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  : 1دستورالعمل شماره 

  رسانهاجراي فرآيند پيش 

  .قبل از تهيه رسانه اين مراحل بايد اجرا شود. هاي زير تشكيل شده است مرحله است كه از بخش 4اين فرايند شامل 
  ) :نيازسنجي(بررسي وضع موجود  -1

  : در اين مرحله 

ميزان شيوع و ميزان بروز مشكل مرتبط با سالمت در جامعه اندازه گيري شده و به اندميك يا اپيـدميك   �

  )بررسي وسعت. (مرتبط با سالمت در منطقه موردنظر توجه مي شود بودن مشكل

ميـزان درگيـري جمعيـت فعـال     , ميزان مرگ ومير , اهميت مشكل مرتبط با سالمت شامل بار بيماري  �

 .جامعه بررسي مي شود

هـا شـامل پراكنـدگي     ايـن ويژگـي  . ويژگي هاي جمعيت مرتبط با مشكل يا مخاطب بررسي مـي شـود   �

مواليـد و همچنـين خصوصـيات    , مـرگ وميـر   , ميزان مهاجرت , صوصيات ژنتيكي خاص خ, جغرافيايي

  .دموگرافيك فرهنگي و قوميتي جمعيت است
  :تدوين اهداف آموزشي  -2

  : اهداف آموزشي انتخاب شده بايد 

هاي آمـوزش سـالمت موجـود متناسـب      با قابليت. واقع بينانه باشد, دور از ذهن و دور از دسترس نباشد  �

  .هاي مخاطبان تناسب داشته باشد با قابليت .باشد

تعيين نوع تغيير و مدت زمان الزم جهت , هاي دموگرافيك مخاطبان  براساس شاخص. (اختصاصي باشند �

 .)ايجاد آن تعيين شوند

 .قابل اندازه گيري باشند �

 .براساس اهميت اولويت بندي شوند �

  :شناسايي مخاطبان  -3

  :شناخت مخاطب در رابطه با 

  خصوصيات فرهنگي �

 سطح سواد  ,شغل , جنس , خصوصيات دموگرافيك مانند سن  �

 نگرش و دانش, روانشناختي شامل عادات و رفتار  -خصوصيات رفتاري  �

 نيازهاي آموزشي  �

  :انتخاب رسانه  - 4

  :انتخاب نوع رسانه با توجه به 

  ضرورت تهيه رسانه جديد  �

 تناسب نوع رسانه با اهداف آموزشي �

 نه با طبيعت پيامتناسب نوع رسا �

 تناسب نوع رسانه با خصوصيات مخاطبين �

  تناسب رسانه با بودجه و منابع موجود �
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  : 2دستورالعمل شماره 

  اجراي فرآيند پيش آزمون رسانه

الزم است پيام را با گروه هدف مـورد   هاي چاپي ، قبل از چاپ و انتشار آن در سطح وسيع ، پس از تهيه طرح اوليه رسانه   

هدف از انجام پيش آزمـون تعيـين   . در پيش آزمون محتواي پيام و نحوه ارائه آن سنجيده مي شود .پيش آزمون نمودهنظر 

ها از  قابل درك بودن پيام براي گروه هدف ، تطابق و تناسب پيام ها با فرهنگ گروه هدف ، مرتبط بودن و واقعي بودن پيام

  . ديدگاه مخاطبان است

  

  : ون هاي اصلي پيش آزم روش

  . توان با استفاده از بحث گروهي يا مصاحبه عميق انجام داد پيش آزمون رسانه را مي

   :تعداد افراد شركت كننده در پيش آزمون 

دهد تا  نفر اطالعات كافي را به ما مي 15 – 20معموالً انجام پيش آزمون با . بستگي به پيچيدگي يامشكل بودن پيام دارد 

  .م گيري منطقي نمودبتوان بر اساس آن تصمي

  بحث گروهي براي بررسي طرح اوليه  2-3      :در بحث گروهي  

  بحث گروهي براي بررسي طرح نهايي  5-4          

  نفر براي بازنگري اوليه وثانويه طرح اوليه  10  : براي مصاحبه انفرادي عميق 

  نفر جهت طرح نهايي  15 – 20       

   : تواند پرسيده شودسواالتي كه در مرحله پيش آزمون مي 

  فكر مي كنيد نكته اصلي ارائه شده چيست ؟  −

 از شما خواسته شده چه كاري انجام دهيد ؟ −

  به نظر شما چه بخشي مبهم يا نامفهوم است ؟ −

  ؟ شود تر شدن رسانه مي چه چيزي سبب جذاب −

 دهد ؟ به من بگوئيد اين طرح گرافيكي چه چيزي را نشان مي −

 سازد ؟  چه عاملي احتمال خواندن اين اطالعات راتوسط خانواده ، دوستان يا همسايگان شما بيشتر مي −

  

  : نكاتي كه در انجام پيش آزمون بايد به آن توجه نمود 

  . اند بايد شروع شود فرآيند پيش آزمون از زماني كه مواد بسيار خام

 . يد تحليل ، تركيب و آناليز گرددجهت بازنگري مناسب ، نتايج هر مرحله پيش آزمون با
 : درصد از شركت كنندگان 90فرايند بايد آنقدر ادامه يابد تا تقريباً 

  . رود را در عكس ها مشاهده كنند آن چه كه انتظار مي −

 . آن چه كه انتظار مي رود را از نوشته ها درك نمايند  −

 . هيچ پيشنهادي براي تعيير نداشته باشند −
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  . چاپي بايد ابتدا بدون نوشته و سپس با نوشته پيش آزمون شوندعكس ها در موارد 

 . محل و زمان مالقات براي پيش آزمون بايد از نظر شركت كنندگان مناسب باشد 
 : افرادي كه پيش آزمون را انجام مي دهند بايد در مورد نكات زير مهارت داشته باشند

  .ه صحبت آزادانه نمايند از جواب هاي افراد حمايت كنند ، آنها را تشويق ب −

 . تصاوير پيام ها مطرح كنند  سواالت خاصي را در مورد كلمات ، −

  )3فرم شماره ( .پيشنهاداتي را در خواست نمايند كه موجب بهبود پيام يا تصوير گردد −
  

هاي آنها ثبت  العملبعد از هر جلسه افراد مسئول پيش آزمون بايد اطالعات كليدي را در مورد شركت كنندگان و عكس 

  نمايند،

   :گزارش بايد شامل موارد زير باشد 

  ...) تحصيالت و  سن ، جنس ، شغل ، (فهرستي ازخصوصيات مهم شركت كنندگان يا گروه  -

 )پوستر  صفحه اي از يك پمفلت ، ( نوع پيام پيش آزمون شده  -
 . كنند وص كلمات يا تصاوير چه فكر مياي در مورد اين كه شركت كننده يا شركت كنندگان در خص خالصه -

 . ها چه احساسي دارند خالصهاي در مورد اين كه شركت كننده يا شركت كنندگان در مورد پيام ، نوشته يا عكس -

كنند چه چيزهايي بايد تغيير كند و چگونه بايد تغييـر   اي در مورد اين كه شركت كننده يا شركت كنندگان فكر مي خالصه -

 . نمايد
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  ارزشيابي مواد نوشتاري از ديدگاه گروه هدف منتخب

  :مكان پرسشگري                                                                                   

  زن              مرد:     جنس 

  :سن

  در حد خواندن و نوشتن                             ابتدايي                                                راهنمايي                   :سطح تحصيالت

  تحصيالت عاليه                                        ديپلم                                         

  :شغل 

 خيلي كم كم بي تفاوت زياد زيادخيلي  موضوع رديف

      آيا مطالب ارائه شده در اين رسانه براي شما قابل فهم است؟ 1

      آيا تصاوير ارائه شده با مطلب ارائه شده هماهنگ است؟ 3

      به زيبايي طراحي شده است؟.آيا به نظر شما اين رسانه  4

      آيا حوصله كرديد تا پايان مطلب را بخوانيد؟ 5

      آيا محتواي مطالب به حد كافي شما را حساس كرده است ؟ 6

آيا مطالب ارائه شده باعث تشويق شما بـراي يـادگيري بيشـتر     7

 شده است؟

     

      اين رسانه براي شما مفيد بوده است؟) خواندن( آيا ديدن  8

      آيا استفاده از اين روش را براي اطالع رساني قبول داريد؟ 9

  

  آنچه در اين متن بيشتر از همه توجه شما را جلب كرده جيست؟ - 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................  

  چيست؟........................ پيشنهاد شما براي بهتر شدن اين  - 
....  
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 هاي آموزشي نكات مطرح در ارزيابي رسانه

  نكات مطرح در ارزيابي پمفلت 

  . مطالب با شرائط محلي منطبق باشد  -1

  . تصاوير با شرائط محلي منطبق باشد  -2

 . تصاوير  ارائه شده جالب باشد  -3

 . رنگهاي جذاب داشته باشد -4

 . مطالب با زباني ساده و قابل فهم ارائه شده باشد  -5

 .پيام ها كوتاه باشد -6

 .پيام ها باموضوع مرتبط باشد -7

 .پيام ها  تا حد امكان به صورت  مثبت ارائه شده باشد -8

  .با ارائه سوال هايي در متن و استفاده از ضمير اول شخص جمع مخاطب را بيشتر درگير نمايد -9

 . از لحاظ صفحه آرايي و طراحي شرايط مناسبي داشته باشد -10

واحد يا  نام فرد، ، )درصورت لزوم (در صفحه روي جلد، نام و نشان سازمان متبوعه،عنوان، تصوير متناسب با موضوع  -11

ل انتشـار در  سـا .گروه هدف هر پمفلت بهتر است قيد شـود . مركز تهيه كننده پمفلت وتاريخ انتشار ذكر شده باشد 

 .صورت نياز قيد شده باشد

پمفلت در صفحه روي جلد و يا صفحه آخر به گونه اي كه مشخص باشد ذكر شده   )تهيه كنندگان  (نام تهيه كننده  -12

  .باشد

 .در صفحه پشت جلد نشاني و شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر قيد شده باشد -13
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  )گوينده پيام , محتوا , تصوير , شعار , ويژگي ( نكات مطرح در ارزيابي  پوستر 

  .توجه به نكات زير به پربارتر شدن پوستر كمك ميكند ضمن آنكه ممكن است در يك پوستر تمامي آنها رعايت نشود 

  . سانتي متر است  60×  90ابعاد مناسب پوستر  – 1 

  . رنگ باشد  4رنگ و حداكثر  2تعداد رنگهاي مورد استفاده حداقل  -2

  . در زمينه پوستر از رنگ سفيد استفاده شده باشد  – 3

  . براي افزايش كارآيي و تاثير پوستر از رنگهاي متضاد و تند در كنار يكديگر استفاده شده باشد  – 4

  . پوستر تنها يك شعار داشته باشد  – 5

  ) كلمه 8حداكثر .(و سرعت بتوان آن را ديد شعار پوستر حتي االمكان كوتاه و به اندازه كافي درشت باشد تا به سهولت – 6

  . شعار پوستر به گونه اي باشد كه سبب جلب توجه مخاطب شده و او را متوقف سازد  – 7

  .  حداكثر انتقال  پيام و به خاطر سپردن  نكات كليدي را ممكن سازد, شعار پوستر پر معني باشد و با حداقل كلمات  – 8

  . واضح باشد تصوير پوستر بايد كامالً – 9

  .پيام تصويري با پيام نوشتاري مطابقت داشته باشد  – 10

  . پيام و محتواي پوستر با فرهنگ جامعه همخواني داشته باشد -11

  . تصوير به گونه اي باشد كه سبب جلب توجه مخاطب شده و او را جذب كند  – 12

  . تعداد عكس ها يا نقاشي ها محدود باشد  -13
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  . تصاوير پوستر روشن و جذاب باشند  – 14

  .پس زمينه بكار رفته در پوستر با محتواي آن ارتباط داشته باشد -15

  . براي درك بهتر افراد كم سواد از سمبل ها و نمادها در طراحي پوستر استفاده شده باشد  – 16

  . قدام موثر راهنمايي كندمحتواي پوستر بايد در مخاطب ايجاد قصد رفتار نمايد  يا او را جهت ا – 17

  . محتواي پوستر با آن مرتبط باشد  – 18

  . ساده و قابل درك براي مخاطب استفاده شود , از كلمات كم  – 19

  .مطالب بيش از حد در پوستر ارائه نشده باشد  – 20

  .آن در پوستر قيد شده باشد ) آرم ( نام سازمان يا موسسه تهيه كننده پوستر و نماد  – 21 

  .پوستر مي تواند در گوشه پوستر بصورت خيلي ريز ذكر شود) تهيه كنندگان ( نام تهيه كننده  – 22 

  

  :نكات مطرح در ارزيابي كتابچه 

  . اهداف آموزشي در هر فصل به تفكيك تعيين شده باشند  – ۱

  ) .نظر بيننده را جلب كند ( جلد كتابچه جذاب و با عنوان مرتبط باشد  – 2

  .صفحه باشد  32وحداكثر  12تعداد صفحات حداقل  – 3

  . منابع مشخص شده باشد  – 4
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  . محتوا ساده و روان باشد  – 5

  .محتوا براي گروه هدف قابل فهم باشد  – 6

  . جمالت حتي االمكان كوتاه باشد  – 7

  . اطالعات ساده وقابل فهم ارائه شده باشد  – 8

  . محتوا با اهداف آموزشي مرتبط باشد  – 9

  .محتوا براي گروه هدف مناسب باشد  – 10

  .مطالب خطاب به فراگير تنظيم گردد -11

  . از انواع تصاوير مناسب با موضوع استفاده شده باشد  – 12

  . تصاوير ومتن به تفكيك هر صفحه همخواني داشته باشند  – 13

   .تصاوير ساده و روشن باشند  – 14

  . تصاوير معرف محتوا باشند  – 15

  . تصاوير جالب و جذاب باشند  – 16

  . تاكيد اساسي برتصوير پردازي همراه متن هاي مكمل شده باشد , در تهيه كتابچه براي افراد كم سواد  – 17

  .ه باشدتاكيد اساسي بر متن همراه تصوير پردازي هاي مكمل شد, در تهيه كتابچه براي افراد با سواد  – 18
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كتابچه روي جلد ، صفحه اول يا صفحه آخر آن به گونه اي كه مشخص باشـد ذكـر   ) تهيه كنندگان(نام تهيه كننده  – 19

           .گردد

  *نكات مطرح در ارزيابي تيزر تلويزيوني

  

  .دقيقه باشد 3ثانيه تا حداكثر  10زمانبندي تيزر تلويزيوني مناسب، بين  -1

  .روشن بيان شده باشندمطالب به صورت ساده و  -2

 .مطالب بكار رفته در تيزر معتبر باشند -3

 .در انتخاب كلمات پيام تيزر دقت كافي شده باشد -4

 .محتواي تيزر با شرايط فرهنگي جامعه تطابق داشته باشد -5

 .محتواي پيام منافع مطالب را براي مخاطب بيان كند -6

 .محتواي تيزر كاربردي باشد -7

 .برخوردار باشدتيزر از جذابيت كافي  -8

 .كيفيت تيزر تلوويزيوني از نظر صدا مطلوب باشد -9

 .كيفيت تيزر تلوويزيوني از نظر تصوير مطلوب باشد-10

تيزر تلويزيوني به تركيبي خالق از صدا ،موسيقي و تصوير گفته مي شود كه در زماني بسيار كوتاه سـعي در معرفـي   * 

  ..پيام آموزشي ،كاال يا خدمتي دارد 

  

  :طرح در ارزيابي فيلم آموزشي ويدئويينكات م

  .محتواي فيلم آموزشي از دقت برخوردار باشد -1

  .محتواي فيلم از يكپارچگي برخوردار باشد -2
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 .محتواي فيلم از عدم تناقض برخوردار باشد -3

 .محتواي فيلم از شفافيت و سادگي الزم برخوردار باشد -4

 .محتواي فيلم آموزشي با زمان فيلم متناسب باشد -5

 .ي فيلم براي مخاطب كاربرد داشته باشدمحتوا -6

 .محتواي فيلم با خصوصيات مخاطبين تطابق داشته باشد -7

 .محتواي فيلم جذاب باشد -8

 .در محتواي فيلم خالقيت و نوآوري بكار رفته باشد -9

 .تاريخ،محل توليد و موسسه توليدكننده فيلم آموزشي مشخص شده باشد-10

  .كننده فيلم آموزشي به همراه تخصص آنها ارايه شده باشد مشخصات كارگردان ،نويسنده و تهيه -11

  .فيلم آموزشي اهداف آموزشي خود را براي مخاطب تشريح نموده باشد -12

  .براي استفاده مخاطب مناسب باشد) اندازه –نوع (فونت هاي متني فيلم  -13

  .تصوير در فيلم آموزشي مناسب باشد) كيفيت (وضوح و شفافيت  -14
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