
  1صفحة 
 

 ياالجتماعي والسلوك للتغيير لتواصلجودة امن  التحقق

 لماذا التحقق من الجودة؟
ضمان الجودة الروتينية التأكد من (. يمكن أن تمنع إجراءات SBCC) ياالجتماعي والسلوكللتغيير ( ضروري عند تنفيذ برامج التواصل QAضمان الجودة )

ذات التأثير  ياالجتماعي والسلوكللتغيير برامج التواصل مما يؤدي إلى إستمرارية مبكرًا ي تحدث ساعد في إكتشاف المشكالت التكما ت حدوث المشكالت،
 الفعال.

 ؟ياالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل  وصول فعالياتالجودة علي كيف يساعد التحقق من 
التحقق اتيجي. خصيًصا لـعملية االتصال االستر  صممت  ه والتيمعايير هو أداة لتحسين األداء وتعقب  ياالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل  جودةالتحقق من 

 .ياالجتماعي والسلوكر للتغييالتواصل  ءات التحسين الروتيني لضمان جودةستخدامها لتخطيط إجراإمكن لفرق ولجان تحسين الجودة يوفر معايير األداء التي ي  
 ياالجتماعي والسلوكلتغيير لالتواصل تحسين جودة عمليات مقترح لالنظام المكونات 
 تحسين الجودة.من ثم ق بشكل دوري و للتحق ياالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل تحسين مكلفة بلجنة شكيل ت 
  دوات ألفعاليات االتصال االستراتيجي. إكمال  التقييمو التنفيذ و التخطيط بداية من البرامج في جميع مراحل  من الجودة تحققالإستخدام أدوات

الجودة.  تحسينلبعد تنفيذ كل خطة ثم  ،خط األساسضمان جودة معلومات بداية من  ياالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل حقق من جودة الت
 النتائج المرجوة. تحقيق يي فاالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل برامج إخفاق  عنديضًا أ التحقق من الجودة مفيد

 لكي  )مثل حملة واحدة لتنظيم األسرة( ياالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل برنامج لي مكونات محددة من التحقق من الجودة عصر تأن يق يجب
 .يلسلوكاالجتماعي واللتغيير التواصل التي تجمع بين برنامجين أو أكثر من برامج التحقق من الجودة من عمليات وأفضل أكثر فائدة تكون 

  تحديد نقاط القوة، و  التعرف عليدقيقة. سيتمكن المستخدمون من  03حوالي  ياالجتماعي والسلوكير للتغيالتواصل يستغرق التحقق من جودة
 مجاالت التحسين وتحديد األهداف لخطط تحسين الجودة.

 إجراءات التحقق من الجودة
ب إلي إذهتواصل للتغيير االجتماعي والسلوكي في مجال التحقق من جودة برامج ال مواصلة القراءةلمزيد من اإلطالع أو طباعة نسخة ل الخطوة األولي:

 : التحقق من جودتها أحد األقسام التي ترغب في حدد. sbcc-in-http://healthcommcapacity.org/qaالرابط 
 ( 6ة )صفح والتقييم(، 5 ، 4)صفحات  التنفيذ(، 0،  2: )صفحات التخطيط

حديد أعضاء الفريق لتت مع مقابالأجراء المتاحة و ستندات مراجعة الميجب المعايير. من  قائمةمن أقسام التحقق علي  كل قسميشتمل  الخطوة الثانية:
 معيار. استخدم قسم التعليقات )أسفل كل جدول( لتوثيق األساس المنطقي لكل القيم العددية المحددة. مدى تحقق كل

 المعيار المذكور غير صحيح.)صفر( إذا لم يتم تحقق المعيار على اإلطالق كتب الدرجةأ . 
وفي  ضحف وظيفي واييكون هذا المعيار ليس صحيحا إذا لم يكن لدى كل فرد توص. " كل شخص لديه توصيف وظيفي واضح ": معيارمثال ل

 )صفر(ون الدرجة كهذه الحالة ت
 مناسبة أيضا إذا  (1)ا منه غير صحيح. درجة . جزء من المعيار المذكور صحيح ، لكن جزءً زئيا( إذا تم الوفاء بالمعيار ج1كتب الدرجة )أ

 .نفيذكان الوفاء بالمعيار قيد الت
عند نظرية لاا إذا استخدم الفريق صحيح جزئيً  ." البرنامج ويشار إليها بشكل روتينياإلتصال التي حددها  يتم تطبيق نظرية " :مثال لمعيار
 .(1)في خطة التقييم. يجب أن تكون النتيجة ها ئل ولكنه ال يستخدمتصميم الرسا
ا بالفعل نماذج لإلبالغ عن التقدم ولكن لم يتم استخدامهصمموا كان منفذو البرنامج قد فإذا "  التقدم تقارير ""الفريق لديه نماذج  :مثال لمعيار

 .(1)يجب أن تكون النتيجة فبعد. 
 ا.. المعيار المذكور صحيح تمامً ء بالمعيار بالكامل( إذا تم الوفا2كتب الدرجة )أ 

ا إذا كان كل مؤشر يتصف بجميع هذه " يعد المعيار صحيح تمامً  المؤشرات صالحة وموثوقة ومحددة وحساسة وتشغيلية " :مثال لمعيار
 (.2الشروط. يجب أن تكون النتيجة )

 باأللوان. المشار إليهاقيم الرقمية جة القسم وشاهد القسم، أضف جميع النقاط لدر كل بعد االنتهاء من الخطوة الثالثة: 
ن الجودة التالي. وتاريخ التحقق م ،تحسينلل المقترح تنفيذهالي مناطق القوة ومناطق الضعف وقائمة باإلجراءات إيتم توفير مساحة لإلشارة  الخطوة الرابعة:

 .الجودة تحسينللتحقق من الجودة مباشرة بعد تنفيذ كل إجراء التالي لتاريخ ال تحديد ياالجتماعي والسلوكللتغيير برامج التواصل يجب على لجنة تحسين 
 طيط وتنفيذ وتقييم برامجوارد لتخ( سوف تجد قائمة من المsbcc-in-http://healthcommcapacity.org/qa)رابط التالي ال من خاللالخطوة الخامسة: 

 .www.TheHealthCOMpass.org في الرابط التالييمكن العثور على أدلة إضافية  ماك .ياالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل 
 (9 – 7ات األداة تم تضمينه في نهاية المستند )صفح همسرد المصطلحات الفنية المستخدمة في هذ

  

http://healthcommcapacity.org/qa-in-sbcc
http://healthcommcapacity.org/qa-in-sbcc
http://www.thehealthcompass.org/
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 التخطيط – ياالجتماعي والسلوك للتغيير برامج التواصلجودة معايير التحقق من 
 /          /    تاريخ التحقق من الجودة   ---------------------------------اسم المشروع 

  تقييم المعايير
 2، تحقق المعيار بالكامل =  1جزئيا = الكمي: لم يتم تحقق المعيار = صفر ، تحقق المعيارالتقييم 
الغامق في مسرد  ون بالللتتبع الجهود البحثية. يتم تعريف الكلمات استخدام المعايير التي تحمل عالمة )+( المتابعة والتقييم لموظفو يمكن 

 المصطلحات.
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 تحليل الوضع
وتحليل قنوات 

 االتصال

 مشتركة لتوجيه البرنامج ةـــرؤيلديهم  المصلحة وأصحابريق التخطيط ف 
 يقوم فريق التخطيط وأصحاب المصلحة بمراجعة البيانات الثانوية وإجراء البحوث لسد الثغرات+ 
 يقوم فريق التخطيط وأصحاب المصلحة بتحليل عوائق وم يسرات السلوكيات الصحية 
 أو الوفيات ةكلة الصحية من حيث االنتشار أو معدل اإلصابيتضمن التحليل شدة المش 
 المتعلقة بالمشكلة الصحية .. يشمل التحليل اإلجابة علي األسئلة َمْن / أين / متي 
 السياسية المتعلقة بالمشكلة الصحية / االقتصادية / االجتماعية / يشمل التحليل العوامل السلوكية 
 (النوع االجتماعي األثر الصحي حسب خصائص الجمهور )على سبيل المثال في تباينيشمل التحليل ال 
 قنوات االتصال ووصف للقنوات المتاحة يشمل التحليل 
 بيان واضج للمشكلةيتضمن التحليل  

متعمقة النظرة ال
الجمهور  رؤيةل

 للمشكلة

لمعارف، والمواقف، ، والعادات، واالهتمامات، والموارد، وااتيشمل التحليل احتياجات الجمهور، والمحّفز  
 والسلوكيات

 وتم إشراكهم في التخطيط المحلي والوطني علي المستوي المعنين  د فريق التخطيط أصحاب المصلحةدَ حَ   الشراكات المتاحة
 تفاقات رسمية موثقة مع الشركاءإهناك  

 تصميم االستراتيجية
 يم البرنامجشارك أصحاب المصلحة والجمهور المستهدف في تصم  المشاركة

 الميدانية أو المتطوعين العمل فرق يستخدم فريق التخطيط وأصحاب المصلحة معايير مكتوبة الختيار  
 فريق التخطيط وأصحاب المصلحة باختيار نظرية أو نظريات اتصال لتوجيه تصميم البرنامج قام  نظرية البرنامج

 ستراتيجيةتصميم االفي  يتم تطبيق نظرية البرنامج ويشار إليها بشكل روتيني 
 لفةالمخت الجمهور شرائحليقوم الفريق بإنشاء ملفات تعريف ديموغرافية ونفسية )اهتمامات الجمهور(   شرائج الجمهور

 والجمهور الثانوي )الجمهور المؤثر( األوليالجمهور ة ستراتيجيتصميم االحدد ي   
 ماثلة ومشتركة تائص متصميم االستراتيجية يعتمد علي تقسيم الجمهور وفقا لخص 
  رؤية الجمهور للمشكلة ليلتحليل الجمهور ونتائج تحتقسيم شرائح الجمهور يعتمد علي نتائج  

  SMART بزمن محدد مقيَّدةواقعية، مناسبة، قابلة للقياس،  تخصصة،م: ذكيةاألهداف   األهداف
 لمحددة للبرنامجرية االتصال اظاألهداف تتبع نتائج تحليل الوضع الراهن )السياق(، ون 
 فعله الجمهور يتصف األهداف ما الذي يجب أن يفكر فيه ويشعر به و  

المداخل 
 االستراتيجية

 تخير فريق التخطيط وأصحاب المصلحة المداخل االستراتيجية التي تساهم في تحقيق األهداف 
 د المكانةبيان تحديمع  بصورة متماسكة ومتماشية المداخل االستراتيجية تم نظمها 

 هاتكاليففي  فعاليةب، إليهاوصول التي يمكن للجمهور القنوات االتصال  ِاختيار  قنوات االتصال
 تحليل الجمهور، وقنوات االتصال، ونظرية اتصال البرنامج في إعتباره وضعقنوات االتصال  ِاختيار 

 مهور األولي، والتغيير السلوكي المرغوبالملخص اإلبداعي يصف المشكلة الصحية، والج  الملخص اإلبداعي
 الملخص اإلبداعي يصف المنتجات / الخدمات / السلوكيات لكل شريحة من الجمهور 
 مع نظرية البرنامج وأهدافه وافقالتي تت نقاط الدعمو  الوعد الرئيسيالملخص اإلبداعي يتضمن  

 والميزانية، وخطة اإلدارة ،اطشكل نل الزمنيت اء، والتوقيالخطة تتضمن كل األنشطة، وأدوار الشرك  خطة التنفيذ
 واإلستدامةالخطة تتضمن االحتياجات التسويقية، والفرص المتاحة،  
 الخطة تتبع نظرية البرنامج، وشرائح الجمهور، واألهداف، والمداخل االستراتيجية 

خطة المتابعة 
 والتقييم

 +تغييرالة ينظر أو  منطقيال نموذجالإعداد  تشاركوا فيفريق التخطيط وأصحاب المصلحة  
  +مصادر المعلومات، والخطة الزمنية لجمع المعلومات حددخطة المتابعة والتقييم ت 
 +صالحة، موثوق بها، محددة، حساسة، وتشغيليةالمؤشرات  
 +ظرية البرنامجنالمؤشرات متماشية مع األهداف و  
 +مجرد معلومات وإتجاهات(المؤشرات تتضمن سلوكيات )ليس  
 التكملة في الصفحة التالية
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  ختباراإلبتكار واالا 
 مع المداخل االستراتيجية واألهداف متناسقةاألنشطة   األنشطة
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 األنشطة تترابط مع العناصر المشتركة للبرنامج 

 الملخص اإلبداعي ضمون ائج التحليل ومنتالرسائل مبنية علي   الرسائل
كيف تصمم رسائل  " في الرابط الخطوة السادسةراجع   .(Cs 7الرسائل تطبق الخصائص السبع للتواصل الفعال ) 

sbcc-design-guides/how-to-http://www.thehealthcompass.org/how- " التواصل للتغيير االجتماعي والسلوكي
messages 

 كل شريحة من الجمهورتناسب ل صلة  خصيصاَ الرسائل ٌمف 
 تقنيةالرسائل دقيقة من الناحية ال 
 لجمهور المستهدفلفي اللمستوي التعليمي والثقالرسائل مناسبة  
 سي / المنافع ونقاط الدعم بوضوح الوعد الرئي برزالرسائل ت 
 ةمناسبة لقنوات االتصال المستخدم الرسائل 
 النهائي هاقبل إنتاجروجعت ، ثم الجمهور المستهدفعينة من لها مع  اختبار قبلي الرسائل تم إجراء 

 الملخص اإلبداعي ضمون موارد االتصال مبنية علي نتائج التحليل وم  موارد االتصال
 (7Cs)موارد االتصال تطبق الخصائص السبع لالتصال الفعال  
 موارد االتصال دقيقة من الناحية التقنية 
  لجمهور المستهدفلفي اللمستوي التعليمي والثقموارد االتصال  
 النهائي هاقبل إنتاجروجعت ثم  ،الجمهور المستهدفعينة من لها مع  اختبار قبلي موارد االتصال تم إجراء 

  رصد درجات القسم
  

 : أخصر103إلي  48من  : أصفر46إلي  36من  : أحمر36من صفر إلي 
   

 عن للبحث planning-sbcc-communication/qa-change-behavior-social-assurance-tyhttp://healthcommcapacity.org/quali الرابط  اذهب إلي
 .ياالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل بعض اإلرشادات واألمثلة علي كل من أنشطة تخطيط برامج 

  التعليقات
 
 

 نقاط القوة
 
 
 نقاط الضعف
 
 

 إجراءات تحسين األداء
 
 

 
 :     /     /دةالتاريخ التالي للتحقق من الجو 

 

http://www.thehealthcompass.org/how-to-guides/how-design-sbcc-messages
http://www.thehealthcompass.org/how-to-guides/how-design-sbcc-messages
http://www.thehealthcompass.org/how-to-guides/how-design-sbcc-messages
http://healthcommcapacity.org/quality-assurance-social-behavior-change-communication/qa-sbcc-planning
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 نفيذالت – يالسلوكاالجتماعي و للتغيير  التحقق من معايير جودة برامج التواصل
 تاريخ التحقق من الجودة     /      /      ---------------------------------اسم المشروع 

          لمواردتعبئة ا
 2، تحقق المعيار بالكامل =  1جزئيا = الكمي: لم يتم تحقق المعيار = صفر ، تحقق المعيارالتقييم 
الغامق في مسرد  باللون لتتبع الجهود البحثية. يتم تعريف الكلمات استخدام المعايير التي تحمل عالمة )+( المتابعة والتقييم لموظفو يمكن 

 المصطلحات.
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 رؤية البرنامجمقتنعون بمنفذ وأصحاب المصلحة يدعمون و الفريق ال  أصحاب المصلحة
 التنفيذية ياتٌ َمْسؤ ولاليتفهمون األدوار و الفريق المنفذ وأصحاب المصلحة  
 خالل مراحل التنفيذ أصحاب المصلحةيتواصل بإنفتاح مع الفريق المنفذ  

 شركاء التنفيذ يساهمون بخبراتهم في البرنامج 
فريق العمل، 

 درات والق
 هناك عضو من فريق العمل مكلف بقيادة تنفيذ كل نشاط 
 يتشارك فريق العمل في الرؤية المشتركة، ويتفهموا مساهماتهم في البرنامج 
 لكل فرد توصيف وظيفي واضح 
 يسر التنفيذ وبخاصة موارد التواصل الشخصي وأنشطة تعبئة المجتمعيتوافر لفريق العمل الموارد التي ت   
 لفريق العمل تم تقييمها وتقويتها التواصل االجتماعي وتغيير السلوكقدرات  

   التصميم االستراتيجيمتوافقة مع  األنشطة / الرسائل / موارد التواصل  تنفيذ األنشطة
 المستهدفشريحة الجمهور األنشطة / الرسائل / موارد التواصل تصل إلي  
 د التواصل يتكرر إستخدامها بصورة كافية إلحداث التغيير السلوكي األنشطة / الرسائل / موار  
  للخطة التنفيذيةاألنشطة / الرسائل / موارد التواصل تنفذ طبقًا  
 متوافق مع التصميم االستراتيجي   مزيج من قنوات االتصالاألنشطة / الرسائل / موارد التواصل تعتمد علي  
 الحرجةالمناسبة و  سائل الصحيحة للجمهور المستهدف في األوقاتتنشر الر  قنوات االتصال 
 منطقية تحقيق التغيير السلوكي المرغوب يضمن  نشطةتسلسل األ 
 األهدافلدي فريق العمل مستند للتحقق من مساهمة األنشطة في تحقيق  

 سياق التنفيذ
 
 

 ئق  البرنامج تم تحديثة ليظل علي توافق مع السياق والحقا 
  البرنامج متناسق مع البرامج األخري المنفذة في نفس المنطقة الجغرافية  
 يستجيب البرنامج للتحديات والمعلومات المستجدة 

 مراجعات منتظمة مع فريق العمل الميداني ألنشطة البرنامجب قومون المشرفون( ي) المشرف  اإلشراف
 " اإلنجازفي قدم تقارير " التَ لج فريق التنفيذ لديه نماذ  نظام المتابعة

 فريق التنفيذ يناقش بإنتظام نتائج المتابعة والعمل عليها 

 +تتأكد أنشطة المتابعة من أن تنفيذ األنشطة متوافق مع الخطة التنفيذية 
 +مدي وصول البرنامج للمستهدفين وآثاره أنشطة المتابعة تتحرى  
 +الغير متوقعة والغير مقصودة أنشطة المتابعة تتابع اآلثار 
 تصالموارد اال / الرسائل / فريق التنفيذ يستعين بالمعلومات إلعادة ضبط الخطة، واالستراتيجية، واألنشطة 

 فريق التنفيذ يراجع الخطة، واالستراتيجية، واألنشطة / الرسائل / موارد االتصال بإنتظام  مراجعة التصميم

 تعديالت لتحسين الفعالية وٌيوثق ذلكفريق التنفيذ يجري  

  رصد درجات القسم
 
 
 
 

  

 : أخصر84إلي  64من  : أصفر63إلي  68من  : أحمر66من صفر إلي 
   

  implementation-sbcc-communication/qa-change-behavior-social-assurance-http://healthcommcapacity.org/quality الرابط اذهب إلي

 .ياالجتماعي والسلوكللتغيير التواصل برامج  تنفيذللبحث عن بعض اإلرشادات واألمثلة علي كل من أنشطة 
 
 

http://healthcommcapacity.org/quality-assurance-social-behavior-change-communication/qa-sbcc-implementation
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 التعليقات 
 

 
 
 

 نقاط القوة
 

 
 

 
 نقاط الضعف

 
 
 

 
 إجراءات تحسين األداء

 
 
 
 
 
 
 

 
 :     /     /التاريخ التالي للتحقق من الجودة
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 قييمالت – يالسلوكو االجتماعي  للتغيير التحقق من معايير جودة برامج التواصل

 تاريخ التحقق من الجودة     /      /      ---------------------------------اسم المشروع 
  المواردتعبئة 

 2، تحقق المعيار بالكامل =  1جزئيا = الكمي: لم يتم تحقق المعيار = صفر ، تحقق المعيارالتقييم 
الغامق في مسرد  باللون لتتبع الجهود البحثية. يتم تعريف الكلمات استخدام المعايير التي تحمل عالمة )+( المتابعة والتقييم لموظفو يمكن 

 المصطلحات.

 مــــــيـــــيـــــقــــــتـــــال

 جهود التقييممن  غرضاليذكرون  المصلحة وأصحابفريق التقييم   خطة التقييم
 للبرنامج التغيير نظريةأو  يمنطقالنموذج التتضمن خطة التقييم طرق اختبار  
 تتوافق مع أغراض التقييم مؤشرات تتضمن خطة التقييم 

كمي، نوعي، تشاركي، مزيج من الطرق..الخ( الذي  :(منهجية التقييم) " التقييم تصميم"  تتضمن خطة التقييم 
 يتوافق مع أغراض التقييم

 التحليل يتضمن العديد من مصادر المعلومات لتأكيد صالحية النتائج  تحليل األثر
 التحليل يختبر العالقة بين أنشطة البرنامج، والتعرض للرسائل، والمخرجات المرجوه 
 لتغييرالتحليل يتضمن نظرية ا 
 واألحداث( سباب السلوكألالجمهور  رؤية) لإلسناد السببي يفي التحليل بمعايير متعددة 

 نشر النتائج
 

 فريق التقييم َأطلع أصحاب المصلحة علي النتائج والدروس المستفادة  
 تضمنت مناقشات أنشطة البرنامج األنشطة التي يمكن التوسع في نطاق تنفيذها 

 تم إستخدام النتائج في مراجعة أو إعادة تصميم البرنامج  تائجالنتوظيف 
  رصد درجات القسم

 
 
 

  

 : أخصر22إلي  14من  : أصفر14إلي  16من  : أحمر16من صفر إلي 
   

 يسلوكالاالجتماعي وللتغيير برامج التواصل راجع الرابط التالي للحصول علي اإلرشادات واألمثلة لكل نشاط من أنشطة تقييم 
evaluation-sbcc-communication/qa-change-behavior-social-assurance-http://healthcommcapacity.org/quality 

 التعليقات 
 
 

 نقاط القوة
 
 
 نقاط الضعف
 
 

 إجراءات تحسين األداء
 
 
 

 
 :     /     /التاريخ التالي للتحقق من الجودة

 

http://healthcommcapacity.org/quality-assurance-social-behavior-change-communication/qa-sbcc-evaluation
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الخصائص السبع 
  Cs 7للتواصل الفعال 

 تستخدم كقائمة تساعد علي التأكد من أن الرسائل َته م الجمهور، وواضحة، (Cs 7)الخصائص السبع للتواصل الفعال 
ر، التالية:  تجذب اإلنتباه، الرسالة واضحة، تتصمن منفعة للجمهو  السبع وفعالة في الوصول للجمهور وتتصف بالخصائص

 متسقة، تخلق الثقة، تدخل القلب وتقنع العقل، وتوضح دور المستهدفين    
ومات التعليم عن بعد، تقنيات المعل اإلعالم المجتمعي، تعبئة المجتمع، طنشطة الدعوة وكسب التأييد، وسائقد تتضمن األ األنشطة

االعالم واسع االنتشار، الحراك االجتماعي، أنشطة اإلعالم وسائل واالتصال، االتصال الشخصي / تواصل األقران، 
 الداعم/اإلعالم المجتمعي

ي ماعي والسلوكاالجتللتغيير اصل برامج التو إستراتيجية الذي توليه  األولي تحليل الجمهور عملية تستخدم لفهم الجمهور تحليل الجمهور
، وكذلك الجمهور الذي يؤثر علي قراراته.  الجمهور االولي والجمهور المؤثر هم األشخاص اللذين يجب تغيير األولوية

 سلوكهم من أجل تحسين الحالة الصحية 
 هدوافعالجمهور و  تصور

ذات الصلة  هواحتياجات
 بالسلوك

 

مجرد تعدي تهور المستهدف واحتياجاته، و تفهم الحوافز الوجدانية للجمساعد علي ت اجاتهودوافعة واحتي الجمهور تصور
المعلومات الديموغرافية للجمهور مثل العمر، النوع، أو مستوي الدخل ولكنها تتناول المعلومات األساسية عن مشاعر 

تكون ي ودوافعة واحتياجاته الجمهور وراتتصالمستند الذي ينص علي الجمهور المستهف تجاه منتج ما أو خدمة أو سلوك. و 
من مكونين: ملخص يصف فهم االحتياجات التي تم تقديرها، ووصف للمشاكل األساسية التي يعانون منها في محاولة لتلبية 

 هذه االحتياجات.  
شرائح 

  الجمهور
ريض إلي عملية علي تقسيم الجمهور العفي تحليل الجمهور. وتنطوي هذه ال ةرئيسيتقسيم الجمهور تعد من األنشطة العملية 

ا خصائص. التقسيم يضع إعتبارً ه من احتياجات، ومعتقدات أو يشتركون في ماساس علي أ –أو شرائح  -مجموعات أصغر 
معتقدات كل و السلوكي تختلف طبقا لخصائص و االجتماعي إلي أن إستجابة الشرائح للرسائل وفعاليات التواصل للتغيير 

 شريحة.
، لتعرف علي القنوات المتاحة للجمهور األوليتهدف إلي ا تحليل قنوات االتصال جزء من تصميم خطة مزيج قنوات االتصال ل قنوات االتصالتحلي

 ومدي فعاليتها في الوصول للجمهور.
 للجمهور والً نوع القنوات األفضل وص صفتعد  مستنَدا استراتيجًيا ي السلوكيو للتغيير االجتماعي خطة مزيج قنوات االتصال  مزيج قنوات االتصال

األولي لتوصيل الرسائل، ومزيج القنوات األفضل لتعظيم وصول الرسائل للجمهور وبفعالية. الخالصة أن مزيج قنوات 
االتصال الذي يعتمد عليه البرنامج يعتمد علي األمكانات االتصالية المتاحة، خصائص الجمهور، أهداف ورسائل البرنامج، 

 ، والميزانية.ة تعرض الحمهور لهاوكثافسائل الر وصول 

عرف االتصال الصحي قنوات االتصال بأنها وسائط نقل الرسائل الصحية التي تدعم تبادل الرسائل بين "المرسلين  قنوات االتصال
 والمستقبلين" لتلك الرسائل 

ب المصلحة صحاأتوافق عليها يجب أن يأمل في تحقيقة. رؤيتك لذي ناي تتمحور حول الذو الستراتيجية هي مرساة االرؤية  الرؤية المشتركة
ر " مع الجميع. نص الرؤية المشتركة يظهها تشاركم  يتم  الذين شاركوا في عملية تصميم االستراتيجية، ولذلك يجب أن "

 قود عملية تصميم وتطوير االستراتيجية   رغب في تحقيقة في المستقبل، ويرسم ما تيبوضوح ما هو المهم، و 
ثم يتم ، ليةاالموارد واألنشطة اإلتص وإبتكار ميتصم تماالتصال. في هذه الخطوة ي عمليةتكر وإختبر الخطوة الثالثة في إب إبتكر وإختبر

 تصال، واألنشطة، والعمليات.، ثم تنتج الموارد االتصالية النهائية مثل مواد االتها بعد االختبارراجعاختبارها وم
اعية )مثل الموارد اإلبد ون في اإلبداع لقيادة تصميممديرو البرنامج والمتخصصه تند مكتوب يستخدمالملخص اإلبداعي مس الملخص اإلبداعي

الدراما، االفالم، التصاميم البصرية، النصوص السردية، الدعاية، المواقع االلكترونية والشعارات( إلستخدامها في حمالت 
، ويبرز رئيسيةالالجمهور المستهدف، ويركز علي الرسائل  حدديلب ال يتعدي صفحتين، يحدد االتجاهات، و االتواصل. في الغ

 من حمالت التواصل والموارد المستخدمة. ةالنتائج المرجو 
خصائص اإلسناد 

 السببي
خاصية كمية جرعة و خاصية الوقتية، و التخصصية السببية، و السببية، العالقة  توافق آخرين علي قوة اإلسناد السببيتتضمن: 
 (للمزيدلي االرابط الت تجابة، المعقولية، االتساق، وإعتبارات اإللتباس )راجعاالس - التعرض

f0010.pd-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1898525/pdf/procrsmed00196 
ذه المعلومات ستخدم هتو  ،في مرحلة جمع وتحليل المعلومات كل المعلومات التي توصلنا إليهاتصميم االستراتيجية يتضمن  يم االستراتيجيةتصم

لوضع خطة استراتيجية لتحقيق أهداف البرنامج. تركز هذه الخطوة علي تصميم استراتيجية التواصل والتي تتضمن معلومات 
 أهداف االتصال، تقسيم الجمهور، مداخل البرنامج، خطة تنفيذ، وخطة المتابعة والتقييم.    من تحليل الوضع الحالي، 

صميم ت ويرطلتبرنامجك ووظف الدروس المستفادة الخطوة الخامسة من عملية التواصل. في هذه الخطوة قيم  - قيم وطور قيم وطور
 البرامج المستقبلية

اتيجية. الخطة لخطة االستر ابتنفيذ  متعلقال - كممن، ماذا، أين، و األسئلة التالية: جابة إ بالتفصيل ناولتتالخطة التنفيذية  الخطة التنفيذية
 سؤوليات المكلف بها الشركاء، واألنشطة، والخطة الزمنية، والميزانية، اإلعتبارات اإلدارية.  متتضمن األدوار وال

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1898525/pdf/procrsmed00196-0010.pdf
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ييم حالة يتم استخدامها لتق. كما يتماعي والسلوكاالجللتغيير برنامج التواصل دوات تستخدم لقياس مدي تقدم أالمؤشرات  المؤشرات
البرنامج من خالل تحديد خصائصه أو متغيراته ، ومن ثم تتبع التغيرات في تلك الخصائص على مر الزمن أو بين 

 المجموعات.
الجتماعي اللتغيير التواصل ات التي تواجه تحديلفهم أعمق لمساعدة في للجمع وتحليل المعلومات  يهدف االستعالم إلى االستعالم

 اتيللدوافع االجتماعية والسلوكية التي تسهل أو تعمل كحواجز أمام استيعاب السلوكطبقا ضمن سياق محدد  يكوالسلو 
مستوى لاالمتاحة على البحثية البيانات واألدلة جمع وتحليل موقف الحالي من خالل . االستعالم هو تحليل للاالمرغوب فيه

   .ي القطر 
 رسائلللالفعلي ساس األيعتبر  الوعدجميع الرسائل واألنشطة.  تتضمنها أن ينبغي جوهريةمات معلو هو  ساسيالوعد األ الوعد األساسي

النموذج المنطقي، 
 ونظرية التغيير

 فكارللبرنامج من أجل شرح األ المتوقعة تحدد المدخالت والمخرجات والنتائج برامجلل ةيالنماذج المنطقية هي أدوات تخطيط
الموارد  ،تؤدي أنشطة البرنامج المحددة إلى النتائج المرجوة. تشمل المدخالت وراء تصميم البرنامج وإظهار كيف

واالستثمارات التي تدخل في البرنامج؛ المخرجات هي األنشطة والخدمات واألحداث والمنتجات التي تصل إلى  ،والمساهمات
 ة أنشطةنتيج -االجتماعية والسلوكية  - الجمهورالتي تحدث في  تغييراتال األساسي للبرنامج؛ والنتائج هيالجمهور 
 .الجمهور األساسيتعرض لها التي و البرنامج 

االجتماعي  رغييتلل رسائل التواصلم يقدتفي الصحية  بعتمد عليها البرنامجاألساسية التي  طالوسائهي  موارد االتصال الموارد االتصالية
يسير ت إعالن تلفزيوني، دليل هاتيو مطبوعة، سينار كتيبات بما في ذلك  االتصالية در هناك العديد من أنواع الموا. يوكوالسل

ألخري اد بين الرسائل األكثر فعالية مع المواد ر فيسبوك أو لعبة على اإلنترنت. يجمع تطوير الموامناقشة جماعية، صفحة 
 .من أجل الوصول إلى الجماهير ذات األولوية والتأثير عليها االتصال قنواتزيج من مألفضل 
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توصيلها نامج البر التي يريد ساسية األمعلومات التحتوي على  ملج  هي ي االجتماعي والسلوك للتغيير في التواصلالرسالة  الرسائل
المعلومات الرئيسية  مع األوليالجمهور المتعلقة بتغيير السلوك. تصميم الرسالة هو عملية ربط األفكار  ه عليللجمهور لتشجيع

يطة، ال ا بسا جيدً . الرسائل الناجحة والمصممة تصميمً لمرغوبمن أجل إجراء التغيير ا اي يحتاج الجمهور إلى معرفتهالت
يهدف  إبداعي واضح يحدد ما لخصمعلي محتوي تصميمها  عتمدثقافيا وذات مغزى للجمهور. وي ، مالئمةسهلة الفهمتنسى، 

 .االتصال إلى تحقيقه
تنفيذ البرنامج بقم و تعبئة موارد الشركاء، بالموارد والمتابعة هي الخطوة الرابعة من عملية االتصال. في هذه الخطوة قم  تعبئة تعبئة الموارد والمتابعة

 مع متابعة التقدم. 
مستند حي تقييم المتابعة و ال طةخلفعاليات خالل عمر البرنامج. تتبع وتقييم نتائج اعلي خطة المتابعة والتقييم مستند يساعد  خطة المتابعة والتقييم

اليه وتحديثة بصورة دورية. بالرغم من اإلختالفات بين خصائص خطط المتابعة والتقييم بين البرامج المختلفة،  الرجوعيجب 
 إال أنه يجب أن تتبع جميعها التركيب االساسي وتشتمل علي العناصر الرئيسية   

لتي وضعها البرنامج أو الجهة المانحة. انها ترسم احتياجات الجمهور باإلضافة إلي األهداف ا " أهداف التواصل تعكس " األهداف
 بوضوح وإيجاز: 

 األعرافأو المعايير االجتماعية،  أو التغيير المرغوب في السلوك،          

 من التغيير ةالتأثيرات المقصود          

 اإلطار الزمني الالزم للتغيير          

تراتيجي علي المعلومات التي يوفرها مجموعة قوية من الشركاء، ومتخذو القرار، االتصال الصحي االسبرامج  بنيت  ينبغي أن  المشاركة
وأعضاء من الجمهور المستهدف، وخبراء تقنيون. ليس من الضروري أن يشارك الجميع في كل اللقاءات ولكن من المهم 

ن المهم يم االستراتيجية. ومفي التخطيط والتنفيذ أثناء ورشة عمل تصم ساسيةيع عند مناقشة الموضوعات األحضور الجم
 تدامة.  طريق اإلسعلي ضمان المشاركة الواسعة أثناء التنفيذ ألهمية ذلك في تأكيد ملكية الجميع للمشروع كخطوة أولي 

مهتمين لنفس المسائل الصحية واالجتماعية. يجب أن يتضمن الشركاء مختلف ا مؤسسات التي تعمل علي تعزيزالشركاء هم ال الشركاء والشراكة
من الوزارات الحكومة ذات الصلة، المنظمات غير الحكومية، أو المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات القطاع 

 الخاص.
مثل الرضاعة الطبيعية. إنها طريقة إلبراز القضية،  - المكانة هي طريقة إلثارة ما تمثله مشكلة ما في أذهان الجمهور بيان المكانة

الخدمة تج أو منالأو سلوك الرنامج أن يراها الناس ويشعرون بها. بيان المكانة هو جملة واحدة توضح ما يمثله وكيف يريد الب
 في ذهن الجمهور.

حملة  مكوناتأحد لقياس مدي تفاعلهم مع ألولي اأعضاء الجمهور مجموعة من  اختيار فيها ميت هو عملية القبلياالختبار  اإلختبار القبلي
دي د مرد فعل المجموعة المختارة من األفراد ويساعد في تحدي القبليصال قبل إنتاجها في شكلها النهائي. يقيس االختبار االت

 مفهومة وقابلة للتصديق وجذابة.ختبار المعدة لإلمسودة الما تكون  ةعادً  - محل االختبار لمكوناتل الجمهور األولي إدراك
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ير سلوكهم من أجل تحسين الوضع الصحي. إنها أهم مجموعة يتغالذين يهدف البرنامج إلي إلى مجموعة األشخاص يشير  الجمهور األولي
. قد السلوكياالجتماعي و لتغيير لتواصل الألن لديهم القدرة على إجراء التغييرات التي يدعو إليها برنامج  العمل عليهايجب 

األكثر  األشخاص وا. أو قد يكوناتطر التحدياخمأو األكثر تعرًضا ل اتيكون هؤالء هم األشخاص المتأثرون مباشرة بالتحدي
 قدرة على مواجهة التحدي أو الذين يمكنهم اتخاذ القرارات نيابة عن المتضررين.

 (وجود اختالف بين الرؤية )ما تريد حدوثهيتضمن وصف التحدي االساسي ويتضمن معلومات جوهرية عن المشكلة، وأسباب  بيان المشكلة
 والوضع الحالي )ما يحدث اآلن(
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ه يفية تصرفحول ك وافتراضات، الحالي شكلبالالجمهور المستهدف أدت إلي تصرف لألسباب التي  نظرية البرنامج هي شرح نظرية البرنامج
 .االجتماعي والسلوكيلتغيير لتواصل الالتعرض لبرنامج  بعدأو تغيره 

قدرات التواصل للتغيير 
 االجتماعي والسلوكي

 الية الجودةع االجتماعي والسلوكيلتغيير لتواصل العلى تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الشركاء في بلد ما يشير إلى قدرة 

الجمهور الثانوي 
 )المؤثر(

 ورهى الجمعلمؤثرون يمكن أن يشمل الي إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وليشير إلى أولئك الذين يؤثرون على الجمهور األ
المجتمع مثل مقدمي الخدمات وقادة المجتمع والمعلمين، ولكن يمكن أن يشمل أيًضا األشخاص الذين من األسرة وأفراد من أفراد 

 .اتشكلون األعراف االجتماعية أو يؤثرون في السياسات أو يؤثرون في طريقة تفكير الناس بشأن التحديي  
ينطوي على و  ،االجتماعي والسلوكيلتغيير لتواصل التحليل الموقف أو التحليل البيئي هو الخطوة األساسية األولى في عملية  وقفتحليل الم

من أجل تحديد  السياقاألخري المتعلقة بنفس  جمع ودراسة منهجية للبيانات الصحية والديموغرافية ونتائج الدراسة والمعلومات
سياق لقضية الصحية باإلضافة إلى الاالوضع الحالي تحليل  فحصتدة التي يجب معالجتها. يوفهم القضية الصحية المحد

االجتماعي تغيير للتواصل الاالجتماعي واالقتصادي والسياسي والصحي الذي توجد فيه المشكلة الصحية ويضع رؤية لبرنامج 
 .والسلوكي

األهداف الذكية 
SMART 

 األهداف الذكية هي:
  َالتغيير المرغوب؟ هل  ألهداف عليأو ما هو محور الجهود؟ هل تنص ا عني،مَ ال األهداف علي من نص  محددة: هل ت

 تغطي األهداف تحٍد واحد؟
  قابلة للقياس: هل من الممكن قياس أهدافك بطريقة ما؟ هل تتضمن األهداف كميات يمكن التحقق منها أو نسب التغيير

 المتوقع؟
 ؟ هل تضع األهداف إعتباًرا لألعراف والتوقعات هحتياجات الجمهور وتفضيالتمناسبة: هل تضع األهداف إعتباًرا إل

 االجتماعية؟ 
  قه في وقع من الممكن تحقلمتفي الوقت المحدد وبالموارد المتاحة؟ هل التغيير اواقعية: هل من الواقعي تحقيق األهداف

 ؟ القائمة الظروف ظل
  لتحقيقها؟ مرتبط بزمن: هل نصت األهداف علي الفترة الزمنية 

ديدها أثناء المشكلة التي تم تحويتشاركون في لديهم مصلحة مباشرة و ، بقدر ما أولئك الذين يتأثرون يشير هذ المصطلح إلي  أصحاب المصلحة
  الموقفتحليل 

طة، وسوف تحدد ألنشلتنفيذ التطوير و عملية الاألهداف. وسوف توجه بها ق تحقالتي تكيفية الاالستراتيجية  مداخلتصف ال المداخل االستراتيجية
ر اليعتمد عليها واألدوات ومزيج وسائل اإلعالم التي سوف  المحركات ة من خالل االستراتيجي مداخلفريقك.. وكثيرا ما ت صوَّ

 ف.األنشطة في تحقيق األهداية مساهمة كيفيبرز  إطار استراتيجي
 

أن  يناعل لماذا يجب :لجمهورنقاط الدعم تجيب علي سؤال ا. لجمهورل الفائدة الرئيسية ظهرت التي معلوماتالنقاط الدعم هي  نقاط الدعم
أكيدات ت . يمكن أن تكون نقاط الدعم في شكل حقائق أو شهادات أو؟بهانا فوائد التي وعدحصل بالفعل على النسنا أنثق في ن

 الرأي أو المقارنات أو الضمانات.قادة  أوالمشاهير  من
، وبين مؤسسةقائمة على مستوى ال دامةمجية. ويجب أن تكون االستاالمؤسسية والمالية والبر مل العواعوامل االستدامة تشمل  األستدامة

 .ممتًدا، ومع مجتمع المانحين، لضمان أن تحقق جهود االتصال االستراتيجية أثرا اتاديالق

 


