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دليل �إعداد ا�سرتاتيجية التوا�صل
�إ�س�تراتيجية التوا�ص��ل ه��ي اجل��زء اله��ام ال��ذي يرب��ط ب�ين خطوة حتليل الو�ضع الراه��ن ،و خطوة تنفيذ برنامج التوا�صل م��ن �أجل التغيري االجتماعي
وال�سلوكي( . )SBCCفهي خطة مكتوبة تت�ضمن تفا�صيل لكيفية حتقيق ر�ؤية برنامج التوا�صل فـ��ي �ضوء الو�ضع احلايل .ت�ستخدم �إ�سرتاتيجيات
التوا�صل الفعالة عملية منهجية ونظرية �سلوكية لت�صميم وتنفيذ �أن�شطة التوا�صل امل�شجعة على التغيري االجتماعي وال�سلوكي امل�ستدام.

حتتوي معظم �إ�سرتاتيجيات التوا�صل على العنا�صر التالية:
•

موجز لتحليل الو�ضع الراهن.

•

تق�سيم اجلمهور.

•

نظرية تغيري �سلوك للربنامج ت�ساعد فـي تطوير الإ�سرتاتيجية.

•

�أهداف التوا�صل.

•

املدخل الإ�سرتاتيجى امل�ستخدم لتحقيق الأهداف.

•

مكانة الربنامج فى حتقيق التغيري املن�شود.

•

املنافع املتوقعة ،و الر�سائل التى ت�ؤدى �إىل التغيري املن�شود.

•

قنوات التوا�صل لن�شر الر�سائل.

•

خطة التنفيذ.

•

خطة املتابعة والتقييم.

•

امليزانيات.

متوافر للعديد من هذه العنا�صر الدليل اخلا�ص بها  ،وينبغي مراجعته �أثناء �إعداد �إ�سرتاتيجية التوا�صل.

ملاذا نقوم ب�إعداد ا�سرتاتيجية التوا�صل:
تقوم �إ�سرتاتيجية التوا�صل بتوجيه الربنامج �أو ّ
التدخل ب�أكمله .فهى حتدد الطابع والإجتاه الذي تتناغم من خالله جميع �أن�شطة ومنتجات
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ومواد التوا�صل لتحقيق التغيرياملن�شود .من املرجح �أن تعزز الأن�شطة الإ�سرتاتيجية واملواد التغيري املن�شود .كما مت َكن �إ�سرتاتيجية التوا�صل �أي�ضا
ال�سبل للم�ضي ُقدُم ًا بحيث يتم توحيد الأن�شطة .ومن خالل �إ�سرتاتيجية
�أ�صحاب امل�صلحة وال�شركاء من �إعطاء مقرتحاتهم واالتفاق على �أف�ضل ُ
التوا�صل املتفق عليها ،تتوفر للعاملني وال�شركاء خارطة طريق ميكن العودة �إليها خالل املراحل املختلفة لتطوير الربنامج.

من هم املعنيون ب�إعداد ا�سرتاتيجية التوا�صل؟:
ينبغ��ي عل��ى فري��ق عم��ل الربنام��ج ،مب��ا فـ��ي ذل��ك مديري الربنام��ج و�أخ�صائيي التوا�صل ،العمل ب�ش��كل وثيق م��ع �أ�صح��اب امل�صلحة وال�ش��ركاء لإعداد
�إ�س�تراتيجية التوا�صل .م�ش��اركة الأفراد واملجموعات املت�أثرة بامل�ش��كلة ب�ش��كل مبا�ش��ر مهمة فيمكن �أن ت�س��اعد م�ش��اركتهم االن�ش��طة منذ البداية على
زي��ادة �أث��ر الربنام��ج و�أن ت��ؤدي �إىل اال�س��تدامة طويل��ة الأم��د .ويعتم��د ع��دد الأ�ش��خا�ص امل�ش��اركني فـ��ي �إع��داد �إ�س�تراتيجية التوا�ص��ل عل��ى الغر�ض من
الإ�س�تراتيجية (على �س��بيل املثال ،قد تتطلب �إ�س�تراتيجية الت�س��ويق ملنتج واحد عدد �أقل من الأ�ش��خا�ص ،بينما قد تتطلب �إ�س�تراتيجية وطنية �ش��املة
للت�ش��جيع على زيادة الطلب على منتج/خدمة م�ش��اركة عدد �أكرب) .وكذلك يعتمد على الطريقة امل�س��تخدمة فى �إعدادها (على �س��بيل املثال ،حتتاج
ور�ش��ة العمل الت�ش��اركية على عدد �أكرب من الأ�ش��خا�ص ،بينما حتتاج جمموعة العمل الأ�سا�س��ية التي تت�ش��اور مع �أ�صحاب امل�صلحة على عدد �أقل من
الأ�شخا�ص).

متى يتم �إعداد لإ�سرتاتيجية التوا�صل:
يتم البدء فـي �إعداد �إ�سرتاتيجية التوا�صل بعد االنتهاء من خطوة حتليل الو�ضع الراهن والتي ت�شمل حتليل للم�شكلة ،وحتليل للجمهور ،وحتليل
للربنامج .والبد من الإنتهاء من �إعداد الإ�سرتاتيجية قبل �إبتكار املواد �أو الأن�شطة ،وقبل تنفيذ الربنامج.

الأهداف التعليمية:
بعد ا ِالنتهاء من الأن�شطة الواردة فـي دليل عمل �إ�سرتاتيجية التوا�صل ،يقوم فريق العمل بالتايل:
•

حتديد كيف يرغب برناجمهم فـي �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة وال�شركاء فـي و�ضع الإ�سرتاتيجية.
تطبيق �أف�ضل املبادئ املُعتَمدة فـي �إ�سرتاتيجيات التوا�صل لإعداد �إ�سرتاتيجيتهم اخلا�صة.

•

حتديد الأدوار وامل�سئوليات لتنفيذ �إ�سرتاتيجية التوا�صل.

•

تقدير الوقت املتوقع
وميكن �أن ي�ستغرق و�ضع �إ�سرتاتيجية التوا�صل من ب�ضعة �أ�سابيع �إىل ب�ضعة �أ�شهر ،اعتمادا على نطاق الإ�سرتاتيجية ،وما �إذا كانت البحوث
التكوينية قد اكتملت بالفعل ،وعدد �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،والطرق امل�ستخدمة لإ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة.

املُتطلبات الأ�سا�سية:
البد من االنتهاء من التايل قبل البدء فـي �إعداد الإ�سرتاتيجية
•

حتليل امل�شكلة.

•

حتليل اجلمهور.

•

حتليل الربنامج.
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اخلطوات:
اخلطوة  :1حتديد طريقة �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة وال�شركاء
هن��اك ع��دة ط��رق لإ�ش��راك �أ�صح��اب امل�صلح��ة وال�ش��ركاء فـ��ي �إع��داد �إ�س�تراتيجية التوا�ص��ل .ه��ذه اخلط��وة مهمة لي���س فقط للح�ص��ول على مدخالت
ق ّيم��ة و�أك�ثر ات�س��اع ًا ،ب��ل �أي�ض��ا للت�أك��د م��ن �ش��عور �أ�صحاب امل�صلحة وال�ش��ركاء ب�أهمية ا�ست�ش��ارتهم ،ومبلكيتهم للإ�س�تراتيجية� .إح��دى الطرق الأكرث
�شيوعا هي عقد ور�شة عمل ت�شاركية لأ�صحاب امل�صلحة حيث يعمل موظفو الربنامج و�أ�صحاب امل�صلحة مع ًا على �إعداد كل جزء من الإ�سرتاتيجية.
�أنظر دليل ور�ش��ة عمل �أ�صحاب امل�صلحة للح�صول على �إر�ش��ادات مف�صلة حول كيفية �إقامة ور�ش��ة عمل .ت�ش��مل الطرق الأخرى �إجراء مقابالت مع
�أ�صحاب امل�صلحة ،ت�أ�سي�س جمموعات العمل الأ�سا�سية التي تت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة بعد و�ضع الأجزاء الرئي�سية� ،أو �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة
فى مراجعة الإ�س�تراتيجية واملوافقة عليها بعد �إعدادها( .راجع ق�س��م املوارد للح�صول على �إر�ش��ادات ب�ش��أن طرق امل�ش��اركة الأخرى).
و�أيا كانت الطريقة التي يختارها الفريق ،ف�إن اخلطوات التالية تو�ضح املحتوى الذي ينبغي تطويره فى الإ�سرتاتيجية.

اخلطوة  :2كتابة ملخ�ص موجز للتحليالت
لك��ي تك��ون �إ�س�تراتيجية التوا�ص��ل فعال��ة ،يحت��اج فري��ق العم��ل �إىل فهم متعمق جلميع العوامل التي قد ت�ؤثر على جهود التوا�صل .راجع حتليل الو�ضع
الراه��ن للم�ش��كلة ،وحتلي��ل اجلمه��ور ،وحتلي��ل الربنام��ج ال��ذى �أج��راه فري��ق العم��ل ،و�أكت��ب ملخ�ص� ًا موج��ز ًا للنتائ��ج الت��ي ّمت التو�ص��ل �إليه��ا .يجب �أن
يت�ضم��ن امللخ�ص معلومات حول:
•

طبيعة وحجم امل�شكلة (مدى �إنت�شار وخطورة امل�شكلة ،وال�سلوكيات املن�شودة).

•

اجلماهري املحتملة (اخل�صائ�ص ،والعوائق ،وحمفزات التغيري).

•

املوارد املتاحة (املوارد املالية ،واملوارد الب�شرية).

•

بيئة التوا�صل (توافر وا�ستخدام قنوات التوا�صل ،ماذا تفعل املنظمات الأخرى).
جماالت حت�سني الربنامج/امل�ؤ�س�سة (�إذا كان الربنامج/امل�ؤ�س�سة قائم ًا بالفعل)� ،أو مناطق الأولوية/الرتكيز داخل الربنامج /امل�ؤ�س�سة
(�إذا كان الربنامج فـي بداياته).

•

ويوجه جميع جهود التوا�صل .ويف�ضل توزيع ن�سخ من امللخ�ص على كل �أ�صحاب امل�صلحة امل�شاركني
�سي�شكل هذا امللخ�ص �أ�سا�س الإ�سرتاتيجية ِّ
فـي �إعداد الإ�سرتاتيجية قبل عقد ور�شة العمل كي يتمكن اجلميع من احل�صول على فهم واحد لل�سياق.

اخلطوة  :3اختيار النظرية.
ت�صبح برامج التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي �أكرث فاعلية عندما ت�س��تند �إىل نظريات العلوم االجتماعية وال�س��لوكية .توفر نظرية
تغي�ير ال�س��لوك للربنام��ج خريط��ة تي�س��ر النظ��ر �إىل امل�ش��كلة ،وت�صمي��م التدخ�لات ،وتقييم جناح الربنامج .وباال�س��تناد �إىل نتائ��ج التحليالت ،ميكن
اختار النظرية التي �س��توجه عملية �إعداد الإ�س�تراتيجية.
هناك العديد من النظريات امل�ستخدمة فـي التغيري االجتماعي وال�سلوكيّ � .إطلع على النظريات املدرجة فـي ق�سم املوارد للح�صول على فهم
متع ّمق لنظريات تغيري ال�سلوك ال�شائعة .ثم مت َّعن فـي نوع التغيري الذي ير ّوج له الربنامج .هل هو تغيري �أكرث فردية �أم اجتماعي/هيكلي من
حيث طبيعته؟ قم بت�ضييق نطاق قائمة النظريات املحتملة طبق ًا لنوع التغيري الذي �سري ّوج له الربنامج .يو�ضح ال�شكل التايل �أين تقع نظريات
التغيري ال�سلوكي واالجتماعي الأربع الأكرث �إ�ستخداما على املقيا�س الفردي �إىل الهيكلي.
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النظرية

محور التركيز

نوع التغيير المطلوب
�أكثر فردية

الإدراك ،واتخاذ قرار
نظرية الأفعال الم�سببة
(نظرية ال�سلوك المخطط) عقالني
المعالجة المتوازية الممتدة التفاعل بين الإدراك
والأحا�سي�س
(إدارة الخوف)
المقارنة االجتماعية والت�أثير
التعلم بالمالحظة (التعلم
االجتماعي
االجتماعي)
اجتماعي وهيكلي �أكثر
ن�شر االبتكارات
الهياكل االجتماعية،
والشبكات االجتماعية

ا�ستمر فـي ت�ضييق القائمة من خالل التم ّعن فـي اجلمهور والعوامل ال�سياقية ،مثل:

العامل الم�ؤثر

هل التغيير حدث منفرد �أم متكرر؟

هل هناك ظروف خا�صة مثل حاالت الطوارئ؟
كيف يرى الجمهور التغيير؟
ما مدى �سهولة التغيير؟
هل يحتاج التغيير لدعم �أو موافقة �إجتماعية؟

مثال

�إج��راء عملي��ة قط��ع القن��اة الدافقة (و�س��يلة منع حمل للرجال) ه��و حدث لمرة واحدة،
في حين �أن ممار�سة الريا�ضة ب�شكل منتظم هي حدث متكرر
� أوبئة مثل �أنفلونزا الطيور �أو كوارث مثل الزلزال
يوافق الجمهور على �أن تقليل عدد �شركاء العالقة الجن�سية هو �أمر مرغوب فيه؛
فيما يعتقد الجمهور �أن النوم تحت النامو�سيات هو �أمر مثير للإزعاج
تجربة ا�ستخدام الواقي الذكري لمرة واحدة قد تكون �سهلة ،في حين �أن ا�ستخدام
الواقي الذكري مع كل جماع يعد �أمر ًا �صعب ًا
قد يتطلب الإقالع عن التدخين الدعم� ،أما ت�أخير �سن الزواج فغالب ًا ما يتطلب
موافقة �إجتماعية

يجب �إيجاد نظرية واحدة �أو �أكرث تنا�سب احتياجات الربنامج ،ا�ستناد ًا �إىل فهم امل�شكلة والبيئة واجلمهور .ال تخ�شى دمج النظريات للتنب�ؤ بكيفية
تغري اجلمهور امل�ستهدف من خالل التعر�ض لربنامج التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي (.)SBCC

الخطوة  :4اختيار الجماهير
عل��ى الرغ��م م��ن حتدي��د اجلماه�ير املحتمل��ة للربنام��ج �أثن��اء حتلي��ل الو�ض��ع وحتلي��ل اجلمه��ور� ،إال �أن الق��رارات النهائي��ة املتعلق��ة باجلمه��ور الأويل
واجلمه��ور امل�ؤث��ر ال ُت َتخ��ذ �إال �أثن��اء �إع��داد �إ�س�تراتيجية التوا�ص��ل .قم مبراجعة حتليل الو�ضع وحتليل اجلمهور ،م��ع �إيالء ِاه ِتمام خا�ص خل�صائ�ص
اجلمهور ،وعوائق التغيري التي مت و�صفها فـ��ي امللخ�ص (اخلطوة  .)2من َثم ،قم بتق�سيم هذه اجلماهري املحتملة �إىل جمموعات ذات احتياجات،
وتف�ضيالت ،وخ�صائ�ص مماثلة .للح�صول على تعليمات �أكرث تف�صي ًال ب�ش�أن تق�سيم اجلماهري املحتملة ،انظر دليل تق�سيم اجلمهور.
وم��ن ه��ذه الأق�س��ام ،ح��دد اجلمه��ورالأويل .الختي��ار اجلمه��ور الأويل ،قد يكون من املفيد طرح الأ�س��ئلة الواردة فـ��ي اجلدول �أدن��اه .املجموعة الأعلى
رتبة هي اخليار الأف�ضل للجمهور الأ�سا�سي ب�شكل عام.
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كم يبلغ عدد الأ�شخا�ص في هذه المجموعة؟

هل مخاطبة هذه المجموعة حتمية لتحقيق �أهداف البرنامج؟
1

2

3

4

5

(ال أقل اهمية)
ً
ً
هل هذه المجموعة هى الأكثر ت�أثرا  /تعر�ضا للخطر؟
1

2

(الأكرث اهمية)
3

4

5

(الأكرث ت�أث ًرا)
(الأقل ت�أث ًرا)
ما هو احتمال تغ ّير هذه المجموعة �ضمن الإطار الزمني لبرنامج التوا�صل من �أجل التغيير االجتماعي وال�سلوكي؟
1

2

3

4

5

(الأكرث احتما ًال)
(الأقل احتما ًال)
هل الموارد الالزمة للتركيز على هذه المجموعة متوفرة لدى برنامج التوا�صل من �أجل التغيير االجتماعي وال�سلوكي ؟
1
(موارد كافية)
المرتبة (مجموع الخانات �أعاله)

2

3

4

5
(موارد غري كافية)

بع��د ذل��ك  ،ح��دد اجلماه�ير امل�ؤ ِث��رة .لتحدي��د اجلماه�ير امل�ؤ ِث��رة ،علي��ك �أن ت�س��أل م��ن ه��م اجلماه�ير الت��ي ت�ؤث��ر بق��وة عل��ى اجلمه��ور الأويل� ،س��واء
ب�ص��ورة مبا�ش��رة �أو غري مبا�ش��رة.
بع��د حتدي��د فري��ق الإ�س�تراتيجية للجمه��ور الأويل ،واجلماه�ير امل�ؤ ِث��رة في��ة ،ق��م ب�إع��داد و�ص��ف تف�صيل��ى ل��كل جمه��ور .يج��ب ان ي�س��تح�ضر الو�ص��ف
�صورة حية للجمهور املحدد من خالل �س��رد ق�صة �ش��خ�ص تخيلى من اجلمهور .ت�ش��مل معلومات عن �س��لوكيات ،ودوافع ،وعواطف ،وقيم ،ومواقف،
ومهن��ة ،وعم��ر ،وديان��ة ،وجن���س ،وحم��ل �إقام��ة اجلمه��ور .راج��ع دلي��ل حتلي��ل اجلمه��ور للح�ص��ول عل��ى مزي��د م��ن التوجيه��ات ح��ول �إع��داد الو�ص��ف
التف�صيل��ي للجمهور.

الخطوة  :5و�ضع �أهداف التوا�صل
تن���ص �أه��داف التوا�ص��ل بو�ض��وح و�إيج��از عل��ى النتائ��ج املرج��وه م��ن جه��ود التوا�ص��ل .وه��ي جتي��ب عل��ى ال�س��ؤال« :كي��ف ي�س��اعد التوا�ص��ل عل��ى حتقي��ق
الر�ؤي��ة �إذا �أخذن��ا العائ��ق الأ�سا�س��ي فـ��ي االعتب��ار؟» (انظ��ر دلي��ل حتلي��ل الأ�س��باب اجلذرية للح�صول عل��ى معلومات حول حتديد العائق الأ�سا�س��ي).
ينبغ��ي �أن ترك��ز �أه��داف التوا�ص��ل عل��ى معاجل��ة العائ��ق الرئي�س��ي� ،أو �أك�بر حتدي��ات التوا�ص��ل الت��ي حدده��ا فري��ق العم��ل (ارج��ع �إىل امللخ���ص املوج��ز
للتحلي�لات ال��ذى �أع ّده فري��ق العمل).
راج��ع الر�ؤي��ة �أو اله��دف الع��ام للحمل��ة (عل��ى �س��بيل املث��ال ،زي��ادة �إ�س��تخدام تنظي��م الأ�س��رة) للت�أكد من م�س��اهمة �أهداف التوا�صل فـ��ي ه��ذه الر�ؤية.
ث��م ح��دد ،م��ا ه��و التغي�ير املن�ش��ود باال�س��تناد �إىل العائ��ق الأ�سا�س��ي لكل �ش��ريحة م��ن اجلمهور .قد يحت��اج الربنام��ج �إىل تغيري ال�س��لوكيات ،واملهارات،
واملع��ارف ،وال�سيا�س��ات ،واملعاي�ير �أو املواق��ف .الطريق��ة الأخ��رى للنظ��ر �إىل الأم��ر ه��ي �أن ت�س��أل« ،م��اذا نري��د جلمهورن��ا �أن يع��رف /ي�ش��عر /يفع��ل
ا�س��تجابة له��ذه احلمل��ة؟» ق��د يك��ون م��ن املفي��د �أن ننظ��ر �إىل العوامل الفكرية لتحديد ما الذي يحتاج �إىل التغيري كتلك العوامل املحددة فـ��ي الر�س��م
البي��اين �أدناه:
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المعارف

�صورة
الذات
اإلتجاهات

الت�أثير
االجتماعي
الت�أييد
ال�شخ�صي

ال�سلوك

الكفاءة
الذاتية

المشاعر
األعراف

ت�صورهم
للمخاطر

فـي ورقة عمل �أهداف التوا�صل� ،إملأ فـي كل ق�سم من �أق�سام اجلمهور العوائق الأ�سا�سية التي تعرت�ضه والتغيري املرغوب.

ال�شرح

المثال

مك ّون الهدف
�شريحة الجمهور

من الذي يحتاج �إلى �إجراء التغيير؟

الن�ساء المتزوجات ،الالئى ال ي�ستخدمن حاليا تنظيم الأ�سرة،
ولديهنّ ولد واحد ،ويرغبن في �إنجاب المزيد من الأطفال في وقت
الحق.

العائق الأ�سا�سي

ما هو �أكبر �شيء يحول دون قيام
الجمهور بالتغيير؟

ه�ؤالء الن�ساء يعتقدن �أنه لي�س هناك من ي�ستخدم و�سائل تنظيم
الأ�سرة ،ويراودهن القلق ب�ش�أن نظرة المجتمع لهن في حال
ا�ستخدامهن لو�سائل تنظيم الأ�سرة.

التغيير المرغوب فيه

ما الذي يحتاج الجمهور �إلى
تغييره /فعله؟

الإعتقاد ب�أن �آخرين في المجتمع ي�ستخدمون و�سائل تنظيم الأ�سرة
ويوافقون عليها.

بعد ذلك ،حدد مقدار التغيري الذي يتوقعه الربنامج .يجب �أن يكون هذا التغيري بالأرقام �أو بن�سبة مئوية .راجع البحوث ملعرفة امل�ستوى احلايل
�أو احلالة ال�سلوكية احلالية .اذكر امل�ستوى احلايل واملرغوب ،على �سبيل املثال« ،زيادة من  50باملائة �إىل  80باملائة»� .أ�ضف ذلك �إىل عمود «ما
مقدار التغيري» فـي ورقة العمل.

مك ّون الأهداف
�شريحة الجمهور
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ال�شرح
من الذي يحتاج �إلى �إجراء التغيير؟

المثال
الن�ساء المتزوجات ،الالئى ال ي�ستخدمن حاليا تنظيم الأ�سرة،
ولديهنّ ولد واحد ،ويرغبن في �إنجاب المزيد من الأطفال في
وقت الحق.

العائق الأ�سا�سي

ما هو �أكبر �شيء يحول دون قيام
الجمهور بالتغيير؟

التغيير المرغوب فيه

ما الذي يحتاج الجمهور �إلى تغييره/
فعله؟
ما هو مقدار التغيير الذي يتوقعه
البرنامج؟

مقدار التغيير

ه�ؤالء الن�ساء يعتقدن �أنه ال يوجد �أى �شخ�ص ي�ستخدم و�سائل
تنظيم الأ�سرة ،ويراودهن القلق ب�ش�أن نظرة المجتمع �إليهن في
حال ا�ستخدامهن لو�سائل تنظيم الأ�سرة.
الإعتقاد �أن �آخرين في المجتمع ي�ستخدمون و�سائل تنظيم الأ�سرة
ويوافقون عليه.
زيادة الن�سبة المئوية لأفراد الجمهور الذين يعتقدون �أن �أفراد
�آخرون من المجتمع يمار�سون ويوافقون على تنظيم الأ�سرة من 10
بالمائة �إلى  35بالمائة.

و�أخريا ،حدد الإطار الزمني للتغيري املتوقع .قد ي�ستغرق ذلك �شهور �أو �سنوات .اذكر تواريخ البداية والنهاية� .أ�ضف هذه املعلومات �إىل عمود
«الوقت» فـي ورقة العمل.

مك ّون الأهداف

�شريحة الجمهور

ال�شرح

من الذي يحتاج �إلى �إجراء التغيير؟

العائق الأ�سا�سي

ما هو �أكبر �شيء يحول دون قيام
الجمهور بالتغيير؟

التغيير المرغوب فيه

ما الذي يحتاج الجمهور �إلى تغييره/
فعله؟
ما هو مقدار التغيير الذي يتوقعه
البرنامج؟

الوقت

ما هو الإطار الزمني للتغيير؟

مقدار التغيير

المثال

الن�ساء المتزوجات ،الالئى ال ي�ستخدمن حاليا تنظيم الأ�سرة،
ولديهنّ ولد واحد ،ويرغبن في �إنجاب المزيد من الأطفال في وقت
الحق.
ه�ؤالء الن�ساء يعتقدن �أنه ال يوجد من ي�ستخدم تنظيم الأ�سرة،
ويراودهن القلق ب�ش�أن نظرة المجتمع �إليهن في حال ا�ستخدامهن
لتنظيم الأ�سرة.
الإعتقاد �أن �آخرين في المجتمع ي�ستخدمون تنظيم الأ�سرة ويوافقون
عليه.
زيادة الن�سبة المئوية لأفراد الجمهور الذين يعتقدون �أن �أفراد
�آخرون من المجتمع يمار�سون ز يوافقون على تنظيم الأ�سرة من 10
بالمائة �إلى  35بالمائة.
فبراير  - 2016دي�سمبر 2016

تذكر �أن �أهداف التوا�صل يجب �أن تتّبع معايير  SMARTالتالية:
�أن تكون محددة ،قابلة للقيا�س ،منا�سبة ،واقعية ،ومحددة زمنيا.

الخطوة  :6اختيار المداخل الإ�ستراتيجية
قرر كيف �سيحقق الربنامج �أهداف التوا�صل من خالل حتديد املداخل الإ�سرتاتيجية.
ع��ادة� ،س��يتم ا�س��تخدام ع��دة مداخ��ل �إ�س�تراتيجية� ،إم��ا بطريق��ة مرحلي��ة �أو فـ��ي نف���س الوق��ت .ت�ش��مل �أمثل��ة املداخ��ل الإ�س�تراتيجية (انظ��ر الدلي��ل
املي��داين وكت ّي��ب �أدوات التنفي��ذ للح�ص��ول عل��ى نظ��رة متع ّمق��ة ح��ول ه��ذه املداخ��ل):
ما الذى تركز عليه
تحريك المجتمع
و�سائل االعالم المجتمعية
محور التركيز
الدعوة وك�سب الت�أييد
(العالمة التجارية)
االت�صال ال�شخ�صى
التركيز الجغرافى
التعليم عن بعد
الم�شورة
المؤثرون
االعالم وا�سع الإنت�شار و�سائل الإعالم المتو�سطة

و�سائل الإعالم الجديدة

االهتمام بالمنتج

االهتمام بالخدمة
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راج��ع امللخ���ص للح�ص��ول عل��ى معلوم��ات ح��ول احتياجات/تف�ضي�لات اجلمه��ور وبيئ��ة التوا�ص��ل .ق��م ب�إع��داد قائم��ة باملداخ��ل الإ�س�تراتيجية الت��ي من
�ش��أنها �أن ت�ص��ل �إىل اجلماه�ير وحتق��ق �أه��داف التوا�ص��ل� .ض��ع فـ��ي االعتبار الأم��ور التالية عند اختيار املدخل اال�س�تراتيجى :
•

مدى تعقيد وح�سا�سية وحجم امل�شكلة التي تتم معاجلتها

•

فاعلية املدخل اال�سرتاتيجى املقرتح للم�شكلة التي تتم معاجلتها.

•

م�ستويات التعليم بني �أفراد اجلماهري.

•

مدى الو�صول املن�شود.

•

تكلفة كل مدخل �إ�سرتاتيجى.

•

العمر ،النفاذ الإعالمي والرقمي ،وغريها من اخل�صائ�ص ذات ال�صلة باجلمهور.

•

النظريات املختارة.

ا�س��تخدم قال��ب املداخ��ل الإ�س�تراتيجية لإع��داد قائم��ة باملداخ��ل املحتملة ،ومزاياها وعيوبها ،وامل��وارد املتاحة و�أية تعليقات �أخرى .ثم رتب املداخل
بن��اء ًا عل��ى تل��ك املعلوم��ات .اخ�تر املداخ��ل الأعل��ى فـ��ي املرتبة ،معترب ًا �أي مزيج من املداخل �س��ي�صل �إىل ن�س��بة كبرية من اجلمه��ور بفاعلية وكفاءة.
على �سبيل املثال:

المدخل
الإ�ستراتيجي

الو�صف

تحديد الن�ساء
ا�ستخدام
الأ�سا�سيات
ال�شبكات
في المجتمع
االجتماعية
الالئى يمكنهن
الدعوة لو�سائل
تنظيم الأ�سرة
في �شبكاتهن
االجتماعية.
الت�أكيد على مزايا
التثقيف
و�سائل تنظيم
الترفيهي
الأ�سرة من خالل
يرتكز على
برنامج ترفيهي
برنامج تلفزيوني مدعوم بر�سائل من
قنوات �أخرى.

المزايا

العيوب

الموارد المتاحة

التعليقات

المرتبة
(�أعلى )5

غير واقعي لأن
قد يكون العثور على خبرات عمل
ت�ساعد الن�ساء
�سابقة مع بع�ض الن�ساء غير
داعيات لتنظيم
على معرفة �أن
هناك �أخريات الأ�سرة �أمر �صعب مجموعات الن�ساء .جاهزات للدعوة.
وي�ستغرق وقت ًا
يوافقن على،
وي�ستخدمن و�سائل طوي ًال .وقد ال تكون
تنظيم الأ�سرة .الن�ساء جاهزات
بعد للدعوة.

2

بحاجة ال�ستخدام
ف ّعال لقنوات دعم
�أخرى من �أجل
النجاح.

4

ي�ؤ�س�س لنموذج
قدوة يحتذى
به .درجة و�صول
عالية .يمنح
الم�صداقية
لو�سائل تنظيم
الأ�سرة.

مكلف .قد ي�ؤدي
فقط �إلى زيادة
النية للإ�ستخدام.

وجود الميزانية
�ضروري

الخطوة  :7اتخاذ قرار ب�ش�أن المكانة
قرر كيف �سيحدد الربنامج مكانة التغيريات املرغوبة (كما هو مو�ضح فـ��ي الأهداف) كي تكون بارزة .املكانة حتدد كيفية نظر اجلمهور للتغريات
املطلوب منه �إجرا�ؤها من خالل تقدمي منفعة وا�ضحة و�صورة جذابة للتغيري( .انظر دليل املكانة للح�صول على معلومات �أكرث تف�صي ًال).
ابد�أ ب�س�ؤال حول ماذا يفعل اجلمهور الآن فيما يخ�ص التغريات التي يريد الربنامج ت�شجيعها .على �سبيل املثال ،بد ًال من ا�ستخدام و�سائل منع
احلمل احلديثة ،هل ي�ستخدم اجلمهور و�سائل تنظيم الأ�سرة التقليدية �أم �أنه ال ي�ستخدم �أي و�سيلة على الإطالق؟ �إن معرفة ما يقوم به اجلمهور
ي�ساعد على حتديد ال�سلوكيات �أو اخلدمات �أو املنتجات املناف�سة والتي ي�سعى الربنامج لرتويجها .ثم ا�س�أل ملاذا؟ على �سبيل املثال ،ملاذا
ي�ستخدم اجلمهور طريقة «العزل/اجلماع الناق�ص» بدال من و�سائل منع احلمل احلديثة؟
8/14

ف ّكر فيما مييز �سلوكيات �أو خدمات �أو منتجات الربنامج بعيد ًا عن املناف�سة .فمثال ،و�سائل منع احلمل احلديثة �أكرث فاعلية من العزل/اجلماع
الناق�ص و متنح املر�أة املزيد من ال�سيطرة على خ�صوبتها ،مما قد ينا�سب كل من الن�ساء والرجال .اكتب االختالفات الفريدة ملمار�سات
الربنامج .ا�ستعر�ض خ�صائ�ص واحتياجات اجلمهور .ثم اطرح ب�إيجاز الأفكار حول املنافع التي تقدمها �سلوكيات �أو خدمات �أو منتجات
الربنامج �إىل اجلمهور مقارن ُة باملمار�سات واالحتياجات احلالية للجمهور .يجب �أن تتنا�سب تلك املنافع مع احتياجات اجلمهور ورغباته.
قم ب�صياغة بيان املكانة الذي ي�شري �إىل ال�سلوك ،واملنتج �أو اخلدمة ،والفرق الفريد الذي يجعله مميز ًا ،والفائدة.
مث��ال ع��ن بي��ان املكان��ة  :و�س��ائل من��ع احلم��ل احلديث��ة ه��ي الطريق��ة الوحي��دة لربنام��ج تنظي��م الأ�س��رة الت��ي تو ّف��ر راح��ة الب��ال وتتي��ح للزوجني
املعا�ش��رة اجلن�س��ية دون قلق.

الخط��وة  :8تحدي��د الفوائ��د الرئي�س��ية ونق��اط الدع��م
حدد الفوائد العديدة التي �سيح�صل عليها اجلمهور من جراء التغيري الذي ي�شجع عليه الربنامج .يجب �أن تكون الفائدة م�صممة خ�صي�ص ًا
لتتنا�سب مع �إهتمامات اجلمهور و�أكرب من التكلفة التى يتكبدها ال�شخ�ص فى عملية التغيري .من املفيد تخ ُّيل اجلمهور وهو ي�س�أل« :كيف
�سي�ساعدين ذلك؟»
اكت��ب بي��ان الفائ��دة وف��ق الن�س��ق الت��ايل�« :إذا [تبني��ت ال�س��لوك (���س)� ،أوا�ش�تريت املنت��ج (���س) �أو ا�س��تخدمت اخلدم��ة (���س)]  ...عندئ��ذ �س��وف
[ ت�س��تفيد به��ذه الطريق��ة]  . »...م��ن الأف�ض��ل و�ض��ع ث�لاث فوائ��د بديل��ة عل��ى الأق��ل واختباره��ا م�س��ب ًقا عل��ى اجلمه��ور ملعرف��ة �أي فائ��دة تلق��ى ال�صدى
الأك�بر بينه��م .بع��د االختب��ار الأويل ،اخ�تر �أف�ضل فائدة  -هذا ه��و الوعد الذي يقطعه الربنامج للجمهور.
مث��ال عل��ى بي��ان الفائ��دة لفتي��ات احل�ض��ر ب�أعم��ار � 15إىل  19عام�اً� :إذا كن� ِ�ت ت�س��تخدمني و�س��ائل تنظي��م الأ�س��رة احلديث��ة ،عندئ� ٍ�ذ �س��وف
تتمكن�ين م��ن �إكم��ال تعليم��ك كم��ا ّ
خططت .
حدد نقاط الدعم � -أو الأ�س��باب التي جتعل اجلمهور ي�ص ّدق الوعد الذي قطعه الربنامج .ميكن �أن يكون ذلك على �ش��كل حقائق� ،ش��هادات ،ت�أييد
من م�ش��اهري �أو قادة ر�أي ،مقارنات �أو �ضمانات� .س��يعتمد نوع نقطة الدعم امل�س��تخدمة على ما يجذب اجلمهور ويعد ذو م�صداقية لديه.
مثال على نقاط الدعم:
•

�شهادة� :شهادة من امر�أة �شابة ا�ستخدمت و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ،ولديها املال والوقت لإ�ستكمال درا�ستها.

•

احلقائق :الن�ساء ال�صغريات فى ال�سن وامل�ستخدمات لو�سائل منع احلمل احلديثة حظهن اكرث ثالث مرات فـي احل�صول على �شهادة
جامعية من غريهن.

الخطوة � :9صياغة م�سودة النقاط الرئي�سية للر�سالة
َ�ضع لكل �شريحة من اجلمهور اخلطوط العري�ضة للمعلومات الأ�سا�سية  -نقاط الر�سالة الرئي�سية  -التي يجب تو�صيلها �ضمن جميع الر�سائل
والأن�شطة ،ومن قبل جميع ال�شركاء املنفذون للإ�سرتاتيجية .يتم �إي�صال تلك النقاط الرئي�سية للر�سالة مبختلف الطرق اعتماد ًا على املدخل
الإ�سرتاتيجى املقرر .تذكر �أن النقاط الرئي�سية للر�سالة لي�ست كالر�سالة الإبداعية النهائية املنقولة عرب خمتلف املداخل والقنوات� .إنها الأفكار
الرئي�سية التي ينبغي �أن تدرج فـي الر�سائل الإبداعية النهائية.
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مثال على النقاط الرئي�سية للر�سالة:
•

ميكن �إ�ستخراج اللولب فـي اي وقت وب�سهولة وال ي�ؤثر على عودة اخل�صوبة.

•

حتدثي مع �شريكك عن اللولب الذى يو�ضع داخل الرحم ،وهي طريقة �آمنة وطويلة الأمد.

اط��رح ال�س��ؤال الت��ايل« :م��ا ه��ي املعلوم��ات الأ�سا�س��ية التي يجب �إي�صالها فـ��ي كل ن�ش��اط ومادة؟
�إملأ مربع النقاط الرئي�س��ية للر�س��الة فـ��ي قالب نقاط الر�س��الة الرئي�س��ية لكل �ش��ريحة من اجلمهور( .،ملزيد من املعلومات حول �إعداد الر�س��ائل،
انظر دليل ت�صميم الر�سالة).

الخطوة  :10تحديد القنوات.
قرر ما هي �أف�ضل قنوات التوا�صل و�صو ًال �إىل اجلمهور .ا�ستخدام جمموعة متنوعة من قنوات التوا�صل هو من �أكرث اال�ساليب فاعلية ،مع الأخذ
باالعتبار عدم وجود قناة مثالية واحدة .هناك �أربع فئات عري�ضة من قنوات التوا�صل:
� -1شخ�صية.
 -2جمتمعية.
 -3و�سائل الإعالم وا�سعة الإنت�شار.
 -4و�سائل الإعالم الرقمية و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
حتدد العديد من ا�سرتاتيجيات التوا�صل قناة رائدة وقنوات داعمة .قم باختيار مزيج من قنوات التوا�صل املالئمة لهذه الإ�سرتاتيجية ،مع �أخذ
ما يلي بعني االعتبار:
•

نقاط القوة وال�ضعف لكل قناة

•

املدخل الإ�سرتاتيجى والذى تقرر االعتماد عليه

•

عادات اجلمهور والقناة املف�ضلة لديهم

•

بيئة التوا�صل

•

�أهداف الربنامج ،و�أهداف التوا�صل

•

التَال�ؤُ ٍم بني الر�سائل والقنوات

•

املوارد املتاحة

فى احلالة املثالية ،حتدد �إ�س�تراتيجية التوا�صل عادة مزيج القنوات التي �س��يتم ا�س��تخدامها ،ولكنها ال تتعمق كث ًريا فـ��ي التفا�صيل حول كيف ومتى
�س��يتم ا�س��تخدام كل قن��اة .ميك��ن �إع��داد خط��ة ملزي��ج القن��وات مع مزيد من التفا�صيل فـ��ي وقت الحق.

الخطوة  :11تحديد الخطوط العري�ضة للأن�شطة
بعد حتديد املدخل الإ�سرتاتيجى وقنوات التوا�صل ،ميكن للفريق و�ضع اخلطوط العري�ضة للأن�شطة التي �ست�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف .ينبغي �أن
تكون الأن�شطة حمددة وذات �صلة بكل قناة .ميكن �أن تت�ضمن بع�ض الأمثلة� :إعداد دليل �إر�شادي� ،إنتاج م�سل�سل درامي �إذاعي� ،إقامة متثيليات
درامية �شعبية فـي املجتمع ،تطوير تطبيق �إلكرتوين ،ت�صميم موقع على �شبكة الإنرتنت �أو عقد جمموعات نقا�ش للمجتمع املحلى.
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على �سبيل املثال� ،إذا قرر الفريق ا�ستخدام مدخل حموري بالرتكيز الأ�سا�سي على التعلم بالرتفيه ،ميكنهم ا�ستخدام القنوات والأن�شطة التالية:
القناة

الأن�شطة

التلفزيون (القناة الرائدة/الرئي�سية).

�إعداد م�سل�سل درامي تلفزيوين
�إنتاج وعر�ض تنويهات تلفزيونية لدعم العمل الدرامي

عرو�ض فلكلورية من متثيل �أفراد املجتمع (قناة داعمة)

تدريب الفرق امل�سرحية ال�شعبية.
�إقامة عرو�ض فلكلورية من متثيل �أفراد املجتمع الأهلي.

تعبئة املجتمع (قناة داعمة)

�إعداد �أدلة لنقا�شات املجتمع الأهلي
ت�شكيل جمموعات املراقبة املجتمعية
احل�صول على الدعم والت�أييد من قادة املجتمع
�إنتاج مواد مطبوعة ملناق�شات املجتمع.

مواد مطبوعة (قناة دعمة)

�إعداد لوحات �إعالنية تو�ضع على و�سائل املوا�صالت.
�أكمل قالب الأن�شطة ب�إدخال القنوات والأن�شطة ذات ال�صلة.

الخطوة  :12و�ضع خطة التنفيذ
تعر�ض خطة التنفيذ بالتف�صيل الإجابة على �أ�سئلة « من» « ،ماذا» « ،متى» و» كم عدد» املتعلقة ب�إ�سرتاتيجية التوا�صل .وتغطي �أدوار وم�س�ؤوليات
ال�شركاء ،والأن�شطة ،واجلدول الزمني واعتبارات امليزانية.
لتحديد الأدوار وامل�س�ؤوليات ،ينبغي �أو ًال حتديد الكفاءات واملهارات الالزمة لتحقيق الأهداف واملدخل الإ�سرتاتيجى الواردة فـي الإ�سرتاتيجية
(على �سبيل املثال ،تعبئة املجتمع ،ت�صميم املواد �أو التدريب) .ثم ا�س�أل� ،أي من ال�شركاء والعاملني لديهم تلك الكفاءات ،وحدد من �سي�صبح
م�س�ؤو ًال عن كل منطقة.
الكفاءة

املهارات

من ميلك املهارات؟

البحوث

و�ضع امل�ؤ�شرات ،التقييم

�شركة خا�صة (�أ) ،املنظمة الرائدة

الت�صميم الإبداعي

تنويهات �إذاعية ،مواد مطبوعة

�شركة خا�صة (ب)� ،شريك (ب)

التدريب

التي�سري ،امل�شورة

املنظمة الرائدة (داخليا)

�ضع اخلطوط العري�ضة لتن�سيق التنفيذ فيما بني ال�شركاء.
بعد ذلك ،ا�ستعر�ض الأن�شطة املخطط تنفيذها (اخلطوة  )11وقارنها بكفاءات ال�شريك واملوظفني .حدد امل�سئولني عن كل ن�شاط .ثم �ضع
اجلدول الزمني للأن�شطة ،مبا فـي ذلك املراحل الرئي�سية والروابط مع الأن�شطة الأخرى التي تقع خارج هذه الإ�سرتاتيجية .املأ قالب الأدوار
وامل�س�ؤوليات.
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الن�شاط

امل�س�ؤول

متى

�إعداد وثيقة ت�صميم م�سل�سل درامي
تلفزيوين

املنظمة الرائدة  ،و�شركة �إبداعية

16/1/10

�إنتاج م�سل�سل درامي تلفزيوين

�شركة �إبداعية

16/12/15

االختبار الأ َويل للدراما

املنظمة الرائدة مع املجموعات الن�سائية

17/1/10

الخطوة � :13إعداد م�سودة الميزانية
�أنظر �إىل البنود �أو املكونات الرئي�سية للإ�سرتاتيجية� .إجراء ع�صف ذهنى حول التكاليف املحتملة لكل فئة .على �سبيل املثال ،للأبحاث ،قد
ت�شمل بع�ض التكاليف املحتملة راتب مل�صمم �أدوات البحث ،تكاليف طباعة اال�ستبيانات ،التدريب على جمع البيانات ،وبدل نفقات ال�سفر �أو راتب
ملحللى البيانات.
ميكنك تقدير مبلغ التمويل املطلوب لكل بند رئي�سي وو�ضع م�سودة امليزانية با�ستخدام قالب امليزانية .يجب �أن تكون امليزانية املو�ضوعة
للإ�سرتاتيجية مرنة نظ ًرا لتغري االحتياجات والأن�شطة .ت�أكد من حتديد املوارد التي �سي�ساهم بها ال�شركاء.

الخطوة  :14و�ضع خطة المتابعة والتقييم
م��ن امله��م و�ض��ع خط��ة املتابع��ة والتقيي��م قب��ل بدء الربنامج� .أثناء و�ضع الإ�س�تراتيجية ،عليك �إعداد م�س��ودة خطة تت�ضمن م�ؤ�ش��رات التوا�صل ،وطرق
املتابع��ة والتقيي��م ،والأدوات الت��ي �س��يتم ا�س��تخدامها لت ّتب��ع التق��دم املح��رز وتقيي��م الآث��ار .ميك��ن لفري��ق عم��ل �أ�صغ��ر �أن يق��وم بو�ض��ع تفا�صي��ل اخلط��ة
مف�صل��ة ح��ول و�ض��ع خطة.
وامتامه��ا بع��د موافق��ة جمي��ع ال�ش��ركاء عل��ى امل�س��ودة .ارج��ع �إىل دلي��ل خط��ة املتابع��ة والتقيي��م للح�ص��ول عل��ى تعليم��ات ّ

الن�صائح و التو�صيات
•

•

•

يتقاطع ت�صميم الر�سالة مع جميع املداخل الإ�سرتاتيجية .وبالتايل يجب �أن تعزز الر�سائل بع�ضها البع�ض عرب هذه املداخل .حني تتناول
كل املداخل نف�س نقاط الر�سالة الرئي�سية ،ف�إن ذلك يزيد من فاعلية الر�سالة.
يجب �أن حتتوي جميع الر�سائل دائم ًا على نف�س املعلومات الأ�سا�سية ،بغ�ض النظر عن كيفية �إي�صالها �أو من ِق َبل من املنافع يجب �أن تكون
(معدي الربامج)! يجب �أن تو�ضح املنافع للجمهور ويجب �أن
من وجهة نظر اجلمهور .يجب االنتباه لتجنب �إعطاء وعود مبنافع تهمكم �أنتم َ
يهم اجلمهور.
تكون �شيئ ًا ّ
�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني منذ البداية والت�أكيد على �أهمية م�شاركتهم.

الدرو�س الم�ستفادة
•

تركز �أهداف التوا�صل الفعالة على العوائق الرئي�سية اىل حتول دون الو�صول �إىل ر�ؤية م�شرتكة .يجب �أن تبذل اال�سرتاتيجيات املعتمدة
على حتقيق منجزات مرحلية متفق عليها م�سبق ًا جهد �أكرب لأنه فى مثل هذه احلاالت ي�صعب التخل�ص من العوائق التي حتول دون حتقيق
الر�ؤية.

•

ت�ساعد مكانة الربنامج على التفريق بني �سلوكيات الربنامج امل�ستهدفة وال�سلوكيات املناف�سة .كما انها تظهر مدى تفرد ،و�أف�ضلية
ال�سلوكيات التى يروج لها الربنامج.
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•

•

يتطلب �إعداد املنافع التي تلقى �صدى بني �أفراد اجلمهور فهم ًا عميق ًا للجمهور .الإ�ستثمار فـي �إجراء بحوث حول اجلمهور �سي�ؤتي
ثماره على �شكل ت�صميم ر�سائل ومواد �أكرث تركيز ًا و�صلة باملو�ضوع.
�ستزيد الإ�سرتاتيجية الوا�ضحة واملدرو�سة التي ي�شارك فيها �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيون من فر�ص التنفيذ الناجح ب�شكل كبري.

م�سرد الم�صطلحات:
•

�أ�صحاب امل�صلحة هم �أولئك املت�أثرون بامل�شكلة ال�صحية� ،أو لهم م�صلحة مبا�شرة بها �أو املرتبطون بها ب�شكل ما.

•

ال�ش��ركاء ه��م املنظم��ات الأخ��رى الت��ي تعم��ل عل��ى حت�س��ن نف���س امل�ش��كلة ال�صحي��ة �أو الإجتماعي��ة .ميك��ن �أن يت�ضم��ن ال�ش��ركاء ال��وزارات
احلكومية املختلفة ،واملنظمات غري احلكومية املحلية  ،واملجتمع الأهلي ،ومنظمات املجتمع املدنى ،واملنظمات الدولية غري احلكومية،
وامل�ؤ�س�س��ات اخلريية ،و�شركات القطاع اخلا�ص.

•

اجلمه��ور الأويل ي�ش�ير �إىل جمموع��ة م��ن النا���س الذي��ن يج��ب �أن يغ ّ�يروا �س��لوكهم م��ن �أجل حت�س�ين الو�ضع ال�صحي .ه��م �أهم جمموعة
يج��ب ا�س��تهدافها لأن لديه��ا الق��درة عل��ى �إج��راء التغي�يرات الت��ي ي��روج لها برنامج التوا�صل م��ن �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي .قد
يكونوا من املت�أثرين مبا�ش��رة بامل�ش��كلة �أو الأكرث ً
تعر�ضا للخطر الناجم عن امل�ش��كلة� .أو قد يكونوا الأكرث قدرة على مواجهة التحدي �أو
من ميكنهم اتخاذ القرارات نيابة عن املت�أثرين بامل�ش��كلة.
اجلماهري امل�ؤثرة هي اجلماهري التي ت�ؤثر على اجلمهور ذو الأولوية �س��واء ًا ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو غري مبا�ش��ر .ميكن �أن ت�ش��مل اجلماهري
امل�ؤث��رة �أف��راد العائل��ة والأ�ش��خا�ص فـ��ي املجتم��ع الأهل��ي مث��ل مق ّدم��و اخلدم��ات ،وق��ادة املجتم��ع الأهلي واملع ّلم��ون ،ولكن ميكن �أن ت�ش��مل
�أي�ض��ا الأ�ش��خا�ص املحددي��ن للأع��راف الإجتماعي��ة� ،أو امل�ؤثري��ن فـ��ي ال�سيا�س��ات �أو امل�ؤثري��ن فـ��ي طريق��ة تفك�ير النا���س فـ��ي ه��ذا التحدي.

•

النظري��ة ت�ش��رح �أو تتوق��ع ح��دث �أو حال��ة ،وذل��ك با�س��تخدام املراقب��ة املنهجي��ة والإ�س��تدالل .نظرية الربنامج هي �ش��رح الربنامج ل�س��بب
اعتق��اده �أن اجلمه��ور امل�س��تهدف يت�ص��رف بالطريق��ة الت��ي يت�ص��رف به��ا وافرتا�ضات��ه لكيفي��ة ت�ص��رف �أو تغ ّ�ير ه��ذا اجلمه��ور من خالل
التعر���ض لربنام��ج التوا�ص��ل من �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي.

•

القطعة املركزية ت�ضع و�سيلة التثقيف الرتفيهي كمرتكز فـي �إ�سرتاتيجية التوا�صل .كل �شيء �آخر يدور حول الربنامج.

•

اال�س�تراتيجيات القائم��ة عل��ى �أ�صح��اب الت�أث�ير ت�س��تخدم الدع��وة وك�س��ب الت�أيي��د لإ�س��تمالة �أ�صح��اب الت�أث�ير جلعله��م ي�ش��اركون فـ��ي
الرتوي��ج لل�س��لوك� ،أو الأع��راف� ،أو اخلدم��ة� ،أو املنت��ج.

•

املداخ��ل الإ�س�تراتيجية ه��ي الإط��ار الع��ام لتجمي��ع �أن�ش��طة التوا�ص��ل �ضم��ن برنام��ج� ،أو حمل��ة� ،أو من�ص��ة واح��دة .وه��ي ترب��ط خمتل��ف
التدخ�لات والقن��وات وامل��واد مع� ًا ،وجتمعه��ا فـ��ي برنام��ج واح��د .وت�صف كيف �س��يحقق الربنامج �أه��داف التوا�صل.
املكانة هى و�سيلة جلعل م�س�ألة ما (مثل الر�ضاعة الطبيعية) ت�شغل حيز ًا معي ًنا فـي عقل اجلمهور .هى و�سيلة لإبراز م�س�ألة ما ،وكيف
يريد الربنامج من اجلمهور ر�ؤية هذه امل�س�ألة وال�شعور جتاهها.

•

بيان املكانة هو جملة واحدة تعرب عما ميثله �سلوك �أو منتج �أو خدمة بالربنامج فـي ذهن اجلمهور.

•

نق��اط الدع��م ه��ي معلوم��ات تدع��م املنفع��ة الرئي�س��ية .وه��ي تخ�بر اجلمه��ور مل��اذا يج��ب �أن ُي�ص� ّدق �أن��ه �س��يح�صل بالفع��ل عل��ى املنفع��ة
املرج��وة .ق��د تك��ون نق��اط الدع��م عل��ى �ش��كل حقائ��ق� ،أو �ش��هادات� ،أو ت�أيي��د م��ن م�ش��اهري �أو ق��ادة ر�أي� ،أو مقارن��ات �أو �ضمان��ات.

•

نقاط الر�سالة الأ�سا�سية توجز املعلومات الأ�سا�سية التي �سيتم �إي�صالها فـي جميع الر�سائل والأن�شطة� .إنها �أ�سا�س الر�سائل الفعلية.

•

تدخ�لات التوا�ص��ل ال�ش��خ�صي ه��ي تل��ك الت��ي تنط��وي عل��ى التفاع��ل والتب��ادل ب�ين �ش��خ�صني �أو ب�ين جمموع��ة �صغرية .وم��ن الأمثلة على
ذلك تقدمي امل�شورة ،تعليم الأقران ،خطوط الهاتف ال�ساخنة ،التوا�صل بني الوالدين والطفل ،التوا�صل بني املعلم والطالب ،والتوا�صل
ب�ين الزوجني ،وجمموعات الدعم.

•

•
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•

الو�س��ائل الرقمية �أو و�س��ائل التوا�صل االجتماعي هي حمتوى رقمي  -مثل �أفالم الفيديو ،الن�صو�ص ،ال�صور ،ال�صوت  -ميكن نقله عرب
�ش��بكات الإنرتن��ت� ،أو الكمبيوت��ر� ،أو الهات��ف املحم��ول .وم��ن الأمثل��ة على ذلك مواق��ع الإنرتنت ،مدونات الفيديو ،املدونات الن�صية� ،ش��بكات
التوا�صل االجتماعي� ،ألعاب الإنرتنت ،التعليم الإلكرتوين ،الربجميات والتطبيقات الإلكرتونية.

•

التدخالت القائمة على املجتمع هي تلك التدخالت التي مت ت�صميمها من �أجل ،ومب�شاركة املجتمع الأهلي ونفذت فيه .ميكنها �أن تت�ضمن
امل�سرح املحلي� ،أغاين� ،إذاعة وتلفزيون املجتمع ،فعاليات جمتمعية ،حوارات جمتمعية ،الدعوة وك�سب الت�أييد وتعبئة املجتمع ،التوا�صل مع
املجتم��ع ف��ى بيئت��ه املعي�ش��ية �أو الأن�ش��طة الريا�ضة.

•

و�سائل الإعالم وا�سعة الإنت�شار هي �أية و�سائل ات�صال ت�صل �إىل جمموعة كبرية من النا�س .ومن الأمثلة على ذلك :التلفزيون ،والراديو،
وال�صح��ف ،والأف�لام ،واملج�لات ،والإنرتن��ت.
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