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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. حمایتیری و رشد گفتمان چندوجهی در عرصه سیاستگتصمیم

 برای ایجاد و اعمال تغییرات در موارد زیر تلقی شود: 

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

 منفی بگذارند ها، قوانین و مقررات فعلی ناکارآمد باشند و اثرمشیخط 

 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 به از مفهوم حمایتبه شکل معمول به نتیجه نرسد و کارایی الزم را نداشته باشد. تعاریف صورت گرفت

آید. به حساب میطلبی در درجه نخست یک فرآیند ها دارای اشترکات زبانی و مفهومی هستند. حمایتاند. اما همه آن

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

گیری در بخش عمومی و ها در باالترین سطوح تصمیمها، قوانین و مقررات و برنامهمشیارد بر خططلبد و در نظر دمی

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

 ای یا ملی انجام گیرند. ی، منطقهتوانند در سطح محلای از مسائل باشد. این اقدامات ترویجی میحول دسته

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

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

گیرندگان اصلی همواره باید از مخاطبان باشند. همچنین همواره باید هدف اعمال طلبی تصمیممایتشوند. در حمی

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

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

ه در شدهای مدون و آزمودهکوشد توجه این نهادها را به لزوم به کارگیری روشطلبی میی حمایتمعرفی و ترویج شیوه

 ی مسائل اجتماعی و فرهنگی جلب نماید. المللی برای پیشبرد اهداف خود در حوزهمقیاس بین

در ایران  طلبیتوانمندسازی در راستای معرفی و ترویج ادبیات حمایت ی حاضر به عنوان بخشی از تالش مرکزکتابچه

تهیه و منتشر شده  0202است که در سال  (Endevourبنیاد اندور )ی آموزشی  است. این کتابچه برگرفته از برنامه

 است.  در دسترساست و در منابع اینترنتی به زبان انگلیسی 

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
 1911 مرداد 1

 
  

https://www.endeavour.com.au/-/media/project/endeavour/endeavour-website/home/our-endeavour/resources/endeavour-foundation-advocacy-manual-and-workbook.pdf?la=en&hash=09297E80260B76323831361E604E1E05
https://www.endeavour.com.au/-/media/project/endeavour/endeavour-website/home/our-endeavour/resources/endeavour-foundation-advocacy-manual-and-workbook.pdf?la=en&hash=09297E80260B76323831361E604E1E05


 

 

 

 

 

 2 طلبییتحما ینتمر  راهنما و ۀکتابچ

 

ور یادبندرباره   (Endevour) اند 
ور یک موسسه خیریۀ غیرانتفاعی است که در شهر بریزبن، در کوئینزلند  استرالیا مستقر است. این بنیاد از  بنیاد اند 

داوطلب پشتیبانی  0011پرسنل است و توسط  0011دهندگان خدمات به معلولین در استرالیا، با بیش از ترین ارائهبزرگ
 شود. می

ور  0590سال این سازمان در  در کوئینزلند و برای حمایت از کودکان دارای معلولیت ذهنی تأسیس شد. بنیاد اند 
فعال و  کند تا بتوانند یک زندگیمعلول در کوئینزلند، نیو ساوت ولز و ویکتوریا حمایت می 0111اکنون از بیش از هم

تر در ستردهصورت گها سازگار است و بههای آنناییهایشان داشته باشند، شغلی را پیدا کنند که با تواواقعی در خانه
 جامعه فعالیت کند. 

 نحوه استفاده از این کتابچۀ راهنما
ار دهد طلبی را در اختیار افرادی قر ای طراحی شده است که مبانی فرآیند حمایتگونهاین دفترچۀ راهنما و کتاب  کار به

ین کتابچۀ راهنما مطالبی را در مورد نحوه فعالیت در سطح ساختاری ارائه اند. اطلبی شدهتازگی وارد حوزۀ حمایتکه به
 طلبی ساختاری را در جامعه محلی خود آغاز کنند. دهد تا مخاطبان بتوانند فرآیند حمایتمی

 این کتابچه شامل سه مضمون اصلی است: 
 شود: طلبی را شامل میکه اطالعات مربوط به حمایتنخست این

 طلبی؛هدف حمایت 

 طلبی؛تعریف حمایت 

 طلبی.انواع حمایت 

یح طلبی توضطلبی را در خصوص نحوۀ تغییر ذهنیت افراد از طریق حمایتها و اهداف حمایتکه استراتژیدوم این
 دهد. می

ها طراحی شده است که این ای از فعالیتهای موجود به مجموعهو سوم اینکه این کتابچه برای تجزیۀ استراتژی
 دهند. طلبی ساختاری را تشکیل میها در کنار هم یک کمپین حمایتیتفعال

چنان گیرد تا همهای منظم مورد بررسی قرار میروز شده است و محتوای آن طی مصاحبهتوسعه و بهاین کتابچه درحال
 طلبان قابل کاربرد باشد. برای حمایت
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 طلبیهدف حمایت
 تغییر ذهنیت افراد؛ 

  ،بازتابی از ذهنیت افراد هستند؛ سیاستتمامی قوانین 
 
 ها و اقدامات اجرایی صرفا

 طلبی، کمک به تغییر ذهنیت افراد نسبت به افراد معلول است. عنوان یکی از اعضای تیم حمایتوظیفۀ شما به 

بی، طلها و الگوهای عمل، توسط افرادی است که در قدرت هستند. حمایتطلبی درواقع هنر تغییر سیاستحمایت» 

ها یا افرادی را که بر مسند قدرت هستند، در جهت تغییر طرز برید تا دولتهایی است که به کار میها و تکنیکمهارت

قوت  طلبی نقاطالمللی استرالیا[ درزمینۀ حمایتتفکر و روش عملشان متقاعد کنید. بخش ما ]شورای توسعۀ بین

ها چیزهای بسیاری برای آموختن وجود دارد، تا این بسیاری از سازمان کنم که برایتوجهی دارد، اما من فکر میقابل

طلبی مؤثرتری داشته باشند. هرگز قدرت مردم را درزمینۀ تغییر رفتار و طرز تفکر ها بتوانند فرآیند حمایتسازمان

بایستی به خودمان کم نگیرید. این بخش از نقاط قوت و قدرت زیادی برخوردار است، اما گاهی اوقات ها دستدولت

 « کنیم.یادآوری کنیم، زیرا که ما قدرتمان را فراموش می

 المللی استرالیامارک پورسل، مدیر شورای توسعۀ بین 

 طلبیتعریف حمایت

 تعریف استرالیایی

 که کمترین تعارض منافع را نسبت به منافعنحویطلبی عبارت است از سخن گفتن، عمل کردن و یا نوشتن بهحمایت

شدۀ یک شخص یا گروه محروم داشته باشد و به تقویت، حمایت و دفاع از رفاه و عدالت برای آنان بپردازد. در ادراک

 طلبی بایستی: طول یک فرآیند حمایت

 های محروم بایستید؛همواره در جانب گروه 

 مند باشید؛نسبت به نیازهای اساسی آنان دغدغه 

 وفادار و پاسخ 
 
 برای حمایتنسبت به آنان عمیقا

 
طلب های حمایتطلبان و گروهگو باشید، هرچند که این کار احتماال

 پرهزینه باشد. 

 المللیتعریف بین

 شود. های نهادهای مختلف انجام میها، مواضع یا برنامهطلبی عملی است که با هدف تغییر سیاستحمایت 

 دفاع از آن، پیش از سایر افراد. کردن یک ایده، توصیۀ آن یا طلبی عبارت است از مطرححمایت 

 آن  حلی برایگیرندگان را به سمت یافتن راهکند و تصمیمطلبی توجه جامعه را به یک مسئلۀ مهم جلب میحمایت

 دهد. مسئله سوق می

 منظور ایجاد تغییر است. های دیگر، بهطلبی به معنای همکاری با افراد و سازمانحمایت 
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 حلی برای آن مسئله و نیز حمایت از اقدام در ز قرار دادن یک مسئله در دستور کار، ارائه راهطلبی عبارت است احمایت

 جهت حل آن مسئله. 

 تواند با هدف ایجاد تغییرات داخلی در یک سازمان، یا ایجاد تغییر در کل یک سیستم انجام شود. طلبی میحمایت 

 ها تأثیر گیری دربارۀ موضوعاتی که بر زندگی آنیندهای تصمیمطلبی عبارت است از روند مشارکت افراد در فرآحمایت

 گذارد. می

 طلبیانواع حمایت
 طلبی وجود دارد. در اینجا به پنج نوع آن اشاره خواهیم کرد. انواع مختلفی از حمایت

 طلبی فردی؛حمایت 

 طلبی شهروندی؛حمایت 

 طلبی ساختاری؛حمایت 

 طلبی والدین؛حمایت 

 از خود. حمایت 

طلبی در گیرد، و سایر انواع حمایتطلبی )فردی و ساختاری( مورد توجه قرار میگاهی اوقات تنها دو نوع از حمایت

لبی ططلبی فردی، و حمایتطلبی شهروندی در دستۀ حمایتشوند. حمایت از خود و حمایتاین دو دسته گنجانده می

 شود. گرفته میطلبی فردی یا ساختاری در نظر والدین در دستۀ حمایت

 طلبی فردیحمایت

ل کند. دو شکل متداوهای خود را فقط روی یک یا دو نفر متمرکز میطلب تالشطلبی، فرد  حمایتدر این نوع از حمایت

 اند از: طلبی فردی عبارتاز حمایت

 طلبی غیررسمیحمایت

ای از گیرند، همه نمونهبر عهده می طلبی راوالدین، برادران و خواهران، اقوام و دوستانی که وظیفه حمایت

 گذارند. طلبی فردی غیررسمی را به نمایش میحمایت

ها بارۀ آنپردازند و درپذیر میای با افراد معلول دارند، به حمایت مصرانه از افراد آسیببسیاری از افراد که روابط گسترده

ها عدالتیشتیبانی یا بدون هیچ حمایتی به مبارزه با بیمیان ممکن است افرادی که با کمترین پگویند. دراینسخن می

گیرند، طلبی غیررسمی قرار میهای فردی که در دستۀ حمایتخیزند، ناشناخته و مغفول بمانند. این نوع تالشبرمی

 گیرند. می ها به طول انجامند، و اغلب در انزوای شدید صورتممکن است سال

ویژه طلب را از اجتماعات خود جدا سازد، بهطوری است که ممکن است افراد حمایتهای انفرادی ماهیت این تالش

یط طلبانه برای سیستم یا محبرانگیز است، یا اقدامات حمایتطلبی معطوف به یک مسئلۀ بحثدر مواردی که حمایت

ر یک اجتماع محلی، تالش مثال، دعنوانشود. بهتری که مسئلۀ مورد  حمایت در آن قرار دارد، مضر تلقی میوسیع
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ها و تعارض منافع منجر شود نام فرزند معلول خود در یک مدرسه معمولی ممکن است به بروز دشمنیوالدین برای ثبت

 و روابط دوستانۀ موجود را به چالش بکشد. 

 ، پرورش و محافظتدهند، نیاز به حمایتها انجام میهایی که افراد برای حمایت از زندگی ارزشمند انسانچنین تالش

راز وجوی منابعی برای پشتیبانی یا ابهایشان، جستدارند. افراد ممکن است بخواهند برای به اشتراک گذاشتن تالش

ازند، پردطلبی در سطح فردی میطلبان  دیگر در ارتباط باشند. افرادی که به حمایتیک واکنش جمعی، با حمایت

 رقرار کنند. طلب پیوند بهای حمایتع اطالعاتی و ارتباطات بیشتر با سایر گروهراغب هستند که برای دستیابی به مناب

 محورهای اجتماعسازمان

ها در ازای محور است. کارکنان این نوع سازمانهای اجتماعطلبی فردی مربوط به سازمانشکل دیگری از حمایت

 کنند. طلبانۀ خود حقوق دریافت میاقدامات حمایت

 شهروندیطلبی حمایت

محور است که هدف آن عبارت است از شناسایی، ترویج و دفاع از حقوق، طلبی شهروندی یک جنبش اجتماعحمایت

 وجو وطلبی منوط به جستهای چندگانه. این نوع از حمایترفاه و منافع افراد دارای معلولیت ذهنی و یا معلولیت

شوند تا در زندگی اشخاصی که ممکن ی مدتی طوالنی متعهد میحمایت از شهروندانی دلسوز است که داوطلبانه و برا

 قرار بگیرند، تغییرات مثبتی ایجاد کنند. « در معرض خطر»تنهایی با مشکالت جدی روبرو شوند یا است به

ثال، یک معنوانفرد هستند. بهگیرند، منحصربهطلبی شهروندی شکل میهرکدام از روابطی که در طول فرآیند حمایت

الحمایۀ خود قرار دهد و یا به های جدیدی را در اختیار دوست تحتطلب ممکن است تجارب و فرصتهروند حمایتش

 او یاد دهد که خود را ابراز کند و در برابر سوءاستفاده از خود محافظت کند. 

طلب و تعهدات افراد حمایتها، منابع گیرنده را با تواناییطلبی شهروندی، عالیق و نیازهای افراد حمایتدفتر حمایت

کنند تا به دانش و دهد و به آنان کمک میطلب جهت میچنین به شهروندانی حمایتدهد. این دفتر همتطبیق می

 منابع بیشتری دست یابند. 

 طلبی ساختاریحمایت

، و گوهای عمل(گذاری، سیاست و الطلبی در درجه اول مربوط به تأثیرگذاری بر سیستم )قانوناین شکل از حمایت

 طلبان  عنوان بخشی از جامعه، سودمند باشند. حمایتبه نحوی است که برای افراد دارای معلولیت، به تغییر آن

طورمعمول کنند. بهولت و نگرش جامعه را تشویق میها، خدمات دساختاری، ایجاد تغییرات در قوانین، سیاست

پردازند، زیرا که انجام این کار ممکن است اختالفاتی را بر سر  طلبی فردی نمیطلبان ساختاری به حمایتحمایت

 طلبی به وجود آورد. استفاده از منابع، نقاط تمرکز و هدف حمایت
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 طلبی والدینحمایت
سازند. این نوع از ی تمرکز دارد که شخص دارای معلولیت و خانوادۀ وی را متأثر میطلبی بر مسائلاین نوع حمایت

 طلبی بر نیازهای شخصی فرد معلول تمرکز دارد، نه بر نیازهای والدین و خانواده. حمایت
رچه کنند. اگپردازند، در ابتدا به نیازهای والدین توجه میطلبی والدین میحال، برخی از افرادی که به حمایتبااین

ور ما کنیم، منظطلبی والدین صحبت میوالدین نیاز جدی به پشتیبانی و منابع دارند، اما زمانی که در مورد حمایت
 والدین از افراد معلول است.  حمایت

 حمایت از خود
ه گروها یا منافع مشترکی با شخص یا شود که ویژگیطلبی توسط شخص یا گروهی انجام میاین نوع از حمایت

طلبی این است که این افراد به این دلیل که از خود حمایت کرده و دربارۀ گیرنده دارد. مشکل این نوع حمایتحمایت
 گیرند. گویند، بیشتر در معرض سوءاستفاده، تبعیض و تمسخر قرار میخود سخن می

 طلبینحوۀ تغییر ذهنیت افراد از طریق حمایت
دت  طلبی بلندمتوان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد. ایجاد یک کمپین حمایتطلبی را میهای حمایتاستراتژی

 موفق، مستلزم ترکیب این چهار بخش است: 

 آموزش؛ 
 کاستن از فاصلۀ عاطفی؛ 
 کسب قدرت؛ 
 .اعمال فشار 

 آموزش
خاصی  عتوانید واقعیت موضو طلبی متخصص هستید. شما فردی دارای تجربۀ زیسته هستید و میشما درزمینۀ حمایت

چنین از این طریق برای مداران، وزرا و افراد جامعه آموزش دهید. شما همکنید، به سیاسترا که درباره آن رایزنی می
مدت با اعضای محلی و سایر افراد، عنصری کنید؛ چیزی که برای برقراری روابط طوالنیخود اعتبار و تخصص کسب می

 ت: اساسی است. آموزش یک فعالیت دو وجهی اس

 آمار و ارقام
ها، حقایق و ارقام موجود را در دسترس داشته باشید. از اقداماتی نسبت به موضوع مورد بحث خود آگاه باشید و داده

شوند، آگاه باشید. از اخبار خارج از کشور که در سطوح مختلف دولتی، ایالتی، شوراهای فدرال و محلی انجام می
المللی با موفقیت حل شده است؟ اگر جواب این پرسش مثبت ما در سطح بینمطلع باشید: آیا مسئلۀ موردنظر ش

وگو ارائه دهید، این اقدام شما ممکن است به یافتن های گفتباره در اختیار دارید، به طرفهایی را که دراینباشد، داده
 حال کارآمد یاری رساند. حل ساده و درعینیک راه
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 های شخصیروایت

کردن یک مسئلۀ های شخصی برای برجستههای شخصی نیست. استفاده از روایتتر از روایتچیز قدرتمندهیچ

رابطه  طلبی شما دردهد که حمایتهای شخصی نشان میساختاری، کلید موفقیت یک کمپین است. استفاده از روایت

 چه نحو بوده است.  با یک مسئلۀ خاص، کدام نقطه از زندگی روزمرۀ مردم را متأثر ساخته و تأثیر آن به

سئله گذارند و بایستی مرتبط با این مها یک مسئلۀ خاص را به نمایش میها بایستی ساده و هدفمند باشند. روایتروایت

 گیرنده ظاهر شوند. ها در نقش نمایندۀ افراد حمایتویژه هنگامی اهمیت دارد که خانوادهباشند. این امر به

 کاستن از فاصلۀ عاطفی

توجهی میان مردم و افراد واجد قدرت وجود داشته باشد، تصمیمات افرادی که در که فاصلۀ عاطفی قابلیدرصورت

چیست؟  «فاصلۀ عاطفی»تواند تأثیری منفی بر زندگی مردم داشته باشد. . اما مقصود از سادگی میقدرت هستند به

موقعیت، جنسیت، نژاد خود و سایر عوامل، با یک فاصلۀ عاطفی به معنای میزان پیوندی است که فرد به لحاظ تجربه، 

سال، سفیدپوست و متعلق به طبقه متوسط که در یک مدرسه مثال یک مرد میانعنوانکند. بهشخص دیگر احساس می

خصوصی تحصیل کرده است تمایل کمتری به وضع قانون یا سیاستی دارد که تأثیری منفی برای شخصی با وضعیت 

 باشد. در این مورد، فاصله عاطفی اندک است. مشابه خودش داشته 

راحتی اقدام به وضع قانون یا سال و سفیدپوست  متعلق به طبقه متوسط ممکن است بهاز طرف دیگر همان مرد میان

ندانی اقتصادی پایین و دارای فرز -سیاستی کند که تأثیری منفی بر یک مادر مجرد از نژادی متفاوت، با سطح اجتماعی

محسوب  «دیگری»گذار داشته باشد. در اینجا فاصله عاطفی بسیار زیاد است و مادر مجرد نسبت به فرد قانونمعلول، 

 شود. می

که  کنید. این بدین معنی استطلبی را از آن آغاز میای دارد که فرآیند حمایتکاهش فاصله عاطفی بستگی به نقطه

معنا  گیرید. به یکطلبی خود و نحوۀ ارائۀ آن تصمیم میند حمایتفرآی« نقطۀ آغاز»شما متناسب با مخاطبتان دربارۀ 

 داشته باشد. « خریدار»بایستی پیام خود را به نحوی انتقال دهید که 

اگر درصدد مالقات با یک وزیر هستید، بایستی پیام خود را باقدرت و دقت به او ارائه دهید. شما بایستی برای این 

اشد و برای فهم بهای خود آگاه باشید. روایت شما بایستی قابلسبت به محتوای صحبتمالقات آمادگی کسب کنید و ن

واسطۀ ای از آمارها و حقایق اتکا کنید. برای مثال، اگرچه ماهاتما گاندی توانست بهدفاع از پیام خود بایستی به مجموعه

ازآن صورت گرفت که مردم موفقیت او را در لباس هندی خود مردم هند را با خود همراه کند، اما این همراهی تنها پس

 های پیشین مشاهده کرده بودند. کمپین

 کسب قدرت

 تواند واجد قدرت شود: طلبی، به چند طریق میهای شما درزمینۀ حمایتتالش

 عنوان یک توانند بهطلبی مطلع هستند و میهای شما درزمینۀ حمایتبرخورداری از همراهی افرادی که از تالش

 ها و غیره دعوت به عمل آورد. توان برای شرکت در جلسات، راهپیمایییروی پشتیبانی عمل کنند. از این افراد مین
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 مثال بنیاد انداور یک سازمان قدرتمند در کوئینزلند و نیوولز جنوبی عنوانهای مشابه. بهانتقال قدرت از طریق سازمان

توانند به دنبال کند. سایر افراد واجد قدرت نیز میطلب منتقل میتاست. این سازمان قدرت خود را به افراد حمای

ها طلبی شما، قدرت آنها در بخشی از فرآیند حمایتطلب باشند. حضور این افراد یا سازمانحمایت از افراد حمایت

 کند. را به شما منتقل می

د. اگر بتوانید تعداد حامیان خود یا افرادی را که شونافرادی که در مسند قدرت هستند، خود نیز از این قدرت متأثر می

تان افزایش طلبی شما مرتبط هستند، تعیین کنید، قدرت بیشتری خواهید داشت و میزان تأثیرگذاریبه فرآیند حمایت

 خواهد یافت. 

 اعمال فشار

القی با این استدالل اخ مدارانتنهایی کافی نیست. اغلب سیاستگاهی اوقات اثبات حقانیت شما در یک مجادله، به

اند که شرایط زندگی افراد دارای معلولیت بایستی مشابه شرایط زندگی سایر افراد جامعه باشد، اما این بدان معنا موافق

مداران را در رابطه با این ها مجبورند در این مورد کاری انجام دهند. حتی اگر شما قادر باشید سیاستنیست که آن

ها د، گاه الزم است برای سوق دادن آنان به سمت اقدام عملی، نیازمند اعمال میزانی از فشار بر آنمسئله متقاعد کنی

 ها و جلب حمایت افکار عمومی انجام دهید. توانید این کار را از طریق رسانهباشید. شما می

 هارسانه

 هایتر خواهد بود. روایتموفقهای محلی پوشش داده شود، طلبی شما، هرچه بیشتر توسط رسانهفرآیند حمایت

دهند، تأثیر بسزایی دارند. در زیر مثالی از یک روایت محلی از تووومبا می محلی درباره وقایعی که برای مردم محلی روی

سپری کرده  1زمان زیادی را در بیمارستان روانی بیلی هندرسوندرباره فردی به نام السی آمده است که مدت 0 کرونیکل

 مند شدند و کلوپ محلی زنان یونان، السیاز انتشار این مقاله بسیاری از افراد جامعه محلی به این گروه عالقهبود. پس 

 کند. صورت هفتگی در این جلسات شرکت میرا به جلسات هفتگی خود دعوت کرد. السی همچنان به

 
  

                                                           
1. Toowoomba Chronicle 
2. Baillie Henderson 
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 گیری افرادکمک به ارتباط
 1جیسون کهل

 رت، بهالسی به دلیل ناتوانی در مساف
مدت چهار سال مادرش را ندیده بود. اما 
 او توانست با حمایت کارمندان بیلی 

 
اخیرا

اش )میشل( و عمۀ هندرسون، خواهرزاده
خود، به بریزبن سفر کند و در یک مراسم 

 ناهار خانوادگی شرکت کند. 
این اتفاق برای همه »گوید: میشل می

افراد خانواده یک موقعیت خاص بود، 
 با هم السی و 

 
مادرش امیدوارند که مرتبا

میشل در طول ناهار تعریف «  دیدار کنند.
 0441کند که السی و برادرش در دهه می

در قبرس به دنیا آمدند. السی بیماری 
مننژیت داشت. با توجه به محدودیت 

د. این ها به استرالیا مهاجرت کرده و در بریزبن ساکن شدنهای بهداشتی موجود در قبرس، آنحمایت
جتماعی لحاظ ارو بودند و بهزبان در کشور جدید با مشکالتی روبهعنوان یک خانوادۀ غیرانگلیسیخانواده به

منزوی شده بودند. بیماری السی منجر به آسیب مغزی وی شده است و او حتی اگر سالمتی خود را دوباره 
لسی به حمایت زیادی نیاز داشت و چنین ، ا0451لحاظ روحی دچار اختالل است. در دهه به دست آورد، به

های خدمات بهداشتی کوئینزلند در مرکز حمایتی در محیط خانۀ او میسر نبود. بنابراین او دریکی از بخش
 چلنور در ایپسئویچ بستری شد. 

سال پیش به بیمارستان بیلی هندرسون رفته بود، در طول این مدت برادرش  41ازآنجاکه السی بیش از 
های متعدد با السی، فرزندانشان را با عمۀ و همسر او تشکیل خانواده داده بودند و از طریق مالقات نیکالس

 ها میشلکرد. در طول این مالقاتطور منظم با السی مالقات میها، بهکردند. میشل، دختر آنخود آشنا می
 ر هستند، و در مراکز درمانی زندگیدریافت که بسیاری از افراد دیگر مانند السی، که به معلولیت ذهنی دچا

 کنند، با تعداد کمی از افراد مالقات دارند و فرصت ناچیزی برای مشارکت در جامعه دارند. می
ای از مردم و گیری آنان با طیف گستردهقصد دارد تا به این افراد کمک کند و ارتباط 1گروه کامینگ اوت

آیی این گروه هرماه در اسپرد، ندرسون را تسهیل کند. گردهمخدمات در داخل و خارج از بیمارستان بیلی ه
 شود. خیابان جلیکو در تووومبا برگزار می

  

                                                           
1  . Jason kehl 

2. Coming Out 
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 افکار عمومی

طلبی ساختاری مهم است؟ افکار عمومی درواقع افکاری است که مردم دربارۀ افکار عمومی چیست و چرا برای حمایت

یابد که تفکرات مردم متفاوت از عملکرد دولت باشد. افکار یمسائل مختلف دارند. افکار عمومی هنگامی قدرت م

 از چند طریق نارضایتی خود را از دولت ابراز می
 
مثال با برگزاری تظاهرات عمومی یا تغییر عنوانکند. بهعمومی غالبا

 دهی به دولت و غیره. الگوی رأی

 طلبانۀ شما بتواند افکارهای حمایتاگر فعالیتطلبی ساختاری چه معنایی دارد؟ اهمیت افکار عمومی برای حمایت

عمومی را در جهت تغییرات موردنظرتان آموزش دهد، در این صورت ممکن است بتوانید با توسل به افکار عمومی، 

 اهداف خود را محقق سازید. 

حده در منازعه داخلی متافکار عمومی در آمریکا قدرت باالیی دارد. برای مثال افکار عمومی منجر به مداخلۀ ایاالت

هزار نفر شد، تنها  022عام که منجر به قتل 0یوگسالوی سابق شد. در مقابل، در زمان افزایش درگیری داخلی در رواندا

. جی. سیمپسون انجام شده بود. دادگاهی که خبری که برای عموم مردم آمریکا انتشار یافت، قتلی بود که توسط او

فکار عمومی را دربارۀ خشونت در رواندا آرام کرد و تا زمانی که اخبار واقعی از وقایع رواندا برای سیمپسون برگزار شد، ا

 متحده رخ نداد. المللی به رهبری ایاالتمنتشر نشد، مداخله بین

 

 منبع این ترجمه: 

Endeavour Community and Advocacy Support Unit. "Advocacy Manual and Workbook". March. 

2010. Link: www.endeavour.com.au  

                                                           
5. Rwanda 

http://www.endeavour.com.au/
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 ها و تحقیقاتداده

اند. حل یاری رسطلبان اعتبار ببخشند و آنان را در دستیابی به راهتوانند به ادعاهای حمایتها و تحقیقات میداده

 ها باشند. ترین  استداللکنندهتوانند قانعخود میدیخوهای مناسب بهعالوه بر این، داده

 توانید استفاده کنید؟ هایی میهایتان از چه دادهبرای دفاع از استدالل 

 
 
 
 
 

 

 طلبیشناسایی مخاطبان حمایت

ه سوی افرادی کطلبی خود را بههای حمایتکه مسئله و اهداف خود را انتخاب کردید، بایستی تالشمحض اینبه

أثیر گیران تآل، به سمت افرادی معطوف کنید که بر تصمیمگیری هستند، و در شرایط ایدهدارای قدرت تصمیم

 ها و عموم مردم. ها، رسانهگذارند؛ مانند کارمندان، مشاوران، بوروکراتمی

 توانند هدف شما را به واقعیت تبدیل کنند چیست؟ گیرندگانی که مینام تصمیم 

 

 

 

 

 

 پذیرند؟ گیرندگان از چه کسی و به چه نحوی تأثیر میاین تصمیم 
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 هاطلبانه و ارائۀ آنهای حمایتتوسعۀ پیام

مدار زمانی انگیزۀ عمل مثال، یک سیاستعنواندهد. بهها واکنش نشان میهر مخاطبی به نوع خاصی از پیام

شود. یک وزیر ممکن است با دریافت اطالعات اش آگاه یابد که از اهمیت یک مسئلۀ خاص برای مردم منطقهمی

 دقیقی دربارۀ گسترش یک مشکل خاص، دست به اقدام بزند. 

 کنند؟ هایی مخاطبان شما را به انجام اقدام عملی ترغیب میچه پیام 

 

 

 

 

 

 

 سازیائتالف

 بسته به تعداد افرادی است که از هدف شما حمایت میقدرت فرآیند حمایت
 
 خصوص درد. . بهکننطلبی غالبا

د فرآیند توانکنند، میکشورهای دموکراتیک، مشارکت تعداد زیادی از افرادی که منافع گوناگونی را نمایندگی می

طلبی را از آسیب مصون بدارد و حمایت سیاسی الزم برای این فرآیند را به همراه آورد. در درون یک سازمان حمایت

تواند های مختلف، در تهیه یک برنامه جدید، میو مشارکت افراد فعال در بخشمنفرد نیز، ایجاد یک ائتالف داخلی 

 طلبی فراهم آورد. توافقی جمعی را برای اقدام درزمینۀ حمایت

 طلبانه دعوت به عمل آورد؟ توان برای مشارکت در اهداف حمایتاز چه افراد دیگری می 

 

 

 

 

 

 متحد شما باشند؟  طلبیتوانند درزمینۀ حمایتچه افراد دیگری می 
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 های ارائۀ متقاعدکنندهشیوه

مدار ممکن است یک جلسه را به بحث های تأثیرگذاری بر مخاطبان اصلی اغلب محدود است. یک سیاستفرصت

دربارۀ مسئلۀ شما اختصاص دهد، یا یک وزیر ممکن است تنها پنج دقیقه از زمان یک کنفرانس را برای صحبت با 

ه های ارائها و شیوهسازی دقیق و کامل خود درزمینۀ برخورداری از استداللتوانید با آمادهشما میشما صرف کند. 

 طلبی موفق بدل کنید. های محدود را به مجالی برای یک فرآیند حمایتمتقاعدکننده، این فرصت

 یتان و هاصحبتگیران داشته باشید، محتوای که تنها یک فرصت محدود برای دسترسی به تصمیمدرصورتی

 نحوۀ بیان آن، چه خواهد بود؟ 

 

 

 

 

 
 

 

 طلبیهای حمایتارزیابی تالش

گرفته در این زمینه های صورتطلبی کارآمد مستلزم دریافت بازخوردهای مکرر و ارزیابی مداوم تالشیک حمایت

 است. 

 ان مطمئن شوید؟ طلبانۀ موردنظرتتوانید از موفقیت خود در دستیابی به اهداف حمایتچگونه می 

 

 

 

 

 طلبی خود را بهبود بخشید؟ های حمایتتوان استراتژیچگونه می 
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