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 درآمد
طلبی اجتماعی ابزاری قدرتمند برای انتقال پیام به مخاطبان هدف به منظور اثرگذاری بر فرآیندهای حمایت

تواند راه مفیدی طلبی اجتماعی میگذاری است. حمایتگیری و رشد گفتمان چندوجهی در عرصه سیاستتصمیم

 برای ایجاد و اعمال تغییرات در موارد زیر تلقی شود: 

 انون یا مقرراتی در عرصه مورد نظر وجود نداشته باشد؛ هیچ خط مشی، ق 

 ها، قوانین و مقررات فعلی ناکارآمد باشند و اثر منفی بگذارندمشیخط 

 ها، قوانین و مقررات توانمندسازی موجود باشند، اما اجرا نشوند. مشیخط 

طلبی زمانی کاربرد دارد و مؤثر است که با جلب حمایت برای یک هدف، گردآوری پول یا جلب همکاری جمعی حمایت

سیار متنوع طلبی ببه شکل معمول به نتیجه نرسد و کارایی الزم را نداشته باشد. تعاریف صورت گرفته از مفهوم حمایت

آید. به حساب میطلبی در درجه نخست یک فرآیند ستند. حمایتها دارای اشترکات زبانی و مفهومی هاند. اما همه آن

گیرندگان اصلی این فرآیند راهبردی )استراتژیک( است و انجام اقدامات هدفمندی را از سوی ذینفعان و تصمیم

می و وگیری در بخش عمها در باالترین سطوح تصمیمها، قوانین و مقررات و برنامهمشیطلبد و در نظر دارد بر خطمی

های( موردی با زمان محدود یا کار مستمر های )کمپینتواند به شکل پویشطلبی میخصوصی تأثیر بگذارد. حمایت

 ای یا ملی انجام گیرند. توانند در سطح محلی، منطقهای از مسائل باشد. این اقدامات ترویجی میحول دسته

ندادن کاری( ، اصالحی )تغییر در شیوه اجرای کاری( یا  تواند به شکل منفی )انجامطلبی میهای حمایتفعالیت 

ربوط دهند مکنند یا انجام میدانند، احساس میها اغلب به آنچه مردم میمثبت )شروع انجام کاری( باشد. این فعالیت

عمال اگیرندگان اصلی همواره باید از مخاطبان باشند. همچنین همواره باید هدف طلبی تصمیمشوند. در حمایتمی

 گیری مخاطبان هدف به دست آید. تغییر در عرصه سیاستگذاری باشد و این تغییر باید از طریق تصمیم

ی توانمندسازی نهادهای مردمی و مدنی با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در چارچوب برنامه

ه در شدهای مدون و آزمودهبه لزوم به کارگیری روش کوشد توجه این نهادها راطلبی میی حمایتمعرفی و ترویج شیوه

به  ی حاضری مسائل اجتماعی و فرهنگی جلب نماید. کتابچهالمللی برای پیشبرد اهداف خود در حوزهمقیاس بین

 طلبی در ایران است. این کتابچهعنوان بخشی از تالش مرکز توانمندسازی در راستای معرفی و ترویج ادبیات حمایت

تهیه و منتشر شده است و در منابع  5002است که در سال  توسعه )باند( المللیینشبکه بی آموزشی  فته از برنامهبرگر 

 است.  در دسترساینترنتی به زبان انگلیسی 

 جامعه جهاد دانشگاهیمرکز توانمندسازی حاکمیت و 
 1911 مرداد 1

 
  

http://www.pointk.org/resources/files/The_how_and_why_of_advocacy.pdf
http://www.pointk.org/resources/files/The_how_and_why_of_advocacy.pdf


 

 

 

 

 

 2 انهطلبیتانجام اقدامات حما ۀو نحو یل: دل طلبییتحما

 

 توسعه )باند( المللیینشبکه بدرباره 
 

که  ییها؛ سازمان؛ بریتانیا استنهاد سازمان مردم 000ای است متشکل از بیش از شبکه« 1باند»

در  هاین شبک .گیرندیبزرگ را در بر م المللیینب یکوچک تا نهادها یتخصص یاز نهادها یفیط

لی و توسعۀ آموزش فعالیت الملاندازی شده و درزمینۀ توسعۀ بینراهعضو  13با  3991سال 

، المللیهدف باند بهبود میزان و کیفیت مشارکت انگلیس و اروپا در توسعه بین کند.می

کردن فقر جهانی و دفاع از حقوق بشر است. در این راهنما شمال و جنوب کشور انگلستان کنریشه

 شبکه آمده است:  ینا هاییتمامور یحوضدر تمنظور است. 

 یدشوارتر یطشرا یمدن یو نهادها هایریهخ شود،یدشوار م یکه به شکل روزافزون یدوران طی

 کدیگرینهاد( به و مردم یریهخ یها.. ما )سازمانبینندیرو م یشپ هاییتبه مامور یابیدست یبرا

کمک  یمتنوع برا یمدن یهااز سازمان یاپو یاکرده و شبکه یترا تقو یگرتا همد یمخور یم یوندپ

 . وریمآیم یدپد یجهان عدالتییو ب یکردن فقر، نابرابر کنیشهبه ر

های نهادهایی این بنیاد عالوه بر جذب منبع از خیرین، حق عضویت اعضا و ارائه خدمات، از کمک

 کند. گیتس نیز استفاده مینظیر نهدا خیریه بیل

د هایی شامل رصبندیی آموزشی وسیعی برای اعضای خود و عموم افراد در دستهاین شبکه برنامه

 گری دارد. ریزی، شفافیت، رهبری و خودمحافظتطلبی، برنامهو ارزیابی، جذب منابع، حمایت

ی آموزشی ی مختصری است که این شبکه در چارچوب برنامهراهنمای پیش رو، کتابچه

 رای اعضای خود تدوین کرده است. طلبی بحمایت

 
  

                                                           
BOND (British Overseas NGOs for Development) 
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 طلبی چیست؟ حمایت
ت که هایی اسطلبی فرایند استفادۀ استراتژیک از اطالعات، برای تغییر سیاستحمایت

دهند؛ در انگلستان، این فرآیند اغلب شامل رایزنی زندگی افراد محروم را تحت تأثیر قرار می

نهاد جنوب انگلستان، های مردمای شمال کشور است. سازمانبا نهادهای سیاسی و توسعه

ل  ای در حاطور فزایندهالمللی، بههای محلی، ملی و بینشیدن سیاستبرای به چالش ک

 طلبی هستند. های حمایتتوسعۀ مهارت

توانند در ها میطلبی شامل تقویت ساختارهایی است که افراد فقیر از طریق آنحمایت

مثال نوانعکند، مشارکت داشته باشند؛ بهها را کنترل میهایی که زندگی آنتدوین سیاست

ایی ههای محلی قدرتمند و نمایندگی در نهادهای مدنی محلی و ملی. پروژهدر توسعۀ شبکه

رآیند سازی و نظارت بر فها را درزمینۀ توسعه، پیادهد متأثر از تغییر سیاستکه مشارکت افرا

 انگیزند، احتمال موفقیت بیشتری دارند. طلبی برمیحمایت

 طلبیتعریف حمایت

 دهد: طلبی ارائه می( تعریف زیر را از حمایت3991ادواردز )

ها در شدن آنکارگرفتهها، و تغییر نحوۀ توزیع و بهدههای خلق قدرت، منابع و ایهدف این فرآیند متحول ساختن روش

تری برای کنترل فرآیند توسعۀ خود های جنوب کشور شانس واقعیکه مردم و سازمانطوریسطح جهانی است؛ به

 داشته باشند. 

م روش منفک از ه کند. البته این دونهاد پیشنهاد میهای مردمها به سازماناو دو روش متفاوت را برای تغییر سیاست

 از هر دو روش استفاده خواهد کرد. 
 
 نیستند و درواقع یک استراتژی مؤثر احتماال

 رویکرد الغاگر. 1

های جهانی کند تا بر روندها، ساختارها و ایدئولوژیدهد و تالش میاین رویکرد سطح سیاسی نهادها را هدف قرار می

ت شود و برای رسیدن به اهداف خود به حمایهای ذینفع میداد زیادی از گروهتأثیر بگذارد. این رویکرد باعث مقابله با تع

 به انتقاد عمومی از ایدئولوژی غالب و رویارویی با آن میگسترده
 
 پردازد. ای نیاز دارد. این رویکرد احتماال

 گررویکرد اصالح. 2

 هایها یا پروژهها، برنامهارد تا بر روی سیاستدهد و سعی دای نهادها را هدف قرار میاین رویکرد سطح فنی و منطقه

ها خاصی تأثیر بگذارد. اهداف این رویکرد گشودگی بیشتری در برابر انتقادهای سازنده دارند، اما اگر قرار باشد دیدگاه

ی است؛ ننهاد جدی گرفته شوند، دستیابی به این اهداف نیازمند سطح باالتری از دانش فهای مردمو انتقادات سازمان

 بهدانشی که مبتنی بر یک تجربۀ عملی باشد. حمایت
 
گیرد و حالتی صورت پنهانی انجام میطلبی در این شکل احتماال

 مشارکتی دارد. 

طلبی حمایت
 عبارتست از:

 
 قدرت

 
 منابع
 
 هاایده
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 طلبانهدلیل انجام اقدامات حمایت
و مقیاس این ها موقتی نهاد پیشرو در شمال کشور، دریافتند که تأثیر کار آنهای مردم، سازمان3990در اوایل دهه 

 هایی را برای افزایش مقیاس تأثیرگذاری خود تعیین کردند. ها استراتژیتأثیرات کوچک است. درنتیجه آن

قیر های پایداری را در زندگی افراد فتنهایی بتواند پیشرفتتوسعه و کار در شرایط اضطراری، بعید است به .1

های اجراشده، تأثیر تواند با استفاده از تجربۀ برنامهطلبی ابزاری است که میایجاد کند. حمایت

 را پیشنهاد دهد. های بدیلی های عمومی موجود را بر زندگی فقرا نشان داده و گزینهسیاست

طلبی در جنوب کشور، با مسئلۀ توانمندسازی در ارتباط است. ویژه حمایتطلبی، بهحمایت  .2

های توانند با بیان نیازها و خواستهطلبی ابزاری است برای تسهیل فرآیندی که طی آن افراد میحمایت

 دست بیاورند. گذارد، بهنده آنان تأثیر مینفس و توانایی تأثیرگذاری بر تصمیماتی را که بر آیبهخود، اعتماد

ها، به دالیل مختلف در حال افزایش است؛ نهاد برای تأثیرگذاری بر سیاستهای مردمهای سازمانفرصت .3

تر ظهور رویکردهای توسعۀ مشارکتی، کار با شرکا و رویکرد مبتنی بر حقوق، کار با همتایان جنوبی را آسان

 رود کهنهاد )در شمال و جنوب( انتظار میهای مردمازپیش از سازمانه، بیشعالوه، امروز کند. بهمی

عنوان بازوی دولت عمل کنند و بنابراین دخالت مستقیم بیشتری در ها بهدرزمینۀ جبران کاهش هزینه

 ها داشته باشند. تدوین سیاست

 
 

 هایی برای افزایش مقیاس تأثیرگذاریاستراتژی

 همکاری با دولت 

 هاعملیات گسترش 

 المللیهای ملی و بینرایزنی 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 2ـ  طلبیادبیات جهانی حمایتمجموعه  5
 

 ترطلبانۀ گستردهمزایا و خطرات احتمالی ناشی از اقدامات حمایت
 ریسک مزایا

 فقر و اجتناب  یعلل ساختار یدنبه چالش کش

 آن یهااز پرداختن به نشانه

 برآورده ساختن رسالت  یبرا یدارترپا رویکردی

 سازمان

 عان ذینف یزندگ یطو مداوم بر شرا یشترب تأثیر 

 از مسائل یآگاه افزایش 

 ترتر و فعالاز هواداران مطلع برخورداری 

 اخالق از  یۀو عمل بر پا یمدن ۀدر جامع مشارکت

 ییگرابه عمل یقتشو یقطر

 ترتر و متعهدآگاه یحام یئته یکاز  برخورداری 

 یدجد یبه منابع مال دستیابی 

  به سازمانگسترش توجه عموم نسبت 

 از  یگرد یهاسازمان با سازمان یوندپ یتتقو

 هاها و ائتالفشبکه یقطر

 یبهتر با نهادها یتر و گفتگوگسترده روابط 

 گیرندهیمتصم

 بهتر از سازمان و نقش آن در مباحث  درک

 هایاستس ینۀتر درزمگسترده

 آن یاز هدف اصل یابانحراف منابع کم 

 سازمان یتاز ظرف ازحدیشب استفادۀ 

 تمرکز سازمان ۀاز نقط شدنغافل 

 یهاها از تالشسازمان یدو تقل یبردارنسخه 

 یکدیگر

 یردرگ یلموجود به دل هاییتدست دادن حما از 

 یاستدر س ازحدیششدن ب

 در  طلبانیتاز حما یتگروه ال یک یلتشک

 داخل سازمان

 یسازساده یلسازمان به دل یامپ یفتحر 

 آن ازحدیشب

  شرکا یانمنافع در متعارض 

 شراکت یتامن کاهش 

 اعتبار سازمان یدند یبآس 

 نیروسازمان در داخل و ب یترفتن مشروع ینب از 

 طلبی،یتحما یندفرآ کهیاز آن، درصورت

 .سازمان را متوقف سازد یدستورکار اصل

 

 طلبینقطۀ آغاز فرآیند حمایت
 برای طراحی استراتژی حمایت

 
ها متفاوت از یکدیگر هستند. در وجود ندارد و همه روش« درستی»طلبی هیچ راه تماما

ی طلبها و اقداماتتان درزمینۀ حمایتاین راهنما تعدادی ابزار مهم برای ساختارمند کردن تفکر شما در مورد اولویت

ا در ها این ابزارها ر حال کمپینین شما مورد استفاده قرار گیرند. بااینتوانند در کمپارائه شده است و این ابزارها می

را « کنندگانتحلیل مشارکت»مثال، ممکن است یک کمپین مشارکتی عنوانگیرند. بههای متفاوتی به کار میوضعیت

 در یک زمینه، بلکه در تمامی حوزه
 
طی این فرآیندها  هایی که درچنین درسهای کار خود وارد کند. همنه صرفا

رآیند طلبی یک فآموزید، اطالعات جدیدی را برای شما به بار خواهد آورد. بنابراین فرایند تدوین استراتژی حمایتمی

 اند. ای بوده و مستلزم بازنگری در فرضیات و تصمیماتی است که در مراحل قبل اتخاذشدهچرخه
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 سازمان خود را تحلیل کنید .1
های شناسایی موضوعاتی است که باید روی آن کار کنید. ( از سازمان، یکی از راهSWOT) 1انجام تحلیل اسوات

طلبانه، برای اهداف و رسالتتان به بار ها و تهدیدهایی را که پیشبرد اقدامات حمایتنقاط قوت، ضعف، فرصت
 آورد، ارزیابی کنید. می

 اهداف خود را مشخص کنید .2
دستیابی، سنجش، قابلره آن تحقیق کنید. اهداف باید مشخص، قابلموضوع کار خود را شناسایی و دربا 

 مدت و بلندمدت تفکیک شده باشند. مدت، میانبینانه و دارای یک بازه زمانی مشخص بوده و به اهداف کوتاهواقع

 تحلیل ذینفعان .3
، مخالفان و تمامی ذینفعان را مشخص کنید. چه کسی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ جامعه هدف، متحدین

 ذینفعان داخلی را تعیین کنید. ذینفعان اصلی را در اولویت قرار دهید. 

 سازیائتالف .4
 هایی برای دستیابی به منابع و پشتیبانی بیشتر تشکیل دهید. ائتالف

 ریزی مشارکتیبرنامه .5
 اجازه دهید شرکا در شناسایی مسائل و طراحی استراتژی مداخله کنند. 

 را تعیین کنید.  های هر یک از ذینفعانمسئولیتها یا نقش .6
 

 جامعه هدف خود را مشخص کنید.  .7
 توانند تغییرات موردنظر شما را ایجاد کنند با دقت شناسایی کنید. افرادی را که می

 تحلیل جامعه هدف .8
 شنوی دارند؟ گیرند؟ آنان از چه کسی حرفآنان چگونه تصمیم می

 نیدپیام موردنظر خود را تعریف ک .9
در مورد اطالعات موردنیاز خود تصمیم بگیرید. آیا برای اثبات ادعای خود به جامعۀ هدف به تحقیقات بیشتری  

 نیاز دارید؟ 

 شناسایی رسانه .11
مفیدترین رسانه برای مخاطب قرار دادن جامعۀ هدف کدام است؟ برای رساندن پیام خود چه مسیری را باید طی  

 کنید؟ 
 

                                                           
1  .  SWOT(Strengths,Weaknesses, Opportunities ,Threats) 
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 طلبیدیریت یک پروژۀ حمایتقوانین طالیی برای م

 ها سررشته داشته باشند. حریف تشکیل دهید که در تمامی زمینهفنیک تیم همه 

   .حمایت مدیران ارشد و متولیان را جلب کنید 

 دارید. داخلی و خارجی را مطلع نگه ذینفعان 

  .نقش همه اعضای تیم را روشن کنید 

  ها چیست. ها بگویید که تأثیر آنبه حامیان خود بازخورد نشان دهید؛ به آن 

  ای آغاز به کار کنید که افراد در آن قرار دارند؛ به همۀ آنان یک نقطۀ آغاز نشان داده و گام بعدی را با از نقطه

 آنان مطرح کنید. 

  بر بهره ببرید. های میاناز مزایای راه 

  روشنی تعیین کنید.  برای کار خود اهداف 

 ها با دقت استفاده کنید؛ انتظارات و اهداف خود را به اشتراک بگذارید. از شبکه 

  گذارید و بر نحوۀ دستیابی به اهدافتان متمرکز شوید. بر مواردی که به اشتراک می 

  ریزی صبور باشید. در طول روند برنامه 

  اشیه ببرند. اجازه ندهید برخی افراد، صداهای دیگر را به ح 

 ها. هدف خود، روی افراد تمرکز کنید، نه سازمانپیمانان و جامعۀدر مورد هم 

 ریزی، اجرا و ارزیابی، تعادل برقرار کنید. بین فرآیندهای تحقیق، برنامه 
 

  برنامه عمل

 های خارجی و داخلی یک جدول زمانی آماده کنید و لیستی از رویدادها و فرصت

 عنوان یک نقطۀ جهش عمل کنند، تهیه کنید. توانند بهکه می

 زارهایاب»هایی که باید انجام شوند تهیه کنید و ترکیبی از فهرستی از فعالیت »

هایی ازجمله رایزنی مستقیم، مناسب را برای خطاب قراردادن مخاطبان خود پیدا کنید. ابزار 

 ها و غیره. تبلیغات عمومی، رسانه

  .مسئولیت افراد در جهت انجام این اقدامات را تعیین کنید 

 مشکالت و موقعیت فعاالن اصلی را تحلیل کنید. چه چیزی ممکن است در آینده تغییر یابد؟  

 چند نکته مهم

  .آگاهی عمومی یک مؤلفه اساسی است. از هر فرصتی برای افزایش توجه عموم نسبت به مسئلۀ خود استفاده کنید 

 بینانه باشند. ممکن است موفقیت شما در گرو این باشد که یک مسئلۀ معین را در دستور کار خود اهداف باید واقع

 دارید. نگه

  در بر بگیرد و مخاطبان مختلف را هدف قرار دهد.  رایزنی باید چندین استراتژی را در همه سطوح 
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 طلبی مشارکتیحمایت
 بهحمایت

 
شناخته  نیز طلبی ذینفعانطلبی از جانب جنوب کشور یا حمایتعنوان حمایتطلبی مشارکتی )که بعضا

نفس و توانایی تأثیرگذاری بر های خود، اعتمادبهشود( روندی است که طی آن افراد از طریق بیان نیازها و خواستهمی

 آورند. گذارد، به دست میتصمیماتی را که بر آیندۀ آنان تأثیر می

روابط  بر این است که بایستی شود. در اصل اعتقادمشارکت یک فرآیند پیچیده است که باعث پیشبرد امر توسعه می

شود که مقابله با فقر و نابرابری توسط کسانی تعریف می حلقدرت بین شمال و جنوب را به چالش کشید و بهترین راه

 تحت تأثیر قرار گرفته است. بااینزندگی آن
 
 انحاءمختلف و برای افراد مختلف رویحال، این تأثیرات بهها مستقیما

 دهند. می

 دستورکار سیاسی تعیین

  نیاز است. مراتب بیطلبی از تمرکزگرایی و ساختار مبتنی بر سلسلهحمایت 

  حال، مشارکت همواره به معنای اجماع نیست و در تواند افرادی با منافع متفاوت را گرد هم آورد. بااینمشارکت می

 با دیدگاه اکثریت است. های مختلفی دارند، مشارکت به معنای موافقت مواقعی که افراد دیدگاه

 که های پیشارویتان را به شما نشان دهد؛ اینتواند امکانهای سیاسی حساس، مشارکت میدر مواجهه با موقعیت

تن توانید برای گفهایی میحرفتوانید پیش بروید و چهدر عین حفظ یک ائتالف حساس و شکننده، تا کجا می

 داشته باشید. 

 ایجاد تغییرات پایدار

 دون ریزی شده باشند، بخوبی برنامهاند، هرچند که بهتغییراتی که به نمایندگی از جانب مردم جنوب ایجاد شده

 اختیاراتی از جانب آنان، بعید است که تغییراتی پایدار باشند. 

 کنند،  لوتحلیدهد تا مشکالت خود را تجزیهطلبی در جنوب، به افراد فقیر این امکان را میایجاد ظرفیت حمایت

 ها را شناسایی کنند و در درازمدت، انواعی از تغییرات پایدار را ایجاد کنند. مسیرهای حل آن

 طلب، عنصری کلیدی در جهت تأثیرگذاری پایدار آن است. اعتبار گروه حمایت 

 تأثیر بیشتری خواهند داشت، اما گروهتالش 
 
ود و ند بقدر کافی چاالک نخواههای بزرگ بههای مشترک احتماال

 کنترل باشند. ممکن است غیرقابل

 نهاد هستند. های مردمطلبی در سازمانبرخورداری از اطالعات و انجام تحلیل، منابعی کلیدی برای حمایت 

 توجهی ازجمله گروهی از پرسنل ماهر است. طلبی نیازمند زمان و منابع قابلفرآیند حمایت 

 های شریک در جنوب را نیز به کار بگیرند. این مسئله تنها به حفظ زمانهای موجود در شمال کشور باید ساکمپین

 های محلی نیز هست. مشروعیت مربوط نیست، بلکه به معنای ارتباط مداوم با واقعیت

 نهاد شمالی نیست. در های مردموجو برای شرکای همکاری از جانب سازمانمشارکت همواره به معنای جست

دهند و به دنبال شرکای طلبی خود را انجام میهایی وجود دارند که کار حمایتت و شبکهجنوب کشور نیز اجتماعا

 ها و افزایش آگاهی، آنان را یاری رسانند. مستقر در شمال هستند تا در تغییر سیاست
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 ایجاد مشروعیت و پاسخگویی
  که   اندگذاران نشان دادهسیاستآورد، های جنوبی برای کمپین مشروعیت و اعتبار به همراه میمشارکت سازمان

های جوامع جنوبی پذیراتر هستند تا نسبت به کسانی که در شمال کشور مستقر نسبت به آراء، نظرات و خواسته
 کنند که نمایندۀ جنوب هستند. بوده و تصور می

  ت است، شراک های پاسخگویی  متقابل بهترین راه برای ایجاد وضعیت برابر برای طرفینکارگیری سیستمبه
آورند و نحوه ترتیب که هر دو شریک بتوانند با یکدیگر آزادانه و صادقانه درباره آنچه از این مشارکت به دست میبدین

کنند. بیان نشدن این مسائل اعتماد طرفین را استفاده از منابعی که توسط طرف دیگر فراهم شده است، صحبت 
 برد. نسبت به یکدیگر از بین می

 ین استفاده از منابع موجودبیشتر
  درستی مدیریت شود، بیش از مجموع اجزای آن خواهد بود. هر چیزی در کلیت آن، اگر به 
 ها به چیزهای مختلف، متفاوت است. های مختلفی دارند و نحوۀ دستیابی آنشرکا مهارت 
 گذاران مختلفی دسترسی دارند. های مختلف به سیاستگروه 
 برداری شود و از تکرار و تکثیر شود که مزایای هر عضو شناسایی و بهرهفکر باعث میافراد هم همکاری با نهادها و

 های مشابه جلوگیری شود. مهارت
 های خود را تعریف کنند، و در مورد کارهایی که دهد تا نقشهای مختلف افراد فرصت میمشارکت به گروه

توانید انجام دهید، با شما کنند شما میانجام دهند و آنچه فکر میتوانند ، کارهایی که میخواهند انجام دهندمی
 صحبت کنند. 

  کنندگان نباید منبعی برای سوءاستفاده قرار بگیرد. های مشارکتمشروعیت و فعالیت 
 آموزند.طلبی مینهاد شمالی از افراد با تجربه و ماهر در جنوب کشور، چیزهایی درزمینۀ حمایتهای مردمسازمان  

 طلبی مشارکتی: از کجا باید شروع کرد؟ حمایت
 مشخص کنید.  اهداف خود را با جزئیات کافی برای ارائه به ذینفعان .1
 ها دعوت به عمل آورید، تهیه کنید. که ممکن است بخواهید از آن لیستی از کلیۀ ذینفعان .2
 وتحلیل کنید. شده را تجزیهمزایا و مشکالت بالقوۀ کار با افراد تعیین .3
کنید ممکن است فرد ذینفع از فرآیند اصلی )الف( انتظاراتی را که تصور می حداقل در مورد یکی از ذینفعان .4

ام آن جکنید فرد ذینفع تمایل به انهایی که تصور میطلبی خود داشته باشد مشخص کنید )ب( مسئولیتحمایت
 دارد، تعیین کنید. 

بانۀ هریک طلتوان برای پشتیبانی از اقدامات حمایتهایی را که میمنظور قدرت بخشیدن به کلیت کمپین، راهبه .5
 از طرفین به کار گرفت، لیست کنید. 

ایی ناسهای ارتباطی الزم را برای مطلع ساختن ذینفعان از تمام مراحل پروژه و جلب مشارکت فعال آنان شکانال .6
ن شده در جلسات، نحوۀ تأمیمثال مطلع ساختن آنان از نحوۀ تنظیم جلسات، زبان به کار گرفتهعنوانکنید. )به

 ها، فاکس و غیره( . مالی جلسات، ایمیل، خبرنامه
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 خود را برای نخستین جلسه آماده کنید؛ نقش سازمان خود و سهم آن در کمک به کمپین را ارزیابی کنید.  .7
که چه کسی مسئولیت جریان امور را گذاری اطالعات، و اینچگونگی مدیریت جلسات و نحوۀ به اشتراک در مورد .8

 نیاز باشد که این مسئولیت بهبر عهده خواهد گرفت، تصمیم
 
 چرخد(.  ای میان افراد بطور دورهگیری کنید. )احتماال

 ذینفعان چه کسانی هستند؟ 
ی آن دسته از افرادی هستند که نسبت به دستیابی به طلبافراد ذینفع در فرایند حمایت

طلبی یا عدم دستیابی به آن حساس هستند. . بهتر است که این اهداف  فرآیند حمایت
تر از افراد همفکر تقسیم کنیم تا بتوانیم موقعیت های کوچکگروه بزرگ را به گروه

 کنندگان در این کمپین را تشخیص دهیم. شرکت

 متحدان
 از تغییرات موردنظر شما بهرهعبارت متحدان

 
مند اند از افرادی که در کنار شما هستند؛ خواه به این دلیل که مستقیما

تر عنوان بخشی از یک حرکت گستردهخواهند به شما کمک کنند تا این تغییرات را بهشوند، خواه بدین خاطر که میمی
 انجام دهید. 

 بردارافراد بهره
روه بخشد. افراد این گطلبی، زندگی آنان را بهبود میشما در دستیابی به اهداف  فرآیند حمایت افرادی که موفقیت

د بردار، اغلب اوقات فر توانند متحدان خوانده شوند، چراکه به نتیجه نهایی توجه دارند. اما یک فرد بهرهچنین میهم
 تر است. ذینفعي است که در مقایسه با افراد متحد، منفعل

 فانمخال
یل به مرورزمان تبدافرادی که با اقدامات موردنظر شما مخالفت دارند. ممکن است این افراد با درک بیشتر از مسائل، به

ای خواهید انجام دهید، بایستند. اگر قصد دارید مجموعهمتحدین شما شوند، یا ممکن است در برابر کارهایی که می
 طلبی شما قرار گیرند. توانند هدف پروژۀ حمایتود انجام دهید، مخالفان میاز اقدامات را برای جلب افراد پیرامون خ

 ذینفعان داخلی
طورجدی در طراحی، مدیریت و اجرای اند از افراد حاضر در سازمان یا شبکه یا ائتالف شما که بهذینفعان داخلی عبارت

 همۀ این افراد با یکدیگر متحپروژه با شما همکاری می
 
د نخواهند بود، زیرا برخی افراد در سازمان شما کنند. لزوما

طلبانه مردد هستند و تمایلی به صرف وقت برای این اقدامات ندارند. افراد این گروه نسبت به انجام اقدامات حمایت
 کسانی هستند که به

 
ید. هها در ارتباط هستید و گاه نیاز است که موقعیت این افراد را تغییر دطور منظم با آنمعموال

 طلبی بدل سازید. هرچند که گاه ممکنکنندگانی در فرآیند حمایتمثال مخالفان و متحدان خود را به مشارکتعنوانبه
 ها قرار بگیرند. است افراد در بیش از یکی از این دسته
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 بندی ذینفعانبندی و اولویتدسته

این  شود کهبندی کنید. این کار باعث میها را رتبههای ذینفعان، میزان اهمیت هر یک از آنکردن گروه پس از لیست

 دهد. چنین برنامۀ کاری شما را شکل مینظر نرسند. این کار هم حل بهها دیگر همچون چالشی هولناک/ غیرقابلگروه

 خطرات و مشکالت

یژه به طور وطلبی بهطلبی، هم مزایا و هم خطراتی را دربردارد. فرآیند حمایتدرگیر شدن افراد دیگر در فرآیند حمایت

شود که افراد امکان توانید همه کارها را به روش خود انجام دهید و این مسئله باعث میزمان نیاز دارد و شما اغلب نمی

کار مشارکتی یک ضرورت اخالقی دربردارد، زیرا بیشتر اوقات اگرچه هدف شما حال، طلبی نداشته باشند. بااینفرصت

سازد. ها را متأثر میهای شما به نحوی زندگی آنطلبی تغییر زندگی دیگر افراد نیست، ولی اقدامات و پیاماز حمایت

ع بیشتری را برای تحقق دهد، منابطلبی مشارکتی اعتبار و مشروعیت کار شما را افزایش میبراین، حمایتعالوه

 تواند مخالفان را وارد بازی کند. دهد و میبخشیدن به اهدافتان در اختیار شما قرار می

 1کابوس لجستیکی

تلف های مخای که منوط به فعالیت سایر شرکا در کشورهای مختلف، در سطوح متفاوت و با اولویتمشارکت در پروژه 

ا گیر و پرخرج باشد. در چنین مواقعی بر نقش خود متمرکز شوید و در مورد وپاست، ممکن است ناامیدکننده، دست

 های آنان بیفزایید، روراست باشید. توانید به فعالیتخواهید و آنچه در مقابل میآنچه از دیگران می

 تعارض منافع 

ها ی ارتباط با سایر سازمانطلبی را ابزاری براتواند بین مدیران، کسانی که حمایتدر یک سازمان، تعارض منافع می

 کنند،طلبی را انحرافی خطرناک از اقدامات معین سازمان محسوب میکنند و کارمندان پروژه که حمایتتلقی می

دهد. در چنین شرایطی سعی کنید یک مختلف نیز رخ میهای اتفاق بیفتد. همچنین تعارض منافع بین سازمان

 وضعیت متعادل ایجاد کنید. 

 دن همکاران مناسبپیدا کر 

ها جویند، نیازمند برخی منابع و مهارتالمللی شرکت میطلبانۀ بینافرادی از جنوب کشور که در اقدامات حمایت 

تواند دشوار بوده و هستند. اگر پیشاپیش شریکی در جنوب ندارید، شناسایی همکاران احتمالی از راه دور می

لف های مختهای افراد در زمینههای موجود که از تواناییها و سازمانشبکه گیری، ازبخش نباشد. برای ارتباطرضایت

 کردن افراد و اجتماعات جنوب کشور، ممکن است از قدرت آنان بکاهد. اند، استفاده کنید. نمایندگیمطلع

ی برای های شفافوشوظیفه و نمایندگی از جانب دیگران، اطمینان حاصل کنید که از اختیاراتی معین و ر پیش از انجام 

 ها و اهداف برخوردارید. شناسایی پیام

                                                           
 دهی تدارکاتی سخت و دشوار است. )م(ریزی و سازمان. شرایطی که در آن برنامه1
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 بیطلالمللی حمایتهای بینشمالی دربارۀ شبکه -هایی مهم درباره رایزنی مناطق جنوبیتوصیه

 ها و نقاط شروع متفاوت است. اولویت 

  .سرعت کار متفاوت است 

 چند های مردمننهاد بر نقاط متفاوتی متمرکز هستند )سازماهای مردمسازمان 
 
نهاد بزرگ شمالی معموال

سال تغییر  3یا  2طلبانه و سیاستی، هر ها درزمینۀ اقدامات حمایتنقطۀ تمرکز دارند و نقطۀ تمرکز آن

 کند.( می

 بر نقطۀ واحدی متمرکز هستند؛ بههای مردمسازمان 
 
مثال نقطۀ تمرکز عنواننهاد کوچک جنوبی غالبا

عالوه ارگران، ماهیگیران، دهقانان کارگران مزرعه، یا یک منطقه یا اجتماع معین. بهها عبارت است از کآن

 ها خاصیتی بلندمدت دارد. تمرکز آن

  اگر درصدد حمایت مالی از یک سازمان هستید، بایستی توجه داشته باشید که ممکن است شرکای مالی

 پردازند. یطلبانه مشما متفاوت از شرکایی باشند که به اقدامات حمایت

 د طلبی مشترک است. به یاد داشته باشیاعتماد عنصری کلیدی در راستای توسعۀ یک استراتژی حمایت

که مشاوره و مشارکت، دو مقولۀ مجزا هستند؛ ذینفعان کلیدی مانند کارگران، دهقانان و اجتماعات، 

 به ارائه اطالعات در مورد چگونگی وضعیت منطقه نمی
 
 ه در طرح پیشنهادهایی برایپردازند، بلکصرفا

طلبی نیز مشارکت دارند. فراموش نکنید که شما یک ریزی برای  فرآیند حمایتگذاری و برنامهسیاست

 طلبی وجود دارد. ریزید که در آن درک متقابلی از الزامات فرآیند حمایتفرایند دوطرفه را طرح می
 

 

 طلبی و ارزیابی آننظارت بر فرآیند حمایت
 آوری اطالعات مربوط به یک پروژه در طول زمان، و درک آنچه که در حال وقوع است. نظارت، عبارت است از جمع

 ها در یک مقطع زمانی خاص و هدف آن فهم چرایی وقوع رویدادها است. ها و شکستارزیابی، برآوردی است از موفقیت

 طلبی نیازمند نظارت و ارزیابی است؟ چرا فرآیند حمایت

های مختلفی ناشی شود. دالیل شما برای ارزیابی طلبی ممکن است از انگیزهآغاز عملیات نظارت و ارزیابی کار حمایت 

 های مورداستفادۀ شما را تعیین خواهد کرد. طلبانۀ خود، تکنیکاقدامات حمایت

 قبولی را برای تأمین اعتبار تهیه کنید؛ های قابلتوانید گزارششما می .1

ای صرفه بر بهطلبی یک روش مقرونتوانید به مدیران، همکاران و شرکای جنوبی نشان دهید که حمایتمی  .2

 بهبود زندگی افراد فقیر است؛ 

 های خود یاد بگیرید. توانید از تجربهمی .3
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 های نظارتی وجود دارد؟ چه نوع شاخص

تغییراتی قرار دهید که در میان طیف وسیعی از حداقل دو یا سه تکنیک را امتحان کنید و هدف خود را نظارت بر 

 دهند. ذینفعان رخ می

 نظارت بر جامعه هدف

ای ها در طول زمان را در پروندهداده در اظهارات  جامعۀ هدف خود را مشاهده و ثبت کنید. اظهارات آنتغییرات روی

ان یا ها بیشوند؟ آیا آنتر میموقعیت شما نزدیکها به گویند؟ آیا آنها درباره شما و کمپین شما چه مینگه دارید. آن

 دهند؟ کنند یا خود را با آن تطبیق میفلسفۀ شما را اتخاذ می

 نظارت بر روابط خود

 های جدیداید، ثبت کنید. آیا در مورد ایدهتعداد و محتوای مکالماتی را که با منابع خارجی و مخاطبان هدف داشته 

 کنید؟ آیا شما در حال بدل شدن به یک محرم اسرار یا یک منبع اطالعات و مشاوره هستید؟ بحث می

 نظارت بر رسانه

پردازند، زیر نظر بگیرید و تعادل نظرات مخالف و موافق ه مسئلۀ شما میها و مجالت بهایی را که در روزنامهتعداد ستون

ها را بررسی کنید. تعداد دفعاتی را که سازمان شما مورد اشاره قرار گرفته است، محاسبه کنید. بررسی کنید که آیا رسانه

 کنند یا خیر. زبان شما را اتخاذ می

 نظارت بر اعتبار خود

اید یا خواستید، دسترسی یافتهها را ثبت کنید. آیا به افرادی که میط به کار خود و منابع آنهای مربوتعداد استعالم

های آنان درباره شما و اقدامات فرضاند؟ پیشخیر. این افراد چگونه و از طریق چه منبعی از اقدامات شما مطلع گشته

 شما چقدر دقیق است؟ 

 نظارت بر افکار عمومی

 طریق نظرسنجی تلفنی و پیمایش تحلیل کنید.  اوضاع عمومی را از 

 چه چیزی را ارزیابی کنیم؟ 

خواهید دنبال کنید، شفاف باشید و سپس تصمیم برای ارزیابی تأثیر پروژه خود، باید در مورد مدل یا روندی که می

خیرش این اقتصاد در کار ا بگیرید که برای ارزیابی هر بخش از فرآیند چه اطالعاتی در دست دارید. پیشنهاد بنیاد نوین

ها و ای از سیاستای از روابط متقابل تلقی شود. در هر مرحله مجموعهعنوان زنجیرهطلبی بهاست که فرایند حمایت

ه ها نیز مهم است، بدین معنا کای وجود دارند که هر دو نیازمند نظارت هستند. رابطۀ بین این فعالیتهای تودهفعالیت

 تر خواهد بود. تر باشند پروژه موفقها یکپارچههرچه این فعالیت
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 شامل فعالیتهای تودهفعالیت
 
 شود؛ مانند: سازی نیز میهای ظرفیتای احتماال

  تشکیل گروه؛ 

 های گروهی؛فعالیت 

 های گروهی فراتر از سطح روستا؛تشکیل ائتالف 

 تر؛اندازی جنبشی برای منافع وسیعراه 

 تدوین قوانین و کنترل منابع. های فقیر درمشارکت گروه 

 شوند. مثال : های سیاستی بیشتر بر افزایش آگاهی و تغییر نگرش متمرکز میفعالیت

  افزایش آگاهی در مورد یک موضوع؛ 

  مشارکت در بحث و گفتگو؛ 

 تغییر نظرات؛ 

 ها؛تغییر سیاست 

 های اجرایی؛تغییر سیاست 

 تغییر مثبت در زندگی افراد؛ 

 کند؟ را تعریف میچه کسی موفقیت 

قیت طلبی دارند، نظرات مختلفی در مورد موفجایی که در زنجیرۀ روابط متقابل فرآیند حمایتذینفعان مختلف بسته به

خواهند داشت. برای دستیابی به یک نمای کلی از تعاریف موفقیت، بایستی نظرات طیف وسیعی از ذینفعان، مانند 

نگاران و افراد خارجی را ها، کارمندان درگیر، مخاطبان  هدف، روزنامههای آنسازمان برداران نهایی، افراد محلی وبهره

 کنید. استخراج

که طلبی باید با آن روبرو شوید، عبارت است از فهمیدن اینترین مواردی که در ارزیابی فرآیند حمایتیکی از سخت

 چه عواملی باعث تغییر سیاست می
 
چه تأثیری در واقعیت دارند. در شرایط متفاوت، نیروهای شود و این تغییرات دقیقا

 کنند. مختلفی ایفای نقش می
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 نکات مهم
  است و  مدتطلبی یک فرآیند طوالنیبین باشید. حمایتطلبی واقعدر مورد زمان موردنیاز برای فرآیند حمایت

ندی صورت میها بهتغییر سیاست
 
 گیرد و همواره در معرض تغییر جهت قرار دارد. ک

 ات، مله تحقیقهای مختلفی ازجطلبی موفق به مهارتصورت تیمی و گروهی کار کنید. یک فرآیند حمایتبه

 های سیاستی نیاز دارد. ارتباطات، مدیریت پروژه و مهارت

  های خود را منطبق با آن اهداف انجام دهید. در مورد اهداف خود وضوح داشته باشید و فعالیت 

  لۀ ئجویی با افراد برخیزید و وقت خود و سایرین را اتالف کنید، مطمئن شوید که با یک مسکه به مقابلهپیش از آن

 شده مواجه نیستید. پیشاپیش حل

 طلبانۀ شما ریشه در از همان ابتدا همکاری با شرکای جنوبی را آغاز کنید. اگر قرار است اقدامات حمایت

ها های خود را در زندگی آنخواهید تأثیر سیاستهای افراد محروم داشته باشد و اگر میتجربیات و دیدگاه

 اری، امری ضروری است. بفهمید و توضیح دهید، این همک

 ها دهید با دقت فکر کنید، به خصوص اگر آندر مورد پیامدهای احتمالی کاری که برای شرکای خود انجام می

 دهید. را در معرض خطری جدی قرار می

  بسیار زیاد است و توجه داشته باشید که حمایت 
 
طلبی موفق، یک فرآیند پیچیده است. تعداد ذینفعان معموال

دام دیدگاه متفاوتی در مورد چگونگی نزدیک شدن به موضوع دارند. ضروری است بدون اتالف وقت بررسی هرک

مل کنید و این برنامه در عکنید که مطابق با برنامۀ چه کسی )جنوب یا شمال، درون یک ائتالف و غیره( کار می

 به چه معنا است. 

 ترین موقعیت برای دستیابی به اهداف موردنظر شما جامعة هدف اصلی خود را افرادی قرار دهید که در به

گیران کارآمد نیست، یک قدم به عقب بردارید و هستند.  اگر مسیر انتخابی شما برای خطاب قرار دادن تصمیم

 به دنبال راه جدیدی بگردید. 

  ا. باشد نه نهادهزمان خود را به تقویت روابطتان با جامعة هدف اختصاص دهید. جامعة هدفتان مبتنی بر افراد

 ها چیزهایی نیز دربارۀ افراد بیاموزید. توانید، عالوه بر سازمانتا جایی که می

  ای ههای پوشالی و تالشدیگر از پیروزیعبارتاند متعهد باشید؛ بهبه الزاماتی که خود مردم به وجود آورده

 ناموفق برای آغاز کار اجتناب کنید. 
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