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 خطة االتصال .4

تقدم لك ھذه الخطة إطاراً لوضع مبادرة لالتصال المجتمعي من 
أجل رفع درجة الوعي والوقایة ضد داء الكلب من المستوى المحلي إلى المستوى القومي. 

والدراسات المتعلقة بتطویع ھذه االستراتیجیات بما یتالءم كما تقدم الخطة أیضا الموارد 
والوضع المحلي الخاص بك (بما في ذلك دراسات في الموارد الثقافیة وموارد نشر 

  .للحصول على نسخة إلكترونیة (بي دي إف) من ھذا القسم ھناأنقر  .(المعلومات

 الكلب؟ما أھمیة وضع خطة اتصال فعالة كجزء من برنامج لمكافحة داء  .4.1 •

 ما ھو االتصال في المجال الصحي؟ .4.2 •

 كیف یمكن أن یشرع شخص ما في وضع خطة اتصال؟ .4.3 •

 اتصال تالئم منطقتي أو إقلیمي أو بلدي؟كیف یمكنني وضع خطة  .4.4 •

 ما أهمية وضع خطة اتصال فعالة كجزء من برنامج لمكافحة داء الكلب؟ .4.1

إن رفع مستوى الوعي بشأن الوقاية ضد داء الكلب والسيطرة عليه أمر أساسي في منع حاالت التعرض للمرض، وتحسين سلوكيات 
لتماس العناية الطبية. كما يمكن أن تحسن زيادة الوعي أيضا من جهود مكافحة داء الكلب في الجمهور تجاه العناية السليمة بالجروح وا

الحيوانات عن طريق زيادة اإلبالغ عن الحيوانات المحتمل إصابتها بالمرض، وتحسين التفاهم بين السكان بشأن الحاجة إلى تحصين 
 .جهود إلى وقاية شاملة أفضل ضد داء الكلب على المستوى المحليالكالب وسلوكيات ملكية مسؤولة للكالب. سوف تؤدي كل تلك ال

 ما هو االتصال في المجال الصحي؟ .4.2

إن االتصال في المجال الصحي هو دراسة واستخدام طرق لإلعالم بالقرارات التي تعزز صحة األفراد والمجتمع والتأثير فيها، وهو 
التصال، والعلوم السلوكية، والتثقيف الصحي ورفع مستوى الصحة، والصحافة، تركيبة من عدة تخصصات أخرى، تستفيد من وسائل ا

 .واألعمال التجارية والمهن الطبية، والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات

 كيف يمكن أن يشرع شخص ما في وضع خطة اتصال؟ .4.3

 تصفح سريع

 , p1: التقييم العلمى1الخطوة  •

 , p1: تحديد الغرض من االتصال2الخطوة  •

 , p1: تحديد وفهم الجمهور 3الخطوة  •

 , p1: تطوير واختبار الرسائل 4الخطوة  •

 , p1: اختيار وسائل إعالم وقنوات الرسائل اإلعالمية5الخطوة  •

 , p1: تحديد أفضل توقيت لنشر الرسائل6الخطوة  •

 , p1: تنفيذ خطة االتصال7الخطوة  •

 , p1: تقييم الجهود وأثرها 8الخطوة  •

طة وهذه الخطوات ضرورية لضمان وجود إستراتيجية مدروسة بشكل جيد يمكن يتكون التخطيط لالتصال من ثماني خطوات متراب
 :تنفيذها في أي مكان وفي أي ظرف من الظروف. ويتكون إطار الخطة مما يلي
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 : التقييم العلمى1الخطوة 

ذلك هنا. وبالنسبة للجهد  في معظم األحيان يكون أساس االتصال في المجال الصحي هو المعرفة العلمية وتحليل الوبائيات، وقد تم وصف
المبذول للوقاية ضد داء الكلب ومكافحته، يجب مراجعة أي من وسائط العدوى الحيوانية تسبب معظم الحاالت المرضية فى البشر، 
هو وتحديد وجهة النظر في الوقاية ضد المرض والسيطرة عليه. فعلى سبيل المثال، إذا كان سبب حاالت داء الكلب فى البشر في بلدك 

التعرض للكالب المصابة بداء الكلب باألساس، سيتوجب عليك توجيه جهودك نحو منع حدوث تعرض للكالب. في حالة ما إذا كان بلدك 
 .أكثر تعرضا للحيوانات البرية، سيكون عليك أن تركز خطابك نحو تلك الجهود. أنقر هنا لمعرفة كيفية تقييم العلم

 

 ال: تحديد الغرض من االتص2الخطوة 

تبدأ عمليات التدخل ووضع البرامج بمجرد ظهور دالئل على وجود قيمة إلحداث تغيير في السلوك. ويعني اإلعالم توفير معلومات 
واقعية مع عدم وجود نية للتأثير على قرار ما وإنما للمساعدة في اتخاذ القرارات. تنطوي عملية اإلقناع على إحداث تغيير في سلوكيات 

 .لمعرفة كيفية تحديد الغرض من االتصال هناجتمعات من أجل دعم الحياة الصحية. أنقر األفراد أو الم

 : تحديد وفهم الجمهور 3الخطوة 

من االتصال دائما بالجمهور ويجب أن يستهدف اإلعالم ما يفترض أن يقوم المتلقي به استجابة للرسالة. إن تحديد وفهم يتعلق الغرض 
الجمهور المستهدف أمر حيوي. نادرا ما يتعاطف جميع الناس مع نفس الرسائل أو يتفهم جميع الناس نفس الرسائل، ومن المهم جدا النظر 

مفيدة في تقدير مستوى المعرفة وتصورات  (KAP) أن تكون دراسات المعرفة واألسلوب والممارسة في شرائح الجمهور. كما يمكن
  (KAP)دراساتالناس عن داء الكلب. يمكن حينئذ أن تستخدم تلك االعتبارات كأساس لصياغة الرسائل. أنقر هنا للحصول على أمثلة من

 .لمعرفة كيفية تحديد جمهورك المستهدف هناأنقر  .وغيره من األمراضعن داء الكلب
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 الصورة مهداة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

 : تطوير واختبار الرسائل 4الخطوة 

يمكن أن يزيد إعداد مواد االتصال المصممة بشكل خاص من احتماالت أن يتم اتباع التوصية بالوقاية. وبمجرد إعداد الرسائل والمواد 
لمعرفة  هناوهو أمر بالغ األهمية لضمان أن يتم اتباع الرسائل اإلعالمية. أنقر اإلعالمية، فإنه يتعين اختبارها على الجمهور المستهدف، 

للحصول على قائمة من البنود التي يلزم تغطيتها عند وضع االختبار المسبق للرسائل  هناكيفية تطوير واختبار الرسائل اإلعالمية. أنقر
 .بوالمواد اإلعالمية، والحصول على مثال لمقابلة حصر تستخدم لالختبار المسبق لمواد الوقاية ضد داء الكل

 : اختيار وسائل إعالم وقنوات الرسائل اإلعالمية5الخطوة 

لمنافذ قم بتقييم الموارد الحالية في موقعك استناداً إلى القناة اإلعالمية األكثر استخداما من قبل جمهورك المستهدف، فهذه هي األشكال أو ا
ملصقات، ونشرات الحقائق، ووسائل اإلعالم، والمحاضرات  األكثر استخداما ومصداقية من قبل السكان المستهدفين. يمكن أن تكون هذه

 الحية، والمطبوعات، والبريد اإللكتروني والفيديو إلخ. إبحث عن المخرج األكثر فعالية من حيث تلبية احتياجاتك. فعلى سبيل المثال، قد

الحاالت، ركز على وسائل إعالم أخرى مثل الراديو.  ال تكون المواد الورقية هي المواد األكثر فعالية في بعض المواقع المحلية، وفي هذه
 .لمعرفة كيفية اختيار وسائل اإلعالم والقنوات لنشر الرسائل هناأنقر 
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 الصورة مهداة من بيتر ماينا، كيبيرا، كينيا

 : تحديد أفضل توقيت لنشر الرسائل6الخطوة 

يجب تحديد توقيت تقديم الرسائل على أساس كل حالة على حدة. قد ترغب في اختيار أوقات من السنة إلجراء مزيد من االتصال 
ن هناك أوقات أخرى من السنة التي قد تحتاج فيها إلى االعتماد المجتمعي االستباقي الخاص بداء الكلب (في شكل حمالت)، في حين تكو

على جهود نشر معلومات عن المخاطر على وجه السرعة خالل حاالت تفشي المرض (على سبيل المثال حاالت التعرض الجماعي) أو 
نتقال موسمي). إن نشر رسائل مخاطر أكبر بالتعرض (مثل حاالت تعرض أكثر لداء الكلب خالل أشهر معينة من السنة حال وجود ا

في شهر  مبادرات اليوم العالمي لداء الكلبالوقاية ضد داء الكلب والسيطرة عليه يمكن أن تتم بمصاحية المبادرات األكبر مثل 
ت التعرض لداء الكلب في بعض األماكن أكثر انتشارا في أشهر الصيف مما يستدعي نشر أيلول/سبتمبر. على أية حال، قد تكون حاال

المعلومات بشكل سريع عند حدوث حاالت تعرض أكبر أو تعرض جماعي. ومن المهم تحديد الفترة الزمنية التي تبدو أكثر جدوى بالنسبة 
 .لمعرفة كيفية تحديد أفضل توقيت لنشر الرسائل هناالسنة. أنقرألوضاعك المحلية، وفهم أنه يمكن اختيار أكثر من فترة واحدة في 

 

 الصورة مهداة من جامعة أسابي دزكوي، جامعة أهماندو بللو

 : تنفيذ خطة االتصال7 الخطوة

ية عند تنفيذ البرنامج، ينبغي أن تنظر بعين االعتبار إلى عدة عناصر منها توقيت إطالق البرنامج، واستضافة فعالية من الفعاليات، والتوع
 .لمعرفة كيفية تنفيذ خطة االتصال هنااإلعالمية، وتوقيت النشر والحفاظ على حملة االتصال على المدى الطويل. أنقر

 : تقييم الجهود وأثرها 8الخطوة 

ث عن مجاالت التحسين، وتبرير التمويل للسنوات المقبلة. عادة ما يكون التقييم يعد تقييم برنامجك أمرا بالغ األهمية إلثبات النجاح، والبح
أول خطوة تستقطع من برامج االتصال الصحي بسبب قيود التمويل. يمكن للموارد المدرجة في هذه الوثيقة ويمكن لمبادرة اليوم العالمي 

 .لمعرفة كيف يمكنك تقييم الجهد وأثره هنالداء الكلب أن تساعدك على ضمان تحقيق التقييم المناسب. أنقر 

 كيف يمكنني وضع خطة اتصال تالئم منطقتي أو إقليمي أو بلدي؟ .4.4

 تصفح سريع

 , p1: التقييم العلمى 1الخطوة  •

 , p1: تحديد الغرض من اإلعالم2الخطوة  •
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 , p1: تحديد الجمهور المستهدف3الخطوة  •

 , p1: إعداد واختبار الرسائل4الخطوة  •

 , p1: اختيار وسائل إعالم وقنوات لتوزيع الرسائل5الخطوة  •

 , p1: تحديد أفضل توقيت لتقديم الرسالة 6الخطوة  •

 , p1: تنفيذ الخطة اإلعالمية7الخطوة  •

 , p1: تقييم الجهود وأثرها8الخطوة  •

 p1 ,تقييم العملية  •

 p1 ,تقييم النتائج  •

يمكن التباع الخطوات المذكورة أعاله تعزيز فعالية حملة االتصال وتحسينها إلى حد كبير. وللمساعدة في هذه العملية، سوف يجول بك 
التفاعلية كدليل إلعداد خطة كاملة لالتصال  هذه الوثيقةهذا القسم خطوة بخطوة خالل عملية التخطيط. وعند االنتهاء، يمكنك استخدام 

 .حول داء الكلب في منطقتك

 : التقييم العلمى 1الخطوة 

قائمة شاملة من القضايا والتحديات والعوائق المحتملة التي قد تتمثل الخطوة األولى في تحديد النقاط الهامة من التقييم الوبائي، فضال عن 
تحول دون إحداث التغيير والتي قد تؤثر على تحقيق الغرض من االتصال المجتمعي. قد يكون لبعض هذه القضايا جذور ثقافية بينما قد 

 .يقوم البعض اآلخر على أساس الموارد

  :عليك أن تسأل نفسك األسئلة التالية

 و وضع داء الكلب في بلدي؟ ما ه 

 من هم أكثر المتأثرين بداء الكلب في منطقتي؟  

 لماذا يتعرض الناس لداء الكلب؟ ما هي أنواع السلوك التي تعرض الناس للمخاطر؟ 

التي قد تؤثر على سوف تحتاج إلى تقييم التحديات والعقبات  .عليك التفكر في الدور الذي يمكن أن يلعبه االتصال في تناول هذه المشكلة
حته، االتصال المجتمعي الذي تقوم به. قد تكون تلك العقبات سلوكية أو ثقافية أو ديمغرافية أو مادية. بالنسبة للوقاية ضد داء الكلب ومكاف

وع الوقاية يمكن أن تكون هناك مسائل محددة من شأنها التأثير على نجاح االتصال المجتمعي. ألق نظرة على الرسالة التالية عن موض
 :(هناضد داء الكلب (مأخوذة من 

تجنب عض الكالب. قم بغسل جروح العضة بالماء والصابون.  .داء الكلب يقتل! عليك الوقاية ضد داء الكلب! خذ الحيوانات للتحصين
  .عاية الطبية على الفور بعد العضةعليك الحصول على الر

 

 ملصق مستخدم في أفريقيا عن الوقاية ضد داء الكلب
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شرائح واآلن، دعونا نأخذ في االعتبار العوامل السلوكية أو الثقافية أو الديموجرافية أو المادية التي يمكن أن تؤثر في كيفية تفاعل مختلف 
 :السكان مع هذه الرسالة

ن تختلف التصورات حول استخدام الدواء (اللقاحات مثال) والسلوك الصحي فيما بين السكان. وقد يؤثر ذلك على يمكن أ - السلوكية 
نقل الرسالة. فعلى سبيل المثال، لن يكون إعالم السكان بوجوب "أخذ الحيوانات للتحصين" فعاال اذا لم يؤمنوا بأن التحصين أو العالج 

  .دأ االتصال من منطلق منطقي عن مساعدة التحصين لهم في الوقاية ضد داء الكلبالطبي للحيوانات ضروري. يجب أن يب

 

تختلف المشاعر أو التصورات عن دور الكالب باختالف البيئات المحلية. ففي بعض البيئات المحلية، يتم النظر إلى الكالب  – الثقافية 
عليك أخذ الحيوانات "م اختبار هذه الرسالة في آسيا، أثار التوجيه كحيوانات أليفة، في حين ال يقدر آخرون هذا المفهوم. عندما ت

للتحصين" العديد من األسئلة من الجمهور المستهدف عمن ينبغي عليه تحصين الكالب (حيث أن الكثير منها ليس "مملوكة" كحيوانات 
  .(أليفة

 

كتابة الرسائل. فلن يكون بعض السكان قادرين على تحمل نفقات يجب أن تؤخذ التضمينات االقتصادية في االعتبار عند  – الديمغرافية 
تحصين الكالب أو تحصين ما بعد التعرض. لهذا السبب، فإن التوجيه "عليك الحصول على رعاية طبية فور حدوث العض" قد ال يكون 

  .من الممكن اتباعه بالنسبة لبعض السكان

 

رافق الرعاية الصحية، قد ال يكون في إمكان بعض السكان الحصول على مياه نظيفة. في باإلضافة إلى إمكانية الوصول إلى م -المادية 
عليك غسل جروح العض بالماء والصابون" التساؤل عند اختباره في مناطق تفتقر إلى الماء النظيف "الرسالة أعاله، أثار المطلب 

 .(عض من حيوان يحتمل إصابته بداء الكلبوالصابون (الحظ أنه بغض النظر عن نظافة المياه، ينصح بغسل جرح ال

سوف يساعدك أخذ تلك العوامل بعين االعتبار عند كتابة الرسائل على زيادة احتمال نجاح برنامجك. وبشكل مسبق، قد تحتاج إلى أن 
تحصين الكالب،  تضع في الحسبان كيف ستقوم الحكومات المحلية أو القومية بتقديم يد العون في التصدي لبعض هذه العقبات (مثل

 .(3والمساعدة في الحصول على الرعاية الصحية، وما إلى ذلك). كما تساعد أيضا دراسة هذه العوامل على فهم جمهورك (الخطوة 

) سوف سوف تكون أكثر قدرة على تفصيل رسائلك من أجل التغلب على بعض 4وإضافة إلى ذلك، عند إجراء اختبار الرسالة (الخطوة 
 .تلك التحديات

 : تحديد الغرض من اإلعالم2الخطوة 

هو تحديد الغرض من االتصال وتحديد األهداف المرجوة وغايات التوعية القابلة للقياس. ينبغي تكييف غايات وأهداف خطة االتصال 
 .القومية لتلبية احتياجاتك القومية

 :فيما يلي نموذج لألهداف والغايات التي قد تكون مالئمة

 .لوعي تجاه سلوكيات الوقاية ضد داء الكلبرفع مستوى ا :الهدف

تعبئة الموارد المحلية لدعم برامج الوقاية ضد  -2رفع مستوى الوعي القومي حول مخاطر داء الكلب والسلوكيات الوقائية.  -1 :الغايات
 توعية وتثقيف أولئك األكثر تعرضا للخطر -3داء الكلب. 

 : تحديد الجمهور المستهدف3الخطوة 

د جمهورك المستهدف، سوف تحتاج إلى تقسيم جمهورك إلى شرائح، استنادا إلى عوامل مثل السن أو الجنس أو المهنة أو عند تحدي
السلوك، وهو ما سوف يساعدك على ضمان توافق الرسائل بشكل أفضل مع الجماهير المنفردة، وسوف يساعدك على استهداف جمهور 

ى ذلك، يجب أن تقوم بتقسيم الجمهور إلى شرائح أساسية وثانوية وفوق الثانوية بغرض التوعية منفرد بواسطة رسائل الوقاية. باإلضافة إل
  .بنشر المعلومات، فسوف يساعدك ذلك على تركيز جهودك تجاه كل جمهور، في ترتيب من األولويات

 

جمهور الشريحة األساسية هو الجمهور  أولئك الذين هم في حاجة التخاذ قرار ما أو إحداث تغيير ما. فيجب أن يكون =األساسية  
 .األكثر تعرضا للخطر أو الموت من داء الكلب في منطقتك



 

الكلب داء ومكافحة بمنع الخاص البرنامج  7 

 

Canine Rabies Blueprint www.caninerabiesblueprint.org 2013 يوليو:  تحديث آخر.  2 اإلصدار  

مثال: سوف تكون هذه المجموعة األكثر تأثراً بداء الكلب في بلدك. في معظم المحليات، ستكون عبارة عن األطفال دون الخامسة عشرة 
ذلك ينبغي أن تستهدف برامج الوقاية ضد داء الكلب هذه المجموعة. كما ينبغي أن من العمر، وهم في الغالب األكثر احتكاكا بالكالب. ل

 .يقوم الصبية الصغار أيضا بإحضار الكالب إلى مراكز التحصين

 

 الصورة مهداة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم

ة توقيتات التحصين عندما يكونون متواجدين عند اإلعالن عن حمالت التحصين، ينبغي توجيه الرسائل إلى ذلك الجمهور، مع جدول
 .(إلحضار كالبهم (على سبيل المثال خالل عطالت نهاية األسبوع أو األجازات المدرسية

أولئك الذين هم في وضع يسمح لها بالتأثير مباشرة في القرارات أو التصرفات الخاصة بالشريحة االبتدائية من الجمهور  = الثانوية 
 .(األقران، األطباء، األطراف المعنية، المدرسون، وسائل االعالم اإلخبارية(أفراد األسرة، 

مثال: إذا كان األطفال هم الشريحة االبتدائية من الجمهور، فإن اآلباء أو المدرسين أو مقدمي الرعاية الصحية أو األطباء البيطريين 
 .سيكونون الشريحة الثانوية من الجمهور

 .أولئك الذين لهم أدوار غير مباشرة ولكنها مهمة في صنع القرار مثل قادة المنظمات الدينية وقادة المجتمع =الشريحة فوق الثانوية   

مثال: في معظم المواقع، قد تكون الشريحة فوق الثانوية من الجمهور عبارة عن واضعي السياسات أو قادة المجتمعات المحلية األخرين 
 .لقة بجهود الوقاثة ضد داء الكلب والسيطرة عليهالذين يتولون اتخاذ القرارات المتع

  :من أجل تحديد الجمهور المستهدف بالنسبة لك، سل نفسك األسئلة التالية

 

، من الذي صنفته على أنه األكثر تعرضاً لخطر داء الكلب في منطقتك؟ سوف يكون ذلك الجمهور هو الشريحة األساسية 1من الخطوة  
  .بالنسبة لك

 من الذي يمكنه أن يؤثر في الشريحة األساسية من جمهورك؟  

 ما هي الجماعات األخرى التي تلعب دوراً في الوقاية ضد داء الكلب ومكافحته؟ 

 : إعداد واختبار الرسائل4الخطوة 

موقع اليوم تبة موارد على عند إعداد واختبار الرسائل، عليك أن تبدأ باستعراض المواد الموجودة لترى ما هو متاح بالفعل. هناك مك
ً . العالم  .لداء الكلب لمساعدتك باعتبارها نقطة انطالق. يحتوي هذا الموقع على قائمة شاملة من الرسائل والمواد المستخدمة عالميا
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الرسائل على جمهورك المستهدف ثم قرر ما هي المواد التي تريد إعدادها. عند اختبار الرسائل، يجب أن ثانياً، قم بإعداد واختبار مفاهيم 
تسبر غور جمهورك المستهدف لتحديد المواد التي يفضلون استقبالها. على سبيل المثال، تكون المنتجات الورقية هي المفضلة في بعض 

 .يو أو أشكال أخرى من وسائل االعالمالمحليات. وفي محليات أخرى، يفضل الناس الراد

 

 الصورة مهداة من جمعية لوساكا للرفق بالحيوان وكلية الطب البيطري بجامعة لوساكا

 :هناك أسباب عديدة الختبار الرسائل قبل نشرها. ويسمح اختبار الرسائل بما يلي

  .تقييم مدى االهتمام بالرسائل 

  .تقييم شمولية الرسائل 

  .افع لالمتثال للتغييرات السلوكية الموصى بهاتقييم الد 

  .تقييم تذكر توصيات الوقاية 

  .تحديد الصلة الشخصية لتوصيات الوقاية 

  .قياس المالءمة الثقافية للرسائل والرسومات 

  .تحديد نقاط الضعف والقوة للرسائل والمواد 

  .تحديد العناصر الحساسة أو المثيرة للجدل 

 .لعقبات التي تعترض اتباع توصيات الوقايةتحديد ا 

 :هناك عدة طرق الختبار الرسائل. وفيما يلي بعض األمثلة على األساليب المتبعة

  .وتستخدم هذه في المقام األول خالل حاالت تفشي المرض وتتكون من إجراء عملية تقييم سريعة للسكان المتأثرين - تقييمات سريعة  

وهو يتضمن جمع قصاصات الوسائط اإلعالمية خالل حملة أو حالة لتفشي المرض أو من أجل تقييم رسائلك  - رصد وسائل اإلعالم 
  .كما صورت في وسائل االعالم

فرداً من السكان المستهدفين الذين يستطيعون تقديم تعليقات على الرسائل  12- 9وهي مجموعات من حوالي  -مجموعات النقاش 
  .مائدة مستديرة والرسومات في مناقشة حول

مقابالت فردية مع أفراد من السكان المستهدفين الذين يمكنهم تقديم نظرة ثاقبة عن العقبات التي تعوق اتباع سلوكيات  - مقابالت متعمقة  
  .الوقاية ضد المرض

  .تحصل على اآلراءوهي عمليات مسح مكتوبة تناقش المشكلة و –عمليات مسح ذاتي/عمليات مسح عن طريق إدارة المقابالت  

استخدام إعدادات السينما والمسرح، حيث يحصل المتقابل على تعليقات من مجموعة أكبر من األفراد (ويتم  - اختبارات خشبة المسرح  
  .(ذلك في المقام األول لعروض الفيديو وإعالنات الخدمة العامة

  .جمهور المستهدف أثناء التنقل خالل موقع على شبكة االنترنتعلى سبيل المثال، يتم مالحظة عضو من ال -الدراسات الرصدية  

  .وهي تقييمات كمية تحدد مستوى القراءة على أساس تصنيفي للرسائل والمواد -تقييمات المقروئية  
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كنهم أن وهي مشابهة للمقابالت المتعمقة وتناقش الموضوع مع أفراد من خبراء محليين أو أفراد ممن يم - العرض على الخبير  
 .يساعدوا في الوصول إلى الجمهور المستهدف

 

 صورة ألسابي دزيكوي، جامعة أهماندو بللو

 : اختيار وسائل إعالم وقنوات لتوزيع الرسائل5الخطوة 

على  هذا الجدولهناك طرق عديدة لنشر رسائلك التعليمية عن داء الكلب. وهناك فوائد وقيود مفروضة على كل من القنوات. قد يساعدك 
  .تحديد أي قناة تكون األفضل في تلبية احتياجاتك المحلية

 :عند تحديد قناة مناسبة لنشر المعلومات الخاصة بك، يكون عليك أن تسأل نفسك األسئلة التالية

  ً  من قبل جمهوري المستهدف؟  ما هي قنوات االتصال األكثر استخداما

ما هي قنوات االتصال التي يثق بها جمهوري المستهدف بصورة أكبر؟ مثالً، يثق معظم األطفال في معلميهم مما يجعل من المبادرات  
 .التعليمية التي تقام في المدارس أداة جيدة للوصول إلى األطفال
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 لية الطب البيطري بجامعة لوساكاالصورة مهداة من جمعية لوساكا للرفق بالحيوان وك

 ما هي قنوات االتصال التي تالئم ميزانيتنا؟  

 هل يمكننا أن نجّمع الرسائل ونرسلها من خالل قنوات اتصال متعددة؟ 

 تحسين التغطية اإلعالمية

الجذابة، وبخاصة القصص التي  إن التغطية اإلعالمية ليست سوى قناة واحدة، ولكنها ضرورية ألية حملة. تقدم وسائل اإلعالم القصص
يبحث اإلعالميون عن القصص التي تحفز النقاش أو الجدل أو الصراع. وفي كثير من األحيان، يبحثون أيضا  .تهم القراء أو المشاهدين

رى، ال عن زاوية شخصية لقصتهم. يبحث الصحفيون بشكل منتظم عن زوايا جديدة أو حيل من شأنها جذب اهتمام الجمهور. بعبارة أخ
يكفي أنه اليوم العالمي لداء الكلب، وسيتحتم عليك تقديم جهود الوقاية ضد داء الكلب في منطقتك في ثوب جديد في كل مرة تقوم فيها 

 .بالتوجه لوسائل اإلعالم

 

 مارانهاو،البرازيل  - صورة ليوري بيدروسا، بالساس 

 :سئلة التاليةمن أجل تعزيز التوعية اإلعالمية، عليك أن تسأل نفسك األ

 ما الذي نقوم به، سواء كان جديدا أو مختلفا؟  

 هل هناك أية بيانات علمية جديدة هذا العام؟  

 هل قمنا بعمل أية تحسينات تستحق الذكر؟  

 هل هناك أي شركاء جدد ومتميزين؟  

بداء الكلب ويمكنهم سرد قصتهم إلثبات أن هل لدينا قصة شخصية يمكننا سردها؟ هل هناك بعض األشخاص في مجتمعنا تأثروا  
 الوقاية أمر ضروري؟

 :من أجل تعزيز التوعية اإلعالم، يوصى باتخاذ الخطوات التالية

إعداد قائمة بأسماء وسائل اإلعالم الرئيسية، والقيام ببناء عالقات معها، والتواصل معها بشكل منتظم فسوف يساعد هذا االنتشار على  
  .ئل االعالماقترابك من وسا

  .وضع خطة للتغطية اإلعالمية الدورية لبرنامجك وجعل برنامجك جدير بالنشر 

  .تعيين وتدريب المتحدثين لوسائل اإلعالم 

تعقب تغطية وسائل االعالمية لبرنامجك فسوف يساعدك ذلك على تحديد أية أخطاء أو ثغرات في رسائلك. كما سوف يسمح لك تعقب  
  .االعالم العامة عن داء الكلب بالتعرف على األساطير أو المفاهيم الخاطئة وتصحيحهاما تبثه وسائل 

وتتعقب التغطية اإلعالمية، فإنك سوف تكون قادرا على التقاط ما تقوله وسائل  4االستفادة من األخبار العاجلة. وإذا كنت تتبع الخطوة  
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على سبيل المثال، قد يكون خبر عن حدوث تعرض جماعي لحيوان مصاب بداء  اإلعالم األخرى عن داء الكلب، واإلفادة بالتعليقات.
 .الكلب مناسبا لمنظمتك/ وكالتك للتأكيد على أهمية جهود الوقاية ضد داء الكلب ومكافحته

 

 من جريدة شيكاغو تريبيون

النظر في البنود التالية لتضمينها في مجموعة هناك أداة مفيدة للمراسلين أال وهي مجموعة الوسائط االعالمية المعدة بشكل مسبق. قم ب
 :الوسائط اإلعالمية

  .(مستشار إعالمي (لإلعالن عن مؤتمر صحفي أو حدث هام 

  .بيان صحفى 

  .إحصاءات محلية ودولة ووطنية عن قضيتك 

  .معلومات أساسية 

  .السير الذاتية للمتحدثين 

  .سوم البيانية المستخدمة في عروض المتحدثيننسخ يمكن إعادة طبعها من الخرائط أو الر 

  .نسخ من مواد أو تقارير أخرى خاصة بالبرنامج يمكن استخدامها كمرجع 

 اسم ورقم هاتف الشخص الذي يمكن االتصال به لإلجابة على أسئلة أو تأكيد المعلومات 

 االستفادة من الشركاء

في جهود التوعية، قم بالبحث عن شركاء يمكنهم جلب الموارد أو الخبرات أو  عند اتخاذ القرار بشان الشركاء الذين سوف تضمهم
المصداقية لبرنامجك. فكر في األدوار التي يمكن للشركاء المنفردين االضطالع بها لتعزيز عملية نشر معلومات التوعية. وقم بإشراك 

ل إلى جمهورك المستهدف. على سبيل المثال، قد يمكنك مجموعة متنوعة من الشركاء الذين يمكنهم مساعدتك في توسيع نطاق الوصو
الوصول إلى األطفال عن طريق إشراك مجموعات من المدارس أو منظمات المدرسين. كما يمكنك أن تصل إلى أصحاب الكالب من 

وأعط كل شريك مهمة خالل استهداف األطباء البيطريين. إبحث عن المنظمات التي من شأنها أن تساعد في جعل البرنامج متوازناً، 
 .توعية محددة. وقم بالسماح للشركاء بتطويع البرنامج لتناسب قدراتهم على نشر معلومات التوعية

 :أمثلة من الشركاء الذين قد تحتاج ضمهم في جهود الوقاية ضد داء الكلب ومكافحته

 جمعيات رعاية الحيوانات  

 إدارة أو وزارة التعليم  

 برامج التحصين  

 المهنيين الطبيين  

 كليات الطب  
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 وزارات الصحة والزراعة  

 المنظمات غير الهادفة للربح  

 منظمات أو الشركات الحيوانات األليفة  

 منظمات الصحة العامة  

 كليات الصحة العامة  

 منظمات التدريس  

 العيادات البيطرية  

 كليات الطب البيطري 

 ت لتقديم الرسالة : تحديد أفضل توقي6الخطوة 

  :لتحديد أفضل توقيت لتقديم رسائل منع ومكافحة داء الكلب في منطقتك، عليك أن تسأل نفسك األسئلة التالية

 

 في أي وقت من السنة تحدث معظم حاالت اإلصابة بداء الكلب؟  

 هل هناك أية فعاليات أخرى أثناء هذه الفترة الزمنية التي قد تتعارض مع رسائلنا؟  

 هناك أية فعاليات أخرى أثناء هذه الفترة الزمنية التي قد تتكامل مع رسائلنا؟  

 هل يمكن الترويج للرسائل حول داء الكلب مع رسائل الصحة العامة األخرى خالل نفس الفترة الزمنية؟  

 هي األنشطة األخرى التي تحدث في منطقتك في فترة اليوم العالمي لداء الكلب؟  

 هل يمكن الترويج لرسائلك أثناء اليوم العالمي لداء الكلب؟  

 هل يمكننا أن نقدم الخبر من "زاوية" تجتذب االنتباه في هذه الفترة الزمنية؟  

 هل يمكننا أن نحافظ على استدامة رسائلنا بعد اإلطالق األولي؟  

 كيف يمكننا أن نروج لرسائلنا على مدار العام؟ 

 

لالحتفال بافتتاح حملة اليوم العالمي لداء الكلب في  2009عالمي لداء الكلب في بيرو الذي صدر في حزيران/يونيو طابع اليوم ال
 .2007أيلول/سبتمبر 

 : تنفيذ الخطة اإلعالمية7الخطوة 

  :قبل تنفيذ الحملة اإلعالمية، هناك العديد من األسئلة واألجوبة لموقعك المحلي

 

 حملة أو نعلن عنها؟ كيف يمكننا أن نطلق ال 

 هل يجب أن ننظم فعالية مرتبطة باإلطالق؟  

 كيف يمكننا الحصول على تغطية إعالمية؟  

 من هم الشركاء الواجب إشراكهم في اإلطالق؟  

 كيف يمكننا أن نكتشف إذا ما كنا نصل إلى جمهورنا المستهدف؟  

 لحملة على المدى الطويل؟كيف يمكننا الحفاظ على اهتمام اإلعالم والشركاء با 
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بالنسبة لجهود منع ومكافحة داء الكلب، يمكن أن يعزز تفعيل حدث هام، مصاحب لليوم العالمي لداء الكلب، اهتمام وسائل االعالم 
 .ومساهمة الشركاء

 

 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم 

 .للحصول على قائمة مراجعة التنفيذ هناأنقر 

 : تقييم الجهود وأثرها8الخطوة 

طرق التي يعد التقييم جزءاً مهما من أية مبادرة إعالمية. وقد تمنع قيود التمويل القيام بالتقييم الدقيق الذي تأمله، ولكن هناك العديد من ال
 .التحسين المستمر وتحقيق النجاح في المستقبل يمكنك بها تقييم برنامجك لضمان

 ..هناك نوعان من التقييم يمكن أن يكونا مفيدين لبرنامجك: تقييم العملية وتقييم النتائج

 يبدأ عادة 

 تقييم العملية 

برنامجك، ومشاركة خالل مرحلة التنفيذ ويساعد على رصد سير ونجاح المشروع. ويمكنك استخدام تقييم العملية لتتبع العمل في 
الشركاء، وفعالية جهود التوعية، واستجابة وسائل اإلعالم، ومدى الوصول إلى الجمهور المستهدف، والقدرة على مواصلة العمل في 

 ..حدود الميزانية

 :)، عليك أن تسأل نفسك األسئلة التالية1لتقييم الوعي (الهدف رقم 

 أنشطة الوقاية من داء الكلب؟ كم عدد المناطق / المحليات التي شاركت في  

 كم عدد الفعاليات التي تم تنظيمها؟  

 كم عدد األشخاص الذين شاركوا في هذه الفعاليات؟  

 كم عدد الشركاء الذين شاركوا في الفعاليات أو رّوجوا لرسائل الوقاية من داءالكلب؟  

 لرسائل الوقاية من داءالكلب؟ كم عدد الهيئات الحكومية التي شاركت في الفعاليات أو رّوجت  

كم عدد الهيئات الدولية التي تعاونت مع محليتك (مثالً المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية  
 والزراعة)؟ 

 كم عدد األشخاص الذين زاروا موقعك على اإلنترنت؟  

 فح موقعك؟ ما هو طول الفترة التي قضاها الناس في تص 

 كم عدد األشخاص الذين قاموا بتحميل مواد من موقعك؟  

 كم عدد األشخاص الذين طرحوا أسئلة من خالل خطوط الهاتف أو البريد اإللكتروني؟  
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 كم عدد المواد التعليمية التي تم توزيعها؟  

 وزيع؟ كم عدد األشخاص الذين وصلت لهم عن طريق قوائم البريد اإللكترونية أو الت 

 كم عدد األشخاص الذين وصلت لهم عن طريق قوائم البريد اإللكترونية أو التوزيع الخاص بشركائك؟  

 كم عدد المقاالت أو التقارير التي غطت موضوعك؟  

 كم عدد األشخاص الذين وصلت إليهم عن طريق وسائل اإلعالم؟  

 في العام المقبل؟كم عدد الشركاء الذين لديهم الرغبة في التعاون معك  

 :لتقييم كم الموارد التي تمت تعبئتها (الغاية الثانية)، سل نفسك األسئلة التالية

 كم عدد الكالب التي تلقت التحصين؟  

 كم عدد الحيوانات التي تلقت التحصين؟  

 ما هو عدد اللقاحات التي استخدمت هذه العام مقارنة بالعام الماضي؟  

 كم عدد الحيوانات التي تم إخصائها؟  

 ما هو حجم التمويل الذي تمكنت من جمعه ألنشطة االتصال المجتمعي؟  

 ما هي القيمة اإلجمالية للدعم الذي حصلت عليه من الشركات والمؤسسات؟  

 ما هي القيمة اإلجمالية للدعم العيني الذي حصلت عليه من جميع الشركاء؟  

 ويل الذي تمكنت من جمعه لدعم الجهود المستقبلية؟ما هو حجم التم 

  :لتقييم االتصال المجتمعي التعليمي (الغاية الثالثة)، سل نفسك األسئلة التالية

 كم عدد األشخاص الذين تثقفوا كنتيجة لالتصال المجتمعي الذي قمت به؟  

 كم عدد المواد التعليمية التي وزعتها منظمتك؟ 

 

 نجتي ألمراض آكالت اللحوم صورة من مشروع سر

 ?كم عدد المواد التعليمية التي وزعها شركاؤك؟ 
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 صورة من مشروع سرنجتي ألمراض آكالت اللحوم 

 كم عدد المدارس التي شاركت في التعليم الخاص بداء الكلب؟  

 كم عدد الطلبة الذين وصلت إليهم من خالل االتصال المجتمعي التعليمي؟  

 المناطق / المحليات التي تمكنت من بذل جهود تعليمية؟كم عدد  

 يبين لك 

 تقييم النتائج 

مدى نجاح البرنامج في تحقيق الغايات واألهداف الشاملة لإلعالم. ويمكن أن يساعد تقييم النتائج في تحديد ما يمكن أن تقوم بتغييره 
بتقييم نتائج المشروع عن طريق إجراء مسح واسع (مثل التقييم  أو تحسينه في المستقبل لجعل مشروعك أكثر فعالية. يمكن القيام

 .(الكمي) أو عن طريق عقد مناقشة صغيرة أو مجموعات نقاش بها أعضاء من الجمهور المستهدف (مثل التقييم النوعي

بالوقاية ضد داء الكلب لتقييم النتائج، يمكنك طرح أسئلة على جمهورك المستهدف لتقييم المعرفة واألسلوب والسلوك فيما يتعلق 
 .ومكافحته

 :لتقييم معرفة جمهورك المستهدف، قد تسأل عما يلي

 هل سمعت عن داء الكلب؟  

 كيف يصاب الناس بداء الكلب؟  

 هل سمعت عن رسائل الوقاية ضد داء الكلب؟  

 هل سمعت عن ]اسم حملتك[؟  

 ..أو أسئلة تتعلق بخطر داء الكلب في منطقتك 

  :أسلوب جمهورك المستهدف، قد تسأل عما يليلتقييم 

 هل تعتقد أن داء الكلب يشكل خطراً عليك أو على عائلتك؟  

 ماذا تقول ألطفالك عن داء الكلب؟  

 هل الكالب في منطقتك مطعمة؟ هل تعتقد أنه يجب تحصين الكالب؟  

 من هو المسؤول عن تحصين الكالب؟ 

  :د تسأل عما يليلتقييم سلوك جمهورك المستهدف، ق
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 كيف تحمي نفسك أو عائلتك من التعرض لداء الكلب؟  

 هل تمتلك كلبا؟ هل تطِعم الكلب؟ هل هناك كالب حول منزلك؟  

 ماذا تفعل لو عضك كلب؟  

 أين ستذهب للحصول على العناية الطبية؟ 

 .في جهود التخطيط للحصول على المزيد من الموارد التي يمكن أن تساعدك [art145 <أنقر [هنا

 


