
 الكلب داء حول اتصال إستراتيجية وضع كيفية بخطوة خطوة يعرض تخطيطي دليل
 
 

 تقييم العلم: الخطوة األولى

 .صف المشكلة التً ترغب فً التعامل معها وقوة الدلٌل العلمً ومدى اإلجماع العلمً المساند لنشاط االتصال

 _______________________________________ ما هو وضع داء الكلب فً بلدي؟
_________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ من هم أكثر المتأثرٌن بداء الكلب فً منطقتً؟
_________________________________________________________________________ 

 ما هً أنواع السلوك التً تعرض الناس للمخاطر؟  لماذا ٌتعرض الناس لداء الكلب؟
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

السلوكٌة أو الثقافٌة أو الدٌمغرافٌة أو الجسدٌة التً قد تؤثر على رد فعل الناس تجاه رسائلك الخاصة بالوقاٌة من داء الكلب  ما هً العوامل
  الكلب أو السٌطرة علٌه؟

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 لتصاتعريف الهدف من اال: الثانية ةالخطو

 (.أو الغاٌات)والغاٌة ( أو األهداف)حدد الهدف  الذي تقوم به؟ االتصال المجتمعًما هو الهدف من 
 

 _______________________________________________: إن الغرض المحدد من هذا النشاط هو
_________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ :الهدف

 
 ______________________________________________________________ :األولىغاٌة ال

 ______________________________________________________________ :الثانٌةالغاٌة 
 ______________________________________________________________ :الثالثةالغاٌة 

 
 

 تحديد الجمهور المستهدف: الخطوة الثالثة

 الجمهور األساسً. أ
 

 (.ع١ىْٛ ٘إالء خّٙٛسن األعبعٟ) مزه؟ِٓ اٌخطٛح األٌٚٝ، ِٓ اٌز٠ٓ حذدرُٙ وأوثش إٌبط رأثشاً ثذاء اٌىٍت فٟ ِٕط
___________________________________________________ 

 
 اٌدّٙٛس اٌثبٔٛٞ. ة

 
 ِٓ اٌزٞ ٠ّىٕٗ اٌزأث١ش عٍٝ خّٙٛسن األعبعٟ؟

 
 اٌدّٙٛس فٛق اٌثبٔٛٞ . ج

 
 اٌزٟ لذ رٍعت دٚساً فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ داء اٌىٍت ٚاٌغ١طشح ع١ٍٗ؟ِب ٟ٘ اٌّدّٛعبد األخشٜ 

_________________________________________________________________________ 
 



 إعذاد واخخبار الزسالت: الخطىة الزابعت

إن الصٌاغة  .إن مضمون الرسالة هو الفكرة الرئٌسٌة التً ترٌد إٌصالها للجمهور لذا ٌجب أن ٌكون مركزاً فال ٌزٌد عن عبارة أو اثنتٌن
 .ألخٌرة ٌجب أن ُتعد وُتختبر من قبل خبراء وأعضاء من الجمهور المقصودالحرفٌة للرسالة ا

 
 :الرسالة الرئٌسٌة

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 :الرسائل الداعمة
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 (:حدد من ومتى)االختبار المسبق للرسالة من قبل الخبراء الفنٌٌن 
_________________________________________________________________________ 

 
 (:تىحدد من وم)االختبار المسبق لصٌاغة الرسالة وطرق التوصٌل من قبل أشخاص من الجمهور المقصود 

_________________________________________________________________________ 
 
 

 اخخز وسائل اإلعالم وقنىاث حىسيع الزسالت: الخطىة الخاهست

 ؟ِب ٟ٘ لٕٛاد االرظبي األوثش اعزخذاِبً ِٓ لجً اٌدّٙٛس اٌّغزٙذف

_________________________________________________________________________ 
 

٠ثك ِعظُ األطفبي فٟ ِع١ٍُّٙ ِّب ٠دعً ِٓ اٌّجبدساد اٌزع١ّ١ٍخ اٌزٟ رمبَ ِثالً، ) اٌّغزٙذف؟ ٞخّٙٛساٌزٟ ٠ثك ثٙب ِب ٟ٘ لٕٛاد االرظبي 

 (.سط أداح خ١ذح ٌٍٛطٛي ئٌٝ األطفبيافٟ اٌّذ

_________________________________________________________ 
 

 اد االرظبي اٌزٟ رالئُ ١ِضا١ٔزٕب؟ِب ٟ٘ لٕٛ

_________________________________________________________________________ 
 

ع اٌشعبئً ٚٔشعٍٙب ِٓ خالي لٕٛاد ارظبي ِزعذدح؟ ّّ  ً٘ ٠ّىٕٕب أْ ٔد
_____________________________________________________________________ 

 
 

 حذد أفضل حىقيج لخىصيل الزسالت: تالخطىة السادس

 _______________________________ ٚلذ ِٓ اٌغٕخ رحذس ِعظُ حبالد اإلطبثخ ثذاء اٌىٍت؟أٞ  فٟ

(: حذد)ال / ٔعُ  ً٘ ٕ٘بن أ٠خ فعب١ٌبد أخشٜ أثٕبء ٘زٖ اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌزٟ لذ رزعبسع ِع سعبئٍٕب؟

______________________________________________________________________________ 

(: حذد)ال / ٔعُ  ِع سعبئٍٕب؟رزىبًِ ً٘ ٕ٘بن أ٠خ فعب١ٌبد أخشٜ أثٕبء ٘زٖ اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌزٟ لذ 

______________________________________________________________________________ 

(: حذد)ال / ٔعُ  ٌظحخ اٌعبِخ األخشٜ خالي ٔفظ اٌفزشح اٌض١ِٕخ؟ً٘ ٠ّىٓ اٌزش٠ٚح ٌٍشعبئً حٛي داء اٌىٍت ِع سعبئً ا

______________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ِب ٟ٘ األٔشطخ األخشٜ اٌزٟ رحذس فٟ ِٕطمزه فٟ فزشح ا١ٌَٛ اٌعبٌّٟ ٌذاء اٌىٍت؟



(: حذد)ال / ٔعُ  ح ٌشعبئٍه أثٕبء ا١ٌَٛ اٌعبٌّٟ ٌذاء اٌىٍت؟ً٘ ٠ّىٓ اٌزش٠ٚ

______________________________________________________________________________ 

(: حذد)ال / ٔعُ  ردززة االٔزجبٖ فٟ ٘زٖ اٌفزشح اٌض١ِٕخ؟" صا٠ٚخ"ٔمذَ اٌخجش ِٓ ً٘ ٠ّىٕٕب أْ 

______________________________________________________________________________ 

(: حذد)ال / ٔعُ  ً٘ ٠ّىٕٕب أْ ٔحبفع عٍٝ اعزذاِخ سعبئٍٕب ثعذ اإلطالق األٌٟٚ؟

______________________________________________________________________________ 

(: حذد)ال / ٔعُ  و١ف ٠ّىٕٕب أْ ٔشٚج ٌشعبئٍٕب عٍٝ ِذاس اٌعبَ؟

______________________________________________________________________________ 

 

 حنفيذ خطت االحصال: الخطىة السابعت

 ________________________________ و١ف ٠ّىٕٕب أْ ٔطٍك اٌحٍّخ أٚ ٔعٍٓ عٕٙب؟

 (:حذد)ال / ٔعُ  ً٘ ٠دت أْ ٕٔظُ فعب١ٌخ ِشرجطخ ثبإلطالق؟

______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________ و١ف ٠ّىٕٕب اٌحظٛي عٍٝ رغط١خ ئعال١ِخ؟

 ___________________________________________ ِٓ ُ٘ اٌششوبء اٌٛاخت ئششاوُٙ فٟ اإلطالق؟

 ___________________ ب أْ ٔىزشف ئرا ِب وٕب ٔظً ئٌٝ خّٙٛسٔب اٌّغزٙذف؟و١ف ٠ّىٕٕ

(: حذد)ال / ٔعُ  و١ف ٠ّىٕٕب اٌحفبظ عٍٝ ا٘زّبَ اإلعالَ ٚاٌششوبء ثبٌحٍّخ عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ؟

______________________________________________________________________________ 

 

 قائوت هزاجعت الخنفيذ

 اٌّٛاد ِىزٍّخ ٚخب٘ضح ٌٍزٛص٠ع □

 اٌششوبء ِغزعذْٚ ٚخب٘ضْٚ ٌإلطالق □

ِمذِٛا اٌخذِبد اٌطج١خ خب٘ضْٚ ٚلبدسْٚ عٍٝ اإلخبثخ عٓ األعئٍخ حٛي  □

 اٌجشٔبِح

 اٌّزحذثْٛ اٌشع١ّْٛ ِغزعذْٚ □

 رُ ئخجبس ٚعبئً اإلعالَ □

 رُ ئسعبي اٌذعٛاد ٌحضٛس حفً اإلطالق □

 ٌزمذَ اٌزٞ أحشصٖ اٌجشٔبِحِغزعذْٚ ٌززجع ا □

 
 



 حقيين الجهىد وأثزها: الخطىة الثاهنت

 . لُ ثزعذ٠ً ا٢رٟ ١ٌٕبعت األ٘ذاف اٌزٟ حذدرٙب فٟ اٌخطٛح اٌثب١ٔخ: لخقيين العوليت٠ّىٕه اعزخذاَ اٌّعب١٠ش اٌزب١ٌخ 

 :، عً ٔفغه األعئٍخ اٌزب١ٌخ(اٌغب٠خ األٌٚٝ) الىعيٌزم١١ُ ِغزٜٛ 

  فٟ أٔشطخ اٌٛلب٠خ ِٓ داء اٌىٍت؟ّح١ٍبد اٌزٟ شبسوذ اٌ/ وُ عذد إٌّبطك 

 وُ عذد اٌفعب١ٌبد اٌزٟ رُ رٕظ١ّٙب؟ 

 وُ عذد األشخبص اٌز٠ٓ شبسوٛا فٟ ٘زٖ اٌفعب١ٌبد؟ 

 خٛا ٌشعبئً اٌٛلب٠خ ِٓ داءاٌىٍت؟ ّٚ  وُ عذد اٌششوبء اٌز٠ٓ شبسوٛا فٟ اٌفعب١ٌبد أٚ س

  خفٟ اٌفعب١ٌبد  ذشبسوا١ٌٙئبد اٌحى١ِٛخ اٌزٟ وُ عذد ّٚ  ٌشعبئً اٌٛلب٠خ ِٓ داءاٌىٍت؟ ذأٚ س

  ِثالً إٌّظّخ اٌعب١ٌّخ ٌٍظحخ اٌح١ٛا١ٔخ ِٕٚظّخ اٌظحخ اٌعب١ٌّخ ِٕٚظّخ األغز٠خ )وُ عذد ا١ٌٙئبد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رعبٚٔذ ِع ِح١ٍزه

  ؟(ٚاٌضساعخ

 وُ عذد األشخبص اٌز٠ٓ صاسٚا ِٛلعه عٍٝ اإلٔزشٔذ؟ 

 ظفح ِٛلعه؟ِب ٘ٛ طٛي اٌفزشح اٌزٟ لضب٘ب إٌبط فٟ ر 

 وُ عذد األشخبص اٌز٠ٓ لبِٛا ثزح١ًّ ِٛاد ِٓ ِٛلعه؟ 

 وُ عذد األشخبص اٌز٠ٓ طشحٛا أعئٍخ ِٓ خالي خطٛط اٌٙبرف أٚ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ؟ 

 وُ عذد اٌّٛاد اٌزع١ّ١ٍخ اٌزٟ رُ رٛص٠عٙب؟ 

 أٚ اٌزٛص٠ع؟ٓ طش٠ك لٛائُ اٌجش٠ذ اإلٌىزش١ٔٚخ وُ عذد األشخبص اٌز٠ٓ ٚطٍذ ٌُٙ ع 

 ؟اٌخبص ثششوبئه د األشخبص اٌز٠ٓ ٚطٍذ ٌُٙ عٓ طش٠ك لٛائُ اٌجش٠ذ اإلٌىزش١ٔٚخ أٚ اٌزٛص٠عوُ عذ 

 وُ عذد اٌّمبالد أٚ اٌزمبس٠ش اٌزٟ غطذ ِٛضٛعه؟ 

 وُ عذد األشخبص اٌز٠ٓ ٚطٍذ ئ١ٌُٙ عٓ طش٠ك ٚعبئً اإلعالَ؟ 

 وُ عذد اٌششوبء اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ اٌشغجخ فٟ اٌزعبْٚ ِعه فٟ اٌعبَ اٌّمجً؟ 

 

 :، عً ٔفغه األعئٍخ اٌزب١ٌخ(اٌغب٠خ اٌثب١ٔخ)اٌزٟ رّذ رعجئزٙب  الوىاردُ وُ م١١زٌ

 وُ عذد اٌىالة اٌزٟ رٍمذ اٌزطع١ُ؟ 

 وُ عذد اٌح١ٛأبد اٌزٟ رٍمذ اٌزطع١ُ؟ 

 ِب ٘ٛ عذد اٌٍمبحبد اٌزٟ اعزخذِذ ٘زٖ اٌعبَ ِمبسٔخ ثبٌعبَ اٌّبضٟ؟  

 وُ عذد اٌح١ٛأبد اٌزٟ رُ ئخظبئٙب؟ 

 ّٛ؟االرظبي اٌّدزّع٠ًٟ اٌزٞ رّىٕذ ِٓ خّعٗ ألٔشطخ ِب ٘ٛ حدُ اٌز 

 ِب ٟ٘ اٌم١ّخ اإلخّب١ٌخ ٌٍذعُ اٌزٞ حظٍذ ع١ٍٗ ِٓ اٌششوبد ٚاٌّإعغبد؟ 

 ِب ٟ٘ اٌم١ّخ اإلخّب١ٌخ ٌٍذعُ اٌع١ٕٟ اٌزٞ حظٍذ ع١ٍٗ ِٓ خ١ّع اٌششوبء؟ 

  ّٞىٕذ ِٓ خّعٗ ٌذعُ اٌدٙٛد اٌّغزمج١ٍخ؟رِب ٘ٛ حدُ اٌز٠ًّٛ اٌز 

 

 :، عً ٔفغه األعئٍخ اٌزب١ٌخ(اٌثبٌثخاٌغب٠خ ) الخعليوي ل الوجخوعياالحصاٌزم١١ُ 

 وُ عذد األشخبص اٌز٠ٓ رثمفٛا وٕز١دخ ٌالرظبي اٌّدزّعٟ اٌزٞ لّذ ثٗ؟ 

  ٟ؟ٚصعزٙب ِٕظّزهوُ عذد اٌّٛاد اٌزع١ّ١ٍخ اٌز 

  ؟ششوبؤنوُ عذد اٌّٛاد اٌزع١ّ١ٍخ اٌزٟ ٚصعٙب 

 ص بداء الكلب؟كم عدد المدارس التً شاركت فً التعلٌم الخا 

  ؟اٌزع١ٍّٟ االرظبي اٌّدزّعٟكم عدد الطلبة الذٌن وصلت إلٌهم من خالل 

  المحلٌات التً تمكنت من بذل جهود تعلٌمٌة؟/ كم عدد المناطق 
 

 معرفتهإلجراء المسوح المكتوبة أو عقد مجموعات النقاش مع الجمهور المستهدف لتقٌم  ، ابحث عن فرصتقييم النتائجحتى تتمكن من 
 تجاه الوقاٌة من داء الكلب والسٌطرة علٌه فً موقعك؟  وأسلوبه وسلوكه

 
 ___________________________ كٌف ستقوم بتقٌٌم برنامجك؟ 
 ______________________________________________________________________ 

 
 __________________________ من سٌكون مسؤوالً عن إعداد التقرٌر المكتوب؟ 



 
 _________________________ من سٌتلقى نسخة من تقرٌر التقٌٌم المكتوب؟ 
 ______________________________________________________________________ 

 
 

 :جدول تلخٌصً
أن ٌساعدك فً خطة االتصال العامة ٌمكن لهذا الجدول  .أكمل الجدول التلخٌصً أدناه لٌساعدك على تجمٌع العدٌد من الخطوات السابقة

 .الخاصة بك

 
 الرظبي اٌّدزّعٍِٟخض ٌ

 اٌخظ اٌضِٕٟ ٌٍٕشش  لٕٛاد اٌزٛص٠ع اٌثب١ٔخٚسعبئً اٌذسخخ األٌٚٝ  اٌدّٙٛس اٌّغزٙذف

 :اٌدّٙٛس األعبعٟ

 

      

      : اٌدّٙٛس اٌثبٔٛٞ

       : اٌدّٙٛس فٛق اٌثبٔٛٞ
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