
 

 گیری اصول حمایت
 های اجتماع محور  عینا از کتاب اصول مدیریت سازمان)این مطلب                                                                    

(آورده شده است دکتر ابوالفضل وطن پرست و دکتر پدارم موسوی ی نوشته



 

           مقدمه و کلیات

کلی عبارت است از  طوردر فرهنگ لغات انگلیسی به معانی متفاوتی به کار رفته است. مفهوم این واژه به Advocacyی واژه

تأثیرگذاری روی صاحبان قدرت برای ایجاد تغییراتی که به نفع کسانی است که فاقد قدرتند. در فرهنگ لغات انگلیسی 

Advocateکند یا از او دفاع ، فردی است که برای فرد دیگری شفاعت می

های فارسی رسد معادلکند. به نظر می کند و یا از طرف او صحبت میمی

گیری، مدافعه گری و پشتیبانی  ، حمایتAdvocacyی ک به واژهنزدی

 . 1ی فرنگی آن نیستندیک از این تعابیر کامالً معادل واژهباشد که البته هیچ

آید که فرد یا افرادی گیری علم و هنری است که زمانی به کار می حمایت

وجود پذیری و در کل نارضایتی از وضع م آسیب احساس نیاز، ضعف، کمبود،

کنند تا صدای آنها را به گوش  کنند و افراد دیگری تالش می می

تر  گیران برسانند. اجازه بدهید با ذکر یک مثال این مفهوم را روشن  تصمیم

 کنیم:

  

ترین بیماری با همسرش در یک روستای دور افتاده که از نزدیک

کرد. او سرطان ریه  کیلومتر فاصله داشت زندگی می 20درمانگاه 

های مسکن کرده بود. همسر بیمار از وخیم بودن اوضاع مطلع بود ولی داشت و از چند هفته قبل شروع به مصرف قرص

زدم، اضطراب و نگرانی زیادی را در فضای خانه توانست بیماری شوهرش را بپذیرد. هربار که به خانه آنها سر مینمی

ها های مسکن قبلی را دوباره تجویز کرده بود. اما این قرصکردم. پزشک درمانگاه یکی دو روز پیش قرصاحساس می

 توانست تعداد زیادی از آن قرص را از داروخانه بگیرد.کمیاب بودند و پیرمرد نمی

ها از من خواستند که از طرف بیمار و همسرش هر دو از این که دکتر داروی دیگری تجویز نکرده بود ناراحت بودند. آن

کنم. احساس کردم که این موضوعِ ظاهراً کوچک برای بیمار خیلی مهم است و بار بزرگی بر دوش او  ها با دکتر صحبتآن

ی کاری من با پزشک را خراب کند. دانستم که دخالت من ممکن است رابطهو همسرش گذاشته است. البته این را هم می

 کردم.  ولی خودم را در این مورد متعهد حس می

های کالس با ی بچهآید یک بار به جای همهانی مشهور بودم. قدرت بیان خوبی داشتم. یادم میاز بچگی به خوش سروزب

مان صحبت کردم و توانستم او را در مورد حل آنها قانع کنم. اما صحبت کردن با مردها مان در مورد مشکالتمدیر مدرسه

-تر بودند. دکتر درمانگاه هم مرد نسبتاً مسنی بود. کمبرایم دشوار بود. مخصوصاً مردانی که از نظر سنی از من خیلی بزرگ

گفت: گفتند میانه خوبی با بقیه ندارد. سرش تو کار خودش است. سرپرستار می حوصله. میحرف و خیلی جدی و احتماالً کم

                                                 
 گیری مورد استفاده قرار گرفته است.   در این نوشتار واژة حمایت  1

، فن و هنر تأثیرگذاری بر نتایج گیری حمایت

هاست. در ابعاد کالن این گیریو نتیجه

گیری گذاری عمومی و تصمیم نتایج سیاست

ها و در مورد تخصیص منابع در سیستم

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نهادهای 

های  سازمان هستند. بدیهی است که در

محور این نتایج مستقیماً بر زندگی  اجتماع

گذارند.مردم محله تأثیر می  



ها رفتارش با شود، اوضاع خیلی بهتر است. حتی در این روزوارد درمانگاه می« خیربه صبح»روزهایی که دکتر با گفتن 

 ها هم بهتر بود. مریض

گفته بود! تصمیم گرفتم با خود دکتر موضوع را مطرح کنم. قبل از شروع پذیرش « خیربه صبح»آن روز صبح دکتر 

 وگو فراهم شد. دل را به دریا زدم: بیماران، فرصت مناسبی برای این گفت

داروی تجویزی شما برایشان خیلی سخت است. آیا ی آقای دکتر دیروز سری به آقای ... زدم. به نظرم تهیه -

 تر باشد؟ی داروی آن راحتی دیگری بنویسید که تهیهامکان دارد نسخه

 ها؟ تغییر نسخه کلی دردسر دارد و ... همین پریروز صبح آن داروها را نسخه کردم. پزشک منم یا آن -

 رامی و با حفظ آرامش مجدداً توضیح دادم:دور شد. کمی فکر کردم و سپس دنبال او به راه افتادم و به آ

ی این داروهای نایاب هم ی مواد مورد نیازشان دشوار است و تهیهدر حال حاضر برای این پیرمرد و پیرزن تهیه -

ها کمک کنید تا زندگی برایشان کمی کنم به آنای نیست. من از شما خواهش میها موضوع سادهبرای آن

 عاگوی شما خواهند بود و ... تر بگذرد. یک عمر دراحت

 زند!ها سری میو باالخره او این کار را انجام داد و گفت در صورت لزوم فردا هم به آن

توانستم پس از پاسخ منفی اول، او را ترک کنم، اما احساس کردم این یعنی نادیده گرفتن نیاز و مشکل بیمار، برای می

به بیمار بگویم که خودش با دکتر تماس بگیرد و با او صحبت کند ولی  توانستمراحتی پزشک و حفظ غرور خودم. می

 گیرد. دانستم که پاسخ منفی میمی

 دانم.ی بیمار را انجام داده بود و بیمار خوشحال بود. من این را موفقیت بزرگی برای خودم میولی حاال دکتر خواسته

هاست. در گیری ها، نتایج و نتیجه گیریدر تصمیم تغییربرای ایجاد  قدرتن روی صاحبا تأثیرگذاریگیری فن و هنر  گفتیم که حمایت

 مثال فوق:

 دکتر، فرد صاحب قدرت؛

 بیمار، فرد نیازمند است؛

 گیری پرداخته است؛ پرستار فردی است که به حمایت

و تغییر مورد انتظار تعویض داروی بیمار است بطوری که شرایط 

 تر شود. برای بیمار آسان

 "تغییر"و  "قدرت"، "تأثیرگذاری"گیری  ت کلیدی در تعریف حمایتکلما

گذاری و قدرت  هستند. شاید بهتر باشد که در ادامه کمی به مفهوم تأثیر

 بپردازیم.

 



 گذاری تأثیر

تحت "ت: ترین تعریف برای این واژه این اس محور دارد. ساده نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف یک سازمان اجتماع "تأثیرگذاری"

 . "تأثیر قرار دادن و باعث تغییر در رفتار یا دیدگاه دیگران شدن

ها یا تکمیل آنها تا حد زیادی بر  محور نیاز دارد که برای محقق کردن اهداف سازمان خود و انجام فعالیت مدیر یک سازمان اجتماع

محور بستگی به قدرت تأثیرگذاری او بر روی  ازمان اجتماعدیگران تأثیر بگذارد. در بسیاری از موارد درجه موفقیت یک مدیر در یک س

های خودشان را برای پیشبرد  ها دارد. تأثیرگذاری، به این مفهوم که دیگران ترغیب شوند که منابع و مهارت دیگر افراد و سازمان

ز و خواست سازمان مرتبط شود و در اهداف سازمان )که همان توسعة محله است( به کار گیرند و نیاز و خواست آنها به نوعی به نیا

 همان راستا  قرار گیرد. 

شود  بخشی به دیگران است. ایجاد انگیزه باعث انرژی و تعهد در دیگران می ای از تأثیرگذاری قابلیت ایجاد انگیزه و الهام بخش عمده

 گیرند. و همه انرژی خود را برای احقاق اهداف به کار باشند  ها  ای که افراد با باالترین حد ظرفیتِ خود به دنبال اجرای فعالیت به گونه

 

 قدرت 

در یک سازمان و نحوة بکارگیری و تقسیم آن، جزء الینفکی از مباحث مدیریت و فرهنگ سازمانی است. با وجود « قدرت»مقولة 

شناسد و تعریف، تجزیه و تحلیل و  ها می انسانی در سازمان کننده در روابط بین آنکه علم مدیریت، قدرت را عاملی بنیادی و تعیین

داند، این مبحث و رویکرد به آن معموالً کمتر مورد  ساخت قدرت در یک سازمان را حائز نقشی مهم در کسب شناخت سازمانی می

محور قرار گرفته است. این موضوع شاید تا حدودی معلول ابهام و پیچیدگی مبحث  های اجتماع ها خصوصاً سازمان توجه سازمان

به عبارت دیگر همیشه یک نگرش اخالقی به قدرت به عنوان منشأ  .به این مفهوم باشد« محتاطانه»قدرت و همچنین نگرش 

 .2بدنهادی وجود داشته است

 

های  توان میزانِ کنترل بر منابع )اعم از انسانی، مالی، اطالعات، تجهیزات و ...( تعریف کرد که توسط افراد یا بخش قدرت را می

گردد. به این ترتیب، میزان قدرت یک فرد یا یک گروه با مقدار، تنوع و اهمیت منابعی که تحت اختیار  درون جامعه اِعمال می مختلف

بندی گردد؛ و این تقسیم و کنترل آنان است رابطة مستقیم دارد. قدرت امری نسبی و پویاست و معموالً به طور نامساوی تقسیم می

توان به سن، جنسیت، مرتبه )کالس( اجتماعی،  رهنگی و اجتماعی بسیاری قرار دارد که از آن میان میعموماً تحت تأثیر عوامل ف

 مذهب، قومیت و تحصیالت اشاره کرد.

 

 3تظاهرات قدرت

)چه مثبت و چه منفی( مفید خواهد بود. در حقیقت عدم توجه به  برای تجزیه و تحلیل بهتر قدرت، نگاهی به انواع تظاهرات قدرت

یة تظاهرات و سطوح قدرت در تجزیه و تحلیل قدرت موجب برداشت نادرست از فرهنگ اجتماع محلی، وضعیت و ساختار آن کل

                                                 
لرد "های خاص خود را نیز خواهد داشت. چنانکه های دشواریگیرد تحلیل قدرت ویژگیهای اجتماع محور که توجه به مدیریت مشارکتی بیشتر مدنظر قرار میبدیهی است که در سازمان- 2

 ".انجامد به فساد مطلق می ،مطلق قدرت، به فساد تمایل دارد و قدرت"اشاره داشته است:  "اکتون

 انسانی است. منظور بررسی قدرت از دیدگاه روابط بین - 3



باشد. خواهد شد. این در حالی است که اعمال قدرت یک رابطة دو طرفه یا چند طرفه بین چند نفر یا چند گروه یا یک سیستم می

 کارگیری قدرت نتیجه کار جمعی، گروهی و در افقی است.و عمودی است و گاهی اوقات بهگاهی اوقات از باال به پایین و یک طرفه 

 

 «روی یک  "بر"این حالت شایعترین فرم اِعمال قدرت در یک اجتماع است که در آن قدرت یک فرد )یا گروه( «: قدرت بَر

شود. به عبارت دیگر، برخورداری از قدرت  به کار گرفته می« بازنده -برنده»فرد )یا گروه( دیگر و عمدتاً در یک حالت 

توسط یک فرد/گروه برابر است با گرفتن قدرت از دیگری و سپس استفاده از قدرت برای ممانعت از دستیابی دیگری به 

ت. ها، فساد، تبعیض، خشونت و تبارگُماری اس ای از نتایج منفی اِعمال این نوع از قدرت در اجتماع، بروز سوءاستفاده آن. پاره

 گردد. این نوع تظاهرِ قدرت سطوحی دارد که در ادامة مطلب بیان می

 

شود. حتی کسانی که زمانی  بارها و بارها تکرار می« قدرت بر»نکته: اگر در اجتماع سایر تظاهرات قدرت بکار گرفته نشوند، 

قدرت، بکارگیری این نوع قدرت را آغاز اند، چه بسا خود نیز هنگام نیل به  قربانی اِعمال این نوع قدرت توسط دیگران بوده

 کنند! 

 «های مشترک گرد هم آمده و قدرت  کند. عالئق و دغدغه مفهوم پیدا می« با دیگران»در این حالت، قدرتِ فرد «: قدرت با

کند.  یابد و منفعت جمعی موانع فردی را در خود حل می افزایی می ها هم شود، استعدادها، دانش و توانایی جمعی ایجاد می

 خواهد شد. « من»و جایگزین اجتماع واژة رایج در « ما»ضمیر 

 دیدگاه مدیریتاما بر عکس در   تواند قدرت را افزایش دهد. مشارکت به طور عملی میدر این دیدگاه باور بر این است که 

 به کاهش در فرد/گروهدر یک  آن افزایش لذا دارد و یمقدار ثابت که قدرتحاکی از آن است  مستبدانه باوری که وجود دارد

آنکه از کس تواند افزایش یابد بی قدرت می سیستم،آن است که در یک  یدیدگاه مشارکت، اما انجامد دیگر می فرد/گروه

 . به عبارت دیگر:دیگری گرفته شود

 

 

 "قدرت با"رویكرد  "قدرت بر"رویكرد 

 قدرت

 .یک کمیت مشخص و ثابت است -

 .گیرد یاختیار سرچشمه م میزاناز  -

 .شود می اِعمال صاحبانِ قدرتاز سوی  -

و عاملی است  از باال به پایین جریان دارد -

 برای نفوذ به مردم.

 قدرت 

 .یک کمیت متغیر است -

 .گیرد سرچشمه می مردم در سطوح مختلفاز  -

گرفته های مشترک یک گروه به کار  ها و فعالیت از راه اندیشه -

 .شود می

 شود. و باعث نفوذ متقابل می اردجهات جریان د ةدر همافقی و  -

 

 1جدول 

 



 «دهی به زندگی و دنیای خود دارد. در  این نوع از تظاهرات قدرت اشاره به قدرت بالقوة هر فرد در شکل«: توانایی فردی

ن اینکه خود را دارد بدواجتماعی طور بالقوه توانایی ایجاد تغییر در زندگی  اعتقاد بر این است که هر فردی بهاجتماع سطح 

 الزاماً بخواهد دیگری را بازنده کند.

 «تصور »بر اعتماد به نفس، خودآگاهی و شناختن خویشتن داللت دارد. قدرت درون به ظرفیت فرد در «: قدرت درون

« قدرت با»و « توانایی»بستگی دارد. برخورداری از این قدرت معموالً منجر به تبلور « انداز، امیدواری کردن، ترسیم چشم

 شود.  یم

 

های اعمال توان بر انواع روش انسانی، می در یک نگاه کالن، در تحلیل قدرتِ قابل بکارگیری در درون اجتماع از حیث روابط بین

گرانه و با بکارگیری عوامل ترس و  تواند سلطه  متمرکز بود. در حالت قدرت بر، تأثیر صاحب قدرت می "قدرت با"و  "قدرت بر"

، صاحب قدرت از طریق مشارکت، دارای سهمی از قدرت "قدرت با"یابد و یا با ارائة پاداش و منفعت. در حالت  تجلی /تحدیدتهدید

 جمعیِ حاصله است.

 

 «:بر  قدرت»سطوحِ 

سازد، این حقیقت است که قدرت، همیشه آشکار و قابل مشاهده  در اجتماع را دشوار می« قدرت»یکی از عللی که تجزیه و تحلیل 

 را از نظر میزان عینی بودن تشریح کنیم:« قدرت بر»ای توضیح بیشتر الزم است که سطوح نیست. بر

مدیره و  گردد. به طور مثال، قدرت اعضای هیئت ارائه می  قدرت آشکار: در این سطح، قدرت به صورتی نمایان و تعریف شده -

دهد. معموالً  ت سازمانی در اختیار آنان قرار میمحور، قدرتی است که ساختار و مقررا یا مدیر عامل در یک سازمان اجتماع

شده و مستند است که قابلیت ارجاع دارد و اغلب برای افراد قابل درک و پذیرفتنی است. چنانچه این  حوزة این قدرت تعریف

این سطح شود.  تبدیل می« اقتدار»نوع قدرت با مشروعیت و قانونمندی اتخاذ شده باشد و مطلوب افراد سازمان باشد به 

 دهی نیروها و غیره به طور آشکار و عیان به کار گرفته شود. گیری، سازمان تواند در تشویق، تنبیه، تصمیم قدرت می

 

کمتر قابل مشاهده است و به همین علت تجزیه و تحلیل و مواجهه با آن دشوارتر « قدرت بر»قدرت پنهان: این سطح از  -

دار است. در  گیرد و کنترل و تأثیر نهایی را عهده جود دارد که تصمیم اصلی را میو« پشت پرده»است. در این حالت، قدرتی 

دارند که گوش شنوایی برای شنیدن نظرات آنان وجود  معموالً ابراز میاجتماع فاقد قدرت در  های چنین حالتی افراد یا گروه

 رسد. نمی« اصلی»گیرانِ  ندارد و دردِدل و مشکالتشان هیچ وقت به گوش رؤسا و تصمیم

شود. قدرت نهفته در حقیقت قدرت  یاد می "قدرت نهفته"حالت دیگری نیز برای قدرت پنهان متصور است که از آن به 

آشکاری است که خفته باقی مانده است )یا خفته نگاه داشته شده است( تا در صورت لزوم و در زمان مقتضی متجلی شود. به 

اش )مثل گفتگو و مذاکره(  های هدایت احساس ناامنی در موقعیتش کند و سایر روشعنوان مثال چنانچه فرد یا سازمانی 

 کارساز نباشد، چه بسا که آشکارا متوسل به اِعمال روابط مبتنی بر قدرت شود.

 



، این سطح از قدرت است. در چنین حالتی موضوعات و مشکالت «قدرت بر»قدرت نامحسوس: احتماالً ناآشکارترین سطحِ  -

های مختلف  شوند، بلکه از افکار و اذهان و سطوح آگاهی افراد در قسمت گیری مشاهده نمی بر روی میز تصمیم نه تنها

شود، آگاهیشان را نسبت به حق خود از  شوند. حتی افرادی که حقشان به وضوح در اجتماع پایمال می می« پاک»سازمان 

شود که به مرور با آن  برای افراد ترسیم می« دنیای دیگری» دانند. به عبارت دیگر دهند و وضعیت را طبیعی می دست می

ثمر و گاه خطرناک و نامناسب  معنی، بی کنند و خروج از آن چارچوب فکری و عملی برای افراد بی سازگاری کامل پیدا می

ماهی از دنیای بیرون آب چه می »شود. تعبیر  قلمداد می

 .برای چنین وضعیتی کاربرد دارد« داند!؟

 

 

 

 گذاری بر روی صاحبان قدرت تأثیر

گیری،  بندی مطالب باال باید گفت در موارد عمدة حمایت با جمع

شود و این  انجام می "قدرت بَر"گذاری بر روی سطوح مختلف  تأثیر

گردد. بدیهی است که  امر اکثراً در موارد قدرتِ آشکار لحاظ می

 است. گیری از قدرت پنهان و ناآشکار بسیار دشوارتر حمایت

 

 عیهای اجتما گیری و سازمان تحمای

ها  رود؛ وجدان ها باال می شود که دیگران بطور نسبی مطابق میل شما عمل کنند؛ آگاهی گیری: شرایطی ایجاد می در فرایند حمایت

شود؛ خالقیتی ایجاد و  ی میای قدردان شود؛ از یک کارخوب یا تأثیر مثبت ایجاد شده در زمینه شود؛ هویت افراد گوشزد می بیدار می

آید؛ احترام به دیدگاه بعضی افراد مهم و  شود؛ ائتالف به وجود می های ارتباطی جدیدی ایجاد می شود؛ پل ابتکار عملی نشان داده می

های مد نظر کارشناسان در  شود؛ دالیل و الویت سرشناس ابراز می

یر جامعة محلی )که پذ شود؛ نیازهای واقعی اقشار آسیب موضوعات ارائه می

شود و مسئولیت صاحبان قدرت در  در جلوی دید دیگران نیست( مطرح می

 گردد.  جامعه گوشزد می

توان  می محور های اجتماع ماهیت سازمانبا توجه به موارد ذکر شده و 

محوری  های هر سازمان اجتماع گیری را جزئی از فعالیت فعالیت حمایت

محور، تنها برای  ارند که یک سازمان اجتماعهایی نیز وجود د دانست. حالت

 گیری در موضوعی خاص ایجاد شده باشد.   انجام یک فعالیت حمایت

 

 پذیرد، مثالً: تواند به دالیل مختلف انجام  گیری می حمایت ای در یک سازمان محله

 به موضوعی مهم مردم محلهجلب توجه  -

 هدفمند و ستاعملی  گیری حمایتیک فعالیت 

 با فعالیت محور سازمان اجتماع طی آنفعال که 

 صاحبان قدرتکند تا تعهدی را از  میمدنی سعی 

  کند و جمعی را برای توجه و حمایت از اخذ

 خاص آماده سازد. یموضوع

 

 گیری بتواند  حمایتابتکارات هر چقدر که  

های سنی و جنسیتی  مختلف و گروه اقشار

همه  درسطح درآمد مختلف با   متفاوتی را

گیری با  آن فعالیت حمایت سطوح بپوشاند

 موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.



بهبود وضعیت مردم برای  و افراد قدرتمند محله، شهر، استان و حتی کشور گذاران سیاست و کمک به گسترش دیدگاه دهی جهت -

 یک محله

 ها ارایه اطالعات از طریق رسانه -

 در محله ذینفعان مختلف بادهی و ایجاد ائتالف  سازمان -

 .گذارند ثیرأتگیران  و تصمیمگذاران  کسانی که بر روی سیاست رب برقراری ارتباط و تأثیرگذاری -

   ها ثیر در خط مشیأایجاد تحول و ت به منظور سمینارها ها و ها، نشست برگزاری گردهمایی -

 

 گیری حمایتهای  انواع فعالیت

 محور مردم گیری حمایت -

 ها  گذاری ها و سیاست خطی مشیبرای تأثیر بر  گیری حمایت -

سعی در رساندن پیام  روش هر دو. شود ران حاصل میگذا جامعه و سیاست بینمشترک  یبستر روش از طریق هر دودر حقیقت 

و  اقتصادی -ایجاد گفتگوی هدفمند متناسب در فضاهای سیاسیرا دارد.  به افراد مناسب خودشدر رابطه با موضوعی خاص  صحیح

 از مهمترین اهداف هر دو روش است.   مشارکت مردمی و ایجاد همبستگی ءکوشش در جهت ارتقا، متفاوت اجتماعی

 

 محور چگونه است: مردم گیری حمایت 

 محور افقی است.  مردم گیری های حمایت جهت فعالیت -

 گیرد. در آغاز در بستر محله و جامعه هدف شکل می -

 سازد. یارگیری صورت به صورت را مقدور می -

 شود. ای بین محالت و جوامع مختلف ایجاد می ارتباطات شبکه -

 گردد. د و ائتالف بین جوامع محلی میرسانی باعث ایجاد اتحا های اطالع شبکه -

های گروهی بر اساس نیازها، اهداف و  شبکه -

 شود. های مشترک ایجاد می فرصت

و نهایتاً حوزه عمومی مباحث و موضوعات مهم برای  -

                                                        یابد.  خدمت به مردم گسترش می

 

شود و اگر فعالیت  محور باعث ایجاد شبکه بین محالت مختلف یا در میان اعضا یک محله می مردم گیری یک فعالیت حمایت

اندرکاران و ذینفعان رد و بدل شود و  شود که اطالعات در سطح بسیار وسیعی بین دست موفق و قوی باشد باعث می گیری حمایت

رسد و  های دیگر نیز می ها و استان ت ایجاد شده به سطح شهرستانترتیب تأثیرا تجربیات آموخته شده به همه نشان داده شود. بدین

 شود. ارتباطی افقی و قابل تعمیم به همه نقاط جامعه هدف ایجاد می

 



 

 

 

 

       

اندرکار  های مختلف دست باعث درک بهتر مشکالت مشترک بین محالت با یکدیگر و گروه گیری های حمایت این نوع از فعالیت

 شود. در مورد موضوعات مهم برای حل مشکالت مردم می  گیری انواع ائتالف کنندة شکل نهایتاً تسهیلشود و  می

 

 محور بر چند اصل اساسی استوار است: مردم گیری روند یک فعالیت حمایت

 بر اساس شواهد عینی است؛ 

 تأثیر بسیار زیادی و محسوسی دارد؛ 

 قابل انعطاف است؛ 

 است )پیچیده نیست، بنابراین برای مردم محلی کامالً قابل درک است(؛ گیری آن واضح و مستقیم جهت 

 سواد است؛ سواد یا کم های مختلف و حتی افراد بی کنندة ارتباط بین گروه تسهیل 

 ای یا سنتی را به چالش بکشد؛ های کلیشه فرض دلیل و پیش ممکن است بعضی از تعصبات بی 

 های حامی؛ ا ذینفعان و بازخورد بین آنان و دیگر سازماناندرکاران ی ایجاد ارتباط فعال بین دست 

 ها و رویکردهای به کارگرفته شده به دیگران است. همیشه آماده برای تشریح و توضیح فعالیت 

 

 ها چگونه است: گذاری ها و سیاست خطی مشیبرای تأثیر بر  گیری حمایت 

است. یعنی یک ارتباط باال به پایین و برعکس بین  "ینیپای -باالیی" گیری، های حمایت گونه فعالیت جهت گیری این -

 شود. کارگزاران، سیاستمداران و مردم محل ایجاد می

 شود. گیران )در همه سطوح و در هر موقعیتی( برای حل آنچه که نیاز واقعی مردم است می باعث ایجاد ارتباط با تصمیم     -

شود و اهداف مشترک مفید برای محالت  یی و تجزیه تحلیل میای است که موضوع طی آن خوب شناسا گونه فرایند به -

 گردد. شناسایی و ارزیابی می

 

 الف گروه
 

 گروه ب

 

 

 گروه د

 

 گروه ج

 



برای تأثیر بر  گیری ذینفعان کلیدی در حمایت
ها چه کسانی  گذاری ها و سیاست خطی مشی

 هستند؟
 

 کنند گذاران، آنهایی که قوانین را وضع می قانون
 ها را  یاستو رهبران سیاسی، آنهایی که س 

 توانند اجرای ثری میؤکنند به طور م طراحی می
 گیری را تسهیل نمایند.  های حمایت برنامه 
 

 بسیار مهم است که از بدو تهیه برنامه آنان را 
 ها را به  درگیر کنیم و تا حد ممکن عالقه آن

 های مردم محله باال ببریم. حمایت از فعالیت
 

سازان  تصمیمگذار دیگر  بسیار تأثیر  گروه
هستند. این افراد در موقعیتی هستند که بر 

گذارند و  ها تأثیر می ها و برنامه تدوین سیاست
گیران،  به طور مؤثری روی عقاید تصمیم

گذاران تأثیر  گذاران و قانون سیاست
هایی از این گروه شامل  گذارند. مثال می

های  سازمان مسئولین دولتی، رهبران
ذهبی و سایر رهبران غیردولتی، رهبران م

 مؤثر جامعه است.

 
 

 

ارتباط بین جوامع کوچک و محالت  گیری های حمایت در این نوع از فعالیت

های مختلف عامل تغییر،  اندرکاران و یا دستگاه اران و دست گذ با سیاست

 آورد:  ر به بار میشود  و نتایجی مثل موارد زی تسهیل می

 سازی برای ایجاد فضایی باز برای تغییر زمینه -

های اجتماعی در روند  بسترسازی برای مشارکت بیشتر گروه -

 ها  گیری تصمیم

 ها گیری سازی مراحل تصمیم شفاف -

ایجاد فضای مناسب برای تشخیص و پذیرفتن موضوعات مهم و  -

 گیران میمگذاران و تص مشکالت مردم در جامعه توسط سیاست

تواند مستندسازی  می گیری های حمایت های مختلف این نوع از فعالیت روش

های گروهی و غیره باشد.  با تهیه فیلم، برگزاری سمینارها و دیدارها، بحث

 تواند شامل این موارد  باشد:  می گیری های حمایت های مورد نیاز این قبیل فعالیت ها و تکنیک مهارت

 رسانی پیشرفته های اطالع ای و تکنیک سانهافزایش ارتباط ر 

 توانایی مدیریت تعارض و تنش ارتقاء 

 سازی ظرفیت 

 های مذاکره و ارتباطات مهارت 

 مدیریت زمان 

 توانایی تجزیه و تحلیل و حل مشکالت 

 گیری های تصمیم مهارت 

 گری های تسهیل مهارت 

عوامل تغییر از  گیریحمایت

 گذاران( )سیاست

 محور مردم گیریحمایت



 

 یست؟تسهیلگر بیرونی ک

برای  "فضای متعادل"ایجاد یک ها  کلیة این روش ةالزمها وجود دارد و  باط بین افراد و سازمانهای مختلفی برای برقراری ارت روش

 دهد؛ انجام می گر سهیلای است که یک ت همان وظیفه فضا اینایجاد هاست.  سازمان آن افراد یا های ارتباطی میان تبادل پیام

آنان را در بیان و تحلیل مسائل خود، انتخاب راه حل و بروز  محله،ه که از طریق تعامالت رویاروی خود با سکنتسهیلگر یعنی کسی 

 .دهند مدار یاری می های توسعه کنش

بیرونی در ساختارهای اجتماعی تحقیق نموده است. وی اندیشه  گرانِ تسهیلاز کسانی است که در خصوص نقش "ادگار شین"

ها مطرح  کنندگان این مشاوره ها در میان دریافت حل فراوان نسبت به راهفرایندی را به عنوان راهی برای ایجاد حس تعلق  ةمشاور

تمایز قائل شد. در  "فرایندی ةمشاور"و  "پزشک به بیمار ةمشاور"، "کارشناسی ةمشاور"ساخت. او بین سه گونه مشاوره یعنی 

بیمار، قبل از معالجه بیماری تشخیص داده  پزشک به ةکند. در مشاور کارشناسی، مشاور پاسخ دقیقی را به مشتری ارائه می ةمشاور

خبر است و یا  حلی دارد، اما از آن بی فرایندی فرض بر آن است که ارباب رجوع برای رفع مشکل راه ةشود. در حالی که در مشاور می

الیتِ مشترک گر بیرونی به عنوان فردی که خود عضو هیچ گروهی نیست و در فع تسهیل داند که چگونه به آن دست یابد. نمی

های همکار دارد. از جمله وظایف این  شود، سعی در ایجاد و تداوم ارتباط بین گروه روی مردم ذینفع اصلی محسوب نمی پیشِ

 گران شامل موارد زیر است: تسهیل

 

  گویند که چه کاری باید انجام دهند.  به آنان نمی مردم محلهدر هنگام کار با 

  یابی کنند. خود را ریشهوضعیت خاص وضعیت فعال مردم محله، آنان تحلیل تجزیه و  کنند تا با  میتالش 

  ند.ده مییاری  بینی اقدامات آتی پیشخودشان و و توسعه در طراحی برنامه پیشرفت مردم محله را 

  ر های بیشت ریزی فعالیت برنامه برایهای الزم را به عمل آورده و  ها و تشویق ، حمایتها اجرای برنامهدر هنگام

 کنند. میمساعدت 

 ًدندر کار خود توفیق یاب مردم محلهمند هستند که  عالقه عمیقا. 

 دهند. کنند و تعامل بین گروهی را افزایش می های مختلف عمل می به عنوان پل ارتباطی بین گروه 

 ایند.نم های مرتبط با موضوع کاری را شناسایی کرده و به مردم محله معرفی می در صورت نیاز، سایر گروه 

 وی  مسئولدهنده است نه  که یاریکامالً درک نماید گر  یابد که تسهیل ثر تحقق میؤای م گری در صورتی به گونه تسهیلرایند 



 های عملی برای جلب حمایت منابع قدرت ه را

هایی  یررسمی در مکانها مالقات کنیم و یا به صورت رسمی یا غ توانیم به صورت شخصی با آن گذاران می جهت دستیابی به قانون

شوند مطالب خود را ارائه دهیم و با ایشان بحث نماییم. در صورتی که بخواهیم به صورت رسمی با این افراد ارتباط  که جمع می

شود اقدام نماییم. برگزاری  گذاری یا پارلمانی که به منظور فعالیت اصلی ایشان تشکیل می بایست در جلسات قانون برقرار کنیم می

شود و دعوت از این افراد و ارائه پیشینة موضوعِ مورد  گیری تشکیل می ها یا جلسات رسمی که در رابطه با موضوع حمایت فرانسکن

نظر و نیز برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با مسئولین جهت جلب حمایت ایشان مؤثر است. به منظور جلب حمایت این گروه به 

ذاران و رهبران سیاسی و مذهبی جهت بازدید از جامعة مورد نظری که در آنجا قصد تغییر داریم گ توانیم از قانون صورت غیررسمی می

 دعوت کنیم. 

گذاران  گفته شد:  هایی است که برای قانون سازان و جلب حمایتشان وجود دارد مشابه روش هایی که برای دسترسی به تصمیم راه

های عمومی و نشان دادن  ی تخصصی و دعوت از ایشان به شرکت در گردهماییها بازدیدهای شخصی، برگزاری سمینارها و کارگاه

ای با این افراد و نشان دادن تعهد ایشان به  های رسانه نظرات جامعه در مورد مسالة مدنظر مردم محله. همچنین برگزاری مصاحبه

 های جلب حمایت این افراد است. حمایت از حل مسالة موجود نیز از دیگر روش

 اساس باشند اما مراحل زیر است محله به محله با یکدیگر متفاوت ممکن حمایت جلب خاص های تکنیک و راهبردها که دهرچن

که از همة انواع مصالح  نیست ضروری ساختمان که در ساختن بنای یک چنان دهند. می تشکیل را گیری حمایت برنامة یک ساخت

 نیاز و ضرورت حسب بر توانیم می همه این عناصر استفاده شود. ما ز الزم نیست ازگیری نی استفاده شود، در تدوین برنامه حمایت

 کنیم. استفاده دارند، را اثربخشی که بیشترین عناصری از از تلفیقی یا و کنیم را انتخاب عناصر این از یکی

 

 -تعیین روشن مسأله -1 

 

شود شناسایی و به صورت  گیری در رابطه با آن انجام می اتژی حمایتای که استر بایست مسأله در ابتدا و قبل از هرگونه اقدامی می

توان برنامه کاملی طراحی  ای وجود دارد نمی روشن فهمیده شود. بدون دانستن اینکه مشکل واقعی چیست و نیاز به تغییر چه مسأله

یابیم  یابی آن در می ی موضوع و ریشههای بیشتر و تعمق رو شود که مشکل مشخص است ولی با بررسی کرد. گاهی اوقات تصور می

تواند ما را به سمت درک بهتر از  شود می که مشکل اصلی چیز دیگری بوده است. نتایج تحقیقاتی که در جامعه محلی انجام می

مساله گیری تنها شناسایی  مسایل و مشکالت محله رهنمون شود. الزم به ذکر است که باید بدانیم برای موفقیت یک برنامه حمایت

کافی نیست بلکه الزم است در مورد اینکه چه راهکارها و پیشنهاداتی برای رفع آن مؤثر هستند و چه کسانی برای تغییر مسئول 

 هستند نیز با مردم محله به توافق برسیم.



 

  -تدوین اهداف -2 

م کاری بیهوده و عبث است و ممکن است رسیم و چه چیزی پیش رو داری پیمودن یک مسیر بدون دانستن اینکه در آخر به کجا می

بایست  گیری نیز می به بیراهه کشیده شود. لذا در طراحی هر فعالیتی باید اهداف کامالً واضح و مشخص باشد. مداخالت حمایت

واند به ت های روشنی داشته باشند تا مردم بتوانند در مسیر درستی با یکدیگر کار کنند. مواردی که در زیر آمده است می خروجی

 گیری کمک نماید: ریزان جهت تدوین اهداف حمایت برنامه

 های موجود و اجرا شده توجه کنیم؛ ها و برنامه به سیاست -

 های جاری در محله را بررسی کنیم؛ منابع اختصاص داده شده به پروژه -

 اجماع بین ذینفعان کلیدی در مورد تصمیمات مرتبط با محله را تعقیب کنیم؛ -

 گیری موفقی که توسط محالت دیگر انجام شده است را مد نظر قرار دهیم. های حمایت مهبرنا -

 

 =آنالیز محیطی -3 

آنالیز محیطی با کنکاش در مورد فرهنگ اجتماعی، ساختار قدرت )در سطح ملی و محلی( و فاکتورهای مربوط به موقعیت ذینفعان 

گیری را  ای که قصد تغییر را دارد، خوراک استراتژی حمایت موجود در جامعهمرتبط است. درک این فاکتورهای محیطی و پتانسیل 

 آورد.  فراهم می

جانبه از آن استفاده می شود.  آنالیز محیطی یک ارزیابی جامع است که جهت پرداختن به مساله مورد نظر جهت دریافت حمایت همه

هیم که مردم محله به چه چیزهایی بیشتر توجه دارند، مشکل اساسی توانیم توضیح د بر اساس نتایج بدست آمده از این ارزیابی می

تواند برطرف شود. یکی از مراحل آنالیز محیطی، ارزیابی نیاز است که در آن روی فاصله موجود بین  چیست و چگونه این مشکل می

کل را بیشتر بررسی کنیم؛ دریابیم که چه تعداد کند تا مش شود. ارزیابی نیاز به ما کمک می آنچه وجود دارد و آنچه باید باشد تأکید می

توانیم با رفع  ذیرند؛ این مشکل چه پیامدهایی دارد و چطور میپ گیرند؛ چه کسانی بیشترین تأثیر را می از مردم تحت تأثیر آن قرار می

آوری شده  هاست که در آن بر اساس اطالعات جمع آوری داده آن جامعه را توسعه دهیم. فرایند آنالیز محیطی یک فعالیت جمع

گیری کنیم. این مرحله یک بخش  ها را شناسایی و اندازه توانیم چالش شود. از طریق ارزیابی نیاز ما می ها طراحی می استراتژی

 گیری است. فرایند انجام یک برنامه ارزیابی نیاز شامل مراحل زیر است: های طراحی مداخالت حمایت ضروری در اولین قدم

 ها آوری داده جمع -

 های بدست آمده آنالیز داده -

 ها برای نشان دادن نیازها تدوین اولویت -

 -شناسایی ذینفعان -4 

 

های ارتباطی برای دسترسی به آنان  است.  گیری، شناسایی ذینفعان و کانال کلیدی در طراحی استراتژی حمایتیکی از عناصر 

هایی هستند که یا مسأله مورد نظر برایشان جالب است و یا قدرت تاثیرگذاری روی آن را دارند. از  ذینفعان شامل افراد یا سازمان

های اثرگذار  نان و مواردی که برایشان جالب است تحقیق نماییم و از آن برای یافتن راهتوانیم در مورد آ طریق آنالیز ذینفعان می



تواند  گیری بسیار ضروری است و می های هر کدام از ذینفعان قبل از تدوین برنامه حمایت استفاده نماییم. شناسایی نظرات و ویژگی

مند شویم. اگر بخواهیم برنامه  حمایت و همکاری بهتر آنان بهرهریزی به ما کمک کند تا بتوانیم از  های بعدی برنامه در قدم

گیری مؤثری داشته باشیم باید دقت کنیم که این برنامه متناسب با فرهنگ، سنت، هنجار، قانون اساسی و قوانین جاری هر  حمایت

ذینفعان بر اساس اهمیتی که نسبت به  کشوری باشد. همچنین جوامع محلی نیز قواعد متناسب با خود را دارند. الزم به ذکر است که

توانند در  ها به خوبی شناسایی شوند می کنند. زمانی که این موضع کنند مواضع مختلفی اتخاذ می موضوعات متفاوت احساس می

 کننده باشند. گیری تسهیل طراحی پیام برای حمایت

 شوند: گروه زیر تقسیم می 4گیری به  ذینفعان در یک برنامه حمایت

 

 ذینفعان اصلی  -لفا

شوند. در واقع در  مند می گیری بهره هایی هستند که به صورت مستقیم از نتایج مثبت مداخالت حمایت ذینفعان اصلی افراد یا گروه

های  کنند. به طور مثال در فعالیت جامعة محلی ذینفعان اولیه همان مردم محله هستند و طبیعتاً کسانی هستند که از تغییر استقبال می

هایی از این مثال را در  آیند. نمونه زایی برای زنان محله، زنان سرپرست خانوار جزء ذینفعان اصلی به حساب می مرتبط با اشتغال

برند،  به  های به وجود آمده منفعت می بینیم که در آن زنان سرپرست خانوار با درک اینکه به طور مستقیم از حمایت های می برنامه

 اند.  ها همکاری داشته برنامهصورت فعال در 

  

 ذینفعان ثانویه -ب 

ها به طور  کنند. آن انداز مشابه همکاری می ای با چشم هایی هستند که جهت فعالیت روی موضوع مشابه ها و سازمان شامل افراد، گروه

حمایت از آن وقت و منابع خود را  اند که باید برای مساله مورد نظر، فعالیت و از آن دفاع کنند و جهت ای متقاعد شده شایسته

شوند چرا که با ما موافقند و به  گیری شناخته میها به عنوان ذینفعان ثانویة برنامة حمایت ها یا سازمان اختصاص دهند. این افراد، گروه

وزارت آموزش و پرورش  اصطالح در جبهه ما هستند. به طور مثال در مبارزه با آنفوالنزا، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی یا

گذارند و در جهت کاهش شیوع این بیماری با یکدیگر همکاری  هر دو به عنوان ذینفعان ثانویه امکانات و منابع خود را به اشتراک می

 کند شامل موارد زیر است: کنند. فاکتورهایی که همکاری را تقویت می می

 توافق در مورد اهداف و مقاصد همکاری؛ -

 های گرفته شده؛ گذاشتن اطالعات  و درس به مشارکت -

 ارتباطات باز و روشن و جلسات منظم و تبادل نظرات. -

 

 سازان یا ذینفعان کلیدی تصمیم -ج

دهیم آنهایی هستند که دارای قدرت و اختیار برای اقدام جهت ایجاد تغییر هستند. از آنجایی که  سازانی که ما مخاطب قرار می تصمیم

سازان در بسیاری از موارد مسئولین  های فرهنگی همراه است، این تصمیم ها و فعالیت ها، برنامه تغییر قوانین، سیاست گیری با حمایت

های مرتبط با محله هستند. رهبران مذهبی و سنتی و سایر رهبران فرهنگی نیز اغلب دارای اختیارات  باالی دولتی یا مدیران برنامه

گیری هستند به دلیل  سازان بزرگترین مخاطب در یک برنامه حمایت توان گفت تصمیمستند. میالزم جهت تغییر در سطح محله ه



های مرتبط با  گیری را در برنامه هایی از این حمایت کند. نمونه گیری را با اهمیت می اینکه این اقدام یا عدم اقدام آنهاست که حمایت

گیری در زمینه استفاده از  های حمایت همچنین در این رابطه به انجام برنامه توان مشاهده کرد.سالمت باروری و تنظیم خانواده می

وسایل جلوگیری از بارداری و اخذ فتاوی متعدد از مراجع تقلید و یا جلب حمایت نمایندگان مجلس به منظور اختصاص بودجه جداگانه 

 توان اشاره کرد. جهت مبارزه با اچ آی وی و ایدز  می

 

 مخالفین -د

کنیم و نیاز به حمایت داریم  هایی هستند که به دالیل مختلفی با موضوعی که ما در مورد آن فعالیت می لفین افراد یا گروهمخا

گیرند. البته باید توجه داشت که مخالفان دشمنان ما نیستند بلکه مخالف کسی  کنند و یا موضع متفاوتی در مورد آن می مخالفت می

گیری تاثیرگذار باشد. شناسایی  تواند در موفقیت برنامه حمایت رد موضوعی خاص دارد که این عقاید میاست که عقاید مخالفی در مو

هایی که به ما کمک  مخالفین برای تعیین موقعیت و جایگاه آنان و در تعیین راهکار جهت مذاکره با آنان بسیار مهم است. یکی از راه

گیری ندارد این است که اسناد و مستندات تأثیرگذاری  ین تاثیر منفی روی مساله حمایتکند تا اطمینان پیدا کنیم که نظرات مخالف می

کنند ارائه دهیم. بهتر است این مستندات به روز باشند. به طور مثال در برنامه مبارزه  از افراد موافق خود و کسانی که از ما حمایت می

 شوند.  ار و نوجوانان سیگاری احتماالً جزء مخالفین محسوب میبا فروش دخانیات به نوجوانان محله، کارخانه تولید سیگ

 تواند مؤثر باشد: رعایت نکات زیر به منظور اینکه موقعیت خود را در مورد مخالفین خود بسنجیم و از آنها پیشی بگیریم می

 مخالفین کنونی و یا مخالفین بالقوه خود را شناسایی کنیم. -

تواند شامل موقعیت آنها، زمینة کاری آنها، میزان  اطالعات جمع کنیم. این اطالعات می توانیم در مورد مخالفین هرچه می -

 توانمندی آنها و غیره باشد.

 ها و مداخالت مورد نظر ما مخالف هستند. سعی کنیم بفهمیم که چرا آنان با برنامه -

 ذارند.توانند بر عقاید و نظرات دیگران تأثیر بگ سعی کنیم بفهمیم که چگونه آنها می -

کند تا  های مبتنی بر واقعیت باشد. این برنامه به ما کمک می یک برنامه عملیاتی تهیه کنیم که شامل اطالعات و استدالل -

 دهند از فعالیتمان دفاع کنیم.  هایی که مخالفانمان ارائه می در   مواقع ضروری بتوانیم در مقابل استدالل

گیرند به خاطر نارسایی و غلط بودن اطالعات است. در برخی از موارد  بل ما میاغلب موقعیت مخالفی که این افراد در مقا -

آمیز  سازی است. برای اینکه یک مذاکره موفقیت یک تکنیک مؤثر جهت مواجه شدن با مخالفین انجام مذاکره و حساس

یدن به خواست خود کنند ضمن رس شود. رویکردی که در آن طرفین سعی می برنده پیشنهاد می -باشد رویکرد برنده

 رضایت طرف مقابل را نیز جلب نمایند.

 

 -طراحی پیام اصلی -5 

های آنان نمایان شد، چالش بعدی ما این است که پیام اصلی خود را برای هر  که ذینفعان شناسایی شدند و عالیق و دغدغه زمانی

خواهیم به  یار مهم است که تعیین کنیم چه چیزی میکدام از آنها و یا برای همه آنها با بیشترین تأثیر مشخص کنیم. این بس

شود بخشی از این فرآیند است.  ها برای مخاطبین مختلف انجام می مخاطبین خود بگوییم. تحقیقاتی که برای تعیین مناسب بودن پیام

 های مختلفی از آن نداشته باشند. پیام باید واضح باشد به طوری که مخاطبین برداشت



 

 -خالتطراحی مدا -6 

ریزی و  های برنامه گیری است که بر اساس ارزیابی نیاز، آنالیز موقعیت، فعالیت های مهم در برنامة حمایت این بخش یکی از قدم

 گیری وجود دارد: مداخلة اصلی برای انجام حمایت 5شود. در مجموع  تحقیق تعیین می

 
 سازان کلیدی درگیر کردن مؤثر رهبران و تصمیم -

 های گروهی به منظور ایجاد توافق عمومی انههمکاری با رس -

 ایجاد مشارکت، شبکه و ائتالف -

 گیری ها جهت حمایت ارتقاء ظرفیت -

 ایجاد بسیج اجتماعی -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Media Advocacyای  گیری رسانه حمایت
 

 

اتفاق برای مداخله مردم  کاری مورد نظرموضوعات  نسبت بهرش آگاهی تگس هایی که جهت  یعنی فعالیت ای گیری رسانه حمایت

باشد. این  حوزه کاری میئل مربوط به اپوشش مس افزایش شفافیت وظایف و ای ایجاد مباحثه و گیری رسانه حمایتافتد. هدف از  می

های عمومی به عنوان منبعی  از رسانهشود که در آن  گیری به عنوان یک رویکرد محیطی ابزاری جهت تغییر محسوب می نوع حمایت

ای به منظور  رسانه های متفاوت بین فردی و طریق کانالشود. در این روش اطالعات از  استفاده میاجتماعی  هایفعالیت برای آغاز

ها  ها در حمایت از موضوعات خاص و نیز اتخاذ سیاست منابع و گروهشود و در آن تغییر و یا تعویض   منتقل می ایجاد توافق اجتماعی

 ای شامل موارد زیر است: گیری رسانه رسد. خصوصیات حمایتضروری به نظر میتصمیمات  برای تغییرِ

  بلکه مربوط به عدالت اجتماعی است. نیسترویکرد آن یک موضوع فردی 

  است نه انفرادی. جمعیموضوعی 

 گیرد وجود دارد. میعموم قرار  کار که در دستورای  مسالهموضوعات مشترک برای نمایش  در آن 

  کید أقدرت برای تغییر محیط خود ت در به دست آوردن کنترل و یکوچک گروه نیاز اجتماع که بر استیک رویکرد مشارکتی

 .کند می

 اجتماعی است. -رویکرد آن سیاسی 

 های  همراه با فعالیت جمعیای ه نیز فعالیت ها و مقتدرسازی ازطریق تشکیل ائتالف :پذیرد ای را می استراتژی دو گانه

 ها. ای و البی کردن رسانه

 کار ا( در این جا بهگیری با سیاستگذاران )قدرت بر( و هم مردم محور )قدرت بدر واقع هم رویکردهای مربوط به حمایت

 رود.می



  -ریزی جهت اجرا برنامه -7 

بایست برنامه  گیری می به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده در حمایت

به اهداف به باشیم. این برنامه به منظور دستیابی  روشن و شفافی داشته

 اجرا در خواهد آمد. 

های  ها برای افزایش اثربخشی فعالیت برخی استراتژی

 گیری حمایت

 توان به سه استراتژی مهم اشاره کرد.  در این رابطه می

 

 ای اقدام شبکه -

 ائتالف  -

 ای )البی(  مذاکرة حرفه -

 

شود که منافع مشترک دارند و از طریق ایجاد  تعهد و توافق بین چند نفر یا چند سازمانی ایجاد میای از طریق   شبکه: اقدام شبکه

کنند تا در کنار دیگران به اهداف یکسان خود  شوند و همه کوشش می شبکه در اطالعات، تعهدات، منابع و زمان یکدیگر سهیم می

 برسند.

 

ای به منظور برقراری ارتباطات موثر با توجه به شرایط موجود در  یک اقدام شبکهای: اگرچه امکان  در اقدام شبکه اساسی های قدم

 :کنیم اشاره میها  ای وجود دارند که در اینجا به تعدادی از آن های پایه نکتهجوامع مختلف متفاوت است ولی برخی 

 

 م.اهداف خود را بشناسی -1

 

مسائلی  ریزی باید به چه برنامه برای مبدانی و موضوعی خاص تمرکز کنیروی م مبتوانی کند تا مشخص کردن اهداف به ما کمک می

 .مو به یک شکل مشخص صحبت کنی مکنی کار یما را مجبور کرده است که روی موضوع خاص محیطکه  م. تصور نکنیمتوجه کنی

شان  که آنها نیز دغدغه داشته باشیم هاییا سازمانی از افرادگروهی  متوانی می "؟دغدغه ما چیست"که  متوضیح دهی موقتی توانستی

 .است سازیشبکه هدفاولین قدم در تشریح و تبیین  همان موضوع است و این

 

 را بیابیم. مرتبط با موضوع های و سازمان افراد  -2

 

همیشه جامعة محلی ما، دارای سود متقابل برای ما باشد. در  آنهای است که ایجاد ارتباط با یا سازمان فرد ،"مرتبط" در اینجا منظور از

آنها ارتباط مهمی با کار که م کنی افرادی ارتباط برقرار می شود. یعنی ما با ما تعریف میکاری این سود متقابل بسته به محتوای 

 ؟ماین افراد را بیابی متوانی اما چگونه می .ما داشته باشد فعالیت سازمان

گیری ممکن  به خاطر داشته باشیم که حمایت
است در پی تغییر نظرات یا جلب نظر بخشی 
از جامعه باشد. همچنین این برنامه ممکن 

است در صدد تغییر سیاست یا مساله 
قانونگذاری باشد و یا به منظور افزایش منابع 

اختصاص یافته برای حل مشکل خاصی 
 شود.طراحی 



در ایجاد  هایی که مرتبط با موضوع کاری ما هستند ارتباط برقرار کنیم. افراد و سازمانتوانیم با  ای می های ساده ما با استفاده از روش

 ارتباط رعایت دو اصل زیر الزامی است:

  ل:اصل او

اساس وجوه مشترک  کنیم و این روابط بر می ط برقرارابترها ا و سازمانما با افراد  است. بیان وجوه اشتراکاصل اول 

 باشد. ... میهای مشترک و هدف مشترک، کاریهای مشترک، موضوع  ارزشترک همان . منظور از وجوه مشماست

 :اصل دوم 

طور مفهومی یک  یک حفره ساختاری به. نامند های ساختاری می شناسی آنرا حفره اصل دوم مفهومی است که در جامعه

اما مجبورند  ک خأل ایجاد کرده است، و این عدم شناخت ی شناسند ی هستند که همدیگر را نمیهای یا سازمان دسته افراد

ما آن که کند  همیشه به طور مشخص یک حفره ساختاری تعریف می ما تقریباً فعالیتموضوع . را بشناسند که یکدیگر

های مختلف  آنها با موضوع ما از جهتفعالیت  ی کههای یا سازمان به طور دقیق به وسیله ایجاد ارتباط با تمام افراد حفره را

 .کرد مر خواهیط است پُمرتب

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانند تغییر  ها می شوند. این گونه ائتالف گویند که بر روی اهداف کوتاه مدت یا مشابه متمرکز می هایی می ائتالف: به افراد یا سازمان

 کنند و نبایستی انتظار داشت که دائمی باشند.

 ائتالف برای مبارزه با بیماری ایدز در آفریقا را نام برد.  توان ازها میاز بزرگترین ائتالف

 

 مهم است؟ای  سازمان محله ین دو یا چندهمكاری ب ، گیری حمایت چرا در                  

 

  توانند  محور می های اجتماع رسانی: از طریق همکاری، سازمان ها و حتی حوزه خدمات ها و برنامه گسترش حوزه فعالیت 

 توانند. در ضمن در حوزة تأثیرگذاری و  د که احتماالً به تنهایی نمیهایی را در کنار یکدیگر به پیش ببرن ها و فعالیت برنامه

 د. نتوانند افراد بیشتری را پوشش ده رسانی نیز می خدمات

   های تواند هماهنگی بیشتری را بین سازمان : همکاری با یکدیگر می بهبود شرایط و امکانات بیشتر برای اثرگذاری 

 کاری اجتناب شده و عقاید و  کاری یا موازی جاد کرده و کمک کند که از دوبارهرسانی ای محور برای خدمات اجتماع 

 باورهای تازه امکان ظهور پیدا کند.

  توانند به منابع مالی بیشتری محور می های اجتماع ها سازمان ها و پروژه ایجاد امکانات مالی بیشتر: با همکاری در فعالیت 

 شود.  های منفی در جذب منابع مالی می محور باعث کاهش رقابت های اجتماع اندسترسی پیدا کنند. همکاری بین سازم 

 تر کردن حوزه نفوذ، تأثیرگذاری و نیز تأثیرپذیری از برداری از منابع انسانی،  فیزیکی و  مالی و گسترده استفاده و بهره

 های جدید از دیگر فواید همکاری است .  ها و ابتکار عمل مهارت 

  بار و امکان اینکه یک موضوع یا یک سازمان بیشتر در جلوی نگاه و انظار دیگران قرار گیرد: با همکاری باافزایش اعت 

 تر های همدیگر قوی توانند نه تنها یکدیگر را حمایت کنند بلکه با پشتیبانی از فعالیت محور می های اجتماع یکدیگر، سازمان 

 ه گوش دیگران برسانند و بهتر دیده شوند.اقدام کنند تا با صدای بلندتری حرفشان را ب 

 

شود و البته در نهایت این جامعه محلی است که از منافع   محور می در یک تشکل اجتماع "پایداری"تمام این امتیازات باعث ایجاد 

 برد. محور سود می های اجتماع همکاری بین تشکل



 

ها تأثیر  گیری ها و گفتگوهاست که بر یک سری تصمیم ای انجام یک سری فعالیت مذاکره و البی: البی کردن یا مذاکره حرفه

کنند تا آن اهداف اجتماعیِ مورد  خواهد که تصمیمات یا عملکرد خاصی را اتخاذ گذاران می کننده از سیاست گذارد. سازمان البی می

 کننده حاصل شود.  نظرِ مذاکره

های  گیری شود که برای تأثیرگذاری بر روند تصمیم هایی گفته می نفوذ البی به آن دسته از گروه های ذی در یک تعریف کلی، گروه

گذاری است روش البی بسیار موثر است.  . زمانی که یک نیاز خاصی وجود دارد که مرتبط با سیستم قانونکنند تالش میاجتماعی 

 شود. این روش با شناسایی نمایندگان مجلسی که نیازمند حمایتشان هستم آغاز می

 در استفاده از این روش رعایت نکات زیر ضروری است:

 .خالصه و موجز پیام خود را منتقل کنیم 

 .به طور مستقیم خواسته خود را به قانون یا الیحه خاصی ارجاع بدهیم 

  .پیامتان را با ارجاع به تجربیات واقعی زندگی عینیت بدهیم 

 تان را با تماس  سد. رسیدن نامه فرستید مطمئن شوید که به دست فرد مورد نظر می اگر شما یک پیام یا نامه کتبی می

 تلفنی یا دریافت رسید پیگیری کنیم.

 موقعیت خود را با ارسال پیام به فرد مورد نظر یادآوری کنیم. افتد پیدا کنید و ای را که اتفاق می گیری یا مناظره زمان رأی 

 .متمرکز باشید. برای هر ارتباط یک مساله را دنبال کنیم 

 یک ارتباط شخصی برقرار کنید.  اگر شما دارای خویشاوند دوست یا همکار مشترکی مثال با یک نماینده مجلس هستید، 

 این رابطه را پنهان نکنیم.

  .برد. دادن اطالعات غلط و نادرست به سرعت اعتبار ما را از بین میراستگو باشیم 

 .بدانید که چه کسی طرف ما و چه کسی مخالف ماست 

 

دهد تا به اشخاص مهم و با نفوذ دسترسی داشته باشیم. همچنین ما را قادر  نکته قوت البی کردن در این است که به ما اجازه می

بَر بودن آن است. در این  نظری متناسب سازیم. یک محدودیت این روش زمان هر رویکرد و نقطههای خود را برای  سازد تا پیام می

رویم و آن شخص  که به سراغ شخص مورد نظر خود می روش ما مجبور هستیم به هر شخصی بارها مراجعه کنیم. به عالوه زمانی

زمان رنجیده شود و نتوانیم نتیجه مثبتی از مالقات خود توسط مسایل کاری دیگری گرفتار است، ممکن است که با دیدن ما در آن 

 بگیریم. 

 

 

 گیری های حمایت کارگیری استراتژیمزایای به

 

 ها،  رسانی مثل تئاتر خیابانی، نامه به سردبیران رسانه های مختلف اطالع ها، روش ها: استفاده از رسانه افزایش آگاهی

 تفاده از تارنماها، اینترنت، تلویزیونهای خبری، گفت و گوی رادیویی، اس کنفرانس



 گیری:  های مشترک حمایت ها در فعالیت اشاره به بعضی از چالش

 

گیرد  ها با موفقیت شکل می آید. اما زمانی که این همکاری های دو طرفه یا چند طرفه در هیچ فعالیتی به آسانی به دست نمی همکاری

رسد بسته به سطح و  ها به ثمر نمی آورد. به همان نسبت نیز وقتی که این همکاری ان میامتیازات و بهره فراوانی برای همه به ارمغ

کند. شکست نسبی در عدم ایجاد شبکه  ها لطمه وارد می شود و به اعتبار و روابط آن سازمان نوع همکاری باعث ضرر و زیان بسیار می

با همه پشتیبانی و حمایتی که دولت وقت انجام  داد یکی از این  زدگان بم های غیردولتی ایران برای کمک به زلزله همکاری تشکل

 موارد است. 

 

 ها موثر است:  ری از ایجاد  چالشآنچه در زیر می آید نکاتی است که برای جلوگی

هایی که به قصد همکاری با یکدیگر دور هم جمع  داشتن انتظارات و اهداف متفاوت و غیرواقعی: بعضی اوقات سازمان -

شوند که  ها و انتظارات همدیگر شریک هستند ولی بعداً متوجه می که در اهداف و الویت "کنند فرض می"ند تنها شو می

 اینچنین نیست.

ای تقسیم  تخصیص دادن منابع مالی به صورت غیرمنصفانه: اگر منابع مالی یا غیرمالی وجود دارد که به صورت منصفانه -

کنند که آنها در این همکاری مشترک قرار است که متحمل زیان و ضرر  ا فکر میه نشود، طبیعی است که بعضی از سازمان

 اند. شده  و یا  حتی احساس کنند که رودست خورده

کنند و بعد آن را برای  ها: خیلی از اوقات شرکا طرحی را تدوین می عدم وجود یک سیاست شفاف در مدیریت و مسئولیت -

های مهم مثل مدیریت  ها و مسئولیت کنند، بدون اینکه از همان ابتدا بر روی نقش گرفتن منابع مالی تنظیم و ارایه می

 های خود را وا بِکَنند. ها به اصطالح سنگ ها، امور مالی و یا نظارت روی فعالیت برنامه

ا دربارة ه تمایل نداشتن به نشان دادن هیچ نوع انعطافی: در روند همکاری با دیگران الزم است که بعضی اوقات سازمان -

 بعضی مسایل مثل تخصیص منابع مالی خود و یا الویت سازمانی خود نرمش و انعطاف نشان دهند. 

سازمانی عدم ارتباط است. اگر که  عدم ارتباط و هماهنگی: یکی از بزرگترین تهدیدها برای موفقیت یک همکاری بین -

شود و اعتماد ایجاد شده نیز زایل  ر نهایت ایجاد تنش میهای همکار اطالعات خود را سهیم نکنند منجر به گیجی و د سازمان

 شود. می

عدم تعهد برای صرف وقت کافی و مورد نیاز در یک همکاری دو جانبه یا چند جانبه: گاهی اوقات انجام بعضی امور به  -

رتیب جلسات، شرکت ریزی، ت برد. ایجاد هماهنگی برای همکاری نیاز به زمان دارد. برنامه صورت مشترک زمان بیشتری می

ها  کنند و سود این همکاری ها با یکدیگر کار می بَر هستند. اما باید همیشه به یاد داشت که چرا سازمان در جلسات همه زمان

 چیست.



 

 تفاهم و تنش اجتناب کرد؟  ز  سوءتوان ا چگونه می

 ی گیر ها و انتظارات در یک فعالیت یا یک طرح حمایت با توافق بر روی الویت -

 با تخصیص متناسب و منصفانه منابع مالی  -

 ها های مدیریتی و مسئولیت با روشن شدن نقش -

 گیری های اجرایی برنامه حمایت روشن بودن مسئولیت -

 گیری است نامه کتبی که شامل تصمیمات اتخاذ شده برای نحوه همکاری در طرح یا فعالیت حمایت وجود یک توافق -

 نحوة تنظیم ارتباط با همکاران -

 های مالی و تجهیز منابع مالی ها و توافق برای مسئولیت تعریف نقش -

شود )که الزمة آن توافق قبلی حتی بر روی روش ارایه  سهیم شدن در کار و بهره بردن منصفانه از اعتباری که کسب می -

یا از طرف  همه به صورت  گیری که به نام گروه ها و نحوة بیان و اظهارات نمایندگان و یا هر نوع بیاینه یا موضعگزارش

 شود(  علنی بیان می

 

باشند از حساسیت بیشتری  پذیر و فقیر می گیری که گروه هدف محالت آسیب های حمایت دسته از فعالیت  تمام موارد فوق در آن

گری هست که بایستی گیری مؤثرتر با توجه به منافع مردم موارد دی برخوردار هستند. به عبارت دیگر برای انجام یک فعالیت حمایت

 آنها را نیز مد نظر قرار داد از جمله اینکه: 

 

سهیم باشند. یعنی حتماً الزم نیست که ما همکاری را پیدا  جامعه هدفمحور همکار در تعهد ما نسبت به  های اجتماع سازمان -

ینان حاصل کرد این است که رسالت کنیم که رسالت آنان دقیقاً همان رسالت سازمان ما باشد. اما چیزی که بایستی از آن اطم

آن سازمان با رسالت سازمان ما هم راستا باشد. مثالً اگر یک سازمان در زمینه بهداشت کودکان و دوران بلوغ نوجوانان محله 

د کند ظاهراً متفاوت باش های فقیر محله کمک می کند ممکن است با رسالت سازمان ما که به ارتقاء درآمد خانواده فعالیت می

 توانند برای ارتقاء بهداشت گروه هدف با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند. ولی هر دو سازمان می

 

ها و لزوم گوش کردن به آنها اعتقاد راسخ داشته  گیری همه اعضا همکار به ارزش درگیرکردنِ جامعة هدف درکلیه تصمیم -

 باشند.

 

اینکه یک سازمان همکار به عنوان یک رقیب به ما نگاه کند و  ارزش افزودة این همکاری دوطرفه نصیب مردم بشود نه -

 دیگری برای دسترسی به منابع محدود مالی شانه به شانه ما در همان محله حرکت کند.

 

 هایی که بتوانند به  درستی، شفافیت، صداقت، قضاوت و نیات خوب یکدیگر اعتماد کامل کنند. سازمان -

 



کننده کار یکدیگر باشد.  ها و کارشناسان آنها تکمیل های یکدیگر بهره ببرند. مهارت ظرفیت ها برای ارتقاء از این همکاری  -

ال این است که  مثالً یکی از آنها بتواند خدمتی را فراهم کند و سازمان دیگر بتواند آن خدمات را به گروه هدف برساند. ایده

ها نیر پشتیبان همدیگر باشند و به نقشی که  مانی و ارتقاء ظرفیتهر دو سازمان یا چند سازمان همکار بتوانند برای توسعه ساز

 کنند احترام متقابل بگذارند. برای کمک به جامعه محروم محله ایفا می

های عضو یک شبکه در خدمت به جامعه هدف بایستی بتوانند مستندات خوبی از همکاری خود تهیه  نکته آخر اینکه سازمان -

 همه مستندات را به نحو تأثیرگذاری داشته باشند. کنند و توانایی نشان دادن

 گیری و ارزشیابی در فرایند حمایتپایش 

 تنها پایش از باشد. هدف می ها برنامه موفقیت این تضمین برای راه بهترین گیری حمایت اقدامات تعدیل و اصالح مستمر، پایش

 انطباق .برنامه است اهداف یا و استراتژی تغییر ضرورت، تصور در و مفید بازخورد بلکه دریافت نیست عددی ارزش یک ارایه

 منظم تحلیل و تجزیه معنای تواند بهارزشیابی نیز می .باشد موفق می کنندگان حمایت جلب مهم های ویژگی از شرایط با خالقانه

 ذیل خالصه موارد در رزشیابیا نهایی از پایش و هدف .باشد برنامه  اهداف با رابطه در شبکه حمایتی یک بخشی اثر و عملکرد

 شود: می

 گیری حمایت های برنامه کیفیت بهبود برای موفق تجارب های یادگرفته شده ودرس از استفاده -

 گیری آتی حمایت های برنامه طراحی بهبود و ارتقا -

 سازان گذاران و تصمیم سیاست گیران، تصمیم برای سازمانی شبکة کاری ارزش دادن نشان -

 گیرد شامل موارد زیر است: رار میگیری مورد پایش و ارزشیابی ق خالت حمایتآنچه در مدا

 هاحمایت و اجرایی شدن آن مربوط به جلب بررسی اهداف -

 ارتباطات در راستای همان اهداف ایجاد و پیام ارایه و طراحی -

 در جامعهگیری  تصمیم فرآیند بر برنامه تأثیر -

 ها ائتالف ایجاد -

 تحقیقات نتایج و ها داده از نوع و میزان استفاده -

 گیری سازمانی برای هر چه بهینه عملی کردن اهداف حمایت مسایل و مدیریتی ابعاد -

 ها ساختن اهداف و فعالیت نهادینه و مشارکت -

 

 شود: گیری در صورت بروز نتایج منفی به سؤاالت زیر پاسخ داده می همچنین در ارزشیابی و پس از اجرای برنامه حمایت

 

 ا تقاضا نامناسب بوده است؟آی -

 اند؟ نگذاشته اختیار در به خوبی منابع راهای حامی  و سازمانآیا صاحبان قدرت  -

 آیا فرایند خوب طراحی یا اجرا نشده است؟ -

 آیا ارزشیابی درست طراحی نشده است؟ -

 قابل اصالح است؟   از مشکالت به وجود آمده کدامیک  -


