کتاب دوازدهم
بسيج های اطالع رسانی آموزشی و تدوين پيام

کليات کارگاه آموزشی طراحی بسيج اطالع رسانی آموزشی و تدوين پيام
مقدمه
يکی از رويکردهای عمده آموزش و ارتقای سالمت طراحی و استفاده از راهبردهای ارتباطی در حوزه سالمت با هدف تاايرر بار
گروه های هدف برای اصالح يک رفتار يا سراست در سطوح فردی ،برن فردی و اجتماعی است که با نام ارتباط بارای ساالمت
) (Health Communicationشناخته می شود .آشنايی کارکنان حوزه آموزش و ارتقاای ساالمت باا اصاوا ارتبااط بارای
سالمت و تالش در جهت برقراری ارتباط با گروه های مخاطب ويژه برای تغررر رفتار در آنها ياا تغررار در روناد سراسات هاا و
قوانرن اجتماعی که زمرنه ساز تقويت سالمت در اجتماع شود ،از ملزومات موفقرت برنامه های سالمت خواهد بود .بسرج هاای
اطالع رسانی آموزشی ) (Campaignيکی از انواع مداخالت ارتباطی است که در سالران اخرار کااربرد آن در حاوزه ساالمت
افزايش يافته است و هدف آن انتقاا پرام های ترغرب کننده برای انجام رفتاری مشخص در مخاطب است.
سوابق محدودی از طراحی و اجرای بسرج های اطالع رسانی آموزشی سالمت در ساط ملای وجاود دارد .دو برناماه "بسارج
سالمت مادر و کودک" در اواسط دهه شصت و "بسرج رفتارهای مخااطره آمراز" در اوايا دهاه هشاتاد نموناه هاايی از ايان
مداخالت است .با توجه به اهمرت و ايربخشی اين نوع مداخالت در حوزه سالمت و استفاده محدود از آنها در کشور ما ،به نظار
می رسد آشن ايی کارشناسان ستادی معاونت های بهداشتی و به ويژه مسئوالن آموزش سالمت در دانشگاه های علاوم پزشاکی
کشور به عنوان مديران اصلی فعالرت های آموزش سالمت ،با اصوا علمی و عملی طراحی و اجرای بسرج هاای اطاالع رساانی
آموزشی و تدوين پرام ،ضروری است.
در اين کارگاه آموزشی سه روزه شرکت کنندگان را با اصوا علمی طراحی برنامه های بسرج اطالع رسانی و آموزشی و تدوين
پرام های ترغرب کننده آشنا می شوند تا با استفاده از مطالب علمی و راهنماهای عملی در اين کارگاه ،بتوانند بسرج های
اطالع رسانی آموزشی منطبق با اهداف برنامه های سالمت را در منطقه تحت پوشش خود طراحی و اجرا کنند.
اهداف رفتاری
انتظار می رود که در پايان اين کارگاه آموزشی ،شرکت کنندگان قادر باشند بدون مراجعه به منابع آموزشی:
 - 1بسرج اطالع رسانی آموزشی را تعريف کنند.
 - 2مراح اصلی طراحی يک بسرج اطالع رسانی آموزشی را نام ببرند.
 - 3اصوا تحلر گروه مخاطب برنامه در بسرج اطالع رسانی آموزشی شرح دهند.
 - 4اصوا تحلر کاناا برای انتقاا پرام به گروه مخاطب بسرج اطالع رسانی آموزشی را بران کنند.
 - 5اصوا تعررن تاکترک برای يک بسرج اطالع رسانی آموزشی را بران کنند.
 - 6در يک موقعرت گروهی ،مراح طراحی يک بسرج اطالع رسانی آموزشی فرضی را تمرين نمايند.
 - 7بر تعريف جامعی از پرام توافق کنند.
 - 8ويژگی های يک پرام ايربخش را نام ببرند.
 - 9ويژگی های محتوايی يک پرام را بران کنند.
- 11ويژگی های طراحی يک پرام را نام ببرند.
- 11با نمونه های پرام های مناسب و ايربخش آشنا شوند.
- 12با اصوا پرش آزمون پرام آشنايی پردا کنند.
- 13در موقعرت گروهی ،نمونه هايی از پرام های موير تهره نمايند.

گروه هدف
گروه هدف اختصاصی در اين برنامه آموزشی ،کارشناسان مسئوا واحدهای آموزش سالمت دانشگاه های علوم پزشکی کشور،
به عنوان افراد مرجع در برنامه های آموزشی و اطالع رسانی در حوزه سالمت تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
هستند ولی با توجه به اهمرت نقش آموزش در فعالرت های ساير کارشناسان حوزه سالمت ،محتوای آن می تواند برای گروه
های مختلف کارشناسی نرز مورد استفاده قرار گررد .با توجه به روش کارگاهی در ارائه اين بخش ،پرشنهاد می شود تعداد افراد
شرکت کننده در کارگاه از  31نفر تجاوز نکند تا امکان استفاده بهرنه از مطالب ارائه شده فراهم گردد.
عناوين مورد بحث
 - 1تعريف بسرج اطالع رسانی آموزشی
 - 2مراح اصلی طراحی يک بسرج اطالع رسانی آموزشی
 - 3اصوا تحلر گروه مخاطب برنامه در بسرج اطالع رسانی آموزشی
 - 4اصوا تحلر کاناا در بسرج اطالع رسانی آموزشی
 - 5تعررن تاکترک برای يک بسرج اطالع رسانی آموزشی
 - 6پرام و ويژگی های يک پرام ايربخش
 - 7ويژگی های محتوايی يک پرام
 - 8ويژگی های طراحی يک پرام
 - 9اصوا پرش آزمون پرام
مدت زمان برنامه
اين کارگاه در سه روز متوالی برگزار می شود و شرکت ک نندگان در هر روز حداق هشت ساعت مفرد در کارگاه حضور دارند.
کارگاه متشک از جلسات عمومی و کار گروهی است.
امکانات مورد نياز برای اجرای برنامه
 - 1مکان کارگاه


سالنی با ظرفرت  41نفر ،با مرز  Uشک  ،صندلی های راحت و تجهرزات صوتی مناسب



فضای مناسب برای برگزاری جلسات کار گروهی مجزا از سالن اصلی دارای مرز و صندلی و وايت برد



پرده نمايش و اورهد ،ويدئو پروژکتور و کامپروتر ،وايت برد و ماژيک وايت بورد

- 2مواد مصرفی


فولدر يا کالسور حاوی چند برگه سفرد  ،A4خودکار و بسته آموزشی کارگاه



طلق شفاف و ماژيک آن يبت نتايج کارهای گروهی



پذيرايی متناسب با امکانات موجود

نحوه ارزيابی شرکت کنندگان


ارزيابی ابتدايی شرکت کنندگان با استفاده از پرش آزمون طراحی شده



ارزيابی مرحله ای با استفاده از پرسش های مرحله ای و سنجش مرزان حضور فعاا شرکت کنندگان



ارزيابی پايانی شرکت کنندگان با استفاده از پس آزمون طراحی شده

 طراحی يک برنامه بسرج اطالع رسانی آموزشی در حوزه،الزمه تعمرق يادگرری و ارتقای سط مهارت شرکت کنندگان



فعالرت کاری شرکت کنندگان است که می توان ارائه آن را به عنوان شارط الزم بارای دريافات گاواهی نهاايی برناماه
.آموزشی تعررن کرد
منابع مورد استفاده
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روز اول کارگاه
ساعت

موضوع

مجری

زمان

خوشامدگويی و بران اهداف کارگاه

 21دقرقه

معارفه و انجام پرش آزمون

 21دقرقه

بسرج اطالع رسانی آموزشی و طراحی آن

 61دقرقه

استراحت و پذيرايی

 21دقرقه

-

کار گروهی 1

 61دقرقه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهی 1

 41دقرقه

دبرران گروه ها

ناهار و نماز

 61دقرقه

-

تحلر مخاطب در بسرج اطالع رسانی آموزشی

 41دقرقه

کار گروهی 2

 61دقرقه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهی 2

 41دقرقه

دبرران گروه ها

جمع بندی مطالب روز اوا کارگاه

 11دقرقه

شرکت کنندگان

روز دوم کارگاه
ساعت

موضوع

مجری

زمان

يادآوری مطالب روز اوا کارگاه

 11دقرقه

تحلر کاناا در بسرج اطالع رسانی آموزشی

 41دقرقه

کار گروهی 3

 61دقرقه

شرکت کنندگان

استراحت و پذيرايی

 21دقرقه

-

ارائه نتايج کار گروهی3

 41دقرقه

دبرران گروه ها

تاکترک در بسرج اطالع رسانی آموزشی

 51دقرقه

پرام و ويژگی های پرام ايربخش

 51دقرقه

ناهار و نماز

 61دقرقه

ويژگی های محتوايی يک پرام

 41دقرقه

کار گروهی 4

 61دقرقه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهی 4

 41دقرقه

دبرران گروه ها

جمع بندی مطالب روز دوم کارگاه

 11دقرقه

-

روز سوم کارگاه
مجری

زمان

ساعت

موضوع

يادآوری مطالب روز دوم کارگاه

 11دقرقه

ويژگی های طراحی يک پرام

 41دقرقه

کار گروهی 5

 61دقرقه

شرکت کنندگان

استراحت و پذيرايی

 21دقرقه

-

ارائه نتايج کار گروهی5

 41دقرقه

دبرران گروه ها

اصوا پرش آزمون پرام

 41دقرقه

بررسی نمونه های بسرج و پرام های آنها

 41دقرقه

ناهار و نماز

 61دقرقه

-

جمع بندی ،پرش آزمون و بران انتظارات

 61دقرقه

-

پرسش های پيش آزمون /پس آزمون )(Pretest/Posttest
- 1مهم ترين ويژگی يک بسرج اطالع رسانی آموزشی را کدام مورد می دانرد؟
الف -مجموعه فعالرت های هماهنگ اطالع رسانی ،ارتباطی و آموزشی
ب -استفاده از ترکربی از کاناا های متعدد و متنوع اطالع رسانی
ج -انتقاا پرام های مورد نظر و معرن به جمعرتی مشخص
د -اجرای آن در دوره ای معرن و محدود
 - 2اگر ويژگی مهم يک بسرج اطالع رسانی آموزشی را برقراری ارتباط با مخاطب بدانرم ،شرط اساسی در يک ارتباط از
ديدگاه شما چرست؟
الف -انتقاا پرام از يک فرد به فرد ديگر
ب -باالبردن سط اطالعات گررنده پرام
ج -تغررر رفتار در گررنده پرام
د -مشابهت معنای فرستنده در گررنده پرام
 - 3اگر ابزار اصلی يک بسرج اطالع رسانی آموزشی را پيام بدانرم ،کدام را مهم ترين گام در تولرد پرام می دانرد؟
الف -شناخت و تحلر مخاطب
ب -شناخت و تحلر کاناا
ج -تعررن محتوای پرام
د -طراحی شک و ساختار پرام
- 4اين پرام کدام ويژگی محتوايی را ندارد؟ "ايدز خطری جهانی است .با اجتناب از روابط جنسی از بروز اين بيماری
مهلک ،پيشگيری کنيم".
الف -امکان درک مشک از پرام
ب -نشان دادن بزرگی و وسعت مساله
ج -قاب باور بودن مشک و راه ح بران شده در پرام برای مخاطب
د -اعتبار علمی
 - 5در پوستری که برای مناطق روستايی کشور طراحی شده ،تصوير يک مادر با چشم رنگی و شررخوار با وزن باال اين پرام
نوشته شده است .مادر گرامی :تغذيه مناسب ،سالمت شيرخوار شما را تضمين می کند .کدامرک از ويژگی های
طراحی پرام را دارد؟
الف -ارائه واض يک نظر واحد
ب -تناسب با فرهنگ و زبان گروه مخاطب
ج -معرفی موقعرت ها و شخصرت های واقعی
د -شروه متمايز ارائه پرام
 - 6کدام ويژگی به ترغرب کنندگی پرام ارتباطی ندارد؟
الف -بران دلر و چرايی رفتار مورد نظر در پرام
ب -ايجاد همدلی با مخاطب
ج -اعتبار علمی پرام
د -بران به صرفه بودن پرروی از پرام با توجه به منافع آن

" - 7تکرار پرام" مربوط به کدام ويژگی آن است؟
الف -ويژگی محتوايی
ب -ويژگی طراحی
ج -ويژگی ترغرب کنندگی
د -ويژگی به حافظه سپاری
 - 8دو ويژگی ظرفرت و ملزومات در تحلر کدام نوع کاناا های ارتباطی مورد توجه است؟
الف -کاناا های برن فردی
ب -کاناا های گروهی
ج -کاناا های سازمانی و اجتماعی
د -کاناا های ارتباط جمعی
 - 9در پرش آزمون پرام به کدام مورد توجه می شود؟
الف -درک مخاطب از پرام
ب -تناسب با گروه مخاطب
ج -پذيرش پرام
د -جذابرت پرام
- 11استفاده از کدام روش برای پرش آزمون پرام ها کاربرد برشتری دارد؟
الف -استفاده از پرسشنامه ها
ب -نظرسنجی مردانی از مخاطبرن
ج -نظرات صاحبنظران و خبرگان
د -بحث گروهی متمرکز

اصطالحات و مفاهيم پايه در بسيج های اطالع رسانی آموزشی و تدوين پيام
بسيج های آموزشی اطالع رسانی ) :(Campaignمجموعه فعالرت های هماهنگ اطاالع رساانی ،ارتبااطی و آموزشای باا
استفاده از ترکربی از چند رسانه و کاناا های اطالع رسانی متنوع به منظور انتقاا پرام های مورد نظر و معرن به يک جمعرات
مشخص در يک دوره معرن و محدود در راستای اهداف برنامه است.
طراحی بسيج های اطالع رسانی آموزشی :با طی مراح زير يک بسرج طراحی می شود:
 .1مشخص کردن داليل طراحی و اجرای برنامه :در طراحی بسرج های اطالع رسانی آموزشای ،اوا از هماه باياد چرايای
انجام بسرج تبررن شود .تعريف مساله و ابعاد آن شام بزرگی و شدت مساله (مرزان های بروز ،شاروع ،مار  ،اباتال ،و هزيناه
های مرتبط با آن) ،عوام موير در بروز مساله ،ضرورت برخورد با آن ،توانايی ها و ناتوانايی های سرستم در برخورد با موضاوع،
انواع شروه های برخورد با مشک  ،سوابق قبلی ،عل موفقرت يا شکست و مرزان دسترسی به منابع مورد نراز بارای برخاورد باا
موضوع ،گام اوا طراحی برنامه خواهد بود.
پس از تعررن موضوعات مختلف برای بسرج ،اولويت بندی آنها و انتخاب موضوع اصلی برنامه با کمک معرارهای انتخاب و
ماتريس اولويت بندی انجام می شود .نمونه هايی از اين معرارها عبارتند از:
 تايرر ح اين مشک بر بهبود کرفرت زندگی افراد در جامعه
 مشخص و قاب فهم بودن موضوع برای گروه هدف
 قاب ح بودن مشک مورد نظر
 به صرفه بودن پرداختن به موضوع
 سازگاری با سراست های سازمان عم کننده
 امکان ح مشک با منابع موجود
 توانايی موضوع در همراه کردن و جلب حمايت همه جانبه افراد و گروه های مختلف
 .2تحليل وضعيت و تعيين اهداف :در هر برنامه ای طراحی پژوهش مناسب برای تحلر وضعرت و تعررن اهاداف ضاروری
است و بسرج های اطالع رسانی آموزشی نرز از اين قاعده مستثنی نخواهند بود .تعررن اهداف برنامه برمبنای بررسی و تحلرا
وضعرت شک می گررد .تحلر موقعرت های سراسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فنی مرتبط با موضوع و نراز تعرارن نقااط قاوت و
ضعف ،تهديدها و فرصت ها برای تحلر وضعرت موجود ضروری است .تعررن هدف کلی برای بسارج گاام اوا خواهاد باود .در
قدم بعد الزم است بخشی از مشک که با بسرج اطالع رسانی آموزشی قاب دسترابی است ،مشاخص گاردد و ساپس براساا
نتايج به دست آمده ،اهداف اختصاصی برای برنامه بسرج تدوين شود .درواقع ،با تبدي هدف کلی برنامه به اجزای اختصاصای و
کوچک تر ،مراح مختلف بسرج اطالع رسانی آموزشی مشخص می شود.
 .3تعيين و تحليل گروه مخاطب :مشخص کردن گروه هدفی که قرار است مخاطب پرام های ارتباطی باشاند ،در موفقرات
يک بسرج اطالع رسانی آموزشی نقش مهمی دارد .عالوه بر مشخص کردن گروه هدف کلی ،تعررن زيرگروه هايی که قرار است
دسته اختصاصی برنامه باشند و پرام های برنامه برای آنها تدوين شود ،به همراه کسب اطالعات الزم از گروه مخاطب مورد نظر

بخش های عمده بسرج های اطالع رسانی آموزشی را شام می شوند .باه عاالوه شاناخت و توجاه باه ويژگای هاای دو گاروه
مخاطب اصلی (مستقرم) و فرعی (غررمستقرم) در هر برنامه نرز از ضرورت های طراحی يک بسرج به شمار می رود.
با مشخص کردن گروه هدفی که قرار است مخاطب پرام های ارتباطی باشند و تعررن زيرگروه هايی که قرار است دسته
اختصاصی برنامه باشند و پرام های برنامه برای آنها تدوين شود و در مرحله بعد ،اطالعات مربوط به نحوه تايررگذاری بر روی
دسته مخاطب اختصاصی برنامه ،طراحی بسرج شک می گررد .بايد مشخص شود:
 .1گروه های هدف برنامه بسرج اطالع رسانی آموزشی چه کسانی هستند؟
 .2چه افراد يا گروه های می توانند ما را در راه رسردن به اهدافمان کمک کنند؟
 .3از چه کاناا هايی برای دسترابی به گروه هدف می توان استفاده کرد؟
 .4چه افراد و گروه هايی به عنوان واسطه ،در دسترابی به گروه هدف برنامه نقش دارند؟
 .5چه داليلی ممکن است گروه هدف برای موافقت يا مخالفت با ما داشته باشند؟
اگر نتوانرد روی گروه هدف تايرر الزم را بگذاريد نراز به تعررن گروه هدف واسط داريد .گروه هدف واسط فرد يا افرادی هساتند
که دارای اين قدرت هستند که می توانند روی گروه هدف اولره تايرر بگذارند.برای تعررن گروه هدف واساط ،باه ساواالت زيار
پاسخ دهرد:
 .1کدام يک از افراد می توانند به ما کمک کنند تا گروه هدف اولره را تحت تايرر قرار دهرم؟
 .2ماهرت و ويژگی های قدرت گروه هدف واسط برروی گروه اولره چرست؟
 .3چه کسی يا کسانی دارای تايرر روی گروه هدف واسط هستند و می توانند آنها را تحت تايرر قارار دهناد تاا بار روی
گروه هدف اولره تايرر بگذارند؟
برخ ی بسرج های ملی و محلی بر روی گروه هدف خاصی تمرکز دارند در حالی که برخی ديگر چندين گروه هدف و استفاده از
چندين رويکرد و پرام چندگانه را در بسرج مدنظر قرار می دهند.
يکی از ساده ترين و عملی ترين راه ها برای شناخت درست گروه مخاطب ،برگزاری جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور  8تا
 11نفر از افراد منتخب از برن گروه هدف است .در اين جلسات ،اطالع از سط آگاهی ،نگرش و رفتار فعلی مرتبط به موضوع،
نوع و مرزان اطالعات مورد نراز گروه هدف برای اقدام مناسب و باورهای نادرست مرتبط با موضوع ،شخص خواهد شد.

کارگروهی 1
برای يکی از مشکالت سالمت زير می خواهرد يک بسرج اطالع رسانی آموزشی طراحی کنرد:
 - 1مصرف باالی آنتی بروترک
 - 2عدم استفاده از کاله ايمنی موتورسرکلت سواران
 - 3حاملگی ناخواسته
 - 4مصرف ناکافی مروه و سبزی
در گروه ،درباره هر يک از مراح زير بحث کنرد و پاسخ ها را به جلسه عمومی ارائه نمايرد:
 - 1چرا اجرای يک بسرج را راه ح برخورد با مشک انتخاب شده می دانرد؟
 - 2براسا

تحلر وضعرت ،برای بسرج اطالع رسانی آموزشی خود اهداف کلی و اختصاصی بنويسرد.

 - 3مخاطب کلی مرتبط با مشک انتخاب شده را مشخص کنرد و با دسته بندی مخاطب به گروه های اختصاصی،
دسته اختصاصی برنامه بسرج را انتخاب نمايرد.
 - 4دسته منتخب خود را با توجه به معرارهای زير تحلر کنرد:
 ويژگی های جمعرتی
 ويژگی های جغرافرايی
 ويژگی های فرهنگی و سبک زندگی
 ويژگی های جسمی و پزشکی
 ويژگی های رفتاری (دانش ،نگرش ،باور ،رفتار و )...

 .4تعيين راهبرد و تاکتيک های ارتباط با مخاطب :با شناسايی وضعرت موجود و تعررن اهداف برناماه بسارج و تحلرا
مخاطب هدف برنامه ،نوبت به تعررن راهبرد ارتباطی می رساد .شناساايی و انتخااب اساتراتژی مناساب ارتبااطی بارای
طراحی ،اجرا و ارزشرابی برنامه بسرج ،شناسايی کاناا های ارتباطی مطلوب از نظر گروه مخاطب ،شناساايی کانااا هاای
ارتباطی پرنفوذ در محرط هدف برنامه و انتخاب کاناا ارتباطی مناسب براسا

معرارهای درست ،بخش های عماده ايان

گام از طراحی برنامه بسرج هستند .با توجه به اين که تاکترک ها يا ابزارهای متعددی بارای هار راهبارد ارتبااطی قابا
اجراست ،شناسايی و استفاده درس ت از اين ابزارها بايد مورد توجه مجريان بسرج ها قارار گرارد .ارتبااط باا رساانه هاا و
برخورداری از توانايی های رسانه های ديداری ،شنرداری و نوشتاری ،توجه به مناسبت ها ،ترترب دادن مصاحبه باا افاراد
کلردی و مورد اعتماد جامعه هدف و سخنرانی های مرتبط با موضوع بسرج ،طراحای و اجارای برناماه هاای مشااوره ای
حضوری و غررحضوری ،جلب اعتماد و استفاده از توان گروه های مختلف اجتمااعی د جهات اهاداف برناماه بسارج ،باه
کارگرری گروه های ايمرلی و مطالب مندرج در وبال

ها و وب سايت ها ،استفاده از کنفرانس ها و همايش های مارتبط

با موضوع و پوشش وسرع اخ بار مرتبط با موضوع بسرج در جامعه را می توان از جمله مهمترين و مويرترين تاکترک های
بسرج اطالع رسانی آموزشی به شمار آورد .در کنار اين تاکترک ها ،فنون جلاب حمايات هماه جانباه از جملاه حساا
سازی ،اعماا نفوذ (چانه زنی) ،مذاکره ،مناظره و گفتگو نرز می توانند در خدمت اهاداف بسارج اطاالع رساانی آموزشای
باشند.
موفقرت يک بسرج اطالع رسانی آموزشی در گرو شناسايی منابع ارتباطی موجود و ظرفرت اطالع رسانی در منطقه مورد
نظر است .سئواالت زير می تواند در شناخت دقرق تر منابع ارتباطی مفرد باشد:
 آيا سازمان ،برنامه يا سراست های ارتباطی مشخصی دارد؟
 آيا در سازمان ،يک گروه رسانه ای وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است ،اين گروه چقدر فعاا است؟ (مثال در طوا
ساا چه تعداد نشريه خبری منتشر يا کنفرانس خبری برگزار کرده است؟)
 آيا در سازمان افرادی هستند که تجربه کافی در زمرنه کار با رسانه ها داشته باشند؟ اين افراد چه کسانی هستند؟ در
چه زمرنه يا موضوع خاصی توانايی بر قراری ارتباط با رسانه ها دارند؟
 آيا فهرستی از شماره تما

با رسانه ها در اخترار داريد؟ اين فهرست آخرين بار کی به روز شده است؟

 آيا سازمان ،خبرنامه اختصاصی ،برنامه ويژه راديويی يا تلويزيونی يا فضای اختصاصی در اينترنت دارد؟
 آيا دسترسی مخاطب به راديو ،تلويزيون محلی يا رسانه های چاپی و الکترونرک امکان دارد؟
 آيا تاکنون بسرج های اطالع رسانی آموزشی با موضوع مورد نظر ،اجرا شده است؟ کدام برنامه را موفق و کدام را
ناموفق می دانرد؟
تهره فهرستی از انواع رسانه های موجود در منطقه (مانند تلويزيون ،راديو ،رسانه های چاپی ،وبال

ها و  )...و تعررن رابط

برای ارتباط با هر رسانه ،و تعررن نحوه ارتباط با آن ،برای طراحی گام های بعدی برنامه بسرج حراتی است.
تعررن نحوه حضور فعلی سازمان در رسانه های مختلف منطقه برای طراحان برنامه اهمرت بسراری دارد .برای تعررن اين معرار
می توان سه رسانه چاپی مهم انتخاب کرد و تمام نوشته های مرتبط با موضوع مورد نظر را در سه ماه گذشته بررسی کرد و از
اين داده های برای پاسخ به سواالت استفاده نمود .نمونه سئواالت در جدوا زير آمده است .موضوع اصلی در يک بسرج اطالع
رسانی آموزشی در حوزه سالمت ،انتخاب رسانه مناسب است .تلويزيون را معموال مويرترين و محرک ترين وسرله ارتباطی به
شمار می آوردند که اين به علت وجود تصاوير متحرک رنگی در آن است که سبب برانگرختگی پرام بسرج از نظر احساسی و

هرجانی می باشد .راديو نرز می تواند در مناطق با توزيع جمعرتی وسرع و با هزينه پايرن موضوع را به خوبی پوشش دهد.
آگهی و تبلرغات خبری شام تصاوير گرافرکی و متن و باالخره بروشورهای دارای تصاوير گرافرکی و متن که دارای توان انتقاا
پرام های پرچرده هستند ،هم می توانند در خدمت اهداف برنامه بسرج باشند.
سئوال
آيا موضوع مورد نظر در خبرهای مربوط به آن رسانه پوشش داده شده است؟
موضوع اصلی مورد بحث در هر يک از نوشته ها چه بوده است؟
در اين مطالب چه راه ح هايی پرشنهاد می شود؟ توسط چه کسانی؟
در اين مطالب چه کسانی مسئوا ح مشکالت معرفی می شوند؟
در پوشش رسانه ای موضوع مورد نظر ،کدام موارد از قلم افتاده است؟
قالب بندی مطالب مرتبط با موضوع در هر نوشته چگونه است؟
نويسندگان و گزارشگران مرتبط با هر نوشته چه کسانی بودند؟
چه کسانی در رسانه ،به عنوان سخنگويان مرتبط با موضوع شناخته می شوند؟
مطالب مخالف با موضوع مورد نظر را چه کسانی می نويسند؟
بران کدام مطالب می تواند به ارتقای جايگاه موضوع مورد نر در جامعه کمک کند؟

جواب

کارگروهی 2
با توجه به مشک انتخاب شده و تعررن دسته اختصاصی مخاطب برای طراحی و اجرای برنامه اطالع رسانی مناسب ،کدام
دسته از کاناا های ارتباطی را برای انتقاا پرام خود مناسب می دانرد؟
 .1کاناا های برن فردی
 .2کاناا های گروهی
 .3کاناا های سازمانی و اجتماعی
 .4کاناا های ارتباط جمعی
 .5کاناا های ديجرتاا
در هر گروه از کاناا های ارتباطی ،کدام کاناا ها را برای ارتباط با گروه مخاطب برنامه خود ،مناسب می دانرد؟ برای تصمرم
گرری بهتر در گروه درباره ،مرزان نفوذ و اهمرت کاناا های انتخاب شده بحث کنرد.

 .5تدوين پيام ارتباطی :آنچه قرار است به گروه مخاطب منتق گردد و محصوا بران چرايی بسرج ،بررسی وضعرت موجاود
و شناخت مخاطبان برنامه خواهد بود .پرام های کلردی توسط رمزگذاران و براسا

ويژگی هاای منباع ارتبااطی تولراد و

آماده انتقاا خواهد شد .اهمرت پرام های کلردی در دو نکته خالصه می شود :اين پراام هاا بخاش کلرادی فرآيناد شاک
دهنده نگرش مخاطب هستند و ايربخشی فرآيند ارتباط را نشان می دهند .با اتمام مراح تادوين پراام ،پارش آزماون آن
مطرح خواهد شد که برای نهايی کردن پرام مورد استفاده در برنامه بسرج الزم است .در پرش آزمون باياد مشاخص گاردد
که آيا پرام تولرد شده از نظر محتوا و طراحی مناسب گروه هدف و قاب درک برای آنها هست يا نه؟
پرام ،يک جمله کوتاه (حداکثر 11کلمه) واض و ترغرب کننده است که در برقراری ارتباط (شافاهی ياا کتبای) در برناماه
بسرج ،توصرفی صري و پايدار از تالش های گروه برای رسانه ها ،عموم ،همکاران بالقوه و سايرين ارائه می کند .پرام بسارج
باعث می شود تا اطمرنان پردا کنرم که گروه هدف اولره بسرج تقاضايی واض و پايدار صرفنظر از منبع ارتباطی را دريافت
می کنند .پرام بايد برای مخاطب مناسب باشد و به آسانی فهمرده شود تا تغرررات رفتاری دلخواه را در او ايجاد کند.
وقتی پرام های بسرج تدوين شوند الزم است آنها را در گروه پرش آزمون کنرم تا پراام هاای غررمفراد و ايار بخاش بارای
مخاطبان مشخص شوند .در پرش آزمون پرام ها بايد از مناسب بودن ،قاب فهم بودن ،وضوح و ارتباط مواد اطمرنان حاص
کرد و مناسبت فرهنگی و جامعرت مواد را نرز ارزيابی نمود.

کارگروهی 3
برای مشک انتخاب شده و برای يک مخاطب مستقرم و يک مخاطب غررمستقرم ،محتوای پرامی را با در نظر گرفتن ويژگی
های زير بنويسرد.
 - 1درک مشک از پرام
 - 2نشانگر بزرگی و وسعت مساله
 - 3تناسب فردی
 - 4تناسب فرهنگی
 - 5توجه به موانع بر سر راه پذيرش و مقاومت های احتمالی گررنده پرام
 - 6باورپذير بودن موضوع و راه ح بران شده در پرام
 - 7پرشنهادگر اقدامات بعدی
 - 8بران ملزومات انجام رفتار مورد نظر توسط مخاطب
 - 9اعتبار علمی

کارگروهی 4
با توجه به مشک انتخاب شده ،گروه مخاطب اختصاصی ،کاناا انتقاا پرام و محتوای پرام برای برنامه اطالع رسانی خود،
براسا

ويژگی های طراحی پرام ،يک پرام ايربخش بنويسرد.

- 1ارائه واض يک نظر يا ايده واحد
- 2تناسب با فرهنگ و زبان گروه مخاطب
- 3معرفی موقعرت ها و شخصرت های واقعی
- 4شروه متمايز پرام
- 5بران دلر و چرايی در پرام
- 6ايجاد همدلی با مخاطب
- 7توانايی انجام رفتار مورد نظر در مخاطب
- 8به صرفه بودن پرروی از آن با توجه به منافع آن
- 9تقويت ايده موجود در پرام برای حداکثر رساندن هوشراری مخاطب
 - 11کاهش آشفتگی ذهن مخاطب
 - 11تکرار

 .6تامين بودجه برنامه بسيج :تعررن و تخصرص بودجه در يک بسرج اطالع رسانی آموزشی عالوه بر مشخص کردن "انجام
شدنی ها" و "انجام نشدنی ها" در برنامه ،بخش هايی را که نراز به تخصرص منابع مالی دارد را هم تعرارن مای کناد .ايان
هزينه ها می توانند هزينه های عملراتی (شام تولرد و توزيع محصوالت) ،هزينه های پرسنلی و هزينه هاای تجهرزاتای را
شام شود.
 .7برنامه اجرا و ارزشيابی برنامه بسيج :با تعررن موضوع مورد نظر برای بسرج اطالع رسانی آموزشی ،تعررن اهداف برنامه،
شناخت دقرق مخاطب و تدوين پرام های مرتبط با موضوع ،برنامه بسرج برای اجرا و ارزشرابی آمااده خواهاد شاد .تنظارم
وظايف کلردی در هر بخش و تعررن فرد يا گروهی که قرار است اين وظايف را عملی کنند و با درنظرگرفتن افراد ياا گاروه
های ناظر بر اجرای آنها و محدوده زمانی که بايد هر فعالرتی انجام شود ،مهمترين قسمت های يک برنامه اجرايی را شاام
می شود .هماهنگ کردن فعالرت های مربوط به هر تاکترک ،رعايت محدوده زمانی و نظارت بر اجرای به موقع فعالرات هاا
نراز به يک برنامه زمان بندی شده دارد .با چنرن برنامه ای است که می توان به موفقرت بسرج و دسترابی به اهداف برناماه
امردوار بود .پايش فعالرت های مرتبط با بسرج اطالع رسانی آموزشی با هدف اطمرنان از اجرای درست و به موقاع فعالرات
ها و ارزشرابی پرامدهای برنامه برای اطمرنان از دسترابی به نتايج مورد انتظار بسرج ،آخارين مرحلاه طراحای ياک بسارج
اطالع رسانی آموزشی خواهد بود.
برای شروع فرآيند ارزشرابی بسرج ،الزم است به اين سئواالت پاسخ داده شود:
- 1چگونه برای ارزشرابی بسرج برنامه ريزی شده است؟
- 2قرار است چه چرزی اندازه گرری شود؟ فرآيند يا پرامد برنامه ؟
- 3چه کسی ارزشرابی را انجام می دهد؟ ارزيابی کننده داخلی يا خارجی؟
- 4آيا شرکت کنندگان در برنامه در مراح مختلف فرآيند ارزشرابی دخالت دارند؟ چگونه؟
- 5چگونه نتايج ارزشرابی گزارش خواهند شد؟
- 6چگونه نتايج ارزشرابی برای برنامه ريزی و مداخالت بعدی مورد استفاده خواهند گرفت؟
- 7آيا منابع مناسب برای ارزشرابی اختصاص خواهند يافت؟چه منابعی در دستر

هستند؟ چه منابعی مورد نراز می

باشند؟
برخی معيارها برای ارزيابی مفاهيم کلی بسيج اطالع رسانی آموزشی
يک بسرج بايد به صورت بسته ای شام اهداف کلی ،اهداف اختصاصی ،تاکترک ها و زمان بندی طراحی گردد.
برخی از سواالتی که در زمرنه مفاهرم بسرج اطالع رسانی آموزشی بايد پاسخ داده شوند عبارتند از:
 .1آيا تاکترک های انتخاب شده ب رای برنامه بسرج ،به اندازه کافی نرروهای اجتماعی و گروه هدف را برای پذيرش اهداف
بسرج در چارچوب زمانی تعررن شده هدايت می کنند؟
 .2آيا حمايت از برنامه بسرج توسط اعضای سازمان ما انجام می شود؟
 .3آيا سازمان منابع الزم (مواد ،بودجه مالی ،نرروی انسانی) را داراست يا می تواند تامرن کند؟
 .4آيا سازمان مهارت ها و تجربرات الزم برای اجرای بسرج را دارد؟
 .5آيا عملکرد سازمان برای انجام بسرج صحر است؟

ارزشرابی نتايج حاص از بسرج های سالمت که با استفاده از رسانه های جمعی انجام می شود نشان می دهد که هرچ الگوی
پرامی نمی تواند تايرری پايد ار را تضمرن نمايد و موفقرت برنامه های بسرج سالمت عمومی به طور وسرعی به ساير متغررها از
جمله زمان مدت اجرای برنامه ،سطوح در معرض قرار گرفتن ،درجه تمرکز روی گررندگان هدف و وجود برنامه های مکم
مبتنی بر مدار

و جامعه بستگی دارد.

کارگروهی 5
يکی از مهمترين عل مر

و ناتوانی در کشور ما حوادث ترافرکی است که ساالنه هزاران نفر از مردم ما را به کام مر

می

فرستد يا مجروح می کند .چند سالی است که برای ترغرب رانندگان به اجتناب از رفتارهای خطرناک رانندگی برنامه های
متنوع آموزشی و اطالع رسانی ،طراحی و اجرا می شود.
با تو جه به ويژگی های بران شده برای يک بسرج اطالع رسانی آموزشی ،آيا اين برنامه ها را نمونه موفقی از يک بسرج اطالع
رسانی آموزشی می دانرد؟ از جدوا زير برای در گروه خود درباره نواقص مربوط به هر بخش از طراحی بسرج ،براسا
زير بحث کنرد.
مراحل طراحی بسيج
مستند بودن دالي اجرای برنامه بسرج برای دست اندرکاران
مشخص بودن اهداف کلی و اختصاصی
تعررن و تحلر گروه مخاطب
تدوين محتوا و شک پرام
تعررن راهبرد ارتباطی مشخص
تعررن تاکترک های ارتباطی
اختصاص بودجه مناسب برای بسرج
وجود برنامه اجرايی و جدوا زمانی
ارزشرابی بسرج

نواقص برنامه مذکور

جدوا

