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املقدمة
حتلي��ل اجلمه��ور ه��و العملي��ة الت��ي ت�س��تخدم لتحدي��د وفهم اجلمهور الأوىل ،واجلمهور امل�ؤثر على ا�س�تراتيجية التوا�ص��ل من �أجل التغيري االجتماعي
وال�س��لوكي  .SBCCاجلمه��ور الأوىل ،واجلمه��ور امل�ؤث��ر :ه��م الأ�ش��خا�ص الذي��ن ينبغ��ي تغي�ير �س��لوكياتهم لتح�س�ين احلال��ة ال�صحي��ة ،حي��ث يق��وم
حتلي��ل اجلمهور املتكام��ل بالنظر فيما يلي:
•

اخل�صائ�ص االجتماعية والدميوغرافية مثل النوع ،والعمر ،واللغة ،والديانة.

•

اخل�صائ�ص اجلغرافية مثل حمل �إقامة اجلمهور ،وكيف ميكن �أن ي�ؤثر هذا على �سلوكياتهم.

•

اخل�صائ�ص النف�سية مثل االحتياجات ،والطموحات ،واملخاوف ،والتطلعات.

•

�أفكار اجلمهور ،ومعتقداته ،ومعارفه ،و�أفعاله احلالية املتعلقة بال�صحة �أو الق�ضايا االجتماعية.

•

املوانع �أو املي�سرات التي متنع �أو ت�شجع �أفراد اجلمهور على تبني التغيري املرغوب فـي ال�سلوك.

•

النوع االجتماعى وكيف ي�ؤثر على �سلوك �أفراد اجلمهور ،وقدراتهم على التغيري.

•

قنوات االت�صال الفعالة والتي ميكنها �أن ت�صل �إىل اجلمهور

ملاذا ينبغي �إجراء حتليل اجلمهور؟
حتلي��ل اجلمه��ور ي�س��اعد فـ��ي ت�صمي��م م��واد االت�ص��ال ،والر�س��ائل ،واختي��ار و�س��ائل الإع�لام ،والأن�ش��طة املنا�س��بة لإ�س�تراتيجية التوا�ص��ل م��ن �أج��ل
التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي  ،SBCCفه��ذا التحلي��ل يق��وم بر�س��م �ص��ورة وا�ضح��ة ،و مف�صل��ة ،و واقعي��ة للجمهور .و نتيجة لذل��ك ،يتحقق من هذه
الأن�ش��طة و الر�س��ائل ت�أث�ير وا�س��ع عل��ى اجلمه��ور ،مم��ا ي��ؤدي �إىل الو�ص��ول �إىل التغيري ال�س��لوكى املرغوب.

من الذي ينبغي عليه �إجراء حتليل اجلمهور؟
يقوم فريق �صغري و ُمركز ب�إجراء حتليل اجلمهور.
وينبغ��ي �أن يت�ضم��ن ه��ذا الفري��ق �أع�ض��اء م��ن فري��ق االت�صال ،و �أع�ضاء من مقدمى اخلدم��ات ال�صحة و اخلدمات االجتماعية ،و قد يت�ضمن �أع�ضاء
من فريق البحوث عند توافرهم.
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كم��ا ينبغ��ي �إ�ش��راك اجله��ات املعني��ة و �أ�صح��اب امل�صلح��ة �أثن��اء تنفي��ذ ه��ذه العملي��ة ،حي��ث يج��ب التفك�ير فـ��ي ط��رق فعال��ة لإ�ش��راك اجله��ات املعني��ة
للح�ص��ول عل��ى �آرائه��م فـ��ي ه��ذه العملي��ة ،واحل�ص��ول عل��ى مدخالته��م ،وه��ذه الطرق ق��د تت�ضمن :مقاب�لات �ش��خ�صية متعمقة ،وجمموعات النقا���ش
الب�ؤري��ة  ،واحل��وار املجتمع��ي ،واملقاب�لات م��ع جمموع��ات �صغ�يرة ،وم�ش��اركة فري��ق العم��ل ،و ور���ش عم��ل ت�ش��اركية مع اجله��ات املعنية.

متى ينبغي �إجراء حتليل اجلمهور؟
ينبغ��ي �إج��راء حتلي��ل اجلمه��ور فـ��ي بداي��ة الربنام��ج �أو امل�ش��روع ،وذل��ك بالتزام��ن م��ع حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن ،وحتلي��ل الربنام��ج ،حي��ث ينبغ��ي عل��ى
فريق العمل البدء فـي التفكري فـي اجلمهور �أثناء امراجعة الأدبيات املتوافرة ،وينبغي �سد �أي فجوات ُتكت�شف �أثناء ور�ش عمل اجلهات املعنية؛ فهذا
التحلي��ل يك��ون جزء ًا من مرحلة اال�س��تعالم التابع��ة للعملية «پى» .P Process

ما هو الوقت املُقدر الذي حتتاجه عملية حتليل اجلمهور؟
قد يتطلب االنتهاء من عملية حتليل اجلمهور من ثالثة �إىل �أربعة �أ�س��ابيع ،فعند القيام بتقدير الوقت املطلوب؛ ينبغي التفكري فـ��ي البيانات املتاحة
املتعلق��ة باجلمه��ور ،وم��ا ه��ي الفج��وات املطل��وب �إ�س��تيفائها؟ ،وما هي املدخالت الإ�ضافية املطلوبة من اجلهات املعنية �أو اجلمهور؟ ،وينبغي ال�س��ماح
مبزيد من الوقت عند وجود حاجة لإجراء بحث ال�ستيفاء الفجوات املتواجدة فـي الأدبيات.

�أهداف التعلم:
بعد االنتهاء من كافة الأن�شطة املُتَ�ضمنة فـي دليل حتليل اجلمهور� ،سوف يكون فريق العمل قادر ًا على:
•

حتديد اجلمهور الأوىل.

•

حتديد اجلمهور /اجلماهري امل�ؤثرة.

•

و�صف اجلمهور امل�ؤثر و الأوىل.
و�ضع ملف و�صفى لكل من اجلمهور امل�ؤثر /اجلماهري ذات الأولوية.

املتطلبات الأ�سا�سية:
•

حتليل الو�ضع الراهن.

اخلطوات
خطوة  :1حتديد اجلمهور املحتمل
خطوة  :1حتديد اجلمهور (اجلماهري) املحتمل
ل�صياغ��ة بي��ان امل�ش��كلة و حتق��ق الر�ؤي��ة املتف��ق عليه��ا �أثن��اء حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن  ،ويج��ب �إج��راء ع�ص��ف ذهن��ى لو�ضع قائم��ة باجلماه�ير املحتملة و
التي تت�أثر بامل�ش��كلة ال�صحية �أو االجتماعية �أو التي لها قدرة على التحكم فيها .على �س��بيل املثال� ،إذا كانت امل�ش��كلة هي زيادة ن�س��بة الرغبات الغري
ملباه لتنظيم الأ�س��رة فقد يكون اجلمهور امل�س��تهدف:
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امل�شكلة

احلاجة املتزايدة غري امللباة لتنظيم الأ�سرة

الرجال ،والن�ساء ،و�صناع ال�سيا�سات ،والعاملني بالرعاية ال�صحية
خطوة  :2اختيار اجلمهور الأوىل
ينبغي �أن تركز الإ�سرتاتيجية الفعالة للتوا�صل من �أجل التغيري ال�سلوكي و االجتماعي على اجلمهور الأكرث �أهمية؛ فاجلمهور الأوىل ال يكون بال�ضرورة
دائ ًم��ا ه��و اجلمه��ور الأك�ثر ت�أث� ًرا ،ولكن��ه ه��و جمموع��ة الأفراد الذين ينبغي تغيري �س��لوكياتهم من �أجل حت�س�ين الو�ضع ال�صح��ي .ويعتمد عدد اجلمهور
الأوىل ب�شكل �أ�سا�سي على عدد اجلمهور الذي ميار�س ال�سلوك الذي ي�ؤثر ب�صورة كبرية على امل�شكلة .على �سبيل املثال ،قد يكون اجلمهور الأوىل:
الن�س��اء :لأنه��ن ال ي�س��تخدمن تنظي��م
الأ�سرة ،ب�سبب املخاوف من الآثار اجلانبية.

�صن��اع ال�سيا�س��ات :ب�س��بب ع��دم تواف��ر
ميزاني��ة عل��ى امل�س��توى القوم��ي ل�ش��راء
م�س��تلزمات تنظي��م الأ�س��رة.

الرج��ال :لأنه��م ه��م امل�س ��ؤولون ع��ن
الق��رارات املالي��ة يف الأ�س��رة ،ولي���س لديه��م
وع��ي كام��ل بفوائ��د تنظي��م الأ�س��رة.
مقدم��و اخلدم��ة ال�صحي��ة :ب�س��بب
معتقداته��م �أن ال�س��يدات �صغ�يرات ال�س��ن،
وغري املتزوجات ال ينبغي �أن ميار�سن تنظيم
الأ�س��رة.

ولتحديد اجلمهور الأوىل ،ينبغي الأخذ فـي االعتبار الر�ؤية و امل�شكلة ال�صحية �أو املجتمعية ،ثم التفكري فـي:
• من هم الأكرث ت�أثر ًا؟.
•

كم عدد �أفراد هذا اجلمهور؟.

•

مامدى �أهمية قيام اجلمهور بتغيري �سلوكياتهم؟.

•

ما هي درجة احتمال �أن يغري اجلمهور �سلوكياته؟.

•

من الذي يتحكم فـي ال�سلوك �أو املوارد املطلوبة لتغيري ال�سلوك؟.
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خطوة  :3حتديد خ�صائ�ص اجلمهور الأوىل
حتدي��د اخل�صائ���ص االجتماعي��ة والدميوغرافي��ة ،واجلغرافي��ة ،والنف�س��ية ل��كل جمه��ور �أوىل ،مب��ا فـ��ي ذل��ك قن��وات التوا�صل املف�ضل��ة لديهم ،وفر�ص
الو�صول �إليهم.

االجتماعية
والديموغرافية
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

الجن�س �أو النوع
االجتماعى
نطاق العمر
م�ستوى التعليم
نوع العمل
اللغة
ال ِعرق
الديانة
حجم الأ�سرة �أو
عدد الأطفال
م�ستوى الدخل
التعليم
المهنة

الم�صادر
• الم�سح ال�صحي
الديمغرافي DHS
• بيانات التعداد

الجغرافية
•
•
•
•
•

�إقليم
مقاطعة
مدينة
ح�ضر
ريف

الم�صادر
• بيانات التعداد
• بيانات الحكومة
المحلية

النف�سية
•

•
•
•
•
•
•
•

االحتياجات
والمخاوف
الآمال والطموحات
القيم
االهتمامات
الأن�شطة
المواقف والآراء
نمط الحياة
ال�سمات ال�شخ�صية

الم�صادر
• �أبحاث ال�سوق
• م�سوح الم�ستهلكين
• التقارير الإعالمية
• �أبحاث الم�شروعات

قنوات االت�صال

الفر�ص الأخرى

• اال�ستخدام المتكرر
مقارنة بالعار�ض
•
• ا�ستخدام
المعلومات العامة
• ا�ستخدام
المعلومات ال�صحية �أمثلة
• المنا�سبات
�أمثلة
المجتمعية
• الإعالم المجتمعي
• العيادات ال�صحية
• المطبوعات
• الم�ؤ�س�سات الدينية
• الراديو
• معار�ض الترويج
• التلفزيون
ال�صحى
• الهواتف المحمولة
• المدار�س
• و�سائل التوا�صل
والمنا�سبات
االجتماعي
المدر�سية
الم�صادر
• تقارير و�سائل
الإعالم
•

�أين يق�ضي الجمهور
وقته؟
الأن�شطة التي
ي�شارك بها
الجمهور

َنظيم معلومات اجلمهور الأويل فـي جدول (يرجى االطالع على منوذج اخل�صائ�ص و العوامل ال�سلوكية للجمهور فـي جزء النماذج)
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1
الجمهور الأولي
ال�سيدات املتزوجات فـي
عمر الإجناب

2
الخ�صائ�ص
الديموغرافية
والنف�سية

الريف
العمر من � 18إىل 35
التعليم االبتدائي
القدرة على القراءة
منخف�ضة �إىل متو�سطة
فقراء
اللغة اللوغاندية

3
و�سائل الإعالم
المف�ضلة
الراديو
الهاتف املحمول
و�سائل الإعالم املجتمعية

4
الفر�ص الأخرى
�سوق يوم اجلمعة
الكني�سة

5

6

-- --

7

8

-- --

خطوة  :4حتديد املعرفة ،والإجتاهات ،واملمار�سات
فهم ومعرفة ما هي معلومات ،و�أفكار ،وم�ش��اعر اجلمهور الأوىل؟ ،وما هي �أفعاله املتعلقة بامل�ش��كلة؟ ،وذلك من �أجل حتديد مرحلة تغيري ال�س��لوك؛
فهذا ي�سمح للربنامج بتف�صيل الر�سائل والأن�شطة القائمة على معرفة ،ومعتقدات ،ومواقف ،و�سلوكيات اجلمهور.
هن��اك ع��دد م��ن العوام��ل الفكري��ة الت��ي ت�ؤث��ر ب�ش��كل كب�ير عل��ى �س��لوكيات الأف��راد ،والت��ي ينبغ��ي �أخذه��ا فـ��ي االعتب��ار عن��د اختب��ار معرف��ة ،ومواق��ف،
ومعتق��دات ،و�س��لوكيات اجلمه��ور.
املعرفة

الدعم
والت�أثري
االجتماعي

الإجتاهات

الدعوة
ال�شخ�صية

�صورة
الذات

املخاطر
املت�صورة

امل�شاعر

املعتقدات

الكفاءة
الذاتية
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و�سوف ي�شري حتليل الو�ضع الراهن ،و ور�شة عمل اجلهات املعنية� ،أو �أي �أبحاث �إ�ضافية كمية �أو نوعية �إىل من هو اجلمهور الأويل احلايل املرتبط
بامل�شكلة؟ ،وما هي معارف ،و�أفكار ،وم�شاعر هذا اجلمهور فيما يتعلق بامل�شكلة �أو ال�سلوك املرغوب؟ ،مع الأخذ فـي االعتبار العوامل الفكرية .يجب
مراجعة البحوث لتتمكن من فهم كل �شريحة جمهور �أوىل ،وميكنك طرح �أ�سئلة مثل:
•

ما الذي يعرفه (املعرفة) اجلمهور بالفعل حول هذه امل�شكلة؟.

•

ما الذي ي�شعر به اجلمهور الأويل جتاه هذه امل�شكلة (االجتاهات)؟.
هل يرى اجلمهور الأويل دور ًا له فيما يتعلق بامل�شكلة (ال�صورة الذاتية)؟.

•

هل ي�شعر اجلمهور الأويل بخطورة تعر�ضه للم�شكلة؟ ما هي درجة اخلطورة التي ي�شعر بها (املخاطر املُت ََ�صورة)؟.

•

ما هي معتقدات و �إجتاهات املجتمع جتاه امل�شكلة ال�صحية (املحددات املجتمعية)؟.

•

ما مدى �شعور اجلمهور بقدرته على القيام ب�أفعال ملواجهة امل�شكلة (الكفاءة الذاتية)؟.

•

ما هي ردود الفعل العاطفية لدى اجلمهور الأويل جتاه امل�شكلة ال�صحية (امل�شاعر)؟.

•

ما هو م�ستوى الدعم الذي يعتقد اجلمهور الأويل �أنه �سوف يح�صل عليه من �أفراد العائلة �أو املجتمع (الدعم والت�أثري املجتمعي)؟.

•

ما هي درجة القدرة التي ي�شعر بها اجلمهور الأويل على مناق�شة كيفية احلد من امل�شكلة (الدعوة ال�شخ�صية)؟.

•

قم ب�إ�ضافة هذه املعلومات �إىل اجلدول (يرجى االطالع على منوذج اخل�صائ�ص والعوامل ال�سلوكية للجمهور فـي جزء النماذج)

1

2

3

4

-

-

-

-

5
ال�سلوكيات الحالية

ال ت�ستخدم و�سائل تنظيم الأ�سرة
ال تتحدث مع زوجها في الم�شكالت المتعلقة
بال�صحة
تتحدث مع اقرانها عن الم�شكالت ال�صحية
والعائلية

6
المعرفة ،والإتجاهات ،والت�صورات

تريد ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة
خائفة من الآثار الجانبية
تعتقد �أن زوجها يريد المزيد من
الأطفال
تعتقد �أن مجتمعها �ضد تنظيم الأ�سرة

7

8

-

-

خطوة  :5حتديد العوائق واملي�سرات
م��ن اله��ام ج��د ًا معرف��ة م��ا ال��ذي مين��ع �أو ي�ش��جع اجلمه��ور الأويل عل��ى ممار�س��ة ال�س��لوك املرغ��وب؟ ،ول��ذا ،ق��م بتحديد عوائق ومي�س��رات التغيري فـ��ي
الأدبي��ات املتاح��ة ،ث��م ق��م ب�إدراجه��م فـ��ي اجل��دول (يرج��ى االط�لاع على من��وذج اخل�صائ�ص والعوامل ال�س��لوكية للجمهور فـ��ي جزء النماذج) ،وفـ��ي
حال��ة �أن املراجع��ة املكتبي��ة للأدبي��ات مل تق��م بالتحدي��د الدقي��ق للعوام��ل ال�س��لوكية ،قم ب�إج��راء بحث نوعي �إ�ضافي (مقابالت �ش��خ�صية ،جمموعات
النقا���ش الب�ؤري��ة) مع �أع�ض��اء من اجلمهور الأويل.
بع�ض العوائق التي ينبغي �أن ن�ضعها االعتبار تت�ضمن:
•

العادات :ي�شعر الأ�شخا�ص بالراحة عند قيامهم بفعل الأ�شياء بالطريقة املعتادة.

•

اخلوف :يتوقع الأ�شخا�ص �أن التغيري له عواقب �سلبية.

•

التج��ارب ال�س��ابقة ال�س��يئة :ق��د يك��ون ل��دى بع���ض الأ�ش��خا�ص بع�ض التجارب ال�س��يئة ،مث� ًلا مع نظام الرعاية ال�صحية ،وه��ؤالء قد يكون لديهم
بع�ض املقاومة للتغيري.

كيف ميكن �إجراء حتليل اجلمهور
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7
عوائق ال�سلوك ال ُمح�سن

ال يوجد و�سائل انتقال
المركز ال�صحى على م�سافة بعيدة
تجربة �سيئة مع المركز ال�صحى

8
مي�سرات تح�سين ال�سلوك

الأخت ت�ستخدم و�سائل تنظيم الأ�سرة
و�سعيدة بها
مجانية تنظيم الأ�سرة

فـ��ي حال��ة �أن ال�س��لوك املرغ��وب يحت��اج �إىل تبني/ا�س��تخدام بع���ض املنتج��ات �أو اخلدم��ات ،يرج��ى الأخ��ذ فـ��ي االعتب��ار م�ش��كالت الإتاح��ة ،و�س��هولة
احل�ص��ول عل��ي اخلدم��ة ،و�إمكاني��ة حتم��ل التكالي��ف ،ودرج��ة القبول.
الإتاحة

�سهولة احل�صول
علي اخلدمة

�إمكانية حتمل
التكاليف

درجة القبول

ه��ل املنتج��ات �أو اخلدم��ات املطلوب ا�س��تخدامها لتبني ال�س��لوك املرغ��وب متاحة للجمهور
الأويل ب�صورة منتظمة؟.

ه��ل اجلمه��ور الأويل بالفع��ل ق��ادر عل��ى احل�ص��ول على ،و ا�س��تخدام اخلدم��ات و املنتجات
املطلوبة لتبني ال�سلوك املرغوب؟.
هل هناك احتمال �أن الأمر ي�ستغرق وقت و جمهود للو�صول للخدمة؟

ه��ل ميك��ن للجمه��ور الأويل حتم��ل تكالي��ف اخلدم��ات واملنتج��ات املطلوب��ة لتبن��ي ال�س��لوك
املرغ��وب (م��ن حيث الوقت ،والتكلف��ة املعنوية واملالية)؟.

ه��ل م��ن املقب��ول جمتمع ًي��ا (و داخ��ل العائل��ة) �أن يح�ص��ل �أو ي�س��تخدم اجلمه��ور الأوىل
اخلدم��ات �أو املنتج��ات؟.
ما هي املمار�سات و العادات احلالية يف املجتمع املتعلقة بهذا الأمر؟.

خطوة  :6التفكري فـي تق�سيم اجلمهور �إىل �شرائح
تق�س��يم اجلمهور �إىل �ش��رائح هو العملية التي يتم من خاللها تق�س��يم اجلمهور �إىل جمموعات فرعية وفق خا�صية واحدة على الأقل متماثلة ،والتي
�س��وف ت�ؤث��ر عل��ى جن��اح جه��ود التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير ال�س��لوكي واالجتماع��ي .انظ��ر �إىل اجلمه��ور الأويل املخت��ار ،وق��م بتحديد م��ا �إذا كان هناك
درجة كبرية من التماثل ت�ساعد فـي الو�صول �إليه ب�صورة فعالة بوا�سطة نف�س القنوات ،والر�سائل ،والتدخالت؟ ،ثم قم بطرح الأ�سئلة التالية حول
اجلمه��ور الأويل ،لتحدي��د ما �إذا كانت عملية التق�س��يم �أمر �ضروري:
•

هل هناك �أي من �أع�ضاء اجلمهور َي�ص ٌعب الو�صول �إليه بالفعل ،مما ت�ستلزم وجود جمموعة خمتلفة من قنوات التوا�صل؟.

•

هل هناك �أي من �أع�ضاء املجموعة لديهم �أفكار �أو خماوف خمتلفة حول امل�شكلة؟.

•

هل يحتاج �أي من �أع�ضاء اجلمهور �إىل ر�سالة خمتلفة للو�صول �إليه بفعالية؟.

•

هل هناك �أي من �أع�ضاء املجموعة لديه درجة �أكرب من املخاطر؟.

كيف ميكن �إجراء حتليل اجلمهور

فـ��ي حال��ة الإجاب��ة بنع��م ،فالأم��ر ق��د يتطل��ب من��ك �إج��راء عملي��ة التق�س��يم .ميكن��ك االط�لاع عل��ى دلي��ل تق�س��يم اجلمه��ور للح�ص��ول عل��ى مزيد من
املعلوم��ات ع��ن كيفي��ة حتدي��د ور�س��م �أولوي��ات اجلماه�ير ،حتى تك��ون الر�س��ائل والتدخالت موجهة ب�ص��ورة فعالة.
تنظيم الأ�سرة

سيدة ح�ضرية يف عمر
الإجناب

اجلمهور الأويل -سيدة ح�ضرية يف عمر الإجناب
املوضوع-تنظيم الأ�سرة
قد يكون لدى بع�ض الن�س��اء احل�ضريات فـ��ي عمر الإجناب بع�ض املخاوف �أو الر�ؤى حول تنظيم الأ�س��رة ،ف�أحدى املجموعات قد تكون خائفة من
الآث��ار اجلانبي��ة ،بينم��ا ق��د تك��ون جمموع��ة �أخرى ال ت�س��تخدم تنظيم الأ�س��رة لعدم علمها ب�أماكن تواجد ه��ذه اخلدمة ،فهذه املجموعات قد حتتاج
�إىل ر�سائل وتدخالت خمتلفة ،وينبغي تق�سيمها �إىل �شرائح �أو جمموعات �إذا كانت املوارد ت�سمح.
خطوة  :7حتديد امل�ؤثرين الرئي�سيني
بن��ا ًء عل��ى اجلمه��ور الأويل �أو ال�ش��رائح املق�س��مة للجمه��ور ،ق��م بتحدي��د امل�ؤثري��ن الرئي�س��يني .ابح��ث فـ��ي حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن ،و ور�ش��ة عم��ل
اجله��ات املعني��ة ،و�أي نتائ��ج للأبح��اث النوعي��ة لتحدي��د وتو�ضي��ح م��ن ه��م بالفع��ل الأكرث ت�أثري ًا على �س��لوك اجلمه��ور الأويل؟ (يرجى االطالع على
«قال��ب مراجع��ة �أدبي��ات اجلمه��ور» � ،أ�س��فل النم��اذج) .امل�ؤث��رون ق��د يكون��وا �أ�ش��خا�ص �أو جمموع��ات ،و عالقاته��م املختلف��ة باجلمه��ور الأوىل فق��د
يكون��وا �أ�صدق��اء� ،أو العائل��ة� ،أو الق��ادة� ،أو املعلم��ون� ،أو مقدم��ي اخلدم��ات ال�صحي��ة ،وبالطب��ع و�س��ائل الإع�لام – ع��ادة م��ا حت��دد درج��ة ت�أثريه��م.
يرجى الأخذ فـي االعتبار العوامل التالية للم�ساعدة فـي حتديد اجلماهري امل�ؤثرة:
•

من الذي لديه الت�أثري الأكرب على ال�سلوكيات املرتبطة بال�صحة لدى اجلمهور الأويل ،وما هي عالقتهم باجلمهور الأوىل؟.

•

من الذي يوجه �أو ي�شكل قرارات اجلمهور الأويل املتعلقة بامل�شكلة؟.
من هم ال�شخ�صيات التي ت�ؤثر �إيجاب ًا �أو �سلي ًا على �سلوك اجلمهور؟.

•

خطوة  :8تنظيم معلومات اجلمهور امل�ؤثر
لكل جمهور م�ؤثر مت حتديده ،قم بالبحث فـي الأدبيات حول معلومات عن هذا اجلمهور ،وعالقتهم باجلمهور الأويل .ابحث عن:
•

ما هي درجة قوة ت�أثري هذه اجلماعة على اجلمهور الأويل؟.

•

ما هي ال�سلوكيات التي يقومون بت�شجيع اجلمهور الأويل على ممار�ستها؟.

•

ملاذا يقومون بت�شجيع �أو تثبيط ال�سلوك املرغوب؟.

•

كيف ميكن الو�صول �إليهم؟.

كيف ميكن �إجراء حتليل اجلمهور

ق��م بتنظي��م املعلوم��ات املتعلق��ة باجلمه��ور امل�ؤث��ر فـ��ي ج��دول �آخ��ر �س��يتم ا�س��تخدامه الح ًق��ا فـ��ي ا�س�تراتيجية التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير ال�س��لوكي
واالجتماع��ي (يرج��ى االط�لاع عل��ى من��وذج اجلمه��ور امل�ؤث��ر).

ما هي درجة ما هي ال�سلوكيات لماذا �سيقومون لماذا �سيقومون
من الذي ي�ؤثر
على الجمهور الت�أثير لديهم؟ التي يقومون بت�شجيع ال�سلوك بتثبيط ال�سلوك
المرغوب؟
المرغوب؟
(قوية ،متو�سطة ،حالياً بت�شجيع
الأولى؟
الجمهور الأولى
�ضعيفة)
على ممار�ستها؟
الجمهور الأولى :ال�سيدات المتزوجات في عمر الإنجاب ()35-18
الحموات

�شديد جد ًا

ما هي و�سائل
الإعالم التي
ي�ستخدمونها
بكثرة؟

تراثي ًا زيادة عدد
الحماة عادة ما
�أن يكون لديها
العديد من الأطفال تهتم ب�صحة المولود الأطفال في العائلة
تنجب الذكر
يعزز من مكانتها ،الراديو
ويعتبر ً
دليل على
�أن تنجب بعد الزواج
الثروة
مبا�شرة
القرين للقرين
�إنجاب الطفل
مبا�شرة بعد الزواج
دليل على الخ�صوبة

رواية الق�ص�ص

خطوة � :9إعداد ملفات الو�صف ال�شخ�صي للجمهور (اخل�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية)
راج��ع املالحظ��ات اخلا�ص��ة ب��كل جمه��ور ،و ح��اول �أو َت��روى ق�ص��ة متعلق��ة ب��كل ب�ش��خ�ص م��ن اجلمه��ور .مل��ف الو�ص��ف ال�ش��خ�صى للجمه��ور ي�س��اعد
عل��ى �إ�س��تح�ضار �ش��رائح و جمموع��ات اجلمه��ور �إىل �أر���ض الواق��ع ع��ن طري��ق رواي��ة الق�ص��ة ل��كل �ش��خ�ص مت تخيله م��ن اجلمه��ور .يت�ضمن الو�صف
ال�ش��خ�صى للجمه��ور فق��رة حتت��وي عل��ى بع���ض التفا�صي��ل ع��ن ال�س��لوك احل��ايل ،واملحف��زات ،وامل�ش��اعر ،والقي��م ،واملواق��ف ،بالإ�ضاف��ة �إىل بع���ض
املعلوم��ات مث��ل العم��ر ،وم�س��توى الدخ��ل ،والديان��ة ،والن��وع ،وحمل الإقامة ،فهذا الو�صف يعك���س املوانع الرئي�س��ية التي يواجهها اجلمهور فـ��ي تبني
ال�س��لوك املرغوب ،كما يت�ضمن ملف الو�صف ال�ش��خ�صي اال�س��م ،و�صورة تعرب عن ال�ش��خ�صية من �أجل م�س��اعدة الفريق الإبداعى على تخيل هذا
ال�شخ�ص .و�سوف ت�ؤدي الإجابة على اال�ستف�سارات التالية �إىل �إعداد ملفات �شخ�صية ت�صورية ،والتي من �ش�أنها م�ساعدة فريق العمل على فهم،
والو�ص��ول �إىل اجلمه��ور ب�ص��ورة �أكرث فعالية:

كيف ميكن �إجراء حتليل اجلمهور

ما هي �أهداف هذا ال�شخ�ص "ذكر �أو �أنثى"؟ وما
الذي ي�أمل يف حتقيقه خالل اخلم�س �سنوات القادمة؟.
هل ميتلك هذا ال�شخ�ص القدرة على توفري
املال؟ وما هي اجتاهات الإنفاق؟.
ما �أكرث �شيء يقدره هذا
ال�شخ�ص يف احلياة؟.
�أين يذهب هذا ال�شخ�ص يف وقت
فراغه ،وما الذي يفعله هناك؟.
ملاذا ال يقوم هذا ال�شخ�ص مبمار�سة
ال�سلوك املرغوب؟.
ما هي �أكرب خماوف هذا ال�شخ�ص يف
احلياة ،وكيف يتم التعامل معها؟.
ما الذي ي�شعر �أو يفكر به �أعز �أ�صدقاء� ،أو عائلة
ال�شخ�ص ،والذي ميكن �أن يي�سر من قيامه
مبمار�سة ال�سلوك اجلديد؟.

ما هو نوع املنزل الذي يعي�ش به ال�شخ�ص؟ و�أين؟ ومن الذي
يعي�ش معه؟ ومن هم جريانه؟.
ما الذي يفكر فيه� ،أو ي�شعر به� ،أو يفعله هذا ال�شخ�ص،
ويكون مي�سرا ملمار�سته ال�سلوك اجلديد
كيف يكون اليوم املعتاد لهذا
ال�شخ�ص؟.
ما هي احلالة االجتماعية لل�شخ�ص؟ هل
لديه �أطفال؟.
من هم �أ�صدقائه املقربون؟
ماذا يعمل هذا ال�شخ�ص ؟ كيف يقوم
�أ�صدقائه وزمال�ؤه بو�صفه؟.

ما هي �أدوار النوع االجتماعى التي ت�ؤثر على حياة ال�شخ�ص؟ وما
هي م�شكالت النوع التي يكون لها الت�أثري الأكرب على �سلوك ال�شخ�ص
واملتعلقة بامل�شكلة حمل النقا�ش؟.

�سوف ترثى امللفات ال�شخ�صية امللخ�ص الإبداعى ،و �سوف تكون جز ًءا ال يتجز�أ من ا�سرتاتيجية التوا�صل من �أجل التغيري ال�سلوكي واالجتماعي.
يرجى االطالع على الأمثلة اخلا�صة بامللفات ال�شخ�صية للجمهور.
النماذج
منوذج خ�صائ�ص اجلمهور والعوامل ال�سلوكية.
منوذج مراجعة الأدبيات اخلا�صه باجلمهور.
منوذج اجلمهور امل�ؤثر.
العينات
عينة من امللفات ال�شخ�صية للجمهور.
الن�صائح والتو�صيات
•

•

حتدث مبا�شرة مع �أع�ضاء اجلمهور ،وال تعتمد فقط على معتقدات فريق العمل الربنامج� ،أو �أقوال �أو افرتا�ضات العاملني مبجال ال�صحة
حول اجلمهور.
�ضع نف�سك مكان اجلمهور ،حتى تتمكن من فهم ما يعرفه ،ويفكر به ،وي�شعر به ،وقم بتنحية االفرتا�ضات والأحكام امل�سبقة جانب ًا.

كيف ميكن �إجراء حتليل اجلمهور
•

العم��ل كفري��ق ،فالتع��اون ب�ين �أع�ض��اء فري��ق العم��ل (يو�ص��ى بع��دد �أربعة �أو خم�س��ة �أ�ش��خا�ص) �س��وف ي��ؤدي �إىل تعزي��ز وتعميق ال��ر�ؤى املتعلقة
بالق�ضية ،و�إذا �أمكن يف�ضل م�ش��اركة الأفراد الذين لديهم جتربة عمل مبا�ش��رة �أو الذين يقيمون فـ��ي املجتمع.

•

اكت�ش��ف ط��رق جدي��دة جلم��ع املعلوم��ات ،حي��ث ينبغ��ي �إدراك �أن بع���ض الوثائ��ق ق��د تنق�صه��ا بع���ض املعلوم��ات ،والت��ي حتت��اج �إىل معلوم��ات
�إ�ضافي��ة (بح��ث تكوين��ي) للح�ص��ول عل��ى الفه��م الكام��ل للجمه��ور املحتم��ل ،حيث ميك��ن للمقابالت ال�ش��خ�صية مع اخل�براء املحليني (مثال،
فري��ق العم��ل الطب��ي والعامل�ين بال�صح��ة العام��ة) �أن ت�س��اعد فـ��ي �ش��رح الق�ضي��ة ،وحتدي��د الذي��ن �أك�ثر عر�ضة للمخاط��ر� ،أو الأكرث ت�أث��ر ًا بها.
دم��ج قن��وات التوا�ص��ل وفق� ًا للأولوي��ة الت��ي مت حتديدها فـ��ي ور���ش عم��ل اجلهات املعنية ،كما يجب التفكري فـ��ي الفر�ص الأخرى التي ت�س��اعد
فـ��ي الو�ص��ول �إىل اجلمه��ور ،مث��ل الأماك��ن (املدار���س ،والعي��ادات) ،والفعالي��ات (معار���ض الرتوي��ج ال�صح��ى ،واملنا�س��بات االجتماعي��ة)،
وميك��ن ال�س�تراتيجية التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير ال�س��لوكي واالجتماع��ي اال�س��تفادة م��ن ه��ذه الفر���ص للتوا�ص��ل م��ع �أع�ض��اء اجلمهور ملناق�ش��ة
املو�ضوعات.

•

ت�ص��ور اجلمه��ور الأويل ع��ن كيفي��ة ر�ؤي��ة املجتم��ع للق�ضي��ة ق��د يختلف عن ر�ؤية املجتم��ع الفعلية للق�ضية  ،ت�صور كيف تفك��ر العائلة/املجتمع؟
عادة ما يكون العامل املحدد عندما يتعلق الأمر ب�إتخاذ الإجراءات ال�صحية ،وهذا قد ميكن الأفراد من اتخاذ �أف�ضل الإجراءات ،ومعاجلة
الت�صورات اخلاطئة بوا�س��طة الربامج �أو احلمالت التي تقوم بها قد ي�ؤدي �إىل مزيد من النجاح لتدخالت التغيري ال�س��لوكي� ،أكرث من تلك
التي تتم بدون معاجلة الت�صورات اخلاطئة.

•

ينبغي �أن تعك���س ملفات الو�صف ال�ش��خ�صية التجارب احلقيقية للأ�ش��خا�ص ،فهذا �س��وف ي�س��اعد فريق العمل على الفهم الأف�ضل للجمهور
الذي يحاولون الو�صول �إليه ،وي�ضمن �أن اجلمهور �سوف يكون قادر ًا على ر�ؤية ذاته فـي الر�سائل التي يتم و�ضعها له.

•

ال يوجد ملفات و�صف �شخ�صية متماثلة الثنني من اجلمهور؛ ف�أف�ضل امللفات ال�شخ�صية التي ت�ستخدم البحوث النوعية كم�صدر ،وامللفات
ال�شخ�صية هي وثائق حية ينبغي حتديثها عندما تكون املعلومات متاحة.

•

الدرو�س امل�ستفادة
ت�صميم الر�س��ائل والأن�ش��طة التي ت�أخذ فـ��ي االعتبار اخل�صائ�ص امل�ش�تركة للجمهور يزيد من قدرة اجلمهور على حتديد امل�ش��كلة ،وعلى ال�ش��عور
بالقدرة على معاجلتها.
م�سرد امل�صطلحات واملفاهيم
•

اجلمه��ور الأويل :ي�ش�ير �إىل جمموع��ة م��ن الأف��راد الذي��ن ينبغ��ي تغي�ير �س��لوكهم لتح�س�ين الأو�ض��اع ال�صحي��ة ،فه��م �أك�ثر املجموع��ات �أهمي��ة
والت��ي يج��ب �إ�س��تهدافها لأنه��م لديه��م الق��درة عل��ى �إح��داث التغيري الذى تن�ش��ده احلم�لات اخلا�صة با�س�تراتيجية التوا�صل م��ن �أجل التغيري
ال�س��لوكي واالجتماعي .وفـ��ي بع�ض الأحيان يتم الإ�ش��ارة �إليهم با�س��م اجلمهور امل�س��تهدف.

•

اجلمه��ور امل�ؤث��ر :يتك��ون م��ن ه ��ؤالء الأ�ش��خا�ص الذي��ن لديه��م الت�أث�ير الكب�ير واملبا�ش��ر (�س��واء �إيجاب��ي �أو �س��لبي) عل��ى اجلمه��ور الأويل،
فاجلمهور امل�ؤثر قد يتواجد فـي العديد من امل�ستويات :على م�ستوى العائلة� ،أو املجتمع (مثل الأقران ،والأقارب ،واملعلمني ،وقادة املجتمع،
علم��اء الدي��ن)� ،أو عل��ى امل�س��توى القوم��ي �أو الإقليم��ي (مث��ل �صن��اع ال�سيا�س��ات ،والإعالميون ،والق��ادة احلكوميني).

•

املعلومات الدميوغرافية :هي البيانات الإح�صائية (مثل النوع ،والعمر ،وامل�ستوى التعليمي ،وم�ستوى الدخل ،واملوقع اجلغرافـي) املتعلقة
باملجتمع حمل الدرا�سة ،واملجموعات الفردية املحددة بهذا املجتمع.

•

اجلوان��ب النف�س��ية :ه��ي ال�س��مات الت��ي ت�ص��ف ال�ش��خ�صية ،واملواق��ف ،واملعتق��دات ،والقي��م ،وامل�ش��اعر ،والآراء اخلا�ص��ة بال�ش��خ�ص ،ترتب��ط
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ال�س��مات النف�س��ية للجمهور بحالتة النف�س��ية و�سلوكياته
•

ن�ش��ر الأف��كار :ت�ش�ير �إىل ط��رق التفك�ير اجلدي��دة (�أو ال�س��لوكيات اجلدي��دة) والت��ي تنت�ش��ر فـ��ي املجتم��ع بوا�س��طة و�س��ائل التوا�ص��ل والتفاع��ل
االجتماع��ي ب�ين الأف��راد واملجموع��ات ،حي��ث يت��م الت�أث�ير عل��ى ال�س��لوك بوا�س��طة العدي��د م��ن العوام��ل االجتماعي��ة والنف�س��ية ،بالإ�ضاف��ة �إىل
امله��ارات والظ��روف املجتمعي��ة الت��ي تقوم بت�س��هيل هذه ال�س��لوكيات.

•

العوام��ل الفكري��ة :تتك��ون م��ن ثالث��ة جمموع��ات :العوامل املعرفي��ة ،والوجدانية ،واالجتماعي��ة ،فالعوامل املعرفية تق��وم مبعاجلة معتقدات،
وقي��م ،و�إجتاه��ات الف��رد (مث��ل ت�ص��ور املخاط��ر) ،بالإ�ضاف��ة �إىل كيفيتعامل الفرد مع طريقة تفكري الأخري��ن؟ (املعايري الذاتية) ،وما الذي
يعتق��د الف��رد �أن الآخري��ن يقوم��ون ب��ه بالفع��ل؟ (املعاي�ير االجتماعي��ة) ،وكي��ف يفك��ر ال�ش��خ�ص فـ��ي نف�س��ه؟ (الت�ص��ور الذات��ي) ،والعوام��ل
العاطفية تت�ضمن ما الذي ي�ش��عر به الفرد حول ال�س��لوك اجلديد (�س��واء �إيجابي �أو �س��لبي) ،بالإ�ضافة �إىل درجة ثقة ال�ش��خ�ص فـ��ي قدرته
على �أداء هذا ال�س��لوك (الكفاءة الذاتية) ،وتتكون العوامل االجتماعية من التفاعالت ال�ش��خ�صية (مثل الدعم �أو ال�ضغط من الأ�صدقاء)
والتي تقوم ب�إقناع ال�ش��خ�ص على الت�صرف ب�ش��كل معني ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثري �س��لوك الفرد كمحفز لإقناع الأخرين على تبني نف���س ال�س��لوك
(الدعوة ال�ش��خ�صية).

•

الن��وع االجتماع��ى :ي�ش�ير �إىل الأدوار وامل�س��ؤوليات الت��ى حتدده��ا بيئ��ة وثقاف��ة املجتم��ع ،ل��كل م��ن الرجال و الن�س��اء ،ه��ذه الأدوار االجتماعية
ت�ؤث��ر عل��ى طريق��ة التعام��ل م��ع الرج��ال و الن�س��اء ،فف��ي العدي��د م��ن احل��االت ،الطريق��ة الت��ي يق��وم به��ا املجتم��ع بتعري��ف الأدوار ،والتوقع��ات
املتعلق��ة بالن��وع ،تك��ون م�ض��رة للن�س��اء والبن��ات ،عل��ى �س��بيل املث��ال� ،إذا كان��ت معتق��دات املجتم��ع تفرت���ض �أن البن�ين ينبغ��ي �أن ي�أكل��وا اللح��وم
واخل�ض��روات ،و�أن البن��ات ينبغ��ي عليه��ن تن��اول الأرز والع�صي��دة� ،س��يكون ل��دى الأمه��ات �صعوبة كبرية فـ��ي �ضمان �أن الفتي��ات حت�صلن على
الق��در الكافـ��ي من الغذاء ال�صحي��ح وال�صحي.

•

عوائق التغيري متنع �أو ُت�صعب تبني ال�سلوك .حيث ت�أتي العوائق فـ��ي العديد من الأ�شكال – عاطفية� ،أو جمتمعية� ،أو هيكليةـ� ،أو تعليمية،
�أو عائلية� ،إلخ.

•

مي�سرات التغيري :التي جتعل من ال�سهل تبني ال�سلوك ،وكما هو احلال فـي العوائق ،ف�إن املي�سرات ت�أتي فـي العديد من الأ�شكال.
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