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 بسياری از برنامه هايی که در حوزه سالمت با هدف تغيير رفتار طراحی
می شوند، بدون اصالح ديدگاه تصميم گيرندگان و ايجاد تغيير در 

 .  سياست های عمومی امکان پذير نيست
منشور اتاوا: 

توسعه سياست عمومي مرتبط با سالمت 

    (شغل، صلح، آموزش، عدالت و برابري)  

- سالمت توسعه محيط هاي حامی 

- تقويت اقدامات جامعه درزمينه سالمت 

- توسعه مهارت هاي فردي 

-  درمانیبازنگري سيستم خدمات بهداشتي 
 موفقيت آميز نخواهد بودحمايت افراد، سازمان ها و بخش های کليدی جامعه بدون . 
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 هدايت سياست عمومی به سوی پيشرفت زندگی افرادی که صدای
 .ضعيف تر و قدرت کمتری دارند

 فرآيندی که در آن تالش می شود بر تصميم گيری های مرتبط با
 .  سياست های عمومی تاثير گذاشته شود

 تالش برای تاثيرگذاری بر سياست های عمومی جامعه با استفاده از
اشکال مختلف ارتباطات ترغيب کننده که مخاطب آن افرادی 
هستند که مسووليت راهنمايی يا کنترل رفتارهای سازمانی، 

 .اجتماعی و گاه فردی را برعهده دارند
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 مجموعه ای از راهبردها، برنامه ها و فعاليت هايی که برای اصالح
سياست ها در جهت منافع برنامه مورد نظر طراحی و اجرا می شود و 
تالش آن برای تغيير در سياست های عمومی مرتبط با سالمت برای 

 .  تامين اهداف و منافع مورد نظر است

 استفاده از رويکردها، فرآيندها، دستورالعمل ها، منابع و راهکارهای
اختصاصی از سوی گروه يا جمعيتی خاص است که برای ايجاد تغيير 
اجتماعی يا سازمانی و تاثيرگذاری بر سياست عمومی يا خصوصی به 

 .  کار گرفته می شود
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 هدف درAdvocacy کسب حمايت وسيع و همه جانبه از ،
به عبارت ديگر قصد دارد کاری کند . موضوعات مرتبط با سالمت است

به عبارت ديگر، به جای . تا غيرمستقيم ولی موثرتر، رفتارها اصالح شود
جلب نظر و تاثير بر دريافت کنندگان برای استفاده از خدمات سالمت، 

قانونگزاران و )به افرادی که در رده های باالتر و تاثيرگذارتر قرار دارند 
 .  توجه دارد( سياستگزاران

 هدف درIEC  آن است که افراد و جوامع را درباره لزوم ايجاد و منافع
 . خدمات آموزش دهد و به تغيير رفتار ترغيب کند
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 رویکردها، فنون، 
 مواد و پيام ها 

 سياست های جاری
مرتبط با سالمت   

 سياست های  اصالح شده 
 مرتبط با سالمت 
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