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اهداف آموزشی

پس از مطالعه این کتاب فراگیرقادر خواهد بود:

 -١مفهوم جلب حمایت در برنامه های آموزش سالمت و اصطالحات مرتبط مورد استفاده در این زمینه را
توضیح دهد.
 -٢ضرورتهای اجرای برنامه های جلب حمایت در برنامه های آموزش سالمت را تشخیص دهد.
 -٣عناوین مختلف جهت اجرای برنامه های جلب حمایت را در برنامه های آموزش سالمت الویت بندی
نماید.
 -٤مشکالت بهداشتی جامعه را برای اجرای برنامه های جلب حمایت تجزیه و تحلیل نماید.
 -٥اجزاء یک برنامه جلب حمایت را فهرست نماید.
 -٦اهداف عملیاتی برای یک برنامه جلب حمایت تنظیم نماید.
 -٧گروههای هدف در برنامه های جلب حمایت را شناسایی کند.
 -٨منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه های جلب حمایت را طبقه بندی نماید.
 -٩اصول و مراحل آماده سازی قبل از اجرای برنامه های جلب حمایت را توضیح دهد.
 -١١شرایط و عوامل اثر گذار در موفقیت برنامه های جلب حمایت را تجزیه و تحلیل نماید.
 -١١مراحل اجرایی یک برنامه جلب حمایت را توضیح دهد.
 -١٢چگونگی پایش و ارزشیابی یک برنامه جلب حمایت را توضیح دهد.
 -٩٣چالشها ،بایدها و نباید ها در برنامه های جلب حمایت را تجزیه و تحلیل نماید.
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 -١٤اصول اخالقی برای اجرای برنامه های جلب حمایت را طبقه بندی نماید.
 -١٥عوامل موثر بر اثر بخشی فرایندهای ارتباطی در برنامه های جلب حمایت را توضیح دهد.

فهرست مطالب:
فهرست مطالب

مفهوم جلب حمایت در برنامه های آموزش سالمت
ضرورت ها و نیازها در برنامه های جلب حمایت
اهداف برنامه های جلب حمایت در نظام سالمت
ویژگیهای اهداف در برنامه های جلب حمایت
آمادگی برای اجرای برنامه جلب حمایت
شناسایی عوامل زمینه ای و مشکالت موجود در جامعه (تشخیص نیازها)
شناسایی و گردهم آوردن افراد دارای مسئولیتهای اجتماعی مرتبط با مشکل یا مشکالت شناسایی شده
تشکیل یک گروه یا کمیته سازماندهی برای طراحی و اجرای برنامه جلب حمایت
مشارکت دادن سازمانهای غیر دولتی ،شهروندان عادی جامعه و نمایندگان بخش خصوصی

اجزاء یک برنامه جلب حمایت
مرحله اول :آمادگی فنی و ذهنی برای اجرای یک برنامه جلب حمایت
مرحله دوم :انتخاب موضوع برای حمایت همه جانبه
ماتریس الویت بندی در برنامه های جلب حمایت
مرحله سوم :دانستن زمینه های سیاسی و روند تصمیم گیری سیاسی
تجزیه و تحلیل مشکل بهداشتی الویت دار برای اجرای برنامه جلب حمایت
مرحله چهارم :تعیین و تنظیم اهداف
ویژگیهای اهداف برنامه جلب حمایت
مرحله پنجم :تعیین و تحلیل مخاطبین
مخاطب اولیه
مخاطب ثانویه
جمع آوری اطالعات درباره مخاطبین خود
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مرحله ششم :تعیین منابع برای برنامه « حمایت همه جانبه»
مرحله هفتم :طراحی برنامه عملیاتی
مرحله هشتم :ارزشیابی برنامه های جلب «حمایت همه جانبه»
پایش پیشرفت یک برنامه جلب حمایت
ارزشیابی نتایج
سواالت پایش برنامه جلب حمایت
ارتباطات در برنامه های جلب حمایت
پیام خود را بسط دهید
فرایندهای ارائه پیام های سیاستگذاری
محتوا و نحوه بیان پیام:
پیشنهادات موثر
ارائه :فرستنده پیام ،زمانبندی ،شکل ارائه پیام
هر فرد را با معیارهای زیر رتبه بندی نمایید.
زمان و مکان
تنظیم و تهیه پیام:
حل مناقشه و انجام مذاکره
تجزیه و تحلیل سیاست ها و قوانین موجود
شناسایی کارگزاران و سازمانهای کلیدی
تجزیه و تحلیل محیط یا فضای مرتبط با مقررات و سیاستها
از کجا می توانم اطالعات الزم برای تجزیه و تحلیل سیاست را دریافت کنم؟
مشخص کردن گزینه هایی برای تغییرات سیاستی
استراتژی جلب حمایت همه جانبه
سهم نسبی سیاست ها و قوانین از مشکل موجود
پتانسیل تأثیر بر شمار زیادی از مردم
احتمال موفقیت
پتانسیل کارکردن با ائتالف
پتانسیل خطر
پتانسیل"گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه" برای جلب حمایت موثر
انتخاب مخاطبین کلیدی
تنظیم اهداف سیاستگزاري
شناسایی حامیان و مخالفان
مزایای جلب حمایت همه جانبه از طریق ائتالف/متحدان
شناسایی مخالفان
4

نهایی کردن استراتژی جلب حمایت همه جانبه
تعیین نقش جلب حمایت همه جانبه
کارشناس مطلع
عامل یا واسطه صادق
ایجاد کننده ظرفیت
مذاكره كننده یا ایفا كننده نقش
تعیین پیام های کلیدی
تعریف فعالیت های جلب حمایت همه جانبه
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مفهوم جلب حمایت در برنامه های آموزش سالمت
برنامه های جلب حمایت بیشتر توسط سازمانهای غیر دولتی ،فعاالن حوزه های مختلف اجتماعی و حتی برخی اوقات توسط
خود سیاست گذارا ن برای اثرگذاری بر روی فرایندهای سیاست گذاری و نتایج ناشی از این فرآیندها مورد استفاده قرار می-
گیرد .برنامه های جلب حمایت نه تنها برای ایجاد و یا اصالح سیاست ها در حوزه های مختلف اجتماعی بلکه حتی برای
اصالح فرآیندهای اجرایی نیز می توانند مورد توجه قرار گیرند.
سیاست عبارت ازیک برنامه ،مجموعه ای از اقدامات و یا قواعد و دستورالعملهایی است که توسط نهادهای مختلف
اجتماعی برای پیشبرد امورجاری و یا اداره بخشهای مختلف جامعه طراحی ،تدوین و به مرحله اجرا درمی آیند .براین
اساس برنامه جلب حمایت بطورعام می تواند ابزاری برای مواجهه و حل مشکالت از طریق اثرگذاری بر روی مکانیسم
های تصمیم گیری تعریف شود .اما در یک تعریف جامع تر برنامه جلب حمایت فرایند از پیش طراحی شده ای برای
اثرگذاری بر سیاست گذاران حوزه های مختلف اجتماعی می تواند در نظر گرفته شود .اما این تعریف نباید اثرگذاری بر
سیاست گذاران از طریق اقدامات مقابله ای را در اذهان ایجاد کند .در واقع برنامه جلب حمایت اثر گذاری بر روی سیاست
گذاران از طریق اتخاذ رویکردهای خالقانه ومثبت را مورد تاکید قرار می دهد .باید توجه داشت که دربرنامه های جلب
حمایت ،سیاست گذاران سطوح مختلف اجتماعی می توانند مورد هدف قرارگیرند اما این امرمحدود به سیاستگذاران فقط
یک بخش (مانند بخش دولتی) از جامعه نمی باشد.
در حوزه سالمت برنامه های جلب حمایت با هدف اثرگذاری بر انتخابها و عملکردهای کسانی که می توانند در فرایندهای
تصمیم گیری مرتبط با سالمت مردم نقشی ایفا کنند به مرحله اجرا درمی آیند .فعالیتهایی نظیر دانش افزایی ،ایجاد گروههای
همفکر ،بسیج داوطلبین و استفاده از وسایل ارتباط جمعی می توانند در برنامه های جلب حمایت حوزه سالمت مورد استفاده
قرار گیرند .اگر جلب حمایت فرایندی برای ایجاد تغییر در سیاستها ،قوانین و عملکرد افراد ،گروهها و موسسات اثر گذار
در حوزه سالمت تلقی شود ،در واقع برنامه جل ب حمایت موضوع جدیدی نیست و ما درزندگی روزمره عالقمند به تحت
تاثیر قرار دادن افراد دارای قدرت در خانواده و یا محل کار هستیم .اما در حوزه خدمات سالمت در کناردانش و مهارتهای
تخصصی مانند مهارتهای بالینی و مهارتهای ارتباطی ،مهارت طراحی و اجرای یک برنامه جلب حمایت از جمله مهارتهای
اصلی بشمار می رود.

ضرورت ها و نیازها در برنامه های جلب حمایت
هدف هر برنامه جلب حمایت افزایش توانایی و تما یل جوامع برای مشارکت فعال در تعیین موضوعات مهم بهداشتی وتوسعه
و کاربرد راهکار هایی برای پاسخگوئی به نیازهای بهداشتی جوامع می باشد .بعنوان افراد شاغل در نظام ارائه خدمات
سالمت هدف اصلی ما ایجاد تغییر برای ارتقاء سطح سالمت جامعه است .اگر تغییرات مورد نظر در سیاست گذاریها،
قوانین و دستورالعملهای موضوعی منعکس شوند اثرات طوالنی مدتی را به دنبال خواهند داشت که در این صورت به ایجاد
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تغییرات پایدار می توان اطمینان پیدا کرد .از طرف دیگر اجرای برنامه های جلب حمایت منجر به ارتقاء مشارکت
اجتماعی ،توانمند سازی و توسعه روش های مبتنی برمردم ساالری در نظامهای ارائه خدمات سالمت خواهد شد .به این
ترتیب برنامه های جلب حمایت ابزاری برای مشارکت دادن افراد جامعه در مکانیسم های تصمیم گیری و سیاست گذاری
در سطح جامعه خواهند شد .
دالیل مختلفی برای بیان اهمیت برنامه های جلب حمایت در جامعه می توان ارائه داد .یکی از این دالیل تاثیر برنامه های
جلب حمایت در حل قانونمند و حقوقی مشکالت مرتبط با نیازها و خواسته ها ی جامعه می باشد .برنامه جلب حمایت یکی
از فعالیت های حیاتی برای تغییر نگرش مردم و مسئولین و ایجاد همدلی در آنان برای فعالیت در راستای اهداف مشترک
است که این خود به ایجاد اعتماد متقابل و تسهیل تحقق اهداف برنامه های سالمت محور خواهد شد.
برنامه های جلب حمایت همچنین به هماهنگی و اتحاد افراد جامعه می تواند منجر شود چرا که آنها باهم و با یک عقیده و
خواسته برای تحقق هدفی فعالیت نموده و در نتیجه احتمال حصول موفقیت ناشی ازحس اعتماد به نفس در تحقق اهداف
برنامه های سالمت افزایش پیدا خواهد کرد.
برنامه های جلب حمایت از طرف دیگرمی توانند به تلطیف روابط انسانی و ایجاد محیطی صمیمانه در جامعه منجر شوند.
به عبارت دیگر تشویق افراد یک جامعه برای مشارکت در برنامه های جلب حمایت وبا هدف ارتقاء سطح سالمت می تواند
در کاهش خشونت ها و جرائم نیزموثر واقع گردد .در نهایت حس همبستگی برای انجام کارهای مشترک جهت تحقق اهداف
جامعه سالم تقویت خواهد گردید .در حال حاضر توجه اصلی در برنامه های اجتماعی تاکید برمشارکت بر اساس ارزشهای
انسانی و شکل دادن حرکتهای جمعی برای رسیدن به اهداف مشترک همه انسانها است .
در هر برنامه جلب حمایت می بایست به پیامهای مهمی که برنامه درصدد انتقال آنهاست تاکید و تمرکز نمائیم .پاسخگوئی به
سواالت زیر کمک زیادی به شفاف شدن تولید پیام مؤثر در برنامه های جلب حمایت خواهد کرد.
 -١چه چیزی برنامه جلب حمایت را منحصر به فرد و یا برای جامعه مهم می سازد؟
 -٢هدف کلی که شما امیدوار به تحقق آن از طریق برنامه جلب حمایت هستید چیست؟
 -٣دلیل شما برای استفاده از برنامه جلب حمایت برای یک موضوع خاص مرتبط با سالمت چیست؟
 -٤چه نیازی به حمایت افراد صاحب نفوذ (رسمی و غیر رسمی) ،رسانه ها و یا موسسات دیگر اجتماعی وجود دارد؟
 -٥چه کسی می خواهد از برنامه جلب حمایت شما بهره ببرد؟

اهداف برنامه های جلب حمایت در نظام سالمت
داشتن یک چشم انداز یا تصویر ذهنی از آنچه که در برنامه های جلب حمایت می خواهیم تحقق یابد بسیار مهم است .چنین
چشم اندازی به تصمیم گیری آگاهانه در رابطه با تغییرات ضروری که موجب حل مشکالت موجود خواهد شد کمک می
نماید .به عبارت دیگر برنامه ریزی برای یک جلب حمایت مشابه هر برنامه ریزی برای فعالیت های دیگر است که در آنها
اگر رسالت و اهداف از ابتدا مشخص باشند تمام مراحل بعدی برنامه ریزی تسهیل خواهد شد.
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در حقیقت هدف یک برنامه جلب حمایت تنها جلب توجه در زمینه مسائل و مشکالت جامعه نیست بلکه هدف جلب حمایت
برای طراحی یک برنامه راهبردی و درگیر کردن افراد موثر برای تحقق نتایج مورد انتظارمی باشد.
اگر هدف راهبردی یک برنامه جلب حمایت تغییر دررفتار یا نگرش و باورهای سیاست گذاران ،سازمان ها یا افراد کلیدی
در راستای ایجاد اصالحات و تغییر ات در قوانین و همچنین ایجاد انگیزه برای حمایت از این قوانین توسط سیاستگذاران و
افراد اثر گذار باشد باید مشخص شود چه چیزی و توسط چه کسی و درچه زمانی بایستی تغییر یابد .البته تحقق همه تغییرات
فوق بطور آشکاری در برگیرنده بیش از یک هدف عملیاتی خواهد بود .اما بسیاری از برنامه های جلب حمایت بطور
همزمان بر روی چندین هدف متمرکز می شوند تا به اهداف طوالنی مدت یعنی ایجاد اصالحات همه جانبه در سیاست های
مرتبط با بهداشت نائل شوند.
اهداف یک برنامه جلب حمایت را در سه گروه می توان دسته بندی کرد :
 -١حفظ و فعال کردن حمایت کننده گان جاری برای ارتقاء سالمت
 -٢به حداقل رساندن مخالفت های موجود برعلیه سیاست ها و قوانین ارتقاء دهنده سالمت
 -٣تبدیل افراد خنثی و منفی به عوامل حمایت کننده از اصالح قوانین ارتقاء دهنده سالمت
در تدوین اهداف برنامه های جلب حمایت بایستی هم اهداف طوالنی مدت و هم اهداف کوتاه مدت در نظر گرفته شوند.
اهداف کوتاه مدت زمینه ساز تحقق اهداف طوالنی مدت خواهند بود.

ویژگیهای اهداف در برنامه های جلب حمایت
برای بیان ویژگی های اهداف برنامه های جلب حمایت پنج خصوصیت زیر مورد اشاره قرار گرفته اند:
 -١اختصاصی بودن SPECIFIC
 -٢قابل اندازه گیری بودن MEASURABLE
 -٣قابل تحقق بودن ACHIEVIBLE
 -٤واقع بینانه بودن REALISTIC
 -٥داشتن محدوده زمانی TIME BOUND
برای سهولت بخاطر سپاری این ویژگیها عبارت  SMARTکه متشکل از حروف اول کلمات انگلیسی مربوط به آنها است
معموال استفاده می شود.
 منظور از اختصاصی بودن هدف این است بدانیم به چه چیزی می خواهم برسیم .آیا اهداف آنقدر اختصاصی هستند کهحمایت کنندگان بدانند که چه کاری برای نائل شدن به آن انجام دهند.
 منظور از قابل اندازه گیری بودن اهداف این است که آنها را جهت ارزشیابی و پایش برنامه قابل اندازه گیریتدوین کنیم تاموفق یا ناموفق بودن برنامه ها قابل قضاوت باشند.
-

منظور از قابل تحقق بودن اهداف این است که امکان تحقق آنها با در نظر گرفتن مواردی مانند هزینه ویا امکانات
فنی ممکن باشند.
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 منظور از واقع بینانه بودن اهداف این است که آنها براساس توان و ظرفیت و امکانات و انتظارات طراحی گردند. منظور از داشتن محدوده زمانی این است که زمان تحقق اهداف براساس یک جدول زمان بندی شده مشخص باشند.اهداف برنامه های جلب حمایت می تواند شامل موارد زیر باشند:
 قوانین و مقررات جدید تقویت قوانین و مقررات موجود و مجازات های شدیدتر جذب و اختصاص منابع مالی بیشتر برای برنامه افزایش مالیات یا کاهش تولیدات برای کاهش یا افزایش تقاضا تغییر فعالیت های بالینی یا سازمانی ایجاد بخش های دیگر که می تواند بر روی سالمت تاثیر گذارباشد.اهداف همچنین می توانند در مورد فرایندهای برنامه های جلب حمایت تنظیم گردند از جمله:
 اطمینان از اینکه در رابطه با موضوع مورد مداخله ،به صورت اجتماعی و سیاسی به حد کافی بحث شده است.اطمینان از اینکه بحث روی راههای مختلفی که می بایست برای تغییر قوانین و یا تغییر بودجه انجام داد صورت
گرفته است.
 اطمینان از اینکه نظرات و افکار متفاوت و حتی مخالف در جریان بحثهای مربوط به تدوین اهداف برنامهای جلبحمایت مورد توجه قرار گرفته اند.
به منظور افزایش شانس یک برنامه جلب حمایت در تحقق اهداف از پیش تعیین شده برنامه جلب حمایت باید دارای
ویژگیهای خاصی باشد:
 -١قادر به تشویق افراد برای مشارکت باشد.
 -٢قانونی بوده و قابلیت اجرائی داشته باشد.
 -٣قادر به جلب اعتماد افراد گروه هدف برنامه جلب حمایت باشد.
 -٤پاسخگو باشد.
 -٥دوستانه و صلح آمیز باشد.
 -٦دربرگیرنده افراد متاثر از اجرای برنامه جلب حمایت باشد.
آمادگی برای اجرای برنامه جلب حمایت
برنامه های جلب حمایت یک راهکارزمینه ای ارتباطی برای ایجاد تغییرات مورد انتظار در جامعه به شمار می روند .شرط
اثر بخش بودن چنین برنامه هایی همسو بودن آنها با نیازهای اجتماعی و تاکید بر ایجاد احساس نیاز درافراد دارای
مسولیتهای اجتماعی است .بر همین اساس طراحی یک برنامه جلب حمایت مبتنی بر شواهد (بر اساس تشخیص نیازهای
اجتماعی) احتمال موفقیت و تحقق اهداف آن را افزایش خواهد داد .اجزاء اصلی یک برنامه جلب حمایت مبتنی بر شواهد
باید شامل موارد زیر باشد :
9

 -١شناسایی عوامل زمینه ای و مشکالت موجود در جامعه (تشخیص نیازها )
 -٢شناسایی و سپس گردهم آوردن افراد دارای مسئولیتهای اجتماعی مرتبط با مشکل یا مشکالت شناسایی شده
 -٣تشکیل یک گروه یا کمیته سازماندهی برای طراحی و اجرای برنامه جلب حمایت.
 -٤مشارکت دادن سازمانهای غیر دولتی ،شهروندان عادی جامعه و نمایندگان بخش خصوصی.
شناسایی عوامل زمینه ای و مشکالت موجود در جامعه (تشخیص نیازها)
در هر جامعه ای مجموعه عوامل متعدد و متفاوت زمینه ای تاثیر گذار بر مشکالت مربوط با سالمت آن جامعه وجود دارند
که آنها را می توان در پنج گروه خالصه کرد:
 -١ویژگیهای ساختار ارائه دهنده خدمات سالمت.
 -٢منابع مالی تخصیص یافته برای بخش سالمت.
 -٣وضعیت بهداشتی جامعه از نظر شیوع جداگانه یا توام بیماریها.
 -٤الگوهای رفتاری افراد جامعه در ارتباط با مشکل یا مشکالت موجود در حوزه سالمت.
 -٥فرآیند تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای اثر گذار بر شاخصهای سالمت.
هر یک از این عوامل زمینه ای نقش اساسی در ایجاد ،ت شدید و یا تداوم مشکالت مربوط به سالمت یک جامعه می توانند
داشته باشند .
شناسایی و گردهم آوردن افراد دارای مسئولیتهای اجتماعی مرتبط با مشکل یا مشکالت شناسایی شده
به دلیل ماهیت چند بعدی بودن مسائل و مشکالت مربوط به حوزه سالمت شناسایی و گرد هم آوردن تمام کسانی که به نوعی
دارای مسئولیت های اجتماعی اثر گذار بر این مسائل و مشکالت هستند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .تاثیر چنین
اقدامی آگاه شدن افراد دعوت شده به نقش خود در ایجاد یا حل مشکالت حوزه سالمت و نیز احساس مالکیت در قبال برنامه
های جلب حمایت برای از میان برداشتن مشکالت مورد نظر می باشد .
تشکیل یک گروه یا کمیته سازماندهی برای طراحی و اجرای برنامه جلب حمایت
تشکیل گروه یا کمیته ویژه برای اجرای برنامه های جلب حمایت نه تنها به ایجاد هماهنگی بین افراد گروه بلکه به جلب
حمایت گسترده ترافراد اثرگذار جامعه می تواند منجر شود .درواقع تشکیل گروه برای اجرای یک برنامه جلب حمایت اولین
هدف خود برنامه جلب حمایت نیز محسوب می شود .این اقدام به خودی خود می تواند به افزایش آگاهی افراد گروه ،ایجاد
یک ساختار همکاری و مشارکت ،تجزیه و تحلیل بهتر شرایط موجود در ارتباط با مشکالت بهداشتی و از جمله سیاستهای
بخشها و سازمانهای مختلف جامعه منجر شود .
مشارکت دادن سازمانهای غیر دولتی ،شهروندان عادی جامعه و نمایندگان بخش خصوصی
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همانند سایر راهکارههای ارتباطی ،در برنامه های جلب حمایت نیز ایجاد انگیزه و مشارکت دادن سازمانهای غیر دولتی و
حتی شهروندان عادی جامعه نقش اساسی در فرآیند توانمند سازی آن جامعه برای ارتقاء سالمت دارد .اغلب سازمانهای غیر
دولتی آشنایی قبلی با روند اجرایی برنامه های جلب حمایت دارند و زمانی که اطالعات کافی در زمینه مسائل مرتبط با
حوزه سالمت در اختیار آنان قرار گیرد این سازمانها نقش مهمی در تحقق اهداف مربوط به برنامه های جلب حمایت می
توانند داشته باشند .مشارکت دادن بخش تجاری و بازرگانی خصوصی نیز از جمله می تواند به تامین تمام یا بخشی از منابع
مالی ویا سایر حمایتهای لجستیکی از برنامه های جلب حمایت منجر شود.

اجزاء یک برنامه جلب حمایت
مرحله اول :آمادگی فنی و ذهنی برای اجرای یک برنامه جلب حمایت
یک برنامه جلب حمایت مؤثر نیاز به کارکنانی در نظام سالمت دارد که آمادگی ذهنی الزم برای شروع و اجرای چنین
ابتکاری را داشته باشند .در مواجهه با شرایط تهدید کننده سالمت الزم است اقدامی انجام گیرد اما در بسیاری از موارد
آمادگی ذهنی و اعتماد به نفس الزم در بین کسانی که بایستی چنین مداخله ای را راهبری نمایند وجود ندارد .عوامل متعددی
بر روی ظرفیت ذهنی کارکنان نظام سالمت تاثیر دارد که شامل چالش و تضاد بین ادارک از نقش و وظایف سازمانی و
وظایف حرفه ای محوله به آنها می باشد .بسیاری از مواقع آنها تاثیرگذاری بر سیاست های دولتی و تأمین اعتباررا در
راستای مسدولیتهای خود نمی دانند که این چهارچوب ذهنی منفی بایستی اصالح گردد.
فعالیت هائی همچون مذاکره با مردم ،توانمندسازی افراد جامعه برای مشارکت در برنامه های اچتماعی ،تسهیل ارتباطات
انسانی بین مردم ،مذاکره با سیاست گذاران ،چانه زنی با مسئولین ،تالش برای ایجاد شبکه های اجتماعی از جمله وظایفی
هستند که کارکنان نظام سالمت در بسیاری از کشورها نسبت به آنها درک صحیحی ندارند .
مرحله دوم :انتخاب موضوع برای حمایت همه جانبه
پس از آمادگی ذهنی برای اجرای یک برنامه جلب حمایت نیاز به تعیین و انتخاب موضوعی وجود دارد که قصد داریم آن
را از طریق اجرای برنامه جلب حمایت تغییر دهیم .گاهی اوقات مشکالت و موضوعات آنقدر متنوع هستند که انتخاب یک
عنوان از بین طیف متنوعی از عناوین مختلف کاری دشوار و زمان بر می باشد .در این راستا عوامل متعددی در انتخاب
یک موضوع می تواند مورد توجه قرار گیرد .از جمله موارد زیر بعنوان معیارهای کلی در انتخاب یک موضوع از بین
مشکالت متعدد موجود می توانند کمک کننده باشند :


آیا حل این مسأله یا مشکل در بهبود زندگی مردم نقش خواهد داشت؟

 آیا قادر به حل مشکل از طریق برنامه جلب حمایت هستیم؟


آیا این مشکل به راحتی برای دیگران قابل فهم است؟



آیا می توانیم با منابع موجود و در دسترس برای حل این مشکل اقدام کنیم؟

 آیا حل مشکل انتخاب شده تاثیری درافزایش حمایت ازما در مورد سایر برنامه های سالمت خواهد داشت؟

11

اما معیارهای اختصاصی تری برای انتخاب یک موضوع از بین مشکالت متنوع بهداشتی یک جامعه می تواند مورد استفاده
قرار گیرد :
هزینه های اجرایی
فن آوری مورد نیاز
میزان صرفه جویی
تاثیر بر زمان صرف شده در ارائه خدمات سالمت
تاثیر بر موارد شکست
تاثیر بر رضایت مشتری
عوارض جانبی ناشی از اجرای برنامه جلب حمایت
سهولت اجرا
زمان مورد نیاز برای اجرا
البته بایستی توجه داشت که معیار های فوق جنبه را هنمایی داشته و تنها معیارهای قابل توجه در همه جوامع و شرایط متنوع
جوامع مختلف نیستند .معیارهای الویت بندی در واقع می توانند بر اساس شرایط محلی تعیین و مورد استفاده قرار گیرند.
نکته قابل توجه اینکه معیارهای الویت بندی می توانند وزن یکسانی در تصمیم گیری نهایی نداشته و هر کدام تاثیر خاص
خود را در فرآیند الویت بندی داشته باشند .بنابرین قدم دوم پس از تعیین معیارهای الویت بندی مشخص ساختن وزن هر
معیار یا به عبارت دیگر اهمیت هر معیار نسبت به معیارهای دیگر در فرآیند تصمیم گیری است.
م اتریس الویت بندی در برنامه های جلب حمایت
 -١در اولین اقدام معیارهای الویت بندی خود را که روی آنها به توافق رسیده اید وزن دهی نمائید .برای این منظور از
روش مقایسه دوبه دواستفاده نمائید .در جدول زیر معیار ها در یک ستون افقی و عمودی از یک تا هشت (بصورت فرضی)
وارد شده اند .مقایسه دو به دو معیار ها بصورت ردیفی صورت گرفته و برای مثال ابتدا معیار اول با معیارهای دو تا هشت
بطور جداگانه مقایسه و نتیجه هر مقایسه با استفاده از ارقام زیر مشخص می گردد:
 -١اگر معیار اول نسبت به هر کدام از معیارهای مورد مقایسه (در ستونها) برای مثال معیار دوم اهمیت بسیار بیشتری
داشته باشد عدد ده ولی اگر اهمیت بیشتر (ونه خیلی بیشتر) داشته باشد عدد پنج در خانه مربوطه وارد خواهد شد .اگر
ارزش معیارهای مورد مقایسه عینا مثل هم باشند عدد یک وارد خواهد شد.
 -٢اگر در مقایسه های دو به دو معیارها ،معیار وارد شده در ستون از امتیاز خیلی باالتری برخوردار باشد عدد یک دهم و
اگر از اهمیت باالتر (ونه خیلی باالتر) برخوردار باشد عدد دو دهم در خانه مربوطه وارد خواهد شد.
در جدول دوم اعداد فرضی مبتنی بر مقایسه دو به دو معیار ها وارد شده اند.
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همانگونه که در این جدول مشاهده می کنید جمع ارقام ردیفها در ستون ماقبل آخر و سهم امتیاز بدست آمده بر پایه صد در
ستون آخر نشان داده شده است .بر اساس داده های ارائه شده در این جدول معیار اول و هشتم به ترتیب باالترین اهمیت را
در بین مجموع معیارهای الویت بندی دارا هستند.
 -٣در مرحله بعد مشکالت بهداشتی موجود بر اساس تک تک معیار های الویت بندی بطور مجزا در جداول مقایسه دو به
دو وارد می شوند .به این ترتیب برای مثال اگر شما بر روی هشت معیار الویت بندی به توافق رسیده باشید و در مجموع
شش موضوع بهداشتی نیز در منطقه محل فعالیت شما فهرست شده باشند تا اینجا بایستی هفت جدول مجزا تکمیل کرده باشید
( یک جدول برای مقایسه دو به دو معیارها و شش جدول برای مقایسه دو به دو موضوعات بر اساس تک تک معیارهای
توافق شده در مراحل قبلی).
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 -٤در چهارمین مرحله نتایج بدست آمده از این جداول در یک جدول مجزا خالصه می شوند .در این جدول الویت بندی
مشکالت بهداشتی بر حسب معیارهای مختلف نشان داده می شوند .دقت کنید که الویت بندی معیار ها نیز در خانه های
مربوط به هر معیار وارد شده اند .در این مرحله رتبه هر معیار در رتبه مشکل مورد نظر بر حسب همان معیار ضرب
خواهد شد .جمع ارقام ردیفی حاصل از این عملیات ریاضی در ستون آخر وارد شده و هر مشکلی که کوچکترین عدد را در
این ستون به خود اختصاص دهد به عنوان الویت اول برای اجرای برنامه جلب حمایت انتخاب خواهد شد .در جدول ارائه
شده موضوع چهارم ار بین شش موضوع مورد بررسی دارای الویت باالتری خواهد بود.
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مرحله سوم :دانستن زمینه های سیاسی و روند تصمیم گیری سیاسی
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بسیاری از متخصصین سیستم های بهداشتی احساس می کنند ،سیستم های بهداشتی غیرسیاسی و بدون جهت گیریهای
سیاسی باید باشد .آنها احساس می کنند که فعالیت و گفتار سیاسی مرتبط با کدهای اخالقی و روح سیستم های بهداشتی نیست.
در جاهائی که ثبات سیاسی وجود ندارد ،افراد از کاربرد «حمایت همه جانبه» واهمه دارند .این در حالیست که در شرایط
ثبات ،این ادراک وجود دارند که وظیفه سیاست ایجاد جامعه سالم و توانمند است.
بعضی از عواملی که شکل دهنده رفتار انتخابی مردم است در یک فضای سیاسی و دور از فضا و مکان های بالینی اتفاق
می افتد .نفوذ در این فضای تصمیم گیری می تواند محور برنامه «حمایت همه جانبه» باشد .با توجه به مطالب گفته شده
برای طراحی یک برنامه موثر «حمایت همه جانبه» در راستای تغییر در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و اصالحات
بهداشتی می بایست مشخص شود چه فرایندی موجب تصمیم سازی ارتقاء دهنده سالمت خواهد شد.این فرایندها عوامل
متعددی را در بر می گیرد و می تواند حمایت کننده یا بازدارنده باشد .از طریق تجزیه و تحلیل و فهم فرایند جلب حمایت
اهمیت و زمان مداخالت موثر را بهتر می توان تشخیص داد .از یکسو قواعد رسمی فرایند های تصمیم سازی دولتی و از
سوی دیگر قواعد موثراما نانوشته تصمیم سازی را بایستی شناسایی کرده و از چگونگی ارتباطات سازمان ها و افراد
صاحب نفوذ آگاهی پیدا کرد.
تجزیه و تحلیل مشکل بهداشتی الویت دار برای اجرای برنامه جلب حمایت
برای تجزیه و تحلیل یک مشکل بهداشتی الویت دار می توان از مدل  PSETSEاستفاده نمود:
در این مدل حروف اول چند عبارات که نشان دهنده اجزاء این مدل هستند در کنار هم قرار گرفته و نام مدل راایجاد کرده
اند .اجزاء این مدل عبارتند از:
بعد سیاسی برای حل مشکل بهداشتی Political
بعد اقتصادی برای حل مشکل بهداشتی Economic
بعد اجتماعی برای حل مشکل بهداشتی Sociological
بعد فن آوری برای حل مشکل بهداشتی Technological
بعد قانونی برای حل مشکل بهداشتی Legal
بعد محیطی برای حل مشکل بهداشتی Environmental
در مرحله بعد از طریق تجزیه و تحلیل عوامل اثر گذار در هر یک از ابعاد مورد اشاره میزان شناختمان از عوامل اثر
گذار بر روی مشکل بهداشتی مورد نظر افزایش خواهد یافت .
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Force field analysis
شناسایی عوامل اثر گذار در عرصه
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در تجزیه و تحلیل عوامل اثر گذار میدانی با چهار گروه از عوامل مواجه خواهیم بود .آنهایی که می توان بر آنها اتکا کرد و
یا بهره گرفت (عوامل مثبت) و آنهایی که بایستی حذف و یا به حداقل برسند (عوامل منفی) .شناسایی این چهار گروه از
عوامل اثرگذار میدانی به الگوی بیم ( )BESSمشهور است .پس از انجام این مرحله شناخت شما از علل و عوامل اثر
گذار بر مشکل بهداشتی مورد نظر شما بیشتر شده و در نتیجه امکان مداخله از طریق اجرای برنامه جلب حمایت و موفقیت
در تحقق اهداف چنین برنامه ای افزایش خواهد یافت.
مرحله چهارم :تعیین و تنظیم اهداف
اهداف استراتژیک «حمایت همه جانبه» تغییر رفتار یا نگرش و باورهای سیاست گذاران ،سازمان ها یا افراد کلیدی در
رابطه با ایجاد اصالحات و تغییر ات در قوانین و ایجاد انگیزه برای حمایت از این قوانین توسط سیاستگذاران و ذینفعان می
باشد .بنابراین اهداف «حمایت همه جانبه» این پیام را دارد که شما می خواهید چه چیزی توسط چه کسی و چه زمانی تغییر
کند که می تواند شامل بیش از یک هدف باشد .الزم به یادآوری است که بسیاری از برنامه های « حمایت همه جانبه» به
صورت خود بخود ،بر روی چندین هدف کار می کند تا به اهداف دراز مدت خود مبنی بر ایجاد اصالحات در سیاست های
بهداشتی نائل شود.
بسیاری از اهداف « حمایت همه جانبه» در سه دسته بندی قرار می گیرد.
 -٩حفظ و فعال کردن حمایت کننده گان جاری برای ارتقاء سالمت
 -٢به حداقل رسانده مخالفت های موجود برعلیه سیاست ها و قوانین ارتقاء دهنده سالمت
 -٣تبدیل موارد خنثی و منفی به عوامل حمایت کننده اصالحات قوانین ارتقاء دهنده سالمت
برای تدوین اهداف برنامه جلب ح مایت بایستی هم هدف نهائی و هم اهداف کوتاه مدت می بایست تدوین گردد که اهداف
کوتاه مدت جهت تحقق نتیجه نهایی می باشد.
ویژگیهای اهداف برنامه جلب حمایت
اهداف یک برنامه جلب حمایت بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد:
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اختصاصی بودن هدف )Specific( :منظور این است که به چه چیزی می خواهم برسیم .آیا اهداف آنقدر
اختصاصی هستند که حمایت کنندگان بدانند که چه کاری برای نائل شدن به آن انجام دهند.

 قابل اندازه گیری بودن ( :)Measurableاهداف بایستی جهت ارزشیابی و پایش برنامه قابل اندازه گیری باشند و
اینکه چگونه برنامه های حمایت همه جانبه موفق یا ناموفق بوده است.
 قابل دسترسی( :)Achievableاهداف بایستی قابل دسترسی از نظر مالی ،سیاسی و فنی باشند.


واقعی( :)Realisticا هداف می بایست براساس توان و ظرفیت و امکانات و انتظارات طراحی گردد.



زمان بندی شده( :)Time-boundاهداف می بایست براساس یک جدول زمان بندی شده شروع و پایان تنظیم
گردد.

اهداف حمایت همه جانبه می تواند شامل موارد زیر باشد.
 قوانین و مقررات جدید تقویت قوانین و مقررات موجود و مجازات های شدیدتر جذب و اختصاص منابع مالی بیشتر برای برنامه افزایش مالیات یا کاهش تولیدات برای کاهش یا افزایش تقاضا تغییر فعالیت های بالینی یا سازمانی داشتن بخش های دیگر که می تواند بر روی سالمت تاثیر داشته باشد.همچنین اهداف می تواند برای فرایندهای « حمایت همه جانبه» تنظیم گرد که می تواند شامل موارد زیر باشد.


اطمینان از اینکه در رابطه با موضوع مورد مداخله ،به صورت اجتماعی و سیاسی به حد کافی بحث شده است.



بحث برروی راههای مختلفی که می بایست برای تحقق قوانین و بودجه بایستی انجام داد.



از بین بردن مخالفت های اهداف سالمت جامعه



آوردن صداهای مهم و متفاوت برای بحث



آشنائی با حقایق کلیدی جدید و جنبه هائی که برای ایجاد و تغییر روی آنها حساب شده است.

مرحله پنجم :تعیین و تحلیل مخاطبین
برای حصول اطمینان از موفقیت یک برنامه جلب حمایت مخاطب محور بودن برنامه بسیار حیاتی است .مخاطب محور
بودن برنامه با موارد زیر مشخص خواهد شد:
 تشخیص مخاطبین هدف
 تحلیل عالیق و موقعیت انها
 برقراری ارتباط با محتوای پیام های استراتژیک و قوانین به انها
 ایجاد انگیزه در آنها برای اقدام
پاسخ به سوالهای زیر به تحقق این ویژگیها کمک خواهد کرد:
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 چه کسی یا چه گروههائی دارای اختیار تصمیم گیری ،تاثیرگذاری یا داری قدرت بیشتر برای اصالحات هستند؟
 چه کسی یا گروههائی براین افراد یا گروهها تاثیر می گذارند.
 چه سازمانها یا افرادی تحت تاثیر اصالحات قانونگذاری ما قرار دارند.
 آیا آنها به صورت منفی تحت تاثیر گرفته اند یا مثبت؟
 چه سازمان ها و افرادی عالقه مند به حمایت از اصالحات قانونگذاری ما قرار دارند .
با این حال ممکن است تفاوت هایی بین کشورها وجود داشته باشد .گروههای مخاطب برای اصالحات و تغییرات قوانین
بهداشتی معموالً از بخش های بین المللی ،دولتی ،سیاسی ،تجاری ،غیر دولتی و اجتماعی تشکیل می شوند.
پس از اینکه ذینفعان را تعیین کردیم .آنها در دو گروه اولیه و ثانویه می توانند طبقه بندی شوند.
مخاطب اولیه
مخاطبین اولیه در برنامه های جلب حمایت افراد و سازمانهائی هستند که دارای اختیارات تصمیم گیری و قانون گذاری می
باشند .شناسائی این گروههای هدف از نکات کلیدی برای طراحی که یک تالش جمعی برای حمایت همه جانبه می باشد.این
افراد می بایستی هدف های اولیه در استراتژی ارتباطی باشند .برای انجام اصالحات بهداشتی ،مخاطبین اولیه ممکن است
شامل وزیر بهداشت ،بخش های مختلفی از بدنه دولت در منطقه و مرکز ،کارکنان بهداشتی و بخشهای خصوصی ارائه
خدمت باشد.
مخاطب ثانویه
مخاطبین ثانویه افراد یا سازمانهائی هستند که دارای نفوذ برای سیاستگذاران و تصمیم گیران می باشند .برای توسعه تاثیر
تصمیم گیریها و فعالیت مخاطبین اولیه ،این افراد ممکن است هدف برنامه های جلب حمایت باشند حتی گروههای مخالف
نیز می توانند هدف این برنامه باشد .مخاطبین ثانویه ممکن است رسانه ها ،انجمن های غیر دولتی ویا انجمن های حرف
بهداشتی باشند .داشتن گروههای هدف در برنامه های جلب حمایت و دانستن اینکه چطور آنها عمل می کنند ،کدام یک از
رسانه ها بر آنها تأثیر بیشتری دارد ،دارای چه نکات منفی هستند به برنامه «حمایت همه جانبه» کمک خواهد کرد تا
پیامهای ارتباطی مناسب و از طریق کانال مناسب طراحی گردد.
ما نیاز داریم که خودمان را آموزش دهیم تا به یک زمینه مشترک برای بحث ها با گروههای هدف داشته باشیم .تحقیقات
جامع ما ،توانائی در فهم و داشتن عالیق آنها و مهارت های ترغیب سازی موجب ایجاد شرایط و بستر مناسب برای ایجاد
انگیزش برای تغییر در آنها خواهد شد .و ایجاد یا طراحی یک چارت می تواند یک راه آسان برای تعیین مخاطبین اولیه و
ثانویه باشد.
شناسایی یا تعیین عوامل سیاسی کلیدی و ذینفعان مهمترین قدم در توسعه استراتژی ارتباطی است .تیم های ایجاد کننده
تغییرات و اصالحات بهداشتی متناوباً صرفاً بر سازمان های خود و حوزه نفوذ خود تاکید دارند .اما آن بسیار اساسی و مهم
است که به خارج از سازمان خود و ظرفیت های همکاران و ظرفیت های مخالفین نیز توجه داشته باشند .حتی در انتخاب
گروهها ی مخاطب که مخالفت با برنامه دارند چه مخالفت شدید ،چه متوسط ،شما می بایست آماده شده باشید آنها را در
مسیری که به سودمندی از سیاست گذاری هایتان حاصل گردد.
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 در تعیین و وارد کردن گروههای مخالف در تالشمان «حمایت همه جانبه» مراقب باشید. نسبت به ویژگی های مخالفین مطلع باشید. پاسخ های مخالفین را پیش بینی کنید و آنها را در موضوع هنگامی وارد کنید که امکان بحث وجود داشته باشد. پیام هائی را برای حذف یا رد بحث مخالفین (اگر افزایش یافت) آماده کنید.گروههای بدون تصمیم قبلی یا خنثی اغلب از دید تیم های اصالحات بهداشتی دور می مانند .بسیاری از گروههای خنثی می
توانند با کمترین تالش حمایت کننده برنامه شما تبدیل شوند .زیرا بسیاری از انها فقط کمبود اطالعات دارند یا می خواهند از
آنها خواسته شود .تا به شکل فعال در برنامه اصالحات بهداشتی وارد شوند .بسیاری از قانونگذاران و ذینفعان کلیدی از
شنیدن عقاید برای تغییرات بهداشتی دریغ می کنند این در حالیست که «حمایت همه جانبه» ممکن است بصورت موثری این
گروههای خنثی را به گروههای موثر و حمایت کنند تبدیل کند.
جمع آوری اطالعات درباره مخاطبین خود
جمع آوری اطالعات درباره مخاطبین «حمایت همه جانبه» برای طراحی یک پیام موثر و تعیین استراتژی های مناسب
«حمایت همه جانبه» حیاتی است .شما نیاز دارید اطالعاتی برای دانش و آگاهی مخاطبین ،عقاید باورها و عالیق آنها نسبت
به تغییر قوانین داشته باشید.
آگاهی :سطح آگاهی آنها از اصالح قوانین چیست؟ آیا آنها موافق اصالحات مورد نظر هستند ،آیا آنها از نتیجه اجرا قوانین
آشنائی دارند.
نگرش و ادارک :واقعاً آنها نسبت به اصالح قوانین چگونه فکر می کنند؟ آیا از موضوع راضی هستند؟ موقعیت رسمی آنها
چیست؟ و همچنین موقعیت غیر رسمی انها چیست؟
عالئق :آیا آنها درکل عالقمند به اصالحات بهداشتی هستند چرا و چطور این سیاست بهداشتی بر انها تاثیر دارد.
موارد

دیگر:

چه

موضوعات

دیگری

هستند

که

مخاطبین

شدیداً

به

آن

عالقه

دارند.

این اطالعات مخاطب محور که توضیح داده شد .نکات کلیدی برای اثر بخشی تالشهای شما است .برای مثال اگر مخاطبین
اولیه شما دارای اطالعات کم یا فاقد اطالعات درباره قانون اصالحی باشند .هدف «حمایت همه جانبه» شما ممکن است
برای آنها اطالعاتی جهت افزایش آگاهی تدارک بینند .دانستن موضوع برای گروه مخاطبین شما موجب کمک به شما می
گردد تا بین اصالح سیاست و برنامه سیاسی انها ارتباط برقرار کنید .که موجب احتمال افزایش حمایت آنها خواهد شد .و
همچنین فهم این موضوع که چطور اصالح سیاست بهداشتی روی مخاطبین تاثیر خواهد داشت بخصوص چه چیزی را آنها
به دنبال اصالح سیاست بهداشتی از دست خواهند داد.
راههای مختلفی برای جمع آوری اطالعات از مخاطبین هدف وجود دارد .راهنمای تحلیل ذینفعان شامل ابزار مناسبی برای
تکمیل ،تجزیه و تحلیل و ارائه این اطالعات است .اگر شما تجزیه و تحلیل ذینفعان را انجام ندهید ،شما می توانید اطالعات
را از طریق صحبت با مردمی که همانند مخاطبین شما هستند ،با گوش دادن به صحبت ها و خواندن مطالب نوشتاری آنها،
و توجه به جلساتی که تمایل به شرکت و صحبت در آن را دارند به دست آورید .که در این راستا مصاحبه با گروههای مطلع
و روش بحث گروهی متمرکزاز روشهای جمع آوری اطالعات می باشند.
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مرحله ششم :تعیین منابع برای برنامه « حمایت همه جانبه»
یک برنامه «حمایت همه جانبه» نیازمند منابع مناسب شامل نیروی انسانی ،پول (منابع مالی) ،مهارت ها و اطالعات مناسب
می باشد تا بتواند به اهداف خود بصورت موثر نائل گردد .بدون شک نمی توان انتظار داشت بدون تامین منابع انسانی ،مالی
و مهارتی امکان تاثیرگذاری بر روی سیاست گذاران و ذینفعان را فراهم نمود .منابع انسانی :منابع انسانی می تواند شامل
کارکنان رسمی ،افراد داوطلب و گروههای حمایت کننده ای باشند که در جهت تاثیرگذاری بر مخاطبین اولیه و ثانویه می
تواند موثر واقع شوند.
منابع رسانه ای :وجود و دسترسی به رسانه ها و شبکه های اجتماعی مانند مجالت ،ایمیل ،گردهمائی ها به دالیل مختلف
می تواند به عنوان عامل بسیار موثری جهت تاثیرگذاری بر سیاستگذاران می باشند.
مهارت ها :مهارتهای ارتباطی صرفاً یک ویژگی فردی یا گروهی نیست بلکه به عنوان منابع مورد استفاده جهت
تاثیرگذاری بر افراد و گروهها و ذینفعان می باشد .چگونگی تاثیرگذاری بر سیاستگذاران و ذینفعان و نحوه تبدیل آنها به
افراد و گروههای حمایت کننده بسیار مهم است.
اطالعات مناسب :آشنا سازی و آگاه کردن سیاستگذاران و ذینفعان نسبت به اهمیت موضوع اصالح سیاست های بهداشتی
بدون ارائه اطالعات مستند و تاثیرگذار اتفاق نمی افتد .بنابراین می بایستی اطالعات موثر به عنوان یک بخشی از منابع
مورد نیاز برای «حمایت همه جانبه» در استراتژی های مورد استفاده قرار گیرد .تامین منابع برنامه «حمایت همه جانبه»
می بایست قبل از انجام مداخله مورد برآورد و بررسی قرار گیرد.
مرحله هفتم :طراحی برنامه عملیاتی
در این مرحله تما م اقدامات مورد نظر برای جلب حمایت مشخص و برای هر اقدام جزئیات فعالیتها بر اساس جداول زمان
بندی شده تدوین می گردد .مسئولیت تک تک افراد درگیر در اجرای برنامه نیز بایستی در این مرحله مشخص گردد.
مرحله هشتم :ارزشیابی برنامه های جلب «حمایت همه جانبه»
نتایج بدست آمده از ارزشیابی و پایش یک برنامه جلب «حمایت همه جانبه» به شما کمک خواهد کرد تا موفقیت برنامه خود
را متوجه شوید ،برای آن اعتبار ایجاد کنید و تیم خود را برای حرکت به سوی ارتقا سالمت پایدار تشویق نمایید.
پایش پیشرفت یک برنامه جلب حمایت
همانطور که می دانید پایش یک فرایند رایج و متداول جمع آوری اطالعات نسبت به تمام جنبه های برنامه جلب «حمایت
همه جانبه» و استفاده از این اطالعات در مدیریت تصمیم گیری نسبت به استراتژی خودتان خواهد بود .آن به شما کمک
خواهد کرد تا جاها و قسمت هایی که می بایست پیشرفت کند شناسائی کنید ،موجب اصالح برنامه می گردد و به مرور و
تجدید نظر در اهداف استراتژیک شما کمک می کند آنچه که مهم است شما می باست خالق و مصمم باشید .اگر یک فعالیت
موثر واقع نشد یک فعالیت دیگر را سعی کنید انجام دهید .اگر شما تصمیم به اصالح و تطبیق برنامه کردید .مطمین باشید که
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تمام اجزا استراتژی شما متصل و مرتبط به هم باقی خواهد ماند .به هرحال ،یک پایش موثر موجب کمک به استراتژی جلب
حمایت خواهد شد .تا بصورت موثر اجرا و موثر واقع گردد.
برای انجام یک برنامه جلب حمایت سواالت زیر را از خودتان و همکاران تیم بپرسید :
 چه چیزی را می بایست پایش کنیم؟ چه کسی مسئول جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات است؟ چه زمانی پایش می بایست انجام شود؟ شاخص های قابل اندازه گیری و منابع اطالعاتی چیست؟ چطور اطالعات ضروری جمع آوری گردد؟ چطور اطالعات ارائه گردد؟ براساس اطالعات ،چه تصمیماتی یا فعالیت هائی نیاز به انجام است تا که موجب بهبود عملکرد برنامه جلب«حمایت همه جانبه» می گردد.
ارزشیابی نتایج
ارزشیابی نتایج به شما کمک خواهد کرد تا نتایج و اثرات برنامه جلب حمایت همه جانبه خود را ارزیابی کنید .صرفاً اندازه
گیری اجرای خوب برنامه ،مطابق با برنامه زمانبندی دقیق واقعاً کافی نیست و نیاز است که بدانیم آیا برنامه موثر عمل
کرده است یا نه؟ در یک برنامه جلب «حمایت همه جانبه» موارد زیر را می بایست ارزشیابی کنیم.
 اگر شما به اهداف سیاست ها ی بهداشتی و اهداف جلب «حمایت همه جانبه» دست یافته اید ،آنها را تعیین کنید. درسهای آموخته شده از تجارب خود برای ارتقا اثربخشی برنامه جاری و استراتژی های آینده را مشخص نمایید. موفقیت برنامه جلب «حمایت همه جانبه» خود را به دیگران اعضا تیم درگیر در برنامه جلب حمایت نشان دهید تاآنها همچنان مصم و با انگیزه برای ادامه فعالیت های ایجاد رفورم در برنامه بهداشتی باقی بمانند.
برای توسعه چهارچوب ارزشیابی خود ،همکاران خود را جمع کرده و سواالت زیر را بپرسید:
 چه چیزی می بایست ارزشیابی گردد. چه کسی مسئول جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات است؟ آیا شاخص های قابل اندازه گیری و منابع جمع آوری اطالعات وجود خواهد داشت؟ چه زمانی ارزشیابی انجام گردد؟ چه اطالعات ضروری را جمع آوری می کنیم؟ چطور اطالعات را ارائه می کنیم؟ براساس این اطالعات ،چه تصمیمات یا فعالیت هائی برای بهبود نتایج استراتژی جلب «حمایت همه جانب» موردنیاز است.
افراد و گروههای کلیدی و ذینفع در اصالحات بهداشتی
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عوامل

بخش
بین المللی

سازمان های بین المللی و نمایندگیهای منظقه ای آنها

دولت

هیأت دولت  ،وزیر ،مجلس ،استانداری ،شهرداری

سیاسی

اقتصادی

غیر دولتی

اجتماعی

احزاب و جناحهای سیاسی موافق برنامه
احزاب و جناحهای سیاسی مخالف برنامه
بیمارستانهای خصوصی ،شرکت های داروئی ،اطاق بازرگانی ،سازمان های مرتبط با
واردات و صادرات ،بیمه ها

یا سازمان های غیر دولتی ،انجمن های NGOSگروههای مذهبی ،رهبران مذهبی
علمی ،صنعتی و رسانه ها

رای دهندگان،رهبران جامعه ،گروهها و سازمان های ارائه کننده خدمات اجتماعی

سواالت پایش برنامه جلب حمایت
اهداف
چه پیشرفت هایی بسوی تحقق اهداف انجام داده اید؟
آیا هنوز امکان رسیدن به اهداف وجود دارد؟
چرا این احساس وجود دارد که برای تحقق اهداف حمایت همه جانبه تالش های خود را بایدادامه هید.؟
مخاطبین
آیا به مخاطبین دسترسی داشتید؟
کجا امکان تاثیرگذاری بر عملکرد آنها وجود داشت؟
آیا تاثیری بر روی آنها داشته اید.؟
آیا اطالعات شما بر روی مخاطبین دقیق بود؟
آیا اطالعات کافی بود؟
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فعالیت جلب حمایت همه جانبه (حمایت کننده ها ،شبکه ها ،و همکاران)
آیا حمایت کنندگان موجود ،شبکه ها و گروهها کافی هستند؟
چطور حمایت کنندگان ،شبکه ها و گروهها به شما کمک کردند.؟
آیا گروهها و تیم های حمایت کننده گان بر موضوعات مهم شما متمرکز شدند.
آیا فعالیت هائی که شما انجام داده اید تالشهای ارزشمندی بود.
فعالیت جلب حمایت همه جانبه (ارتباطات سیاست های بهداشتی)
پیام :آیا پیام برای مخاطبین مختلف متناسب بود؟ آیا پیام هوشیارانه آسان و راحت برای درک و فهم بود.
پیام رسان :آیا آموزشگران یا پیام رسانان خوبی انتخاب کرده بودید؟ آیا مخاطبین به آنها بها می دادند .آیا آنها قادر به
تاثیرگذاری بر مخاطبین بودند؟
کانال ارتباطی :آیا بهترین کانال در دسترس برای ارتباط با مخاطبین را داشتید؟ آیا کانالهای ارتباطی متعددی برای پیامها و
مخاطبین متفاوت داشتید؟
ارتباطات در برنامه های جلب حمایت
معموال سیاست گذاران هر روزه با پیامها و درخواستهای بسیار زیادی مواجه می شوند و به همین دلیل جلب توجه ویژه
آنان به یک پیام ارتباطی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده وازچالشهای عمده طراحان برنامه های جلب حمایت
بشمارمی رود .در تهیه و ارائه یک پیام ارتباطی چه گروه هدف پیام سیاست گذاران اصلی باشند و چه کسانی که به این
سیاستگذاران دسترسی دارند موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد :
 -١شناسایی دقیق افراد گروه هدف.
 -٢آشنایی با خصوصیات و ویژگیهای خاص افراد گروه هدف از جمله میزان آگاهی آنان در مورد موضوع برنامه جلب
حمایت و میزان حمایت یا مخالفت قبلی آنان درارتباط با تصمیمها یا سیاستهای مرتبط با موضوع مورد نظر.
 -٣مزایا و منافع بالقوه برنامه جلب حمایت برای خود سیاستگذاران.
 -٤تاکید بر ارزشهای انسانی مشترک.
اما آنچه که در این میان اهمیت کمتری دارد سطح مسئولیت افراد گروه هدف برنامه های جلب حمایت است .در واقع تمرکز
اصلی باید روی اثرات مثبت حمایت از یک تصمیم یا سیاست خاص بر روی زندگی سیاسی ،حرفه ای و یا شخصی افراد
گروه هدف باشد.
داشتن گروههای هدف در برنامه «حمایت همه جانبه» و دانست ن اینکه چطور آنها عمل می کنند ،کدام یک از رسانه ها بر
آنها تأثیر بیشتری دارد و دارای چه نکات منفی هستند به برنامه «حمایت همه جانبه» کمک خواهد کرد تا پیامهای ارتباطی
مناسب و از طریق کانال مناسب طراحی گردد .ما نیاز داریم خودمان را آموزش دهیم تا به یک زمینه مشترک برای بحث با
افراد گروههای هدف برسیم .تحقیقات جامع در خصوص ویژگیهای افراد گروه هدف ،توانائی در فهم و دانستن عالیق آنها و
23

مهارت های ترغیب سازی موجب ایجاد شرایط و بستر مناسب برای ایجاد انگیزش جهت تغییر در آنها خواهد شد .طراحی
یک چارت می تواند راهی آسان برای تعیین مخاطبین اولیه و ثانویه باشد .از اطالعات به دست آمده می توان بعنوان
ابزاری برای برقراری ارتباط با مخاطبین (ذینفعان) استفاده نمود .برخورداری از این اطالعات به منزله توانائی است و از
آنجائیکه شما به عنوان عضوی از یک تیم تخصصی ایجاد تحول بهداشتی ،به داده های مهمی دراین زمینه دسترسی دارید
این اطالعات می توانند به طور موثری در برنامه های جلب «حمایت همه جانبه» به منظور حمایت از آغازگران و
مبتکران بر نامه های تحول بهداشتی به کار گرفته شوند .تجزیه و تحلیل (آنالیز) فرایند سیاستگذاری ،می تواند به شکل دهی
مباحاث مطرح در زمینه ایجاد تحوالت بهداشتی کمک نموده ،تصویر مثبتی از تالش های شما در ایجاد تحول بهداشتی ایجاد
و محرک و مشوق مذاکرات دقیق در خصوص مباحث تحول بهداشتی در بین مخاطبین اصلی باشد.
اطالعات و ارقام ،استدالالت متقاعد کننده ای جهت تصمیم گیری در مورد سیاست های تحول بهداشتی ارائه خواهد نمود.
در نهایت اطالعات مخاطبین شما را برای پذیرش نتایج مثبت و منفی سیاست های تحول بهداشتی آماده می نمائید.
پیام خود را بسط دهید
به اشتراک گذاشت ن اطالعات با مخاطبین فقط نیمی از کار است جهت عمل به عنوان یک جلب کننده موثر ،شما باید به گونه
ای این اطالعات را به اشتراک بگذارید که این ایجاد ارتباط سبب شود مخاطبین و گروه هدف به مطالب شما گوش دهند،
مطلب را درک نموده و به آن عمل نمایند .جهت برقراری ارتباط موثر شما به پیامی واضح ،منطقی و متناسب با عالیق
گروه هدف خود نیاز مندید .مطالعه مخاطبین ،در تشخیص و شناسائی پیام های مناسب جهت مخاطبین سیاسی متفاوت ،نقش
مهمی ایفا می کند.
فرایندهای ارائه پیام های سیاستگذاری
فرایندهای ارائه پیام های سیاستگذاری مستلزم عوامل متعددی هستند از جمله:


محتوا و نحوه بیان پیام



منبع /ارائه دهنده پیام



قالب و ساختار پیام

 زمان و مکان پیام
محتوا و نحوه بیان پیام:
پیام یک عبارت دقیق است که نسبت به سیاست شما ایجاد انگیزه نموده و نمایانگر هدف و دلیل شما برای سیاست اتنتخاب
شده و چگونگی طراحی و برنامه ریزی شما برای دسترسی به اهدافتان می باشد .هدف اصلی از یک پیام ،ایجاد رفتار است
و بنابراین پیام شما باید در بردارنده رفتارهای اختصاصی باشد که شما مایلید در مخاطبین ایجاد شود.
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سواالت مورد بحث :پروراندن و ارائه پیام های سیاستگذاری
 شما می خواهید چه نظریاتی (ایده هایی) را منتقل سازید؟ چه بحث هایی را جهت ترغیب و ایجاد انگیزه در مخاطبین ،مطرح خواهید نمود؟ چه کلماتی را جهت انتقال واضح پیام خود انتخاب خواهید نمود؟ آیا کلماتی وجود دارند که از آنها نباید استفاده نمایید؟-

منبع /ارائه دهنده پیام:
 -مخاطبین پیام چه کسی را به عنوان فرد معتبر می پذیرند؟ ( از چه کسی حرف شنوی دارند؟)

 قالب و ساختار پیام: شما پیام خود را به منظور بیشترین تاثیرگذاری ،چگونه و با چه ساختاری ارائه خواهید نمود؟ زمان و مکان: چه زمانی بهترین موقع برای ارائه پیام است؟آیا مکانی جهت افزایش اعتبار و اثر بخشی پیام وجود دارد؟آنچه که می خواهید به آن دست یابید:
بر اساس م خاطبین شما و اینکه سیاست گذاری تا چه اندازه به طور مستقیم انها را مد نظر دارد این مسله می تواند هدف ،
مقصود و یا بخشی از هدف یا مقصود شما نامیده شود.
دلیل شما از دستیابی به هدف چیست؟
این امر نشان دهنده فوائد انجام عمل مورد نظر در مقایسه با آثار منفی انجام ندادن ان می باشد .پیام خود را با تمرکز بر
عالیق مخاطبین خود و قالب بندی فوائد و هزینه ها بر مبنای این عالیق تنظیم نمایید.
چگونه می خواهید به هدف خود نائل گردید؟
استراتژی سیاست گذاری خود را توضیح دهید .مشخصات گروه هدف شما ،تعیین کننده نحوه شرح استراتژی شما خواهد
بود.
شما از مخاطبین خود ،انتظار چه رفتاری را دارید؟
در پیام ،انچه را از مخاطبین خود انتظار دارید ،به وضوح بیان نمائید .بیان جزئیات احتمال انجام رفتار مورد نظر و
مطلوب توسط مخاطبین را افزایش می دهد.
تنظیم برگه محتوای پیام در تنظیم پیام سیاستگذاری شما کمک کننده خواهد بود .ابتدا مخاطبین خود و عملی (رفتاری) که از
انها انتظار انجامش را دارید مشخص نمائید سپس اجزاء اصلی پیام خود را که شامل چه چیز ،به چه علت (چرا) و چگونه
را تکمیل نمایید .پس از یادداشت اجزاء پیام خود بر روی برگه محتوای پیام از برگه دیگری جهت باز نویسی پیام خود به
منظور افزایش تاثیرگذاری آن استفاده نمایید.
مورفی پنج خصوصیت برای یک پیام موثردر نظر گرفته است:
 سادگی پیام ()simple25

 مختصر بودن پیام عدم استفاده از کلمات و زبان تخصصی در پیام ()nontechnical language سازگاری لحن و زبان بیان با محتوای پیامپیام سیاستگذاری خود را برای هم کاران خود در تیم ایجاد تحول بهداشتی جهت ارزیابی قابل درک بودن پیام بیان نمایید.
پیشنهادات موثر
 پیام خود را در  ١٥کلمه یا کمتر یا در سه جمله آماده کنید. شعارهای برنامه خود را در تالش جمعی سالمت جامعه در  6کلمه یا کمتر آماده کنید.یک رویکرد دیگر جهت تنظیم پیام سیاستگذاری استفاده از یک مثال مستند است .این رویکرد یک روش ارتباطی ترغیب
کننده است چرا که به مسئله در قالب یک چهره انسانی یا در قالب انسانی از طریق بیان داستان در مورد یک شخص،
خانواده یا گروههای تاثیر پذیرنده از سیاست بهداشتی مد نظر مطرح می نماید.
پیام خود را بیان نموده جهت تاکید بر آن شواهدی مطرح نموده و با یک داستان یا قیاس ،نتیجه گیری نمایید .این متد سیاست
ایجاد تحوالت بهداشتی را در قالب واژه های انسانی بیان می نماید که مخاطبین می توانند با آن ارتباط برقرار نمایند.
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برقراری ارتباط موثر
مالقات با تصمیم گیرندگان یا سایر مخاطبین کلیدی هست موضوعی است که باید با آمادگی کامل صورت گیرد .اغلب ،این
نوع فرصت ها کوتاه هستند و ممکن است فقط یک بار شانس پرداختن به موضوع شما وجود داشته باشد  .بنابراین برقراری
ارتباطی که در مخاطبین تان ایجاد انگیزه نموده و آنها را متقاعدکند نیاز به یک سخنرانی خوب دارد.
 اهمیت ایجاد روابطبخش وسیعی از جلب حمایت همه جانبه موثر به توسعه روابط حمایت کننده با تصمیم گیرندگان ،افراد تأثیر گذار و
سایرمخاطبین کلیدی دارد .اعتماد ،حمایت متقابل و اعتبار قوی تر بین حمایت کننده و مخاطب اقدامات حمایتی موثرتری
خواهد داشت .چگونه می توانید روابط خوب با مخاطبین کلیدی برقرار کنید؟ هرچند هیچ مجموعه قوانینی برای روابط
انسانی موثر وجود ندارد ،شما می توانید از نکاتی که در لیست زیر آورده شده اند برای توسعه پیوند های خوب
(برقرای ارتباط موثر)با تصمیم گیرندگان استفاده کنید:
 یافتن راههای کمک به سیاستگزاران که کارشان را انجام دهند. یک منبع قابل اعتماد و معتبراز اطالعات باشید.27

 اهل تعامل واجتماعی باشید اگر می توانید روابط شخص تان را توسعه دهید.-

تماس مداوم تان را حفظ کنید و صبور باشید .ایجاد روابط پایدار طول می کشد.

تکنیک های برقرای ارتباط موثر
 ایجاد نقاط ورودیابتدا بطور خالقانه در باره چگونگی برگزاری جلسه با مخاطبینی که شما می خواهید با آنها ارتباط برقرار کنید فکر
کنید .آیا زمینه های مشترکی وجود دارد که بین شما ارتباط ایجاد کند؟ بطور مثال یکی از دوستان شما ممکن است در
یک نهاد مردم نهاد تصمیم گیرنده باشد .این دوست شما ممکن است بتواند ترتیب ارائه یک سخنرانی توسط شما در
نهاد خودشان را بدهد.
 طرح جلسهتشکیل جلسه مالقات با تصمی م گیرندگان یا مخاطبین کلیدی اولین قدم موفق در دستیابی به اهداف جلب حمایت همه
جانبه است.
 ارسال دعوتنامهرایج ترین روش برا ی تشکیل جلسه فرستادن نامه ای است که اهداف جلب حمایت همه جانبه تان را و علت
تشکیل جلسه را توضیح میدهد .بعد از فرستادن دعوتنامه نامه ،بهتر است آن را با بصورت تلفنی پیگیری کنید.
اغلب شما با مقامات نخواهید توانست جلسه تشکیل بدهید اما با کارمندان شان جلسه تشکیل خواهید داد .همیشه با
کارمندان مالقات کنید و مربوط کنید آنها را به همان راهی که می خواستید تصمیم گیرندگان را به آن سمت ببرید.
 از آنها دعوت کنید تا از طرح شما بازدید کنند؟راه دیگری برای مالقات با افراد کلیدی و متقاعد کردن انها دعوت از انها برای بازدید از تسهیالت یا طرح شماست.
این راه می تواند به شما کمک کند آنچه شما انجام می دهید و چرا آنها باید از آن حمایت کنند .اگر تصمیم گیرندگان
نتوانند از پروژه شما بازدید کنند ،سعی کنید آن را به آنها نشان دهید .از افراد ذینفع دیگری دعوت کنید از پروژه شما
بازدید کنندو فیلم کوتاه و یا عکسهایی از پروژه را نمایش دهید.
 از طریق دوستان دارای نفوذ از آنها دعوت کنید.اگر شما دوست یا همکاری دارید که تصمیم گیرندگان یا کارمند وی را می شناسد دعوتنامه را از طریق او بفرستید یا
بگذارید این کار را از طریق تماس تلفنی انجام دهد .اگر دعوتنامه توسط چنین اشخاصی برده شود تصمیم گیرندگان تمایل
زیادی خواهند داشت با شما مالقات کنند و اعتبار بیشتری برای شما قائل خواهند شدو به موضوع شما توجه خواهند کرد.
آمادگی برای جلسه و سخنرانی
گام اول :مخاطب خود را بشناسید
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اولین گام پیدا کردن حداکثر اطالعات درباره شخص یا افرادی است که شما با انها جلسه خواهید گذاشت.آیا آنها از
اهداف جلب حمایت همه جانبه شما پشتیبانی می کنند یا نه؟ آنها در حال حاضر چه چیزی می دانند و چه اعتقادی
دربار ه آن مشکل دارند؟ آنها با چه مسائلی اهمیت می دهند؟چه از انتظاراتی از جلسه با شما دارند؟ از همه مهمتر،
سعی کنید یاد بگیرید چه نوع از بحث هایی این نوع مخاطبین را متقاعد خواهد کرد؟
 بر پیام تان متمرکز شویددرباره آنچ ه که می خواهید در جلسه بیان کنید برنامه ریزی کنید .زمانیکه شما یک پیام ساده را برای این جلسه طراحی
می کنید اهداف اصلی تان را انتخاب کنید و آن را به ذهن بسپارید.ابتدا ،مسئله ای را که منجر به این جلسه شده است را
ارائه کنید سپس دو یا سه نکته درباره چرایی ارزش پرداختن به این موضوع بیان کنید .بعد،شما ممکن است پیشنهادات
خود را ارائه دهید و به مخاطبین بگویید آنچه که شما از آنها انتظاردارید .در کل از مخاطبین تان نخواهید که بیش از
یک کار در یک زمان انجام دهند مگر اینکه او خیلی مشتاق باشد که به شما کمک کند .یک سخنرانی (کوتاه) شاید به
یک گفت و شنود دو طرفه یا یک مذاکره تبدیل شود این چیز خوبی است  ،شما می خواهید تا جای ممکن درباره افکار
مخاطب تان بدانید .برای مذاکره و بحث تمایل داشته باشید  ،اما موضع شفافی از حد و حدود توافق برای خودتان داشته
باشید.
وقتی که تصمیم می گیرید چه بحث هایی برای متقاعد کردن تصمیم گیرندگان بکار برید به پژوهش های مخاطبین تان
مراجعه کنید .بعنوان مثال اهداف تان را با مسئله ای که تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند ارتباط دهید یا درباره
اینکه چطور اهداف شما به همشهریان تصمیم گیرندگان کمک خواهند کرد بحث کنید .اگر شما از نمودار و چارت
استفاده می کنید آنها را ساده و شفاف انتخاب کنید خیلی بهتر خواهد بود .متنی از سخنرانی تان را اگر کمک کننده باشد
می توانید آماده کنید.
ارائه :فرستنده پیام ،زمانبندی ،شکل ارائه پیام
اغلب فرستنده پیام به اندازه خود پیام اهمیت دارد .چه کسی می تواند پیام شما را بطور متقاعد کننده و تأثیرگذار در
جلسه ارائه دهد؟اگر یک دوست تصمیم گیرنده را دعوت کرده است این شخص احتماالً ارائه دهنده خوب پیام می تواند
باشد .شاید ذینفعان برنامه بتوانند توجه تصمیم گیرندگان را جلب کنند .همیشه ارائه دهنده پیامی را انتخاب کنید که
تصمیم گیرنده او را مورد اعتماد و معتبر خواهد یافت .در مرحله بعد ،زمان ایده آل ارائه پیام و بهترین شکل ارائه آن
را در نظر بگیرید.
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تمرکز زدایی از خدمات بهداشتی
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سیاست بهداشتی:
تمرکز زدایی از خدمانت بهداشتی :باز توزیع نیرو ،مسئولیت ها و منابع (منابع انسانی و منابع مالی) به سطوح محلی
( )localدولتی
 افزایش مشارکت افراد محلی در تصمیم گیری های بهداشتی بیان مشکالت و تامین منابع در سطوحی که جمعیت هدف تحت تاثیر قرار گرفته (مشکالت در چه سطوحی وجوددارند؟)
 حصول اطمینان از اینکه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و ذینفعان از سطح از سیستم تنظیمی ملی برخوردارند.هدف برنامه حمایت همه جانبه:
حمایت و ایجاد درک بهتر از منابع و مزایای تمرکز زدایی در میان مسئولین وزارت بهداشت
گروه هدف:
وزیر بهداشت ،معاون بهداشتی ،دبیر دائمی و سایر مسئولین عالی رتبه وزارت

پیام:
تمرکز زدایی خدمات بهداشتی یک مکانیسم قابل قبول جهت ارتقا سالمت خانواده ها در کشور اکوادور می باشد
اقدام به تاسیس  ،MSPشهر کوچکی در مناطق روستایی با مشارکت  Santiayo de planoدرJuan Penzشهردار
یک کلینیک نمود در زمان کوتاهی ،شهردار به همراه کارکنان کلینیک و برد بهداشتی شهرداری ،موفق به ایجاد ارتباط
میان تمام سرویس ها و انستیوهای مرتبط با ارائه خدمات و مراقبت های بهداشتی گشتند در این زمان هر فرد در جامعه
حقیقتاً از پوشش خدمات بهداشتی اولیه بهره مند بوده ومردم به طور مناسب از خدمات بهره مند هستند و پیشرفتهای
قابل مشاهده و مستند در وضعیت سالمت کلی شهر مشهود است .ما باید به شهرداران تمام شهرها جهت ارتقا سیستم
خدمات بهداشتی کمک نماییم .ما به حمایت و راهنمایی شما جهت تسهیل تمرکز زدایی درتمام بخش ها نیازمندیم.

هنگام تهیه پیام خود باید  ٣نکته را مدنظر داشته باشید.
 تعداد نکات موارد مطرح شده در پیام را محدود کنید .به طور ایده آل یک نکته و حداکثر  ٣نکته را در پیام خودمطرح کنید .مطرح ساختن نکات متعدد در پیام سبب گیج شدن و تحت فشار قرار دادن گروه هدف خواهد شد.
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 پیام را پیش آزمایش کنید( )pretestجهت حصول اطمینان از درک پیام توسط مخاطبین محتوای پیام را با نمایندههائی از گروه هدف خود بیازمایید .حتی االمکان پیام ها باید در فرم نهایی خود مورد آزمون قرار گیرند زمان
کافی جهت دریافت نتیجه از پیش ازمون و اعمال تغییرات احتمالی الزم در نظر بگیرید.
 محتوای پیام را بر عملکرد ( )actionمتمرکز سازید.از اطالعات به دقت و فقط جهت حمایت از پیام و نه جایگزین به صورت اصل پیام استفاده نمایید.
منبع پیام  /ارئه دهند پیام:
فرد ارئه دهنده پیام از اهمیتی برابر با خود پیام و بلکه بیش از آن برخوردار است او باید به گروه هدف دسترسی داشته و
فرد متعمدی باشد که گروه هدف از او حرف شنوی داشته باشند ارائه دهنده پیام باید دارای کالم فصیح بوده و بر موضوع
تسلط داشته و پیام را به روشنی و به وضوح ارائه نماید .اساساً دو نوع ارائه دهنده پیام وجود دارد:
 افراد و گروههای دارای پتانسیل ایجاد تغییرافرادیکه از احترام باالیی در میان مخاطبین برخوردارند اما عموماً در بین گروه هدف ( مخاطبین) قرار ندارند .مانند
متخصصین بین المللی در ایجاد تغییرات بهداشتی یا رهبران سیاسی
 رهبران عقیدتیاعضای برجسته و مورد اعتماد از بین گروه هدف ( مخاطبین) که معموالً در میان گروه هدف زندگی و با آنها کار می
کنند.
از کاربرگ «انتخاب ارائه دهنده پیام» جهت فرمت نمودن کلیه ارائه دهنده های پیام برای یک گروه هدف استفاده نموده و
تعیین کنید که آنها معیارهای مدنظر جهت تاثیرگذاری را دارا هستند یا خیر
 دسترسی به گروه هدف اعتبار دانش مهارت در سخنوری و سخنرانیهر فرد را با معیارهای زیر رتبه بندی نمایید.
شیوه (ساختار) ارائه پیام:
ساختار پیام واسطه ای است که از طریق آن پیام خود را جهت حداکثر تاثیرگذاری ارائه می نمایید .ساختارهای پیام ممکن
جهت ارائه پیام شامل موارد زیر هستند :
 جلسات رسمی و غیر رسمی مکالمات غیر رسمی در گردهمایی های اجتماعی ،مذعبی ،شغلی و سیاسی انجمن های سیاستگذارای مسابقات عمومی بسته های خالصه سازی  /اجرایی32

 پمفلت ،بروشور یا برگه های اطالعات پوستر یا پارچه نوشته ( )flyersدر اماکن عمومی ارائه توسط اسالید کامپیوتری مقاالت روزنامه و اگهی ها تغییر یا پوشش رسانه ها بحث گروهینحوه و ساختار ارائه پیام باید مناسب با گروه هدف مخاطبین ،پیام و ارائه دهنده پیام باشد .به عبارت دیگر جهت ارائه پیام
برای مخاطبین متفاوت باید از شیوه های متفاوت استفاده نمود به عنوان مثال مخاطبین سطح باال وقت زمانی ندارند لذا قالب
پیام برای این افراد باید مختصر ،مفید و قابل خواندن به آسانی و عاری از اصطالحات تخصصی باشد.
ساختار و شیوه ارائه پیام باید نماینگر مشخصه های زیر باشد
 وضوح :پیام و تصویر نباید بسیار تخصصی و پیجیده باشد. اختصار :پیام کوتاه و به تناسب دارای خالصه  ،عبارات و نقل قول های مشخص شده کادر و یا جداول تهیه نمایی. جذابیت :طراحی مناسب به آسانی خواندن و درک کمک می کند دقت  :اطالعات باید درست بوده و طرح منافع یا هزینه ها باید واقعی و قابل دفاع باشند چرا که قابل اعتماد بودنیک برتری است.
 زمان بندی :اطالعات باید زمانیکه جدید و مرتبط است به اشتراک گذارده شوند.زمان و مکان
آخرین عامل (عنصر) در فرایند تهیه و ارائه پیام زمان و مکان است.
زمان :بسیار مهم است در بسیاری از کشورها ،جلسات صبحانه و یا سیمنارها صبح زود عمومیت داشته و به عنوان زمان
قابل قبول برای ارائه پیام محسوب می شوند شما می توانید به منظور جلب توجه بیشتر بر بحث مورد ارائه خود زمان ارائه
پیام خود را با سایر وقایع سیاسی مقارن سازید
مکان :ارائه پیام شما نیز مانند زمان ارائه حائز اهمیت است و باید متناسب با گروه مخاطب شما باشد.
آیا مکان خاصی برای ارائه پیام شما جهت افزایش اعتبار آن و یا افزایش تاثیر سیاسی آن وجود دارد؟
تنظیم و تهیه پیام:
پس از اینکه جزئیات پیام خود را تعیین نمودید کاربرگ طرح برقراری ارنباط شما در جمع بندی و کنار هم قرار دادن کلیه
اجزاء طرح ارتباطی ،ارزیابی و تنظیم طرح کمک خواهد نمود
ابتدا  :مخاطبین و گروه هدف خود و سپس عملکرد مورد انتظار از مخاطبین را لیست نمایید.
دوماً  :پیام دقیق سیاستگذاری تنظیم شده جهت این مخاطبین خاص را به انضمام افراد مد نظر برای ارائه پیام و همچنین
زمان و مکان ارائه و نیز شیوه و ساختار مدنظر خود را جهت ارائه پیام را تنظیم نمایید.
حل مناقشه و انجام مذاکره
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حل مناقشه و انجام مذاکره مهارتهایی هستند که در کلیه فرایندهای ایجاد تحول و تغییرات بهداشتی به کار گرفته می شوند
مذا کره انتظارات را سازماندهی نموده و همزمان در جهت ایجاد توافق و جلب حمایت رضایت عمومی در خصوص اولویت
سیاست ایجاد تغییر بهداشتی به شما کمک خواهد کرد .
مهارتهای مذاکره جهت بیان مستقیم مناقشات (اختالف نظرها) و یا جلب موافقت ها که سبب کاهش یا خنثی سازی مخالفین
خواهد شد .بسیار ضروری و حائز اهمیت است در نهایت شما نیازمند مذاکره و داد و ستد و معامله «منابع سیاسی» در قبال
منابع ضروری جهت ایجاد سیاست های تغییر و تحول بهداشتی هستید.
تجزیه و تحلیل سیاست ها و قوانین موجود
این فصل ابزارهایی را برای تجزیه و تحلیل سیاستها " اولین گام در برنامه ریزی ابتکار جلب حمایت همه جانبه" ارائه
می کند .همچنین پیشنهاد میکند چطور موضو عات مرتبط با قوانین و سیاستها  ،مخاطبین کلیدی و موسساتی که می توانند
بر سیاستگذاری ها تأثیرگذارند را شناسایی کنید و چطور سیاستهای محیطی عمومی را تجزیه و تحلیل کنید .شما همچنین
متوجه خواهید گردید که چگونه اطالعات مرتبط با قوانین و سیاستها را در تعریف و توصیف مشکالت توسط بسیاری از
مدیران برنامه است بحساب آورید.
گام اول
تجزیه و تحلیل سیاستها

گام سوم
نهایی کردن استراتژی جلب

گام دوم
ترسیم استرتژی جلب
حمایت همه جانبه

گام چهارم
طراحی یک برنامه

حمایت همه جانبه

پرداختن به مشکالت به دانش عمیقی از علل زمینه ای آنها نیاز دارد .آگاهی بهتر شما در باره مشکالت و علل زمینه ای
آنها ،طراحی راهکارهایی با تأثیر بالقوه باال را تسهیل میکند و راه حل های خ وب فقط زمانی می توانند شناسایی گردند
که مشکالت بخوبی درک شوند.
وضع قوانین وسیاست گذاری چیست؟ یک طرح ،زمینه ای از فعالیت،یا مجموعه ای از مقررات تصویب شده بوسیله دولت،
کارگزاران یا دیگر موسسات برای تعیین تصمیم گیری ها یا روشها و اصول می باشد .هنگامی که شما یک موضوع جلب
حمایت همه جانبه یا مسئله برنامه ای را انتخاب کرده اید شما می خواهید آنرا بیشتر بررسی کنید ،شما می توانید از تجزیه و
تحلیل س یاست ها برای شناسایی علل زمینه ای مشکالت مبتنی بر سیاستگذاری ها استفاده کنید ،این به شما کمک خواهد
کرد بر ابتکار جلب حمایت همه جانبه تمرکز بیشتری کنید.
این فصل که آن را مطال عه می کنید روشی را برای هدایت تجزیه و تحلیل سیاست گذاری ها توصیف می کند ،که می تواند
به شما کمک کند تا مطمئن شوید که همه اطالعاتی را که برای ایجاد یک استرتژی جلب حمایت همه جانبه موثر مورد
نیازاست ،دارید .تجزیه و تحلیل سیاست ها و مقررات موحود این امکان را به شما می دهد تا برنامه ها و وضع مقررات
بوسیله دولتها یا دیگر موسسات ،و چگونگی تاثیر

این سیاستها

روی گروههای ویژه را مورد ارزیابی فرار

دهید ..هنگامیکه شما یک پروژه جلب حمایت همه جانبه را طراحی میکنید .تجزیه و تحلیل سیاست ها دروندادهایی را که
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شما برای ت جزیه و تحلیل یک مشکل نیازدارید فراهم خواهد کرد و در پایان این فصل ،ما بحث میکنیم که چطور اطالعات
سیاستی را قالب "درخت مشکل" به حساب آورید.
اگرچه زمانیکه برنامه جلب حمایت همه جانبه خوب طراحی شده باشد بهتر خواهد بود ،اما بعضی وقتها فرصتهای جلب
حمایت همه جانبه سریع بوجود می آیند و زمان کمی برای آمادگی وجود دارد .یک سیاستگذار ممکن است بگوید ،بعنوان
مثال ،که او می خواهد از پروژه شما بزودی بازدید کند یا شما ممکن است برای شرکت در یک مصاحبه رسانه ای دعوت
شوید ،یا به یک جلسه مهم بیایید و بطور مختصر برای چند سیاستگذار طرح تان را بیان کنید .این فرصت ها برای جلب
حمایت همه جانبه حتی در موارد فوری نیز می توانند بخش مهمی از برنامه کاری روزانه یک مدیر باشند.
در برخی موارد ،اطالعات سیاستگزاری راکه شما نیاز دارید از قبل موجود است ،بنابراین تجزیه و تحلیل رسمی مورد نیاز
نیست .در موارد دیگر ممکن است شما به انجام برخی تحقیقات نیاز داشته باشید .در اغلب موارد ،بهتر خواهد بود از هر دو
نوع از منابع اطالعاتی "اطالعات موجود" و" انجام تحقیقات" برای پردازش استرتژی جلب حمایت همه جانبه استفاده
کنید .تجزیه و تحلیل برای سیاستگزاری سه جزئ اصلی دارد )١ :علل سیاسی  )٢حامیان کلیدی که بر سیاستها و عالیق
تأثیر می گذارند ،و  )٣سیاست های محیطی
در این راستا وجود و بهره من دی از اصول جامعه مدنی که طیفی از موسسات و سازمانها که مردم را به دولت و بخش های
دیگر مرتبط می سازد ضروری است .یک رابطه پویا و سودمند بین دولت ،تجارت و بخش های غیر انتفاعی منجر به
تضمین سالمت تک تک شهروندان می شود.
شما همیشه زمان یا منابع الزم را برای پرداختن به همه مراحل تجزیه و تحلیل سیاستگزاری قبل از شروع جلب حمایت
ندارید .مهمترین نکته آنست که تجزیه و تحلیل کامل سیاستگزاران  ،موضوعات مورد بحث و محیط به احتمال زیادی شما
را در پیشبرد اهداف جلب حمایت همه جانبه موفق خواهد کرد .حتی اگر شما تصمیمی برای ترغیب برای جلب حمایت همه
جانبه نداشته باشید ،تجزیه و تحلیل سیاست ها و قوانین به شما کمک خواهد کرد تا زمینه ای راکه شما درآن کار میکنید و
درک میکنید چگونه سیاست های محیطی می تواند بر نتایج پروژه شما تأثیر بگذارد را مورد انعماس قرار دهید  .تجزیه و
تحلیل سیاست ها و قوانین باید بخش ادغام یافته ای از تجزیه و تحلیل و کار شما باشد ،حتی اگر شما برنامه ریزی برای
ابتکار جلب حمایت همه جانبه نداشته باشید .تجزیه و تحلیل سیاست ها و قوانین اغلب به شکل گزارش ارائه می شود ،اما
شما همچنین می توانید اطالعاتی را برای تجزیه و تحلیل سیاستها جمع آوری کنید و آنها را از راههای دیگری مانند ماتریس
ها همانطور که در این چارچوب نشان داده شده است  ،سازماندهی کنید.
اجزای کلیدی تجزیه و تحلیل سیاست
تجزیه و تحلیل سیاستها و قوانین پایه ای برای انتخاب یک استراتژی مناسب جلب حمایت همه جانبه است .تجزیه و تحلیل
سیاستها و قوانین شامل:







شناسایی علل سیاستگزاری و مقررات مرتبط با نا برابری
شناسایی حامیان کلیدی و موسساتی که در مورد سیاستها تصمیم گیری میکنند یا افرادی که می توانند بر
سیاستگذاران بخوبی تأثیرگذارند.
تجزیه و تحلیل توزیع قدرت سیاسی در میان حامیان کلیدی
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شناسایی علل سیاستگزاری و مقررات علل مر تبط با سیاستها و مقررات به مجموعه قوانین و مقررات که بوسیله
سیاستگذاران یا سازمان های تاثیرگذار وضع  ،اعمال یا چشم پوشی می گردد .این علل ممکن است شامل فقدان سیاستها،
قوانین و مقررات یا سیاست مخالف یا ناکافی و یا اجرای نادرست یک سیاست باشد .بعنوان مثال،طراح برنامه های آموزش
دختران که شناسایی مسائل مر تبط با سیاستها و مقررات را پیگیری میکند ممکن است سواالت زیر را بررسی کند:

سواالت

آیا سیاستهای موجود آموزش دختران را ارتقا میدهد؟
آیا سیاستهای موجود مانع آموزش دختران می شود؟
آیا سیاستهایی که ارتقا دهنده تحصیل دختران است به
درستی اجرا می شوند؟

پاسخ

مسئله سیاستی مشتق شده از...

نه
بله

فقدان سیاستهای کافی آموزش
سیاستهای مخالف با تحصیل دختران
عدم اجرای سیاستهایی که تحصیل
دختران را ارتقا می دهند.

بله

تمرکز اصلی
استراتژی جلب حمایت
همه جانبه
سیاستگذاری
تغییر سیاستها
اجرای سیاستها

برخی اوقات مسائل مر تبط با سیاستها و مقررات به آسانی و بر اساس تجارب و مشاهدات زمینه ای شناسایی می شوند .در
سایر موارد ،ممکن است به تحقیق عمیق درباره قوانین ،مقررات و طرحهایی که دولت در نظر دارد ،بعنوان مثال ،تحصیل
دختران و در برخی موارد نیز مرور اسناد ممکن است کافی نباشد و به مصاحبه با نمایندگانی از دولت ،بنگاه های تجاری یا
سایر موسسات برای پیدا کردن برنامه ها ،طرحها و مقرراتی که موضوع سیاستی را ایجاد کرده اند نیاز خواهد بود.
مهم است که همیشه سیاستها و مقررات را برای مردمی که تحت تأثیر ناشی از آن مشکل قرار گرفته اند ارتباط دهید.
تجزیه و تحلیل سیاستها و مقررات ممکن است نشان دهنده مشکل باشد(چه چیزی؟) علل خاص مرتبط با سیاستها و قوانین
مشکالت (چرا؟) و مردمی که تحت تأثیر مشکالت قرار گرفته اند؟( چه کسانی؟ و کجا؟).
شناسایی موضوعات سیاستی همچنین در برگیرنده تجزیه و تحلیل عمیقی از چگونگی بوجود آمدن سیاست ها و
(سیاستگذاری) و یا شکست و یا عدم بوجود آمدن سیاستها و مقررات مورد نیاز باشد .این مهم است که متوجه شوید چه
زمانی و تحت چه شرایطی یک سیاست تصویب  ،اجرا و یا بلوکه می شود ،چه کسی آن را پیشنهاد کرده  ،پشتیبانی کرده یا
مخالف آن است و به همان اندازه سابقه هر گونه تالش های قبلی که برای تغییر سیاست صورت گرفته اند .در اینجا مثالی از
تجزیه و تحلیل سیاستهای باروری در کامبوج و در سال  ١٩٩٥با بهره گیری از رویکرد حمایت همه جاتبه آورده شده است:
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ماتریس تجزیه و تحلیل مشکالت
-٩مشکل چیست؟
 -٢چه کسانی با مشکل مواجه هستند؟
در چه وسعتی مشکل وجود دارد؟

میزان باالی باروری در کامبوج بدلیل مصرف پایین وسایل پیشگیری از بارداری مدرن
زنانی که در سن باروری هستند ،بخصوص در مناطق روستایی.
در سراسر کشور ،فقط  %١٣از زنان از وسایل پیشگیری از بارداری مدرن استفاده می کنند.
زنان  ٣١سال وباالتر تمایل به محدود کردن اندازه خانواده هایشان و تمایل به استفاده از
روشهای دائمی پیشگیری از بارداری دارند .

 -٣سیاستهای حمایتی
چه سیاستهایی استفاده از وسایلپیشگیری از بارداری را را حمایت می
کنند؟

 چه زمانی این سیاستها به تصویبرسیده اند؟ چه عواملی منجر به توسعه
این سیاستها می شوند؟

سیاست های ملی صادر شده توسط وزارت بهداشت تصریح می کند که خدمات فاصله گذاری
تولد باید برای ارتقا سالمت مادر و کودک فراهم شود و زوجها بایستی دسترسی نامحدودی به
این خدمات داشته باشند.
بعد از  ١٥سال از سیاستهای طرفدار حمایت از موالید (در طول دهه  ١٩٨١میالدی دولت
رشد جمعیت را ارتقا داد و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع شد) در اوایل دهه
 ١٩٩١میالدی ،شواهد کافی وجود داشت که داللت می کرد که زنان می خواهند که اندازه
خانواده هایشان را محدود کنند .کمک سازمانهای بین المللی منجر به تصویب سیاست در قالب
سیاست ملی در سال  ١٩٩٥گردید.

 -٤سیاستهای محدود کننده
چه سیاستهایی استفاده از وسایل سیاست های وزارت بهداشت مخالف استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری دائمیپیشگیری کننده را محدود می کنند؟ است (.مانند بستن لوله های فالوپ در زنان و وازکتومی مردان).
 چه مدتی است که این سیاستها در آن در سال ١٩٩٥وزارت بهداشت سیاست فاصله گذاری بین تولدها بمنظور بهبود سالمت کودکانمنطقه اعمال شده اند؟ چه عواملی و مادران بدون کاهش رشد جمعیت را توصیه کرد .این سیاست در نتیجه از دست دادن جمعیت
منجر به توسعه آنها شده است؟ در طول حکومت خمرهای سرخ است.
 -٥اجرای سیاست
چه برنامه هایی سیاستهای حمایتی را برن امه ملی فاصله گذاری بین تولدهای وزارت بهداشت دسترسی مقرون به صرفه به روشهایارتقا می دهند؟ ) در تسهیالت بهداشت عمومی ،از جمله IUDبرگشت پذیر را (مانند قرص،تزریق ،کاندوم و
در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی فراهم می کند.
چه برنامه هایی سیاست های محدود مقررات به اجرا گذاشته شده است .وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی وکننده را ارتقا می دهند؟ خصوصی ارائه خدمات عقیم سازی را ممنوع کرده است.
 در جلب حمایت همه جانبه زمانیکه شما در مورد سیاست ها و مقررات مرتبط با مشکالت که شما می خواهید
تغییر دهید فعالیت کنید قرار داد اینست که به انها بعنوان موضوعات سیاستی اشاره کنید.

یک راهنمای گام به گام ابتکار جلب

در آفریقا) (Makendoمثال میزان باالی مرگ نوزاد و کودک در منطقه مکندو

حمایت همه جانبه را نشان می دهد که چگونه شما می توانید استراتژی خود را بر اساس اطالعاتی که شما در مرحله تجزیه
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و تحلیل سیاست ها و قوانین جمع آوری کرده اید پردازش کنید .در هنگام تدوین استراتژی ،سعی کنید این واقعیت را
محاسبه کنید که فرصت ها برای جلب حمایت اغلب به سرعت و به طور غیر منتظره بوجود می آیند.
مثال منطقه مکندو :ماتریس تجزیه و تحلیل سیاست برای آلودگی آب
میزان باالی مرگ نوزاد و کودک در مکندو بدلیل شیوع باالی اسهال
 -١مشکل چیست؟
کودکان کمتر از پنج سال در مناطق دور و روستایی.
 -٢چه کسانی با مشکل مواجه
هستند؟ در چه وسعتی مشکل وجود .کودکانی که از آب آلوده رودخانه ها می نوشند
دارد؟
 -٣سیاستهای پشتیبان
آیا سیاستی برای اطمینان از کیفیت هیچ سیاستی که چه شرکت های خصوصی مجازند مواد دفعی خود را به
رودخانه ها بریزند تنظیم نشده است.
آب وجود دارد؟
سیاستهایی پیشنهاد شده است و توسط دولت های مختلف مورد بحث قرار گرفته
است ،اما هیچ یک مورد تایید قرار نگرفته است .سیاست های زیست محیطی به
عن وان یک اولویت از سوی دولت فعلی در نظر گرفته نشده است .همچنین هیچ
برنامه و بودجه دولتی قابل توجهی برای ساخت سیستم های آب برای جوامع
روستایی و فقیر هم وجود ندارد.

 -٤سیاستهای محدود کننده
آیا سیاستها و مقررات مخالف بر
کیفیت آب اثر می گذارند؟

 -٥اجرای سیاست ها
کدام برنامه ها دسترسی به آب سالم
را ارتقا میدهند یا محدود میکنند ؟

سیاستهایی وجود ندارد که بر کیفیت آب اثر گذارند .علت اصلی عدم وجود
سیاست ها و مقررات است ،بطور مثال هیچ مقرراتی برای حصول اطمینان از
منابع آب سالم و هیچ برنامه برای ترویج آب سالم در جوامع روستایی و دور
افتاده وجود ندارد.

از آنجا که هیچ سیاستگذاری در محل وجود ندارد ،برتامه اجرای وجود ندارد..

شناسایی کارگزاران و سازمانهای کلیدی
زمانیکه شما موضوع مورد حمایت همه جانبه و سیاستها و قوانین مرتبط را شناسایی کرده اید ،مهم است که کارگزارانی را
که تصمیم گیری های حیاتی در مورد این سیاستها دارند معرفی و تشریح کنید .کارگزاران می توانند افراد یا گروهها
باشند .تجزیه و تحلیل سیاست باید افر اد واقعی را که بطور مستقیم سیاستگذاری میکنند و کسانیکه می توانند بطور مستقیم
بر تصمیم گیرندگان تأثیر گذارند شناسایی کند .این مهم است که تعیین کنید که آیا کارگزاران حمایت کننده یا مخالف
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سیاستهای مورد نظر شما هستند یا خیر  ،همچنین درجه تأثیرشان ،منابع شان و عالیق آنها به موضوع را مورد ارزیابی
قرار دهید .شناخت سیاستگذاران و تجزیه و تحلیل عالیق آنها پیش شرط الزم برای توسعه استراتژی جلب حمایت همه جانبه
است .اطالعات بیشتر شما درباره کارگزاران و سازمانهای کلیدی که ممکن است بر تغییر سیاستها تاثیر داشته باشند
طراحی استراتژی جلب حمایت همه جانبه را تسهیل میکند .اگرچه سیاستگذاران تصمیمات نهایی را خواهند گرفت سایر
ذینفعان می توانند تا حد زیادی بر انتخاب شان تأثیر گذارند.
 شناسایی سیا ستگذاران و تجزیه و تحلیل عالیق آنها پیش نیاز مهمی برای توسعه استراتژی جلب حمایت همه جانبه
است.
تجزیه و تحلیل محیط یا فضای مرتبط با مقررات و سیاستها
تجزیه و تحلیل محیط یا فضای مرتبط با مقررات و سیاستها برای برنامه ریزی های بعدی فعالیت های ابتکاری جلب
حمایت همه جانبه بسیار مهم وحیاتی است .تجزیه و تحلیل محیط یا فضای مرتبط با مقررات و سیاستها بر سواالتی که در
جدول زیر آمده است متمرکز خواهد شد .پاسخ به این سواالت زیر پیشنهاد خواهد داد که چطور تجزیه و تحلیل محیط یا
فضای مرتبط با مقررات و سیاستها می تواند در سیاستگزاری آموزش برای ایجاد تغییر منتاسب  ،موثر واقع گردد .در
واقع ،تجزیه و تحلیل مقررات و سیاستها به شما کمک میکند ارزیابی کنید که آیا تغییر سیاست ها احتماالً موفقیت آمیز
خواهد بود یا نه؟
 آیا مردم می توانند در تصمیم گیری قوانین مرتبط با مسائل آموزشی مشارکت کنند؟آیا کانالهای ارتباطی برای مردموجود دارد که در این تصمیم گیری مشارکت کنند؟
 تصمیمات کلیدی در ارتباط با قوانین و مفررات آموزشی کجا گرفته می شوند و چه کسانی بر آن تصمیم گیری هاکنترل دارند؟

÷
سیاستهای
 آیا مسائل آموزشی بطور کامل بحث شده اند؟ آیا این موضوع مورد عالقه عموم هست؟ آیا اخبار مربوط بهآموزشی اخیراً در رسانه ها برجسته شده است؟
 آیا آموزش اولویت دولت فعلی است؟ آیا دولت طرحی برای هر گونه تغییری در مقررات موجود دارد؟ کدامتحلیل توزیع قدرت بین سیاستگذاران و کسانی
تجزیه و
جلب بهحمایت
مورد
گیری در
قبل از تصمیم
شده اند؟
جانبهیا ،رد
همهرسیده
تصویب
استراتژیگذشته
در سالهای
آموزشی
سیاستهای
که تصمیمات آنها را تحت تاثیر قرار می دهند مفید خواهد بود .سطحی از فضای باز سیاسی در کشور یا منطقه شما  ،به
عنوان مثال ،گفتگو های عمومی در مورد سیاست های آموزشی ،انتخاب های شما را برای استراتژی جلب حمایت همه
جانبه تحت تأثیر قرار خواهد داد .آگاهی از نقشها ،محدودیتها ،و شرایطی که تحت آن شما فعالیت خواهید کرد ،مهم است و
بطور معمول ،جوامعی که بیشتر دموکراتیک هستند فضای باز سیاسی را برای سازمانهای غیردولتی برای تأثیر بر سیاست
ها فراهم میکنند .س یستمهای با فضای سیاسی باز بطور معمول ریسک کمتری را به مشارکت گروههای ملی و محلی در
زندگی سیاسی مطرح می کنند .این گروهها از زمانیکه در تالش برای توسعه استراتژی جلب حمایت همه جانبه نفوذ بر
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سیاستگذاران هستند گزینه های بیشتری برای انتخاب دارند .و در برخی موارد ،محیط یا فضای مرتبط با مقررات و
سیاستها ممکن است باب گفتگو با سازمانهای غیردولتی را بر روی برخی مسائل باز کند (مثالً ،سیاستهای آموزشی).
اطالعات مربوط به فرایند های رسمی و غیررسمی سیاستگذاری برای تصمیم گیری در خصوص استراتژی جلب حمایت
همه جانبه بسیار مهم است .بدون شناخت دقیق از چگونگی تصمیم گیری های سیاسی و افرادی که این تصمیمات را کنترل
می کنند ،هم رسمی و هم غیر رسمی ،امکان ندارد برای تغییر سیاست جلب حمایت کنید.
تجزیه و تحلیل محیط یا فضای مرتبط با مقررات و سیاستها باید همچنین دربرگیرنده گستردگی اطالعاتی باشد که موضوع
سیاستی مورد بحث عموم قرار گرفته است .این قبیل اطالعات بعداً به شما کمک خواهد کرد که روی نقش متناسبی تصمیم
گیری کنید .جلب حمایت برای مسئله ای که عمومی است و در سطح وسیعی مورد بحث قرار گرفته است به نسبت جلب
حمایت برای موضوعی که تنها تعداد کمی از مردم درباره آن شناخت دارند یا انگیزه و تمایالت عمومی را تحریک نمی کند
به استراتژی متفاوتی نیاز خواهد داشت .در نهایت ،سیاست کلی و جو اجتماعی ممکن است بر استراتژی جلب حمایت شما
تأثیر گذارند و بنابر این مهم است که عواملی مانند انتخابات آتی ،حمایت دولت از بخش های مختلف در جامعه و تغییرات
اخیر در سیاست ها در تجزیه و تحلیل تان محاسبه شوند.
از کجا می توانم اطالعات الزم ب رای تجزیه و تحلیل سیاست را دریافت کنم؟
منابع بالقوه برای اطالعات مرتبط با مقررات و سیاستها وزارتخانه های دولتی ،شرکت ها ،اهدا کنندگان ،آژانس های
سازمان ملل متحد ،بانک جهانی ،دانشگاه ها و سازمان های غیر دولتی می توانند باشند .روزنامه ها و سایر نشریات نیز
اغلب منبع خوبی از اطالعات هستند ،اگرچه آگاهی از اعتبار انتشاراتی که شما استفاده می کنید و اینکه آیا آنها دارای هر
نوع سوگیری سیاسی هستندکه احتماالً بر صحت آنها تأثیر داشته باشد مهم است .شما همچنین می توانید اطالعات مفیدی
بوسیله مطالعه متن های سخنرانی هایی که توسط مقامات دولتی ارائه می شوند بدست آورید.برخی مواقع اطالعاتی را که
شما می خواهید به آسانی در دسترس هستند .وقتی که موضوع شما پیچیده است ،یا ناشناخته است ،شما می توانید از فردی
که شناخت بیشتری از مقررات و سیاستها دارد کمک بگیرید .مثال هایی از فعالیت هایی برای بدست آوردن اطالعات برای
تجزیه و تحلیل سیاست شامل:
 خواندن روزنامه ها برای فهمیدن اینکه گروه های ذینفع در درباره برنامه کنترل الودگی زیست محیطی چه می
گویند.
 تماس با اداره اطالعات عمومی وزارت کشاورزی و سازمان محیط زیست برای بدست آوردن اسامی کمیسیون
هایی که بر سیاست های آفت کشها نظارت می کنند.
 جستجو در شبکه جهانی وب برای اسامی سازمان هایی که آموزش کودکان بی سرپرست را در منطقه شما ارتقا
می دهند و برنامه های شان را تعیین می کنند.
 اخذ یک نسخه از قوانین ملی حاکم بر حقوق سالمت باروری زنان
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جمع بندی یافته های درباره سیاست ها و قوانین
بهره گیری از درخت تجزیه و تحلیل مشکل یک تکنیک مفیدی برای تولید و آشکار کردن نتایج تجزیه و تحلیل می باشد
از جمله تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با قوانین سیاست هااست .همچنین شما می توانید از درخت مشکل برای ارائه نتایج
استفاده کنید و آن به شما خواهد کرد ارتباط بین کارگزاران و موسسات آنها را انجام دهید.
برای خالصه کردن یافته های در تجزیه و تحلیل درخت مشکل شما می توانید از مراحل زیر پیروی کنید:
 -١شناسایی مشکل :بستگی به اهداف تجزیه و تحلیل(بعنوان مثال یک برنامه بلند مدت استراتژیک ،برنامه یا طرح پروژه)
مشکل می تواند بسیار عمومی( فقر یا ناامنی معیشتی و نقض حقوق بشر)یا خاص(درآمد پایین ،پیشرفت تحصیلی ضعیف،
میزان مرگ و میر باال و  )...دارد.
 -٢علت های مستقیم :تجزیه و تحلیل اغلب علل مستقیم مشکل را مشخص می کند .همانطور که در مثال صفحه بعد نشان
داده شده است ،یک علت مستقیم مرگ و میر نوزادان شیوع باالی اسهال است.
 -٣علل رفتاری :برای هر علت مستقیم ،درخت مشکل رفتارهایی را که منجر به این علل می شوند مشخص می کند .اغلب
چندین طبقه از علل رفتاری وجود دارد .بعنوان مثال ،یک رفتار که به شیوع باالی اسهال درشیرخواران و کودکان زیر ٥
ساله کمک می کند مصرف آب آلوده است .در تجزیه و تحلیل مشکل نشان داده شده در زیر ،چندین عامل در بروز این
مشکل تأثیر دارند :خانواده هایی که آب را نمی جو شانند ،شرکت هایی که فاضالب شان را به رودخانه تخلیه می کنند،
وزارت آب و فاضالب که منابع شان را صرف سدسازی میکنند .اعمال سیاستگذاران باید در درخت مشکل منعکس شود
اگر آنها بخشی از مشکل باشند.
 -٤عللی که منجر به رفتار میشوند :چرا خانواده ها  ،سیاست گذاران و صاحبان کسب و کار خصوصی به یک روش خاص
رفتار می کنند؟ دانش ،نگرش ،باورها ،اولویت ها ،عالیق ،و علل دیگر رفتارهای مشخص را توضیح می دهند .برای جلب
ح مایت همه جانبه  ،درک عواملی که رفتارها را تحت تأثیر قرار می دهند از اهمیت کلیدی برخوردار است.
مثالی از منطقه مکندو :تجزیه و تحلیل درخت مشکل
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تجزیه و تحلیل درخت مشکل فوق شامل علل مرتبط با قوانین و مقررات تاثیرگذار مرگ و میر باالی کودکان و نوزادان
است:
 -١نبود قوانین و مقررات محیطی که برای بخش خصوصی تنظیم شده اند.
 -٢سیاستگذاران منابعی را برای ساخت و ساز سد به جای سیستم های آب برای جوامع فقیر اختصاص دهند.
مهم است که درک کنید چرا سیاستها یی به منظور ایجاد استراتژی جلب حمایت همه جانبه وجود ندارد .اگر مشکل اصلی
مخالفت با مقررات زیست محیطی بوسیله رهبران تجاری است ،این منجر به نوعی از استراتژی خواهد بود .این علل ،یا
مسائل سیاسی ،توسط سیاستگذاران خاصی تحت تأثیرقرار می گیرند .توجه داشته باشید که این اطالعات را می توان از
نوعی نقشه ابداعی مرتبط با قوانین و مقررات استخراج کرد.
مشخص کردن گزینه هایی برای تغییرات سیاستی
تجزیه و تحلیل سیاستی باید به شما در شناسایی گزینه هایی برای تغیرات سیاستی و تعیین تأثیرات نسبی که آنها می توانند
بر مشکالت داشته باشند کمک کند .در مرحله تجزیه و تحلیل ،الزم نیست شما انتخابی بین مسائل داشته باشید ،مگر ترجیحاً
شناسایی تغییراتی که منجر به نتیجه مورد نظر در عملکرد خواهد شد.
به منظور شناسایی واضح گزینه ها ،مفید خواهد بود که مسائل مرتبط با قوانین و سیاستها را لیست کنید و توصیف کنید
چه تغییراتی در محل تأثیر بر روی مشکالتی که شما شناسایی کرده اید خواهند داشت .اگر تجزیه و تحلیل در برگیرنده
ارتباطات علیتی قوی بین مسائل سیاستی و مشکالت با شد ،بنابراین تغییر در هر یک از مسائل سیاستی شناسایی شده باید
روی مشکلی که شما می خواهید حل کنید تأثیر داشته باشد.
ادامه مثال منطقه مکندو
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بعد از این ،شما باید با در نظر گرفتن بهترین گزینه ها برای ایجاد تغییردر قوانین و مقررات فعالیت خود را شروع کنید.
اهداف شما اینست که این عقاید را به منظور اولویت بندی رتبه بندی کنید .تجزیه و تحلیل شما باید عوامل زیر را مورد
توجه قرار دهید:
 کدامیک از راه حلهای قانونگذاری احتماالً بزرگترین و پایدارترین تأثیر را بر حل مشکل خواهد داشت؟ اگر هیچ کاری برای مقابله با قوانبن و مقررات موجود انجام نشود چه تغییری اتفاق خواهد افتاد؟ کدام راه حل های قانونگذاری به آسانی در دسترس اند و کدامیک احتماالً پرهزینه و زمانبر هستند؟ کدام راه حل های قانون گذاری به احتمال زیاد برای جلب حمایت قابل توجه و یا معادل آن ،با مخالفت قابل توجهروبرو هستند؟
 آیا برخی از راه حل های مرتبط با قوانبن و مقررات از سایرین ریسک بیشتری دارند؟آیا می توان این خطراترا کاهش داد؟
 چه کسی باید راه حل مرتبط با وضع قوانبن و مقررات را ارائه دهد تا مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد؟ در این مرحله شما تصمیم خواهید گرفت که آیا مسائل قانونگذاری را از طریق جلب حمایت همه جانبه نشانخواهید داد یا نه؟ در نتیجه تجزیه و تحلیل مشکل ،شما ممکن است تصمیم بگیرید که زمان تغییرات قوانبن و
مقررات فرا نرسیده است ،یا ممکن است تصمیم بگیرید که هزینه پیگیری نکردن استراتژی جلب حمایت همه
جانبه بیشتر از هزینه پیگیری آنست .در اینجا تعدادی از مالحظات هزینه -اثربخشی که شما قبل از تصمیم گیری
برای پرداختن به ابتکار جلب حمایت همه جانبه می توانید در نظر بگیرید  ،علیرغم این مسائل:
 اگر جلب حمایت همه جانبه موضوع شما باشد ،احتمال دارد شرکای شما ،یا شرکت کنندگان پروژه با خطراتعمده ای روبرو شوند ،مانند از دست دادن اعتبار و منافع در جامعه
 آیا زمان مناسبی برای ورود شما به یک بحث جلب حمایت همه جانبه است؟ آیا ورود شما به موضوع باعث بدترشدن مشکل می شود؟
 آیا راه حل های روشنی برای این مشکل وجود دارد که دربرگیرنده رویکردهای مختلف برنامه ریزی شده استکه به احتمال زیاد کم هزینه تر یا عملی تر از جلب حمایت همه جانبه است ؟
 آیا این مشکل نیاز به یک اقدام فوری دارد؟ در اینصورت استرا تژی جلب حمایت همه جانبه برای نشان دادن تاثیرخود نیاز به زمان طوالنی خواهد داشت؟
در نظر گرفتن این معیارها زمانی که شما هزینه ها و مزایای جلب حمایت همه جانبه را در برابر دیگر رویکردهای
برنامه ریزی ارزیابی میکنید ،می توانند مفید باشند
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کاربرگ تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات
سواالتی برای کاوش

مراحلی که شما باید طی کنید
 شما نگران چه مشکلی هستید؟ چه کسی تحت تأثیر آنست؟
شناسایی موضوع
 موضوعات سیاستی عمده در رابطه با مشکل شناسایی شده چیست :نبود قوانین ،مقررات
قانونگذاری
مخالف یا ناکافی ،یا اجرای نامناسب یک سیاست؟
 چه کسی تصمیمات مستقیمی درباره موضوع قانونگذاری که شما شناسایی کرده اید می
شناسایی کارگزاران و
گیرد؟
موسسات کلیدی
 چه کسی می تواند بر تصمیمات سیاستگذاران اثر بگذارد؟
 آیا سیاستگذاران و آنهایی که می توانند بر آنها اثر بگذارند به موضوعات عالقه دارند؟ آنها
چه منابعی دارند؟ آنها چه موقعیتی(موافق یا مخالف) و نظراتی در رابطه با موضوعات
قانونگذاری که شما به انها رسیدگی می کنید دارند؟
 آیا مردم می توانند در تصمیم گیری های سیاسی درباره موضوع شناسایی شده مشارکت
تجزیه و تحلیل فضای
کنند؟
سیاسی و قوانین و
 چه تصمیمات کلیدی درباره این مقررات و سیاست ها گرفته شده اند؟ و چه کسی چنین
قانونگذاری
تصمیماتی را کنترل می کند؟
 آیا موضوعات سیاستی شناسایی شده در سطح وسیعی مورد بحث قرار گرفته اند؟ آیا این
یک موضوع جذاب برای عموم هست؟آیا اخبار مربوط به این سیاستها در رسانه ها برجسته
شده است؟
 آیا موضوع قانونگذاری یک اولویت برای دولت فعلی هست؟ آیا دولت طرحی برای
هرگونه تغییر در مقررات موجود دارد؟ چه مقررات و قوانینی در چند سال گذشته تصویب
شده یا رد شده اند؟
 چه تغییراتی ممکن است در عرصه سیاسی رخ دهد؟ آیا در آینده انتخابات هست؟ چطور
آنها می توانند بر موضوعاتی که شما شناسایی کرده اید اثر بگذارند؟
جمع بندی یافته های مرتبط
با قوانین و سیاست ها
شناسایی گزینه هایی برای
تغییرات قوانین و سیاست ها

 چه عللی را بعنوان علل مستقیم مشکل را شناسایی کرده اید؟
 کدام اقدامات سیاستگذاران منجر به این مشکل شده است؟ سیاستگذاران چرا این موضع را
گرفته اند؟
 چه تغییرات سیاستی نتایج دلخواه را خواهد گذاشت ،که هست ،گذاشتن اثر مثبت بر روی
مشکل؟
 بهترین گزینه های شما برای تغییر سیاست چیست؟
 اگر اگر راجع به این موضوعات سیاستی کاری انجام نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 چه راه حل های سیاسی احتماالً باعث جلب حمایت خواهند شد یا  ،در جهت مقابل ،با
مخالفت روبرو خواهند شد؟
 چه کسی باید ارائه راه حل سیاسی برای جلب توجه سیاستگذاران را رهبری کند؟
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یادداشت

استراتژی جلب حمایت همه جانبه
این فصل راهنمایی برای ترسیم استراتژی های جلب حمایت همه جانبه بعنوان گام دوم از طراحی ابتکار جلب حمایت همه
جانبه ،فراهم میکند .ترسیم یک استراتژی مستلزم انتخاب موضوع مرتبط با قوانین و سیاست های  ،انتخاب مخاطبین هدف،
تنظیم اهداف سیاستگذاری و شناسایی حامیان و مخالفان برنامه می باشد.
گام اول
تجزیه و تحلیل سیاستها

گام دوم
ترسیم استرتژی جلب
حمایت همه جانبه

گام سوم
نهایی کردن استراتژی جلب
حمایت همه جانبه

گام چهارم
طراحی یک برنامه

زمانیکه نتایج مستخرج از تجزیه و تحلیل مشکل شما را به سمت این حقیقت قوانین و سیاستهای موجود در فقر و تبعیض
سهیم هستند سوق می دهد ،شما احتماالً فرصت خوبی برای استفاده از برنامه جلب حمایت همه جانبه می توانید داشته باشید.
ممکن است شما ابتدا تالش کنید تا برای دستیابی به حداکثر تأثیر ،برای تغییرات در قوانین و سیاستهای موجود اقدام به جلب
حمایت کنید .با این وجود ،زمانی که ابتکار جلب حمایت همه جانبه طراحی می شود حفظ تمرکز در هر زمان مهم است.
برای تمرکز ،به ترین نقاط اهرم را جستجو کنید  ،یعنی آن تغییرات سیاستی خاص که امکان پذیر هستند و پایدارترین تأثیر
را بر مشکل خواهند گذاشت.
گام های زیر به شما کمک خواهند کرد تا تمرکز بیشتری برای طراحی و تدوین طرح اولیه استراتژی جلب حمایت همه
جانبه تان داشته باشید.
 -١موضوع مرتبط ب ا قوانین و سیاستها را که می تواند بطور موثری برای تغییر از طریق جلب حمایت همه جانبه بکار
رود و بیشترین تأثیر را بر مشکل داشته باشد انتخاب کنید.
 -٢مخاطبین هدف برنامه را شناسایی کنید -افرادی با توانایی بالفعل تأثیر گزار بر قوانین و سیاستها
 -٣اهداف مرتبط با قوانین و سیاستهای موجود را برای فعالیت مبتکرانه خود تان تنظیم کنید.
 -٤حامیان و مخالفان بالقوه را شناسایی کنید.
انتخاب موضوع سیاست درمثال مرگ و میر نوزادان از فصل قبل ،تجزیه و تحلیل مشکالت دو مسئله مرتبط با سیاست ها
و قوانین را مشخص کرده است:
 )١فقدان سیاستهای زیست محیطی که درباره فعالیت بخش خصوصی تنظیم شده باشد.
 )٢اختصاص بودجه پائین برای سیستم های آب جوامع فقیر و روستایی.
دراین نقطه ،شما ممکن است بیش از یک مسئله مرتبط با سیاست ها و قوانین شناسایی کرده باشید ،بعنوان مثال در مرگ و
میر نوزادان .اما شما باید قبل از ادامه استراتژی جلب حمایت همه جانبه تان موضوع مرتبط با سیاست ها و قوانین را
انتخاب کنید .چندین معیار به شما کمک می کنند که موضوع سیاستی را انتخاب کنید .اغلب ،این معیارها نیاز مطابقت
وسازگاری در آن منطقه دارند تا در برگیرنده نگرانی های منحصر بفرد ساختارهای شما باشند.
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شما ممکن است همچنین تمایل داشته باشید معیارهای خود تان را ،در مشاوره با همکاران تان ،قبل از اینکه برنامه جلب
حمایت را شروع کنید انتخاب کنید .چنین بحثی می تواند کمک کند مطمئن شوید شما و تیم تان با یک هدف مشترک اقدام به
جلب حمایت می کنید.
معیارهای کلیدی برای انتخاب از میان مسائل مرتبط با سیاست ها و قوانین :
-

سهم نسبی سیاست ها و قوانین از مشکل موجود
پتانسیل تأثیر بر شمار زیادی از مردم
احتمال موفقیت
پتانسیل کارکردن با گروهها با ائتالف
پتانسیل خطر

سهم نسبی سیاست ها و قوانین از مشکل موجود
برخی از مسائل مرتبط با سیاست ها و قوانین به نسبت بقیه سهم بیشتری در مشکل دارند .سیاست ها و قوانین موجود و
تجزیه و تحلیل مشکل باید به شما کمک کند شدت تأثیر یا وزن یک مسئله مرتبط با سیاست ها و قوانین خاص را روی
مشکل تعیین کنید .این یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب یک موضوع است.
پتانسیل تأثیر بر شمار زیادی از مردم
نشان دادن مسائل مرتبط با سیاست ها و قوانین که بر شمار زیادی از مردم تأثیر می گذارد دامنه تأثیر خود را گسترش
خواهند داد .در مقایسه با انواع دیگر علل ،مسائل سیاستی معموالً بر شمار زیادی از مردم تأثیر می گذارند .اما حتی زمان
انتخاب سیاست ها و قوانین  ،این معیار نیز ممکن است ارزشمند باشد .تالش کنید تعیین کنید کدام تغییرات سیاستی احتماالً به
نفع اکثر مردم است.
احتمال موفقیت
در نظر گرفتن این نکته دارای اهمیت است که آیا تالش جلب حمایت همه جانبه که تغییر در سیاست را هدف قرار داده است
شایسته پیروزی است .یک سیاست زیست محیطی که آماده تغییر است به احتمال زیاد در طرح جلب حمایت همه جانبه
موفق خواهد شد .بعنوان مثال عال قه یک مقام دولتی در مسئله سیاستی ممکن است یک سیاست درب باز برای جلب حمایت
همه جانبه باشد .به عبارت دیگر ،اگر سطح باالیی از مخالفت های سیاسی برای یک پیشنهاد وجود داشته باشد شانس
دستیابی به تغییر سیاست ممکن است پایین باشد .درجه مخالفت و زمان همیشه مالحظات کلیدی هستند.
پتانسیل کارکردن با ائتالف
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توانایی " گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه" برای تغییر سیاست هنگامیکه بتواند با دیگر شرکا یا هم پیمانان در
جلب حمایت همه جانبه متحد شود ممکن است بطور معنی داری تقویت شود .همکاری در جلب حمایت همه جانبه تنها یکی
از راه های زیادی است که"گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه" می تواند تعهد خود را برای تقویت مواجه کند و
بخش فعالی از یک جامعه مدنی باشد .بنابراین فرصتهایی برای کارکردن با شرکا و هم پیمانان محلی و بین المللی باید در
" گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه" ممکن است از شرکا در انتخاب یک موضوع در نظر گرفته شود .بعالوه،
جلب حمایت همه جانبه وقتی که بسیاری از سازمانهای دیگر موقعیت بهتری برای درک محیط سیاسی ،خطرات و فرصتها
دارند آگاهی بگیرد.
پتانسیل خطر
در انتخاب مسائل سیاستی برای جلب حمایت همه جانبه ،ادارات دولتی باید بررسی مقدماتی را انجام دهند که آیا خطرات
بالقوه  ،قابل پذیرش هستند .خطرات احتمالی عبارتند از اقدامات تالفی جویانه احتمالی در برابر کارکنان ،جوامع و همکاران
و تغییر روابط با دولت که ممکن است بر دیگر برنامه ها تاثیر بگذارد.
پتانسیل"گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه" برای جلب حمایت موثر
در نظرگرفتن ظرفیت "گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه" برای مسائل ویژه و ارزیابی اینکه آیااین گروه بهترین
جلب حمایت کننده برای این مسئله هست یا نه مهم است .شما ممکن است چنین سواالتی داشته باشید :قوتها و ضعف های
عمده پروژه تیم /اداره دولتی شما برای درگیر شدن در یک موضوع خاص سیاستی چیست؟آیا دیگران می توانند به احتمال
بیشتری بطور موثری به تغییرات دست یابند؟"گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه" چه تجارب مرتبطی با این
موضوع دارد؟
مثال منطقه مکندو :انتخاب موضوع سیاستی یا مرتبط با قوانین و سیاست ها
معیار موضوع سیاستی اول :نبود سیاست زیست محیطی موضوع سیاستی دوم :آژانس های دولتی منابع را صرف
سدسازی میکنند و آّب جوامع فقیر اولویت پائینی دارد.
که برای بخش خصوصی تنظیم شده باشد.
نبود توافق میان کارشناسان در مورد قوانین و مقررات و
نتایج حاصل از داده های حاصل از مطالعات
سهم نسبی از مشکل
پژوهشی بر ارتباط بین آلودگی زیست محیطی ایجاد سیاستهای آب توسط دولت بر میزان مرگ و میر کودکان
و نوزادان تاثیر دارند.
شده بوسیله دفع فاضالب ،آلودگی منابع آب ،شیوع
اسهال و میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان
داللت دارند.
بررسی ها نشان می دهد که اسهال یک سوم از مرگهای
تأثیر مشکل بر روی تعداد بررسی ها نشان می دهد که اسهال یک سوم از
مرگهای میان کودکان و نوزادان به شمار می رود .میان کودکان و نوزادان به شمار می رود.
زیادی از مردم
بعید است مقامات دولتی اولویت هایشان را تغییر دهند،
عموم مردم از آسیبهای زیست محیطی به رودخانه
احتمال موفقیت
ها و دریاچه ها آگاهند ،مقاالت زیادی در مطبوعات سدسازی بسیار سود آورتر است.
در خصوص این موضوع آورده شده اند .وزیر
محیط زیست در حد متوسط از اصالح سیاست های
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زیست محیطی حمایت می کند.
 ،ائتالف ایجاد شده بوسیله دو ECO-ACTION
گروه بسیار مهم زیست محیطی که اخیراً تشکیل
شده است.
ریسک پائین .مسائل زیست محیطی در حد وسیعی
در رسانه ها و سایرمجامع بحث می شوند.

پتانسیل کار کردن در
ائتالف
احتمال خطر

هیچ ائتالفی در خصوص این موضوع وجود ندارد.

پرداختن به این موضوع می تواند مخاطره آمیز باشد چرا
که بسیاری از مقامات رده باالی دولت در ساخت و ساز
و Macondoسدها برای تأمین برق به کشورهای منطقه
کشورهای همسایه درگیر شده اند.

انتخاب مخاطبین کلیدی
شناسایی تصمیم گیرندگان کلیدی که می توانند سیاستهای موجود را بهبود بخشند و امکانات جدید ایجاد کنند و همچنین
اطمینان از اجرای سیاست ها کامالً حیاتی است .مخاطب کلیدی شخص یا گروهی از مردم هست که می تواند به تغییر
سیاستی که شما امیدوار به دستیابی آن هستید کمک کند .در واقع دو گروه از مخاطبین هدف وجود دارد :مخاطبین اولیه و
ثانویه .مخاطبین اولیه افرادی با قدرت مستقیم ایجاد تغییرات سیاستی (به عنوان مثال وزیر کشاورزی ،اعضای پارلمان و
غیره) .اطالع رسانی یا متقاعد کردن یک مخاطب اولیه درباره موضوع سیاستی محور هر استراتژی جلب حمایت همه
جانبه است.
مخاطبین ثانویه افرادی هستند که می توانند بر تصمیمات مخاطبین اولیه تآثیر بگذارند .مخاطبین ثانویه مهم هستند زیرا آنها
می توانند راهی برای دستیابی به مخاطبین اولیه فراهم کنند که ممکن است بطور مستقیم برای شما قابل دسترس نباشند.
مخاطبی ن ثانویه ممکن است شامل گروههای عالقمند ،رهبران تجاری ،سازمانهای محلی،یا در برخی موارد گروههای
خاص در میان عموم مردم باشند .مخاطبین ثانویه ممکن است حتی شامل سیاستگذاران ،بعنوان مثال،عضوی از پارلمان که
مایل به دفاع از یک موضع سیاسی در مقابل دیگران باشد.
مخاطبین اولیه
یک مخاطب اولیه شخص یا گروهی از مردم ،داخل یک موسسه سیاستگذار ،با قدرت سیاستگذاری یا
تغییر سیاست است .مخاطبین همیشه مردم (افراد) هستند نه موسسات .مثالهایی از مخاطبین عبارتند
از:
-

مدیر یک کارخانه محلی
رئیس جمهور یا نخست وزیر
شهردار یک شهر کوچک
سرپرست یک موسسه
مدیر بیمارستان

نقشه سیاستی توصیف شده در فصل قبل می تواند برای شناسایی مخاطبین اولیه و ثانویه بالقوه بکار رود .برای انتخاب
مخاطبین ثانویه  ،شما نیاز به درک چیزهایی درباره موسسات یا سازمان هایی که افراد در آن کار می کنند خواهید داشت.
شما نیاز دارید بدانید چه کسی قدرت عمل دارد و چه افرادی با آنها در ارتباطند .معموالً تعداد زیادی از مخاطبین ثانویه
بالقوه وجود دارد .بطور کلی ،شما باید تالش کنید بر مخاطبین ثانویه ای که بیشترین توانایی تأثیر بر مخاطبین اولیه هدف
شما دارند متمرکز شوید.
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نکته :شناختن مخاطبین برای برنامه ریزی ابتکار جلب حمایت همه جانبه بسیار مهم است.
شناخت بیشتر مخاطبین هدف یکی از مهمترین بخش های توسعه اثربخشی استراتژی جلب حمایت همه جانبه است .هر
اندازه شما در مورد مخاطبین هدف بیشتر بدانید به همان اندازه احتمال بیشتری دارد به اهداف تان دست یابید .این فرایند با
تجزیه و تحلیل سیاست ها و قوانین شروع می شود و باید در طول برنامه ابتکاری شما ادامه یابد .در مثال فصل قبلی ،سه
فاکتور در نبود سیاستهای زیست محیطی سهیم هستند :رهبران تجاری مخالف یا سیاستهای زیست محیطی موجود ،اطالعات
ضعیف دولتها از خطرات آلودگی و آگاهی پایین جوامع درباره خطرات زیست محیطی .مخاطبین هدف اولیه در این مورد
وزارت محیط زیست است .در مقابل امکان دارد جلب حمایت رهبران تجاری برای ایجاد و تقویت قوانین زیست محیطی
باشد .مخاطبین هدف ثانویه بالقوه رهبران تجاری و نمایندگان جوامع مکندو هستند ،که هر یک از آنها ممکن است قادر
باشند بر سیاستهای زیست محیطی دولت تأثیر بگذارند.

مثال منطقه مکندو :مخاطبین اولیه و ثانویه
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تنظیم اهداف سیاستگزاري
مانند هر پروژه یا برنامه ،ابتکار جل ب حمایت همه جانبه به اهداف اختصاصی و واضح نیاز دارد .هنگامی که اهداف بطور
کافی واضح نبوده و مبهم باشند آنها می توانند به صورت هاي متفاوتي تفسیر شوند و افراد ممکن است هرگز موافق با آنها
نباشند .در ساده ترین اصطالح ،اهداف مشخصه آن چیزی هستند که ابتکار جلب حمایت همه جانبه باید آن را به انجام
رساند .اهداف جلب حمایت همه جانبه نیازدارند تا اختصاصی ،قابل اندازه گیری ،قابل دسترس ،واقع بینانه و محدود به
زمان تنظیم شوند .آنها باید بطور واضح بیان کنند چه چیزی تغییر خواهد کرد ،چه کسی آن تغییر را خواهد داد ،در چه
حدی ،و در چه زمانی .وقتی اهداف مبهم و دوپهلو باشند ،داشتن درک واضحی از آن چیزی که ابتکار جلب حمایت همه
جانبه شما در تالش برای دستیابی به آن است را دشوار خواهد كرد و حفظ تمرکز بر آن و همچنین ارزشیابی تالش های شما
را سخت می کند.
اهداف جلب حمایت همه جانبه باید آنچه را که شما می خواهید تغییر دهید ،چه کسی این تغییرات را خواهد داد،درچه حدی و
درچه زمانی بیان کند.
هدف نهایی از ابتکار جلب حمایت همه جانبه متفاوت از هیچ یک از برنامه ها یا پروژه های دیگر"گروه همکاری و حمایت
و یاری همه جانبه" نیست .در نهایت تغییرات در سیاست باید به تغییرات مثبت در زندگی مردم تبدیل شوند و فقر و تبعیض
را کاهش دهند .تغییر سیاستی هدف نهایی از ابتکار شما نیست  ،آن گامی است که باید منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم
شود .اهداف نهایی باید همیشه به مشکالتی که شما می خواهید نشان دهید برگردند و بطور واضح بیان کنند چه تغییراتی در
رفاه مردم در نتیجه تالش های شما مورد انتظار است.
از آنجائی که حمایت همه جانبه تغییر در اقدامات سیاستگذاران را پیگیری می کند ،اهداف سیاستی در سطح اثر متناسب
می شوند .اهداف سیاستی تغییراتی را که سیاستگذاران نیاز دارند انجام دهند بیان می کنند ،که در نهایت به نفع زندگی مردم
خواهد بود .از آنجائیکه اهداف سیاستی باید دربرگیرنده سیاستگذارانی باشند که انتظار میرود ایجاد،تغییر یا تصویب یک
سیاست را ا یجاد کنند باشند ،مهم است از اهدافی که شامل این افراد نمی شوند اجتناب شود.
بطور مثال موضوع زیر هدف سیاستی است:
"در دسامبر  ٢١١١٢وزیر بهداشت استفاده از روشهای تنظیم خانواده دائمی را تصویب خواهد کرد و خدمات
استرلیزاسیون در کلینیک ها و بیمارستان های عمومی فراهم می شود ".این هدف نمی تواند دربرگیرنده کسی که انتظار می
رود آن اقدام را انجام دهد شود و بنابراین باید اجتناب گردد از :تصویب سیاست تنظیم خانواده در دسامبر ."٢١١١٢
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مشکل

هدف نهایی

اقدامات یا رفتارهای سیاستگذاران

اهداف نتیجه

مثال منطقه مکندو :اهداف كوتاه مدت و نهایی

مثال :ترسیم استراتژی جلب حمایت همه جانبه برای مکندو
موضوع سیاستي
مخاطبین اولیه
مخاطبین ثانویه
هدف نهایی
سطح اثر هدف
سیاستي

نبود سیاست های زیست محیطی کنترل کننده آلودگی صنعتی رودخانه ها
وزیر محیط زیست
رهبران تجاری و نمایندگان جامعه مکندو
تا ژوئن ،٢١١٥مرگ و میر کودکان و نوزادان در مکندو تا  ١٥درصد کاهش خواهد یافت.
تا ژوئن ، ٢١١٣وزارت محیط زیست آن سیاست های زیست محیطی را که بطور موثری دفع فاضالب
صنایع را در رودخانه ها کنترل می کنند تصویب و تقویت خواهد کرد.
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شناسایی حامیان و مخالفان
نقشه سیاستي ترسیم شده در مرحله تجزیه و تحلیل سیاستها و قوانین می تواند شرکا آینده نگری را که ممکن است تمایل
داشته باشند همان موضوعی را که شما مي خواهید انجام می دهید  ،پیگیری کنند و یا مخالفانی را که ممکن است مانع
تالشهای شما شوند نشان خواهد داد .به همین خاطر شناسایی و به حساب آوردن متحدان بالقوه و مخالفین هنگام ترسیم
استراتژی جلب حمایت حمایت همه جانبه بسیارمهم است.

شناسایی متحدان :داشتن متحدان برای ابتکار جلب حمایت همه جانبه حیاتی است .شما می توانید بطور معمول تأثیر فعالیت
هاي خود را بوسیله همکاری با سایر افراد و سازمان هایی که عالقمند به همان موضوع سیاست هستند ،افزایش دهید.
تجارب حاصل از ابتکارات جلب حمایت همه جانبه نشان داده اند که ادغام تالشها ،مهارتها و منابع چندین سازمان و افراد به
احتمال زیادی خطر عدم موفقیت را به حداقل رسانده ،توجه را به موضوع کلیدی سیاست جلب کرده و در نتیجه تغییر
سیاست موفق حاصل خواهد شد.
اتحاد و ائتالف با دیگر سازمانها یا افرادی که همان تغییرات سیاستی را پیگیری میکنند بطور معمول بر روی اهداف و
موضوعات خاص متمر كز است .هنگامی که یک تغییر سیاستی یا تغییر در قوانین و سیاست ها بدست آمد  ،یک ائتالف
ممکن است متوقف شود یا ممکن است همچنان برای رسیدگی به سایر نگرانی های مشترک ادامه یابد.
نکته :ائتالف گروهی از سازمان هاست که با همدیگر به شیوه ای هماهنگ به سمت یک هدف مشترک همکاری می کنند.

شناسایی متحدان
-

چه سازمانها ،گروهها و افراد دیگری عالقمندند یا در حال حاضر در خصوص موضوع سیاستی فعالیت می کنند؟
آیا ائتالف وجود دارد یا نیاز است که ایجاد شود؟
شما چطور می توانید در تالش های سایر سازمان ها مشارکت کنید؟
این سازمانها می خواهند شما چه نقشی داشته باشید و انتظار دارند شما چه سهمی داشته باشید؟
مزایا و معایب اتحاد و یا تشکیل ائتالف با هریک از آنها چیست؟
آیا سایر سازمانها به "گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه " بعنوان یک شریک/متحد ارزشمند در تالشهای
شان نگاه میکنند؟

مزایای جلب حمایت همه جانبه از طریق ائتالف/متحدان
 افزایش منابع ،تجارب،اعتبار و مشاهده شدن افزایس احتمال موفقیت در تغییر قوانین و مقررات توسعه ظرفیت جلب حمایت همه جانبه اعضای کم تجربه ائتالف فراهم نمودن تضمین برای آن دسته اعضای ائتالف که برای جلب حمایت مالحطاتي دارند.52

 فراهم نمودن یك عنصر محافظتي یا ایمنی در اعضاشناسایی مخالفان :بخشی از پاالیش استراتژی جلب حمایت همه جانبه پیدا کردن کسانی است که امکان دارد با اهداف
سیاستی شما مخالف باشند .این به همان اندازه شناسایی متحدان اهمیت دارد .اگر شما دالیل مخالفان تان را و اینکه چرا آنها
بوسیله تغییر سیاست پیشنهادی شما احساس تهدید می کنند بفهمید شما می توانید بسیار موثر عمل كنید .بعنوان مثال ،ابتکاری
که تغییرات در سیاست های مرتبط با وسایل پیشگیری را پیگیری می کند ممکن است مخالفت رهبران مذهبی را محاسبه
نکرده باشد.
یک استراتژی جلب حمایت همه جانبه امکان دارد پیام ها و فعالیت های مخالفین خود را هدف قرار داده باشد .در آن
صورت ،مخالفین می توانند مخاطبین ثانویه برای برنامه جلب حمایت همه جانبه شما باشند .ارزیابی اینکه آیا کاری وجود
دارد که شما برای متقاعد کردن مخالفین جهت تغییر در عقایدشان انجام دهید یا در نهایت تأثیر آنها را در تغییر سیاستی که
شما می خواهید پیگیری کنید خنثی کنید اهمیت دارد.

شناسایی مخالفان
آیا سازمانها ،گروهها یا افراد ی وجود دارند که با تغییر سیاستی پیشنهادی شما مخالفند؟ چه تهدیداتی این سازمانها ،گروهها و افراد برای موفقیت برنامه جلب حمایت همه جانبه شما دارند؟چه کاری شما می توانید انجام دهید تا تأثیر مخالفان را کاهش دهید ؟

برگه کار  -ترسیم یک استراتژی جلب حمایت همه جانبه

گام هایی را که شما می توانید
طی کنید

انتخاب یک
موضوع سیاستي

انتخاب مخاطبین هدف

تنظیم اهداف سیاستي

شناسایی متحدان

شناسایی مخالفان

سواالتی برای کاوش

 چه موضوعات سیاستی برای نشان دادن مشکلی که شما شناسایی کرده اید حیاتی است؟ چه تغییر سیاستی بهترین گزینهشما برای تأثیر معنی دار است؟
 اگر به تغییر سیاستی دست یابید چه تعداد از مردم سود می برند؟ آیا موضوع "قابل فتح" است؟ آیا فرصتهایی برای کار با دیگران روی این موضوع سیاستی وجود دارد؟ آیا خطرات بالقوه قابل پذیرش هستند یا نه؟ چه کسانی مخاطبین هدف بالقوه هستند،آن هست ،کسی که می تواند کمک کند که شما برای دستیابی به تغییر سیاسیامیدوار باشید؟
 چه کسی قدرت ایجاد این تغییرات را دارد؟ چه کسیانی مخاطبین اولیه بالقوه هستند؟ چه کسی بیشترین توانایی تأثیر را بر تصمیمات مخاطبین اولیه شما دارد؟ کدام مخاطبین اولیه و ثانویهرا شما برای برنامه جلب حمایت همه جانبه تان انتخاب خواهید کرد؟ برنامه جلب حمایت همه جانبه شما چه چیزی را باید انجام دهد؟چه کسی این تغییرات را انجام خواهد داد؟ چه زمانی بهاین تغییرات دست خواهید یافت؟
 آیا شما می توانید بطور شفاف هدف نهایی برنامه جلب حمایت همه جانبه تان را بیان کنید؟ آیا شما می توانید اهداف سیاستی را در سطح اثر بیان کنید؟ چه سازمانها ،گروهها و افراد دیگر عالقمنمد هستند یا در حال حاضر روی همان موضوع سیاستی کار می کنند؟ آیا ائتالفها وجود دارند یا نیاز هست که ایجاد شوند؟ 53سهیم باشید؟
 شما چطور می توانید در فعالیتهای سایر سازمانها این سازمانها می خواهند" گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه " چه نقشی ایفا کند و چه مشارکتی از شما انتظاردارند داشته باشید؟
 مزایا و معایب متحد شدن و تشکیل ائتالف با هریک از آنها چیست؟ آیا سارمانها،گروهها و یا افرادی که مخالف تغییر سیاستی پیشنهاد شده باشند وجود دارند؟ چه تهدیدی این سازمانها ،گروهها و افراد برای موفقیت برنامه جلب حمایت همه جانبه شما در بر خواهد داشت؟ -چه چیزی شما می توانید برای کاهش تأثیر مخالفان انجام دهید؟

نهایی کردن استراتژی جلب حمایت همه جانبه
گام اول
تجزیه و تحلیل سیاستها

گام سوم
نهایی کردن استراتژی جلب

گام دوم
ترسیم استرتژی جلب
حمایت همه جانبه

گام چهارم
طراحی یک برنامه

حمایت همه جانبه

هنگامیکه شما یک هدف سیاستگزاري را انتخاب کرده اید و مخاطبین هدف ،متحدین و مخالفین را شناسایی کرده اید ،شما
نیاز دارید که چندین تصمیم اساسی بگیرید:
 -١تعیین نقش جلب حمایت همه جانبه .راههای زیادی برای جلب حمایت وجود دارد .شما می توانید یک رویکرد عمومی و
خیلی شفاف اتخاذ کنید و یا می توانید پشت صحنه کار کنید.شما می توانید مستند سازی مشکالت برای سیاستگذاران ،کار با
ائتالف یا بسیاری از رویکردهای دیگر را در نظر بگیرید.
 -٢شناسایی پیامهای کلیدی .یک پیام جلب حمایت همه جانبه آن چیزی است که شما می خواهید مخاطبین هدف آن را
بشنوند .آن مشخص می کند که شما دوست دارید آنها از چه تغییراتي در قوانین و مقررات حمایت کنند.
 -٣تعریف فعالیتهای جلب حمایت همه جانبه .فعالیتهای جلب حمایت همه جانبه مراحلی هستند که شما برای رساندن پیام تان
به مخاطبین هدف طی خواهید کرد.
تعیین نقش جلب حمایت همه جانبه
استراتژی شما باید دربرگیرنده نقش های شفاف جلب حمایت همه جانبه برای سازمان ویا پروژه تان باشد .برای مثال ،شما
می توانید رهبری یک ابتکار جلب حمایت همه جانبه را انتخاب کنید و بطور مستقیم سیاستگذاران را از سیاست های زیست
محیطی مطلع کنید یا می توانید حمایت از ائتالف یک سازمان غیردولتی که برای این تغییرات جلب حمایت می کند را
انتخاب کنید .پاسخ ممکن است همیشه واضح نباشد اما مهم است که درباره بهترین نقشی که "گروه همکاری و حمایت و
یاری همه جانبه " می تواند در منطقه شما در خصوص موضوعی که انتخاب کرده اید ایفا کند بدقت فکر کنید.
نقشی که شما در جلب حمایت همه جانبه انتخاب می کنید بستگی به ترکیبی از چند فاکتور شامل منابع ،روابط ،تجربه شما
درباره موضوع ،خطر یا تهدیدي که شما آماده پذیرش آن هستید و از همه مهمتر ،ارزیابی اینکه چطور به بهترین نحو
اعمال نفوذ کنید دارد .همچنین ،بخاطر بسپارید که اعضای مختلف بسته به مخاطبین کلیدی که دارند می توانند نقش های
جلب حمایت مختلفی در یک ابتکار ایفا کنند و یک شخص نیزمی تواند بسته به مخاطبین هدفش نقش های مختلفی ایفا
کند .اغلب مناسب خواهد بود كه نقشي را انتخاب كنید كه بر همكاري و براي ممانعت از اختالف نظر تاكید دارد .نقش هایی
که در زیر آورده شده اند کامل و جامع نیستند ،و گزینه هایی است که بر اساس شرایط خودتان شما خواهید داشت.
کارشناس مطلع:
ارائه مشاوره فنی و اطالعات به سیاستگذاران(یعنی مخاطبان اصلی) زمانیکه اختالف دانش دیدگاه های آنها زیاد باشد
بعنوان بخشی از مشکل است .بعنوان مثال،در نیکاراگوئه"گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه " داده ها و کمک
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های فنی را برای وزارت بهداشت در خصوص اثرات استفاد ه از آفت کش ها بر سالمت کشاورزان ارائه داده است .کمک
فنی و نقش اطالع رسانی جلب حمایت همه جانبه می تواند با کاهش خطر و کاهش هزینه به ویژه هنگامیکه بر اساس
وجود یک رابطه ایجاد شده باشد ارتباط داشته باشد.
عامل یا واسطه صادق
مشارکت در فرایند سیاستگذاری بعنوان یک کارشناس علمی و یک عامل منصف از مزایای جلب حمایت همه جانبه است.
"گروه تالش ها برای تأثیر بر فرایندها شفاف  ،بر اساس واقعیتها و تجزیه و تحلیل ها هستند .در بسیاری از موقعیت های ،
همکاری و حمایت و یاری همه جانبه " هم برای گروههای شهروندان و هم برای دولت اعتباری دارد که آن را برای بکار
رفتن بعنوان یک میانجی موثر قادر می سازد.
ایجاد کننده ظرفیت
"گروه از شخص ثالث در فرایند سیاستی که بر سیاستگذاران تأثیر می گذارد پشتیبانی کنید .برای مثال در کشور فیلیپین
همکاری و حمایت و یاری همه جانبه " این نقش را در رابطه با سازمان های محلی ایفا نمود .در جلب حمایت همه جانبه
ظرفیت سازی ممکن ا ست مستلزم افزایش آگاهی از حقوق و مسئولیت ها ،سازماندهی یک ائتالف ،تأمین منابع ،آموزش
مهارت های جلب حمایت همه جانبه ،یا کمک به برنامه ریزی جلب حمایت همه جانبه که بوسیله دیگران رهبری خواهد شد
باشد .سازمان های محلی معموالً موقعیت بهتر ی برای موضوع جلب حمایت و افزایش ظرفیت آنها برای نفوذ در سیاست با
رویکرد مبتنی بر حقوق بشر دارند و می توانند به تقویت جامعه مدنی کمک کنند.
مذاكره كننده یا ایفا كننده نقش
به پروسه تغییر در قوانین و سیاست ها بعنوان یک شرکت کننده فعال وارد شوید و رویکردهای مستقیمی برای نفوذ در
سیاست چه به تنهایی یا با ائتالف داشته باشید .این استراتژی شامل تدوین و بیان مواضع در موقعیت های عمومی یا جلسات
" گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه "در درجه اول نقش مذاکره با سیاستگذاران می باشد .برای مثال در سودان،
کننده را ایفا کرد.
نقش جلب حمایت همه جانبه شما برای یک موضوع خاص به مخاطبین هدف و روابطی که شما با این مخاطبین دارید،
وبهمان اندازه با هنجارهای سیاسی جامعه ای که شما در آن کار می کنید بستگی دارد .شهروندان احتمال دارد به
سیاستگذاران در داخل یک سیستم سیاسی باز دسترسی داشته باشند یا آنها ممکن است منع شده باشند .یک تجزیه و تحلیل
سیاستی خوب در برگیرنده اطالعاتی از توزیع قدرت سیاسی و روابط بین فعاالن کلیدی در سیاستگذاری یا فرایند اجرا می
باشد .این اطالعات به شما کمک خواهد کرد که تعیین کنید آیا جلب حمایت همه جانبه باید در برگیرنده عالیق گروه های
عمومی یا سازمانهای مردمی باشد .چنانکه شما اینطور فکر می کنید در نظر بگیرید که آیا مردم از حقوق خود آگاهند و آیا
نیازی به ایجاد آگاهی سیاستی بیشتر قبل از تشویق گروه ها به بیان و اثبات حقوق شان وجود دارد.
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در درون هر یک از نقش های باال ،شما می توانید طیف وسیعی از روش ها را اتخاذ کنید برای مثال ،مقابله یا تالش برای
همکاری با سیاستگذاران یا چیزی مابین اینها و همچنین شما نیاز دارید تصمیم بگیرید که آیا از روش های عمومی استفاده
کنید(بعنوان مثال استفاده از رسانه) یا روشهای خصوصی مانند جلسات چهره به چهره.
این تصمیمات می توانند در قالب استفاده از محورهای عمدی و افقی همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است
گرفته شود .وقتی که شما در محور عمودی به باال حرکت می کنید یا در محورافقی هر چه به سمت راست می روید شما
خطر بیشتری را احتماالً قبول می کنید.

همچنین مهم است که بخاطر بسپارید که نقشی که شما انتخاب می کنید بر ترکیبی از مهارت هایی که برای ابتکار جلب
حمایت همه جانبه تان نیاز است اثر خواهد گذاشت .زمان ایفای نقش کارشناس آگاه ،آن احساسی ایجاد می کند تا به شدت
سوي کارشناسان ارتباطات در بسته بندی اطالعات برای سیاستگذاران تکیه کنید .هنگام روی کارکنان فنی ،با پشتیبانی از
تعامل و مذاكره با مسئولین و مقامات دولتی مهارت های مذاکره ای خیلی مهمتر می شوند .اغلب ادارات و سازمانها این
مهارت ها را از طریق ترکیبی از تعلیم کارکنان ،پشتیبانی فنی ،همکاری های استراتژیک و مشارکت در ائتالف بدست می
آورند.
مثال منطقه مکندو :نقش های ممکن برای کارکنان "گروه همکاری و حمایت و یاری همه جانبه "
مخاطبین هدف
وزیر محیط زیست

رهبران تجاری قدرتمند

سازمانهای زیست محیطی:
 SVDو GREEN
نمایندگان جامعه مکندو

نقش ممکن
از انجائیکه تجزیه و تحلیل به اطالعات محدود دولت از خطرات زیست محیطی و آلودگی
اشاره داشت  ،توسط شرکت های خصوصی اطالعاتی در خصوص آسیب های زیست
محیطی به وزارت ارائه شد(نقش :کارشناس آگاه).
ارائه اطالعات به رهبران تجاری درباره تجارب دیگر سایر کشورها ،جاییکه فعالیتهای
دوستدارزیست محیطی بوسیله شرکتها منجر به افزایش در فروش و شناخت عمومی می
شود(نقش :کارشناس آگاه).
 ،دو سازمان محلی مشهور(نقش SVD :و  GREENپشتیبانی از ائتالف به رهبری
ظرفیت سازی).
توانمند سازی نمایندگان جامعه مکندو برای شرکت درفرایندهای تصمیم گیری که معیشت
انها را تحت تأثیر قرار می دهد (نقش :ظرفیت سازی).
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تعیین پیام های کلیدی
گام بعدی در ساختن دقیق استراتژی جلب حمایت همه جانبه شما تعیین پیامهای کلیدی جلب حمایت هست .یک پیام به
مخاطبین هدف شما می گوید که چه چیزی از او خواسته می شود انجام دهد ،چرا انجام دادن آن ارزشمند است و تأثیر مثبت
چنین عملی چیست؟ معموالً شما زمان محدودی برای انتقال پیام تان خواهید داشت ،بنابراین بهتر است از قبل درباره آنچه
که می خواهید بگوئید مطمئن باشید .پیامهای فی البداهه ممکن است نه تنها اتالف وقت باشد بلکه ممکن است متقاعد کردن
مخاطبین کلیدی شما را با شکست مواجه کنند.
یک پیام به مخاطبین هدف شما می گوید که چه چیزی از او خواسته می شود انجام دهد ،چرا انجام دادن آن ارزشمند است
و تأثیر مثبت چنین عملی چیست.
عناصر ضروری یک پیام جلب حمایت همه جانبه





چه چیزی را می خواهید بدست آورید.
چرا می خواهید آن را بدست آورید(و چرا باید دیگران بهمان اندازه بخواهند آن را بدست آورند).
چه راهی را برای بدست آوردن آن پیشنهاد می کنید.
چه عمل خاصی را می خواهید مخاطبین کلیدی انجام دهند.

در مرحله برنامه ریزی و توسعه استراتژی ،مهم است آنچه را که شما می خواهید به مخاطبین هدف بدانند ،مشخص کنید.
جدول زیر را که در آن مثالی از پیام های کلیدی که برای چندین مخاطب هدف مختلف آمده است ببینید .پس از آن ،زمانیکه
شما منابعی برای طرح حمایت همه جانبه تان تأمین کردید ،شما زمان کافی برای متناسب سازی پیام ها برای مخاطبین
مورد نظر،انتخاب یک قالب و مهارت كالمي که بوسیله مخاطبین تان مورد پذیرش قرار گیرد خواهید داشت .پیام زمانیکه
بر پایه فهمی از آنچه اعضای مخاط بین کلیدی در حال حاضرمی دانند و اطالعات اضافی که آنها بمنظور تغییر عقایدشان
نیاز خواهند داشت باشد بیشتر موثر خواهد بود.
مثال منطقه مکندو :ترسیم پیام های کلیدی برای مخاطبین کلیدی
پیام کلی
مخاطبین
وزیر محیط
زیست

رهبران تجاری
قدرتمند
نمایندگان جامعه
مکندو

بگذارید آلودگی در رودخانه مکندو پایان یابد .کودکان در معرض خطر هستند .امروز در حمایت از آب تمیز به کمپین ما
بپیویندید.
پیام های کلیدی
تغییر در قوانین و سیاستها با حفظ زندگی تعداد زیادي از کودکان حم ایت سیاسی از شما را افزایش خواهد داد .کودکان در
مکندو می میرند بخاطر اینکه آنها از آب آلوده رودخانه های آلوده را می نوشند .شرکت های خصوصی فاضالب این
رودخانه ها را با دفع فاضالب شان آلوده کرده اند .ما از شما می خواهیم سیاست های زیست محیطی برای این شرکت ها
تصویب کنید .تصویب این سیاستها مرگ و میر نوزادان و کودکان را در مکندوکاهش خواهد داد و حمایت وتأیید سیاسی شما
را در جامعه افزایش خواهد داد.
فعایتهای دوستدار زیست محیطی با نجات جان تعداد زیادي از كودكان منافع شما را افزایش خواهد.
تجارب بدست آمده از کشورهای مختلف نشان می دهد که تجارت دوستدار زیست محیطی مزایای شان را افزایش داده است.
ما از شما می خواهیم این فعالیتها را در نظر بگیرید ،که می تواند شناخت عمومی و سود آوری بلند مدت را برای شما به
ارمغان بیاورد .این اقدامات همچنین زندگی بسیاری از کودکان را در مکندو نجات خواهد داد.
شما و کودکان تان حق دارید آب سالم داشته باشید .شرکت های خصوصی فاضالب رودخانه های شما را آلوده می کنند .هیچ
سیاستی در محل وجود ندارد که تضمین کند شرکتهای خصوصی از محیط زیست حفاظت می کنند .شما حق دارید مقررات
زیست محیطی بسیار موثر از وزارت محیط زیست مطالبه کنید .انجام این عمل بهبود می بخشد کیفیت آب را در جامعه شما
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و مرگ های غم انگیز کودکان مکندو را کاهش می دهد.

تعریف فعالیت های جلب حمایت همه جانبه
زمانیکه شما پیام های کلیدی برای هر یک از مخاطبین کلیدی انتخاب کرده اید ،گام بعدی انتخاب فعالیت هایی برای انتقال
این پیام ها ست .اگرچه ممکن است مجبور شوید فعالیت هایتان را زمانیکه شروع به اجرای برنامه جلب حمایت همه جانبه
می کنید تغییر دهید ،تعریف آنها در مرحله برنامه ریزی به شما کمک میکند منابعی را که نیاز دارید تأمین کنید .در جلب
حمایت همه جانبه ،مردم اغلب به طبقه بندی های مشخصی از فعالیت ها بعنوان تاکتیکها ارجاع داده می شوند.
در جلب حمایت همه جانبه ،اغلب مي بایست طیف وسیعی از فعالیتها و شمار زیادی از تماس ها را به منظور پوشش طیفی
از فرصت های بالقوه برای تأثیر بر مخاطبین کلیدی داشته باشید .بنابراین در حالیکه مهم است که این احساس را داشته
باشید كه طیف وسعي از فعال یت هایی را تعهد خواهید کرد  ،همچنین باید طرحی از فعالیت های انعطاف پذیر داشته باشید.
نوآوری و بدست آوردن فرصت هایی که ممکن است برای جلب حمایت همه جانبه پدیدار شوند حیاتی هستند ،حتی اگر شما
مجبور شوید در برنامه اصلی تان تغییراتی داشته باشید.
 تاکتیک ها انواعی از فعالیتها هستند که از استراتژی شما پشتیبانی میکنند .تاکتیکهای جلب حمایت همه جانبه
اغلب بر اساس میزان خطر  ،هزینه و شانس موفقیت شان در محیط های سیاسی موجود انتخاب می شوند.
مخاطبین
کلیدی

پیام کلیدی

وزیر محیط تغییر سیاست ها زندگی
زیست بسیاری از کودکان را حفظ
خواهد کرد و پشتوانه
سیاسی شما را افزایش
خواهد داد

رهبران تجاری اقدامات
محیطی
افزایش
کودکان

دوستدار زیست
سود شما را
داده و زندگی
زیادی را نجات
خواهد داد.

اقدامات
 جمع آوری داده هایی از سطوح آلوده رودخانه ها در منطقه مکندو
 جمع آوری داده هایی از ابتال و مرگ ومیرنوزادان و کودکان در منطقه مکندو بویژه
بدلیل اسهال ناشی از مصرف آب آلوده.
 مأموریت براي ارائه یک گزارش از دانشگاه برای مستند سازی ارتباط بین آلودگی و
مرگ و میر کودکان.
 آگاه نمودن وزیر /مشاورین از آسیب های زیست محیطی ایجاد شده بوسیله شرکتهای
خصوصی فاضالب
 توصیه به وزیر/مشاورین به توسعه سیاستهایی برای حفاظت رودخانه ها و سایر منابع
آبی.
 جمع آوری اطالعاتی درباره تجارت هایی که از طریق فعالیتهای دوستدار محیط زیست
سودشان را افزایش داده اند.
 قرار دادن یک متخصص فناوری های دوستدار محیط زیست برای متوجه ساختن
رهبران تجاری در اجالس ساالنه شان
 سازماندهی یک بازدید برای خانم گالو و آقای آمارت برای راهنمایی شرکت هایی که
سابقه خوب زیست محیطی دارند.
 هماهنگ کردن بازدیدهایی برای خانم گالو و آقای آمارت از جوامع مکندو که تحت
تأثیر رودخانه های آلوده قرار گرفته اند.
 برگزاری جلسات غیر رسمی کارکنان با خانم گالو و آقای آمارت
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نمایندگان شما و کودکان تان حق
جامعه مکندو دارید آب پاکیزه داشته
باشید.

 جلسه با نمایندگان مکندو و بحث درباره آسیبهای ایجاد شده بوسیله شرکتهای فاضالب
و بهمان اندازه حقوق شان در مشارکت در پروسه تصمیم گیری که زندگی شان را تحت
تأثیر قرار می دهد.
 پشتیبانی از نمایندگان جامعه برای تهیه پیش نویسی از شکایات،درخواستها و راه حل
های پیشنهادی شان.
 تسهیل جلساتی بین نمایندگان جوامع و مقامات دولتی وزارت محیط زیست
 فراهم نمودن یک تور رسانه ای از مناطقی که به بدترین شکل تحت تأثیر آلودگی
صنعتی قرار گرفته اند.

ترتیب دادن یک بازید برای سیاستگذاران از پروژه تان می تواند یک راه بسیار موثربرای جلب حمایت آنها باشد .بویژه
تالش می کنید .همچنین ممکن است شانسی برای اگر شما برای مستند نشان دادن یک مشکل(یا یک تجربه موفق)
آورید.
بدست
اعتمادسازی
و
نظر
تبادل
دیگر،
اشخاص
از
یک
هر
شناختن
مثال منطقه مکندو :برنامه ریزی برای پردازش و ارائه پیام های کلیدی به مخاطبین کلیدی

مراحلی که شما باید طی
کنید
انتخاب نقش جلب حمایت
همه جانبه

کاربرگ ترسیم استراتژی جلب حمایت همه جانبه
سواالتی برای کاوش

 بهترین انتخاب شما برای اعمال نفوذ بر مخاطبین هدف چیست؟آیا شما
می توانید استفاده کنید از روابط تان با سیاستگذاران برای ارائه مشاوره
های فنی در مورد موضوعات سیاستی( کارشناس آگاه)؟
 آیا شما می توانید رویکرد شفافی را اتخاذ کنید و شخصاً مخاطبان هدف
خود را متوجه سازید؟
 آیا شما می توانید از تالشهای سایر سازمانها در انجام جلب حمایت همه
جانبه حمایت کنید(ظرفیت سازنده)؟
 آیا شما می توانید واسطه گروههای با عالیق مختلف شده و از طریق
میانجیگری به تغییرات سیاستی دست یابید(واسطه صادق)؟
 شما یک رویکرد عمومی از طریق رسانه ها را بکار خواهید گرفت یا
یا یک روش خصوصی مانند جلسات چهره به چهره را؟
تعیین پیامهای کلیدی  چه چیزی را شما می خواهید مخاطبین کلیدی بشنوند؟
 چه تغییر سیاستی را د وست دارید مخاطبین هدف تان پشتیبانی کنند؟
 چه اقدامات خاصی را شما می خواهید مخاطبین تان انجام دهند؟ چطور
شما می توانید به مخاطبین هدف تان انتقال دهید؟
تعریف فعالیت های جالب  چه مراحلی را شما باید طی کنید تا پیام تان را به مخاطبین کلیدی انتقال
دهید؟
حمایت همه جانبه
 چه اقداماتی را شما نیاز دارید به منظور دستیابی به هدف سیاستی تان
انجام دهید؟
 چطور شما می توانید با موفقیت بیشتری پیام تان را به مخاطب هدف تان
انتقال دهید :عمل کردن از طریق رسانه یا ائتالف ،ترتیب دادن بازدید از
عرصه یا جلسات ،نوشتن نامه یا سایر تاکتیک ها؟
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یادداشت

طراحی و ارائه پیا مهای جلب حمایت همه جانبه
این فصل روی چگوونگی پوردازش ،ارسوال و تقویوت پیامهوای حموایتی چنود جانبوه تمرکوز دارد .پیامهوای ارسوالی بوه مخواطبین
هدف جوهره و قلب مرحله ابتکاری برنامه جلب حمایت چند جانبه را تشکیل موی دهود .شوناخت بیشوتر مخواطبین هودف نقطوه
کلیدی در ارائه بهتر پیام می باشد.
پیام ها عناصر اساسوی هور اسوتراتژی حموایتی موی باشوند .بوا وجوود حقوایق متقاعود کننوده و گرایشوهای سیاسوی اطرافموان اکثور
تالشها برای جلب حمایت هموه جانبوه بوه شوکل نوامعلومی رد موی شووند ،حتوی پیوام هوای سواده ای کوه موورد خواسوت مخواطبین
هستند .در مورد مهارت متناسب سازی پیام در مرحلوه ابتودایی جلوب حمایوت هموه جانبوه در فرآینود برناموه ریوزی حمایوت چنود
جانبه صحبت کردیم اما پردازش پیام قسمت تداوم دار (مداوم) از مرحله ابتودایی حمایوت چنود جانبوه موی باشود .شوما هرچوه در
مورد موضوع سیاسی و آنچه که مورد خواست مخاطبین شماست بیشتر یواد موی گیریود نیواز بوه اصوالح بیشوتر پیوام هوا داریود.
عالوه بر این اگر بیش از یک نوع مخاطب هدف وجود داشته باشد نیاز به پیام های چندگانه در جلب حمایوت هموه جانبوه دیوده
می شود.
پردازش کامل و آشکار پیام:
یک پیام در مورد آنچه شما پیشنهاد می دهید چرا کاری ارزشمند است و پیامد های منفوی پیشونهاد سیاسوتی شوما بورای تغییور
در قوانین را توضیح می دهد  .اصولی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند که محتوای پیامتان را به خوبی انتخاب کنید
ارسال پیامهای موثر :وقتی شوما پیوامی را ارسوال موی کنیود شوما موی خواهیود کوه مخواطبین هودف شوما بوا آن موافوق بووده و بوه
پیشنهاد شما عمل کنند .برای اینکوه چنوین اتفواقی بیفتود شوما بایود مطموئن باشوید کوه آنهوا پیامتوان را درسوت درک کورده و بوه آن
معتقدند .همچنین شما در مورد اینکه مخاطبین تان پیامتان را به درستی دریافت کردهاند باید فکر کنید.
پیامهای تقویتی :معموالً ارسال پیام کافی نیست اغلب نیاز به یک استراتژی برای تقویت پیامتان داریود .هوم خودتوان و هوم از
طریق دیگران ،هنگامی که شما پیامتان را دوباره می فرستید می توانید از فرصت الزم برای دریافوت پاسوخ از مخواطبین توان
استفاده کنید .پیامهای حمای ت چند جانبه می تواند در شکل های مختلف ارسال شود .در زیر شوکلهایی کوه موی توانود بوه عنووان
قسمتی از حمایت چند جانبه برای ارتقای سیاستهای محیطی پاسخگو استفاده شود آمده است.
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مثال منطقه مکندو :مثال هایی از پیام
مخاطبین هدف

شکلی از پیام حمایت چند جانبه

پیام کلیدی

وزیر محیط
زیست

تصویب یک سیاست محیطی می تواند
زندگی کودکان زیادی را نجات دهد
حمایت سیاسی تان را افزایش دهد.

یک نامه ای به وزیر محیط می فرستد که در آن CARE
اطالعاتی در مورد عوارض سالمت کودکان از آلودگی محیط
مستند شده است نامه در مورد قوانین محیطی وضع شده که می
تواند به کاهش مرگ و میر کودکان و
شیرخواران کمک کند پیام با نامه مشابه ای از گروههای محیط
تقویت شده است GREENو SVD

رهبران تجاری
خیلی قدرتمند
خانم گالو و آقای
آمارت

عملکردهای انسان دوستانه محیطی که
سود شمارا افزایش داده و زندگی
کودکان را نجات می بخشد

به آقای گالو و خانم آمارت یک جلسه رسمی را پیشنهاد CARE
آنان  CAREمی دهد که در آن در مورد توسعه مکندو بحث شود.
را در مورد مسایل بهداشتی کودکان در منطقه آگاه خواهد ساخت و
همچنین آنها را در مورد تکنولوژیهای موثر محیطی آگاه خواهد
ساخت.

نمایندگان
اجتماعی مکندو

شما و فرزندانتان حق استفاده از آب
سالم را دارید.

تشکیالت و تسهیالت یک جلسه اجتماعی را فراهم می CARE
کند تا گروههای محیطی بتوانند نمایندگان اجتماعی را در مورد
پیشنهادات تغییرات سیاسی و درخواست حمایت اجتماعی آگاه کنند.

پردازش کامل و آشکار پیام
پیامهای جلب حمایت همه جانبه باید بتوانند ماهیت آنچه را که شما سعی می کنید به مخاطبین هدف خود بگویید بدست آورند.
پیامتان باید بتواند بگوید که چرا موضوعتان مهم است و دیگران در مورد این موضوع چه کاری باید انجام دهند .پیام باید
بتواند به مخاطبین هدف یک انتخاب آشکاری از عمکلردشان بدهد و نتیجه عملکردشان را هم بتواند پیشنهاد کند .پیام شما باید
واضح باشد چه بصورت کالمی و چه بصورت نوشتاری و برای زمینه فرهنگی و اجتماعی جایی که شما کار می کنید
متناسب باشد .پیامتان باید بتواند پیش بین ی کند که اگر مخاطبین هدف شما به پیام عمل نکنند یا مواضع سیاسی دیگری را
انتخاب کنند چه اتفاقی خواهد افتاد .هدف این است که پیامتان توضیح دهد که چرا ایده شما بهترین است.
اگر می خواهید محتوای پیام های حمایتی را پردازش کنید  ٢قانون را در ذهن خود داشته باشید:
 – ١مخاطبین خود را بشناسید .پیامهای خوب به یک تحقیق کوچک نیازمندند .سعی کنید یاد بگیرید که چطور می توانید
بهترین تاثیرات را روی مخاطبین هدف بگذارید هر پیام باید در حد دانش ،خواسته ها و ایده های افراد دریافت کننده پیام
باشد.
 – ٢پیامتان ساده باشد .پیام باید کوتاه باشد .جمالت کمتری داشته باشد .اگر پیامهای زیادی بفرستید مخاطبین آنها را فراموش
خواهند کرد پیامتان را به یک جمله محدود کنید و روی بهترین دالیل حمایتی خود تمرکز کنید .به جای اینکه لیست طوالنی
از دالیل برای حمایت از پیشنهاد خود بیاورید .انچه الزم است در مورد مخاطبین هدف خود بدانید را انجام دهید .
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معنی این عبارت « مخاطبین خود را بشناسید ».چیست؟ البته این امر همیشه ممکن نیست ولی شما می توانید در مورد
عالیق ،نگرشها و موقعیت مخاطبین هدف خود حتی بدون مالقات با آنها اطالعاتی داشته باشید مثالً اینجا برخی چیزهایی
وجود دارند که شما می توانید سعی کنید که قبل از پردازش پیامتان یاد بگیرید:
در مورد مخاطبین هدف
عالیق سیاسی آنها چیست؟
در حال حاضر در مورد موضوع شما چقدر اطالعات
آماده دارند؟

در حال حاضر چه عقیده ای دارند؟

چه مخالفتهایی به وضعیت شما ممکن است وارد کنند؟
عالیق شخصی آنها چیست؟
زمینه آنها (فردی ،تخصصی یا آموزشی) در مورد
موقعیت چیست؟

بطور اختصاصی
آیا آنها نماینده چه گروهی از مردم هستند؟عالیق شخصی آنها در
مورد موضوع چیست؟
آیا شما در مورد چیزی که آنها در حال حاضر می دانند برای
آنها صحبت میکنید؟ شما اطالعات جدید ارائه میدهید؟
در حال حاضر آنها در مورد یک وضعیت عمومی موضوع شما
چه رای می دهند یا چه موقعیتی اتخاذ می کنند.
آیا شما نیاز به روشن کردن بدفهمی ها یا توجیه دالیل متضاد
دارید؟
سرگرمی ها و عالیق آنها در زمان غیرکاری چیست؟ آنها در
زمان فراغت چه عملی را انجام می دهند؟
آیا موضوعتان را به چه چیزی که آنها حمایت میکنند مرتبط
میکنید؟

شبکه اطالعات :وقتی شما اطالعات مورد نیاز خود را در مورد مخاطبین هدف جمع آوری می کنید دو رویکرد موثر شبکه
داخلی و خارجی موی باشوند .در دسوترس تورین منبوع اطالعواتی شوما همکواران خودتوان هسوتند .شوبکه داخلوی فرآینود اسوتفاده از
منابع در میان سازمان خودتان می باشد تا اطالعاتی که نیاز دارید بدست آورید.
عالوه بر منابع خودتوان در میوان " گوروه همکواری و حمایوت و یواری هموه جانبوه " ،دنیوای اطالعوات بیورون نیوز وجوود دارد.
شبکه خارجی فرآیند گرفتن افرادی است که خارج از سازمان شما هستند و در مورد مخاطبین هدف شما اطالعاتی دارند.
شبکه داخلی :اغلب اوقات همکاران شوما موی تواننود بوه شوما کموک کننود توا بوا دیگوران تمواس حاصول کنیود منظوور از دیگوران
کسانی هستند که چیزهایی را در مورد مخاطبین هدف شما می دانند .مثالً اگر شما روی مسئله بهداشت باروری کار می کنیود
کسی که شما می شناسید با وزارت بهداشت تماس دارد می تواند به شما در مورد آنچه که می خواهید بداند بگویود .هرچوه در
مورد مخاطبین هدف خوود بیشوتر اطالعوات جموع آوری ک نیود افورادی را کوه بوه شوما بتواننود کموک کننود آسوانتر بدسوت خواهیود
آورد .شبکه داخلی فایده مهم دیگری نیز دارد هرچه شما برای افراد داخل سازمان خودتان بیشتر صحبت کنید احتمال مخالفت
مخاطبین هدف با وضعیتهای ایجاد شده در گذشته بوسیله مراقبین کمتر خواهد بود
شووبکه خووارجی :حتووی وقتووی هوودف شووما گوورفتن اطالعووات از مووراقبین خووارجی باشوود شوواید بهتوور باشوود کووه ایوون کووار را بووه افووراد
نزدیکتر به شما آغاز کنیود .آیوا شوما یوا همکارانتوان تماسوهای شخصوی در میوان سوازمانهای همدسوت دیگوری کوه اطالعواتی در
مورد مخاطبین هدف شما داشته باشد ،دارید؟
62

آیا افرادی وجود دارند که شما در جلسات ها با آنها تماس داشته باشید و به شوما بعضوی اطالعوات را بدهنود؟ اگور تمواس هوای
اطالعاتی خودت ان محدود است آیا آنها ایده هایی در مورد کسانی دارند که شما بتوانید برای دانستن بیشتر تماس داشوته باشوید؟
اگر م خاطبین هدف شما افرادی در اجتماع هستند در مورد خبرهای جلسات عمومی که در منطقه شما برگزار می شود توجه
داشته باشید .وجود این نوع جلسات شاید به شما کمک کند گروههای دیگری را شناسایی کنید که در موضوعتان دخیل هستند.
شفاف و واضح بودن
یک پیام واضح زبان در دسترس ر ا استفاده می کند و اقدامات عملی برای مخاطبین هدف را پیشنهاد می کند یوک پیوام وقتوی
موثر است که اهداف حمایت همه جانبه شما بتواند فهم درستی از آنچه که شما می خواهید از آنها واقعاً انجام دهند نشان دهود.
زمانی که شما محتوای پیام خود را پردازش می کنید حداقل  ٢مورد را از خودتان بپرسید:
ال آیوا شووما اصوطالحات نکووانوس ،اصووطالحات
 – ١آیوا شووما زبوانی کووه مخاطبتوان مووی تواننوود بفهمنود را انتخوواب کورده ایوود؟ مووث ً
تکنیکی یا صحبت هایی به کار بردهاید؟ در برخی مواقع ارایه پیام به افرادی که خارج از کار ما هستند می توانود بوه ایون امور
کمک کننده باشد (مثل اعضای خانواده یا دوستان)
 – ٢اگور مخوواطبین شووما بووا شووما موافوق بودنوود آیووا آنهووا انجووام عملوی را کووه خواسووته ایوود بلوود هسوتند؟ مووثالً اگوور هوودف شووما بوورای
تصمیم گیری بوده به آنها اطالع داده اید؟ روش معینی را اتخاذ کرده اید؟ یا دیگران را به حمایت از پیشنهادتان متقاعد کورده
اید؟
شکل پیام واضح
ایجاد درخواست اختصاصی :لطفاً یک سیاست ملی پیشنهاد کنید که دختران بیشتری در مدرسه حضور داشته باشند.
ایجاد یک دلیل حمایتی قوی

فواید مستند :تحقیقات بین المللی نشان می دهد که آموزش دختران منجر به رشد اقتصادی می شود بنابراین به سوود هموه
کودکان خواهد بود لطفاً این گزارش را بخوانید که نتایج آموزش دختران در  7منطقه کشور را نشان داده است
پیام ناواضح

فواید مبهم پیشنهادی :باال بردن آموزش دختران موضوع اساسی است
اصطالحات خاص :ما در گروه جلب حمایت کار موی کنویم کوه بوه عنووان قسومتی از شوبکه اسوت.عوالوه بور فوایود شوناختی ،
فواید توسعه اقتصادی از این کار به دست می آید ،ما تاثیرات طوالنی مودت افوزایش فرصوتهای آموزشوی دختوران را بررسوی
کرده ایم بخصوص آنهایی که در سنین زیر  ١٢سال هستند.
درخواست ناواضح برای عمل از مخاطبین
اگووووووووووور شوووووووووووما مایووووووووووول باشوووووووووووید موووووووووووا موووووووووووی تووووووووووووانیم اطالعوووووووووووات بیشوووووووووووتری را بووووووووووورای شوووووووووووما در موووووووووووورد
برنامه مان فراهم کنیم که در چهار منطقه روستایی و سه منطقوه شوهری در کشوور اجورا شوده اسوت .موا امیودواریم کوه شوما و
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همکارانتان آموزش دختران را به عنوان یک مسئله در اولویت در ذهن داشته باشوید .شوما در موورد اسوتراتژیهای ملوی بورای
سیاست آموزشی را امسال مورد بحث قرار دهید.
ارائه استراتژیک پیام
معنی اعتبار این است که افراد دیگر آنچه را که شما گفته اید را درست شمرده و به آن ارزش دهند .ما در حال حاضر به
اعتبار به عنوان پیش نیاز حمایت همه جانبه بحث می کنیم .همچنین شما نیاز دارید به بررسی تصمیم گیری در مورد اینکه
چگونه پیام را ارسال کنید و چه کسی آن را ارسال کند دارید .برخی فعالیت ها جهت ایجاد اعتباربیشتر هنگام ارائه پیام می
توانید انجام دهید که شامل:
 – ١شناخت حقایق :تجربه و تحلیل ،یادگیری از سازمانهای معتبر یا برنامه ریزی ابتکاری که به شما کمک میکند تا
تجربه هایی را به دست آورید ،سه روش برای معتبرسازی هستند.
 - ٢مستند سازی مشکالت :فراوانی ،گروه همکاری و حمایت و همه جانبه یا سازمانهای مشترک آن می توانند اطالعات
ارزشمندی در مورد مسایل مرتبط با مشکالت در اختیار بگذارند .برخی اوقات شاید مناسب باشد که این اطالعات را به
روشی که برای سیاستگذاران (نقش کارشناس اطالع دهنده) مفید باشد مستند کنید و در اختیار آنها قرار دهید .وقتی مدارکی
از یک مشکل را جمع آوری کردید اطالعات باید صحیح و معتبر باشد تا اعتبار خود را حفظ کنید.
 -٣بهترین پیام رسان را انتخاب کنید :مانند مخاطب هدف  ،پیام رسان نیز شما یک فرد است.وقتی یک پیام جلب حمایت
همه جانبه ارسال می شود شما نیاز دارید که تعیین کنید چه کسی معتبرترین منبع در چشم مخاطبین هدف است .برخی اوقات
کارشناسان سیاسی مهم هستند ،اما برخی اوقات داشتن اطالعات دست اول از مسئله ،متخصصان تکنیکی یا ارشدهای
سازمان مهمترند .بنا براین موثرتر خواهد بود که دو پیام رسان داشته باشیم که همدیگر را تکمیل کنند .یکی آگاهی در مورد
موضوع و دیگری آگاهی در مورد مخاطبین هدف.
"بعضی از فاکتورهایی که شما بر ای ارزیابی ظرفیت جلب حمایت همه جانبه مورد استفاده قرار می دهید می تواند به شما
کمک کند تا یک پیام رسان مناسب را هنگام جلب حمایت انتخاب کنید" .

انتخاب پیام رسان

تصمیم گیری وقتی جلب حمایت انجام می گیرد
سازمان جلب حمایت کننده شناخته شده و مورد احترام مخاطبین
هدف است

پیام رسان شناخته شده و مورد اطمینان یا مورد خواست مخاطبین
هدف می باشد.

سازمان اطالعات و تجربه هایی دارد که با موضوع متناسب است

پیام رسان می تواند بینش و آگاهی نسبت به موضوع ارائه بدهد

مخاطبین هدف به عقاید سازمان عالقه دارند.

پیام رسان منبعی است که به عقیده مخاطبین هدف ارزش خواهد
داد

سازمان تمایل سیاسی نامناسب ندارد است.

پیام رسان از تفسیر سیاسی نامرتبط با موضوع خودداری
خواهدکرد.
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تقویت پیام
بعد از اینکه شما پیام خود را ارائه کردید  ،ممکن است وسوسه انگیز باشد که بنشینید و امیدوار باشید بهترین اتفاق بیفتد .اما
معموالً این از شما چندان دور نیست .بعد از اینکه شما با مخاطبین هدف ارتباط برقرار کردید چندین فعالیت وجود دارد که
شما می توانید انجام دهید تا پیام خود را در طول زمان تقویت کنید.
 - ١به مالحظات یا نگرانی ها پاسخ دهید :حتی اگر پیامتان مورد خواست سیاستگذاران باشد ،ممکن اسوت سیاسوتگذاران
دغدغه هایی داشته باشند که جای درخواست شومار را بگیورد ،مثول سورمایه گوذاری یوا داشوتن پیشونهاد خاصوی کوه بوه
وسیله تعداد زیادی از افراد حمایت می شود .سعی کنید که مالحظات مخاطبین هدف خود را تا جایی که ممکن است
سریع تشخیص دهید و در ارتباطات بعدی خود به حل مناسب موضوع بپردازید.
 - ٢پیام را دوباره ارسال کنید :در بخش خصوصی ،کمپانی ها از تبلیغات استفاده می کنند تا پیامهوا را بورای عمووم و بوه
شکل سراسری بفرستند به امید اینکه افراد محصوالتشان را بخرند .در اینجا مهم این است کوه بور مخواطبین هودف بوا
اطالعات خیلی زیاد غلبه کنیم و پافشاری بر این کار می تواند بازده داشته باشود .شوما موی توانیود هوم پیوام را خودتوان
بفرستید ولی بهتر است از افراد با نفوذ بخواهید که این کار را برایتان انجام دهد .بهتر است که اگر ممکن باشد تاثیر
پیام اصلی را قبل از اینکه پیامتان را دوباره بفرستید پایش کنید ،اینکار اجازه به تغییرات یا بهبود آنچه که الزم است
را به شما می دهد.
 - ٣پیگیوری کنیود :وقتووی شوما پیووامی را دوبواره مووی فرسوتید شوما در واقووع موی خواهیوود از تکورار پرهیووز کنیود .تعوودادی از
تکنیکهای اثربخش وجود دارد که شما می توانید برای کمک بوه تقویوت پیامتوان بوه کوار ببریود و ارتبواط اولیوه توان را
پیگیری کنید.


اگر شما جلسه شخصی با مخاطبین هدف داشته اید به آنها یک صفحه خالصه از پیشونهادتان را بدهیود بعود از جلسوه
خالصه را همراه با یک نامه تشکر بفرستید.



اگر از شما حقایق و تصاویر خاصی خواسته اند به آنها اطمینان بدهید که آنها را فراهم خواهیود کورد فرصوتی بورای
بیان دوباره نقاط کلیدی ایجاد کنید.



برای ایجاد اتحاد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا مخاطبین هدف با شما با یک پیام مشابه تماس پیدا کنند.



اگر مخاطبین شما(سیاستگزاران) مسائل مالحظات خاصی دارند برای آنها جلسه ای با یک اهل فن ترتیب دهیود کوه
بتوانند به نگرانی آنها بپردازند.
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مثال منطقه مکندو :پردازش و ارسال پیام
تصمیمات و
اطالعات استراتژیک

مخاطبین هدف وزیر محیط

مخاطبین ثوانوی :رهبوران تجواری آقوای آموارت و خوانم
گالو

وزیر محیط زیست قاضی محلی بود و قدرت نفوذ
سیاسی باالیی دارد ولی کنترلها ،منابع اقتصادی را
محدود کرده است .او با گروه محیط زیست جلسه ای
داشته و فهمیده که آلودگی آب یک مشکل می باشد.
وزیر از جای دیگری است و هرگز مکندو را ندیده
است

هر دو رهبر از فعالین سیاسی بوده و هر دو با قوانین
محیطی در مورد کیفیت آب مخالفت کرده اند اما دختر آقای
آمارت فعالیت زیست محیطی دارد .خانم گالو در مکندو
بزرگ شده است و یکی از پسرانش هنوز در آنجا زندگی
می کند .پسرش  ٥سال دارد .هر دو رهبر در گذشته
نپذیرفته اند که جلسه مستقیم با گروه محیط زیست داشته
باشند

اعتبار و مسایل
قانونی

گروه جلب حمایت کننده یک سازمان محیطی نیست
وزیر شاید با آنها آشنا نباشد و تاکید گسترده ای در
مورد سیاست های زیست محیطی نداشته نداشته است
و در این مورد تجربه کمی دارد .اما او روی عوارض
بهداشتی کودکان توجه دارد که از آلودگی نتیجه می
شود ارتباط بین آلودگی و مسایل بهداشتی مستند خواهد
بود

گروه جلب حمایت کننده سازمان محیطی نیست ولی با
توسعه اقتصادی مکندو آشناست که با مسائل تجاری مرتبط
است .رهبران شاید بیشتر مایل باشند که با گروه جلب
حمایت کننده مالقات کنند .باید روی تعهدات و تالشهای
اجتماعیشان برای مکندو تاکید کنند و همچنین بیان کند که
اینها مشاهدات ذهنی هستند

نقش حمایتی گروه
جلب حمایت کننده

محلی در NGOگروه جلب حمایت کننده با یک
نزدیک شدن به وزیر کار خواهد کرد.

گروه جلب حمایت کننده می تواند یک آگاهی دهنده ماهر
باشد که یک مسله را در معرض توجه رهبران تجاری
آورده است

تصویب یک سیاست محیطی زندگی کودکان زیادی را
نجات خواهد داد و حمایت سیاسی شما را افزایش
خواهد داد

عملکردهای انسان دوستانه محیطی سود شما را افزایش
داده و زندگی کودکان زیادی را نجات خواهد داد

شکل های پیام

گروه جلب حمایت کننده نامه ای در مورد عوارض
بهداشتی آلودگی برای کودکان در منطقه خواهد
نوشت .سپس آنها با سازمان های مرتبط ملحق خواهد
شد تا باهم جلسه ای با یکی از مشاورین وزیر داشته
باشند.

کارمند گروه جلب حمایت کننده یک جلسه شام پیشنهاد
خواهد داد تا در مورد توسعه منطقه مکندو در رستورانی
که رهبران دوست دارند به آنجا بروند بحث شود

فاکتورهای زمانی

نامه باید سریع فرستاده شود .پیشنهاد شود که جلسه ای
در وقت آزاد قانون گزاران ملی برگزار شود مو قعی
که اکثریت کارمندان مشغول نیستند

هر ماه یک نشست تجاری وجود دارد .اگر متخصص
تکنولوژی زیست محیطی می تواند روی موضوع بحث
داشته باشد ،یک قرار شام بگذارید.

پیام رسان ها

مدیران پروژه نامه ای را به وزیر خواهند نوشت که
به امضای مدیرکل کشور به عنوان باالترین درجه
کارمندان گروه جلب حمایت رسیده باشد.

بهتر است از مدیران پروژه از منطقه مکندو که اطالعات
دست اول دارند و با زمینه تجاری منطقه به خوبی آشنا
باشند

زمینه مخاطبین

پیام های کلیدی
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همکاری با دیگران
در اغلب موارد ،جلب حمایت همه جانبه یک اقدام گروهی است.اگر شما در حال برنامه ریزی یک ابتکار جلب حمایت
همه جانبه هستید  ،به احتمال زی اد شما با دیگرانی کار خواهید کرد که برای توسعه حمایت از عقیده شما و بسیج
افرادی که می خواهند زمان و منابع شان را برای دستیابی به تغییرات اختصاص دهند .اگر شما شانس داشته باشید،
شما سازمانهای دیگری را که با شما همکاری کنند پیدا خواهید کرد .در اغلب موارد ،اگرچه ،ممکن است نیاز باشد که
خودتان گروه جلب حمایت همه جانبه را سازماندهی کنید.رویکردهای مختلفی وجود دارد که شما می توانید زمانیکه با
دیگران کار کنید بکار برید که عبارتند از:
 ظرفیت سازی محلی برای جلب حمایت همه جانبه سازماندهی حوزه ها کار کردن از طریق ائتالفظرفیت سازی محلی برای جلب حمایت همه جانبه
ظرفیت سازی به همان اندازه برای جلب حمایت همه جانبه مهم است که برای انواع دیگری از برنامه ها می باشد .به
منظور مشارکت مردم در روند سیاسی و بیان عالیق آنها ،آنها باید قادر به تشکیل گروههای ذینفع و انتخاب نمایندگانی
که می توانند با سیاستگذاران ارتباط برقرار کنند  ،باشند .در برخی از کشورها ،این یک بخش پذیرفته شده ای از
فرهنگ سیاسی است اما در موارد دیگر ،آن می تواند صرفاً یک چالش فوق العاده برای مردم برای برقراری ارتباط با
کسانی که تصمیمات مهمی می گیرند،باشد .در بسیاری از مکانها،مردم احساس می کنند عقاید انها مهم نیست و بنابراین
انها ترغیب نمی شوند اصالً در جلب حمایت همه جانبه شرکت کنند .مزایای بالقوه جلب حمایت همه جانبه انست که نه
تنها تغییرات سیاسی بالقوه را نشان می دهد بلکه همچنین تغییرات در افرادی را که سیاستگذاری می کنند و یا چطور
تصمیمات گرفته می شود را نشان می دهد .بعنوان مثال،ابتکارات جلب حمایت همه جانبه می تواند برای گسترش
مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری ،شفافیت بیشتر تصمیم گیری دولتی و داشتن سیاستگزاران پاسخگو برای
تصمیمات شان طراحی شود.
فعالیتهای ظرفیت سازی
ظرفیت سازی جلب حمایت همه جانبه می تواند سازمانهای غیردولتی و دیگر سازمانها را بخوبی گروههای جامعه و
حتی ادارات دولتی را هدف قرار دهد.ظرفیت سازی جلب حمایت همه جانبه می تواند به اعضای جامعه کمک کند تا
تجزیه و تحلیل بهتری ازعالیق سیاسی خود داشته باشند و پیشنهادات خود را برای تغییرات سیاسی ارائه دهند.
سیاستگذاران می توانند با اطالعات بهتر عمل کرده و بهتر نگرانی های جامعه را به عنوان یک نتیجه از تقویت
نهادی انعکاس دهند .ظرفیت سازی مانند یک خیابان دو طرفه است که تعامل و همکاری متقابل را می طلبد.
روشهای ایجاد ظرفیت در دیگران برای ترغیب در جلب حمایت همه جانبه:
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 آموزش مستقیم جلب حمایت همه جانبه(مهارتهای رسانه ای ،مهارتهای تحلیلی ،پژوهش های سیاسی) برنامه ریزی جلب حمایت همه جانبه با همدیگر فعایتهای تضمین کننده به گروههای برای توافق با موقعیت سیاستی یا اهداف سیاستی.-

ارائه آموزش و تعلیم در زمینه حقوق بشر

 تقویت نهادها و ارائه آموزش به سیاستگذاران در مورد مشکالت خاص سیاستیسازماندهی حوزه ها
در جلب حمایت همه جانبه ،اغلب دستیابی به نتایج زمانیکه تنها کار میکنید سخت است .اگرچه تعداد کمی از افراد متعهد
نمی توانند برخی اوقات تفاوتهای واقعی ایجاد کنند .سیاستگذاران معموالً بیشتر عالقمند هستند به انچه که شما می گویید
عمل کنند اگر دالیل شما بر گروه بزرگی از مردم بتواند اثر داشته باشد .بیشتر افراد وسازمانهایی که ابتکار جلب حمایت
همه جانبه شما را حمایت می کنند  ،به احتمال بیشتری صدای شما را خواهند شنید.افرادی که از موقعیت سیاسی شما حمایت
می کنند حوزه های شما هستند .در جلب حمایت همه جانبه  ،حوزه گروهی از افراد هست و حوزه مفهوم مهمی در جلب
حمایت همه جانبه است.
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