افْل استجبط ثشای عالهت

Health Communication
ثشلشاسی استجبط ثب گشٍّ ُبی هخبطت ثشًبهَ ُبی عالهت
ّ تالػ ثشای تبثیشگزاسی ثش آًِب ثب ُذف پیؾجشد ثشًبهَ
ُبی عالهت ،یکی اص ّظبیف هِن ّ ثشخغتَ آهْصػ
دٌُذگبى عالهت ثَ ؽوبس هی سًّذ .ثٌبثشایي آؽٌبیی
ثب افْل ّ هفبُین کبسثشدی ساُجشدُبی استجبطی ثشای
پیؾجشد اُذاف عالهت ،هی تْاى آهْصػ دٌُذگبى
عالهت سا ثَ افشاد هشخغ ثشای طشازی ّ اخشای ثشًبهَ
ُبی استجبطی هْثش عالهت تجذیل ًوبیذ .دس ایي ثخؼ
تالػ هی ؽْد تب گشٍّ ُذف دس اعتفبدٍ ػلوی ّ
ػولی اص ساُجشدُبی استجبطی دس ثشخْسد ثب هؾکالت
زْصٍ عالهت ،هِبست الصم سا پیذا کٌٌذ.

استجبط ()Communication
 ثشای استجبط تؼبسیف ثغیبسی اسائَ ؽذٍ اعت.
عبدٍ تشیي تؼشیف ثشای آى ایي اعت کَ استجبط،
فشایٌذ اًتمبل اطالػبت ،ازغبعبت ّ افکبس ثیي
هشدم اعت .ثب تکویل تؼبسیف ،هْاسدی ثَ ایي
تؼشیف عبدٍ افضّدٍ ؽذٍ اعت.

 فشآیٌذ اًتمبل اطالػبت ثب ّعبیل استجبطی
هختلف اص یک ًمطَ ،ؽخـ یب دعتگبٍ ثَ
دیگشی
 فشآیٌذ اًتمبل یک پیبم ثب ُذف ُوبًٌذی ّ
اؽتشاک فکش ثب گیشًذٍ پیبم دس صهیٌَ یک هْضْع
خبؿ

 فشآیٌذی کَ اص طشیك آى هدوْػَ ای اص هؼبًی
ًِفتَ دس یک پیبم ثَ ًسْی هٌتمل هی ؽْد کَ
هؼٌی دسیبفت ؽذٍ ُوبى هؼبًی ثبؽذ کَ
ؽشّع کٌٌذٍ پیبم لقذ داؽتَ اعت.
 فشآیٌذ اًتمبل یک هسشک (هؼوْال ً یک ًؾبًَ
کالهی ) اص فشدی ثَ فشد دیگش ثب ُذف تغییش
سفتبس دس اّ
 فشآیٌذ اًتمبل پیبم اص فشعتٌذٍ ثَ گیشًذٍ پیبم،
هؼٌبی هؾبثَ هؼٌبی هْسد ًظش فشعتٌذٍ پیبم
ایدبد ؽْد.

اًتمبل هؼٌب دس استجبط
ُ ذف یک استجبط ،دسیبفت هؼٌبی هْسد ًظش
ؽشّع کٌٌذٍ استجبط اعت .دس یک فشآیٌذ
استجبطی ،هؼٌبی هْسد ًظش ؽشّع کٌٌذ استجبط ثَ
فْست کلوبتً ،ؾبًَ ُب ّ سفتبسُبی هؾخقی
دس هی آیذ ّ سهض گزاسی هی ؽْد  .اًتظبس هی
سّد هخبطت ایي استجبط ثتْاًذ ثب دسیبفت ّ سهض
گؾبیی اص ایي کلوبت ً ،ؾبًَ ُب ّ سفتبسُب ،
ثَ هؼٌبی هْسد ًظش هٌجغ استجبط پی ثجشد.

هؼٌب دس ّخْد خْد اًغبى اعت
 پظ هی تْاى گفت هؼٌب دس ّخْد خْد اًغبى
اعت ّ لبثل اًتمبل ًیغت  ،دس ًتیدَ هوکي
اعت اص فشدی ثَ فشد دیگش هتفبّت ثبؽذ .آًچَ
دس طی استجبط هٌتمل هی ؽْد پیبم اعت کَ
هدوْػَ ای اص سهض ُب ّ ًِبد ُبعت ّ دسیبفت
هؼٌبی پیبم ثَ سهض ُبی اًتخبة ؽذٍ ثشای
استجبط ثغتگی داسد .

هشازل یک استجبط
 . 1 پیبم استجبطی اص طشیك زْاط هخبطت دسیبفت
هی ؽْد  .ایي پیبم استجبطی هی تْاًذ کالهی یب
غیش کالهی ثبؽذ  .پیبم ُبی کالهی ؽٌیذٍ هی
ؽْد ّلی پیبم ُبی غیش کالهی کَ هوکي اعت
ثَ فْست ًْؽتبسی یب ثَ فْست ػالین ّ ًؾبًَ ُب
ّ زتی سفتبسُب خْد سا ًؾبى دٌُذ  ،خْاًذٍ  ،دیذٍ
یب ؽٌیذٍ هی ؽًْذ  .ثغیبسی اص ثشًبهَ ُبی
استجبطی دس ُویي هشزلَ اّل ثب ؽکغت هْاخَ
هی ؽًْذ کَ هِوتشیي دلیل آى ػذم آگبُی اص
تْاًبیی ُب  ،ػبدات ّ تشخیِبت ؽٌیذاسی ّ دیذاسی
هخبطت اعت .

 . 2 تْخَ گیشًذٍ ثَ پیبم استجبطی خلت هی
ؽْد  .دس ُش صهبى هسذّدٍ ّعیؼی اص اطالػبت
ثب زْاط پٌدگبًَ دسیبفت هی ؽْد  .سّؽي
ثْدى ایي عیغتن ثَ هؼٌبی ُْؽیبسی فشد
اعت .سًّذی کَ دس آى ثخؼ هؾخقی اص ایي
هسذّدٍ ّعیغ اطالػبت ثشای دلت ثیؾتش
اًخبة هی ؽْد  ،تْخَ ًبم داسد ُ .ش استجبطی
ثبیذ ثتْاًذ تْخَ هخبطت سا ثَ ًسْی خلت کٌٌذ
کَ ثشای گْػ کشدى  ،دیذى یب خْاًذى آى تالػ
کٌذ .

 . 3 هستْای پیبم تْعظ گیشًذٍ دسک ّ فِویذٍ
هی ؽْد  .ثؼذ اص خلت تْخَ هخبطت ثَ پیبم ،
اّ تالػ هی کٌذ تب هفِْم آى سا دسک ًوبیذ .
سهض گؾبیی اص کلوبت ؽٌیذٍ ؽذٍ یب خْاًذٍ
ؽذٍ ّ ًؾبًَ ُب یب سفتبسُبی هؾبُذٍ ؽذٍ ّ
سعیذى ثَ هؼٌبی ًِفتَ دس آًِب  ،دسک سا ؽکل
هی دُذ  .ایي سًّذ کبهال ً رٌُی اعت ّ هوکي
اعت ثشداؽت اص یک پیبم یکغبى دس افشاد
هختلف هتفبّت ثبؽذ .

 . 4 هستْای پیبم تْعظ گیشًذٍ پزیشفتَ هی ؽْد .
دس یک استجبط تٌِب دسیبفت ّ دسک پیبم کبفی ًیغت
ثلکَ ُذف افلی  ،هْسد پزیشػ لشاس گشفتي
هستْای آى تْعظ هخبطت اعت  .ایدبد ایي
پزیشػ چٌذاى آعبى ًیغت ّلی ثَ تدشثَ ثبثت
ؽذٍ اعت پزیشػ یک ثبّسّ ،لتی کَ تبثیش آى سا
ثتْاى ثَ سازتی ًؾبى داد  ،عبدٍ تش خْاُذ ثْد .
ثَ ػالٍّ  ،تغییش ثبّسُبیی کَ ثَ تبصگی کغت
ؽذٍ ثبؽذ آعبى تش اص ثبّسُبیی اعت کَ ثَ هذت
طْالًی دس افشاد ّخْد داؽتَ ّ ًغجت ثَ ایي
ثبّسُب اػتمبد کبهل ثَ ّخْد آهذٍ اعت .

 . 5 دس گیشًذٍ پیبم تغییش سفتبس هْسد ًظش سش هی
دُذ  .دس ثغیبسی هْاسد ُذف یک فشآیٌذ استجبطی
اًتمبل آگبُی ّ هؼلْهبت یب افالذ ثبّسُب ّ ًگشػ
هخبطجبى اعت ّلی ُذف ًِبیی هب اص استجبط ثشای
عالهت  ،تمْیت سفتبسُبی عبلن ّ افالذ
سفتبسُبی هخبطشٍ آهیض اعت .پظ استجبطی کَ
هٌدش ثَ تغییش سفتبس دسگیشًذٍ پیبم ًؾْد  ،کبهل
ًخْاُذ ثْد  .ؽٌبعبیی ػْاهلی کَ تبثیش اعبعی
ثش سفتبس هخبطت داسًذ  ّ ،طشازی ساُجشد استجبطی
ثشای ثشخْسد ثب ایي ػْاهل  ،هی تْاًذ تغییش سفتبس سا
ثَ دًجبل داؽتَ ثبؽذ .

اخشای یک فشآیٌذ استجبطی








دس ُش استجبط اخضای ثبثتی ّخْد داسًذ کَ
ؽٌبخت آًِب هی تْاًذ دس طشازی ساُجشد
هٌبعت استجبطی ساُگؾب ثبؽذ .ایي اخضا
ػجبستٌذ اص :
 . 1هٌجغ پیبم یب فشعتٌذٍ
 . 2پیبم
 . 3گیشًذٍ یب همقذ پیبم
 . 4کبًبل استجبطی
 . 5ثبصخْسد یب فیذثک

هٌجغ پیبم یب فشعتٌذٍ
 ؽخـ یب گشُّی کَ ثب ُذف هؾخقی ثشای ثشلشاسی استجبط
الذام هی کٌٌذ ّ همبفذ ّ ًیبت خْد سا سهض گزاسی هی ًوبیٌذ
 .گبُی هوکي اعت دس ثشخی اص استجبط ُبی پیچیذٍ  ،هٌجغ
پیبم ّ سهض گزاس خذا اص یکذیگش ثبؽٌذ  .عبصًذگبى یک ثشًبهَ
تلْصیًْی کَ هستْای هْسد ًظش یک فشد  ،گشٍّ یب عبصهبى
خبفی سا دس ثشًبهَ خْد هی گٌدبًٌذ یب فشدی کَ ّظیفَ
ًْؽتي ّ تٌظین عخٌشاًی یک فشد کلیذی سا ثش ػِذٍ داسد ،
دس ّالغ سهض گزاسی اعت کَ ثشای ُذف هٌجغ پیبم تالػ هی
کٌذ  .ػْاهلی کَ هْفمیت یک هٌجغ پیبم سا تضویي هی کٌذ
ػجبستٌذ اص  :هِبستِبی استجبطی ؽبهل هِبست ُبی خْاًذى ،
هؾبُذٍ کشدى  ،گْػ کشدى ّ فسجت کشدى  ،تغلظ ثَ
هْضْع ّ هستْای پیبم ثَ ّیژٍ داؽتي ًگشػ ّ ثبّس فسیر
دسثبسٍ آى  ،پزیشػ هخبطت ّ ُوذلی ثب آًِب ّ ًْع سفتبس ّ
ػولکشد اّ ًغجت ثَ هْضْع .

پیبم
 ایذٍ افلی کَ لشاس اعت ثَ هخبطت هٌتمل
ؽْد  ،یب ثَ ػجبست دیگش آًچَ هخبطت لشاس
اعت اص یک ثشًبهَ استجبطی ثفِوذ  .پیبهِب هی
تْاًٌذ ثَ فْست کالهی یب غیش کالهی ثبؽٌذ ّ
ثب ُذف اطالع سعبًی ّ اسایَ اطالػبت  ،ایدبد
اًگیضٍ  ،تشغیت هخبطت ثَ پزیشػ ایذٍ ای
خبؿ یب اًدبم سفتبسی هؾخـ  ّ ،ثبالخشٍ
زشکت ثشای ػول هْسد ًظش هٌجغ استجبط  ،تذّیي
ّ هٌتؾش هی گشدد .

گیشًذٍ یب همقذ پیبم
 فشد یب گشُّی کَ ثب دسیبفت پیبم  ّ ،سهض
گؾبیی اص آى  ،هستْای پیبم سا دسیبفت ّ دسک
هی کٌذ  .ثب ػٌْاى گشٍّ ُذف یب هخبطت ًیض
ؽٌبختَ هی ؽْد  .ؽٌبخت کبفی اص گیشًذگبى
پیبم ّ داًغتي دسثبسٍ عطر آگبُی ّ ،ضؼیت
ػالیك ً ،گشػ ُب ً ،ظبم اسصؽی ّ ًیض تْاًبیی
ُبی آًبى  ،دس هْفمیت یک استجبط هْثش تبثیش
ثغیبس داسد.

کبًبل استجبطی
 هدشایی کَ ثشای اًتمبل یک پیبم هْسد اعتفبدٍ لشاس
هی گیشد  ،کبًبل استجبطی ًبم داسد کَ هی تْاًذ
ؽبهل ّعیلَ استجبطی ّ هسیظ استجبط ثبؽذ  .اگش
پیبم سا ثَ ثبس عٌگیٌی کَ لشاس اعت اص یک طشف
سّدخبًَ ثَ طشف دیگش فشعتبدٍ ؽْد  ،تقْس
کٌین ،کبًبل استجبطی ؽبهل لبیك ثشای خبثَ خب
کشدى ثبس ّ آة سّدخبًَ ثشای ایٌکَ لبیك دس آى لبدس
ثَ زشکت ثبؽذ  ،خْاُذ ثْد  .سعبًَ ُب ثَ ّیژٍ
سعبًَ ُبی خوؼی ( )Mass Mediaدعتَ هِوی
اص کبًبل ُبی استجبطی ُغتٌذ کَ ثَ فشاّاًی ثشای
اًتمبل پیبم هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشًذ .

اًتخبة کبًبل ُبی استجبطی ثَ ػْاهل
صیش ثغتگی داسد :







ًْع پیبم
ُذف هْسد ًظش فشعتٌذ پیبم
هخبطجبى یب گیشًذگبى پیبم
هْلؼیت اًتمبل پیبم
هٌبثؼی کَ دس اختیبس طشزبى ثشًبهَ استجبطی
لشاس داسد

ثبصخْسد یب فیذثک
ّ اکٌؼ یب پبعخی کَ دس صهیٌَ افکبس یب سفتبس
یک فشد ثَ اّ دادٍ هی ؽْد یب اص اّ دسیبفت هی
ؽْد  .فیذ ثک یک استجبط کوک کٌٌذٍ ثیي
دٌُذٍ ّ گیشًذٍ پیبم اعت کَ ثبػث افضایؼ
کیفیت دسک هتمبثل ؽْد  .دس یک فشآیٌذ
استجبطی هْثش  ،ثبصخْسد هٌبعت اُویت
اعبعی داسد .

ّیژگی ُبی یک ثبصخْسد هٌبعت
ػجبستٌذ اص :










اطویٌبى اص تْخَ هخبطت ثبصخْسد
آهبدگی ّ اؽتیبق ثشای دسیبفت ثبصخْسد دس فشد
اختقبفی ّ ّاضر ثْدى ثبصخْسد  :کلی گْیی ّ
اثِبم دس اًتمبل ثبصخْسد ،هبًغ تبثیش آى اعت
اطویٌبى اص ّخْد تْاى دسک ثبصخْسددس فشد همبثل
ّخْد اهکبى ّاکٌؼ ًؾبى دادى ثَ ثبصخْسد اسایَ
ؽذٍ
فشاُن آّسدى اهکبى ثسث دسثبسٍ ثبصخْسد اسایَ ؽذٍ
ایدبد ازغبط اػتوبد دس دسیبفت کٌٌذٍ ثبصخْسد
اعتفبدٍ ثیؾتش اص ثبصخْسدُبی تْفیفی ًغجت ثَ
ثبصخْسدُبی اسصیبثی کٌٌذٍ

اًْاع استجبط
 عَ دعتَ افلی دس اًْاع استجبط ُب ػجبستٌذ اص :

 . 1 استجبط ثیي فشدی ( Interpersonal
 )Communicationکَ ثیي دّ ًفش ّ ثَ ؽکل
هؼوْل چِشٍ ثَ چِشٍ ثشلشاس هی ؽْد  .دس ایي
ًْع استجبط اًْاع پیبم ُبی کالهی ّ غیشکالهی
هٌتمل خْاُذ ؽذ .

 . 2 استجبط گشُّی (  )GroupCommunicationکَ
دس آى یک ًفش ثب چٌذ ًفش استجبط ثشلشاس کشدٍ ّ
خْد سا هٌتمل هی ًوبیذ  .عخٌشاًی ثشای یک
گشٍّ اص افشاد ًوًَْ ؽٌبختَ ؽذٍ ایي ًْع
استجبط اعت .

 . 3 استجبط خوؼی ( )Mass Communicationکَ دس
آى اًتمبل پیبم ثَ تؼذاد صیبدی اص افشاد ّ دس یک صهبى
فْست هی گیشد ّ اًتظبس هی سّد دس گیشًذگبى پیبم
 ،اص افشاد ّ دس یک صهبى فْست هی گیشد ّ اًتظبس
هی سّد دس گیشًذگبى پیبم  ،هؼٌبی هؾبثَ ثب هؼٌبی
هْسد ًظش فشعتٌذٍ پیبم ایدبد ؽْد ً .وًَْ اسعبل
اطالػبت  ،ایذٍ ُب ّ ثشداؽت ُب اص طشیك ّعبیل
استجبطی ّ دسیبفت آى تْعظ تؼذاد صیبدی اص افشاد دس
یک صهبى سا دس سادیْ  ،تلْصیْى  ،سّصًبهَ  ،هدلَ ّ
عبیش سعبًَ ُبی خوؼی هکتْة ّ غیش هکتْة ،
هی تْاى دیذ .

ّیژگی ُبی یک استجبط خوؼی :
 دس یک استجبط خوؼی ّیژگی ُبیی ّخْد داسد
کَ آى سا اص اًْاع دیگش استجبط هدضا هی کٌذ  .ایي
ّیژگی ُب ػجبستٌذ اص :









 . 1گیشًذگبى پیبم دس استجبط خوؼی ً ،غجتب صیبد
ً ،بهتدبًظ ّ ًبؽٌبط ُغتٌذ .
 . 2اًتؾبس پیبم عشیغ اتفبق هی افتذ .
 . 3اکثش پیبم ُب چٌبى صهبى ثٌذی هی ؽًْذ کَ
ثَ طْس ُوضهبى ثَ اکثش هخبطجبى ثشعذ .
 . 4ثب اسعبل پیبم دس یک استجبط خوؼی ًْػی
تکثیش پیبم ثَ ّخْد هی آیذ .
ُ . 5ضیٌَ دسیبفت پیبم ثشای هخبطت چٌذاى صیبد
ًیغت .

هِبست ُبی اعبعی ثشای ثشلشاسی
استجبط هْثش :
 هِبست ُبی سهضگزاسی ّ سهض گؾبیی پیبم
استجبطی  ،الصهَ ثشلشاسی استجبط هْثش اعت کَ ثب
تْخَ ثَ اًْاع پیبم ُبی کالهی ّ غیش کالهی

هِبست گْػ کشدى فؼبل
 ؽٌیذى ( )Hearingثَ ػٌْاى الذاهی غیشفؼبالًَ
ثب گْػ کشدى ( )Listeningکَ ػولی فؼبالًَ
هسغْة هی ؽْد  ،هتفبّت اعت  .ثشای یک
استجبط هْثش ثبیذ ثتْاًین خْة گْػ کٌین .

 هی تْاى ایي هِبست ُب سا دس عَ گشٍّ هِبست
گْػ کشدى  ،هِبست عخي گفتي ّ هِبست
هؾبُذٍ کشدى لشاس داد .

هْاسد صیش هی تْاًٌذ ساٌُوبُبی هفیذی
ثشای گْػ کشدى فؼبل ثبؽٌذ :

هِبست گْػ کشدى فؼبل
 ؽٌیذى ( )Hearingثَ ػٌْاى الذاهی غیشفؼبالًَ
ثب گْػ کشدى ( )Listeningکَ ػولی فؼبالًَ
هسغْة هی ؽْد  ،هتفبّت اعت  .ثشای یک
استجبط هْثش ثبیذ ثتْاًین خْة گْػ کٌین .

هْاسد صیش هی تْاًٌذ ساٌُوبُبی هفیذی
ثشای گْػ کشدى فؼبل ثبؽٌذ :











دس ٌُگبم گْػ کشدى  ،آساهؼ خْد سا زفع کٌین ّ طجیؼی سفتبس
ًوبیین .
ثب تْخَ کبهل گْػ کٌین ّ زْاعوبى ثَ آًچَ هی ؽٌْین ثبؽذ.
دس ٌُگبم گْػ کشدى ّ ،ضؼیت ثذًی هٌبعت ثَ خْد ثگیشین .
فبفلَ هٌبعت ثب کغی کَ زشف هی صًذ سا سػبیت کٌین .
دس زیي گْػ کشدى  ،ثب طشف همبثل استجبط چؾوی ثشلشاس کٌین .
زشف طشف همبثل سا لطغ ًکٌین ّ هٌتظش ثوبًین تب عخي گفتي اّ ثَ
اتوبم ثشعذ.
دسثبسٍ آًچَ هی ؽٌْین گبسد ًگیشین ّ ثَ کغی کَ زشف هی صًذ
ثشچغت ًضًین .
دس ٌُگبم گْػ کشدى  ،ثَ طشف همبثل ازتشام ثگزاسین .
ُوضهبى ثب گْػ کشدى  ،ثب اسعبل ثبصخْسد  ،طشف همبثل سا ثشای
اًتمبل دسعت هستْای پیبم خْد یبسی کٌین .

هِبست هؾبُذٍ کشدى
 دسیبفت ًؾبًَ ُب ّ ػالئن استجبطی اص طشیك
هؾبُذٍ کشدى ّ دسک آًِب ً ،یبصی ثَ فشآیٌذی
فؼبل داسد کَ آى سا اص دیذى عبدٍ هتوبیض هی
عبصد .دس ّالغ  ،هؾبُذٍ کشدى  ،کبسی فؼبل ّ
ُذفوٌذ اعت ّ ثشای دعتیبثی ثَ ُذفی
هؾخـ اًدبم هی ؽْد .

ثَ ساٌُوبُبی صیش ثشای هؾبُذٍ کشدى
فؼبل تْخَ کٌین :
 دس زیي استجبط ثب هخبطت  ،زبالت چِشٍ ّ
زشکبت ثذى اّ سا صیش ًظش داؽتَ ثبؽین .
 ثب زضْس رُي هؾبُذٍ کٌین ّ زْاعوبى ثَ
آًچَ هی ثیٌین ثبؽذ .
 ثب هخبطت خْد ُوذلی کٌین ّ ثب لشاس دادى
خْدهبى ثَ خبی اّ ،دسثبسٍ آًچَ هی ثیٌین
لضبّت کٌین .

هِبست ُبی عخي گفتي
 اًتمبل پیبم ُبی استجبطی دس لبلت کلوبت ّ
خوالت ًیبص ثَ هِبستِبی خبؿ دساد  .هْاسد صیش
هب سا دس عخي گفتي دسعت ساٌُوبیی
هی کٌذ:








اص صثبى عبدٍ ّ لبثل فِن ثشای هخبطت اعتفبدٍ کٌین .
دلیك ّ کبهل عخي ثگْیین ّ هٌظْسهبى سا ّاضر ّ
سّؽي ثیبى کٌین .
دس ٌُگبم عخي گفتي  ،اص ثَ کبس ثشدى ػجبسات ّ ّاژٍ
ُبی اػتشاضی اختٌبة کٌین.
ُشگض دس عخي گفتي خْد اص صثبى تِذیذ اعتفبدٍ
ًکٌین.
دس عخي گفتي کلوبت ّ خوالتی ثَ کبس ثجشین کَ
هخبطت هب توبیل داسد ثؾٌْد .
دس ٌُگبم عخي گفتي هالزظَ هخبطت سا ثکٌین ّ
هتٌبعت ثب ّضؼیت اّ عخي ثگْیین

ًکبت هِن دس ثشلشاسی استجبط هْثش
 هْاسد صیش هی تْاًذ دس ثشلشاسیبستجبط هْثش اثش
هثجت ثگزاسد :








اعتفبدٍ هٌجغ یب فشعتٌذ پیبم اص کبًبل ُبی استجبطی
هتؼذد
ؽٌبخت ّیژگی ُب ّ تفبّت ُبی فشدی ّ اختوبػی
گیشًذٍ پیبم ّ تْخَ فشعتٌذ ثب آًِب
ُوبٌُگی هیبى دیذگبٍ ّ ًظشات فشعتٌذ ّ گیشًذٍ پیبم
تمْیت پیبم ُبی کالهی ثب کوک اؽکبل هختلف استجبط
غیش کالهی
عبصگبسی ؽیٍْ ّ سّػ اًتمبل پیبم تْعظ فشعتٌذٍ ثب
اًتظبسات گیشًذٍ پیبم
ّخْد تدشثیبت لجلی ثشای استجبط ثیي فشعتٌذٍ ّ گیشًذٍ
پیبم

تؼشیف  CDCاص استجبط
 « هطبلؼَ ّ اعتفبدٍ اص ساُجشدُبی استجبطی
ثشای اطالع سعبًی ّ تبثیشگزاسی ثش تقویوبت
فشدی ّ اختوبػی »

تؼشیف ثشًبهَ هشدم عبلن 2010اصاستجبط
 استجبط ثشای عالهت سا « ٌُش ّ في اطالع
سعبًی  ،تبثیشگزاسی  ّ ،اًگیضٍ ثخؾی
هخبطجبى فشدی  ،عبصهبًی ّ ػوْهی دسثبسٍ
هْضْػبت هِن عالهت » داًغتَ اًذ .

تؼشیفی دیگش اص استجبط
 « سّیکشدی چٌذ ّخِی ّ چٌذ سؽتَ ای  ،ثشای
دعتیبثی ثَ هخبطجبى ّ ثَ اؽتشاک گزاؽتي
اطالػبت ثب آًِبعت تب ثب تبثیشگزاسی  ،تؾْیك ّ
زوبیت اص افشاد  ،اختوبع ُب  ،کبسکٌبى ًظبم
اسایَ خذهبت عالهت  ،گشٍّ ُبی اختقبفی ،
تقوین گیشًذگبى  ّ ،ػوْم هشدم  ،سفتبس یب
عیبعتی کَ پیبهذُبی عالهت سا استمب
ثجخؾذ  ،تشّیح ؽْد » .

کبسکشد استجبط ثشای عالهت







اطالع سعبًی ّ تبثیشگزاسی ثش تقویوبت فشدی
یب اختوبػی هشتجظ ثب هْضْػبت عالهت
هجبدلَ دّ طشفَ اطالػبت
افضایؼ داًؼ ّ دسک هخبطجبى اص هؾکالت
عالهت
اًگیضٍ ثخؾی ثَ افشاد  ،گشٍّ ُب ّ اختوبع ُب
ثشای الذام دس خِت عالهت
تْاًوٌذ عبصی خبهؼَ
تغییش سفتبس هْسد ًظش

هشازل طشازی یک ثشًبهَ استجبط ثشای
عالهت










تؼییي ُذف کلی ( )Goalثشًبهَ
تؼییي اُذاف اختقبفی پیبهذی ( Outcome
(Objectives
تسلیل ّضؼیت (  ّ ) Situation Analysisتْفیف
هخبطت (Audience Profile
تؼییي اُذاف استجبطی ( Communication
)Objectives
تؼییي ساُجشدُبی استجبطی ( Communication
)strategies
تذّیي طشذ ػولی () Tactical Plan
تذّیي طشذ اسصؽیبثی () Evaluation Plan

تؼییي ُذف کلی ( )Goalثشًبهَ
 دس توبم ثشًبهَ ُب ُ ،ذف کلی  ،تْفیف
هختقشی اص چیضی اعت کَ لشاس اعت ثب اخشای
ثشًبهَ استجبط ثشای عالهت ثَ آى دعت پیذا
کٌین  .ػجبست « کبُؼ هشگ ّ ًبتْاًی ًبؽی
اص تقبدفبت ساًٌذگی دس ساًٌذگبى خْدسُّبی
ؽخقی » ًوًَْ ای اص ُذف کلی یک ثشًبهَ
اعت .

تؼییي اُذاف اختقبفی پیبهذی
((Outcome Objectives
 اُذاف اختقبفی ً ،تبیح هْسد ًظش طشازبى
ثشًبهَ استجبطی اعت ّ هی تْاًذ ؽبهل
سفتبسُبیی ثبؽذ کَ گشٍّ هخبطت ثبیذ اًدبم
دُذ ( اُذاف اختقبفی سفتبسی )  ،عیبعت
یب ػول خذیذی کَ ثبیذ دس خبهؼَ اخشا ّ ًِبدیٌَ
ؽْد ( اُذاف اختقبفی اختوبػی) ّ یب
ّاکٌؾی کَ عبصهبى ثبیذ دس استجبط ثب هؾکل
عالهت ًؾبى دُذ یب زوبیتی کَ ثبیذ اًدبم
دُذ (اُذاف اختقبفی عبصهبًی ).

اُذاف اختقبفی سفتبسی
 کذام عیبعت ُب ٌُ ،دبسُب یب عبختبس
اختوبػی  ،اص سعیذى ثَ ُذف کلی ثشًبهَ
زوبیت هی کٌذ ؟ (اُذاف اختقبفی
 اختوبػی )

اُذاف اختقبفی اختوبػی
 کذام عیبعت ُب ٌُ ،دبسُب یب عبختبس
اختوبػی  ،اص سعیذى ثَ ُذف کلی ثشًبهَ
زوبیت هی کٌذ ؟

اُذاف اختقبفی عبصهبًی
 کذام تغییش دس عبصهبى ثبیذ سش دُذ تب هب ثتْاًین
ثشًبهَ سا اخشا کٌین ّ ثَ اُذاف ثشًبهَ ثشعین ؟

تسلیل ّضؼیت (  ّ ) Situation Analysisتْفیف
هخبطت ((Audience Profile

 « ؽٌبعبیی ّ تْفیف دلیك ّ هجتٌی ثش
پژُّؼ کلیَ ػْاهلی کَ ثش سّی یک هؾکل
عالهت ّ ساٍ زل ُبی هشتجظ ثب آى تبثیش هی
گزاسًذ  ».تسلیل ّضؼیت ثب ؽٌبخت ّ تْفیف
خبهغ ّ پژُّؼ هسْس ثشای هخبطجبى اختقبفی
ثشًبهَ ّ افشاد ّ گشٍّ ُبیی کَ دس هْفمیت
ثشًبهَ استجبط ثشای عالهت ًمؼ داسًذ  ،ادغبم
هی ؽْد .

تؼییي اُذاف استجبطی
()Communication Objectives
 تغییش دس داًؼ ً ،گشػ ّ هِبست ُبیی کَ دس خِت
زوبیت اص ُذف کلی ثشًبهَ ُغتٌذ ّ هی تْاًٌذ
ثَ تغییشات سفتبسی  ،اختوبػی ّ عبصهبًی هٌدش
ؽًْذ  .ثَ ایي دّ ُذف استجبطی دلت کٌین :
 افضایؼ آگبُی اص سّػ ُبی پیؾگیشی اص اثتال ثَ
ایذص دس  10دسفذصًبى خْاى ایشاًی تب پبیبى عبل
1390
 افضایؼ دسک اُویت تؾخیـ صّدٌُگبم عشطبى
سّدٍ ثضسگ دس  50دسفذ ثِْسصاى خبًَ ُبی
ثِذاؽت تب پبیبى 1392

تؼییي ساُجشدُبی استجبطی
((Communication strategies
 دس ایي هشزلَ هؾخـ هی ؽْد کَ لشاس اعت
چگًَْ ثَ اُذاف اختقبفی پیبهذی ثشًبهَ
استجبطی دعت پیذا کٌین  .ساُجشدُبی استجبطی ،
تْفیف ُبی هفِْهی اص فؼبلیت ُبی استجبطی
ُغتٌذ کَ ثشای سعیذى ثَ اُذاف ثبیذ هذًظش لشاس
گیشًذ  .ثَ ًوًَْ ُبی ایي ساُجشد ُب دلت کٌین « :
ایدبد یک ؽجکَ اختوبػی ثشای زوبیت اص اًدبم
غشثبلگشی  HIV/AIDSدس ثیي گشٍّ ُبی پشخطش »« ،
تشّیح ثَ تبخیش اًذاختي ثبسداسی دس صًبى اصدّاج کشدٍ
ثب عي کوتش اص  18عبل اص طشیك هؾبّسٍ ُبی
لجل اص اصدّاج »

تذّیي طشذ ػولی () Tactical Plan
 دس طشذ ػولی  ،توبم خضئیبت هشثْط ثَ پیبم ُب
 ،هْاد  ،فؼبلیت ُب ّ کبًبل ُبی استجبطی ّ ًیض
سّػ ُبی پیؼ آصهْى آًِب ثب گشٍّ هخبطت
آّسدٍ هی ؽْد  .دس ایي طشذ  ،ثشًبهَ صهبًجٌذی
فؼبلیت ُب  ،ثْدخَ ثٌذی ّ ثشًبهَ ُوکبسی ثب
عبیش ؽشکبی ثشًبهَ کَ دس آى ّظبیف ّ
هغئْلیت ُب ثب هْافمت اػضب تؼییي ؽذٍ
اعت  ،دیذٍ هی ؽْد .

تذّیي طشذ اسصؽیبثی ( Evaluation
) Plan
 خضئیبت هشثْط ثَ ؽبخـ ُبی سفتبسی ،
اختوبػی یب عبصهبًی ثَ ُوشاٍ دیگش
پبساهتشُبی اسصؽیبثی دس ایي طشذ آّسدٍ هی
ؽْد  .سّػ ُبی خوغ آّسی ّ تسلیل دادٍ ُب ّ
ًیض ًسٍْ گضاسػ اطالػبت ثذعت آهذٍ ّ ُضیٌَ
ُبی هشثْطَ  ،ثخؼ ُبی دیگش ایي طشذ
خْاٌُذ ثْد .
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اص هیبى هؾکالت عالهت صیش یکی سا اًتخبة کٌیذ .
ثبال ثْدى هیضاى هشگ هْتْسعیکلت عْاساى دس اثش
تقبدف ساًٌذگی
پبییي ثْدى هیضاى ّاکغیٌبعیْى تْام ثبلغیي دس
صًبى خْاى
پبییي ثْدى هیضاى گضاسػ ػْاسك داسّیی دس ثیي
افشاد عبکي ؽِشُبی ثضسگ
اگش لشاس ثبؽذ ثشًبهَ استجبطی ثشای ثشخْسد ثب ایي
هؾکل طشازی کٌیذ  ،هشازل صیش سا ثشای هؾکل
اًتخبثی دس گشٍّ خْد اًدبم دُیذ :

 تؼییي ُذف کلی
 تؼییي اُذاف اختقبفی سفتبسی ( عَ هْسد )
 تؼییي اُذاف اختقبفی اختوبػی ( عَ هْسد
)
 تؼییي اُذاف اختقبفی عبصهبًی ( عَ هْسد
)
 تسلیل ّضغ هْخْد ّ ؽٌبخت هخبطت
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ثشًبهَ استجبطی ثشای ثشخْسد ثب هؾکل اًتخبة
ؽذٍ دس گشٍّ خْدسا ثَ یبد داسیذ .عبیش هشازل
طشازی ایي ثشًبهَ سا دس گشٍّ خْد اًدبم دُیذ :
تؼییي اُذاف استجبطی
تؼییي ساُجشد ُبی استجبطی
تذّیي طشذ ػولی
تذّیي طشذ اسصؽیبثی

با سپاس از بذل تىجو وعنایت شما

معاونت بهداشتی دانشگاه علىم پزشکی بابل
واحد آمىزش و ارتقای سالمت

babolamozesh@gmail.com

