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نرشة إرشادية: االختبار املسبق لالتصال9

تبادل  النوع االجتامعي قبل  املبني عىل  العنف  الوقاية من  التي تركز عىل  للرسائل  املهم إجراء اختبار مسبق  من 
إىل نتائج عكسية بل  وسائل االتصال عىل نطاق واسع. فقد يؤدي االتصال الذي يُساء تفسريه أو يُعترب مهيناً 
وميكن أن يؤدي إىل ردود فعل عكسية ضد برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي أو األفراد. 

ينبغي وضع ما ييل يف االعتبار عند االختبار املسبق لعينات من الجمهور:

التنقيحات.   	 بعد  املسبق  االختبار  املسبق، مبا يف ذلك  االختبار  أجل  وامليزانية( من  )الوقت  التخطيط 

التواصل والتثقيف والتعليم يف االختبار املسبق )فهم عىل  	 الفنانني أو غريهم من املشاركني يف تطوير مواد  عدم إرشاك 
موضوعي(.  منظور  تقديم  يستطيعون  وال  باملحتوى  كبرية  دراية 

املستهدفة. 	 الجامهري  من  متنوعة  مجموعات  مع  والتعليم  والتثقيف  التواصل  ملواد  املسبق  االختبار  ضامن 

إيحائية. 	 أسئلة  عدم طرح 

املسبق.  	 االختبار  أثناء  املواد/الرسائل  عدم رشح 

االختالف معهم. 	 أو  املشاركني  عدم تصحيح 

املشاركني واحرتامها. 	 بآراء  االهتامم  إظهار 

الشائعة.  االتصال  ملواد  املسبق  لالختبار  التوجيهات  بعض  أدناه  الواردة  األسئلة  توفر 

امللصقات/الكتيبات/النرشات

انظر أوالً إىل الصورة يف امللصق/النرشة وأخربنا عام تراه.1. 

أنها »تقول«؟ 2.  تعتقد  ماذا  بأكملها.  امللصق/النرشة  إىل  انظر  واآلن 

هل تعتقد أن امللصق/النرشة تطلب منك فعل يشٍء ما ؟ ما هو هذا اليشء، إذا كانت اإلجابة نعم ؟3. 

من برأيك املقصود به ؟4. 

هل هناك أي يشء تجده مهيناً لك أو لشخص ما يف مجتمعك ؟ ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم؟5. 

هل هناك أي يشء تعتقد أنه غري صحيح؟6. 

التحديد يف هذا امللصق/النرشة؟7.  الذي يعجبك عىل وجه  ما 

التحديد يف هذا امللصق/النرشة؟8.  ما الذي ال يعجبك عىل وجه 

امللصق/النرشة؟9.  لتحسني  فعله  الذي ميكن  ما 

اإلعالنات اإلذاعية/املشاهد الدرامية

الدرامية.1.  اإلذاعي/املشاهد  يُرجى االستامع إىل اإلعالن 

مقتبسة من جامعة جونز هوبكنز/مركز برنامج االتصال  9



186

الدرامية.2.  اإلذاعي/املشاهد  اإلعالن  رسالة  تلخيص  يُرجى 

هل شعرت بأن اإلعالن يطلب منك فعل يشء ما ؟ ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم؟3. 

هل تضّمن أي يشء تعتقد أنه غري صحيح ؟4. 

من برأيك املقصود به ؟ هل هو شخص مثلك أم شخص آخر ؟5. 

هل هناك أي يشء تجده مهيناً لك أو لشخص ما يف مجتمعك ؟ ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم؟6. 

هل هناك يشء أعجبك فيه ؟  ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم ؟7. 

هل هناك يشء مل يعجبك فيه ؟  ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم ؟8. 

ما الذي ميكن فعله لتحسني اإلعالن اإلذاعي ؟9. 


