کتاب دهم
اصول جلب حمايت همه جانبه در حوزه سالمت

کليات کارگاه آموزشي استفاده از جلب حمايت همه جانبه در برنامه های سالمت
مقدمه
جلب حمايت همه جانبه ) (Advocacyمجموعه اي از راهبردها ،برنامه ها و فعاليت هايي است که براي اصالح سياست ها در
سطح جامعه در جهت پيشبرد برنامه هاي سالمت به کار مي رود .سازمان هاي دولتي و غيردولتي ،سياستگزاران و فعاالن
برنامه هاي حمايتي معموال از اين راهبرد براي ايجاد تغيير در سياست ها استفاده مي کنند .در حوزه سالمت ،تالش جلب
حمايت همه جانبه تغيير در سياست هاي عمومي مرتبط با سالمت است تا اهداف و منافع مورد نظر برنامه ها تامين گردد.
برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه مي تواند با اصالح س ياست ها ،قوانين و بودجه هاي جاري ،سياست هاي زيان آور براي
سالمت را متوقف کند ،باعث اجراي سياست هاي مفيد شود ،مسائل و مشکالت را در معرض افکار عمومي و در دستور کار
سياستگزاران قرار دهند ،سبب حرکت اجتماعي و برانگيختگي جامعه در زمينه برنامه مورد نظر شود ،به خلق برنامه هاي
جديد منجر شود و در نهايت کيفيت زندگي افراد ،گروه ها و جوامع را بهبود بخشد.
برآورده ساختن نياز آموزشي فعاالن حوزه سالمت در زمينه جلب حمايت همه جانبه از برنامه هاي سالمت ،عالوه بر اين که
به اثربخشي بيشتر برنامه ها منجر خواهد شد ،آنان را در زم ينه ايفاي نقش به عنوان گروه هاي مرجع در زمينه برنامه هاي
ارتباطي در حوزه سالمت ياري خواهد کرد .اين کارگاه آموزشي با هدف افزايش سطح دانش و مهارت صاحبنظران و فعاالن
حوزه سالمت و اصالح نگرش آنها طراحي شده است.
اهداف رفتاری
انتظار مي رود که در پايان اين کارگا ه آموزشي ،شرکت کنندگان قادر باشند بدون مراجعه به منابع آموزشي:
 .1مفاهيم کليدي مرتبط با جلب جمايت همه جانبه را بيان کنند.
 .2نحوه تعيين موضوع جلب حمايت همه جانبه را توضيح دهند.
 .3مشخصات اهداف کلي و اختصاصي در برنامه هاي جلب حمايت را بيان کنند.
 .4اصول تحليل مخاطب در برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه را توضيح دهند.
 .5رويکرد هاي جلب جمايت همه جانبه را نام ببرند .
 .6ويژگي هاي هر يک از فنون ترغيب کننده در برنامه جلب حمايت همه جانبه را بيان کنند.
 .7عوامل موثر در انتخاب فنون ترغيب کننده را بيان کنند.
 .8در طي کارگاه ،براي يک مشکل فرضي ،برنامه جلب جمايت همه جانبه طراحي کنند.
گروه هدف
گروه هدف اختصاصي در اين برنامه آموزشي ،کارشناسان مسئول واحدهاي آموزش سالمت دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور،
به عنوان افراد مرجع در برنامه هاي آموزشي و اطالع رساني در حوزه سالمت تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
هستند ولي با توجه به اهميت نقش آموزش در فعاليت هاي ساير کارشناسان حوزه سالمت ،محتواي آن مي تواند براي گروه
هاي مختلف کارشناسي نيز مورد استفاده قرار گيرد .با توجه به روش کارگاهي در ارائه اين بخش ،پيشنهاد مي شود تعداد افراد
شرکت کننده در کارگاه از  33نفر تجاوز نکند تا امکان استفاده بهينه از مطالب ارائه شده فراهم گردد.

عناوين مورد بحث
 - 1اصول و مفاهيم برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه
 - 2اصول برنامه ريزي در برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه
 - 3تعيين اهداف و دستورکار برنامه جلب حمايت همه جانبه
 - 4تحليل دست اندرکاران برنامه هاي سالمت
 - 5رويکرد هاي مورد استفاده در راهبرد جلب جمايت همه جانبه
 - 6ابزارها و تکنيک هاي جلب حمايت همه جانبه
 - 7اصول جلب حمايت همه جانبه رسانه ها
 - 8طراحي و توليد پيام هاي جلب حمايت همه جانبه
 - 9تدوين طرح عمل براي برنامه جلب حمايت همه جانبه
- 13طراحي برنامه پايش و ارزشيابي برنامه
مدت زمان برنامه
اين کارگاه در دو روز متوالي برگزار مي شود و شرکت کنندگان در هر روز حداقل هشت ساعت مفيد در کارگاه حضور دارند.
کارگاه متشکل از جلسات عمومي و کار گروهي است.
امکانات مورد نياز برای اجرای برنامه
 - 1مکان کارگاه


سالني با ظرفيت  43نفر ،با ميز  Uشکل ،صندلي هاي راحت و تجهيزات صوتي مناسب



فضاي مناسب براي برگزاري جلسات کار گروهي مجزا از سالن اصلي داراي ميز و صندلي و وايت برد



پرده نمايش و اورهد ،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر ،وايت برد و ماژيک وايت بورد

- 2مواد مصرفي


فولدر يا کالسور حاوي چند برگه سفيد  ،A4خودکار و بسته آموزشي کارگاه



طلق شفاف و ماژيک آن ثبت نتايج کارهاي گروهي



پذيرايي متناسب با امکانات موجود

نحوه ارزيابي شرکت کنندگان


ارزيابي ابتدايي شرکت کنندگان با استفاده از پيش آزمون طراحي شده



ارزيابي مرحله اي با استفاده از پرسش هاي مرحله اي و سنجش ميزان حضور فعال شرکت کنندگان



ارزيابي پاياني شرکت کنندگان با استفاده از پس آزمون طراحي شده



الزمه تعميق يادگيري و ارتقاي سطح مهارت شرکت کنندگان ،طراحي يک برنامه جلب حمايت همهه جانبهه در حهوزه
فعاليت کاري شرکت کنندگان است که مي توان ارائه آن را به عنوان شرط دريافت گواهي نهايي برنامه آموزشي تعيين
کرد.
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روز اول کارگاه
ساعت

مجری

موضوع

زمان

خوشامدگويي و بيان اهداف کارگاه

 23دقيقه

معارفه و انجام پيش آزمون

 43دقيقه

اصول و مفاهيم جلب حمايت همه جانبه

 43دقيقه

استراحت و پذيرايي

 23دقيقه

تعيين دستورکار جلب حمايت همه جانبه

 43دقيقه

انجام کار گروهي1

 63دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهي 1

 23دقيقه

دبيران گروه ها

نماز و ناهار

 63دقيقه

-

تعيين اهداف برنامه جلب حمايت همه جانبه

 43دقيقه

انجام کار گروهي2

 63دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهي 2

 23دقيقه

دبيران گروه ها

جمع بندي مطالب روز اول

 13دقيقه

-

-

روز دوم کارگاه
ساعت

مجری

موضوع

زمان

خالصه مطالب روز اول

 13دقيقه

تحليل دست اندرکاران

 43دقيقه

انجام کارگروهي3

 63دقيقه

شرکت کنندگان

استراحت و پذيرايي

 33دقيقه

-

ارائه نتايج کار گروهي3

 33دقيقه

دبيران گروه ها

پيام در برنامه جلب حمايت همه جانبه

 43دقيقه

رويکردها و فنون جلب حمايت همه جانبه

 53دقيقه

نماز و ناهار

 63دقيقه

-

انجام کار گروهي 4

 63دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهي 4

 43دقيقه

دبيران گروه ها

جمع بندي کارگاه و ارزشيابي پاياني

 33دقيقه

-

پرسش های پيش آزمون /پس آزمون )(Pretest/Posttest
 .1هدف اصلي در راهبرد جلب حمايت همه جانبه ) (Advocacyکدام است؟
الف -ترويج يک ايده ،فکر يا رفتار در بين افراد جامعه
ب -تغيير در سياست هاي عمومي جامعه نسبت به موضوع مورد نظر
ج -هدايت منابع مالي و انساني به سمت حل مشکل مورد نظر
د -جلب مشارکت جامعه در برنامه هاي مورد نظر
 .2تفاوت اصلي راهبرد جلب حمايت همه جانبه با راهبرد اطالعات ،آموزش و ارتباط ) (IECچيست؟
الف Advocacy -از نظر زماني مقدم بر  IECاست.
ب -اهميت جلب حمايت همه جانبه و تاثير آن در حوزه سالمت بيشتر از  IECاست.
ج -گروه هدف  IECگيرندگان خدمت هستند ولي در  Advocacyافراد يا گروه هاي کليدي و تاثيرگذار مدنظر هستند.
د -ميزان کارآيي و اثربخشي برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه بيشتر از برنامه هاي  IECاست.
 .3گام اول در تدوين برنامه جلب حمايت همه جانبه در حوزه سالمت چيست؟
الف -شناسايي افرادي که در برنامه مورد نظر ما تاثيرگذارند و اطالع از نظرات آنها
ب -تعيين موضوعاتي که حل آنها نيازمند راهبرد جلب حمايت همه جانبه است
ج -تعيين اهداف اختصاصي برنامه
د -برآورد ميزان بودجه مورد نياز برنامه
 .4در اولويت بندي و انتخاب موضوع برنامه جلب حمايت ،کدام معيار اهميت بيشتري دارد؟
الف -تناسب با ماموريت سازمان عمل کننده
ب -بزرگي گروهي که تحت تاثير قرار مي دهد
ج -فراهم بودن منابع الزم براي مداخله در آن
د -تعداد زياد افراد يا گروه هاي دست اندرکار مرتبط با آن
 .5در تعيين اهداف اختصاصي برنامه کداميک از موارد زير از معيارهاي  SMARTنيست؟
الف -نتيجه محور بودن اهداف اختصاصي
ب -دست يافتني بودن اهداف اختصاصي
ج -قابل اندازه گيري بودن اهداف اختصاصي
د -حساس بودن جامعه نسبت به اهداف اختصاصي
 .6در دسته بندي دست اندرکاران ) (Stakeholdersکدام مورد زير وجود ندارد؟
الف -مخالفان
ب -شرکا
ج -تصميم گيرندگان
د -مجريان برنامه
 .7در تحليل دست اندرکاران کدام مورد اهميت چنداني ندارد؟
الف -سطح دانش و نگرش آنها نسبت به موضوع
ب -ميزان تاثيرات بالقوه آنها بر موضوع

ج -گروه هاي ثانويه اي که مي توانند بر آنها تاثير بگذارند
د -شيوع موضوع در بين آنها
 .8کدام مورد از ويژگي هاي ضروري براي جلب حمايت کنندگان به شمار نمي رود؟
الف -داشتن تجربه کاري در زمينه موضوع مورد نظر
ب -داشتن مدرک دانشگاهي معتبر در زمينه موضوع مورد نظر
ج -برخورداري از تجربه سازماندهي ،اداره کردن و بسيج گروه هاي مختلف
د -توانايي برقراري ارتباط موثر با ديگران
 .9استفاده از تکنيک چانه زني يا اعمال نفوذ ( )lobbyingبراي کدام گروه دست اندرکاران مناسب تر است ؟
الف -ذي نفعان
ب -شرکا
ج -مخالفين
د -تصميم گيرندگان
 .13تکنيک مناظره ) (Debatingبراي تاثيرگذاري بر روي کدام گروه دست اندرکار مناسب است ؟
الف -ذي نفعان
ب -شرکا
ج -مخالفين
د -تصميم گيرندگان

اصطالحات و مفاهيم پايه در جلب حمايت همه جانبه در برنامه های سالمت
جايگاه راهبرد جلب حمايت همه جانبه ) :(Advocacyب سياري از برنامه هايي که در حوزه سالمت با هدف تغيير رفتار
طراحي مي شوند ،بدون اصالح ديدگاه تصميم گيرندگان و ايجاد تغيير در سياست هاي عمومي جامعه امکان پذير نيست.
مکانيسم هايي که براي عملياتي کردن منشور اتاوا ) (Ottawa Charterبراي ارتقاي سالمت پيشنهاد شده ،نشانگر آن است
که در کنار توسعه مهارت هاي فردي و بازنگري در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني ،نياز جدي به اصالح سياست عمومي
مرتبط با سالمت ،ايجاد محيط هاي حامي سال مت و تقويت اقدامات بخش هاي مختلف جامعه براي مشارکت در برنامه هاي
مربوط به سالمت وجود دارد .موفقيت اجراي مکانيسم هاي فوق ،نيازمند حمايت همه جانبه افراد ،سازمان ها و بخش هاي
کليدي جامعه از برنامه هاي سالمت است و در اين راستا راهبرد جلب حمايت همه جانبه راهبردي اساسي به شمار مي رود.
کسب موفقيت در بسياري از موضوعات حوزه سالمت نيز نيازمند استفاده از اين راهبرد است و با توجه به اهميت آن و نيز
لزوم هماهنگي و همدلي بخش هاي مختلف جامعه براي فعاليت در اين عرصه حساس و مستعد سوء تفاهم ،بدون حمايت همه
جانبه سياستگزاران و تصميم گيرندگان و نيز بسيج گروه هاي اجتماعي ،اهداف مورد نظر و رفع نيازهاي جامعه در اين بخش،
دست يافتني نخواهد بود .اين مجموعه شامل خالصه اي از اصول و مفاهيم کليدي جلب حمايت همه جانبه و بيان مراحل
اجرايي استفاده از الگوي جلب حمايت همه جانبه در حوزه سالمت است .اميد است که تالش طراحان و مجريان برنامه هاي
سالمت کشور براي جلب توجه و حمايت همه جانبه دست اندرکاران برنامه ها اعم از رهبران و تصميم گيرندگان ،شرکا ،ذي
نفعان و حتي مخالفين و رقباي برنامه ها بتواند با تاثيرگذاري بر سياست هاي عمومي مرتبط با اين حوزه ،ميزان موفقيت و
اثربخشي برنامه هاي نظام سالمت را افزايش دهد .در تمام بخش هاي اين متن ،جلب حمايت همه جانبه را به عنوان معادل
فارسي براي  Advocacyدرنظر گرفته شده است.
تعريف جلب حمايت همه جانب Advocacy :در فرهنگ لغات به معناي دفاع کردن و حمايت از فرد ،موضوع يا جنبشي
خاص آمده است .آن را "کسب حمايت عمومي براي يک ايده ،عمل يا باور" نيز معنا کرده اند .چند نمونه از تعاريفي که در
منابع مختلف براي جلب حمايت همه جانبه آمده است ،در زير آمده است:
 هدايت سياست عمومي به سوي پيشرفت زندگي افرادي که صداي ضعيف تر و قدرت کمتري دارند.
 تالش براي تاثيرگذاري بر سياست هاي عمومي جامعه با استفاده از اشکال مختلف ارتباطات ترغيب کننده که مخاطب
آن افرادي هستند که مسووليت راهنمايي يا کنترل رفتارهاي سازماني ،اجتماعي و گاه فردي را برعهده دارند.
 فرآيندي که در آن افراد و سازمان ها تالش مي کنند تا بر تصميم گيري هاي مرتبط با سياست هاي عمومي تاثير
بگذارند.
براي جلب حمايت همه جانبه از سالمت ) (Health Advocacyنيز تعاريف زير پيشنهاد شده است:
 مجموعه اي از راهبردها ،برنامه ها و فعاليت هايي مي دانند که اجرا مي شود تا سياست ها در جهت منافع برنامه مورد
نظر اصالح گردد و تالش آن براي تغيير در سياست هاي عمومي مرتبط با سالمت است تا اهداف و منافع مورد نظر
برنامه ها تامين گردد.
 استفاده از رويکردها ،فرآيندها ،دستورالعمل ها ،منابع و راهکارهاي اختصاصي از سوي گروه يا جمعيتي خاص است که
براي ايجاد تغيير اجتماعي يا سازماني و تاثيرگذاري بر سياست عمومي يا خصوصي به کار گرفته مي شود.
حمايت کنندگان سالمت ) (Health Advocatesتوانايي آن را دارند که در موضوعات سالمت ،دولت ها ،سازمان ها و
افراد جامعه را تحت تاثير قرار دهند و زمينه را براي رفع مشکالت فراهم سازند .به همين دليل در حوزه آموزش و ارتقاي

سالمت ،جلب حمايت همه جانبه را يکي از الگوهاي تغيير محيطي ) (Environmental Change Modelsبه حساب مي
آورند .شناخت اصول و مفاهيم کليدي اين راهبرد و استفاده درست از آن در جهت اهداف نظام سالمت ،در کنار اقدامات
آموزشي و ارائه خدمات سالمت مي تواند اثربخشي اقدمات ما را در اين زمينه افزايش دهد.
برنامه ريزی برای جلب حمايت همه جانبه :مراحل برنامه ريزي براي استفاده درست از راهبرد جلب حمايت همه جانبه در
حوزه سالمت به ترتيب زير است:
 .1شناسايي و تحليل مشکل :هر جامعه مشکالت سالمت خاص خود را دارد که براساس منابع اطالعاتي موجود و فعاليت
هاي پژوهشي انجام شده در سطح آن جامعه شناسايي و تحليل مي شوند .برخورد با عوامل موثر بر بروز مشکالت سالمت،
نيازمند اطالع دقيق از جامعه هدف است و استفاده از منابع مختلف و روش هاي متنوع تعيين نياز مقدمات شناسايي
موضوعات جلب حمايت همه جانبه را فراهم مي سازد .با توجه به محدوديت منابع و امکانات و نيز اهميت متفاوت مشکالت به
دست آمده ،اولويت بندي ضروري است و به همين دليل استفاده از معيارهاي تعيين اولويت ها متناسب با جامعه هدف و
ماهيت مشکالت ،نقش مهمي در انتخاب درست مشکالت دراولويت دارند .آنچه بعد از تعيين مشکل سالمت و شروع استفاده
از راهبرد جلب حمايت همه جانبه براي برخورد با اين مشکل دارد ،تعيين راه حل هاي سياستگزاري )(Policy Solution
براي آن است که تعيين دستور کار ) (Agendaبرنامه جلب حمايت همه جانبه ناميده مي شود .بررسي سياست هاي موجود
ج امعه ،وضعيت تهديدها و فرصت ها و شناسايي عوامل غيررفتاري موثر بر مشکالت سالمت شناسايي شده ،از جمله
راهکارهاي مناسب براي کسب اطالعات براي تعيين دستور کار برنامه جلب حمايت همه جانبه است.

کار گروهي 1
با شيوه بارش افکار ،موضوعاتي را که در حوزه سالمت منطقه خود نيازمند مداخله مناسب است را استخراج کنيد و سپس با
استفاده از روش مناسب پنج موضوع نهايي را انتخاب کنيد.
با استفاده از معيارهاي نوشته شده يا ساير معيارهاي مورد توافق اعضاي گروه ،يکي از موضوعات را به عنوان موضوع نهايي
طراحي برنامه جلب حمايت همه جانبه انتخاب کنبد.
دستورکار برنامه جلب حمايت همه جانبه را براي موضوع انتخاب شده بنويسيد.
اولويت بندی و تعيين موضوع دستور کار برنامه جلب حمايت همه جانبه

رديف

قرار مي دهد

منطقه دارد
افراد زيادي از جامعه را تحت تاثير

تاثير قابل توجهي بر برنامه هاي سالمت

با ماموريت سازمان تناسب دارد

جوابگويي است

5

بسيج کند
با مداخالت جلب حمايت همه جانبه قابل

4

مي تواند گروه ها و ذي نفعان بسياري را

3

جمع امتيازات

2

رتبه در اولويت بندي

1

 .2تدوين اهداف کلي و اختصاصي جلب حمايت همه جانبه
پس از تعيين مشکالت سالمت نيازمند جلب حمايت همه جانبه و مشخص شدن اولويت برنامه ها ،اهداف برنامه تعيين مي
شود .هدف کلي موضوع اصلي برنامه حمايت همه جانبه است که رسيدن به آن نياز به دوره هاي ميان مدت يا طوالني مدت
دارد و حاصل بيان دورنما يا ديدگاه مجموعه است ،در حالي که اهداف اختصاصي کوتاه مدت تر و عمل محورتر هستند.
انتخاب اهداف اختصاصي برنامه جلب حمايت همه جانبه به عوامل مختلفي بستگي دارد که از جمله آنها مي توان به وضعيت
سياسي جامعه ،احتمال موفقيت برنامه ،اطالعات موجود ،منابع الزم براي پشتيباني از برنامه ،ظرفيت سازماني و دانش و مهارت
کارکنان بر روي فرآيند تعيين اهداف برنامه اشاره کرد .با تعيين اهداف اختصاصي مشخص مي شود قرار است چه سياستي
تغييرکند) ،(Policy Action or Decisionچه کسي قرار است اين تغيير سياست را انجام دهد (Policy Actor or
) ،Decision-makerقرار است در چه زماني ) (Timelineتغيير رخ دهد و ميزان مورد نظر براي اين تغيير چقدر است
).(Degree of Change

کار گروهي 2
با توجه به دستورکار انتخاب شده ،ابتدا هدف کلي برنامه خود را بنويسيد.
براي موضوع انتخاب شده و با توجه به معيارهاي اصلي در نوشتن اهداف اختصاصي ،اهداف اختصاصي مناسب بنويسيد و
سپس هر يک را بر اساس جدول مقايسه اهداف بررسي کنيد.

تعيين اهداف جلب حمايت همه جانبه در برنامه های سالمت
دستور کار جلب حمايت همه جانبه:
هدف کلي:
اهداف اختصاصي:

 .3شناسايي و تحليل دست اندرکاران )(Stakeholders
در ط راحي برنامه جلب حمايت همه جانبه از برنامه هاي سالمت ،شناسايي دست اندرکاران برنامه هاي سالمت اقدامي
کليدي به حساب مي آيد .شناسايي و تحليل افراد ،گروه ها و سازمان هايي که مستقيم يا غيرمستقيم بر برنامه تاثير مي
گذارند يا از نتايج برنامه تاثير مي پذيرند ،جهت اصلي برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه در حوزه سالمت را مشخص مي
کند .دست اندرکاران هر برنامه شامل چهار دسته زير هستند:
 ذی نفعان ) :(Beneficiariesافراد ،گروه ها يا سازمان هايي که مستقيم يا غيرمستقيم از نتايج اقدامات ما سود
خواهند برد .تعيين اين دسته از افراد يا گروه ها و برقراري ارتباط درست و مناسب با آنها مي تواند رسيدن به اهداف
برنامه را تسهيل نمايد.
 تصميم گيرندگان ) :(Decision-makersتدوين سياست ها و رد و قبول برنامه ها را برعهده دارند و تصميمات
آنها در اجرا يا عدم اجراي برنامه ها نقشي کليدي دارد.
 شرکا ) :(Partnersبا توجه به اهداف و مشکالت اختصاصي مشترکي که دارند ،مي توانند براي پيگيري آنها با
يکديگر متحد شوند .آنان مسائل مشترک را مورد توجه قرار مي دهند ،براي رفع مشکالت جديد منابع و استعداد ها
را ترکيب مي کنند و اهداف بزرگ تري را نسبت به يک گروه يا فرد مي توانند مديريت کنند.
 مخالفين ) :(Adversariesبه شکلي رقباي برنامه ها به شمار مي روند و موفقيت برنامه هاي مورد نظر ،با ضرر
آنان همراه است .اين گروه در مقابل اجراي برنامه ها مقاومت کنند .شناسايي داليل مخالفت آنان و استفاده از فنون
مناسب براي مديريت اين داليل ،در مقايسه با ناديده گرفتن و يا مقابله با آنها نتايج مطلوب تري دارد.
تحليل گروه مخاطب با دسته بندي مخاطبين ) (Audience Segmentationو کوچک کردن آنها آغاز مي شود که در آن
با استفاده از معيارهاي مختلف ،دست اندرکاران برنامه مورد نظر به گروه هاي کوچک تر که ويژگي هاي مشابهي دارند و
همگون تر هستند ،تقسيم مي شوند تا امکان طراحي و اجراي پيام هاي موثر و متناسب با ويژگي هاي هر دسته وجود داشته
باشد .توجه به متغيرهاي جمعيتي مانند سن ،جنس ،منطقه سکونت ،وضعيت اقتصادي اجتماعي ،وضعيت تاهل و نيز
متغيرهاي شناختي رفتاري شامل باورها  ،ديدگاه ها ،سطح دانش و نگرش آنها نسبت به موضوع و نيز رفتار هر دسته مي تواند
دسته بندي دقيق تري را موجب شود که موفقيت بيشتري را براي برنامه به دنبال خواهد داشت.
پس از انتخاب و دسته بندي مخاطب برنامه جلب حمايت همه جانبه ،شناسايي آنها در دستور کار قرار مي گيرد .استفاده از
عوامل زير در شناسايي درست اين گروه ها موثر خواهد بود:


ميزان آشنايي گروه دست اندرکار با گروه يا سازمان ما



ميزان دانش گروه دست اندرکار از موضوع جلب حمايت همه جانبه



ميزان توافق گروه دست اندرکار با جايگاه ما در برخورد با موضوع جلب حمايت همه جانبه



ميزان حمايت قبلي و بالقوه گروه دست اندرکار از موضوع جلب حمايت همه جانبه



اندازه گروه دست اندرکار و مکان قرارگيري آنها



تاثيرات بالقوه آنها بر موضوع جلب حمايت همه جانبه

 گروه هاي ثانويه اي که مي توانند بر دست اندرکار برنامه ما تاثير بگذارند

کار گروهي 3
 - 1برا ي دستورکار انتخاب شده خود و براساس اهداف اختصاصي نوشته شده ،دست اندرکاران برنامه را مشخص کنيد.
براي هر گروه کلي ،دسته هاي کوچک تر را تعيين نماييد و به دسته اختصاصي برنامه خود برسيد.
 - 2در مورد معيارهاي زير براي هر دسته اختصاصي از دست اندرکاران بحث کنيد.


ميزان آشنايي گروه دست اندرکار با گروه يا سازمان ما



ميزان دانش گروه دست اندرکار از موضوع جلب حمايت همه جانبه



ميزان توافق گروه دست اندرکار با جايگاه ما در برخورد با موضوع جلب حمايت همه جانبه



ميزان حمايت قبلي و بالقوه گروه دست اندرکار از موضوع جلب حمايت همه جانبه



اندازه گروه دست اندرکار و مکان قرارگيري آنها



تاثيرات بالقوه آنها بر موضوع جلب حمايت همه جانبه



گروه هاي ثانويه اي که مي توانند بر دست اندرکار برنامه ما تاثير بگذارند

 - 4توليد پيام جلب حمايت همه جانبه
پس از تعيين دستور کار ،اهداف اختصاصي و تحليل مخاطبين ،توليد پيام هاي برنامه مورد توجه قرار مي گيرد .پيام به عنوان
بخش مهم ارتباط با مخاطب ،مي تواند اطالعات بدهد ) ،(Informانگيزه بخش باشد) ،(Motivateقانع کند )(Persuade
و به سمت عمل رهنمون سازد ) .(Move to Actionالزمه ايفاي نقش اثربخشي يک پيام ،رعايت استانداردها و اجزاي
اساسي در فرآيند توليد اصلي پيام است:


محتواي پيام ) :(Contentايده اصلي پيام است و در آن مشخص مي شود که کدام ديدگاه را مي خواهيد به
مخاطب خود منتقل کنيد؟ و مخاطب از پيام شما بفهمد؟



زبان ) :(Languageکلماتي که براي ارتباط با مخاطب به کار مي گيريم ،زبان را شکل مي دهد .مطمئنا ارتباط با
يک پژوهشگر با ارتباط با يک گروه از جوانان زبان متفاوتي خواهد داشت .آيا کلمات مورد استفاده در پيام روشن و
واضح هستند يا افراد مختلف ،برداشت هاي متفاوتي از آن دارند؟ آيا زبان به کار رفته در پيام متناسب با گروه هدف
است؟



فرستنده پيام يا منبع ) :(Messenger/Sourceفردي که پيام را منتقل مي کند .آيا فرستنده پيام مورد وثوق
مخاطب است؟ آيا امکان آن وجود دارد که براي انتقال پيام به مخاطبين ،از مشارکت نمايندگان يک جامعه کمک
گرفته شود؟



شکل انتقال پيام يا رسانه ) :(Format/Mediumنحوه انتقال يک پيام و مجرايي که براي اين هدف مورد
استفاده قرار مي گيرد .بايد به سئواالتي مانند اين پاسخ داده شود :کدام فورمت براي انتقال پيام به مخاطب تاثير
بيشتري دارد؟ ارتباط چهره به چهره بيشتر تاثير مي گذارد يا يک طومار امضاشده يا يک برنامه راديويي تلويزيوني؟
براي هر يک از دست اندرکاران و مخاطبين برنامه کدام فورمت يا رسانه مناسب تر است؟ عوامل تعيين کننده
فورمت انتقال پيام عبارتند از:
الف -هزينه :استفاده از برخي اشکال انتقال پيام مانند راديو و تلويزيون ممکن است پرهزينه باشد و تالش جلب
حمايت کنندگان براي کاهش هزينه هاي استفاده از اين رسانه ها اهميت دارد.
ب -خطر :جلب حمايت همه جانبه نسبت به فعاليت هاي آموزشي يا تبليغات رسانه اي خطرات بيشتري به دنبال
دارند ،به ويژه وقتي که موضوع انتخاب شده در جامعه مورد اختالف يا مناقشه باشد .در اين موارد استفاده از مناظره
هاي عمومي و جل سات بحث زنده که در آن به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شده باشد مي تواند خطرات کمتري
داشته باشد .برنامه ريزي براي انتخاب انتقال دهندگان پيام در کاهش خطر موثر است.
ج -در معرض ديد بودن :قرار گرفتن در معرض ديد دست اندرکاران مي تواند جلب حمايت کنندگان و پيام آناه را
مهم تر جلوه دهد .استفاده از فرصتي که در زمان حضور يک شخص مهم و کليدي براي بازديد از مکان يا پروژه
خاصي فراهم مي شود ،مي تواند باعث اثربخش تر شدن فعاليت هاي جلب حمايت شود.
د -زمان و مکان :در تعيين فورمت انتقال پيام ،اين که کجا و کي قرار است پيام جلب حمايت همه جانبه منتقل
گردد بسيار مهم است .استفاده از موقعيت مراسم ها و روزهاي خاص در طول سال ،از قبيل روز مادر ،روز جهاني
بهداشت ،روز کارگر و  ...براي انتقال پيام جلب حمايت موثر است.

براي پيام هاي جلب حمايت همه جانبه ،سبک هاي مختلفي وجود دارد:

 .1جاذبه عاطفي در برابر جاذبه منطقي پيام :پيامي که با تحريک عواطف و احساسات بر گروه مخاطب تاثيرمي گذارد با
پيامي که با بيان جوانب منطقي يک موضوع ،نظر مخاطبين را جلب مي کند ،متفاوت است .هر يک از اين دو سبک ،براي
گروه مخاطب خاص و شرايط ويژه اي کاربرد دارد.
 .2جاذبه منفي در برابر جاذبه مثبت پيام :در يک پيام ممکن است بيان نقاط منفي حاصل از وضعيت موجود مرتبط با
موضوع مدنظر باشد در حالي که در پيام ديگري به جوانب مثبت تغيير در موضوع برنامه پرداخته مي شود.
 .3جاذبه فردی در برابر جاذبه جمعي پيام :پيام هايي که براي تک تک افراد و با هدف تاثيرگذاري بر فرد طراحي و
منتشر مي گردند با پيام هايي که ديدگاه جمعي دارند ،متفاوت خواهند بود..
 .4جاذبه تکراری در برابر جاذبه يک باره پيام :بعضي از پيام ها به صورت تکراري منتشر مي شوند در حالي که بيان
برخي ديگر تنها يک بار کاربرد دارد.
 .5جاذبه نتيجه مشخص پيام در برابر جاذبه پايان باز پيام :پيام هايي که نتيجه گيري را برعهده گيرنده پيام مي گذارد
با پيام هايي که به صورت واضح و شفاف نتيجه گيري مي کنند ،تفاوت دارند.
انتخاب هر يک از اين سبک هاي پيام در برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه ،بستگي به موضوع ،اهداف و نتايج تحليل
مخاطب دارد .به عبارت ديگر مهارت فردي که در جهت جلب حمايت همه جانبه براي برنامه اي تالش مي کند ،در انتخاب
درست و بجاي سبک پيام باعث اثربخشي بيشتر پيام خواهد شد.

اجزای کليدی در پيام های جلب حمايت همه جانبه را مي توان در موارد زير خالصه کرد:
 )1توصيف موضوع در پيام :معرفي و بيان واضح و روشن موضوعي که جلب حمايت براي آن مورد نظر است ،هسته اصلي
پيام هاي جلب حمايت همه جانبه را تشکيل مي دهد.
 )2بيان بزرگي موضوع :معرفي موضوع در پيام به تنهايي کافي نيست .پرداختن به بزرگي و اهميت موضوع مورد نظر است
که باعث مي شود توجه مخاطب به مساله مورد نظر جلب گردد .بيان نتايج و تبعات حاصل از مساله و مقايسه آن با آنچه
که براي گروه مخاطب قابل فهم و درک است و استفاده از ابزارهاي مناسب مانند اعداد و ارقام مفيد است.
 )3بيان تاثير منفي مشکل بر جامعه يا گروه هاي جمعيتي :عالوه بر بيان بزرگي و اهميت موضوع ،ذکر تاثيرات منفي حاصل
از موضوع بر جامعه در پيام ضروري است.
 )4بيان اين که دست اندرکاران چه کاري مي توانند براي توجه به موضوع انجام دهند :پيامي که حاوي انتظارات از گروه
مخاطب ،تکليف گروه مخاطب پيام را مشخص مي کند.
ساده ترين شکل پيام ،مجموعه اي از جمله ) ،(Statementشواهد ) (Evidenceو مثال ) (Exampleاست که با رعايت
موارد فوق در تعيين محتوا و شکل پيام ،دست يافتني خواهد بود.
 - 5انتخاب و اجرای راهبرد جلب حمايت همه جانبه
الف -رويکردها ) (Approachesدر برنامه های جلب حمايت همه جانبه
 درگير کردن رهبران جامعه ) :(Leaders Involvementمنظور از رهبران جامعه ،کساني هستند که در تسهيل
فرآيند تغيير در زمينه مشکالت سالمت جامعه تاثير مهمي دارند و مشارکت آنان در مراحل طراحي ،اجرا و ارزشيابي

برنامه هاي مختلف حوزه سالمت مي تواند با کاستن از ميزان مخالفت هاي آنها با برنامه به جلب حمايت آنان منجر
شود .اين رهبران را مي توان به سه گروه تقسيم کرد :قانونگزاران که وظيفه وضع قوانين را بر عهده دارند،
سياستگزاران که سياست ها را شکل مي دهند و تصميم گيرندگان که وظيفه دارند که سياست ها را اجرا کنند.
استفاده از محيط هاي رسمي(جلسات  ،سمينارها و کنفرانس ها) و غير رسمي (تجمع هاي عمومي ،جشنواره ها و
رخدادهاي ورزشي ،داخل منازل) و نيز روش هاي مستقيم (جلسات ،نامه نگاري ها و رسانه ها) و غيرمستقيم (از طريق
همکاران ،دوستان و همسران آنها) براي درگيرکردن رهبران جامعه براي جلب حمايت همه جانبه آنها کاربرد دارد.
 ايجاد شراکت و ائتالف ) :(Partnership Building and Coalitionشراکت (ائتالف) ،توسط گروه هايي از
افراد شکل مي گيرد که براي رسيدن به اهداف همسو و مشترک (و نه لزوما يکسان) به يکديگر مي پيوندند .اين ائتالف
ها ممکن است رسمي يا غير رسمي ،دائمي يا موقت باشند .افزايش قدرت حمايت ،امنيت تالش هاي جلب حمايت ،چند
برابر کردن منابع موجود مالي و انساني ،افزايش منابع مالي و برنامه اي ،تقويت مشروعيت و تاثير تالش ها ،کمک براي
ايجاد رهبري جديد در برنامه ها و تشکيل شبکه هاي سازماني از جمله مزاياي ايجاد شراکت به شمار مي روند و در
مقابل ،بازماندن از ساير امور مربوط به گروه يا سازمان ،به خطر افتادن احتمالي موقعيت افراد در طي روند شکل گيري
ائتالف ،تاثيرپذيري شراکت از سازمان هاي بزرگتر و در نهايت به خطر افتادن کليه فعاليت هاي جلب حمايت در صورت
شکست خوردن ائتالف از جمله معايب آن به شمار مي روند.
 کار با رسانه های جمعي) :(Working with Mass Mediaنفوذ باالي رسانه هاي جمعي در جوامع مختلف و
تاثير برنامه هاي آنها در حال افزايش است .داليل استفاده از اين رسانه ها در برنامه جلب حمايت همه جانبه در موارد
زير خالصه مي شود:
 )1قابل رويت کردن برنامه يا سازمان براي جامعه (شناسايي برنامه يا سازمان)
 )2اطالع رساني به تصميم گيرندگان و عموم جامعه در مورد فعاليت ها
 )3تحريک کردن بحث در زمينه مشکل مورد نظر
 )4ايجاد حمايت عمومي از فعاليت ها و سازمان
 )5افزايش جلب منابع ،عضويت و يا حاميان جنبش مورد نظر
براي داش تن يک پوشش رسانه اي مناسب براي برنامه مورد نظر ،توجه به اين موارد ضروري است:
 )1سرمايه گزاري روي برقراري ارتباطات رسانه اي
 )2حفظ ارتباط با کمک روش ها ،فنون و تکنولوژي هاي رسانه اي
 )3تسهيل دستيابي اصحاب رسانه ها به اطالعات و داده هاي مربوطه
 )4رفتار همراه با احترام با دست اندرکاران رسانه ها
 )5توجه به  5Fدر ارتباطات رسانه اي :سريع ) ،(Fastمبتني بر حقيقت ) ،(Factualصريح ) ،(Frankمنصفانه ) (Fairو
دوستانه )(Friendly
 )6ايجاد کانالي براي ارتباط منظم با دروازه بان هاي رسانه اي
 )7قدرداني از خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها از طريق اعطاي جوايز و دادن ساير انگيزه بخش ها)

 بسيج گروه های اجتماعي ) :(Mobilizing the Community Groupsتبديل مردم و گروه ها از حالت منفعل
و تماشاگر به افراد مشارکت جو و فعال عالوه بر اين که اعتبار ،مشروعيت و قدرت اعمال نفوذ بر سياستگزاران را افزايش
خواهد داد ،ب اعث افزايش اعتماد و کارايي و عزت نفس آحاد جامعه مي شود و برنامه را از حالت متخصص محوري خارج
خواهد ساخت .هدف از بسيج گروه هاي اجتماعي را مي توان در موارد زير خالصه کرد:
 .1جلب توجه رهبران جامعه به جمعيت هدف و مسائل آن براي تشويق به اقدام الزم
 .2دريافت بازخورد از نيازها و احساسات جامعه
 .3کمک به جمع آوري داده هاي مربوط به مساله مورد نظر
 .4انتشار اطالعات در بين مردم و ايجاد حمايت عمومي از مشکل مورد نظر
براي سازماندهي و بسيج گروه هاي اجتماعي اين اقدامات ضروري است:
 )1درگيرساختن رهبران جامعه ،تاثيرگذاران و رهبران مذهبي
 )2شناسايي گروه هاي کليدي و شاخص موجود
 )3شناسايي کانال هاي اطالع رساني موجود در جامعه
 )4سازماندهي گروه ها شامل شناسايي اعضاي گروه ها ،رهبران آنها و وجوه مشخصه آنان
 )5بسيج گروه ها از طريق نشست هاي محلي ،بحث هاي گروهي ،رسانه هاي سنتي و مردمي ،سرگرمي
 ظرفيت سازی ) :(Capacity Buildingايجاد زير ساخت هاي الزم براي برنامه هاي سالمت محور ضرورتي غيرقابل
انکار است .ظرفيت سازي شامل ايجاد نظام رهبري ،گسترش شبکه جلب کنندگان حمايت همه جانبه ،توانمندسازي و
حفظ دانش و مهارت کافي در نيروي انساني ،تخصيص منابع الزم برنامه ،ايجاد زمينه شراکت براي حمايت از تغييرات
مورد نظر ،خلق ذي نفعان متعدد و تدوين نظام هاي اطالعاتي براي تقويت نوآوري ها و باالخره هماهنگي و مديريت
برنامه هاي اجتماعي مورد نياز براي تغيير مورد نظر خواهد بود.
ويژگي های جلب حمايت کنندگان :جلب حمايت کنندگان بايد از ويژگي هاي زير برخوردار باشند:
 .1زمينه و مهارت های آکادميک :زمينه و تجربه آکادميک در حوزه ارتباطات ،تجربه کاري در زمينه موضوع مورد نظر،
تجربه در سازماندهي و بسيج گروه ها ،مهارت و توانايي در صحبت با عموم مردم و اداره گروه ها ،توانايي در يادداشت
برداري و نوشتن مقاله ،تجربه در کار با رسانه ها ،اشراف داشتن به پژوهش و توانايي تبديل اطالعات حاصل از پژوهش ها
به پيام هاي جلب حمايت همه جانبه.
 .2خصوصيات فردی :خوش برخورد ،توانا در برقراري ارتباط با ديگران و خوب گوش کردن ،عالقمند به کار کردن با
مردم در سطوح مختلف ،تمايل به آموزش ديدن و آمادگي براي ارتقاي حرفه اي ،متعهد نسبت به برنامه مورد نظر
 استفاده از نظام های حقوقي ) :(Utilizing the Legal Systemsتالش براي تدوين قوانين حامي سالمت باروري
و نظارت بر اجراي دقيق آنها ،رويکرد ديگري است که در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه مورد
توجه قرار مي گيرد .شناخت شکاف هاي حقوقي و قانوني در جامعه و توجه به علل عدم اجراي قوانين موجود در جامعه،
فعاليت ها و برنامه هاي جلب حمايت همه جانبه را جهت خواهد داد و تدوين اين قوانين زمينه را براي کسب حمايت
سياستگزاران و تصميم گيرندگان آماده خواهد ساخت.

ب -فنون ترغيب سازی
عملياتي کردن هر يک از رويکردهايي که در باال توضيح داده شد نيازمند شناخت و استفاده از روش ها و تکنيک هاي ترغيب
سازي است .استفاده از هر يک از اين فنون ،براي گروه مخاطب خاص و در شرايط ويژه اي کاربرد دارد .اين فنون در برنامه
هاي جلب حمايت همه جانبه کاربرد دارند:


ايجاد فشار )(Pressuring



حساس سازي )(Sensitizing



مذاکره )(Negotiation



چانه زني يا اعمال نفوذ )(Lobbying



دادخواهي )(Petitioning



مناظره )(Debating



گفتگو )(Dialoguing



بسيج کردن )(Mobilizing



فنون رسانه اي )(Media Techniques

سه ويژگي عمده ايي که اين فنون را از يکديگر مجزا مي کند و براي آنها کاربردهاي اختصاصي تعريهف مهي کنهد عبارتنهد از:
قصدي که از اجراي آن مدنظر است ،نوع حضور و پيش فرض.
در حساس سازي ،قصد ترويج موضوع مورد نظر و نوع حضور ،مشارکت فيزيکي است و برنامه ريزان و مجريهان بهه ارائهه پهيش
فرض هاي ذهني خود مي پردازند تا گروه مخاطب را نسبت به اهميت و بزرگ مساله حساس نمايند ،در مهذاکره بها توافهق بهر
روي پيش فرض ها و در پيش گرفتن مشارکت فعاالنه ،به دنبال توافق با گروه هاي مخاطب هستيم .اعمال نفوذ با هدف اقنهاع
مخاطب و تفهيم پيش فرض ها و دنبال کردن مشارکت نقادانه آنهاست و مناظره با تاکيد بر پيش فرض ها ،اثبات نظهر خهود را
دنبال مي کند و باالخره در گفتگو با مشارکت خالقانه ،پيش فرض هاي شناور مورد توجه قرار مي گيرند.
سه عامل موثر در انتخاب نوع فن ترغيب سازي ،ماهيت موضوع (دستور کار) برنامه جلب حمايت همه جانبه ،گروه هاي دست
اندرکار برنامه (ذي نفعان ،شرکا ،تصميم گيران و مخالفان) و نيز ميزان دسترسي به منابع مورد نياز است .در جدول زير کاربرد
تکنيک هاي ترغيب سازي مشخص براي هر يک از گروه هاي دست اندرکار برنامه (ذي نفعان ،شرکا ،تصميم گيرندگان و
مخالفين) نشان داده شده است.
ج -مواد مورد استفاده در برنامه های جلب حمايت همه جانبه
پس از شناسايي و تحليل موضوعات مورد نظر ،هدف گذاري برنامه و تحليل مخاطبيني که با عنوان دست اندرکاران برنامه
شناخته مي شوند ،محتواي پيام ها طراحي مي گردد و براي ارسال پيام ها ،نياز به استفاده از مواد مناسب خواهد بود .اين مواد
را مي توان به دو گروه عمده زير تقسيم کرد:


مواد چاپي مانند پوستر ،پمفلت و ليفلت ،کتابچه ،اعالميه



تصاوير و مواد ديداري شنيداري مانند تصاوير ثابت ،مجموعه هاي اساليد و فيلم هاي ويديويي

استفاده از مواد مناسب در مراحل اجرايي برنامه جلب حمايت همه جانبه از مهارت هاي ضروري برنامه ريزان و مجريان برنامه
جلب حمايت همه جانبه به شمار مي رود.

کار گروهي4
 - 1با توجه به نتايج کارهاي گروهي قبلي که در آنها دستورکار ،اهداف اختصاصي و دست اندرکاران برنامه مشخص شد،
اجزاي کليدي پيام جلب حمايت همه جانبه را تعيين کنيد:


محتواي پيام



زبان



فرستنده يا منبع پيام



فورمت يا رسانه



زمان و مکان انتقال پيام

 - 2کدام رويکردها و فنون را براي ترغيب مخاطبان خود به کار مي بريد؟
 - 6تهيه طرح عمل برای اجرای برنامه جلب حمايت همه جانبه
با تعيين فعاليت هاي مختلف برنامه ،زمان مورد نياز براي هر برنامه ،مسئول اجراي هر فعاليت ،شرکا و بودجه مورد نياز آن،
جدول مربوط به طرح عمل اجراي برنامه تکميل خواهد شد.
 - 7برنامه ريزی برای پايش و ارزشيابي
الف -پايش برنامه که به صورت مستمر و در طي طراحي و اجراي برنامه انجام مي گيرد ،به سه بخش تقسيم مي شود:
پايش ورودي هاي برنامه (آيا منابع مالي ،انساني و تجهيزاتي بر اساس برنامه در اختيار برنامه گذاشته شده است يا نه؟) ،پهايش
فعاليت هاي برنامه (آيا فعاليت ها بر اساس برنامه و طراحي پروژه انجام شده است؟) و پايش نتايج (آيا نتايج به همهان صهورت
که برنامه ريزي شده است ،به دست آمده است؟)
ب -ارزشيابي براي تعيين اثربخشي برنامه :تا چه اندازه به نتايج مورد نظر دست يافته ايم؟
با تعيين و استفاده از شاخص هاي مناسب در پايش و ارزشيابي برنامه جلب حمايت همهه جانبهه ،مهي تهوان سهير پيشهرفت و
رسيدن به نتايج را اندازه گيري کرد و براي ارتقاي برنامه تالش کرد.
فنون ترغيب سازی مناسب برای دست اندرکاران برنامه ها
دست اندرکاران
حساس سازي
بسيج افراد و گروه هاي اجتماعي
گفتگو
مناظره
مذاکره
اعمال نفوذ
دادخواهي
ايجاد فشار
فنون رسانه اي

ذي نفعان

شرکا

مخالفين

تصميم گيرندگان

