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جلة حوایت ساص ٍ کاس قذستوٌذی تشای تطَیق هطاسکت ّوِی دست اًذسکاساى دس جشیاى یک فشایٌذ هحلی
است .جلة حوایت هعادل فاسسی ٍاطُ  Advocacyاست ٍ هعٌای سادُ آى ،حوایتت فعانًتِ اص یتک هَ تَ ٍ
تشغیة ٍ تطَیق دیگشاى تِ حوایت اص آى هَ َ است .جلة حوایت ،یک سٍش تشًاهِای است ٍ ّذف آى جلة
تَجِ ّوِ دست اًذسکاساى ٍ تَیظُ تصوینگیشًذگاى است .قاتل رکش است کِ توام فشایٌذ تَسط خَد هشدم هحلی یا
گشٍُ هحلی اًجام هیضَد .هزاحل اصلی یک فعالیت جلب حوایت دست اًدرکاراى عبارت است اس :
 -رٍشي کزدى هَضَع ٍ تعییي هحدٍدُّای آى :تتِ وتَس کلتی اٍ تیي هشحلتِ دس جلتة

 شٌاسایی ٍ تعییي گزٍُّای دست اًدرکاراى :دٍهتیي هشحلتِ ،تعیتیي گتشٍُ ّتا ٍ افتشادیاست کِ دس هٌافع تشٍیج یا جلة حوایت سْین ّستٌذ.
 ابشارّای جلب حوایت :سَهیي هشحلِ تعییي اتضاسّا ٍ تکٌیکّای تْیٌِ تِ هٌظَس جلة تَجِگشٍُّای دست اًذسکاس ٍ ّذایت آًاى تِ سَی ساُ حل است.
بزای جلب حوایت دست اًدرکاراى تکٌیک ّایی ٍجَد دارد کِ باید بِ درستی استفادُ شًَد.

ایي تکٌیکّا عبارتٌد اس:
ایجاد حساسیت ،تسیج عوَهی گشٍُّای اجتواعی ،گفتگَ ،هزاکشُ ،چاًتِصًتی ،جوتعآٍسی اهضتا ٍ
استطْاد هحلی ،اوال سساًی ،کِ ًحَُ تِ کاسگیشی ّشیک اص اتضاسّا تشای ّش دست اًذسکاس هتفاٍت
است ٍ اًتخاب اتضاس ٍ تکٌیک تْیٌِ تسیاس تِ ضٌاسایی ٍ تحلیل دست اًذسکاساى ٍاتستِ است.
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حوایت آى است کِ تشای دست اًذسکاساى هشتَوِ ،هَ َ ٍ داهٌِ حوایت آًاى تایذ سٍضي تاضذ.

`

با فزض ایي کِ ،درخصَص هَضَعی چْاردست اًدرکار ٍجَد دارًد کِ؛
 -گشٍُ اٍل دست اًذکاساى :هطکلی تا هَ َ ًذاسد،
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 گشٍُ دٍم دست اًذسکاساىً :ظشش تسیاس صائة ٍ هْن است کِ دس حال حا ش تا هَ َ هخا ف است. گشٍُ سَم دست اًذسکاساى :هخا ف تا وشح هَ َ است ٍ دس عیي حال تصوینگیشًذُ هْوی ًیض ًیست. گشٍُ چْاسم دست اًذسکاساى  :اصَنً تی وشف است ٍ ی ًظش ٍ حوایتص هْن است.در ایي ٍضعیت ،فزآیٌدّای جلب حوایت باید دست اًدرکاراى گزٍُ دٍم ٍ گزٍُ چْارم
را هَافق ًوَدُ ٍ دست اًدرکاراى گزٍُ سَم را بِ ٍضعیت بی طزف یا بی ًظز بزساًد.
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 شکلدّی ٍ ساسهاًدّی ًْاد تَسعِ هحلِ
تا جلة حوایت دست اًذسکاساى ٍ قثل اص تذٍیي تشًاهِ تاصآفشیٌیٍ ،قتت آى استت کتِ ًْتاد تَستعِ هحلتِ کتِ
گشٍّی ساصهاىیافتِ ٍ هتطکل اص ًوایٌذگاى هشاکض تَسعِ هحلِ ٍ ًوایٌذگاى تخصّای عوَهی ،دٍ تی ٍ هشدمًْتاد ٍ
سایش کٌطگشاى است ،ساصهاى یاتذ.

تذکز:
بدیْی استًْ ،اد تَسعِ هحلِ بِ دلیل جایگاُ تصوینگیزی در جزیاى باسآفزیٌی باید لشٍهاً بِ پشتَاًِ یک
سٌد قاًًَی شکل بگیزد ،لذا تدٍیي سٌد تشکیل ٍ راُاًداسی ًْاد تَسعِ هحلِ ،باید در دستَر کار قزار گیزد.

