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An advocacy strategy is a combination of  

approaches, techniques and messages by 

which the planner seeks to achieve the 

advocacy goals and objectives.

راهبرد جلب حمايت همه جانبه
Advocacy Strategy
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داردراهبردبهنيازجانبههمهحمايتجلبفعاليتهر.

حلهمرازحاصلنتايجبراساسراهبردتدوينمرحله
هدافارویبرتمرکزوطراحیهدايت،برایوتحليل

ولیکاهدافبهرسيدنتاگيردمیشکلاختصاصی
.سازدعملیرااختصاصی



       (Leaders Involvement)درگير کردن رهبران .1

 works with )کار با رسانه های جمعی.2

media)   

 & Partnership)ايجاد شراکت و ائتالف .3

Coalition)  

(Social Mobilization)تحرک اجتماعی.4

           (Capacity Building)سازیظرفيت.5
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دريرتغيفرآيندتسهيلدرکههستندکسانیجامعه،رهبران
مشارکتودارندمهمیتاثيرجامعهسالمتمشکالتزمينه
حوزههايبرنامهارزشيابیواجراطراحی،مراحلدرآنان

رنامهبباآنهاهايمخالفتميزانازکاستنباتواندمیسالمت
.شودمنجرآنانحمايتجلببه

 را می توان به سه گروه تقسيم کردرهبران :
که وظيفه وضع قوانين را بر عهده دارندقانونگزاران .1
که سياست ها را شکل می دهندسياستگزاران.2
.  که وظيفه دارند که سياست ها را اجرا کنندمديران اجرايی.3
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 ( نشست ها، سمينارها و کنفرانس ها)محيط هاي رسمی
 تجمع هاي عمومی، جشنواره ها و )محيط هاي غيررسمی

(رخدادهاي ورزشی، داخل منازل
 (جلسات، نامه نگاري ها و رسانه ها)روش هاي مستقيم
 (همکاران، دوستان و همسران آنها)روش هاي غيرمستقيم
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برنامه کشوری هدا
همسان سازی دوره های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت



میريکديگبهيکسان،لزومانهومشترک،وهمسواهدافبهرسيدنبراي
کارهمباوپيوندند

.کنندمی
باشندموقتيادائمیرسمی،غيريارسمیتواندمیشراکت.

میانجامراخودوظيفهکسیهر:(Coordination)هماهنگی.1
.دباشننداشتههمباتضاديياتزاحموظايفاينشودمیتالشودهد

تااستگرفتهصورتوظايفتقسيم:(Cooperation)همکاری.2
.شودمصرفدرستمنابعوندهدانجامتکراريکارکسی

همه:(Coalition)ائتالفيا(Collaboration)همدستی.3
دهشمنابعووظايفدقيقتقسيموهستندواحدمديريتيکامرتحت
.هستنديکديگرمکملوظايفواست
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جلبهايتالشامنيتحمايت،قدرتافزايش:محاسن
تتقويانسانی،ومالیموجودمنابعکردنبرابرچندحمايت،

وهابرنامهدرجديدرهبريايجادها،تالشتاثيرومشروعيت
سازمانیهايشبکهتشکيل

هبسازمان،ياگروهبهمربوطامورسايرازبازماندن:معايب
ازشراکتتاثيرپذيريافراد،موقعيتاحتمالیافتادنخطر

يتفعالکليهافتادنخطربهنهايتدروبزرگترهايسازمان
شراکتخوردنشکستصورتدرحمايتجلبهاي
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برايسازمانيابرنامهشناساندنوکردنرويتقابل
جامعه

دربارهجامعهوگيرندگانتصميمبهرسانیاطالع
هافعاليت

نظرموردمشکلزمينهدربحثکردنتحريک
سازمانوهافعاليتازعمومیحمايتايجاد
دمورجنبشحاميانياوعضويتمنابع،جلبافزايش

نظر
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ايرسانهارتباطاتبرقراريرويگزاريسرمايه•
ايرسانههايتکنولوژيوفنونکمکباارتباطحفظ•
هادادهواطالعاتبههارسانهاصحابدستيابیتسهيل•
هارسانهاندرکاراندستبااحترامباهمراهرفتار•
انهمنصفصريح،واقعی،سريع،:ايرسانهارتباطاتدر5Fبهتوجه•

دوستانهو
ايرسانههايباندروازهبامنظمارتباطبرايکانالیايجاد•
اعطايطريقازهارسانهاندرکاراندستوخبرنگارانازقدردانی•

(هابخشانگيزهسايردادنوجوايز
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و  تبديل مردم و گروه ها از حالت منفعل به افراد مشارکت جو
:  فعال که می تواند

ا  اعتبار، مشروعيت و قدرت اعمال نفوذ بر سياستگزاران ر
افزايش دهد

اعتماد و کارايی و عزت نفس آحاد جامعه را باال ببرد
برنامه را از حالت متخصص محوري خارج کند .
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درگيرساختن رهبران جامعه، تاثيرگذاران و رهبران مذهبی
شناسايی گروه هاي کليدي و شاخص موجود
شناسايی کانال هاي اطالع رسانی موجود در جامعه
 سازماندهی گروه ها شامل شناسايی اعضاي گروه ها، رهبران

آنها و وجوه مشخصه آنان
  بسيج گروه ها از طريق نشست هاي محلی، بحث هاي

گروهی، رسانه هاي سنتی و مردمی، سرگرمی
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ايجاد زير ساخت هاي الزم براي اجراي برنامه ها شامل:
ايجاد نظام رهبري و مديريت.1
گسترش شبکه جلب کنندگان حمايت همه جانبه.2
توانمندسازي و حفظ دانش و مهارت کافی در نيروي انسانی.3
تخصيص منابع الزم برنامه.4
ايجاد زمينه شراکت براي حمايت از تغييرات مورد نظر.5
خلق دست اندرکاران متعدد.6
تدوين نظام هاي اطالعاتی براي تقويت نوآوري ها.7
هماهنگی و مديريت برنامه هاي اجتماعی مورد نياز براي تغيير.8
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  Pressuringاعمال فشار .1

Sensitizingحساس سازی.2

Negotiatingمذاکره.3

 Petitioningتظلم يا دادخواهی.4

Lobbyingچانه زنی يا اعمال نفوذ.5

Debatingمناظره.6

Mobilizingبه تحرک واداشتن.7

Media techniquesفنون رسانه ای.8



نوع حضور پيش فرض قصد فنون

ی مشارکت فيزيک ارائه پيش فرض ها ترويج موضوع   حساس سازی

مشارکت حساس هاتاکيد بر پيش فرض اثبات نظر   مناظره

مشارکت خالقانه تفهيم پيش فرض ها انتقال نظر گفتگو

مشارکت فعاالنه ها توافق بر پيش فرض توافق با مخاطب مذاکره

مشارکت نقادانه   تفهيم پيش فرض ها اقناع مخاطب  اعمال نفوذ
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طبيعت موضوع جلب حمايت همه جانبه.1
گروه هاي مختلف دست اندرکاران.2
ميزان دسترسی به منابع.3
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دست اندرکاران

فنون                                                                                 

گانتصميم گيرندمخالفانشرکاذي نفعان

✓✓✓✓حساس سازي

✓✓تحرک اجتماعی

✓✓گفتگو

✓مناظره

✓✓✓مذاکره

✓(اعمال نفوذ)البی 

✓دادخواهی

✓ايجاد فشار

✓✓✓✓فنون رسانه اي


