كيفية تكييف مواد التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي
thehealthcompass.org/how-to-guides/how-develop-sbcc-creative-materials

املقدمة
تكيي��ف امل��واد :ه��ي عملي��ة التعدي��ل فـ��ي امل��واد املتاح��ة للتوا�ص��ل م��ن �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي لتوجيهه��ا �إىل جمهور خمتلف� ،أو لتتنا�س��ب مع
مو�ضوع �أو ظروف خمتلفة .وال تنطوي هذه العملية على جمرد ترجمة املواد �إىل اللغة املحلية �أو تغيري الأعمال الفنية� ،أو تعديل املواد فقط ،ولكنها
حتتوي � ً
أي�ضا على تعديل ال�سياق الثقافـ��ي ،وتعديل الر�سائل� ،أو حتديث املعلومات الفنية ،حيث ميكن لفريق العمل ا�ستخدام خمطط عملية تكييف
املواد.
ال
قم بعمل جرد للمواد احلالية
هل لديك جرد للمواد �أو املنتجات احلالية؟
نعم
ه��ل امل��واد الت��ي مت �أخذه��ا يف االعتب��ار منا�س��بة ،وذات
�صل��ة ،ودقيق��ة ،وقاطع��ة ،وم�صممة ب�ش��كل جيد؟
نعم
هل لديك املوارد لتكييف املواد؟
نعم
ه��ل حق��وق الن�ش��ر اخلا�ص��ة به��ذه امل��واد جماني��ة ومتاحة
للتكييف و�إعادة الإنتاج؟
نعم

ال

ال

ال

حتدي��د م��ا �إذا كان ميك��ن ح��ل امل�ش��كالت خ�لال التكيي��ف،
�أم ان هن��اك حاج��ة لت�صمي��م مواد جديدة

حدد �أولويات املراجعة للحد من الوقت والتكلفة املطلوبة

ت�أك��د م��ن احل�ص��ول عل��ى موافق��ة املنظم��ة الت��ي قام��ت
ب�إع��داد ه��ذه امل��واد

مت التكييف
مت التكييف من دليل تكييف مواد "اخلتان الطبي التطوعي للذكور" C-Change VMMC
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ملاذا ينبغي �إجراء تكييف مواد التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي SBCC؟
ب��د ًال م��ن القي��ام بت�صمي��م م��واد جدي��دة للتوا�ص��ل ،ميك��ن تكيي��ف امل��واد احلالي��ة لتوف�ير الوق��ت واجله��د ،بالإ�ضاف��ة �إىل جتن��ب تكرار اجلهود .ي�س��مح
ذلك ب�إعادة ا�س��تخدام املواد املتاحة عالية اجلودة فـ��ي �س��ياقات جديدة (مع بع�ض التعديالت ذات ال�صلة� ،إذا تطلب الأمر) ،مما ي�ؤدى �إىل زيادة
الو�صول لر�س��ائل التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي..

من الذي ينبغي عليه القيام بتكييف مواد التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي؟
يتع�ين عل��ى فري��ق الربنام��ج (م��دراء الربنام��ج ،و�أخ�صائي��ي ت�صمي��م امل��واد ،و�أخ�صائ��ي للمحت��وى الفن��ى) العم��ل م��ع �أ�صح��اب امل�صلح��ة ملراجع��ة امل��واد
احلالي��ة .حي��ث ي�ؤخ��ذ فـ��ي االعتب��ار كيفي��ة ا�س��تخدام ه��ذه املواد؟ ،وما الغر�ض من ا�س��تخدامها؟ ،وحتدي��د جوانب املواد التي ينبغ��ى مراجعتها .ومبجرد
الإنتهاء من املراجعة ،ينبغي على فريق الربنامج العمل مع الفريق الإبداعى للربنامج� ،أو التعاقد مع فريق �إبداعى خارجى لتكييف املواد كما هو مطلوب.

متى ينبغي �إجراء تكييف مواد التوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي؟
مبج��رد �أن يت��م و�ض��ع الر�س��ائل الرئي�س��ية للجمه��ور الأويل ،يت��م تكيي��ف امل��واد احلالي��ة �أو ت�صمي��م م��واد جدي��دة .حي��ث ينبغ��ي عل��ى فري��ق الربنام��ج
الإنته��اء م��ن حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن ،وحتلي��ل اجلمه��ور ،وو�ض��ع ملخ���ص �إبداع��ى قب��ل الب��دء فـ��ي عملي��ة تكييف م��واد التوا�صل.

�أهداف التعلم
بعد ا�ستكمال هذا الدليل� ،سوف يقوم فريق العمل مبا يلي:
•

عمل جرد ملخزون مواد التوا�صل احلالية� ،سواء املحلية �أو من دول �أخرى.

•

معرفة �إجراءات احل�صول على ت�صاريح ا�ستخدام �أو تكييف ملواد التوا�صل.
القدرة على التعاون مع ال�شركاء لت�صميم املواد املُ َكيفة.

•

الأخذ فـي االعتبار تكلفة عملية التكييف.

•

املتطلبات الأ�سا�سية
•

حتليل الو�ضع الراهن.

•

حتليل اجلمهور.

•

امللخ�ص الإبداعى.

•

تطوير الر�سائل.

اخلطوات

خطوة � :1إجراء جرد ملواد التوا�صل احلالية
ج��رد امل��واد والأن�ش��طة احلالي��ة للتوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير ال�س��لوكي واالجتماع��ي ،ونتائ��ج االختب��ارات القبلي��ة ،وتقيي��م الربام��ج ،وامل��واد الت��ي يق��وم
ال�ش��ركاء بتطويره��ا .ولتحدي��د ه��ذه امل��وارد ،ميك��ن لفري��ق العم��ل القي��ام بالبح��ث ف��ى االنرتن��ت با�س��تخدام حم��ركات البح��ث ،وزي��ارة بع���ض املواق��ع
االلكرتوني��ة ملنظم��ات معين��ة� ،أو مواق��ع م��وارد التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي مبا فـ��ي ذلك:
( ، Springboard، Comminit ، K4Health،Health COMpass ،Communication for Developmentو اخرين).
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كما ميكن لفريق العمل التوا�صل ب�شكل مبا�شر مع املنظمات ال�شريكة ،وجمموعات العمل الفنية للتوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي.
ووفق ًا للمواد املتاحة للجمهور واملو�ضوع حمل االهتمام ،قد يرغب فريق العمل فـي جمع مواد �أخرى للتوا�صل مع:
•

نف�س اجلمهور ونف�س املو�ضوع (�سياق مماثل /كافة ال�سياقات).

•

نف�س اجلمهور ومو�ضوع خمتلف (�سياق مماثل /كافة ال�سياقات).

•

جماهري خمتلفة ،ولكن نف�س املو�ضوع (�سياق مماثل /كافة ال�سياقات).

خطوة  :2حتديد ما �إذا كان تكييف املواد �أم ًرا منا�س ًبا.
ومبج��رد حتدي��د م��واد ،ومنتج��ات التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي ،يت��م حتلي��ل احتم��ال التكيي��ف له��ذه امل��واد فـ��ي �س��ياق متطلب��ات
الربنامج ،كما هو حمدد فـي امللخ�ص الإبداعى .ولكل مادة مت �أخذها فـي االعتبار للتكييف ،قم بتحديد ما �إذا كانت تتوافق مع الغر�ض والأهداف
املح��ددة فـ��ي امللخ���ص الإبداع��ى �أم ال ،وم��ا �إذا كان��ت ه��ذه امل��واد ق��ادرة عل��ى حتقي��ق الر�ؤي��ة املرغوب��ة .ويجب على فري��ق العمل القي��ام مبراجعة الأثر
واالختب��ار القبل��ى ال��ذى �أُج��رى له��ذه امل��واد ،لتحدي��د م��دى فعالي��ة وقيمة هذه املواد .و�إذا قامت هذه املادة بتلبية هذه املعايري ،ف�س��وف تكون تر�ش��يح ًا
جيد ًا للتكييف.
وفـ��ي كل الأوق��ات ،هن��اك حاج��ة �إىل تكيي��ف امل��واد ب�س��رعة ،وخا�ص��ة عن��د التعام��ل مع كارث��ة �أو حالة طارئة مث��ل الكولريا� ،أو حمى الإيبوال .وفـ��ي هذا
املوقف ،يرجى االطالع على مدونة م�شروع �شركاء دعم التوا�صل ال�صحي  " HC3فن التكييف عند تكييف مواد التوا�صل فـ��ي احلاالت العاجلة"،
للح�صول على الإر�شادات.

خطوة  :3حتديد التعديالت املطلوبة
مبجرد �أن يتم حتديد املواد التي �س��يتم تكييفها ،يجب مراجعة العنا�صر الثالثة التالية لكل مادة .فهذا �سي�س��اعد فريق العمل على حتديد املكونات
الت��ي ق��د حتت��اج �إىل تعدي��ل .وق��د يحت��اج فري��ق العمل �إىل ا�س��تخدام تقنيات البحوث النوعية مثل جمموعات النقا���ش الب�ؤري��ة ال�صغرية� ،أو املقابالت
ال�شخ�صية املتعمقة مع �أع�ضاء اجلمهور ،و�/أو الر�ؤى امل�شتقة من خربة فريق عمل الربنامج للتعريف متطلبات التكييف.
-1الكلمات (املكتوبة واملنطوقة) :الن�صو�ص ،والروايات والتعليقات
•

حتديد ما �إذا كانت اللغة وامل�صطلحات امل�ستخدمة منا�سبة مل�ستوى املعرفة/القراءة والكتابة اخلا�ص باجلمهور.

•

مراجع��ة الن�صو���ص ،والرواي��ات ،والتعليق��ات للت�أك��د م��ن دق��ة املحت��وى ،وكمي��ة املعلوم��ات ،والعر���ض الوا�ض��ح للمفاهي��م ،وملعرف��ة م��ا �إذا كان مت
عر�ضها فـ��ي ترتيب منطقي �أم ال.

•

حتدي��د م��ا �إذا كان��ت الكلم��ات امل�س��تخدمة منا�س��بة ،و�أنه��ا تق��وم مبعاجل��ة احلواج��ز ال�س��لوكية ،واالجتماعي��ة والثقافي��ة الت��ي حت��ول دون التغيري
املطلوب.

•

اختب��ار البيان��ات الثقافي��ة املح��ددة ،والتعب�يرات املحلي��ة امل�س��تخدمة ،مع الأخذ فـ��ي االعتبار ما �إذا كانوا متوافقني مع اللغ��ة املف�ضلة للجمهور،
ويتم ا�ستخدامهم فـي ال�سياق ال�صحيح.

•

حتديد ما �إذا كان الن�ص يكمل الو�سائل املرئية امل�ستخدمة (وال يتناف�س معها).

•

ت�أكد من �أن الر�سائل متوافقة مع الأ�شخا�ص الذين يو�صلونها ،و �أن لهم م�صداقية وجاذبية عند اجلمهور.

-2الو�سائل املرئية :ال�صور الفوتوغرافية ،والر�سوم املتحركة ،والر�سومات التو�ضيحية ،وال�صور املر�سومة ،ور�سوم اجلرافيك
•

حتديد ما �إذا كانت الو�سائل املرئية تقوم بعر�ض النقاط الهامة ،كما �أنها مفهومة ولن ت�ؤدي �إىل حدوث �إرباك لدى اجلمهور.
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•

حتدي��د م��ا �إذا كان الأف��راد والأماك��ن فـ��ي ه��ذه الو�س��ائل املرئي��ة يتما�ش��يان م��ع بيئ��ة اجلمه��ور امل�س��تهدف وثقافت��ه ، ،و�أن ه��ذا اجلمه��ور ي�ش��عر
با ِالجن��ذاب ،والقب��ول له��ذه الو�س��ائل.

-3ال�شكل� :أ�سلوب ،وحجم ،ونوع املواد ،وت�سل�سل الأحداث
•

حتدي��د م��ا �إذا كان ال�ش��كل احل��ايل للم��واد – �س��واء كان��ت مطبوع��ات� ،أو مقاط��ع �صوتي��ة� ،أو و�س��ائل عر���ض م�س��موعة ومرئي��ة� ،أو تفاعلي��ة (مث��ل
الهوات��ف املحمول��ة وو�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي) – فع��ال فـ��ي الو�ص��ول �إىل اجلمهور �أم ال.

•

حتدي��د م��ا �إذا كان ت�صمي��م ه��ذه امل��واد ُم�ش��جع ،ومث�ير للإنتب��اه م��ن الناحي��ة الب�صري��ة ،و�س��هل التتب��ع مبا فـ��ي ذل��ك حجم اخل��ط ،والزخارف،
و�أن الأل��وان معتادة اال�س��تخدام.

•

حتديد ما �إذا كان حجم و�ش��كل املواد املطبوعة منا�س��ب ومريح لال�س��تخدام امل�س��تهدف �أم ال (عادة ما يكون االختبار القبلى امليداين مطلوب
للت�أكد من ذلك).

وفـ��ي بع���ض الأحي��ان تك��ون التعدي�لات املطلوب��ة ب�س��يطة ،مث��ل القيام ب�إ�ضافة بع�ض ال�صور التى تنا�س��ب ثقافة وبيئة اجلمهور �إىل املل�صق �أو الن�ش��رة.
ولكن فـي �أحيان �أخرى ،قد حتتاج املواد �إىل الكثري من التعديالت جلعلها قريبة من اجلمهور �أو ال�سياق الثقافـي واالجتماعى له ،مثل �إ�ضافة دليل
«جديد» لن�شاط امل�شورة ال�شخ�صية ،عن طريق جتميع العديد من الأن�شطة من الأدلة املختلفة.

خطوة  :4التفكري فـي التكاليف واملوارد املطلوبة
ق��م بتقيي��م م��ا �إذا كان الوق��ت الكافـ��ي ،وفري��ق العم��ل املنا�س��ب ،وامل��وارد املالي��ة متاح��ة لتكيي��ف امل��واد� ،أو املنتج��ات ،وه��ل ميكنه��ا حتقي��ق �أه��داف
التوا�ص��ل �أم ال؟ .حي��ث ميك��ن �أن تختل��ف التكالي��ف والوق��ت اخلا���ص ب��كل مراجع��ة بالتبعي��ة ،فمراجع��ة الن�صو���ص لي�س��ت بنف���س الق��در م��ن التكلف��ة
�أو الوق��ت مث��ل مراجع��ة الأ�ش��كال ،وال�ص��ور ،والر�س��وم التو�ضيحي��ة ،كم��ا �أن مراجع��ة املنتج��ات ال�صوتي��ة واملرئي��ة مكلف��ة ج��د ًا ،وحتت��اج �إىل املزيد من
االختب��ارات م��ع اجلمهور.
قارن تكلفة التكييف بتكلفة �إنتاج مواد جديدة� .إذا كان التكييف وا�سع النطاق ،قد يكون مكلف ًا مثل ت�صميم مواد جديدة .ف�إذا مل يكن هناك �سبب
�آخر مقنع لتكييف املواد على الرغم من التكلفة الن�سبية ،فمن الأف�ضل القيام بت�صميم مواد جديدة.
وفيما يلي ،اخلطوط العري�ضة لدرا�سة التكلفة:
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خطوة التكييف

التكلفة الرئي�سية التي حتتاج للدرا�سة

اختبار املفهوم واالختبار القبلي.

• �أُج��ور املي�س��رين ،وم�س��جلى املالحظ��ات ،والقائم�ين عل��ى التعبئ��ة الذي��ن يقوم��ون بدع��وة
امل�ش��اركني.
• �إنتاج ن�سخ من م�سودات املواد املكتوبة� ،أو ال�سمعية والب�صرية.
• ت�أجري الأماكن التي �سيتم بها اختبار املواد.
• احلواف��ز وم�صروف��ات ِانتق��ال امل�ش��اركني وفري��ق العم��ل املُكل��ف باختب��ار املفه��وم واالختب��ار
القبلي.
• وقت فريق العمل فـي حتليل النتائج وكتابة التقارير.

الت�صميم واملراجعة.

• التعاق��د م��ع وكال��ة للخدم��ات ال�ش��املة لدف��ع التكالي��ف� ،أو الروات��ب للكت��اب ،والفنان�ين،
واملمثل�ين ،والعار�ض�ين ،ومنتج��ي امل��واد ال�س��معية واملرئي��ة ،و�/أو امل�صمم�ين (وتختل��ف ه��ذه
املدفوع��ات بن��اء عل��ى القن��اة امل�س��تخدمة ،و�ش��كل امل��واد ،وم��دى التغي�يرات املطلوب��ة).
• تكاليف املرتجمني.
• حقوق امللكية وكتابة وتعديل الن�صو�ص والروايات ،و�إنتاج وتعديل املواد املرئية وامل�سموعة.

الإنتاج والتوزيع.

• تكلفة طباعة و�إنتاج عدد من الن�سخ باجلودة املطلوبة.
• تكلفة نقل الن�سخ وتكاليف االنتقال �إىل مواقع التوزيع.

خطوة  :5التعاون مع ال�شركاء
�إذا عزم فريق العمل على تكييف املواد املنتجة بوا�سطة منظمة �شريكة ،يتم كتابة خطاب/بريد الكرتوين لهذا ال�شريك ،من �أجل:
•

�شرح �أ�سباب الرغبة فـي تكييف املواد.

•

حتديد اخلطوط العري�ضة عن كيفية تكييف املواد (ما هي التغيريات التي �سوف تتم؟).

•

و�صف كيف و�أين �سيتم ا�ستخدام املواد بعد تكييفها؟.

•

ال�س�ؤال عن ما �إذا كان هناك �أي مبادئ ا�سرت�شادية تتعلق بالإ�شادة مبعدى املواد الأ�صلية فـي املواد اجلديدة ؟.

ويتب��ع ه��ذا الربي��د االلك�تروين بعق��د مقابل��ة �أو �إج��راء مكامل��ة� ،إذا �أمك��ن ،ملناق�ش��ة الأم��ر باملزي��د م��ن التفا�صي��ل .وفـ��ي كل احلاالت ،يتم طل��ب موافقة
كتابي��ة م��ن ال�ش��ريك لتكيي��ف بع���ض امل��واد املح��ددة .وينبغ��ي �أن ُتن�س��ب امل��واد الت��ي مت تكييفه��ا �إىل املنت��ج الأ�صلي لهذه امل��واد ،فبع���ض املنظمات لديها
مب��ادئ ا�سرت�ش��ادية حم��ددة لتنظ��م الإقتبا���س م��ن امل��واد الت��ي �صممته��ا .وفـ��ي بع���ض الأحي��ان ،ق��د يك��ون هن��اك حاجة للإبق��اء على بع�ض ال�ش��عارات
والعالم��ات التجاري��ة املوج��ودة على ه��ذه املواد.
مالحظ��ة :فـ��ي بع���ض الأحي��ان ،يق��وم ال�ش��ركاء بحماي��ة امل��واد اخلا�ص��ة به��م ،وذلك لأنهم قاموا با�س��تثمار الكث�ير من الوقت والطاقة فـ��ي �إعداد هذه
املواد .وهذا قد يتطلب القيام ب�إقناعهم بحر�ص ،لذا ينبغي عليك �أن تكون دبلوما�س��ي ًا فـ��ي عملية الإقناع هذه ،مع ت�س��ليط ال�ضوء على الفوائد التي
�سيح�صل عليها ال�شريك .وقد جتد بع�ض ال�شركاء الآخرين املرحبني بتكييف املواد وا�ستخدامها فـ��ي امل�ستقبل.
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خطوة  :6تكييف املواد
مبجرد �أن يقوم فريق عمل الربنامج بتحديد املواد املنا�سبة للتكييف ،وحتديد املراجعات ال�ضرورية ،والتحقق من �صحة املوارد املتاحة ،واحل�صول
على الت�صاريح ،ميكن بعدها القيام بتكييف هذه املواد .ويتم ِاتباع نف�س اخلطوات اخلا�صة بت�صميم مواد جديدة عند القيام بتكييف املواد (يرجى
االطالع على �أدلة امللخ�ص الإبداعى ،وت�صميم املواد).
•

ِ�إعداد ملخ�ص �إبداعى لكل مادة مطلوب تكييفها.

•

القيام باختبار املفهوم واالختبار القبلي للمواد التي مت تكييفها.

•

مراجعة و�إنهاء املواد التي مت تكييفها.

•

�إنتاج ،وتوزيع ،و�إتاحة هذه املواد.

امل�صادر
•

تكييف املواد املنا�سبة للجمهور ذو القدرات املحدودة على القراءة والكتابة.

•

دليل تكييف املواد امل�صممة من �أجل التوا�صل للختان الطبي التطوعي للذكور.

•

جعل املحتوى ذو معنى :دليل تكييف املحتوى الطبي العاملي احلايل للجماهري املختلفة.

العينات
ت�شوفا ت�شوفا :تكييف مواد التحول الأفريقي

الن�صائح والتو�صيات
•

قب��ل القي��ام باتخ��اذ ق��رار تكيي��ف امل��واد �أو الن�ش��اط ،ينبغ��ي احل�صول على الآراء وردود الأفعال حول فعالية هذه املواد �أو الن�ش��اط من الربنامج
الذي قام بالإنتاج ،ومراجعة بيانات التقييم.

•  و�ض��ع ميزاني��ة مبدئي��ة وج��دول زمن��ي قائ��م عل��ى �أ�سا���س تكلف��ة ت�صمي��م م��واد �أو �أن�ش��طة جدي��دة ،وبع��د ذل��ك ق��م بح��ذف العنا�ص��ر الت��ي لن تتم
ب�س��بب تكيي��ف امل��واد.
• ينبغي دائم ًا البدء بتحليل احتياجات اجلمهور ،واال�ستماع �إىل الر�ؤى اخلا�صة بهم عن املحتوى املفيد لهم.
•  معرفة ما �إذا كان هناك جمموعات عمل فنية حملية تعمل فـي جمال ت�صميم مواد للتوا�صل من �أجل التغيري االجتماعي وال�سلوكي ،والرتويج
ال�صح��ى .حي��ث ع��ادة م��ا تق��وم املجموع��ات الفني��ة مب�ش��اركة امل��واد واخلربات .و�أي�ضا ت�س��اعد فـ��ي حتديد ال�ش��ركاء الذين ينبغ��ي التعاون معهم
خ�لال وبعد مرحلة التكييف.
•

�إذا كان القرار هو القيام برتجمة املواد املكتوبة ،فمن املهم تعيني مرتجمني حمرتفني ،والذين لديهم القدرات التالية:
 oالقدرة على الكتابة اجليدة فـي لغتهم الأ�صلية.
 oاملعرفة التقنية وعلى دراية بالثقافة املحلية.
 oميكنهم ترجمة املعنى (بد ًال من الرتجمة احلرفية ،مثل ترجمة كلمة مقابل كلمة).
 oاخلربة فـي الكتابة للجمهور ذو القدرات املحدودة على القراءة والكتابة.
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الدرو�س امل�ستفادة
•

ميك��ن للم��واد الت��ي يت��م تكييفه��ا �أن توف��ر الوق��ت وامل��ال� ،إذا كان��ت التعدي�لات املطلوب��ة حم��دودة ،وميكنه��ا حتوي��ل امل��واد ذات اجل��ودة العالي��ة
املتاحة لال�س��تخدام فـ��ي �س��ياقات جديدة.

•

عن��د القي��ام بتكيي��ف امل��واد ،ميك��ن �أن يك��ون حتلي��ل التكلف��ة والفوائ��د مفي��د فـ��ي حتدي��د م��ا ه��و اخلي��ار الأف�ض��ل تكيي��ف امل��واد� ،أم ت�صمي��م مواد
جدي��دة؟ ،وذل��ك وفق� ًا الحتياج��ات اجلمه��ور الأويل ،والإط��ار الزمني وميزاني��ة الربنامج.

•

يحتاج تكييف املواد �إىل �إتباع العديد من اخلطوات امل�ستخدمة فـي ت�صميم املواد الأ�صلية.

امل�صطلحات واملفاهيم
•

حتلي��ل اجلمه��ور :ه��و ج��زء م��ن مرحل��ة «الإ�س��تعالم» فـ��ي عملي��ة التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغي�ير االجتماع��ي وال�س��لوكي ،ويه��دف ه��ذا التحلي��ل �إىل
حتدي��د وفه��م اجلمه��ور الأويل واجلمه��ور امل�ؤث��ر لإ�س�تراتيجية التوا�ص��ل م��ن �أج��ل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي.

•

احلواج��ز ال�س��لوكية ،واالجتماعي��ة ،والثقافي��ة :وتت�ضم��ن ال�س��لوكيات ،واملمار�س��ات الثقافي��ة (االجتماعي��ة) ،والأع��راف املجتمعي��ة ،والهي��اكل
االجتماعية ،والتي تقف �أمام تبني �أو ا�س��تدامة ال�س��لوك املرغوب.

•

امللخ���ص الإبداع��ى :ه��و ج��زء م��ن مرحل��ة «ت�صمي��م الإ�س�تراتيجية» فـ��ي عملية التوا�صل م��ن �أجل التغي�ير االجتماعي وال�س��لوكي ،ويقوم بتوجيه
ت�صميم املواد املبتكرة وامل�ستخدمة فـ��ي تدخالت التوا�صل.
الفري��ق الإبداع��ى :ال��ذي ُيكل��ف بعملي��ة �صياغ��ة الر�س��ائل وت�صمي��م املواد املُبتَكرة ،وفق� ًا للملخ�ص الإبداعى .وقد يت�ضمن ه��ذا الفريق �أع�ضاء
م��ن فري��ق عم��ل الربنام��ج ،ومبدع�ين حمرتف�ين ،وخ�براء التوا�ص��ل ال�صح��ي ،وخ�براء ف��ى جم��ال مو�ضوع��ات التوا�ص��ل ،و�أف��راد ًا م��ن اجلمه��ور
الأويل.

•

حتلي��ل الو�ض��ع الراه��ن :ه��و ج��زء م��ن مرحل��ة «اال�س��تعالم» ،وه��و اخلط��وة الأوىل فـ��ي عملي��ة التوا�ص��ل من �أج��ل التغيري االجتماعي وال�س��لوكي،
وي�س��اعد فـ��ي حتدي��د وفه��م الق�ضي��ة ال�صحي��ة املحددة التي ينبغي معاجلتها ،ويعطي �ص��ورة مف�صلة على الو�ضع احلايل.

•

امل�صادر واملراجع
امل�صادر
Adapting Materials for Audiences with Lower Literacy Skills

•

Voluntary Medical Male Circumcision Communication Materials Adaptation Guide

•

M
 aking Content Meaningful: A Guide to Adapting Existing Global Health Content for Different
Audiences

•
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