
NA خدمات جهانی

مبانی روابط عمومی



بیانیۀ روابط عمومی

 چرا روابط عمومی برای عضو NA اهمیت دارد
پیام NA این است "که یک معتاد، هر معتادی، می تواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد، میل به مصرف 

را از دست بدهد و یک راه تازه برای زندگی پیدا کند.''  روابط ما با جامعه به ما این توانایی را می دهد 
که پیام خود را به صورت گسترده با همگان به مشارکت بگذاریم، به نحوی که اگر کسی بخواهد از برنامۀ 

بهبودی ما سود ببرد بتواند ما را پیدا کند. ما خدمات روابط عمومی را به منظور ارتقاء آگاهی و اعتبار برنامۀ 
انجمن NA انجام می دهیم. ما پیام خود را بطور گسترده با کل جامعه، اعضای آتی یا احتمالی و با حرفه ای 

ها در میان می گذاریم. ایجاد و حفظ یک نگرش جذاب و روشن بینانه در تالش هایی که صورت می گیرد، به 
ما کمک می کند تا با جامعۀ بیرون از انجمن ایجاد رابطه نموده و آن را بهبود بخشیم. ایجاد و حفظ یک تعهد 

در اینگونه روابط به ما کمک می کند تا هدف اصلی خود را به پیش ببریم. اصول روحانی قدم ها، سنت ها، و 
مفاهیم، ما را در پی گیری اهداف روابط عمومی و تالش های مان در جهت ارتقاء اعتبار، خوشنامی و چشم 
انداز عمومی انجمن NA راهنمایی می کند. این اصول در جامعه، خدمات، رفتار شخصی و طرز برخورد 

اعضای انجمن بطور انفرادی،  قابل اعمال است.        

اطالع رسانی به حرفه ای ها و جامعه
 بیانیۀ زیر می تواند جهت اطالع رسانی به جامعه در مورد NA مورد

استفاده قرارگیرد:
انجمن NA سازمانی جهانی و جامعه مدار است که اعضایی با فرهنگ ها و زبان های مختلف را در خود جای 
داده است. NA در سال ۱۹۵۳ میالدی )برابر با سال ۱۳۳۲ هجری شمسی( تشکیل شد و رشد عضویت در آن 
به عنوان یک سازمان، در بیست سال اول در حداقل قرارداشت. از زمان انتشار کتاب پایۀ ما در سال ۱۹۸۳ 

میالدی )برابر با سال ۱۳۶۲ هجری شمسی( شمار اعضاء و جلسات بطور چشمگیری افزایش یافت. امروز*، 
اعضاء NA حدوداً ۶۷۰۰۰ جلسۀ هفتگی را در ۱۳۹ کشور برگزار می کنند. ما بهبودی از تأثیرات اعتیاد 

را از طریق کارکرد دوازده قدم و همچنین حضور مرتب در جلسات گروه، پیشنهاد می کنیم. فضای گروهی، 
امکان کمک گرفتن از دوستان بهبودی را فراهم نموده و شبکۀ حمایتِی مداومی را برای معتادانی که به دنبال 

یافتن و حفظ  یک زندگِی عاری از مواد مخدر هستند، ارائه می دهد.

نام انجمن ما، NA، تمرکز بر روی مادۀ مصرفی خاصی ندارد. انجمن ما هیج تفاوتی بین مواد مخدر مختلف 
و حتی الکل قائل نیست. عضویت رایگان است و ما هیچ وابستگی به ارگان های خارج از انجمن از قبیل 

دولت ها، مذاهب، نیروی انتظامی یا مؤسسات پزشکی و روانکاوی، نداریم. ما از طریق خدمات و همکاری با 
دیگرانی که در تالش برای کمک به معتادان هستند، تالش می کنیم تا به روزی برسیم که هر معتاد در هر جای 

دنیا فرصت تجربۀ پیام بهبودی ما را به زبان و فرهنگ خاص خود داشته باشد.

*از اردیبهشت ۱۳۹۵
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روابط عمومی به معتادان کمک می کند تا  
NA را بیابند

"روابط عمومی" در واقع روش دیگری برای گفتن این اصطالح 
است : "مراقب روابط مان باشیم". این مراقبت می تواند در مورد 

روابط مان با عموم جامعه، با سازمان های اجرای قانون، حرفه 
ای های متخصص در رشتۀ اعتیاد و حتی با یکدیگر کاربرد داشته 
باشد. زمانی که ما بطور 

مؤثر پیام بهبودی را 
به معتادی که هنوز در 

عذاب است  می رسانیم، 
در راستای هدف اصلی 

انجمن گام برداشته ایم. به 
منظور انجام چنین هدفی، 
انجمن NA باید به جامعه 

شناسانده شود و مورد 
احترام آن باشد. زمانی 
که حرفه ای هایی که با 
معتادان سروکار دارند 
از وجود انجمن آگاه بوده و نسبت به آن نظر مثبتی داشته باشند، 
احتمال اینکه اعضای احتمالی را به سمت برنامۀ ما هدایت کنند 

بیشتر خواهد شد. ما تالش می کنیم تا همان توجه، احترام و ارزشی 
را که برای  دوستان بهبودی خود قائلیم، نسبت به مردم بیرون از 
انجمن نشان دهیم. ما سعی 
می کنیم تا با افراد خارج 

از جلسات با همان احترام، 
مراقبت، و تّوجه ای رفتار 

کنیم که با یک عضو همدرد 
رفتار می کنیم. 

در برنامه، ما یادمی گیریم 
چگونه أصول یافته شده در 

قدم ها را در زندگی روزمره 
مان به کار گیریم. ما می 

توانیم تالش کنیم صداقت، 
روشن بینی، و تمایلی که 

آموختیم را به ادب و احترام برای همه تعبیر و تبدیل کنیم. وقتی ما 
این کار را انجام دهیم، حامل یک پیام قدرتمند و مثبت می شویم که 

NA چه می تواند به معتادی که هنوز در عذاب است بدهد.

اصول روحانِی روابط عمومی در عمل
همان اصولی را که ما از طریق کارکرد قدم ها و به کارگیری 

سنت ها و مفاهیم در زندگی شخصی و تالش های خدماتی مان می 
آموزیم در روابط مان با افراد و ارگان های خارج از انجمن، به 

کار گرفته می شوند. 

احترام متقابل را به نمایش بگذار 
برای ایجاد یک تعامل موفق تر با گروه های خارجی و سازمان 

های اجتماعی، ما اطالعات در مورد برنامۀ بهبودی و سنت های 
مان را با آنها در میان می گذاریم. این بدین معنی است که ما باید 

برای کسب دانش در مورد اهداف، کالم و ارزش های سازمان 
هایی که با آنها کار می کنیم، وقت بگذاریم.

قابل اعتماد باش
ما با هدف مستمر رساندن پیام به معتاد در حال عذاب که هدف 

اصلی ما می باشد، تحت اساسنامه ای عمل می کنیم که برگرفته از 
سنت ها و مفاهیم مان است. با بخاطر سپردن این هدف ما قادریم 

که با صداقت و درستی به نحوی عمل کنیم که مخاطب ما در 
جامعه به پیام شفاف و استوار ما اعتماد کند. 

انعطاف پذیر باش 
ما ممکن است نیاز داشته باشیم سازمان هایی که با آنها کار می 
کنیم با انعطاف پذیری پاسخگوی احتیاجات ما باشند، ما نیز می 
توانیم متقابالً کاری کنیم که همان گونه با انعطاف عمل کنیم. ما 

باید مراقب باشیم که به درخواست های آنان گوش دهیم و همزمان 
با در نظر داشتن اصول اساسی مان، تصمیم بگیریم که آیا قادر به 
انجام درخواست ایشان هستیم یا خیر. در بعضی موارد، ما ممکن 

است بخواهیم به بدنۀ خدماتی بزرگتری در انجمن رجوع کنیم تا به 
ما کمک کنند که درخواست ها انجام شوند.

با ثبات و پابرجا باش
در راستای تأمین خدمات برای جامعه ای بزرگتر، ما تالش می 

کنیم تا اطالعات صحیح و درستی را تهیه کرده و درجهت تسهیل 
گفتگوهای مداوم گام برداریم. وقتی که سازمان های دیگر بدانند که 
می توانند روی ما حساب کنند ما در درازمدت، در موقعیت بهتری 

برای رساندن پیام به معتادان در جستجوی بهبودی قرارمی گیریم.

اتحاد روحیه ای است که 
هزاران عضو در سراسر 
جهان را در یک انجمن 
روحانی که قدرت تغییر 

زندگی ها را دارد به هم پیوند 
می دهد.

 چگونگی عملکرد



4

''آیا ما با روابط عمومی گمنامی خود را می شکنیم؟"
به یاد داشته باشید که سنت یازدهم ما در مورد گمنامی در رسانه 

های جمعی—مطبوعات، رادیو و فیلم )و بطور وسیعتر اینترنت( 
صحبت می کند. سنت دوازدهم ما در مورد برابری همه ما، 

گمنامی—داخل NA از آن بابت که ''اصول را قبل از شخصیت 
ها'' قرار دهیم بحث می کند. تقریبآ هر نوع خدمتی، از ما می 

خواهد که با اعضای جامعه تعامل داشته باشیم.   

آیا خود-اتکایی به این معنی نیست که ما نمی توانیم هیچ کمکی از 
خارج دریافت کنیم؟

سنت هفتم ما استقالل انجمن NA را تضمین می کند. ما از عموم 
پولی درخواست نمی کنیم؛ و این باعث می شود تا هم تالش های 
خدماتی ما و هم پیام ما از نفوذ تأثیرات خارجی در امان بماند. ما 
با سپاسگزاری همانند سازمان های غیر انتفاعی دیگر کمک های 
خیرخواهانه ای مانند دادن تخفیف در پخش اطالعیه های خدمات 
عمومی یا اجاره بهای مکان جلسات را قبول می کنیم. اگر چنین 

تسهیالتی صرفاً برای NA نباشد، خود-اتکایی ما به خطر نخواهد 
افتاد.

آیا ما اصالً می توانیم روابط عمومی انجام دهیم؟
سنت یازدهم ما می گوید "خط مشی روابط عمومی ما بر اساس 
جاذبه است تا تبلیغ،" بنابراین کامالً واضح به نظر می رسد که 

NA قرار است یک سیاست روابط عمومی داشته باشد. خیلی ساده 
روابط عمومی ایجاد و حفظ رابطه ها است. ما با چنین حرکتی 

 NA در روابط مان، کمک می کنیم تا از جاذبه دار بودن انجمن
اطمینان حاصل شود. ما خواهان آنیم که انجمن NA در جامعه 
مورد شناسایی و احترام قرار گیرد تا اعضایی که ممکن است 
در آینده به ما  بپیوندند، بتوانند ما را پیدا کنند. ما در طی انجام 

کارهای روابط عمومی درگیر تبلیغات نمی شویم.

"تبلیغ چیست؟"
درکتاب چگونگی عملکرد، تبلیغ چنین تعریف شده است "هیاهو، 
ادعاهای غلو آمیز، ]و[ تأیید اشخاص معروف." درخدمت روابط 

عمومی تمام آنچه ما با عملکرد مان موظف به انجام آن هستیم 
این است که به اطالع جامعه برسانیم که دارای یک برنامه معتبر 

و موثق بهبودی هستیم. برای جاذبه دار بودن ما باید دیده شویم. 
اگرمعتادان درعذاب ندانند کجا ما را پیدا کنند، نمی توانند پیام ما 

را بشنوند.

خود-اتکایی و اطالعیه های خدمات عمومی
اطالعیه های خدمات عمومی می تواند برای ما فرصتی باشند 

جهت ایجاد رابطه ی همکاری با عموم مردم در جامعه مان. این 
پیشنهاد ارائه خدمات به مؤسسات خیریه راهی است که سازمان 

های عمومی و کسبه ها وارد روابط همکاری و تعاون در جامعه 
می شوند. بوسیله تجمیع تالش های مان با این سازمان ها و اتخاذ 
رویکرد تیمی، ما توانایی همکاری مان را به نمایش می گذاریم. 

ما خودمان را به این سازمان ها وابسته نمی کنیم یا نمی چسبانیم. 
بلکه، ما می توانیم این روابط را وارد حالتی بر پایه روحیه 

همکاری نمائیم.

ُسنت ها و خدمات ما
شما احتماالً در جلسات ما می شنوید که "سنت های ما قابل مذاکره برای دستکاری نیستند." در عین حال که آنها قابل مذاکره برای 

دستکاری نیستند، اما باب تعبیر و تفسیر به روی سنت های ما باز است. اگر شما برای هر مدتی در هر خدمتی در انجمن فعالیت داشته اید، 
ممکن است شاهد یک بحث داغ بوده باشید که عضوی دیگری را به "نقض" یا "شکستن" سنت های ما متهم می کند، و ممکن است دیگری 

همانطور قاطعانه آن را انکار کند. همۀ ما در مورد چگونگی بکارگیری سنت ها در خدمت عقاید شخصی داریم، اما بهترین راه برای 
اطمینان از هماهنگ ماندن با اصول راهنمای مان، از طریق فرآیند وجدان گروه است. در اینجا برخی عناوین وجود دارند که در هنگام 

بحث پیرامون کاربرد دوازده سنت مان در خدمت روابط عمومی، گروه ها و کمیته ها می توانند برای استفاده در نظر گیرند. 
فصل دوم کتابچۀ روابط عمومی و منابع ضمیمه شده، شامل بحث های عمیق تری در مورد دوازده سنت است که به خدمت روابط عمومی مربوط می 

شود. کتاب چگونگی عملکرد نیز منبعی عالی برای بحث دربارۀ سنت های مان است. ما کمیتۀ شما را تشویق می کنیم تا به صورت گروهی به بررسی 
این مسائل بپردازد و برای مشخص شدن اینکه چه چیزهایی با اصول راهنمای مان هماهنگی دارند بحث آزاد را تشویق می کنیم.  

  

خود-اتکایی به معنای چیزی بیش از بر عهده 
گرفتن سهم مالی خودمان است— به این معنی 

است که ما به مسئولیت مان در جهت ارائه 
اطالعات در مورد برنامه مان و مشغول 

برقراری روابط معنی دار با دیگرانی است که 
اهداف مشابه دارند.

کتابچه روابط عمومی، فصل ۲
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در یک کمیتۀ روابط عمومی/اطالع رسانی چه کاری انجام می 
دهیم؟

اولین برخورد بسیاری از ما با NA از طریق تالش های یک 
کمیتۀ روابط عمومی بود. ما احتماالً وقتی که پمفلت انجمن و آدرس 

جلسات را از اطاق اورژانس یک بیمارستان برداشتیم، یا آگهی 
انجمن را در کتابچۀ راهنمای تلفن یافتیم، و یا شماره تلفن ثبت شده 

روی یک پوستر دیوار محوطۀ دانشگاه مان را یادداشت کردیم، نمی 
دانستیم که آنها همه نتایج تالش های کمیتۀ اطالع رسانی بوده است.  

کمیتۀ روابط عمومی/اطالع رسانی فرصتی را در اختیار ما قرار 
می دهد که ما ِدین خود را نسبت به جامعه اَدا کنیم. ما با رساندن 

پیام بهبودی خود تأثیر مثبتی بر زندگی دیگران در جامعه خواهیم 
گذاشت. 

اطالع رسانی چیست؟
عضویت در کمیته ای که نتیجه فعالیت آن کمک به معتادان جهت 

یافتن انجمن باشد، پاداش غیر قابل توصیف به همراه دارد، که فقط 
باید تجربه شود. خدمت اطالع رسانی در انجمن NA بطور طبیعی 
تکامل پیدا کرده است. بسیاری از جوامع نام کمیته های خود را به 

''روابط عمومی'' تغییر 
داده اند که خود ایجاد 

و حفظ رابطه با جامعه 
را پرورش می دهد. 

درگذشتۀ نه چندان دور، 
برنامۀ ما نسبتاً ناشناخته 
بود. همین طور که ما به 

عنوان یک انجمن رشد 
کردیم و خدمات را توسعه دادیم، متوجه این نیاز فزاینده شدیم که 
به آگاهی جامعه نیاز داریم تا به معتادان در حال عذاب بیشتری 

دسترسی پیدا کنیم.  

''شما نمی توانید به دیگر سازمان ها وابسته شوید!''
مطلب فوق صحیح است! هرچند، واژۀ همکاری با وابستگی بسیار 
متفاوت است. وابستگی متصل بودن و مرتبط بودن است. خدمات 
روابط عمومی شامل همکاری با دیگر سازمان ها ازطریق ایجاد 
و حفظ روابط است. ما می توانیم به اتفاق با دیگر سازمان ها به 
طریقی با هم کار کنیم که برای هردوی ما مفید باشد. ما مراقب 

هستیم که از اصول راهنمای NA پیروی کنیم و متوجه می شویم که 
سازمان های دیگر ممکن است پایبند و متعهد به همان اصولی نباشند 

که ما هستیم.   

شروع به کار
قبل از شروع به مطرح کردن پروژه های روابط عمومی جدید یا 

پاسخ مثبت به درخواست حرفه ای ها، بیائید بررسی و در نظر 
بگیریم که داریم چه می کنیم، چگونه می خواهیم پیش برویم، و 

چرا ما داریم این خدمت را انتخاب می نماییم. اقدامات خدماتی ما 
روی انجمن جهانی مان تأثیر می گذارد. هدف ما پیش بردن این 

چشم انداز است که هر معتادی در جهان فرصت تجربۀ بهبودی را 
به زبان و فرهنگ خویش داشته باشد. 

جهت کمک به دستیابی به اهداف خدمات مان، ما یک بیانیۀ روابط 
عمومی دو قسمتی داریمـــ بخش اول بیانیه متمرکز روی عضو 

انجمن NA و بخش دیگر آن حرفه ای ها و جامعه را هدف گرفته 
است. ما رو به جلو به سمت اهداف روابط عمومی حرکت می کنیم 

که به ما کمک می کند از انجمن NA یک انتخاب قابل رؤیت و 
پُرجاذبه برای معتادان ساخته شود.

ما به وضوح و با شفافیت روشن می کنیم که انجمن چه خدماتی   •
را می تواند و چه خدماتی را نمی تواند به جامعه ارائه دهد.

ما اعضاء NA را بیشتر نسبت به نقش شان در تصور عموم از   •
NA آگاه می کنیم.

ما به صورت هدفمند تالش می کنیم تا جامعه، انجمن NA را به   •
عنوان یک سازمان مثبت و قابل اعتماد بشناسد.

ما روابط ارزشمندی را با حرفه ای ها و عموم جامعه ایجاد می   •
کنیم.

.

هدف اصلی تالش های روابط عمومی ما این است که 

داستان انجمن NA و آنچه برنامه ما به معتادان در حال 

عذاب ارائه می دهد را بگوئیم. به کار گیری گمنامی 

در جامعه بر این اصل شکل گرفته که گمنامی اساس 

روحانی تمام سنت های ماست، و همیشه یادآور این 

است که  اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.

چگونگی عملکرد
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مسئولیت فردی عضو NA چیست؟
خدمات اطالع رسانی به روش های مختلفی انجام می گیرند. کمیتۀ 

های اطالع رسانی PI و PR روابط عمومی می توانند نیازهای 
جامعه را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند بهترین شکل رساندن 
پیام ما چیست. خدمت اطالع رسانی اغلب شامل پاسخ دادن به 

درخواست ها برای اطالعات یا معرفی انجمن NA است. وقتی 
درخواستی صورت می گیرد، کمیتۀ اطالع رسانی یا روابط 

عمومی باید منابع مورد نیاز برای اجابت درخواست را ارزیابی 
کرده و تصمیم گیرد چگونه اقدام نماید.

وقتی که ما مسئولیت رفتار مان را در جامعه می پذیریم شکلی چنان 
ساده از اطالع رسانی اتفاق می افتد که به چشم نمی آید. وقتی ما خود 

را اعضای NA معرفی کنیم، هر یک از ما ممکن است در نظر 
آنهایی که با برنامه آشنا نیستند نماینده NA محسوب شویم. طرز تعامل 
و عملکرد ما با کارکنان محل هایی که برای برگزاری جلسات استفاده 

می کنیم، روی نگاه جامعه بر کل NA تأثیرگذار است.

چگونه کارها انجام می شوند؟
وقتی که یک عضو از یک فرد، دفتر نمایندگی، یا رسانه )وسائل 

ارتباط جمعی(، درخواستی جهت اطالعات انجمن دریافت می کند، 
می تواند این درخواست را به کمیتۀ اطالع رسانی/روابط عمومی 

انتقال دهد. برخی از راه هایی که ما اطالعات را به عموم ارائه 
می کنیم عبارتند از:

پاسخ دادن به درخواست مراکز درمان اعتیاد، ارگان های   .1  
مدنی، مدارس، سازمان های بهداشت و یا رسانه های گروهی 

برای ارائه معرفی حضوری.
توزیع پوستر، بیلبورد، آگهی - تراکت و دیگر اعالمیه های   .2  

خدمات عمومی به منظور آگاه نمودن جامعه از چگونگی 
دستیابی به ما.

برگزاری روزهای آموزش جامعه، جهت آگاه نمودن حرفه ای   .3  
ها و عموم، و کارگاه های آموزشی برای تعلیم و تربیت اعضای 

خودمان.

ارائه آدرس و اطالعات مربوط به وب سایت، فهرست   .4  
راهنمای جلسات )آدرس جلسات(، نامه های مطلع سازی، و 
پمفلت ها به کسانی که ممکن است در تماس با معتادان قرار 

گیرند.
همکاری با کمیته های بیمارستان ها و زندان ها و خطوط   .5  
تلفنی در پروژه های دارای اشتراک. جایی که یک کمیته 

جداگانه خطوط تلفنی وجود ندارد، یک کمیته اطالع رسانی می 
تواند مسئول کارکرد یک خط تلفن باشد.

اهمیت گمنامی چیست؟
ما همۀ تالش مان را می کنیم تا از ظاهر شدن در رسانه ها به 

عنوان اعضای NA و ارائه نام فامیل خود در صحنه های عمومی 
اجتناب کنیم. همچنین ما به خود یادآور می شویم که در هنگام 
برگزاری جلسات با نهاد های خارج انجمن جهت انجام خدمت 
روابط عمومی، تنها 

نباشیم.
این حیاتی است که سنت 
یازدهم را درنظر بگیریم 

و گمنامی شخصی 
خودمان را هنگامی که 

پیام انجمن را در رسانه 
های جمعی ارائه می 

دهیم، حفظ کنیم. ممکن 
است شرایطی ایجاد شود 

که ما تصمیم بگیریم 
از غیر معتادان حرفه 

ای آموزش دیده ای 
که گمنامی شان مسأله 
ای نیست در رسانه ها 

استفاده کنیم. ما همچنین 
روحیۀ پاسخگویی خود 
را به بدنۀ خدمات محلی مان و یا کمیتۀ فرعی حفظ می کنیم. مهم 

است به یاد داشته باشیم که این وظیفۀ جامعه نیست دنبال آشنایی با 
سنت های ما باشد، و ما می خواهیم این را مطمئن شویم که جامعه 
بفهمد، هیچ شخص یا گروه واحدی نمایندۀ کل انجمن NA نیست. 

به منظور اطمینان از این مورد، ما مسئولیت رعایت آن را با رفتن 
به صورت جفت یا گروهی به عهده می گیریم.

اعضا چگونه درگیر فعالیت می شوند؟
برای هر عضو عالقمندی در کمیتۀ روابط عمومی یا اطالع 

رسانی محلی نقشی وجود دارد. فعالیت ها، پیشنهادات، بازخوردها 
و شرکت شما ارزشمند و مورد نیازند. ما با آغوش باز از شما 

دعوت می کنیم تا در یک جلسۀ کمیتۀ اطالع رسانی شرکت کنید.

سنت ها انجمنی را توصیف 
می کند که هدایت جمعی آن 
از اصول روحانی سرچشمه 
می گیرد نه از شخصیت ها. 

این نوع از خودگذشتگی معنی 
همان کلمه ''گمنامی'' است که 
در سنت دوازدهم ذکر گردیده.

چگونگی عملکرد
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خواهد کرد تا نیازهای خدمتی را مشخص کنند، بجای اینکه روی 
عالیق کمیته ها به صورت مجزا تمرکز داشته باشند.

ترازنامۀ منابع 
دانستن اینکه ناحیۀ شما چه میزان پول می تواند به نیازهای 

خدماتی اختصاص دهد مهم است؛ این به شما کمک می کند تا 
تصمیم بگیرید چه کاری می تواند انجام شود. شما الزم است 

بدانید ناحیه شما از نظر مالی چه مقدار برای ارائه دارد، اما شما 
باید منابع انسانی را نیز در نظر بگیرید. اعضایی با مقاطع پاکی 

مختلف و تجربه های خدماتی متفاوت، اغلب برای خدمات مختلف 
مناسب می باشند.  

وارد عمل شوید 
با نمایان شدن کمبودهای 

شخصیتی مان از طریق فرآینِد 
ترازنامه نویسی، اکنون ما 

فرصتی برای مؤثرتر بودِن 
کوشش های خدماتی مان در 
اختیار داریم. ما مناطقی که 

مشخص شده اند دارای ضعف 
هستند را تغییر داده و بهبود 

می بخشیم. چنین عملکرد هایی 
می توانند ساختار خدماتی ما 

را ترمیم کرده، به ما اجازه دهد 
که با پیام امید خود به معتادان 

کمک برسانیم.

ترازنامۀ خدمات جاری
یک ترازنامۀ ناحیه ای می تواند به شناسایی اینکه چه چیزی کار 
می کند و چه چیزی نیاز به بهتر شدن دارد کمک کند. از طریق 

این روند، شما می توانید از آنچه که در بعضی کمیته ها واقعأ 
خوب کار می کند برداشت نموده و احتماالً در مورد آن خدماتی که 

ضعیف ترند به کار برید. 

 ترازنامه که کجا ممکن است در جامعه 
به NA نیاز باشد

ناحیه می تواند اطالعاتی را گردآوری کند تا ببیند چه کسانی نیاز 
به شنیدن پیام بهبودی NA دارند. این بدان معنی است که ببینیم 
بیشتر تماس های تلفنی از کجا با خطوط تلقنی گرفته می شود. 

این ایده برای این است که مشخص کنیم آیا اعضای احتمالی و یا 
افرادی هستند که در جامعه با معتادان سروکار دارند و نیاز است 

به پیام ما دسترسی پیدا کنند.

اولویت بندی کردن
اولویت بندی بدین معنی است که ما 
تعیین کنیم کدام پروژۀ های خدماتی 

 NA به نظر بیشتر از همه در جامعه
مورد نیاز است. شما ممکن است 

بخواهید برای الویت بندی ترتیب دادن 
یک مجمع گروهی که از همه اعضاء 

برای شرکت دعوت می کند را در 
نظر بگیرید. این به همۀ اعضاء کمک 

اصول پایه برنامه ریزی 
هنگامی که ما بطور مؤثر پیام انجمن را به معتاد در حال عذاب می رسانیم، معتادان بیشتری فرصت تجربۀ پیام بهبودی ما را خواهند 

داشت. برنامه ریزی راه را برای تحقق آن هموار می کند تا تبدیل به واقعیت شود و یک بخش مهم از ارائۀ خدمات مؤثر برای NA گردد. 
این حیاتی است که همه نتیجه مطلوب، یا هدف، و نقش خودشان در دستیابی به آن هدف را درک کنند. بر اساس نیازها و منابع ناحیۀ تان، 

می توانید تصمیم بگیرید که کدام یک از این فرایندها برای شما بهترین کارکرد را خواهد داشت. عالوه بر ایده هایی که ما اینجا به شما 
پیشنهاد میدهیم، در فصل ۳ کتاب روابط عمومی در مورد این موضوع اطالعات وجود دارد.

این حیاتی است که 
همه نتیجه مطلوب، 

یا هدف، 
و نقش خودشان در 
دستیابی به آن هدف 

را درک کنند.
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رساندن پیام بهبودی به داخل زندان ها و سازمان ها ببرند. اغلب، 
این اعضای بالقوه ممکن است قادر به شرکت در جلسات بیرون 
نباشند. برای این که مراکز، این جلسات را گزینه ای ماندنی در 

نظر بگیرند، مهّم است که NA توسط حرفه ای های حوزه عدالت 
کیفری شناخته شده و مورد احترام باشد.

بهداشت سالمت  
بسیاری از اعضاء ما NA را به دلیل توصیه هایی که توسط 
یک حرفه ای یا یک پزشک شده پیدا کرده اند. کلینیک های 

بهداشت عمومی، اتاق های اورژانس، و مطب پزشکان محل 
هایی هستند که در آنها برای ما فرصت جهت تعلیم حرفه ای های 

مراکز سالمت در مورد برنامه مان وجود دارد. حرفه ای های 
مراکز بهداشت سالمت برای درک مدل های پزشکی مراقبت 

از بیمارآموزش دیده اند. با مد نظر داشتن این مطلب، الزم است 
خدمتگزاران مورد اعتماد آماده باشند تا رویکرد NA را به عنوان 
یک برنامه بهبودی بر اساس پرهیز شرح دهند. اعضاء می توانند 

بوسیله نشریات مان حرفه ای ها را در مورد فلسفه پرهیز کامل 
آگاه کنند. ما می توانیم به حرفه ای ها توضیح دهیم که NA اعتیاد 
را به عنوان یک بیماریی می بیند که جسمی، احساسی، و روحانی 

بر ما تأثیر می گذارد. 
مضاف بر این که برنامه 

ما بر پایه حمایت همدردان 
و شرکت منظم در جلسات 

است نیز به توضیح چگونه 
کارکردن برنامه ما کمک 

می کند. ارائه آدرس 
جلسات و شماره تلفن 

آدرس ها نیز می تواند به 
شانس رسیدن پیام ما به 

آنهایی که به آن نیاز دارند 
کمک کند. 

ما آدرس جلسات فعلی و 
نشریه ارائه میدهیم تا آنها 

درباره برنامه ما مطلع شوند 
و این اطالعات را به کسانی 
که فکر می کنند ممکن است 
آنها از NA بهره مند شوند 

انتقال دهند.

مراکز درمانی و کلینیک های بیماران سرپایی
برآورد عضویت خدمات جهانی NA در سال ۲۰۰۹ نشان می 

دهد که تقریباً ۵۰ درصد اعضاء به واسطۀ تشویق کارکنان مراکز 
درمان اعتیاد جلسات NA را پیدا کرده اند. ایجاد و حفظ  روابط  با 

مراکز درمانی می تواند راهی برای اطمینان از رسیدن پیام ما به 
معتادان باشد. حرفه ای هایی درمان اعتیاد ممکن است از قبل با 

برنامۀ NA آشنایی داشته باشند اما ما می خواهیم که سطح آگاهی 
ایشان را با ارائه اطالعات، نشریات و آدرس جلسات، افزایش دهیم. 

مهم است درطی برقراری ارتباط با حرفه ای ها بگویم که انجمن 
ما منبعی برای اجتماع است و هیچ شرط عضویت، هزینه، یا حق 

 ،NA عضویتی ندارد. ما به خاطر می سپاریم که به عنوان اعضای
حفظ سنت های مان قسمتی از مسئولیت ماست؛ ما نمی توانیم از 
ارگان ها و سازمان های خارجی توقع داشته باشیم که به اصول 
راهنمای برنامۀ ما وفادار باشند. زمانی که خدمتگزاران مورد 

اعتماِد محلی اهداف و یک برنامۀ شفاِف مشخص برای تعامل با 
حرفه ای های درمان اعتیاد داشته باشند، ما از ایجاد یک رابطۀ 

سازنده، مداوم و همکاری اطمینان حاصل می کنیم. 

عدالت کیفری
نقش روابط عمومی NA در جامعۀ بزرگتر ایجاد و حفظ روابط 
با حرفه ای هایی که با معتادان کار می کنند می باشد. در حوزه 

عدالت کیفری این شامل دادگاه های مّواد مخدر، نمایندگی و 
سازمان های اجرای قانون، و عفو مشروط و افسران ناظر می 
شود. با مراقبت و دقت از اعضای خدمتگزار آموزش دیده ای 

که نگرش مثبت، زبان مناسب، و تمایل به همکاری در رعایت 
دستورالعمل های شان دارند، ما به این حرفه ای ها نزدیک می 
شویم. ما آدرس جلسات فعلی و نشریه را به ایشان ارائه میدهیم 
تا درباره برنامه ما مطلع شوند و این اطالعات را به کسانی که 

فکر می کنند ممکن است آنها از NA بهره مند شوند انتقال دهند. 
وقتی رابطه مان را با یک مرکز ایجاد کردیم بازدیدهای مکرِر 
پی گیرانه ای را انجام می دهیم. این مهّم است که تماس مان را 
حفظ کنیم و خودمان را برای هر سؤالی که ممکن است پیش آید 
در دسترس بگذاریم. کمیته های بیمارستان ها و زندان های ما 
پنل هایی را ساماندهی می کنند که جلسات را در تالش برای 

روابط عمومی در سطح شهر
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برنامه ریزی یک جلسه معارفۀ روابط عمومی 
کجا؟  کارکنان مدارس، مراکز بهداشت سالمت، دفاتر خدمات 

اجتماعی، و مراکز درمانی اغلب درباره NA درخواست اطالعات 
می کنند. یک نامه معرفی راهی مؤثر برای شروع به گفتگو با 
 NA یک سازمان خارجی و رساندن اطالعات اّولیه در مورد
است. غرفه ها و نمایشگاه ها در کنفرانس ها و نمایشگاه های 

سالمت نیز می توانند فرصتی برای ارتباط با افرادی که با معتادان 
کار می کنند ارائه دهد. ما می توانیم به این رخدادها به عنوان 

فرصتی جهت ایجاد ارتباطی که ممکن است در آینده منجر به ارائه 
معارفه شود نگاه کنیم. 

چرا؟  هدف ارائه 
معارفه NA این است که 

مخاطبین با یک درک 
اّولیه بنیادی از برنامه 

بهبودی NA آنها را 
ترک کنند. ما همچنین 

می خواهیم نشان دهیم که 
NA یک منبع با ارزش و 
معتبر جامعه است. آماده 
سازی دقیق، یک جلسه 

ارائه و معرفی می تواند 
یک فرصت عالی روابط عمومی باشد و به ما کمک کند تا هدف 

اصلی خودمان را محقق کنیم.

چه کسی؟  وقتی معارفه ای را برنامه ریزی می کنیم باید چندین 
عامل را در نظر بگیریم. اّول، ما از خود باید  بپرسیم، چه کسی 

مخاطب ما است؟ ممکن است انجام مقداری تحقیق به ما کمک کند 
و معارفه خود را متناسب با سلیقه شرکت کنندگان درست کنیم. 

دّوم، ما باید در نظر گیریم چه کسی ارائه معارفه را انجام خواهد 
داد. این انتخاب مهّم بستگی به اعضای خدمتگزاِر در دسترس و 

پوسترها، بیلبوردها، و 
اعالمیه های خدمات عمومی 
می توانند بسیار مؤثر باشند. 
ارائه دادن اطالعات اّولیه در 
مورد این که  NA چه هست 

و چه نیست مهّم است.

سطح تجربه آنها دارد. بعضی اوقات ممکن است  ما به فکر داشتن 
یک فرد ارائه دهنده غیر معتاد آموزش دیده بیافتیم. این می تواند 

به ما برای حفظ گمنامی مان در رخدادهای محلی کمک کند، و 
همچنین در برقراری ارتباط با حاضرین در یک رخداد حرفه ای 

مفید باشد.

چه چیز؟   ما می خواهیم به دقت بهترین راه دسترسی به 
مخاطب شناسایی سده خود را در نظر بگیریم. پوسترها، 

بیلبوردها، و اعالمیه های خدمات عمومی می تواند بسیار مؤثر 
باشد. ارائه دادن اطالعات اّولیه در مورد این که NA چه هست 
و چه نیست مهّم است. وقتی در حال ارائه معارفه در یک غرفه 

یا پنل هستیم، شرح کوتاهی از تاریخچه و توسعه NA ممکن 
است مفید باشد. همچنین توضیح دادن نقش قدم ها و ُسنت ها در 

برنامه بهبودی مان مهّم است. 

چه وقت؟  ما باید مواظب باشیم ارائه معارفه را در زمانی 
از روز برنامه ریزی کنیم که به احتمال زیاد برای شرکت 

کنندگان مناسب باشد. 

چگونه؟  بخشی حیاتی از هر معارفه ای برنامه ریزی است. زمان 
اختصاص داده شده به تمرین و آماده سازی می تواند به ارائه 

دهندگان معارفه کمک کند تا با قالب و مطالب آشنا شوند و زمان 
اختصاص داده شده را پُر کنند. ما می خواهیم دقت کنیم در خلق 

معارفه از زبانی آشنا استفاده کنیم که شنودگان ما به راحتی درک 
کنند. اگر جزوه ها یا پرسشنامه هایی برای پخش وجود دارند، ما 

باید در آنها نیز از زبان یکسان استفاده کنیم. 

جهت اطالعات بیشتر در مورد آموزش و آماده سازی برای ارائه 
معارفه، لطفاً به فصل ۴ کتاب روابط عمومی مراجعه کنید. منابع 

اضافی برای این فصل شامل یک نمونه معرفی نامه و فرمت ارائه 
معارفه می باشد.
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چه کسی مخاطب توست؟
رسانه ها می توانند یک راه عالی برای مطلع کردن جامعه در 

مورد NA و دستیابی به اعضایی بالقوه باشند، اما وقتی واقعیت 
هایی را درباره NA در رسانه ارائه و معرفی می کنید چند نکته 

برای مّد نظر داشتن وجود دارد. وقتی در حال برنامه ریزی 
پروژه تان هستید، جامعه خود را مّد نظر داشته باشید و تصمیم 

بگیرید چه فورمتی به احتمال زیاد می تواند به عضو بالقوه نفوذ 
کند. برای مثال، اگر شما در شهری زندگی می کنید که افراد 

زیادی از وسائط نقلیه عمومی استفاده می کنند، پویش 
)کمپین( نیمکت اتوبوس ممکن است تأثیر باالیی داشته 

باشد. مطمئن شوید در حال ارائه اعالمیه ای هستید 
که ایجاد عالقه می نماید وافراد را به جستجوی 
NA دعوت می کند، اما همچنین به طور شفاف 

و ساده در مورد برنامه ما اطالعات ارائه می 
کند. 

آیا ما منابع توسعه پویش رسانه 
خودمان را داریم؟

هنگام ارائه دادن اطالعات درباره 
NA به عموم، شما حتماً باید منابع 

انسانی ومالی جامعه NA را مّد نظر داشته 
باشید. بعضی از انواع رسانه از بقیه گران تر 

هستند، و شما به دنبال پیدا کردن آن خواهید 
بود که کدام یک برای جامعه خدماتی NA شما 

بهترین کارکرد را دارد. اعالمیه خدمات عمومی و 
''تلویزیون با دسترسی عمومی'' راهی هایی هستند 

برای بر قرار کردن ارتباط با عموم، معموالً بدون هیچ 
هزینه ای. جور کردن یک پویش رسانه ای می تواند 
فرصتی عالی برای تجمیع نیروها با ناحیه مجاور و 
شریک شدن در هزینه ها و منافع به دست دهد. شما 

همچنین ممکن است دریابید یک ناحیه یا منطقه نزدیک شما که 
منابع محلی را توسعه داده اند برای به اشتراک گذاشتن آن با شما 

جهت پیشبرد کوشش های PR شما تمایل دارند.

انتشار دادن پیام مان! 
ما به وسیله رسانه ها محاصره شده ایم! بعد از مشخص کردن منابع و نیازهای جامعه خود، ما می توانیم از روزنامه ها، اینترنت، رادیو، 

تلویزیون، نیمکت های اتوبوس، و بیلبورد برای رساندن پیام بهبودی NA به معتادی که هنوز در حال عذاب است استفاده کنیم. 

نتیجه مطلوب را در نظر بگیرید...
تالش های روابط عمومی NA در رسانه ها می تواند با چند چالش 

روبرو شود. ما الزم است گروه های محلی و کمیته های خطوط 
تلفن را از تالش های رسانه ای مان مطلع سازیم. ما امیدواریم در 
نتیجه هر پویش رسانه ای، یک افزایش در تماس ها و شرکت در 

جلسات داشته باشیم و می خواهیم تا آماده باشیم. وقتی که ما مراقب 
هستیم تا روابط عمومی مان را با برنامه ریزی و فروتنی انجام 

دهیم، قادر خواهیم بود NA را برای عموم جذاب ساخته و هدف 
اصلی مان را به پیش بریم.

در ُسنت یازده، می آموزیم که شخصیت هیچ کس 
از دیگری مهمتر نیست. ما به خودمان یادآور 

می شویم که وقتی با سازمان های خارجی 
مالقات داریم، به تنهایی نمی رویم. اگر از 
 NA ما درخواست شد راجع به بهبودی در

مصاحبه کنیم، جویای حمایت از طرف 
اعضاء با تجربه در جامعه خدماتی مان 
می شویم. ما یادمان هست برای ارائه 
معارفه مان با اعضاء کمیته بحث و 

گفتگو، برنامه ریزی، و تمرین کنیم. 
همچنین ما پاسخ گویی خود به بدنه 

خدمات محلی مان یا کمیته فرعی را حفظ می 
کنیم. این مهّم است که وظیفه عموم نیست با ُسنت 

های آشنا باشند، و ما می خواهیم مطمئن شویم 
آنها درک می کنند که هیچ یک نفر یا گروهی به 

عنوان نماینده کل NA نیست.
وقتی ما به دقت برنامه ریزی می کنیم، نیازهای 

جامعه مان را در نظر می گیریم، و مراقب هستیم 
اصول بهبودی را در تالش های مان به کار بندیم، 

ما می توانیم از رسانه ها در دسترسی به معتادی که 
هنوز در عذاب است استفاده کنیم.

جهت اطالعات بیشتر در مورد این که چگونه به شکل مؤثر پیام مان را 
در رسانه ها منتشر کنیم، لطفاً به فصل ۵ کتابچه روابط عمومی مراجعه 
کنید. منابع اضافی برای این فصل شامل نکات و نمونه هایی برای آماده 

سازی می باشد.

NA بهبودی را در سراسر دنیا به معتادان ارائه می دهد. ما بر روی بیمارِی اعتیاد تمرکز می کنیم تا یک نوع 
ماّده مخدر خاص. پیام ما به اندازه کافی گسترده است تا معتادان را از هر طبقه اجتماعی یا ملّیتی جذب کند. وقتی 
اعضای جدید به جلسات می آیند، تنها تّوجه ما به اشتیاق آنها برای رهایی از اعتیاد فعال است و اینکه ما چطور 

می توانیم کمک کنیم.
چگونگی عملکرد
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NA چشم انداز خدماتی
متام تالش های معتادان گمنام برخاسته از هدف اصلی گروه های ماست.

 بر اين زمينه مشرتک، ما متعهدانه پای می فشاريم.
چشم انداز ما آينده ای است كه در آن:

هر معتادی در جهان، چه زن چه مرد، اين امكان را دارد تا 
پيام ما را در قالب زبان و فرهنگ خود جتربه كند، و زندگی 

تازه ای را در پيش گريد.
در  هببودی،  موهبت  از  برخاسته  شوقی  با  اعضا،  تک تک 
كارهای خدماتی طعم رشد و شكوفايی معنوی را می چشند.

به منظور كمک به گروه ها در انتقال پيام هببودی ما، هيأت های 
خدماتی NA در رسارس جهان، شانه به شانه يک ديگر با روحيه 

احتاد و هم ياری تالش می كنند.
به  هببودی،  برای  معترب  برنامه ای  مقام  در  گمنام  معتادان 

رسميت و اعتبار جهانی دست يافته است.
صداقت، اعتامد و نيت خري، زيربنای متام كوشش های خدماتی ماست؛ 

كه خود به متامی متكی است بر راهناميی نريويی برتر و مهربان.
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