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هر  در گران گری یکی از ابزارهای موثر در حل مشکالت اجتماعی است. ترویج ترویج و حمایت
های حمایتی  حوزه، از طریق افزایش آگاهی عمومی و یا تصویب و اجرای قوانین و سیاست

 نماید. اقدام به حل مشکالت می

های راهبردی،  های آنالین به آموزش مهارت دوره  گری پرتو، با برگزاری مدرسه ترویج و حمایت
های ترویجی و  اجرای بهینه پروژهاندازی و  پردازد تا به راه گران می تحلیلی و اجرایی به ترویج

 سازی کمک نماید.  کارزارهای آگاه

پردازد و  گران موفق حوزه محیط زیست می های ترویج این جزوه راهنما، به ویژگی

 نماید.  های شغلی این حوزه را به اختصار مرور می موقعیت

 اب

 استفاده از منابع و مقاالت مدرسه پرتو برای عموم  با ذکر منبع آزاد است.
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 ترجمه و تدوین : 

گری پرتو گروه آموزشی مدرسه ترویج وحمایت  

 ستیز طیمح حوزه در یگر تیحما و جیترو
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 ستیز طیمح حوزه در یگر تیحما و جیترو

مردم  عموم و ها دولت ،یمدن فعاالن یبرا یزمان هر از شیب امروزه ستیز طیمح حفظ تیاهم

حال  درروز به روز  زین ستیز طیدر حوزه مح یاجتماع یها تیفعالآن،  بعتشده است و به  مشخص

 یها سازمانچرا که اکثر  ،دندار یجیترو تیماه ،ها  تیفعال گونه نیا از یمهم بخش .است گسترش

و  ستیز طیمرتبط با مح یها استیبر س یبه اثرگذار ازیاهداف خود، ن شبردیپ یبرا یستیز طیمح

 . دارندص خصو نیا در یمعمو یآگاه یارتقا طور نیهم

 یاجتماع تیاز مسئول یبخش ایو  یشخص عالقه کی تنها ستیز طیمح یگر تیحماو  جیتروامروزه 

 یهاسازماناز کشورها،  یاریدر بس .تخصص و حرفه درآمده است کیبه شکل  بلکه ست؛ین افراد

 کی ها تیفعال نیا تیهدا ید و برادارن یجیترو یها تیفعال یبرا ای ژهیو بخش ،یستیز طیمح

 یا گسترده فیط ستیز طیمح طهیح در یگر تیحماو  جیترو ،رو از این اند. کرده فیتعر یشغل گاهیجا

 طیمح با مرتبط یها یگذار استیو س یحقوق یاهتیفعالاز  ؛ردیگ یبرم در را ها تیفعال و مشاغل از

 .یساز آگاه یکارزارها یبرگزارها و  کار با رسانه تاگرفته  ستیز

 ستیز طیمح یگر تیحما و جیترو درالزم  یها و مهارت ها یژگیبه و داریم ینگاه ابتدا مقاله، نیا در

 .میده یم حیتوضرا  حوزه نیا در یشغل یها گاهیجا ترین برخی از مهمسپس و 
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 کند؟ یم چه ستیز طیمح گر جیروت

 

 یجا ریز یها نهیزم در غالبا گوناگون، فیوظا شرح و ها نقش با ست،یز طیمح گران جیترو تیفعال

 :ردیگ یم

 

 

 

 

 ؟دارد ییها یژگیو چه ستیز طیحوزه مح درموفق  گرجیترو

 

 نیباشد؛ ا داشته یطیمح ستیاز مسائل ز یا گستردهو  قیعمدرک  دیبا ستیز طیمح گر جیترو

و یا مطالعه، تحقیق و تجربه  ستیز طیمحمرتبط با  یها رشته در لیتحص با توان یمدرک و دانش را 

 یاجتماع یها جامعه و نظام با مرتبط یاه در رشتهدانش  البته .درک کسب ها جامع در این زمینه

دانش از  یبرخورداردر ضمن،  .شود واقع دیمف تواند یمنیز ارتباطات  ای یاسیمانند اقتصاد، علوم س

 یکم یو حت یشناس بوم ،یفهم رفتار اجتماع نیو همچن یروابط عموم، گری ترویج و حمایت

 .باشدکننده  کمک اریبس یجیترو یکارها تیموفق در تواند یم ،یدانش روانشناس

 

 تحقیق درباره محیط زیست و پروژه های ترویجی مرتبط و نوشتن و چاپ مقاالت 

 

 همکاری با رسانه ها در راستای اهداف مرتبط با حفاظت از محیط زیست
 

 برنامه ریزی برای رویدادهای محیط زیستی

 جذب و حفظ ترویج گران محیط زیست در سازمان

 جذب حمایت مالی برای فعالیت های ترویجی محیط زیست

 برگزاری کارزار های آگاه سازی برای حفاظت از محیط زیست

 ارتباط با سازمان های ذی نفع فعال در حوزه محیط زیست جهت همکاری و تشکیل ائتالف

 رایزنی با مسئوالن برای تصویب لوایح قانونی در حفاظت از محیط زیست
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 :نمود خالصه ریز موارد در توان یم را ستیز طیمح یگر جیترو در ازین مورد دانش ،یکل طور به

 

  

 

 دارد؟هایی  مهارت چه ستیز طیمح  گرجیترو 

 

 پایههای  مهارت

 

 کی که چرا است گران جیترو ازین مورد یها مهارت نیتر مهم از ،دسته نیا :یارتباط یها مهارت

 تا گرفتهاز دانشمندان و محققان  ؛در ارتباط است افراد از یا گسترده فیطبا  ستیز طیمح گر جیترو

(، علبالف و القوه)ب یمال انینهاد، اصحاب رسانه، حام مردم یها سازمان ،ستیز طیفعاالن مح

 :محیطی زیست علوم

 گر ترویج یک عنوان به باشد، بیشتر زیست محیط زمینه در شما دانش هرچه
 می تواند نیز آمار و ریاضی دانش .کنید عمل موثرتر توانید می زیست محیط
 به  بتوانید تا می کند کمک شما به آمار از اندکی دانش مثال، برای .باشد مفید

 هم و عموم بر هم ارقام، و اعداد دهید؛ ارائه را خود تحقیقات نتیجه طورمستند
 ۳۶۰ ثانیه هر در که این بیان مثال، برای !دارند اثر بسیار سیاست گذاران بر

 تکان دهنده می تواند می شود تخریب کشور مراتع و جنگل ها سطح از مترمربع
 !باشد

 :اجتماعی نظام

 زیست محیط بر مهمی بسیار اثر می توانند اجتماعی ساختارهای و نظام ها
 زیست محیط از حفاظت جهت در اجتماعی ساختارهای و نظام اگر .بگذارند
 سیاست، اقتصاد، از آگاهی .است ناپذیر جبران ها آن مخرب اثر نباشند،

 جامعه در مثبت تغییر ایجاد در روان شناسی و انسان شناسی جامعه شناسی،
 روانشناسی و جامعه شناسی دانش مثال، عنوان به .گرانبهاست العاده فوق

 به سزایی کمک ترویجی کارزارهای برای تاثیرگذار پیام های ساخت به جمعی
 .می کند

 :ارزش ها

 اندازه به عمدتا   که است بحثی زیست، محیط ترویج گری در ارزش ها بحث
 طبیعت با ما رابطه اخالقی بحث که صورتی در .نمی گیرد قرار توجه مورد کافی

 طبیعت با رابطه در دینی ارزش های و آموزه ها اهمیت یا و آن حفظ الزام و
 برای .شود واقع موثر زیست محیط عمومی سیاست گذاری حوزه در می تواند
 کارزار یک پیشبرد در می تواند حیوانات آزار منع در مذهبی علمای نظرات مثال،

 .کند ایفا موثر بسیار نقشی حیوانات حقوق از حمایت
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 ،های تاثیرگذار سبک توان به می یارتباط یها مهارت از جمله .رهیشهروندان و غ گذاران،استیس

 .شاره کردا بدن زبانکاربرد مناسب  االت درست ول تعارضات، پرسیدن سؤح ،فعاالنه دادن گوش

 نقش د،ریگ یم قرار یارتباط یها مهارت مجموعه رینوع مهارت که ز  نیا :مذاکره و تعارض حل

 - گذاران استیس جمله از - نفعان یبا انواع ذ مذاکرهو  یزنیراچرا که  دارد گران جیترو یبرا یا ژهیو

دشوار  اریبس توانند یم ر حوزه ترویجد مذاکرات. است گران جیترو جیرا یها تیاز فعال یمهم بخش

در  .مورد بحث نداشته باشد یجیبا پروژه ترو یمورد مذاکره، موضع موافق نفع یاگر ذ ژهیو به ؛باشند

 نیابرخورداری از  عالوه، حل مشکل باشد. به دیکل تواند یم تعارض حل مهارت ،گونه مواقع نیا

 .است موثر اریبس زین یمیت نیبحل تعارضات و  میت تیریمهارت، در مد

 یعناصر ،یو هماهنگ صحیح تیریمد ،خالقانه یطراح :یجمع یدادهایها و رو برنامه یبرگزار

 و یساز آگاه یها برنامه یبرگزار که ییجا آن ازهستند.  دادهایرو یبرگزار یبرا یضرور

 گونه نیا یبرگزار مهارت داشتن ،هستند یجیترو یها تیفعالاز  ریناپذ ییجدا بخشی ،یرسان اطالع

و کنترل مشکالت  سکیر تیریمد که دیتوجه داشته باش .است یضرور گران جیترو یها برا برنامه

 ی. برااست یتیریمد یها مهارت نیا جمله از، ییها رویداد نیچن ینشده در هنگام برگزار ینیب شیپ

از  دیبرنامه است با یکه مسئول برگزار یگر جیترو میت ،مشکالت وقوع احتمالحداقل رساندن  به

 .کند حاصل نانیاطم ربط یذ یها سازمان با یهماهنگ زیالزم و ن یحصول مجوزها

 یابیدست ییتوانا جلسه، یبرا یساز آماده شاملکه  جلسات تیهدا مهارت :اتموثر جلس اداره

 یضرور گران جیترو یاست، برا گرانیبودن در د دیو مف یاحساس توانمند جادیو ا توافق کی به

 است.

طور  نحو احسن و به به رانظرات خود تواند  میاست که  یموفق کس گر جیترو کی :یور سخن

 یبرا. دینما مطرح یسخنران عمومی، میزگرد، ارائه و یا بحث مختلف از جمله یها مثبت در قالب

 شکار انیحام با مختلف یها مناظره در دیبتوان دیبا د،یهست شکار منع قانون گر جیترو اگر مثال،

 .دیکن دفاع خود مواضع از و کرده شرکت

چه در  ،یاختصاص یها چه در مصاحبه - ها تعامل موثر با رسانه ییتوانا :رسانه با کار مهارت

 و یا حرفه ،رابطه مثبت یبرقرار ییتوانا زیو ن عیوقا نیابه پوشش  هاآن بیو ترغ کوتاه یهاصحبت

 .ستیضرور گران جیترو یبرا ،رسانه اصحابمدت با  یطوالن

گزارش در چاپ  ،ستیز طیمح گران جیترو یبرا یاثرگذار یها از روش یکی :ینوشتار یها مهارت

و داشتن  ،کنندهبیو ترغ رسانوشتن متون  ییتوانا ن،یبنابرااست.  یرتخصصیو غ یتخصص اتینشر

 .است یضرور گران جیترو یبرا اثرگذارحال  نیدر ع و یلیتحل یقلم
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 لیتحل ییتوانا؛ است یضرور گران جیترو یبرا یلیتحل تفکرو  لیتحل قدرت :یلیتحل یها مهارت

از  ،حل مشکالت یبرا خالقانه یها حلراه، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بروز مشکل و یافتن طیشرا

 است. گران جیترو یالزم برا یها جمله مهارت

استفاده از  ییتوانا :یاجتماع یها شبکه از استفاده مهارت ژهیو به - یا انهیرا یها مهارت

 یها در شبکه ژهیبه و ،ارتباطات یاطالعات و برقرار لیارائه و تحل ،یآور در جمع یا انهیرا یتکنولوژ

 ائزح اریبس یستیز طیمح گران جیترو لهاز جم ،گران جیهمه ترو یمثل گوگل پالس برا یاجتماع

 .است تیاهم

 و نفع یذ یها با سازمان اتارتباط و گسترش یبرقرار یی: تواناارتباطاتو گسترش رایزنی 

در  موفق یگر جیترو یالزم برا یها از مهارت آنانائتالف با  لیتشک و ستیز طیمح امور در نفوذ یذ

 است. ستیز طیحوزه مح

و  ها فرهنگاز  افراد با سازنده تیفعال ییتوانا دیبا گران جیترو: مختلف یها فرهنگ رشیپذ

از نقاط مختلف جغرافیایی را  مختلف یها گروه تیبتوانند حما تا را داشته باشند گوناگون یها تیقوم

 .ندیجلب نما از هر رنگ، زبان، قوم و مذهب

 مکملهای  مهارت

 

 جذب مهارت شود، واقع دیمف گران جیترو یبرا تواند یم که ییها مهارت از یکی :روین حفظ و جذب

 تیاهمبه محیط زیست و مردم افزایش توجه عموم . است ها آن حفظ و موثر و خوب یها یروین

 یجیتروهای  فعالیت یبرا داوطلب جذب جهت را یبمناس فرصت ،کشور در حفظ آن به روزافزون

 یها چالش از چنانهم، اعضا حفظو  استفاده درست از این فضا .است آورده ارمغان به ستیز طیمح

 .دارد یشتریب یانرژصرف  و تمرکز به ازین که باشد یم یستیز طیمح یها سازمان مهم

 نهیزم در نیریسا یسازجهت آماده یآموزش یها ارائه کارگاه یی: تواناموزشآ و یتوانمندساز

 باشد. دیمف گران جیترو یبرا تواند یم یگر تیحما و جیترو

 یها میدر ت ژهیو به ،یمال کمک یآورجمع یو اقدام برا یزیربرنامه ییتوانا :یمال تیحما جذب

 ،بزرگ نهاد مردم یها سازمان درکه  دیباش داشتهموثر باشد. توجه  اریبس تواند یم یجیکوچک ترو

 فردکه  یاما در حالت شود یم گرفته نظر در یمال تیحما جلب یمجزا برا یسمت شغل کی

انجام  یفرد را برا کیاستخدام  ییها توانا /سازمان آنمیت ای و شتهندا یسازمان تیحما ،گر جیترو

 یها تیفعالبرای  یمال تیجلب حما دراست که  گران جیترو یتمام فهی، وظشته باشدمهم ندا نیا

 .بکوشندخود 

http://partotarvij.org
http://partotarvij.org/content/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://partotarvij.org/content/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://partoschool.org/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
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از  ،یمال تیمانند جلب حما زین بودجه بر نظارت و طرح بحث :یمال تیریو مد یبندبودجه

ها بزرگ و  اگر پروژه مورد نظر آن ژهیو به ،بیاید گران جیتروتواند به کمک  میاست که  ییها مهارت

 استخدام نشده باشد. مهم، نیا ژهیو یمال ریمد کیحال  نیع درباشد و  نهیپرهز

 

 گران محیط زیست، مفید است؟ ی برای ترویجچه تجربیات 

 

 تصور بهآن دسته از افراد که قصد دارند  یبرا توانند یم یاجتماع یها تیو فعال اتیتجرب یبرخ

 :جمله از. شوند واقع دیمف اریبس ندباش ستیز طیمح گر جیترو ،یا حرفه

 

 

 

  

 (مثل گروه های کتابخوانی و گروه های ورزشی)فعالیت در گروه های محلی و دانشجویی 

 فعالیت داوطلبانه در سازمان های مردم نهاد و محیط زیستی

 کارآموزی در سازمان های اجتماعی یا محیط زیستی

 انجام فعالیت های خدمات رسانی؛ مثاْل شرکت در پاکسازی جمعی دامنه های دماوند

 تجربه شرکت در برنامه ها و گردهمایی ها و یا کمک به برگزاری رویدادها

http://partotarvij.org
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 ؟ستیچ ستیز طیمح موفق گران جیترو یفرد یها یژگیو 

 

 :است یدیکل ستیز طیمح یگر جیترودر حوزه  تیموفق یبرا ریز یها یژگیو

 

 دیبا و استقامت تعهد نیا: در برابر مصائب و استقامت ستیز طیمح از ظتافح به تعهد

 یبرا و ستدیبا عتیطب گر بیتخر یها رویباشد که فرد حاضر باشد به خاطر آن در مقابل ن یقدر قو آن

 نشود. وسیماها  شکست ازکار کند و  طیاصالح شرا

 تیرا به رسم ستیز طیجوانب مشکالت مح همهکه  دیدگاهی :جانبه همهجامع و  دید

 یدگاهیدنتواند  گر جیهستند و اگر ترو یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع جوانب اصوالا  نیا .شناسد یم

 .دهد ارائهبرای حل آن  یموثرراه حل  تواند یجامع به موضوع داشته باشد، نم

را به  طیشرا از یناش یها تیمحدود گر جیترو: ییگرا عملبا  ییگرا آل هدیا بیترک ییتوانا

 .کند یم یزیر است، برنامه «پذیر و عملیامکان »و با توجه به آنچه  شناسد یم تیرسم

مخالف  نظر که یکسان بابرخورد سازنده  وکنار آمدن  ییتوانا :مخالف نظرات تحمل ییتوانا

 .ستیضرور ،دارند

 ،آنان یتوانمندساز و ها یگروه هم از تیحما ییتوانا و لیتماکار در گروه و  ییتوانا: یگروه کار

 دارد. یجیترو یها پروژه تیدر موفق ینقش مهم

و توانایی آموختن از  ها و عالیق خود ف و قوت، محدودیتآگاهی دقیق بر نقاط ضع: شناخت فردی

 گر محیط زیست که برای تمامی فعاالن اجتماعی ضروری است. ه تنها برای ترویجاشتباهات، ن

 

 یگر جیترو حوزه در ها تیمسئول و ها نقش ،یشغل یها فرصت 

 کدامند؟ ستیز طیمح

 یرانتفاعیغ و نهادمردم عمدتاا  که یستیز طیمح یها در سازمان اصوالا  ستیز طیمح گران جیترو

با جستجویی ساده در اینترنت به بیش از صدها شغل و سمت   .شوند یمشغول به کار م هستند،

 آمده ستیز طیمح گران جیترو یشغل یها سمت از مثال نیچند ادامه،در  خوریم؛ در این حوزه برمی

 .است

 

 

http://partotarvij.org
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 1یقانون حیلوا گر جیترو

 

و  جیترو یها پروژهیکی از رویکردهای اصلی  گذار های قانون جلب حمایت سازمان ییآنجا از

های شغلی نیز در بسیار از کشورهای جهان، بر این مهم تمرکز  یکی از سمتاست،  یگر تیحما

 دارد. 

 :حیلوا انگر جیروت یالزم برا یها یژگیو

  ستیز طیمح حوزه در ژهیو  به یعموم یگذار استیس مورد در دانش 

 گذار قانون ینهادها فرآیندهای کاری کامل از شناخت  

 گذاران از قانون کسب حمایت و، تاثیر گذاری گفتگو ییتوانا 

 کردن و جلب نظر مخالفان  قانع در باال ییتوانا 

 موفق  مذاکرات در هدایت جلسات و انجام ییتوانا 

  و وکالت  حقوق چون مرتبط اتیتجربتحصیالت و 

 

 :خالصه کرد ریدر موارد ز توان یرا م حیلوا گر جیترو کی یهاتیمسئول

 

 

                                                           
1
 Legislative Advocate 

شروع و تدوین تحقیقات، جهت : تحقیق
بررسی دغدغه های محیط زیستی و 

راه حل های آن و نوشتن و چاپ گزارشاتی 
درباره آن ها، از وظایف ترویج گر لوایح محیط 

 .زیستی است

یک ترویج گر لوایح  :اثرگذاری بر قوانین
محیط زیستی، برای تصویب و یا تصحیح 

قوانین کشوری، استانی، شهری و یا محلی 
او با مقامات منتخب مالقات . فعالیت می کند

و تبادل اطالعات کرده و آنان را از اهمیت 
حفظ محیط زیست، تخصیص بودجه های الزم 

 .  و یا وضع قوانین حمایتی مطلع می نماید

نقش رسانه ها : همکاری با رسانه ها
درجلب حمایت برای تصویب قوانین و یا 

بنابراین . مصوبه های مورد نظر، کلیدی است
گسترش روابط با نشریات محیط زیستی و 

این . صدا و سیما، دارای اهمیت بسیار است
بخش شامل سازمان دهی و مدیریت 

کنفرانس های خبری و تهیه منظم مقاالت 
خبری از فعالیت های ترویجی سازمان نیز 
می شود که البته در سازمان های بزرگ با 
 .کمک مسئول روابط عمومی انجام می شود

ایجاد روابط حرفه ای با سایر : تشکیل ائتالف
سازمان های محیط زیستی و رایزن های این 
حوزه، نمایندگان و مقامات رسمی، مدیران 
ادارات دولتی، مراکز و گروه های ذی ربط که در 

این روابط، در . حوزه محیط زیست فعالند
صورت نیاز کارزار و همسو بودن منافع و 

خواسته های سازمان های مذکور، می تواند 
.به تشکیل ائتالف منجر شود  

http://partotarvij.org
http://partotarvij.org/content/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
http://partoschool.org/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%872
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 2ستیز طیمح زنیرا

منظور اثرگذاری بر قوانین و  گران لوایح قانونی به دلیل اهمیت رایزنی در کار ترویج به 

های  ، در برخی از سازماندر این راستاهای مرتبط با محیط زیست، نقش دیگری که  گذاری سیاست

  به صورت مجزا وجود دارد، رایزن محیط زیست است. یزیستمحیط 

 از دسته آنشامل  ،یستیز طیمح نیقوان و حیلوا یگر جیترو همانند ستیز طیمح حوزه در یزنیرا

 زنیرا کی فهیوظ. داردتمرکز  یستیز طیمح یها استیس و نیقوان بر که است یجیترو یها تیفعال

 آن یها حلراهحوزه، به مشکالت و  نیدر ا رندهیگ میجلب توجه افراد موثر و تصم ست،یز طیمح

  .است

 

 3(نیکمپ) کارزار ریمد

 

 یاست، برگزار یعموم یرسان و اطالع یساز آگاه یرو دیکه تاک یجیترو یها آن دسته از پروژه در

 و تیریمد به زاین ،دیگر  پروژه نوع هر مانند یجیترو یاست. کارزارها یروزیپ دیکل ،موفق یکارزارها

 یضرور کارزار یبرگزار و یده سازمان )مدیر( سرپرست وجودمنظور  نیبه هم و دارند یزیر برنامه

  موسسه یاز اعضا یکیبه  تواند یم تیمسئول نیکارزار و اهداف آن، ا یگستردگ به توجه. با است

 یفرد موسسهشود و  فیتعر تیمسئول نیا ژهیو ،مجزا یشغل تم  س   کی که نیا ای و شود محول

 فیتعر تیمسئول کارزار کی ریمد .دینماآن استخدام  یرا برا ها و ترجبیات مدیریتی با ویژگی مناسب

 نییبه اهداف تع دنیرس یآن را برا یراهبرو  تیریکارزار و مد یگذار هدف ،انداز چشمو یا اجرای 

 شده به عهده دارد.

 م برای مدیران کارزار:الز یها یژگیو

 میت تیریمد برای یقو یراهبر یها مهارت و جربهداشتن ت 

 جامعه مخاطب تاثیرگذاری برو  یبخش زهیانگ مهارت 

 کارزار اهداف و ستیز طیمح حوزه در مخاطبان و میت آموزش مهارت 

 تیریمدگرفته تا  کارزار مختلف یفازها یزیر برنامهو  یگذار هدفاز  ؛پروژه تیریمد مهارت 

 هاآن چارچوبتعریف  و انتظارات

 

 

 

                                                           
2
 Lobbyist 
3 Campaign Organizer 

http://partotarvij.org
http://partoschool.org/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://partoschool.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
http://partoschool.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
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 4هدف امعهج دهنده سازمان

 

 ،آموزش و یمحل جوامع یده سازمانمند ازین یستیز طیمح یجیترو یهاتیفعالاز  یاریبس

 هدف جامعهدر  نفع یذ افرادشناخت  .باشد میمختلف  یها گروه نیبارتباط  لیتسه و یتوانمندساز

 پروژه ای و کارزار مورد در مخاطب جامعه یساز آگاهعالوه،  بهو  ها با آن یارتباط و هماهنگ جادیا و

 کیواقع  در .است یجامعه محل دهنده سازمان یها تیمسئول از نظر، مورد یستیز طیمح یجیترو

 یها برا آن نیارتباط ب یاجتماعات کوچک و برقرار یدهسامان به ،هدف جامعهدهنده  سازمان

 یها تی. مسئولکند یاست( کمک م یجیترو تیبزرگ )که موضوع فعال یبه هدف دنیرس

 .شود یم تیریمد و نظارت ،کارزار ریمد توسط جامعه هدف عمدتاا  دهنده سازمان

 

 :دهنده جامعه هدف سازمان الزم یها یژگیو

 یعموم روابط یقو یها مهارت 

 یراهبر یها مهارت   

 و ها  در آنحداقل شرکت  ایو  یمحل جوامع یدادهایها و رو پروژه یدر هماهنگ موفق بهتجر

 یمحل جوامعجلسات  یراهبر ای

 شهروندان گوناگون یها گروه با ارتباط یبرقرار و مستقل تیفعال ییتوانا 

 یمحل جامعه گروه یتوانمندساز و تیو تقو یمحلورش راهبران مهارت در پر 

 

 5یرسان اطالع و ارتباطات یهماهنگ مسئول

 لیتشک و یسازمانده ،یرسان اطالع یها تیفعال یساز هماهنگ ،ارتباطات سئولم یاصل نقش

پست  از فلتمخ یها فهرست جادیا ،شامل ارتباطات و یهماهنگ مسئول فیوظا  .است ائتالف

از   ها تیفعال دربارهها  به آن یرسان اطالع و ،کارزار و سازمان با مرتبط یها سازمان و افراد الکترونیک

 در یستیز طیمح یجیترو سازمان کی که یحالت در مثال، یبرا . استطریق خبرنامه، ایمیل و .. 

 که است نیا یهماهنگ مسئول فیوظا جمله از است، خود کارزار یبرا یمال تیحما جلب صدد

به شرکت در این برنامه ترغیب  را هدف جامعه یاعضا ای تهیه کرده و نامه دعوت، برنامه نیا درباره

 کند. 

 

                                                           
4
 Community Organizer 

5
 Outreach Coordinator 

http://partotarvij.org
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 :یرسان اطالع و ارتباطات یهماهنگ مسئول مالز اصلی یها یژگیو

 و نوشتاری یارتباط یقو یها مهارت 

 های تحقیق و جمع آوری اطالعات مهارت 

 مدیریت پایگاه داده ( هاdatabase) 

  

 

 بودن یتخصص نیح در ،یجیترو یها تیفعال درها  مهارت وها  نقش د،ینیب یکه م طور مانه

 لیدل به متفاوت، یها نقشمشترک در  فیوظا وجودداشته باشند.  یادیز یهمپوشان توانند یم

 کجا در را مشترک یهامهارت نیاست که شما ا نیعمده تفاوت در ا .است یجیترو تیفعال تیماه

 .ستیچ مشترک فیوظا نیا یاجراها و  مهارت نیا یریکارگ به طهیح یبه عبارت ؛دیریگیم کار به

 بیترک هانقش نیا از یاریبس تر،کوچک موسسات ای و نوپا یجیترو یها تیفعال در گر،ید یسو از

 .باشد داشته عهده بر همزمان را نقش چند ای دو تواندیم نفر کی یگاه و اندشده

 آن گستره و یجیترو تیفعال ازین به توجه با هاآن یسازمتناسب و هانقش نیا شناخت مهم، نکته

کار در کدام حوزه،  یبرا دیکه بدان کند یها به شما کمک م نقش نیکه شناخت ا ضمن آن .است

 .دیتر هست تر و مشتاق آماده

 

 پرتو گری ترویج و حمایت تهیه و تدوین: مدرسه

 :منابع

advocacy/-http://www.environmentalprograms.net/guidance/env 

advocacy-fields/environmental-jobs/jobs/career-http://www.uwosh.edu/es/internships 

http://partotarvij.org
http://www.environmentalprograms.net/guidance/env-advocacy/
http://www.environmentalprograms.net/guidance/env-advocacy/
http://www.uwosh.edu/es/internships-jobs/jobs/career-fields/environmental-advocacy
http://www.uwosh.edu/es/internships-jobs/jobs/career-fields/environmental-advocacy

