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برنامه ریزی برای برپایی یک کمپین حمایتی

گروه های مردمی به روش های زیادی می توانند با یکدیگر همکاری 
از  بسیاری  در  بپردازند.  خویش  مشترک  دغدغه های  به  و  کــرده 
شرایط بهترین راه برای حصول اطمینان از این که دولت به وظیفه 
خود عمل کرده و نیازهای مردم را به گونه ای مناسب پاسخ می گوید 
این است که شهروندان راه حل انتخابی خود را ترویج کرده و بدین 

ترتیب بر فرایند سیاست گذاری تأثیر بگذارند. 
بهتر است که تالش های حمایتی، چه به صورت پروژه های محلی 
و چه در قالب پروژه های بزرگتر در مورد دغدغه های ملی، مبتنی 
بر یک برنامه عملیاتی فکر شده باشند. ممکن است وسوسه شوید 
به شرایط خارجی  به طور غریزی  که در حین کمپین حمایتی خود 
واکنش نشان دهید، اما به خاطر داشته باشید که این کار می تواند 
منجر به پیشرفت اندک با وجود تالش بسیار شود. داشتن یک برنامه 
خوب شما را یاری می کند تا تمرکز خود را حفظ کرده و تالش های 
خود را به گونه ای استراتژیک معطوف دستیابی به بهترین نتایج در 

کمپین خود نمایید. 

حمایت چیست؟
به  ائتالف ها  و  گروه ها، شبکه ها  افــراد،  که  است  فرآیندی  حمایت 
واسطه آن می کوشند تا بر سیاست ها، روند پیاده سازی سیاست ها 
و فرایندهای سیاست گذاری دولت ها تأثیر گذاشته و بدین ترتیب 
یعنی  عبارت ساده تر، حمایت  به  کنند.  ایجاد  را  مثبتی  تغییرات 
تأثیر گذاشتن بر دولت به گونه ای که دولت راه حل مورد نظر شما را 

برای مشکل در دست بررسی به کار گیرد.

حامیان چه افرادی هستند؟
حامیان افرادی مانند شما هستند که به دنبال ایجاد تغییرات مثبت 

در جوامع خود می باشند.
در برخی موارد که تالش های حمایتی متمرکز بر مؤسسات محلی 
پذیر  انعطاف  با سازماندهی  یا یک گروه کوچک  فرد  هستند، یک 
می تواند تأثیر مثبتی بر سیاست ها داشته باشد. در موارد دیگری 
نیازمند وجود  بزرگتر است، حمایت موفق  بر مؤسسات  تمرکز  که 
و  شبکه ها  طریق  از  که  اســت  بزرگتر  رسمی  ســازمــان  چند  یا  یک 

ائتالف ها با یکدیگر همکاری می کنند. 

حامیان قصد تأثیر گذاشتن بر چه افرادی را دارند؟
این که حامیان قصد تأثیر گذاشتن بر چه افرادی را دارند به نیازی 
بستگی دارد که در پی رفع آن هستند. بخش مهمی از تالش های 
که کدام مؤسسات مسئول کدام  است  امر  این  دانستن  حمایتی 

خدمات و سیاست ها هستند. 

چرا باید برای رفع یک نیاز در جامعه خود از کمپین های حمایتی 
استفاده کنیم؟

هر چند که راه های زیادی برای رفع نیازها وجود دارد، احتماأل به 
این نتیجه خواهید رسید که رویکرد حمایتی بهترین راه برای حصول 

اطمینان از این امر است که دولت نیازهای مشابه را در آینده بیشتر مد 
نظر قرار دهد. پاسخ های دولت به نیازها عمدتأ شامل تصویب قوانین یا 
تغییر مقرراتی است که سیستم را ارتقا داده و در عین حال مشکل فعلی 
را نیز برطرف می کنند. هدف تالش های حمایتی عبارت است از بهبود 
فرایند سیاست گذاری که خود سبب دستیابی به پیشرفت های پایدارتر 

در طوالنی مدت خواهد شد. 

تالش های  که  است  این  داشت  خاطر  به  باید  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
نیستند. گاهی  با موفقیت همراه  حمایتی خاص همیشه در کوتاه مدت 
اوقات منابع الزم برای رفع نیازهای شناسایی شده وجود ندارند یا دولت 
ظرفیت الزم برای پاسخگویی به نیازها را ندارد. در برخی موارد نیز ممکن 
است دولت یا کارکنان آن دیدگاهی مخالف داشته و به سرعت متقاعد 

نشوند. 
با این حال حتی در این شرایط نیز پروژه های حمایتی منافع زیادی را به 

همراه دارند، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

l  آگاهی رسانی درباره مسئله موجود، خصوصاً درصورتی که نیاز جدیدی 
مطرح باشد،

دغدغه های   از  یکی  به  پرداختن  برای  مردم  از  گروهی  توانمند سازی    l

آن ها از طریق همکاری،
l  شناسایی و تعلیم رهبران مدنی جدید،

l  برقراری رابطه با مقامات مناسب، 

l  ارائه تجربه و رهبری به گروهی از افراد برای پرداختن به سایر مسائل.

حمایت موفقیت آمیز معموالً به معنی تالش برای رسیدن به موفقیت های 
کوچکی است که در طوالنی مدت به اهداف بزرگتری می انجامند. این 
امر می تواند حرکتی را به وجود آورده و به حمایت کنندگان این احساس 

را بدهد که می توانند کارهای بیشتری انجام دهند. 

چگونه می توان یک کمپین حمایتی را برنامه ریزی کرد؟

با  مدت  کوتاه  های  فعالیت  از  است  ای  مجموعه  حمایتی  کمپین  یک 
تصمیم  قـــرار دادن  تأثیر  تحت  یا  ترغیب  هدف  به  بلند مدت،  دیدگاهی 

گیرندگان در مورد مسئله ای با اثرات عمومی. 
آن  به  آغاز کنید که می خواهید  ای  تشریح مسئله  یا  با شناسایی  را  کار 
دادن  مشارکت  مسئله  تشریح  یا  شناسایی  بــرای  راه  بهترین  بپردازید. 
و  بحث  در  مــردم  از  گروهی  یا  مذکور  مسئله  از  متأثر  جامعه  اعضای 
بررسی ها است. مثأل ممکن است جلسه ای با همسایگان خود برگزار کرده، 
نتیجه ای  به  و  کنید،  صحبت  خود  محله  در  ضایعات  مدیریت  ــاره  درب

جمعی در خصوص منشأ مشکل و تشریحی در مورد آن دست یابید. 

جاده ای را تصور کنید که نیاز به تعمیر دارد؛ راه های زیادی برای یک 
این امر بپردازد: منابع مالی الزم برای تعمیر  گروه وجود دارد که به 
رویکرد  یک  دهــد.  انجام  خــود  را  کارها  تمام  یا  کــرده،  آوری  جمع  را 
حمایتی در چنین شرایطی عبارت است از بسیج کردن شهروندان برای 
حصول  همچنین  و  مشکل  حل  جهت  دولتی  مقامات  از  درخواست 
اطمینان از این که جاده ها در آینده نیز تعمیر و نگهداری خواهند شد. 
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مرحله ۱: 
مسئله را شناخته و 
در خصوص مشکل 

تحقیق کنید. مرحله ۲:
 اهداف کمپین خود 

را مشخص کنید.

در هنگام برنامه ریزی 
یک کمپین به هشت 

مرحله زیر توجه 
کنید:

مرحله ۳: 
جوامع هدف خود را 

شناسایی کنید.

مرحله ۴:
 یک ائتالف از 

متحدان تشکیل 
مرحله ۵:دهید.

 پیام خود را تهیه 
کنید.

مرحله ۶: 
تاکتیک ها و

 استراتژی های خود را 
انتخاب کنید.

مرحله ۷: 
منابع خود را برنامه 

ریزی کنید.

مرحله ۸:
 یک برنامه بودجه 
و خط سیر زمانی را 

تهیه کنید.

مرحله ۱: مسئله را شناخته و در خصوص مشکل تحقیق کنید

برای شناسایی مسئله کمپین حمایتی خود بهتر است ابتدا مشکل خود را 
تعریف کنید. برای تحقیق در خصوص مشکل، ابتدا به چند سؤال پاسخ 

گویید:

l  نخستین بار چه زمانی متوجه مشکل شدید؟

l  دالیل اصلی مشکل کدام اند؟

l  این مشکل چه تأثیری بر شما و دیگران داشته است؟
l  آیا تا کنون تالش هایی برای پرداختن به مشکل انجام شده است؟  

مرحله ۲: اهداف کمپین خود را مشخص کنید
یک هدف نتیجه زمان و تالش های شما در راه دستیابی به نتایج مطلوب 
خود است. پس از این که مسئله خود را تعریف کردید می توانید اهدافی 

را برای بررسی آن تعیین کنید. اهداف شما باید این گونه باشند:

l  خاص: از تعیین اهداف کلی پرهیز نموده وتا جایی که می توانید درباره 

نتایج مورد انتظار خود خاص و دقیق باشید. مثأل یک هدف کلی چنین 
“تخلیه  است: “یک محله پاک”. هدف خاص بدین صورت خواهد بود: 

منظم سطل های زباله در محله من”.

قابل سنجش: اهداف شما باید قابل سنجش باشند، بدین معنی که     l

باید بتوانید شاخص هایی را برای سنجش پیشرفت کمپین خود در 
طی زمان تهیه کنید. 

l  قابل حصول: در هنگام تعیین اهداف خود اطمینان حاصل کنید 

که برنامه زمانی و منابع الزم برای تحقق آن ها را در اختیار دارید.

که  می دهد  نشان  گرایانه  واقــع  اهــداف  تعیین  گرایانه:  واقــع    l

واقعیت ها یا شرایط کاری خود را درک کرده اید. باید بررسی کنید 
که آیا زمان، منابع و پشتیبانی کافی را برای دستیابی به اهداف 

خود در اختیار دارید یا خیر. 

     دراین صورت، نتیجه تالش ها چه بوده است؟

l  برخی راه حل های احتمالی برای این مشکل کدام اند؟

پس از این که اطالعات دقیقی به دست آوردید، مشکل را در یک 
جمله خالصه کرده و آن را با یک مسئله حمایتی ارتباط دهید. مثأل 
های محل  پارک  و  ها  خیابان  در  زباله  وجود  است مشکل  ممکن 
زندگی شما باشد. در این صورت مسئله مدیریت ضایعات خواهد 
بود. یا ممکن است مشکل شما وضعیت نامناسب سالمت ذهنی و 
جسمی کودکان در نواحی شهری، و مسئله شما کار کودکان باشد. 

پس از این که تعریف یا تشریح دقیقی از مسئله مورد نظر خود به دست آوردید می توانید یک کمپین حمایتی را برنامه ریزی کرده و با پرداختن به مسئله 
شرایط را بهبود دهید. استفاده از رویکرد جمعی برای برنامه ریزی و استفاده از اعضا و افراد مختلف جامعه در توسعه طرح حمایتی از اهمیت باالیی 
برخوردار است. بدین ترتیب دیدگاه های مختلفی درباره مسئله و اثرات کلی آن ارائه شده و در طرح نمود می یابند. ایده آل این است که طرح خود را 

دست کم به همراه ۴ تا ۵ نفر دیگر تهیه کنید. 

به خاطر داشته باشید
یک مسئله حمایتی مناسب به اندازه کافی متمرکز است و می توان آن را به راه حل های واضحی ارتباط 

داده و به سادگی به آگاهی مردم رساند.
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برنامه ریزی برای برپایی یک کمپین حمایتی

گروه های مردمی به روش های زیادی می توانند با یکدیگر همکاری 
از  بسیاری  در  بپردازند.  خویش  مشترک  دغدغه های  به  و  کــرده 
شرایط بهترین راه برای حصول اطمینان از این که دولت به وظیفه 
خود عمل کرده و نیازهای مردم را به گونه ای مناسب پاسخ می گوید 
این است که شهروندان راه حل انتخابی خود را ترویج کرده و بدین 

ترتیب بر فرایند سیاست گذاری تأثیر بگذارند. 
بهتر است که تالش های حمایتی، چه به صورت پروژه های محلی 
و چه در قالب پروژه های بزرگتر در مورد دغدغه های ملی، مبتنی 
بر یک برنامه عملیاتی فکر شده باشند. ممکن است وسوسه شوید 
به شرایط خارجی  به طور غریزی  که در حین کمپین حمایتی خود 
واکنش نشان دهید، اما به خاطر داشته باشید که این کار می تواند 
منجر به پیشرفت اندک با وجود تالش بسیار شود. داشتن یک برنامه 
خوب شما را یاری می کند تا تمرکز خود را حفظ کرده و تالش های 
خود را به گونه ای استراتژیک معطوف دستیابی به بهترین نتایج در 

کمپین خود نمایید. 

حمایت چیست؟
به  ائتالف ها  و  گروه ها، شبکه ها  افــراد،  که  است  فرآیندی  حمایت 
واسطه آن می کوشند تا بر سیاست ها، روند پیاده سازی سیاست ها 
و فرایندهای سیاست گذاری دولت ها تأثیر گذاشته و بدین ترتیب 
یعنی  عبارت ساده تر، حمایت  به  کنند.  ایجاد  را  مثبتی  تغییرات 
تأثیر گذاشتن بر دولت به گونه ای که دولت راه حل مورد نظر شما را 

برای مشکل در دست بررسی به کار گیرد.

حامیان چه افرادی هستند؟
حامیان افرادی مانند شما هستند که به دنبال ایجاد تغییرات مثبت 

در جوامع خود می باشند.
در برخی موارد که تالش های حمایتی متمرکز بر مؤسسات محلی 
پذیر  انعطاف  با سازماندهی  یا یک گروه کوچک  فرد  هستند، یک 
می تواند تأثیر مثبتی بر سیاست ها داشته باشد. در موارد دیگری 
نیازمند وجود  بزرگتر است، حمایت موفق  بر مؤسسات  تمرکز  که 
و  شبکه ها  طریق  از  که  اســت  بزرگتر  رسمی  ســازمــان  چند  یا  یک 

ائتالف ها با یکدیگر همکاری می کنند. 

حامیان قصد تأثیر گذاشتن بر چه افرادی را دارند؟
این که حامیان قصد تأثیر گذاشتن بر چه افرادی را دارند به نیازی 
بستگی دارد که در پی رفع آن هستند. بخش مهمی از تالش های 
که کدام مؤسسات مسئول کدام  است  امر  این  دانستن  حمایتی 

خدمات و سیاست ها هستند. 

چرا باید برای رفع یک نیاز در جامعه خود از کمپین های حمایتی 
استفاده کنیم؟

هر چند که راه های زیادی برای رفع نیازها وجود دارد، احتماأل به 
این نتیجه خواهید رسید که رویکرد حمایتی بهترین راه برای حصول 

اطمینان از این امر است که دولت نیازهای مشابه را در آینده بیشتر مد 
نظر قرار دهد. پاسخ های دولت به نیازها عمدتأ شامل تصویب قوانین یا 
تغییر مقرراتی است که سیستم را ارتقا داده و در عین حال مشکل فعلی 
را نیز برطرف می کنند. هدف تالش های حمایتی عبارت است از بهبود 
فرایند سیاست گذاری که خود سبب دستیابی به پیشرفت های پایدارتر 

در طوالنی مدت خواهد شد. 

تالش های  که  است  این  داشت  خاطر  به  باید  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
نیستند. گاهی  با موفقیت همراه  حمایتی خاص همیشه در کوتاه مدت 
اوقات منابع الزم برای رفع نیازهای شناسایی شده وجود ندارند یا دولت 
ظرفیت الزم برای پاسخگویی به نیازها را ندارد. در برخی موارد نیز ممکن 
است دولت یا کارکنان آن دیدگاهی مخالف داشته و به سرعت متقاعد 

نشوند. 
با این حال حتی در این شرایط نیز پروژه های حمایتی منافع زیادی را به 
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l  با قید زمانی: اهداف شما باید در چارچوب زمانی واقع گرایانه ای 

هم  و  کوتاه مدت  اهداف  هم  می توانید  ترتیب  بدین  شوند.  تعریف 
اهدافی  مــدت  کوتاه  اهــداف  نمایید.  تعیین  را  بلند مدت  اهــداف 
هستند که می توان حداکثر طی شش ماه تا یک سال به آن ها دست 
یافت، در حالی که تحقق اهداف بلندمدت ممکن است سال ها طول 

بکشد. 

       خواسته های شما را ندارند، امـا می توانند بر جامعه اولیه تأثیـر 
       بگذارند. هر چند که ممکن است جوامع ثانویه دستور یا اختیار 
مستقیمی بـرای تصمیم گیــری درخصـوص یک مسئلـه خاص نـداشته   
باشند، اما توانایی تأثیر گذاری دارند. معموأل کنترل شما بر این افراد

بیشتر از کنترل شما بر جامعه اولیه است. 

l  رابطه هر فرد لیست شده در جامعه اولیه و ثانویه خود را با تصمیم 

گیرندگانی که قدرت حل مسئله شما را دارند تشریح کنید. 
جامعه  با  متناسب  باید  می دهید  قرار  استفاده  مورد  که  روشی  هر 
نظر گرفته  برای همه جوامع هدف در  باشد. روشی که  هدف شما 

شده باشد روش متمرکزی نبوده و قدرت کافی را ندارد. 

مرحله ۴: یک ائتالف از متحدان تشکیل دهید
پس از این که جوامع اولیه و ثانویه خود را تعیین کردید، باید در این 
شما  مخالف  یا  متحد  مذکور  افــراد  که  کنید  تصمیم گیری  خصوص 
این  دانستن  هستید.  خنثی  آن هــا  بــه  نسبت  کــه  ایــن  یــا  و  هستند 
اطالعات به شما کمک می کند تا در فعالیت ها و اصالح ظرفیت های 

خود کارآمدتر باشید.
متحدان افراد، سازمان ها، و/یا مؤسساتی هستند که می توانند به شما 
کمک کنند. باید این افراد و سازمان ها را ترغیب به همکاری کنید تا 

بتوانید به اهداف خود دست یابید. 

مخالفان افرادی هستند که تمایل دارند مسئله حل نشده و کمپین 
حمایتی شما با شکست مواجه شود. مخالفان ممکن است بسته به 
تبدیل  برای  باشند. می توانید  یا ضعیف  بازدارنده خود قوی  قدرت 
کردن مخالفان به متحدان خود تالش کنید، اما این نکته را به خاطر 
داشته باشید که ممکن است برخی از مخالفان شما ترغیب نشوند. 
از  کدام یک  ترغیب  امکان  که  کنید  قضاوت  خصوص  این  در  باید 
مخالفان وجود دارد. همواره به زمان و نیروی خود توجه داشته باشید 
تا اطمینان حاصل کنید که در ادامه راه برنامه ریزی کمپین خود به 

گونه ای کارآمد عمل خواهید کرد. 

اندکی  نقش  و  بــوده  بی تفاوت  شما  مسئله  به  نسبت  خنثی  افــراد 
افراد  این  ندارند.  نقشی  هیچ  اصوأل  یا  داشته  کمپین شما  نتایج  در 
اگر  شوند.  ترغیب  شما  از  پشتیبانی  بــرای  اســت  ممکن  همچنین 
احساس می کنید که فردی را می توان ترغیب کرد، می توانید تالش 
کرده و شمار زیادی از افراد خنثی را به متحدان خود تبدیل کنید.     

مرحله ۳: جوامع هدف خود را شناسایی کنید

جامعه هدف همواره یک فرد است، نه یک مؤسسه. حتی اگر بخواهید 
قانونی را تغییر داده و برای این کار به رأی اکثریت نمایندگان مجلس 
نیاز داشته باشید نیز باید جامعه هدف خود را شخصی کرده و تنها 
از  یکی  باید در هر زمان  برسانید. در مورد مثال مذکور  نفر  به یک 

نمایندگان را هدف قرار دهید. 

جامعه  استراتژیک  کردن  محدود  فرایند  یعنی  هدف  جامعه  تعیین 
با آن ها ارتباط برقرار کرده و در نظر دارید  افــرادی که کمپین شما 
در طی فعالیت های خود بر آن ها تأثیر بگذارید. این افراد عبارتند از 
ذی نفعان فرایند، افرادی که تحت تأثیر مشکل مورد بررسی شما قرار 
دارند، و آن هایی که می خواهند شما را در راه پرداختن به مشکل یا 

ترغیب کردن تصمیم گیرندگان یاری کنند.

اگر  مثأل  کنید.  آغــاز  مربوطه  ذی نفعان  از  لیستی  تهیه  با  را  کار    l

مشکل مدیریت ضایعات در جامعه شما است، می توانید همسایگان، 
کنید.  لیست  را  مذهبی  مراکز  و  مــدارس  محلی،  تاجران  و  کاسبان 
تهیه  پایگاه های خبری  تأثیرگذار  افراد  از  لیستی  همچنین می توانید 
کنید که عالقمند به جلب توجه عمومی به مشکل مدیریت ضایعات 
لیست  را  انتصابی  یا  انتخابی  نام مقامات  یا  در محله شما هستند، 
کنید که مدیریت ضایعات را در دستور کار رسمی خود قرار داده اند. 
در نهایت می توانید کاسبان و تاجران محلی را لیست کنید که ممکن 
مناسب  راه حلی  یافتن  جهت  سرمایه گذاری  برای  انگیزه هایی  است 

برای مشکل مدیریت ضایعات در محله شما داشته باشند. 

وثانویه تقسیم بندی  اولیه  به جوامع  را  سپس جوامع هدف خود    l

کنید.

    l  جامعه اولیه فردی است که در مورد مسئله تصمیم گیری کرده  

       و ایـن قـــدرت را دارد کــه خـواستــه هـای شمـا و سـازمـان شمــا را 
       بــرآورده کنـد. ایـن فـرد در واقـع فـردی است کـه از وی حمـایت  

       می کنید.
    l  جامعه ثانویه افرادی هستند که قدرت یا اختیـار برآورده کـردن 

    به خاطر داشته باشید
    در هنگام تعیین اهداف از موارد زیر پرهیز کنید:

    - تعیین اهداف بسیار بزرگ
    - تعیین تعداد اهداف بسیار زیاد
    - تعیین اهداف کلی و غیر خاص

    همچنین الزم است که اهداف خود را یادداشت نمایید.

پرسش هایی که برای شناسایی متحدان باید پرسید:
۱. مسئله مورد بررسی به جز شما بر چه افرادی تأثیر می گذارد؟

۲. چه کسی به جز شما از حل مسئله سود می برد؟
۳. چه کسی ممکن است عالقمند به یاری رساندن به شما باشد؟

پرسش هایی که برای شناسایی مخالفان باید پرسید:
۱. حل شدن این مسئله به چه افرادی لطمه می زند؟

۲. چه افرادی تمایل دارند که کمپین شما با شکست مواجه شود؟
۳. چه افرادی ممکن است به هر دلیل مانع کار شما شوند؟
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در خصوص مسئله مورد بررسی تهیه نمایید. اگر چند هدف مختلف 
داشته باشید، احتماالً بـرای دستیـابـی به تمــام آن ها بـه چنـد تاکتیـک 
از  مجموعه ای  اســت  ممکن  داشــت.  خواهیـد  نیـاز  هـم  مختــلـف 
تاکتیک ها را برای برقراری ارتباط با عموم مردم، یک تاکتیک را برای 
برقراری ارتباط با رسانه ها، و یک تاکتیک دیگر را برای مقامات دولتی 

به کار گیرید. 
جوامع هدف اولیه و ثانویه خود مانند اعضای جامعه، عموم مردم، 
رسانه ها و مقامات دولتی را گروه بندی کنید. برای هر گروه لیستی 
از تاکتیک های مورد استفاده برای تأثیرگذاری و جلب حمایت آن ها 

را تهیه کنید. 

مرحله ۷: منابع خود را برنامه ریزی کنید
افــرادی که می خواهید  اهــداف خــود،  و  از خواسته ها  اطــالع  از  پس 
باید  کــار،  ایــن  انجام  روش هـــای  و  باشید  داشته  دسترسی  آن هــا  به 
در  منابع  کنید.  تعیین  فعلی  شرایط  در  را  خود  واقعی  ظرفیت های 
اختیار خود و متحدان خود را خصوصاً از لحاظ نیروی انسانی، مواد و 

منابع مالی لیست کنید:
کمپین  به  متعهد  داوطلب  نیروی  و  کارکنان  آیا  انسانی:  نیروی   l

حمایتی خود را در اختیار دارید؟ آن ها در حال حاضر به چه فعالیتی 
مشغولند؟ چه مقدار زمان می توانند به یک پروژه جدید اختصاص 
دهند؟ آیا افرادی هستند که بتوانید آن ها را برای پیوستن به کمپین 

خود بسیج کنید؟

l مواد: منابع در دسترس خود مانند کامپیوتر، دستگاه کپی، تلفن، 

اقالم اداری، اتصال اینترنت و مکان های مالقات را لیست کنید. چه 
مقدار از این منابع را می توان به یک پروژه حمایتی تخصیص داد؟

l پول: محاسبه کنید که شما و گروه شما به طور کل چه مقدار پول 

در اختیار دارید. چه مقدار از این منابع مالی را می توانید به یک 
کمپین حمایتی اختصاص دهید؟ انتظار دارید چه مقدار منابع مالی 

را بتوانید جذب کنید؟

به خاطر داشته باشید
بـه یـاد داشتـه باشیـد کـه اعضـای جـامعـه، عمــوم مـردم، رسانـه هـا 
و مقامات دولتی نیز پیام رسانان شما هستنـد. بنابـراین تاکتیـک 
شما  مسئله  از  هم  تا  باشد  نیز  ها  آن  بر  متمرکز  بایـد  شما  هـای 

پشتیبانی کرده و هم پیام را به دیگران انتقال دهند.



نقاط ضعف نقاط قوت

تهدیدها موقعیت ها

ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول
منابع الزم

ضرب االجل ها فعالیت ها و 
رخدادهای داخلی

ضرب االجل ها فعالیت ها و 
رخدادهای خارجی

ضرب االجل
  وظایف اصلی

خط سیر زمانی

6

چارت زیر شما را در برنامه ریزی یاری می کند:

چه مقدار منابع را 
می توانید به کمپین 

اختصاص دهید؟

اهمیت منابع در کمپین 
شما چقدر است؟

چه مقدار منابع
 در اختیار دارید؟

کارکنان

داوطلبان

مواد

پول

در آن ها دارد.

در  خاصی  تغییرات  یا  نامطلوب  روندهای  از  عبارتند:  تهدیدها   l

محیط خارجی که ممکن است منجر به کسادی، رکود یا پایان کار یک 
سازمان یا بخشی از آن شوند.

نقاط قوت و موقعیت ها نیروهای یاری گر هستند. 
-این نیروها شانس سازمان را برای دستیابی به اهداف خود افزایش 

می دهند؛ نقاط ضعف و تهدیدها نیروهای مخالف هستند .

)یا  بازمی دارند  از دستیابی به اهداف خود  این نیروها سازمان را   -
دست کم تحقق اهداف را دشوار می سازند(.

پس از این که لیست منابع خود را تهیه کردید، بهتر است نقاط قوت 
و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای کمپین خود را تعیین کنید که به 
عنوان فرایند تحلیل SWOT شناخته می شود. این کار شما را حتی در 
تهیه یک طرح بودجه برای فعالیت های خود و راه های به دست آوردن 

منابع بیشتر نیز یاری می کند. 
نقاط قوت و ضعف کمپین و فرصت ها  تعیین  برای   SWOT تحلیل

و محدودیت های پیش روی شما در جهان خارجی به کار می رود.

l نقاط قوت و ضعف از عناصر درونی گروه یا سازمان شما هستند.

l موقعیت ها عبارتنـد: از حـوزه های جذاب عملکرد که گروه یا سازمان 

شما می تواند به آن ها پاسخ گوید،زیرا مزایای خاص یا مشارکت هایی 

مرحله ۸: یک برنامه بودجه و خط سیر زمانی را تهیه کنید

با در نظر داشتن اهداف و منابع، یک خط سیر زمانی را برای کمپین خود تهیه کنید. منابع مورد نیاز خود در هر مرحله از کمپین را در خط 
سیر زمانی لیست کرده و مهلت هایی را برای انجام وظایف در نظر بگیرید.
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بایدها و نبایدهای بودجه
 

نبایدها بایدها

تصور نکنید که بودجه یک کمپین دیگر برای کمپین شما نیز 
کفایت خواهد کرد. تجربه هر فرد با تجربه فرد دیگـر متفاوت 

است. شرایط خودتان را در نظر بگیرید!

تمام هزنیه ها را در برنامه کمپین خود در نظر بگیرید. سعی 
کنید فعـالیت هـا را به گونه ای تصویر کنید که بتوانید تمام 

هزینه های پنهان را در هر مرحلـه تعیین نمایید.
هزینه ها را در یک خط بودجه با هم ترکیب نکیند. بهتر 

است تمام هزینه هایی را که در هر برنامه کمپیـن با آن مواجه 
می شوید ثبت کنید.

تخمین بزنید. اعداد زیادی وجود خواهند داشت که در 
مورد آن ها مطمئن نیستید. تخمین هوشمندانه ای زده و 

عدد مذکور را به عنوان عدد تخمینی عالمت گـذاری کنید. 
لیستـی از اعدادی که باید دربـاره آن ها تحقیق کنید و 

اعدادی که باید آن ها را تأیید نمایید تهیه کنید. با دستیـابـی 
به اعـداد دقیق تر، بـودجه خود را دوباره محاسبه کنید.

برنامـه را با کسـری بودجه به پایان نرسانید. با افراد و شرکت 
هـایی که در زمینه پرداخت صورتحساب ها به کمپین شما 

اعتماد کرده اندمنصفانه رفتار کنید. به گونه ای برنامه 
ریزی کنید که بدهی آن ها را در زمان تعیین شده بپردازید.

بودجه خود را حتی االمکان دقیق و مشروح تهیه کنید. سعی 
کنید تمام هزینه های مربوط به همه فعالیت ها را در نظر 

گرفته و آن ها را لحاظ کنید.

عجله نکنید. بودجه مسئله مهمی است. بنابراین زمان کافی 
اختصاص داده و کار را درست انجام دهید.

بودجه خود را به دقت پایش کنید. به صورت هفتگی و حتی 
روزانه.

بـرنامـه بودجه خود را پس از تهیـه فراموش نکنید. بـه صورت 
منظم به آن مراجعه کنید. همیشه پیش از اتخـاذ تصمیمـات 
مربوط به صرف هزینه به برنامه بـودجه خود مراجعه نمایید.

فرمی را بیابید که برای پیگیری بودجه کمپین شما مناسب 
باشد.
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تهیه برنامه بودجه یکی از مؤلفه های اصلی کمپین حمایتی است. برنامه بودجه به شما امکان می دهد تا امور مالی خود را ارزیابی کرده و در خصوص 
نحوه تخصیص زمان و منابع خود تصمیم گیری کنید. به تحلیل SWOT خود توجه کرده و منابع مالی خود را به مواردی تخصیص دهید که در دسته 

نقاط قوت و موقعیت های کمپین شما قرار می گیرند. 

فرم های بودجه بسیار متنوعی وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید. الزم است مناسب ترین چارچوب را برای کمپین خود انتخاب کنید.

  
اگر دریافتید که منابع مالی کافی برای بعضی فعالیت ها را در اختیار ندارید، لیستی از منابعی تهیه کنید که تمایل به سرمایه گذاری در کمپین شما 
و پشتیبانی از آن دارند. این منابع می توانند دوستان، خویشاوندان، اعضای جامعه، سازمان های غیر انتفاعی، و مؤسسات دولتی محلی باشند. عالقه 

هر منبع به مسئله مورد نظر خود را تشریح کرده و روش هایی را برای نزدیک شدن به آن ها بیان نمایید.


