیج اطالع رسانی

و درنتیجه آن ارتقای سالمت عمومی جمعیت

قرار داشت؟

انگلستان مشکالت اقتصادی مردم بود.

 -آیا بسیج اطالع رسانی رهبری و

افراد مختلف و گروه های شرکت کننده اغلب

سازماندهی داشت؟

بصورت مستقل از یکدیگر در بسیج اطالع

چگونه برای موفقیت بسیج اطالع رسانی
برنامه ریزی کردند؟

 -برنامه آنها چه بود؟

بسیج اطالع رسانی از چه تاکتیک های
ارتباطی برای انتقال پیام به مخاطبان

رسانی اصالحات بهداشتی مشارکت داشتند.

 -چه رسانه هایی برای انتقال پیام به

نامه ها ،مقاالت گوناگون در روزنامه ها و

مخاطبان استفاده شد؟

مجالت برای انتقال پیام به منظور باال بردن
آگاهی مخاطبان از اصالحات بهداشتی مورد

استفاده می کند؟

استفاده بسیج اجتماعی قرار گرفت

 1.21ارزیابی بسیج اطالع رسانی:

...؟
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