
دست یابی به اهداف  / مشکالتحل برای 
 ؟  چه کارهایی می کنیمسازمان باید 

1 



 
 

   حمایت گیری  
 اصول و راهبردها

 1395اسفند / وزارت بهداشت

  
 

پرستدکتر ابوالفضل وطن   
 موسسه ی توسعه سالمت هنگام
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تعاریف عمومی  
 حمایت گیری

توصیه درخواست کردن،  از حمایت گیری عبارتست
 مردم به نفع سایرایده  از یكدفاع کردن کردن، 
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تعاریف عمومی  
 حمایت گیری

توصیه درخواست کردن،  از حمایت گیری عبارتست
 مردم به نفع سایرایده  از یكدفاع کردن کردن، 
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حمایت گیر  
(Advocate) 

  رساندن صدای از حمایت گیری عبارتست

 از قدرت بهره منداناز قدرت به گوش  بی بهرگان



 حمایت گیری

در  . فن و هنر تأثیرگذاری بر نتایج و نتیجه گیری هاست  
ابعاد کالن این نتایج، سیاست گذاری عمومی و  

تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع در سیستم ها و  
.  نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند

بدیهی است که ابعاد گوناگون، نتایج این فعالیت های  
فردی و سازمانی  مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر  

 .می گذارند
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 تعریف سازمان جهاني بهداشت از حمایت گیری     

 

ترکیبی از فعالیت های انفرادی واجتماعی طراحی شده  
به منظور به دست آوردن تعهد سیاسی، حمایت  
سیاسی، توافق اجتماعی وحمایت سیستم ها برای  

 هدف یا برنامه ویژه  
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Advocacy 

8 



عبارتست از  حمایت گیری
تالش برای ایجاد تغییر با 

 قدرت صاحبانبر  تأثیرگذاری

9 



10 

 تغییر



عبارتست از  حمایت گیری
با  تغییرتالش برای ایجاد 

 قدرت صاحبانبر  تأثیرگذاری
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 تغییرات مورد انتظار در حمایت گیری؟

 فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اراده ی و نگرش ها در تغییر•

 قواعد و قوانین سیاست ها، در تغییر•

 تصمیم گیری ها در تغییر•

 اجرا و روش ها در تغییر•

 روش ها و سیاست ها از آگاهی در تغییر•

 پایش و رصد الگوهای تغییر•
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 سطح بین المللي

 سطح منطقه ای

 سطح ملي و ناحیه ای

 سطح شهر و محله

 سطح خانواده و بین فردی
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 قدرت
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 قدرت

 سازمانیمدیریت و فرهنگ مبحث مرتبط با  •

 عاملی بنیادی و تعیین کننده در روابط بین انسانی •

 توجه کمتر •

 ابهام و پیچیدگی •

 (منشاء بدنهادی)« محتاطانه»نگرش  •



 قدرت

میزان قدرت یك فررد  (. M5)یعني میزان کنترل یك فرد یا گروه بر منابع •
یا یك گروه با مقدار، تنوع و اهمیت منابعی که تحرت اختیرار و کنتررن آنران اسرت      

  .رابطة مستقیم دارد
 .قدرت نسبی است•

 .قدرت معموالً نامساوی توزیع می شود•

 .قرار می گیرد... قدرت تحت تأثیر سن، جنسیت، کالس اجتماعی، قومیت و •

 .قدرت و ساختار آن پویا است•
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 اشکال قدرت
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 (Power over)قدرت بَر 
 شایعترین فرم اِعمان قدرت •
 -برنررده»عمرردتاً در یررك حالررت •

 «بازنده
برخورداری از قدرت توسرط یرك   •

گروه برابرر اسرت برا گررفتن     /فرد
قدرت از دیگری و سپس اسرتفاده  
از قدرت برای ممانعت از دستیابی 

 .دیگری به آن
 !معموالً مسری•
 مثبتموارد •

 سطوح قدرت بر•
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 “  قدرت بَر”سطوح 

 : قدرت آشکار•
 تصمیم گیری قابل مشاهده؛  •

حوزة قدرت تعریف شده و مستند که قابلیرت  •

 ؛  ارجاع دارد
  اقتدار= مشروعیت و قانونمندی + قدرت •

 : قدرت پنهان•
چه کسی پای میز تصرمیم گیرری بنشریند و    •

 دستور جلسات چه باشند؛

 یا خفته "قدرت نهفته"•

 :  قدرت ناآشکار•
 !موضوعات از ذهن ها پاك می شود•

  «؟!ماهی از دنیای بیرون آب چه می داند»•
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 (Power with)قدرت با 
مفهوم پیردا  « با دیگران»قدرتِ فرد •

 .می کند

عالئق و دغدغه های مشترك گررد   •
هررم آمررده و قرردرت جمعرری ایجرراد  

 .می کند

واژة رایرج و جرایگزین   « مرا »ضمیر •
 .خواهد شد« من»

 (Power within)قدرت درون 
بر اعتمراد بره نفرس، خودآگراهی و     •

  .شناختن خویشتن داللت دارد
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عبارتست از  حمایت گیری
تالش برای ایجاد تغییر با 

 قدرت صاحبانبر  تأثیرگذاری
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 حمایت گیری به مثابه فرایند

 و( تغییر مورد نظر)یك برنامه ی حمایت گیری فرایندی است هدفمند •
که طی آن فرد یا سازمان سعی  ( استفاده از روش ها و تکنیك ها)فعان 

می کند تا تعهدی را از صاحبان قدرت اخذ کند و جمعی را برای توجه 
 .و حمایت از موضوعی خاص آماده سازد
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مرحله اصلی یك برنامه ی حمایت گیری موثر 8  

 !نیاز به تغییر در چه چیزی وجود دارد...تعیین روشن مسئله. 1

   smarterاهداف ...تعیین اهداف. 2
 چه اطالعاتی داریم؟...آنالیز محیط فعالیت. 3

 تحلیل ذینفعان. 4
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 حامیان مشوقان

 مخالفان دردسرآفرینان

 الگوی تحلیل ذینفعان

-درجه ی اهمیت   +     
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 مراحل اصلی یك برنامه ی حمایت گیری موثر

 !نیاز به تغییر در چه چیزی وجود دارد...تعیین روشن مسئله. 1

   smarterاهداف ...تعیین اهداف. 2
 چه اطالعاتی داریم؟...آنالیز محیط فعالیت. 3

 تحلیل ذینفعان. 4

 طراحی پیام ها . 5

 (و انتخاب تاکتیك های موثر مناسب تعیین استراتژی...طراحی مداخالت . 6
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27 

تاثیرگذاری    



تاثیرگذاری    

توانایی تغییر دیدگاه ها، نگرش و نحوه ی •
 .  تصمیم گیری دیگران است

 قابلیت ایجاد انگیزه و الهام بخشی به دیگران•
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-Lobby ( چانه زنی/ مذاکره/گفت وگو ) 

-Coalition (ائتالف) 

-Networking (شبکه) 

-Mediation (میانجی گری) 

-Media ( رسانه ای کردن)  

-Campaign (پویش)  
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-Lobby ( چانه زنی/ مذاکره/گفت وگو ) 

-Coalition (ائتالف) 

-Networking (شبکه) 

-Mediation (میانجی گری) 

-Media ( رسانه ای کردن)  

-Campaign (پویش)  
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 به معنی اِعمان نفوذ بر سیاستمداران و صاحبان•
 . قدرت است

  .یك البی کننده از اهداف مشخصی دفاع میکند•
گذاری و  تأثیرگذاری بر روند قانونکه معموال 

های اجتماعی  گیری روند تصمیمو گذاری  سیاست
   است

تصویب قوانین، اجرای )البی با قوای سه گانه •
 (قوانین و نظارت بر قوانین

نظام  با  البی زمانی که نیاز خاصی مرتبط•
 .است روش بسیار موثری استگذاری  قانون
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Lobby 



Lobby-گفت وگو با صاحبان قدرت 

شفاهی و چهره به چهره با فرد صاحب معموال •
 .گفت وگو می شود قدرت

 emailنامه یا •

  تلفن•
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Lobby-گفت وگو با صاحبان قدرت 

 گروه های البی•

 نگرش منفی به البی•

 تاثیرگذاری/ ارتباط/ مهارت های گفت و گو•
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 تاکتیکهاییبرایگفتوگویتاثیرگذار

34 

دالیل، حقایق....................اقناع منطقي   
 

 تأثیرگذاری از طریق هیجانات
توجه به عالئق و ارزش ها، ایده آن ها   

 

 !چه کسی گفت و گو می کند
 



 تاکتیکهایاثرگذار

کمکگرفتنازدیگران/یارگیری•
همدلیکردن/ایجادفهممتقابل•
جلبمشارکتدیگراندربرنامهریزی،/مشاوره•

تصمیمگیریوتغییر
توجهبهقوتها،باالبردنخلقویادآوریقدرتتاثیرگذاری•
(مبادله)بدهبستان•
ارجاعبهشخصیتهایشاخص•
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 ست؟ یشبکه چ
هسرتند   ییا سازمان هایاز افراد و  یشبکه، گروه

مبادلهه   بره  داوطلبانهه  که بره صرورت  
 ا کههاالیههاطالعههات، خههدمات و 

را  يمشترک یت هایفعال ایر  پردازند یم
ل به اهداف بره  ی دهند و خود را جهت نیانجام م

اسههتقالل   دهنررد کررهیسررازمان مرر یشررکل
 شهان مختهل   يا سازمانی یفرد

 .نشود
شبکه مداری است که از طریق آن   

اطالعات و ایده ها می تواند جریان پیدا کند  
 .و هم افزایی ایجاد کند



37 

در   فعاالنهارتباط شبکه ای یعنی 
جستجوی ارتباط با دیگران 
بودن؛ برای توانمند شدن و  

چیزی  . توانمندانه تر عمل کردن
بیش از کار کردن با یکدیگر؛  

افزودن کیفیتی جدید به  
 .همکاری های انسانی و سازمانی

 ست؟یشبکه ای چ ارتباط



میانجی گری راه حل جایگزینی است که  •
به افراد و سازمان ها کمك می کند تا  

تعارضات و مشکالت بین خود را کمتر  
کنند و به جای ستیزه و مشاجره به حل 
 .منطقی مسائل از طریق گفت وگو بپردازند
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 (Mediation)میانجیگری



این روش در شرایطی که سازمان با  •
سازمان های دیگر روابط مستمری دارد و 

دچار برخی مشکالت کوچك شده است به  
 .کار می رود

این کار معموال توسط شخص سوم  •
بی طرفی که عالقه مند به کمك به دو 

 .طرف می باشد انجام می شود
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 (Mediation)میانجیگری



چرامیانجیگریراهِِِحلمناسبیاست؟  

 .به سرعت قابل انجام است•

 .کم هزینه است•

 .معموال داوطلبانه است•

 .می تواند حافظ اسرار دو طرف باشد•

 .رویکردی آشتی جویانه دارد•

 .از خالقیت بهره می برد•

 .نیازمند انصاف و بی طرفی است•
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 میانجی

فردی است آموزش دیده یا دارای مهارت که به سازمان ها و افراد •
 .کمك می کند تا از طریق گفت وگو بر مشکالتشان فائق آیند

 .میانجی فرایند ارتباط و گفت وگو را تسهیل می کند•

 .نقش میانجی تنها تسهیل شرایط است نه صدور حکم و قضاوت•
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 مراحل اصلی یك برنامه ی حمایت گیری موثر

 !نیاز به تغییر در چه چیزی وجود دارد...تعیین روشن مسئله. 1

   smarterاهداف ...تعیین اهداف. 2
 چه اطالعاتی داریم؟...آنالیز محیط فعالیت. 3

 تحلیل ذینفعان. 4

 طراحی پیام ها . 5

 (و انتخاب تاکتیك های موثر مناسب تعیین استراتژی...طراحی مداخالت . 6

 برنامه ریزی و اجرا. 7

 پایش و ارزشیابی فرایند حمایت گیری. 8
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MEDIA ADVOCACY 

43 



44 

 شاد و سالمت باشید
وطن پرستابوالفضل   



 1387 ماه تیر /کشور بهزیستی سازمان توسعه و تحقیق دفتر /تهران /سازی شبکه اصون با آشنایی کارگاه در شده ارایه پاورپوینت /زارعی ایوب•

 1387 ماه تیر /کشور بهزیستی سازمان توسه و تحقیق دفتر /تهران /سازی شبکه اصون با آشنایی کارگاه در شده ارایه پاورپوینت /موسوی پدرام•

 کشور بهزیستی سازمان توسه و تحقیق دفتر /تهران /موسوی پرست،پدرام وطن ابوالفضل /سازی شبکه و مشارکت اصون کتاب•

 موسوی پدرام دکتر و پرست وطن ابوالفضل دکتر نوشته /محور اجتماع سازمان های مدیریت کتاب•

 موسوی دکتر و پرست وطن دکتر -1389 آذر /چابهار و قشم گیری حمایت کارگاه های در شده ارایه مباحث•

•Advocacy toolkit, a guide to influencing decisions that improve children's lives/ Unicef, 2010 

•A practical guide to successful advocacy, WHO 

•Now hear this the 9 laws of successful advocacy communications/ FENTON communication, 2009 

•Makiing  the connection legitimacy claim, legitimacy chain and northern NGO’s international 
advocacy/ Dr. Alan Hudson, 2000   
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 منابع مورد استفاده


