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املقدمة
حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن� ،أو حتلي��ل البيئ��ة ه��و اخلط��وة الأوىل الأ�سا�س��ية فـ��ي عملي��ة التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغيري االجتماع��ي وال�س��لوكي  .CCBSحيث
�إن ه��ذا التحلي��ل ينط��وي عل��ى البح��ث املنهج��ي ،ودرا�س��ة البيان��ات ال�صحي��ة والدميوغرافي��ة ،ودرا�س��ة النتائ��ج ،و�أي معلوم��ات �س��ياقية �أخ��رى ،وذل��ك
م��ن �أج��ل حتدي��د وفه��م م�ش��كالت �صحي��ة معين��ة ،والقي��ام مبعاجلته��ا .فه��ذا التحلي��ل يقوم بفح���ص الو�ض��ع الراهن للم�ش��كالت ال�صحي��ة ،بالإ�ضافية
�إىل ال�س��ياق االجتماعي ،واالقت�صادي ،وال�سيا�س��ي ،وال�صحي والذي تتواجد به امل�ش��كالت ال�صحية ،وتقوم بت�أ�سي���س ر�ؤية برنامج التوا�صل من �أجل
التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي .حي��ث يق��وم التحليل ال�ش��امل للو�ض��ع الراهن بجمع املعلومات ع��ن �أربعة مناطق:
•

امل�شكلة ،ودرجة �شدتها ،و�أ�سبابها.

•

الأ�شخا�ص املت�أثرين بهذه امل�شكلة (اجلمهور املحتمل).

•

ال�سياق العام الذي تتواجد به امل�شكلة.

•

عوامل تثبيط �أو ت�سهيل التغيري ال�سلوكي.

ملاذا ينبغي �إجراء حتليل الو�ضع الراهن؟
يق��وم حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن بتوجي��ه ترتي��ب الأولوي��ات لتدخ��ل التوا�ص��ل من �أجل التغي�ير االجتماعي وال�س��لوكي ،ويقوم بتحديداخلطوات التالية فـ��ي
عملية التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي .فهذا التحليل يقوم ب�إن�شاء �صورة وا�ضحة ،ومف�صلة ،وواقعية للفر�ص ،واملوارد ،والتحديات،
والعوائ��ق املرتبط��ة مب�ش��كلة �أو �س��لوك �صح��ي مع�ين .و�س��وف ت�ؤث��ر جودة حتليل الو�ضع الراهن عل��ى جناح جهود التوا�صل من �أج��ل التغيري االجتماعي
وال�سلوكي ب�شكل عام.

من الذي ينبغي عليه �إجراء حتليل الو�ضع الراهن؟
يق��وم فري��ق عم��ل �صغ�ير ومرك��ز ب�إج��راء حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن .وينبغ��ي �أن يت�ضم��ن ه��ذا الفري��ق �أع�ض��اء م��ن فري��ق عم��ل التوا�ص��ل ،وفري��ق عم��ل
اخلدم��ات ال�صحية/االجتماعي��ة ،و�إذا كان الأم��ر ممكن � ًا� ،أع�ض��اء م��ن فري��ق البح��وث.
وخ�لال عملي��ة جم��ع البيان��ات ،ينبغ��ي عل��ى �أع�ض��اء فري��ق العم��ل التفك�ير فـ��ي كيفي��ة القي��ام ب�إ�ش��راك �أ�صح��اب امل�صلح��ة ،مب��ا فـ��ي ذل��ك ق��ادة ال��ر�أي،
ومقدم��ي اخلدم��ات ،و�صانع��ي ال�سيا�س��ات ،وال�ش��ركاء ،وامل�س��تفيدين املحتمل�ين .وتت�ضم��ن ط��رق احل�ص��ول عل��ى مدخ�لات �أ�صح��اب امل�صلح��ة عل��ى
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املقابالت ال�ش��خ�صية املتعمقة ،وجمموعات النقا���ش الب�ؤرية ،واحلوار املجتمعي ،ومقابالت املجموعات ال�صغرية ،وم�ش��اركة قوة العمل� ،أو امل�ش��اركة
فـ��ي ور���ش عمل �أ�صح��اب امل�صلحة.

متى ينبغي �إجراء حتليل الو�ضع الراهن؟
ينبغي �إجراء حتليل الو�ضع الراهن فـ��ي بداية الربنامج �أو امل�ش��روع ،وقبل و�ضع ا�س�تراتيجية التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي .فهذا
التحليل جزء من مرحلة الفح�ص واال�ستف�سار من العملية .P

الوقت املُقدر الذي حتتاجه عملية حتليل الو�ضع الراهن؟
ق��د يحت��اج ا�س��تكمال عملي��ة حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن �إىل �أ�س��بوعني؛ حيث ينبغي التفكري فـ��ي حجم امل�ش��روع ،ونطاق املراجعة الأدبي��ة ،وحجم البيانات
املتاحة ،ودرجة �سهولة الو�صول �إليها ،وما �إذا كان هناك حاجة �إىل املزيد من �أراء �أ�صحاب امل�صلحة �أو اجلمهور .وينبغي ال�سماح للمزيد من الوقت
الإ�ضافـ��ي �إذا كان هن��اك حاج��ة �إىل بح��وث تكويني��ة مل��لء الفج��وات التي قد تتواجد فـ��ي املراجعة الأدبية.

�أهداف التعلم
بعد االنتهاء من الأن�شطة املحددة فـي دليل حتليل الو�ضع الراهن� ،سوف يتمكن فريق العمل من:
•

معرفة ر�ؤية الربنامج.

•

فهم الو�ضع احلايل (املدى ،ودرجة ال�شدة) للم�شكلة ال�صحية.

•

فهم ال�سياق العام الذي تتواجد به امل�شكلة ال�صحية.

اخلط��وات التالي��ة �س��وف ت�س��اعدك عل��ى حتدي��د امل�ش��كلة و�إن�ش��اء ر�ؤي��ة لتدخ��ل التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي .ويرج��ى مالحظ��ة
�أن��ه ينبغ��ي اتب��اع الدلي��ل االر�ش��ادي فـ��ي كاف��ة خط��وات حتلي��ل اجلمه��ور ،وحتلي��ل الربنام��ج للح�ص��ول عل��ى ال�ص��ورة املتكامل��ة املطلوب��ة للح�ص��ول عل��ى
ا�س�تراتيجية ناجح��ة للتوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي.

اخلطوات
خطوة  :1حتديد امل�شكلة ال�صحية
فـ��ي العديد من الربامج �أو اال�سرتاتيجيات ال�صحية ،يتم حتديد امل�شكلة ال�صحية فـ��ي البداية ،مثال عندما يقوم املمولب�إ�صدار طلب مل�شروع �صحة
الطفل� ،أو تقوم الوزارة بطلب م�ساعدة فنية حمددة لربامج مكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية.
وفـ��ي �أوق��ات �أخ��رى ،ق��د يك��ون م��ن ال�ض��روري �أن تق��وم امل�ؤ�س�س��ة بنف�س��ها بتحدي��د الق�ضي��ة ال�صحي��ة ب�ش��كل عام ،والتي حتت��اج �إىل املعاجلة فـ��ي نطاق
جغرافـ��ي مع�ين .وللقي��ام بذل��ك ،ينبغ��ي مراجع��ة البيان��ات ال�صحي��ة والدميوغرافي��ة املتاح��ة ،ونتائ��ج امل�س��وح ،ونتائ��ج الدرا�س��ات ،و�أي بيان��ات �أخ��رى
متاح��ة لتحدي��د الق�ضي��ة ال�صحي��ة الأوىل .وخ�لال ه��ذه املراجع��ة ،يرج��ى االنتب��اه لأن��واع املعلوم��ات التالي��ة:
•

املناطق اجلغرافية التي تزيد بها معدالت الوفيات والإ�صابة بالأمرا�ض ب�سبب امل�شكالت ال�صحية.

•

انت�شار �أو وقوع هذه امل�شكلة ال�صحية.
�شرائح املجتمع الأكرث ت�أثر ًا بامل�شكلة ال�صحية.

•

الأولويات احلالية للحكومة.

•

ت�صور اجلهات املانحة.

•
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•

التغري الزمني لو�ضع للم�شكلة ال�صحية.

خطوة  :2و�ضع بيان امل�شكلة

ترك��ز اال�س�تراتيجية الناجح��ة للتوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير ال�س��لوكي واالجتماع��ي عل��ى م�ش��كلة واحدة معينة فـ��ي وق��ت ما.حيث �أن معاجل��ة العديد من
امل�ش��كالت� ،أو م�ش��كلة عامة جد ًا مثل ال�صحة الإجنابية ب�ش��كل عام ،قد تت�س��بب فـ��ي حدوث ارباك فـ��ي عالج امل�ش��كلة .وللم�س��اعدة فـ��ي و�ضع حتليل
مرك��ز للو�ض��ع الراه��ن ،وو�ضع بيان مركز للم�ش��كلة مثل:

يوجد الكثير من االحتياجات لم يتم تلبيتها لتنظيم الأ�سرة بين الأزواج حديثي الزواج في
المقاطعة (�س).
يقوم هذا البيان للم�شكلة بتحديد �أ�سماء امل�شكلة ال�صحية (تنظيم الأ�سرة) ،وي�شري البيان �إىل اجلمهور املت�أثر بامل�شكلة (الأزواج حديثي الزواج)،
واملنطقة (املقاطعة �س) ،وفـي حالة املعرفة ُيكتب درجة امل�شكلة (مرتفعة).حيث �أن كتابة بيان امل�شكلة ب�شكل جيد يكون له فائدة م�ضافة فـي توفري
م�صطلحات بحث معينة ال�ستخدامها فـي جمع الوثائق املطلوبة للمراجعة املكتبية (يرجى الإطالع على خطوة .)4
ولكتاب��ة بي��ان امل�ش��كلة ،ق��د يك��ون م��ن املفي��د �أن يق��وم كاف��ة �أف��راد الفري��ق بتحدي��د امل�ش��كلة ،كل وفق� ًا لطريقت��ه اخلا�ص��ة .وبع��د ذل��ك ،تق��وم املجموع��ة
بكتابة بيان م�ش��كلة وا�ضح مكون من جملة �أو جملتني ،وهذا البيان ينبغي �أن يعك���س الفهم امل�ش�ترك لأع�ضاء الفريق ،والذي �س��يقوم بتوجيههم فـ��ي
عملي��ة جم��ع وحتلي��ل البيانات عن م�ش��كلة �صحية معينة.

خطوة � :3صياغة الر�ؤية امل�شرتكة
تقوم الر�ؤية بتوفري �صورة عن كيف �س��يكون املوقف عندما تكتمل جهود التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي ب�ش��كل ناجح ،و�س��وف تكون
�أ�سا�س تدخالت التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي ،وذلك عن طريق حتديد �أهداف الربنامج فـي الت�أثري .ويقوم البيان الوا�ضح للر�ؤية
بتحديد االجتاهات ،وتو�صيل احلما�س ،وتعزيز االلتزام واالخال�ص .حيث ينبغي على الر�ؤية اجليدة �أن:
•

تكون طموحة – �أن تذهب فيما هو �أبعد من املرجح فـي املدى القريب.

•

تك��ون ملهم��ة وحمف��زة – حي��ث تق��وم ب�إح�ض��ار ال�ص��ورة القوي��ة �إىل العق��ل ،والت��ي تق��وم بتحفي��ز امل�ش��اعر ،والإث��ارة ،وتخل��ق احلما���س ،وت�ش��كل
نوع� ًا من التحديات.

•

�أن تنظر لل�صورة الأ�شمل– وتعطي للجميع �شعور�أكرببالغر�ض منها.

لك��ي تق��وم بتوجي��ه فري��ق العم��ل خ�لال مرحل��ة جم��ع وحتلي��ل البيان��ات الأولية ،قم ب�صياغ��ة البيان امل�ؤقت للر�ؤية ،والذي �س��يتم فيما بعد م�ش��اركته مع
�أ�صح��اب امل�صلح��ة لإيج��اد ر�ؤي��ة م�ش�تركة جله��ود التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي .ف�أحد املناهج لو�ض��ع الر�ؤية هو� :أن يقوم كل ع�ضو
بالفريق مبفرده بتخيل امل�س��تقبل الذي يريد �أن يراه ،وير�س��م هذه ال�صورة على ورقة .ويقوم �أع�ضاء الفريق مب�ش��اركة ال�صور مع بع�ضهم ،ومناق�ش��ة
الأ�شياء امل�شرتكة واملختلفة .ويوافق الفريق على العنا�صر امللهمة لهم ،ويقوموا ب�إ�ضافة عنا�صر جديدة قد تن�ش�أ من املناق�شة ،ويقوموا بر�سم �صورة
جديدة والتي متثل ر�ؤية الفريق بالكامل .وبعد ذلك يقوم الفريق برتجمة ال�صورة �إىل كلمات ،لإيجاد بيان الر�ؤية.
وينبغي كتابة الر�ؤية فـي �صيغة الفعل امل�ضارع ،وبعد ذلك يتم اختبارها للت�أكد�إنها تلبي كافة معايري الر�ؤية اجليدة امل�شار �إليها فيما �سبق.

في  ،2020جميع الأزواج حديثي الزواج في المقاطعة (�س) لديهم �إمكانية الو�صول ،وا�ستخدام
و�سائل تنظيم الأ�سرة الأن�سب لكل منهم .ويقوم مقدمو الخدمات ال�صحية بق�ضاء الوقت في
مناق�شة هذه الو�سائل مع حديثي الزواج ،وت�شجيعهم على طرح الأ�سئلة .كما يعمل م�س�ؤولوال�صحة
بالحكومة مع المراكز ال�صحية ل�ضمان �أن الو�سائل متاحة ،وفي متناول يد حديثي الزواج.
ومبج��رد �أن يق��وم الفري��ق ب�إج��راء التحلي��ل الأويل للو�ض��ع الراهن� ،س��يتم م�ش��اركة الر�ؤية امل�ؤقتة مع �أ�صحاب امل�صلحة امل�ش��اركني فـ��ي عملية ت�صميم
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ا�س�تراتيجية التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير ال�س��لوكي واالجتماع��ي ،واملوافق��ة
عليها .وهذا ميكن �أن يتم من خاللور�ش��عملأ�صحابامل�صلحة� ،أو اللقاءات
غ�ير الر�س��مية م��ع �أ�صح��اب امل�صلح��ة ،حي��ث يق��وم �أ�صح��اب امل�صلح��ة
بتقدمي الأراء واقرتاح التغيريات فـ��ي بيان الر�ؤية امل�ؤقتة .وينبغي �أن يقوم
بي��ان الر�ؤي��ة امل�ش�تركة النهائ��ي بتو�ضي��ح م��ا ه��ي الأ�ش��ياء الهام��ة لأ�صحاب
امل�صلح��ة ،توجي��ه ت�صمي��م اال�س�تراتيجية وتطوي��ر العملي��ة.

خطوة � :4إجراء املراجعة املكتبية
للفه��م الأف�ض��ل للم�ش��كلة ال�صحي��ة ،والقي��ام مبعاجل��ة امل�ش��كلة ،يحت��اج
الفري��ق �إىل �إج��راء مراجع��ة مكتبي��ة �أو مراجعة �أدبي��ة .ولبدء هذه العملية،
ق��م مبراجع��ة بيان��ات الر�ؤي��ة وامل�ش��كلة ،وتق�س��يمهم �إىل مفاهي��م .وو�ض��ع
قائم��ة م��ن الكلم��ات الرئي�س��ية املتعلق��ة به��ذه املفاهيم .ثم و�ض��ع املرادفات
الإ�ضافية والكلمات الرئي�سية املتعلقة بكل مفهوم ،وهذه الكلمات الرئي�سية
�س��وف تك��ون فـ��ي م�صطلح��ات البح��ث للم�س��اعدة فـ��ي العثور عل��ى امل�ؤلفات
الأدبي��ة ذات ال�صل��ة.

خطوة  :5حتديد �إطار املراجعة
حتدي��د ع��دد الدرا�س��ات ،وم��ا ه��ي درج��ة ال�ش��مولية الت��ي ينبغ��ي �أن تك��ون
عليها املراجعة .وحتديد تواريخ البيانات ،والدرا�سات التي ينبغي جمعها،
و�أف�ض��ل قواع��د البيان��ات (�أو �أي م�ص��ادر �أخرى للمعلومات مثل ال�ش��ركاء)
الت��ي ينبغ��ي تركي��ز البح��ث عليه��ا (يرج��ى مراجع��ة قواع��د البيان��ات
الأك�ثر ا�س��تخداماً للمراجع��ات الأدبي��ة فـ��ي جزء امل�ص��ادر) .ويتم حتديد
م��ا �إذا كان��ت املراجع��ة �س��تكون مراجعة�أدبيةللأقران�،أو�ستمتدلت�ش��مل
مراجعةالبح��وث الأكادميي��ة الت��ي مل يت��م ن�ش��رها بع��د.

خطوة  :6حتديد املعلومات ذات ال�صلة
ا�س��تخدم الكلم��ات الرئي�س��ية /م�صطلح��ات البح��ث للبح��ث فـ��ي الأدبي��ات
التي تتنا�سب مع �إطار املراجعة ،والتي تت�ضمن البيانات الكمية والنوعية
املتاح��ة ح��ول امل�ش��كلة ،والأ�ش��خا�ص املت�أثري��ن به��ا .وميكن��ك البح��ث ع��ن
املعلومات فـ��ي:

4/10

امل�شكلة

حجمها وتأثريها.

الو�ضع ال�صحي

الحجم ،واألشخاص املتأثرين ،وأين ،وطاقة النظام الصحي للقيام مبعالجته.

ال�سياق العام

الحجم ،واألشخاص املتأثرين ،وأين ،وطاقة النظام الصحي للقيام مبعالجته.

الو�صول لو�سائل الإعالم
والبنية التحتية لالتصاالت.

جهود امل�شكلة

الجهود السابقة ،والحالية ،واملخططة ملعالجة املشكلة (واألكرث ارتباطًا باملشكلة).

كم��ا يت��م البح��ث يف ك ًال م��ن البيان��ات املحلي��ة والقومي��ة با�س��تخدام البح��ث ع�بر الأنرتن��ت ،وم�ص��ادر املكتب��ات املحلية ،وم�ص��ادر ال�ش��ركاء ،وتت�ضمن
امل�صادر اجليدة:
•

الدرا�سات ذات النطاق الوا�سع على م�ستوى ال�سكان مثل امل�سح الدميوغرافـي وال�صحي (.)SHD

•

ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات القومية ملعاجلة امل�شكلة.

•

تقارير عن امل�ؤ�شرات على امل�ستوى الوطني� ،أو االقليمي� ،أو املقاطعات� ،أو املرافق ال�صحية.

•

البحوث املن�شورة عن املو�ضوع حمل البحث.

•

املراجع اخلا�صة بالدرا�سات البحثية ذات ال�صلة.

•

الدرا�سات غري املن�شورة التي مت �إجرائها بوا�سطة الربامج التي تعمل بنف�س املجال.

•

الرواياتوالتقارير فـي و�سائل الإعالم.

•

�أبحاث التعداد.

•

تقارير و�سائل الإعالم.

•

احلكايات والروايات من املجتمعات.

خطوة  :7مراجعة وتنظيم البيانات
ق��م بالرتكي��ز فق��ط عل��ى البيان��ات الت��ي �س��وف ت�س��اعد فري��ق عم��ل امل�ش��روع فـ��ي معاجل��ة امل�ش��كلة ،وجتن��ب �إدراج املعلوم��ات غ�يرذات ال�صل��ة بربنامج
التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي .ويت��م تنظيم وتلخي�ص النتائج بالطريقة التي جتعل من ال�س��هل ا�س��تخدامها (يرجى الإطالع على
من��وذج مراجعة الأدبيات فـ��ي ج��زء النماذج).
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عام الدرا�سة

2008-2007

الدولة

�إندوني�سيا.

املوقع فـي الدولة

جزيرة نيا�س.

منطقة ح�ضرية ،ريفية� ،أو
خمتلطة

ريفية.

الهدف

لفح�ص ودرا�سة ممار�سات تغذية الأطفال الر�ضع.

جمتمع الدرا�سة

�أمهات الأطفال من � 60-6شهر.

الطرق امل�ستخدمة

امل�سوح ،جمموعات النقا�ش الب�ؤرية ،واملقابالت ال�شخ�صية املتعمقة.

التدخالت

غري متاح.

النتائج الرئي�سية

اثنان وخم�سون باملائة قد بدءوا الر�ضاعة خالل �ست �ساعات من الوالدة .اثنا ع�شر باملائة
يقومون بالر�ضاعة الطبيعية فقط خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل .و�أربعة و�سبعون باملائة يقومون
بتقدمي �سوائل خالل �سبعة �أيام .وت�سعة و�سبعون باملائة من الأطفال الر�ضع مت �إعطا�ؤهم
م�أكوالت �أخرى قبل �إمتام ال�ستة �أ�شهر.

مثال

حمققو الدرا�سة

�إناياتي و�أخرون2012 ،

املحفزات االجتماعية/ال�سلوكية

ممار�سات التغذية غري ال�صحيحة للر�ضع تت�أثر ب�شدة بوا�سطة املعتقدات التقليدية من
الأمهات واجلدات.

النتائج/الت�أثري

غري متاح.

القيود

مل يتم ذكر �شيء.

�آثار الربامج امل�ستقبلية

احلاجة �إىل تدريب م�ست�شاري التغذية للعاملني باملجتمع وم�س�ؤويل التغذية ال�صحية .وت�شجيع
التوعية الغذائية العامة ،والتي تعزز الر�ضاعة الطبيعية ،مع الأخذ فـي االعتبار العوامل
االجتماعية والثقافية

امل�صدر

6/10

Inayati DA, Scherbaum V, Ratna RC, Bellow AC. Infant feeding
practices among mildly wasted children: a retrospective study on
Nias Island, Indonesia. International Breastfeeding Journal 2012
7:3. Doi: 10.1186/1746-4358-7-3.

•

احتياجات لم تلبى.

•

تنظيم الأ�سرة.

•

حديثي الزواج.

•

والدات قليلة.

•

ن�ضوب المخزون.

•

تقديم الم�شورة.

•

تقديم الم�شورة.

•

و�سائل منع الحمل.

•

موانع تنظيم الأ�سرة.

•

مي�سرات تنظيم الأ�سرة.

•

تنظيم الأ�سرة في المقاطعة (�س).

•

مواقف مقدمي الخدمة.

ق��م بتجمي��ع ه��ذه املعلوم��ات ال�س��تخدامها فـ��ي حتلي��ل اجلمه��ور �أثن��اء ا�س��تعرا�ض البيانات ،وتنظيم الدرا�س��ات الت��ي حتتوي على بيان��ات عن اجلمهور
املحتم��ل ع��ن تدخ�لات التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي .حي��ث �أن بع���ض الدرا�س��ات توف��ر املعلوم��ات ع��ن طريق��ة تفك�ير الأ�ش��خا�ص،
و�ش��عورهم جتاه امل�ش��كلة ال�صحية ،والأ�ش��ياء امل�ؤثرة على �س��لوكياتهم ،وقنوات االت�صال التي ي�س��تخدمونها( .يرجى الإطالع على نموذج المراجعة
الأدبي��ة المرك��زة للجمهور ،فـ��ي ج��زء النماذج).
حمققو الدرا�سة

�إناياتي و�أخرون2012 ،

جمتمع الدرا�سة

�أمهات الأطفال من � 60-6شهر.

نطاق/حجم امل�شكلة

ممار�سات تغذية الأطفال غري اجليدة واملنت�شرة.

ال�سياق :االجتماعي ،وال�سيا�سي،
واالقت�صادي ،وال�صحي

�سيا�سة ر�ضاعة الأطفال املحدثة ،واملتاحة ب�صورة غري منا�سبة.

املت�أثر
امل�ؤثر

مثال

اجلمهور

الأمهات احلوامل ،و�أمهات الأطفال الر�ضع والأطفال ال�صغار ،ومقدموا الرعاية الأخرون.
جدات الأطفال ،و�أمهات و�آباء ال�سيدات احلوامل.

املعلومات ،واملواقف ،واملعتقدات،
وال�سلوكيات احلالية.

معظمهم يعتقد �أن الطعام ينبغي تقدميه للطفل فـي عمر � 4-1شهور .وينظر �إىل الرتكيبة
على �أنها مزيد من العنا�صر الغذائية ،ومعظم الر�ضاعة الطبيعية لعمر �أربعة �أ�شهر على
الأقل.

العوامل امل�ؤثرة على ال�سلوك:
الأفراد ،والعائلة ،واملجتمع،
والنظام ال�صحي.

كاف للطفل.
املعتقدات املوروثة للأمهات واجلدات ،والت�صور �أن �إنتاج لنب الر�ضاعة غري ٍ
والت�صور �أن طول مدة الر�ضاعة الطبيعية يتعار�ض مع النمو ،و�أن ممار�سات التغذية املبكرة
ت�ؤثر على املمار�سات املت�أخرة.

قنوات التوا�صل

التوا�صل ال�شخ�صي.
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املراجع��ة املكتبي��ة تك��ون كامل��ة عندم��ا ال يت��م اكت�ش��اف �أي بيان��ات جدي��دة ،و�أن املق��االت تق��دم نف���س املناق�ش��ات ،واملنهجي��ات ،والنتائ��ج ،وامل�ؤلف�ين،
والدرا�سات.
اكتب قائمة من اال�ستف�س��ارات التي مل يتم الإجابة عليها ب�ش��كل منا�س��ب يف البيانات والأ�س��ئلة املتاحة ،والتي تن�ش��أ من البيانات .فعلى �س��بيل املثال،
ق��د يحت��اج فري��ق العم��ل �إىل معلوم��ات �إ�ضافي��ة ع��ن املمار�س��ات �أو املعتق��دات املحلي��ة ح��ول امل�ش��كلة ال�صحي��ة .حي��ث متث��ل ه��ذه الفج��وات الت��ي ميك��ن
لأ�صح��اب امل�صلح��ة معاجلته��ا خالل ور�ش��ة عمل �أ�صح��اب امل�صلحة.

خطوة  :8تحليل البيانات وتلخي�ص النتائج
يت��م النظ��ر ع��ن ق��رب للمعلوم��ات الت��ي مت جمعه��ا .وحتديد القوا�س��م امل�ش�تركة واالختالفات بني الدرا�س��ات ،وحتدي��د ما �إذا كان��ت البيانات �صحيحة
وهام��ة يف معاجل��ة امل�ش��كلة ال�صحي��ة �أم ال .وم��ن الط��رق اجلي��دة لتلخي���ص النتائج هو كتابة تقرير الو�ضع الراهن ،والذي ميكن م�ش��اركته على نطاق
وا�س��ع مع فريق عمل امل�ش��روع و�أ�صحاب امل�صلحة ذو ال�صلة.

خطوة  :9ملء الفجوات احلالية
ميك��ن ملجموع��ات النقا���ش الب�ؤري��ة ،واملقاب�لات ال�ش��خ�صية املتعمق��ة م��ع �أع�ض��اء اجلمه��ور املحتمل �أن ت�س��اعد يف ملء �أي فج��وات معلوماتية متواجدة
بع��د املراجع��ة املكتبي��ة .وم��ن �أح��د الط��رق مل��لء الفج��وات هو عقد ور�ش��ة عمل لأ�صح��اب امل�صلحة .ومن الط��رق الأخرى مللء الفج��وات هو المقابالت
ال�شخ�صية المتعمقة ،ومجموعات النقا�ش الب�ؤرية مع م�صادر املعلومات الرئي�سية و�أع�ضاء اجلمهور املحتمل؛ و�إجراء م�سوح املرافق (ال�صحية،
واخلدم��ات االجتماعي��ة ،والدينية ،و�أي مرافق �أخرى).

امل�صادر
قواعد البيانات الأكثر ا�ستخدام ًا للمراجعات الأدبية.
�إجراء المراجعة الأدبية و�إيجاد المعلومات.
الدليل الميداني لت�صميم ا�ستراتيجية التوا�صل من �أجل ال�صحة.
القيادة في االت�صاالت اال�ستراتيجية� :إحداث فرق في الأمرا�ض المعدية وال�صحة الإنجابية.
فهم الموقف :دليل الممار�سين.

النماذج
نموذج مراجعة الأدبيات.
نموذج مراجعة الأدبيات المركزة على الجمهور.

العينات
تحليل و�ضع �أن�شطة التوا�صل من �أجل تغيير ال�سلوك في بيهار.
تحليل و�ضع الأطفال والن�ساء في بليز :مراجعة بيئية.
تحليل و�ضع التغذية في جنوب ال�سودان :تحليل قائم على تقييم يونيو .2009
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الفتيات الأكثر عر�ضه للمر�ض ،وفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية في جنوب �صحراء �أفريقيا الكبرى :مراجعة �أدبية ومراجعة البرنامج.
ال�شذوذ الجن�سي للرجال  +فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية � +أفريقيا.

الن�صائح والتو�صيات
•

اترك الأرقام واحلقائق التي تعلمتها تروي الق�صة .فالق�صة قد تكون قوية ،وتعطي م�ؤ�شرات �إىل ما يجب القيام به.
البيان��ات ال تعن��ي �أرق��ام فق��ط .فاحل�س��ابات والتقاري��ر ال�ش��خ�صية ق��د تك��ون قوي��ة ج��د ًا .وب�ش��كل مث��ال� ،س��وف يقوم فري��ق عمل امل�ش��روع بالنظر
عل��ى كل ه��ذه البيان��ات .م��ع التفك�ير يف �إدراج امللخ�ص ،واحل�س��ابات ال�ش��خ�صية الثاقبة (املقاالت الق�ص�يرة) يف تقرير حتليل الو�ضع الراهن،
من �أجل امل�س��اعدة يف جلب امل�ش��كلة �إىل الواقع.

•

�أثناء املراجعة الأدبية ،يتم البدء بامل�ستخل�صات لتوفري الوقت؛ حيث يتم قراءة املقالة امللخ�صة للبحث على الكلمات الرئي�سية وامل�صطلحات
يف تخ�ص�صات حمددة ،والتي ي�ستخدمها العلماء يف من�شوراتهم.
االعتماد على جتارب ،وخربات ،ور�ؤى �أ�صحاب الم�صلحة ،وه�ؤالء العاملني يف هذا املجال من قبل .وو�ضع معتقداتك وقيمك جانب ًا ،واالبقاء
على العقل املنفتح للتعلم.

•

عند التح�ضري لور�ش��ة عمل �أ�صحاب امل�صلحة ،يتم �إدراج فقط املعلومات املطلوبة لتحقيق الأهداف .و�إذا كان الأمر غري وا�ضح ،يتم اح�ضار
جمموعة اختيارية من ال�شرائح اجلاهزة ،واعداد �شرائح جديدة كما هو مطلوب �أثناء ور�شة العمل.

•

يف حال��ة ع��دم تواف��ر البيان��ات� ،أو انه��ا بيان��ات قدمي��ة� ،أو ال تق��دم الر�ؤي��ة املطلوب��ة اخلا�صة باجلمه��ور الأوىل ،يتم �إجراء بح��وث تكوينية نوعية
ا�ضافي��ة يف �ش��كل جمموع��ات مرك��زة� ،أو مقاب�لات �ش��خ�صية� ،أو زي��ارات غري ر�س��مية للمجتمع��ات واملنازل.

•

•

الدرو�س امل�ستفادة
•

ق��د يظه��ر حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن عل��ى �أن��ه يت�ضمن الكثري م��ن العمل .ومع ذلك ،فان التحليل اجليد للو�ضع الراهن ي�س��تحق كافة هذه اجلهود.
و�ستكونالفوائد وا�ضحة عند الو�صول ملرحلة التنفيذ.

امل�صطلحات واملفاهيم:
•

�أ�صحاب الم�صلحة :ه�ؤالء الأ�شخا�ص املت�أثرين� ،أو الذين لديهم م�صلحة مبا�شرة� ،أو م�شاركني ب�شكل ما يف امل�شكلة ال�صحية.

•

الإ�صابة :تقي���س معدل احلاالت اجلديدة املتعلقة مب�ش��كلة �صحية معينة لكل �ألف فرد يف املجتمع .على �س��بيل املثال ،عدد حاالت �س��وء التغذية
يف الإقليم ال�شمايل يزداد مبعدل � %5سنوي ًا.

•

الأدب الرمادي :ي�شري �إىل الأدب الأكادميي غري املن�شور.

•

االنت�ش��ار :يقي���س الن�س��بة – وع��ادة الن�س��بة املئوي��ة – م��ن الأف��راد يف املجتم��ع املح��دد وامل�صاب�ين بامل�ش��كلة يف وق��ت مع�ين .على �س��بيل املثال55 ،
باملائة من الأطفال يف الإقليم ال�ش��مايل يعانوا من �س��وء التغذية.

•

الوفيات:هو رقم حاالت الوفاة يف املجتمع.

•

المرا�ضة :ت�شري �إىل حاالت اال�صابة باملر�ض يف املجتمع.

•

البيانات الكمية :تخربنا كم عدد ،وعدد مرات احلدوث ،والن�سب املئوية.

•

البيانات النوعية :هي بيانات و�صفية ،وعادة ما ت�س��اعد يف �ش��رح النتائج الكمية .حيث تتجه البيانات النوعية �إىل الت�أكيد على ملاذا ،وماذا،
وكيف.
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