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مقدمه

مشارکت افراد در همه ابعاد زندگی یکی از شاخص های 

توسعه است که مشارکت هرچه بیشتر و بهتر رهبران 

افراد  یا  گروه  اعضای  می تواند مشارکت  و جامعه  گروه 

برنامه های  ویژه  به  برنامه ها  در  درگیری  برای  را  جامعه 

افــزایــش  بـــرای  افــزایــش دهـــد. بنابراین  ســالمــت مــحــور 

مشارکت جامعه در برنامه های تهیه شده جهت بهبود 

سالمت مردم، جلب نظرات رهبران گروه ضروری است. 

با  می توانیم  محور  سالمت  برنامه های  در  منظور  بدین 

در  مشارکت  به  را  افــراد  علمی،  روش هــای  کارگیری  به 

برنامه ها تشویق کنیم. یکی از راهبردهای مطرح در این 

آفاق رمضانی
مدیر و مربی مرکز آموزش بـهـورزی و رابط 
فصلنامه بهورز دانشکده علوم پزشکی سراب

شیرین فخری
مربی مرکز آمـوزش بـهـورزی 
دانشکده علوم پزشکی سراب

 اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:
اهمیت رویکردجلب حمایت همه جانبه را بیان کنند. 	
روش های همسوکردن رهبران با اهداف برنامه ها را توضیح دهند. 	

آشنایی باچگونگی جلب نظررهبران گروه برای مشارکت
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جانبه1  همه  حمایت  جلب  رویکرد  از  استفاده  زمینه، 

است. جلب حمایت همه جانبه در سراسر جهان توسط 

سازمان های غیردولتی، فعاالن و حتی خود سیاستگذاران 

برای تأثیر بر سیاست ها استفاده می شود. همچنین این 

راهبرد به معنای پایان دادن به مشکالتی است که می توان 

آن ها را از طریق راهبردهای برنامه ریزی حل کرد. یکی از 

دالیل توجه به ترغیب رهبران گروه همسو با اهداف مان 

می تواند این باشد که گاهی برخی اعضای گروه یا جامعه 

مقاومت  تعریف شده  برنامه های  برابر  در  است  ممکن 

کنند، درصورت بروز این گونه موارد، نظر مساعد رهبران 

درحل مشکل ممکن است کارساز باشد.

در راهبرد جلب حمایت همه جانبه می توان از چندین 

برنامه ها  ــداف  اهـ بــا  رهــبــران  کـــردن  بـــرای همسو  روش 

استفاده کرد که در زیر به بعضی از آن ها اشاره می شود: 

یافتن  آن  راهبردی که هدف  الــف: مذاکره2: بحثی است 
راه حل برای مسأله ای مشخص به روشی که برای هر دو 

دو طرف سعی  باشد. طی یک مذاکره  قبول  قابل  طرف 

می کنند طرف مقابل را ترغیب به توافق کنند. در مذاکره 

در اصل تالش بر این است که از بحث و درگیری جلوگیری 

کنند و بتوانند سر موضوع مورد بحث با یکدیگر سازش 

باعث  وجهی  دو  پیام های  از  استفاده  مذاکره  در  کنند. 

افزایش اعتبار و اعتماد خواهد شد. در مذاکره باید شواهد 

آماری با چارچوب مثبت ارایه شود، از افعال دوم شخص 

)شما( استفاده شود تا فاصله روان شناختی طرفین مذاکره 

کاهش یابد. همچنین سعی شود از استدالل های قوی و 

معتبر برای پیام رسانی استفاده شود.

ب: چانه زنی یا اعمال نفوذ3: البی گران واقعی با کمک و 

به کارگیری روش های حقوقی و مدیریت مفید و روابط 

اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود تالش می کنند. به 

عبارت دیگر، البی گری به معنای رساندن غیر مستقیم 

پیام به رهبر گروه از طریق یک یا چند نفر از افراد بانفوذ 

در رهبرگروه، برای جلب نظر وی است.

ــزش4: عــامــل نــیــرودهــنــده و  ــیـ ــگـ ــرغــیــب کــــــردن، انـ ج: ت
و  هدف  می تواند  هم  ترغیب،  و  انگیزش  هدایت کننده، 

هم وسیله باشد، ولی در بحث ما بیشتر وسیله ای است 

برای جلب نظر رهبران گروه.

نتیجه گیری

مشارکت افراد در همه ابعاد زندگی یکی از شاخص های 

توسعه است که مشارکت هرچه بیشتر و بهتر می تواند 

محور  سالمت  برنامه های  ویــژه  به  برنامه ها  توسعه  در 

نظرات  جلب  هــدف  ایــن  به  رسیدن  بــرای  باشد.  مفید 

رهبران گروه ضروری است. 

پیشنهادها

درپایان رعایت موارد زیر برای جلب نظر بیشتر رهبران 

گروه برای مشارکت توصیه می شود:

برشمردن فواید مشارکت برای رهبر گروه	 

موضوع مشارکت باید مشخص و تا حد امکان مورد 	 

عالقه رهبر و سایر اعضای گروه باشد.

رهبرنباید احساس کندکه مشارکت، جایگاه وموقعیت 	 

او را تهدید می کند.

آزادی 	  و  انتخاب  امکان  که  یابد  اطمینان  باید  رهبر 

اختیار دارد.
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