
 

 

 

 به نام خدایی که جان آفرید

 سخن گفتن اندر زبان آفرید

 به پای طلب ره بدان جا بری

 وز آنجا به بال محبت پری



Advocacy 

 بتول امیری

اجتماعیمتخصص پزشکی   

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر



“Knowing is not enough; we must apply. 

 

Willing is not enough; we must do.”  

 

(Goethe) 



:انتظار مي رود در پايان اين دوره آموزشي، فراگيران قادر باشند  
.براي يك برنامه حمايت طلبي موضوع مناسب انتخاب كنند -1  
.خود را تحليل كنندحمايت طلبي دست اندركاران برنامه  -2  
.خود تدوين كنندحمايت طلبي پيام مناسبي براي برنامه  -3  
.خود انتخاب كنندحمايت طلبي رويكردهاي مناسب براي برنامه  -4  
خود، فنون ترغيب كننده مناسب انتخاب  حمايت طلبي جهت برنامه – 5

.كنند  
خود بنويسندحمايت طلبي طرح عمل براي برنامه  -6  

 اهداف



 حمايت طلبي؛ تعريف و كاربرد



  :حمايت طلبي براي تغيير در چهار حيطه است
 Policy, Program, Position, Resource Allocation   

سياست يا قانون -1  
تصويب برنامه جديد  -2  
تغيير موقعيت افراد يا اعاده حقوق جمعي -3  
تخصيص منابع مالي، انساني، تجهيزاتي، اطالعاتي-4  

 
  حمايت طلبي براي تغيير در رفتار سياست گزار است 
كليدي ترين مهارت در حمايت طلبي توانايي نفوذ است 

 حمايت طلبي؛ تعريف و كاربرد



should integrate both individual and societal facets of 

advocacy: 

 Action by a physician to promote those social, economic, 

educational, and political changes that improve the 

suffering and threats to human health and well-being that 

he or she identifies through his or her professional work 

and expertise 

 On an individual basis, the precursors of advocacy must 

first involve establishing a patient-provider relationship 

wherein the needs of the patient are understood and heard, 

followed by taking additional steps to ensure a patient 

receives the services they need to recover and thrive in 

society. 

physician advocacy 



Moving beyond professionalism expectations 



 responding to individual patient’s health needs by 

advocating within and beyond the clinical environment, 

and also to the needs of communities or populations for 

system-level change in a socially accountable manner 

 The optimal preparation of future practitioners to respond 

to population needs; a leadership role in advocacy for the 

services and resources needed for optimal patient care; 

leadership in social accountability and the inclusion of the 

concept of social accountability in the accreditation 

process of medical schools 

 

Is physician advocacy important? 





مجموعه اي از راهبردها، برنامه ها و فعاليت هايي ميي داننيد كيه    
اجرا مي شود تيا سياسيت هيا در جهيت منيافع برناميه ميورد نظير         
اصالح گردد و تالش آن بيراي تغييير در سياسيت هياي عميومي      
 .مرتبط با سالمت است تا اهداف و منافع مورد نظر تامين گردد

Health Advocacy 



حمايت طلبيي در سيالمت عميومي بيا هيدف بيه كيارگيري فين         
حمايت طلبي براي كاهش مرگ يا ناتواني در گروهيي از ميردم   

 .انجام مي شود

Public health advocacy 



 جلب حمايت همه جانبه سياست عمومي
Public Policy Advocacy 

بيانييه هيا،   )تالش براي تاثيرگذاري بر سياست هياي عميومي جامعيه       
قوانين و مقيررات ييا رفتارهياي شيايع افيراد داراي مسيبوليت بيراي        

با اسيتفاده از  ( هدايت و كنترل رفتارهاي فردي، سازماني و اجتماعي
 فرم هاي مختلف ارتباطات ترغيب كننده

 

13 



 نقش حمايت طلبي در عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

 

 

 



15 

Determinants of health 

• Determinants of health are the social and  

   physical factors that impact the health  

   outcomes of people and populations. 

• Learners who understand the determinants  

   of health understand that the health of  

   individuals is closely related to the broader  

   community and environmental context in  

   which they live. 





Social determinant of health 

Project examples and number 

 

 

 



 سه نقش کليدی نظام های سالمت برای  کنترل عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

 رهبري1.

 ميانجي دانش2.

 حمايت طلبي3.
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 اتاوا منشور کردن ارتقای سالمت ی عملياتيها مكانيسم

  ي عمومي مرتبط با سالمتها سياست1.

 سالمت يحاممحيط هاي ايجاد 2.

 سالمت زمينهتقويت اقدامات جامعه در 3.

 هاي فردي مهارتتوسعه 4.

 سيستم خدمات بهداشتي درماني بازنگري5.
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 ارزشهای کلیدی جلب حمایت همه جانبه

حمايت كنندگان بايد براي همه به طور برابر ارزش و احترام قايل شوند و بيه   :پذيرفتن و احترام1.
 .  پذيرفتن و مشاركت افراد اعتقاد داشته باشند

حمايت كنندگان بايد از روش و يا روش هايي استفاده كنند كيه تيا حيد امكيان      :توانمند سازي2.
موجب ايجاد و توسعه اعتماد به نفس در مردم شود و مردم بتوانند خطرات و آرزوهاي خيود را  

 . بيان نموده و در دراز مدت روي پاي خود ايستاده و مستقل زندگي كنند
نقيش كلييدي او جانبيداري و طرفيداري از     . فرد حمايت كننده نبايد بي طيرف باشيد   :وفاداري3.

 .  آنهايي كه مورد حمايت قرار مي گيرند، مي باشد
طرح هاي جلب حماييت هميه جانبيه، بيه حفيا و پيايش اسيتانداردها و بهبيود مسيتمر           :كيفيت4.

 .  كيفيت فرآيندها نياز دارد
 . حمايت كننده ها نبايد به وسيله تضاد منافع، خود را محدود و مقيد سازند :استقالل5.
در واقع دشواريها و بن بست هاي جليب حماييت هميه     :دشواري هاي جلب حمايت همه جانبه6.

جانبه مسايل و مشكالتي هسيتند كيه بيه آسياني قابيل حيل نميي باشيند و ممكين اسيت جيواب            
 .  نداشته باشند« درستي»
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با توجه به محيدود بيودن منيابع رسييدگي بيه نيياز هياي چيه         1.
كساني  در اولويت است؟ و بير كيدام مبنيا اولوييت گيذاري      

 بايد كرد؟و كدام منصفانه تر است؟
آيا تعيين دستور كار سالمت جامعه وظيفه ي حمايت طلبيان  2.

 است؟
آيا اين اخالقي است كه نيازهاي بييان شيده جامعيه پيگييري     3.

 شود؟

 حمایت طلبی، اخالق و عدالت



 :حمايت كنندگان بايد از ويژگي هاي زير برخوردار باشند
زمينيه و تجربيه آكادمييك در حيوزه ارتباطيات،      : زمينه و مهيارت هياي آكادمييك   . 1

تجربه كاري در زمينه موضيوع ميورد نظير، تجربيه در سيازماندهي و بسيي  گيروه هيا،         
مهارت و توانايي در صحبت بيا عميوم ميردم و اداره گيروه هيا، توانيايي در يادداشيت        
برداري و نوشتن مقاله، تجربه در كار با رسانه ها، اشراف داشتن به پيژوهش و توانيايي   

 .تبديل اطالعات حاصل از پژوهش ها به پيام هاي جلب حمايت همه جانبه
خوش برخورد، توانيا در برقيراري ارتبياا بيا ديگيران و خيوب       : خصوصيات فردي. 2

گوش كردن، عالقمند به كار كردن با ميردم در سيطوح مختليف، تماييل بيه آميوزش       
 ديدن و آمادگي براي ارتقاي حرفه اي، متعهد نسبت به برنامه مورد نظر

 ویژگي هاي حمایت كنندگان



راهکارها  در برنامه های حمایت طلبی   
 



 راهكارها  در برنامه هاي حمايت طلبي 
 

(1:Leaders Involvement   درگير كردن رهبران جامعه 
(2:Partnership Building and Coalition  ايجاد شراكت و

 ائتالف
(3:Working with Mass Media كار با رسانه هاي جمعي 
(4:Mobilizing the Community Groups  بسي  گروه هاي

 اجتماعي
(5:Capacity Building  ظرفيت سازي 
(6:Utilizing the Legal Systems   استفاده از نظام هاي حقوقي 

 

 

 



درگير کردن رهبران جامعه -1  

 رهبران جامعه افرادی هستند که نقش بسیار موثری در تسهیل تغییرات مرتبط
 .با موضوع مورد نظر در سطح اجتماع دارند

این رهبران در سه گروه اصلی جای می گیرند: 
 .قانونگزاران که قوانین را وضع می کنند1.
 .سیاستگزاران که سیاست ها را تدوین می کنند2.
 .  تصمیم گیرندگان که سیاست ها را اجرا می کنند3.
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 دستيابي به رهبران جامعه

 نشست ها، سمینارها، کنفرانس ها: در محیط های رسمی1.

تجمع های عمومی، جشنواره ها، رویدادهای : در محیط های غیررسمی2.
 ورزشی، داخل خانه ها 

 نشست ها، نامه ها، رسانه ها: مستقیم3.

 از طریق همکاران، دوستان، همسران: غیرمستقیم4.
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ايجاد شراکت و ائتالف -2  
 

شراکت توسط گروه هایی از افراد شکل می گیرد که برای رسیدن به اهداف 
 .مشترک به هم می پیوندند
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 مراحل شريک سازی

هر فرد يا سازماني كيار خيودش را    Coexistence هم زيستي يا 1.
در ارائيه  . انجام مي دهد بدون آنكه با ديگيري كياري داشيته باشيد    

حتي اگر خدمات قابل ارائه و مراجعين يكسيان ييا مشيابه    )خدمات 
 .  مزاحم يكديگر نمي شوند( باشند

  Communicationارتباا يا 2.
 

با وجود استقالل در اهداف و برنامه ها،  Cooperationتعاون يا  3.
 .تمايل به كار كردن در موارد مشترك وجود دارد

 
بر سر اهداف كلي برنامه ها توافي    Coordinationهماهنگي يا  4.

 .  وجود دارد
 

در ديدگاه ها و رسالت دو سازمان،   Collaborationهمكاري يا5.
 .تقسيم اختيارات و منابع تواف  كامل هست

 

 

Coexistence 
 

 

Communication 
 

Cooperation 

 

Coordination 
 

Collaboration 28 



 مزايای شراکت

  حمايت از برنامه را افزايش مي دهد 

براي فعاليت هاي جلب حمايت، امنيت ايجاد مي كند. 
منابع موجود را چند برابر مي كند. 
منابع مالي و برنامه اي را افزايش مي دهد. 
اعتبار و تاثير تالش هاي جلب حمايت را باال مي برد. 
به ايجاد يك نظام رهبري جديد و كارآمدتر كمك مي كند  . 
به ايجاد شبكه هاي فردي و سازماني كمك مي كند  . 
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 معايب شراکت

بازماندن از ساير امور 

ممكن است منجر به به خطر انداختن موقعيت افراد شود. 
  ديدگاه هاي سازمان هاي بزرگتر ممكن است ديدگاه هاي  ديگر سازمان ها را تحت تاثير

   .قرار دهد

  اعضاي فردي در شراكت ممكن است اعتبار كافي براي انجام فعاليت هاي خود نداشته
 .  باشند

اگر شراكت شكست بخورد ممكن است به تمام تالش هاي جلب حمايت آسيب برسد.  
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 خلق يک راهبرد رسانه ای -3

 :عناصر حياتي در يك راهبرد رسانه اي
پيام بايد بتواند به طور خالصه به ارباب رسانه بگويد كه سازمان شما براي چه )تحليل پيام 1.

 (تشكيل شده و قصد دارد چه كاري انجام دهد
شناسايي گروه هدف و نيازهاي آنها، رسانه هايي كه استفاده مي كنند و  )تحليل مخاطب 2.

 (به آنها اطمينان دارند، و هدفگزاري براي تغيير در مخاطب
 (شناسايي و انتخاب رسانه متناسب با گروه هدف)تحليل كانال 3.
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 بسيج گروه های اجتماعي -4

جلب توجه رهبران جامعه به موضوعات مورد نظر و تشوي  آنان براي مشاركت در برنامه ها 

تامين بازخورد نيازها و احساسات جامعه 

كمك به برنامه ريزان براي جمع آوري داده ها و مستندات به نفع موضوع مورد نظر 

انتشار اطالعات در جامعه باعث حمايت عمومي از يك موضوع مشخص خواهد شد.  
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 اهداف رويكرد ظرفيت سازی -5

    ايجاد ظرفيت رهبري در افراد 

بسط شبكه حمايت كنندگان همه جانبه 

حفا سطوح باالي دانش و مهارت در افراد نگرش 

افزايش توان مقابله با تهديدها و چالش هاي جديد 
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 استفاده از نظام های حقوقي   -6
 

قانون اساسي 
ديوان عدالت اداري 
«ابالغي ازسوي مقام معظم رهبري «قانون گذاري كشور نظام سياست هاي كلي 
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 برنامه ريزی برای حمايت طلبي
 



 شناسايي و تحليل مشكل. 1
 طلبي تشكيل تيم پروژه؛ تعيين موضوع و هدف نهايي حمايت . 2
، محيط سياسي و تحليل مخاطبان (issue analysis)تحقي  براي تحليل موضوع  .3

 Stakeholder analysis))حمايت طلبي 

 حمايت طلبي توليد پيام . 4
 حمايت طلبي انتخاب و اجراي راهبرد . 5

 حمايت طلبي  در برنامه هاي   Approachesراهكارها  -الف                
 Persuasion techniquesفنون ترغيب سازي  -ب                

 :طلبي به ويژهحمايت برنامه ريزي عملياتي . 6
 «  تشكيل ائتالف، تدوين سند حمايت طلبي، تعيين نقش رسانه و البي شوندگان»
 برنامه ريزي براي پايش و ارزشيابي.  7
 

 برنامه ریزي براي حمایت طلبی



شناسايي و تحليل مشكل. 1  
 



 شناسایی و تحليل مشكل 
 

اطالعاتی منابع براساس که دارد را خود خاص سالمت مشکالت جامعه هر 
  تحلیل و شناسایی جامعه آن سطح در شده انجام پژوهشی های فعالیت و موجود

   .شوند می
جامعه از دقیق اطالع نیازمند سالمت، مشکالت بروز بر موثر عوامل با برخورد 

 مقدمات نیاز تعیین متنوع های روش و مختلف منابع از استفاده و است هدف
   .سازد می فراهم را جانبه همه حمایت جلب موضوعات شناسایی

دست به مشکالت متفاوت اهمیت نیز و امکانات و منابع محدودیت به توجه با  
  تعیین معیارهای از استفاده دلیل همین به و است ضروری بندی اولویت آمده،

 ماهیت و هدف جامعه با متناسب ها اولویت
،دارند دراولویت مشکالت درست انتخاب در مهمی نقش مشکالت.  
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Cont’d 
 

همه حمایت جلب راهبرد از استفاده شروع و سالمت مشکل تعیین از بعد آنچه  
  های حل راه تعیین دارد، مشکل این با برخورد برای جانبه

 کار دستور تعیین که است آن برای  (Policy Solution)سیاستگزاری
(Agenda) شود می نامیده جانبه همه حمایت جلب برنامه.   
شناسایی و ها فرصت و تهدیدها وضعیت جامعه، موجود های سیاست بررسی  

 راهکارهای جمله از شده، شناسایی سالمت مشکالت بر موثر غیررفتاری عوامل
  همه حمایت جلب برنامه کار دستور تعیین برای اطالعات کسب برای مناسب

 .است جانبه
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 تصور کنيد

 شما مسبوليت سامان دهي برنامه هاي سالمت در يك منطقه با چهار
مقام مافوق . هزار نفر جمعيت و  يك هزار خانوار را پذيرفته ايد

انتظار دارد كه شما تمام توان خود را براي رفع مشكالت سالمت 
 .منطقه به كار بگيريد

 

 برنامه شما برای شروع کار چیست؟           
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 اولین گام

 شناخت دقي  محيط منطقه و كسب اطالعات كافي از آن است تا از
 .اين طري  مشكالت سالمت منطقه به دست آيد

 
 برای ارزیابی محیط چه خواهید کرد؟

 چه راه هایی برای این ارزیابی سراغ دارید؟
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 شناسایی و تحليل مشكل
 

 جمع آوری داده ها -الف  

 مشخص کردن سیاست های موجود در جامعه1.

 KAP Surveyپیمایش های مناسب مانند 2.

 Consultationمشورت با افراد کلیدی 3.

  Demographicتعیین متغیرهای جمعیت نگاری 4.
 تحلیل وضعیت -ب  

 SWOTتحلیل   1.

 و شناسایی موضوعات کلیدی (Issue Analysis)تحلیل مشکل  2.
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 بررسی وضع موجود و ارزیابی محیط

  تحلیل وضعیت
 

•  SWOT Analysis 
•  Issue Analysis 

 

•Need assessment 
• 

  
• Demographic  

• KAP  

• Policy 

• Consultation 

 

43 



 

 

 

Assessment techniques 

Needs assessment helps identify 

and measure gaps between what is 

and what ought to be. 

The needs assessment process includes: 

1 Gathering 

data 2 Analyzing 

the data 

3 Establishing priorities for 

addressing the needs 



 

 

 

Methods for assessing needs 

Needs 

Demographic data 

Small area analysis 

Use of key informants 

Community forum 

Focus group 

Community survey 

Direct observation 

Survey and pools 

Individual interview 



 گام بعد

شما براي پرداختن به تمام مشكالت وقت و توان كافي نداريد  . 
اگر بخواهيد از بين اين مشكالت و موضوعات چند مورد را     

مشخص كنيد، چه خواهيد كرد؟ از چه معيارهايي براي اين انتخاب 
 استفاده مي كنيد؟
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 چارچوب انتخاب موضوع برنامه جلب حمايت همه

 معیارهای انتخاب موضوع
 .افراد يا گروه هاي بزرگي از جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد -1
 .سالمت جامعه را تا حد زيادي تحت تاثير قرار مي دهد -2
 .برخورد با مشكل مورد نظر با ماموريت سازمان تناسب دارد -3
  .با جلب حمايت همه جانبه قابل جوابگويي است -4
افراد يا گروه هاي زيادي تحت تاثير آن قرار مي گيرند يا از آن   -5

 .متاثر مي شوند
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Issue selection framework 

Criteria for selecting issues 
Score 

1 2 3 

The issue affects many people 

The issue has a significant impact on population 

and reproductive health programme 

The issue is consistent with your organization’s 

mission/mandate 

The issue is consistent with national population 

and development objectives 

The issue is amenable to advocacy intervention 

The issue can mobilize a large number of 

interested partners and other stakeholders 

Total score 



 سوال

راه حل تمام اين مشكالت يكسان نيست . 
  بخشي در درون بخشي كه شما مسبوليت آن را داريد قابل اجراست و بخشي به

 .عوامل خارجي و بين بخشي بستگي دارد
 اگر مشکل اولویت دار شما از گروه دوم بود، چه می کنید؟

 
  بخشي به رفتارهاي گروه مخاطب برمي گردد و در دسته عوامل رفتاري طبقه

مانند فقدان  . )بندي مي شود و بخشي در گروه عوامل غيررفتاري قرار مي گيرد
 (شرايط فيزيكي، نيروي انساني، مالي و مديريتي

 اگر مشکل اولویت دار شما از گروه دوم بود، چه می کنید؟
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 فراموش نكنيم

 براي تمام مشكالت سالمت، جلب حمايت همه جانبه راه حل اصلي به
 .شمار نمي رود

 تعيين راهبرد جلب حمايت همه جانبه و طراحي و اجراي برنامه مبتني
بر آن تنها يكي از راه حل هاي موجود براي برخورد با مشكالت 

 .سالمت است
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 پس از تعیین مشکالت سالمت نیازمند جلب حمایت همه جانبه و مشخص شدن
 .  اولویت برنامه ها، اهداف برنامه تعیین می شود

    هدف کلی موضوع اصلی برنامه حمایت همه جانبه است کهه رسهیدن بهه آن
نیاز به دوره های میان مدت یا طوالنی مدت دارد و حاصهل بیهان دورنمها یها     
دیدگاه مجموعه است، در حالی که اهداف اختصاصی کوتاه مدت تر و عمهل  

 .محورتر هستند
   انتخاب اهداف اختصاصی برنامه جلب حمایت همه جانبه به عوامهل مختلفهی

بستگی دارد که از جمله آنها می تهوان بهه وضهعیت سیاسهی جامعهه، احتمهال       
موفقیت برنامه، اطالعات موجود، منابع الزم برای پشتیبانی از برنامهه، ررفیهت   
سازمانی و دانش و مهارت کارکنان بر روی فرآیند تعیین اهداف برنامه اشهاره  

با تعیین اهداف اختصاصی مشخص مهی شهود قهرار اسهت چهه سیاسهتی       . کرد
 52 تغییرکند



موضوع اصلي برنامه حمايت همه جانبه است. 
رسيدن به آن نياز به دوره هاي طوالني مدت دارد. 
جمله اي شبيه دورنما در برنامه راهبردي است  . 
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 كند؟ تغيير ( سياستي)چيزيچه قرار است 

What (Policy Action or Decision) 

 چه كسي عامل اين تغيير خواهد بود؟  
Who (Policy Actor or Decision-maker) 

 برنامه در چه محدوده زماني اجرا مي شود؟
  When (Timeline)  

 ميزان تغيير مورد نياز چقدر است؟
How Much (Degree of Change) 
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 (Specific)بر اقدام مشخص و ويژه اي متمركز باشد               •

  (Measurable)قابل اندازه گيري باشد                               •

 (Attainable)  دست يافتني باشد                                     •

  (Reasonable)منطقي باشد                                            •

                       (Time bounded)زمان رسيدن به آن مشخص باشد               •
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 1392تا پايان سال ... استان ...درصدي تعداد مراكز تسهيالت زايماني شهرستان 10افزايش 1.

   1390درصدي فعاليت اساتيد مشاور در دانشكده پزشكي تا پايان سال  30افزايش 2.

 ادغام برنامه آموزشي تنظيم خانواده در دروس پيش دانشگاهي در طي دو سال آينده3.

 تامين بودجه الزم براي دو برابر كردن تعداد مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري در استان4.

 ساعت 4ساعت به  2افزايش تعداد ساعت درس ورزش در مقطع دبستان از 5.

 1390دانش آموزان مدارس رفسنجان تا پايان سال اجراي مداخالت آموزشي جهت تغيير رفتار 5.
 1390درصد مدارس ابتدايي و راهنمايي رفسنجان تا پايان سال  80تامين نيروي مراقب بهداشت براي 6.

 1390تجهيز كليه پارك هاي سطح شهر رفسنجان به وسايل ورزشي تا پايان سال 7.
 اجراي قانون استفاده از راديو و تلويزيون براي نمايش كليپ هاي آموزشي رفتار درست رانندگي/ تدوين8.

درصدي شركت اعضاي هيبت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در فعاليت  20افزايش 9.
 هاي ورزشي  
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  انتخاب هدف اختصاصي

       براي اينكه اقدامات جلب حمايت همه جانبه موفقيت آميز باشيند، هيدف كليي باييد بيه اهيداف
 .  اختصاصي خرد شود

اهداف اختصاصي بايد در پاسخ به سواالت زير طراحي و تدوين شوند  . 
موضوع مي تواند گروه هاي مختلفي را در يك ائتالف نيرومند دور هم جمع كند؟ /آيا مسأله 
  آيا به هدف اختصاصي تدوين شده مي توان دست يافت؟ 
آيا هدف اختصاصي تدوين شده مشكل را به درستي عنوان و مطرح مي كند؟ 
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 تيم پروژه

 بهتر است ابتدا با تيم كوچكتري كار را شروع كنيد و در طول
پروژه با شناسايي افيراد ميوثر آن را گسيترده تير كنييد اميا در       

نفر تجاوز نكند مگر اينكيه زيير گيروه     12تا  6نهايت تعداد از 
 .تشكيل دهيد

كارشناس حوزه سالمت، فردي با : مهارت هاي ويژه مورد نياز
به عنوان سيخن گيو، ميذاكره كننيده و     )مهارت ارتباطي قوي 
، فردي از گروه ائيتالف، افيراد مقبيول بيه     (كار كننده با رسانه

عنوان قهرمان و رهبر جامعه، ژورناليست، حقوقدان و تحليلگر 
 سياسي  

 

 

 



تحقيق برای تحليل موضوع، محيط  . 3
 سياسي و تحليل مخاطبان حمايت طلبي 



 

 

 

Advocacy Tools 

content Analysis      



 مثلث تحليل مشكل 

يكي از ابزار هاي حل مسبله 
سه راس آن شامل: 

قانوني، سياستي و بودجه اي: علل محتوايي 
ساز و كار ملي و محله اي براي استقرار : علل ساختاري

 يك سياست يا قانون
علل ارزشي و رفتاري براي ايجاد مشكل؛ : علل فرهنگي

 مرتبط با رفتار هاي مردم يا مجريان سياست يا قانون

 

 

 



 مثلث تحليل مشكل

 

 

 

 سه دلیل عمده 

 برای یک مشکل

(تحلیل مثلثی)  

 محتوی

 ساختار فرهنگ و رفتار



six questions must be addressed 

in every content analysis: 

 Which data are analyzed? 

 How are the data defined? 

 From what population are data drawn? 

 What is the relevant context? 

 What are the boundaries of the analysis? 

 What is to be measured? 

 

 

 

 



 

 

 



 درخت تحليل. 2

يكي ديگر از ابزارهاي تحليل 
اجزاي تحليل شامل: 

 (مشكل)ساقه 
 در ساده ترين صورت از سه دسته(: علل)ريشه ها: 

 (علل نزديك)علت مستقيم 
 (مسبب براي علت مستقيم)علت رفتاري 
 (علل دور)علل مسبب رفتار 

 (پيامد)شاخه ها  

 

 



 مزایاي استفاده از تحليل مسئله

ايجاد درك مشترك بين تيم پروژه، ائتالف و مخاطبان 
پرداختن به علت ريشه اي تر در تدوين مداخالت 
درك پيامد ها و تفكيك آن از علل 
شكستن مشكل به علل قابل حل 
تعيين تقدم ، تاخر و ارتباطات بين علل 
جلوگيري از دوباره كاري در طراحي مداخالت 

 

 

 



 

 

 

Advocacy Tools 

تحلیل محیط سیاسی برای موضوع 

 حمایت طلبی



براي تحليل محيط سياسی باید تيم پروژه به سواالت زیر پاسخ 
 :دهد
آيا اين مسبله يك اولويت براي دولت هست؟ 
      فراينيد رسيمي و غييير رسيمي سياسيت گييذاري در ايين مييورد

 چيست؟
        آيا ايين مسيبله ييك موضيوع عميومي اسيت؛ رسيانه روي آن

 تاكيد كرده و به طور مفصل توصيف شده است؟
    در سال هاي گذشته كدام سياست مرتبط با موضيوع تايييد ييا

 رد شده است؟
    مشاركت مردم در ارتباا با اين موضيوع وجيود دارد؟ از چيه

 راه هايي؟
 

 

 



 

 

 

Advocacy Tools 

Stakeholder Analysis      



Political feasibility 

 ذي نفعان مرتبط ( مخالفت، حمايت)موقعيت 1.
(position) 

 قدرت و منابع سياسي در صف آرايي ذي نفعان كليدي2.
 (power) 

 تعدادبازيكران درگير در تحليل سياست3.
 (players) 

 درك ذي نفعان از مشكل و راه حل هاي آن 4.
(perception)  

 

 



 

 

 

 Who are the stakeholders of advocacy? 

•Decision makers 

•Allies and partners 

•Resistant groups 

(Adversaries) 

Stakeholders Analysis 



 

 

 

Stakeholders Analysis… 
Decision makers 
• Size, (number), location, sex etc. 

• Knowledge about the advocacy issue 

• Channels for reaching the decision maker 

• Special skills i.e. good speaker, good negotiators 

• Political standing of the decision maker on the 

issue 

• Is the decision maker supporting the issue?  If not, 

why? 

• Is the decision maker willing to speak in support 

of the issue in public or through mass media? 



 

 

 

Stakeholders Analysis… 

• Size, (number), location, sex etc. 

• Knowledge about the advocacy issue 

• Networks, size of population covered  

• Special strengths i.e. media relations, 

community mobilization 

• Past experience , expertise in the area of 

advocacy 

• Willingness to share experience, expertise, 

resources  

• Expectations from joining the partnership 

Allies and partners 



 

 

 

Stakeholders Analysis… 

•Size, (number), location, sex etc. 

•Knowledge about the advocacy issue 

•Reason for resistant/opposition 

•How to reach the opposition group? 

•Whom they consult or get advice from? 

Resistant group (adversaries) 



 

 

 

Analyzing the Audience 
 Determine audience 

interests 

 Primary interest 

 Secondary interests 

 Momentary interests 

 Determine facts                

about the audience 

 Age 

 Sex 

 Education, 

Knowledge 

 Occupation 

 Social status/ 

background 

Determine audience 

attitude towards the 

subject 

 Favorable attitude 

 Hostile attitude 

 Apathetic attitude 



 تحلیل دست اندرکاران

Stakeholder 
category 

Sub-
groups 

Size & 

location of 

the groups  

Knowledge & 
attitude on 

issues 

Potential 
impact on 
advocacy 

efforts 

Obstacles 
and how 
to deal 

with them 

Beneficiaries 

Decision makers 

Partners 

Adversaries 
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Stakeholders Matrix 

 

 

 



 تولید پیام حمایت طلبی . 4



        انتخاب نيام مناسيب بيراي برناميه حماييت طلبيي در مقبولييت
 .عمومي بين سياست گذاران، ذي نفعان و مردم موثر است

 

 

 



 

 

 

Advocacy Tools 

Packaging and Delivery of 

Advocacy Messages 



 

 

 

Advocacy Message: What it is. 

 It is a short, concise and 

persuasive statement.  

 It relates to your goal and sums 

up what you want to achieve. 

 Its purpose: to create action you 

would like your audience to take. 



 

 

 

Key Parts of an Advocacy Message 

 What is the issue 

or problem? 

 How big is the 

issue or how 

serious is the 

problem. 

 

 What is the 
adverse effect of 
the problem on a 
particular group 
of people? 

 What can 
stakeholders do 
to solve the 
problem? 



 

 

 

SEE Approach to Message Design 

S 

E 

E 

Write a simple STATEMENT 

Provide EVIDENCE with facts 

Give EXAMPLE with a 

story or analogy 



 advocacy 

document 

writing 

a) Write a simple 

STATEMENT 

  

b) Provide 

EVIDENCE 

with facts 

  

c) Give 

EXAMPLE 

with a story 

or analogy 

  

1. Issue or 

problem 

  

  

  

    

2. Size of issue 

or problem 
  

  

    

3. Effects 

  
  

  

    

4. Action 

  
  

  

    

 

 

 



 

 

 

Advocacy message styles 

•Emotional Vs Rational Appeals 

•Positive Vs Negative Appeals 

•Mass Vs Individual Appeals 

•Definite Conclusion Vs Open Conclusion 

•Repetitive Vs One time Appeals 



 

 

 

Packaging materials  
for different target groups 

1. Issue/Problem 

2. Size of issue or 

     problem 

3. Effects 

Message for Decision- 

makers 

Message for Partners 

and Allies 

Message for 

Resistant Groups 

4. Action 



 انتخاب و اجرای راهبرد حمایت طلبی  . 5



 

 

 

Advocacy Tools 

a. Persuasion Techniques      

 



 

 

 

a. Persuasion techniques 

• Informing/sensitizing  حساس سازی 

• Dialoguing گفتگو  

• Lobbying  چانه زنی یا اعمال نفوذ 

• Petitioning  دادخواهی 

• Pressuring  ایجاد فشار 

• Negotiating (conflict resolution) مذاکره 

• Debating  مناظره 

• Mobilizing  بسیج كردن 

• Media Techniques  فنون رسانه اي 



 

 

 

Techniques and Tactics 

Advocacy 

techniques and 

tactics 

Audience/Stakeholder Category 

Beneficiaries Partners Adversaries Decisionmakers 

Sensitization 

Mobilization 

Dialoguing 

Debating 

Negotiating 

Lobbying 

Petitioning 

Pressuring 



 عوامل موثر در انتخاب فنون 

ماهيت موضوع جلب حمايت همه جانبه 
 ذي نفعان، شركا، تصميم )ماهيت گروه هاي دست اندركار برنامه

 (گيران و مخالفان
 ميزان دسترسي به منابع 
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 فنون قصد پیش فرض نوع حضور

 حساس سازی ترويج موضوع  ارائه پيش فرض ها مشارکت فيزيکی  

 مناظره اثبات نظر   تاکيد بر پيش فرض ها مشارکت حساس

 گفتگو انتقال نظر تفهيم پيش فرض ها    مشارکت خالقانه

 مذاکره توافق با مخاطب توافق بر پيش فرض ها   مشارکت فعاالنه

 اعمال نفوذ اقناع مخاطب  تفهيم پيش فرض ها   مشارکت نقادانه 
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Advocacy Tools 

b. Advocacy approaches 

 



  b.راهكارها  در برنامه هاي حمايت طلبي 
 

:Leaders Involvement   درگير كردن رهبران جامعه 
:Partnership Building and Coalition  ايجاد شراكت و

 ائتالف
:Working with Mass Media كار با رسانه هاي جمعي 
:Mobilizing the Community Groups  بسي  گروه هاي

 اجتماعي
:Capacity Building  ظرفيت سازي 
:Utilizing the Legal Systems   استفاده از نظام هاي حقوقي 

 

 

 



 

 

 

Advocacy tools 

Media Relations 



 چگونه رسانه ها را در برنامه ها درگير کنيم؟

 برقراری ارتباط شخصی    •

 ارسال نامه و تلفن برای رسانه  •

 دعوت از رسانه برای رویدادهای مهم  •

 جلب نظر برای سمینارها   •

 دیدار از مکان های مربوطه    •

 مصاحبه ترتیب دادن با افراد مهم  •

 انتشار منظم اطالعات به روز و جدید  •
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 اشكال مختلف پيام برای رسانه

 خبرهاي مطبوعاتي   •

 مصاحبه هاي مطبوعاتي•
 صفحات محتوي پيام•

 بسته هاي مطبوعاتي و رسانه اي•

 سرمقاله ها•

 نامه به سردبير•
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 اشكال مختلف يک پيام جذاب  برای رسانه ها

 موارد اختالف و مناقشه •

 موارد حساسيت برانگيز •

 كشف هاي جديد •

 موارد و مطالب پر رنگ •

 رويدادهاي غيرمعمول و عجيب •
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 انتخاب و اجرای راهبرد حمايت طلبي  . 5

 

 

 



 تكنيک ها و تاکتيک های مورد استفاده در برنامه جلب حمايت همه جانبه

   ترکيبی از رویكردها، فنون ترغيب کننده و پيام هایی که با کمک
آنها، برنامه ریز در جستجوي رسيدن به اهداف کلی و اختصاصکی  

  .جلب حمایت همه جانبه است
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                                                    رويكردهاAdvocacy approaches  

                                                           فنونAdvocacy techniques     
                                  موادAdvocacy materials                         
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Advocacy tools 
Assessment techniques 

Stakeholder analysis 

Packaging and delivery of information 

Persuasion techniques 

Media relations 



مواد جلب حمايت  
 همه جانبه

 محتوای پيام 
فنون ترغيب  

 کننده
 دست اندرکاران رويکرد

 تعيين راهبرد جلب حمايت همه جانبه  
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 تشکیل ائتالف   -
 طلبیسند حمایت تدوین  - 
 شوندگان نقش رسانه و البی تعیین  - 
 

 :برنامه ريزی عملياتي حمايت طلبي به ويژه. 6

 

 

 



 تشكيل ائتالف

 اتحياد موقيت گيروه هيا     : ائتالف عبارت اسيت از
 براي دستيابي به اهداف سياسي و غير سياسي

 

 

 



  سند حمایت طلبی

 سوال بايد   4در اين سند براي تعيين انتظارات از مخاطبان به
 :جواب داد

 چه كاري بايد توسط مخاطب انجام شود؟ 1.

 چگونه؟2.

 چرا آن كار ارزش دارد؟3.

كاربران )اثرات مثبت آن براي مخاطبان و جامعه پيرامون 4.
 چيست؟( نهايي

 

 

 



 تعيين نقش رسانه و البی شوندگان

  تيياثير رسييانه بيير مجيياري حقييوقي، قضييايي، قييانون گييذاري و
معروف « ابر حمايت» اجرايي به قدري قوي است كه به عنوان 

 .است
 البي عبارت است از برقراري ارتباا با سياست مداران و ايجاد

 جريان اطالعات از طري  تلفن، نامه و مالقات حضوري

 

 

 



تهيه طرح عملياتي برای اجرای برنامه جلب حمايت همه جانبه     

 تعيين فرآيندها                        1.

 جدول زماني انجام فعاليت ها                                    2.

 تعيين نقش افراد درگير در برنامه                    3.

 نقش سازمان هاي متحد و شريك                4.

 منابع مورد استفاده5.
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 برنامه ريزی برای پايش و ارزشيابي.  7
 

 

 

 



 پایش و ارزشيابی

درون دادها 
(input) 

فعالیت ها 
(process) 

برون دادها 
(output) 

پیامدها 
(outcome) 

اثرات 
(impact) 

 

 

 

monitoring evaluation 
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Individual health advocacy 

 

 

 



113 

Objectives and agenda 

 

1. Recognize common words related to the  

    process and content of health advocacy. 

2. Apply key health advocacy steps to  

    examples from day-to-day practice. 

3. Develop a personal health advocacy  

    resource for common patient needs. 
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Key process steps in  individual health advocacy 

1. Establish an understanding of the patient’s preferences, 

needs, strengths, and values for health care. 

2. Collaborate with the patient, other health care 

professionals, and/or health promotion organizations. 

3. Develop the action plan with the patient, other health are 

professionals, and/or health promotion organizations to help 

the patient achieve their self- identified goals. 

4. Implement the agreed-to plan (i.e. by supporting, 

following, or on occasion leading, as appropriate). 

5. Maintain open communication with the patient, other  

health care professionals, and/or health promotion 

organizations. 
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Putting health advocacy into 

action 
  

 

1. Advocacy for services or resources. 

2. Advocacy for healthy behaviours. 

3. Advocacy for prevention, promotion,  

    surveillance. 
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Recognizing Health Advocate process 

 

• Advise 

• Assist 

• Empower 

• Encourage 

• Facilitate 

• Influence 

 

• Justify 

• Liaise 

• Navigate 

• Negotiate 

• Recommend 

• Support 
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Recognizing Health Advocate content 

• Access 

• Barriers 

• Competing needs 

• Health behaviors 

• Health promotion 

• Health literacy 

• Literacy 

• Policy 

 

• Poverty 

• Prevention 

• Risk factor modification 

• Safety 

• Social environment 

• Surveillance 
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Health Advocate Key Competencies 

Physicians are able to: 

1. Respond to an individual patient’s health  

    needs by advocating with the patient within  

    and beyond the clinical environment. 

2. Respond to the needs of the communities or  

    populations they serve by advocating with  

    them for system-level change in a socially  

    accountable manner. 
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Health Advocate Key Competency 1 
Physicians are able to: 

1. Respond to an individual patient’s health needs by 

advocating with the patient within and beyond the clinical 

environment. 

 1.1 Work with patients to address determinants of  

       health that affect them and their access to   

       needed health services or resources. 

 1.2 Work with patients and their families to increase  

       opportunities to adopt healthy behaviors. 

 1.3 Incorporate disease prevention, health  

       promotion, and health surveillance into  

       interactions with individual patients. 
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Health Advocate Key Competency 2 

Physicians are able to: 

2. Respond to the needs of the communities or  

    populations they serve by advocating with them for  

    system-level change in a socially accountable manner. 

 2.1 Work with a community or population to  

       identify the determinants of health that affect  

       them. 

 2.2 Improve clinical practice by applying a  

       process of continuous quality improvement to  

       disease prevention, health promotion, and  

       health surveillance activities. 

 2.3 Contribute to a process to improve health in  

       the community or population they serve. 



 مشکل?  

پروژه اي به منظور حمايت طلبي طراحي  
 :كنيد
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