راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻣﻮﺛﺮ
ﭘﻤﻔﻠﺖ ﭼ ﺴﺖ؟
ﭘﻤﻔﻠﺖ رﺳﺎﻧﻪ ی ﻣﮑﺘﻮب آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠ"ﻎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﻫﺸﺪار دادن و رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻘﻮﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻠﺴﺎت
ﺣﻀﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣ"ﺸﻮد.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺎﻏﺬ  A4ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴ"ﻢ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣ"ﺸﻮد .اﻦ رﺳﺎﻧﻪ
دارای ﻣﺰاﺎ و ﻣﻌﺎﺒﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﻣﺰاﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬ"ﻪ ،ﺗﮑﺜ"ﺮ و ﲡﺪﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 ﮐﻢ ﻫﺰﻨﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻬ"ﻪ ﮐﺮد.
 ﺑﺮای اﻓﺰاﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴ"ﺎر ﻣﻔ"ﺪ اﺳﺖ.
 ﺑﺮای ﺗﺎﺛ"ﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش و اﻧﮕ"ﺰه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ دارد.

اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﻣﻌﺎﺐ آن ﻧ"ﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ﺑﺎﺪ ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا درﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ازﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﺟﺬاﺑ"ﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﻬ"ﻪ آن ﮔﺬﺷﺖ ﻧ"ﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻠﯽ دارد.
 ﺑﺮای اﺠﺎد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﭘﺎﺋ"ﻨﯽ دارد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻤﻔﻠﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ روی ﺟﻠﺪ ،ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ و ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ  Rوﻇ"ﻔﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای را دارﻧﺪ.
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ﺻﻔﺤﻪ روی ﺟﻠﺪ
در ﺻﻔﺤﻪ روی ﺟﻠﺪ ﺑﺎﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
 .1ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬ"ﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻤﻔﻠﺖ
 .2ﻋﻨﻮان ﭘﻤﻔﻠﺖ
 .3ﺗﺼﻮﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻮان
 .4ﻧﺎم ﻓﺮد ﺎ واﺣﺪ ﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬ"ﻪ ﮐﻨﻨﺪه
 .5ﮔﺮوه ﻫﺪف)اﺧﺘ"ﺎری وﻟﯽ ﺗﻮﺻ"ﻪ ﺷﺪه(
 .6ﻧﺎﺷﺮ)ﻧﺎﺷﺮ ﺗﻘﺮﺒﺎ ﻫﻤ"ﺸﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬ"ﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻤﻔﻠﺖ اﺳﺖ(
 .7ﺗﺎرﺦ اﻧﺘﺸﺎر
ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ
 oﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﻤ"ﺖ ﻣﻮﺿﻮع)اﻫﺪاف ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻧ"ﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻧﻪ زﺑﺎن اداری در اﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ آﺪ(
 oﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ
 oﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع)از ﺗﺼﺎوﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ(
 oﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎره ﲤﺎس ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ"ﺸﺘﺮ

آﺎ ﺑﺎﺪ ﻫﻤ ﺸﻪ از ﭘﻤﻔﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
اوﻟ"ﻦ ﮔﺎم در ﻃﺮاﺣﯽ  Rﭘﻤﻔﻠﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤ"ﻢ ﺑﮕ"ﺮﻢ آﺎ ﭘﻤﻔﻠﺖ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫ"ﻢ اﺗﻔﺎق ﺑ"ﻔﺘﺪ ،اﺳﺖ ﺎ ﻧﻪ؟
ﺗﻮﻟ"ﺪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺳﺎن و ارزان اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨ"ﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻦ ﻫﺰﻨﻪ
ﺗﻮزﻊ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ ﭘﻤﻔﻠﺖ  Rراه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴ"ﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﮋه در ﺣ"ﻄﻪ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴ"ﺎری اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺟﺪول ذﻞ
ﻣﻮاﻗﻌﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﻤﻔﻠﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺎ ﺑ"ﺸﺘﺮی دارد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻣﻮﻗﻌ"ﺖ ﻫﺎﯽ ﮐﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﻮﻓﻘ"ﺖ ﺑ"ﺸﺘﺮی دارد

ﻣﻮﻗﻌ"ﺖ ﻫﺎﯽ ﮐﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻘ"ﺖ آﻣ"ﺰ اﺳﺖ

وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫ"ﻢ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻢ
وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫ"ﻢ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم را ﺗﻐ""ﺮ دﻫ"ﻢ
وﻗﺘﯽ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺎ دﮕﺮ روﺷﻬﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻗﺘﯽ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑ"ﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻗﺘﯽ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺮای  Rﮔﺮوه ﺧﺎص ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

وﻗﺘﯽ ﻫﺪف ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ
وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﺎ ﺗﺒﻌ"ﺖ از ﻫ"ﭻ راﻫﻨﻤﺎی واﺣﺪی ﳕﯽ ﺗﻮان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺗﻀﻤ"ﻦ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪﺳﻬﺎﯽ زد .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻗﺮار
ﺑﺮ ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر  %15آﺧﺮ ﺟﻤﻌ"ﺖ ﺧﺎص در ﺧﻮص  Rﻣﻮوع ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌ"ﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻣﻮﻓﻘ"ﺖ آﻣ"ﺰ
ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﮕﺮ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﻓﺰاﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص  Rﺑ"ﻤﺎری ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻤﻔﻠﺖ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻣﻮﻓﻘ"ﺖ آﻣ"ﺰ اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در زﻣﺎن ﺗﺪوﻦ  #ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺎﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد؟
ﻧﮑﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﺶ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘ"ﺎﺑﯽ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬ"ﻪ  Rﭘﻤﻔﻠﺖ ﮐﻤ Rﺷﺎﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺸﺖ ﮔﺎم در ﻓﺮآﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  Rﭘ"ﺎم آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ آن ﭘ"ﺎم
اﺗﻔﺎق ﺑ"ﻔﺘﺪ.
ﺑﺮاﻦ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺪف آن ﭘ"ﺎم ﺑﺎﺪ:
 -1ﺑﺎ آن ﭘ"ﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻮد و ﭘ"ﺎم ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ.
 -2ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘ"ﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘ"ﺎم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﭘ"ﺎم را ﺑﻔﻬﻤﺪ.
 -5ﻫﺮ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآوردن آن ﭘ"ﺎم ﻻزم اﺳﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
 -6ﭘ"ﺎم را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺎ آﻧﺮا ﻣﮑﺮرا ً ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -7ﭘ"ﺎم را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ.
 -8ﻣﺠﺬوب ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﭘ"ﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در آن ﭘ"ﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ ﺑﺎﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ"ﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺗﻬ"ﻪ ﺷﺪه از ﻋﻬﺪه ﻫﺮ  Rاز اﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  .اﻦ
ﻫﺸﺖ ﮔﺎم را ﻣﯽ ﺗﻮان در  4ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠ"ﺪی ﺳﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮد:
 -1اﺣﺘﻤﺎل اﻨﮑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﭘﻤﻔﻠﺖ را درﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﳑﮑﻦ اﻓﺰاﺶ داده ﺷﻮد.
 -2اﺣﺘﻤﺎل اﻨﮑﻪ ﲤﺎم اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻫﺪف ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﳑﮑﻦ اﻓﺰاﺶ داده ﺷﻮد .
 -3اﺣﺘﻤﺎل اﻨﮑﻪ ﲤﺎم اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻫﺪف ﭘ"ﺎم ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺗﺸﺨ"ﺺ داده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﳑﮑﻦ اﻓﺰاﺶ داده ﺷﻮد.
 -4اﺣﺘﻤﺎل اﻨﮑﻪ ﲤﺎم اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻫﺪف رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺸﻨﻬﺎدی در ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺑﭙﺬﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﳑﮑﻦ اﻓﺰاﺶ داده
ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻ"ﻪ ﻫﺎﯽ ﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘ"ﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ Rاز اﻫﺪاف ﺑﺎﻻ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل درﺎﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺪف را اﻓﺰاﺶ دﻫ"ﻢ؟
دو راه ﻣﺮﺳﻮم در ﺗﻮزﻊ ﭘﻤﻔﻠﺖ ،ﭘﺴﺖ ﮐﺮدن آن و ﺎ در اﺧﺘ"ﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻗﺮار دادن ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺮای دادن
آن ﺑﻪ ﺑ"ﻤﺎران اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد اﻦ دو روش ﺗﻮزﻊ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻞ اﺳﺖ:
 -1ﺗﻮزﻊ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﻨﮑﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﮔﺮوه ﻫﺪف واﻗﻌﯽ
ﺑﺮﺳﺪ را ﺑ"ﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ ﮐﺮدن ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪاﺧﱳ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎزل ﺎ ﺧﻮرو ﻫﺎ و...ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴ"ﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آن را درﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻦ ﺗﻔﺎوت زﺎد در
دو روش ﺗﻮزﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ دﻟ"ﻞ ﺿﻌﻒ در ﺑﺎﻧ Rﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺮای اﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘ"ﺠﻪ آن ﻧﺮﺳ"ﺪن ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف
واﻗﻌﯽ از ﻃﺮﻖ ﭘﺴﺖ ﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
 -2درﺻﺪ زﺎدی از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ را از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن درﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و آﻧﺮا دور ﻧ"ﻨﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
 -3روش ﺗﻮزﻊ ﺗﺎﺛ"ﺮ ﭼﺸﻢ ﮔ"ﺮی را ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺪف ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ در ﺑﺴ"ﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮزﻊ ﭘﻤﻔﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل درﺎﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪن ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺪف را ﻣ"ﺘﻮان اﻓﺰاﺶ داد .ﮔﺮﭼﻪ اﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﮐﺮدن ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و
ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮی دارد .از ﺑ"ﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮزﻊ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻫﺎ ﻧ"ﺰ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
)ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده( و ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺴﺘﻘ"ﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  %70ﺟﻤﻌ"ﺖ در ﻃﯽ  12ﻣﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ ﺑﺮای ﺗﻌ""ﻦ ﺷ"ﻮه ﺗﻮزﻊ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺎﺪ اﻦ ﻧﮑﺎت را ﺳﺒ Rو ﺳﻨﮕ"ﻦ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨ"ﻦ را
دﺳﺘ"ﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺎﺪ ﭘﻤﻔﻠﺖ را درﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ روﺷﯽ ﻏ"ﺮ از دو روش ﭘ"ﺸﮕﻔﺖ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺗﻮزﻊ آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨ"ﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠ ﺖ درک ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪ؟
 4ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠ"ﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠ"ﺖ درک ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Rرﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ.
 -1از ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ"ﺪ :در  Rﭘﻤﻔﻠﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﺎﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑ"ﺶ از  17ﮐﻠﻤﻪ دارد
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨ"ﻦ ﻧﺒﺎﺪ در ﻫﺮ  100ﮐﻠﻤﻪ ﺑ"ﺶ از  147ﺑﺨﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2از ﺟﻤﻼت و اﻓﻌﺎل ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨ"ﺪ :ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎﺪ از ﺟﻤﻠﻪ "   7اد   7ا  6رن  را ل " ﺑﺠﺎی
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻬﻮل "  6رن   7ا 7   27اد ل 7د " اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 -3از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ"ﺪ :ﻣﺜﻼ ً "  -ﯾ  ) A+ر !'6ن را  "!" #372ﺑﻪ ﺟﺎی "   /0ﯾ  ) A+ر ."!'6-
 -4از ﺳﺎده ﺗﺮﻦ اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼت در ﻧﻮﺷﱳ ﭘﻤﻔﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ"ﺪ :اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺎﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ً ﻧﺘ"ﺠﻪ ﻃﺒ"ﻌﯽ رﻋﺎﺖ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﱳ
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺎﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨ"ﺪ ﮐﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠ"ﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن را دارد ﺎ ﻧﻪ.

4

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠ ﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﭘﻤﻔﻠﺖ را ارزﺎﺑﯽ ﮐﺮد؟
ﭘﻤﻔﻠﺖ را اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت در ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ  100ﮐﻠﻤﻪ و اﻓﻌﺎل ﺟﻤﻼت) ﮐﻪ ﺑﺎﺪ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨ"ﻢ .ﺳﭙﺲ ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺑﻪ  10ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻫﺪف آن ﭘﻤﻔﻠﺖ داده و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫ"ﻢ ﺗR
ﺗ Rﺟﻤﻼت را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از ﻧﻮﺷﱳ آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ﭘﻤﻔﻠﺖ از ﻧﻈﺮ آن ﻓﺮد ﻗﺎﺑﻠ"ﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن را دارد .از  10ﻧﻔﺮ ﭘ"ﺸﮕﻔﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺪ
 8ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﻼت را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺮ ﭘ ﺎم اﺻﻠﯽ ﺗﺎﮐ ﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﻬﺘﺮﻦ راه ﺑﺮای اﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷ"ﻢ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﭘ"ﺎم اﺻﻠﯽ ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ"ﺎم را ﺑﻪ ﺳﺎده
ﺗﺮﻦ ﺷﮑﻞ ﳑﮑﻦ ﺑ"ﺎن ﮐﻨ"ﻢ .ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻧﺒﺎﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴ"ﺎر زﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﱳ ﺑﺎﺪ
ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺪ در ﭘﻤﻔﻠﺖ آورده ﺷﻮد را ﺑﻨﻮﺴ"ﻢ .ﺗﻼش ﮐﻨ"ﻢ اﻦ ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی ﺑ"ﺸﺘﺮ از  5ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﺸﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮن ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻨﻮﺴ"ﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﳒﺎم ﺷﺪه ،ﻫﻔﺖ ﺗﮑﻨ" Rوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﺨ"ﺺ و ﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﭘ"ﺎم اﺻﻠﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری دارای ﺗ"ﺘﺮ )ﻋﻨﻮاﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ آن رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی آن رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری را در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای رﺳﺎﻧﻪ ﺑ"ﺎورﻢ ﻣﺜﻼ اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ و رﻓﺘﺎری ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ آن ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده در اﺑﺘﺪای ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑ"ﺎورﻢ.
ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی را در رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺗﮑﺮار ﮐﻨ"ﻢ.
از ﻋﻨﺎوﻦ ﺳﻮاﻟﯽ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ"ﻢ.
ﺑﺼﻮرت دﺪاری و ﺑﺼﺮی ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی ﺗﺎﮐ"ﺪ ﮐﻨ"ﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺎ ﮐﺸ"ﺪن ﺧﻂ زﺮ ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی.
ﭘﺮﻫ"ﺰ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳ"ﻤﺒﻮﻟﻬﺎ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑ"ﺸﺘﺮ و واﺿﺢ ﺗﺮ از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ و ﺗﺼﻮﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﮐﻠ"ﺪی.

ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﺗﺼﻮﺮﻫﺎ ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﻫﻤﭽﻨ"ﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ آن رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﺴ"ﻢ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻦ ﺗﮑﻨ"ﮑﻬﺎ آزﻣﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ"ﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺲ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن  Rﭘﻤﻔﻠﺖ ﺗﺎﺛ"ﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫ"ﭽﮕﺎه اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﳕﯽ
ﺗﻮاﻧ"ﺪ ﺑﺎ اﻦ ﻓﻮﻧﺖ ﲤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧ"ﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮐﻢ ﮐﻨ"ﺪ ﻧﻪ اﻨﮑﻪ ﻓﻮﻧﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﮐﻮﭼ Rﮐﻨ"ﺪ.اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺳﺎﳌﻨﺪ ﺗﻬ"ﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻮﻧﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﳌﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮد ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر آورد ﺎ ﭘﻤﻔﻠﺖ را در
ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨ"ﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ"ﻦ ﺧﻄﻮط  1/5ﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ"ﺸﺘﺮی از ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺧ"ﻠﯽ ﻓﺸﺮده و درﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮدم ﺧ"ﻠﯽ راﺣﺖ آن
ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﳕﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﺮا دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐ ﺮ رﻓﺘﺎر در اﺛﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻤﻔﻠﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧ"ﺰ از ﻣﺪل
ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دو ﻣﺪل ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در
زﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔ"ﺮﻧﺪ.

ﻣﺪل اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﺪل اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑ"ﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ  Rﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
 درک ﺷﺪت ﺑ"ﻤﺎرﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر )ﺎ دﮕﺮ ﻋﻮارض ﻋﺪم اﳒﺎم آن رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ(
 درک ﺣﺴﺎﺳ"ﺖ ﻓﺮد در اﺑﺘﺪای آن ﺑ"ﻤﺎری در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﳒﺎم آن رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺎﺷﺘﯽ)ﺎ ﻋﻮارض دﮕﺮ ﻋﺪم اﳒﺎم آن(
 ﺳﺒ Rو ﺳﻨﮕ"ﻦ ﮐﺮدن و درک ﻓﺎﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻨﻪ ﻫﺎی اﻦ ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ در ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺎﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺪل اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻦ راه ﺑﺮای اﳒﺎم اﻦ ﮐﺎر اﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﮕﻮ"ﻢ:
 .1ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺎ ﭼﻪ ﻣ"ﺰاﻧﯽ از ﻣﺮدم دﭼﺎر آن ﺑ"ﻤﺎری ﺎ ﻋﻮارض دﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻐ""ﺮ آن رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ؟)ﺷﺪت(
 .2دﺳﺘﻪ ای از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑ"ﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ آن ﺑ"ﻤﺎری ) ﺎ ﻋﻮارض دﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﻏ"ﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ(
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﺪا(
 .3ﻓﻮاﺪی ﮐﻪ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﳒﺎم رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود )ﺳﻮد( و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻨﻪ ﻫﺎی )ﻣﺎﻟﯽ،
زﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و  (...ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﳒﺎم رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣ"ﮕ"ﺮد )ﻫﺰﻨﻪ ﻫﺎ( ﭼ"ﺴﺖ؟

ﻣﺪل ﭘﺮه ﺳ"ﺪ -ﭘﺮوﺳ"ﺪ
ﻣﺪل ﭘﺮه ﺳ"ﺪ -ﭘﺮوﺳ"ﺪ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺑ"ﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  3دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ و ﺗﺪاوم در ﻫﺮ رﻓﺘﺎر
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺎﺛ"ﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪه) ﮐﻪ اﻧﮕ"ﺰه ﻓﺮد را ﺑﺮای ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻢ ﺎ زﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(،
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﳕﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه) ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻤ Rﮐﺮده ﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﺖ ﮐﻨﻨﺪه) ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪاوم آن ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر را اﻓﺰاﺶ ﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺎﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ  Rاز اﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺷﺎره دارد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻦ راه ﺑﺮای اﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ:
 .1ﻓﻮاﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻦ ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد) .اﺠﺎد اﻧﮕ"ﺰه(
 .2ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ،ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐ""ﺮ رﻓﺘﺎر را اﳒﺎم دﻫﻨﺪ؟ )ﺗﻮاﳕﻨﺪﺳﺎزی(
 .3ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻮاﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺣﻔﻆ اﻦ رﻓﺘﺎر ﺟﺪﺪ ﭼ"ﺴﺖ؟)ﺗﻘﻮﺖ ﮐﻨﻨﺪه(
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