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  دیباچھ
  

  .اگر  می  خواھید در  انتخابات برنده  و  پیروز  شوید   راه  درست  را  بھ شما نشان  خواھیم  داد
مطمئن باشید پیروزی  متعلق  بھ  شما  می  باشد فقط  اندکی  دقت  کنید  و  زمان  ھر  چند ناچیزی  بر  روی  

  .ب بگذارید  بیش  از  ھر  مشاوری  برای  شما مشاور خواھیم  بودنکات  این کتا
  شک  نکن
  با تو ھستم

  تو  برنده ایی
پس در  این سرزمین عجایب  بھ  سفر شگفت  انگیز  با  ما  ھمراه  شو  تا  ناگھان   خود  را  در اوج قلھ موفقیت  

  .و  کوه قاف ببینی
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   در انتخاباتیروزی پی کاربردیراھنما
  
  
 گام اول ) ١
اما .  داردیا  گستردهاتی ادبای است کھ در دنی مباحث،ی انتخاباتغاتی انجام تبلی و چگونگی مبارزات انتخاباتتیریمد
 ی انتخابات، شاھد مبارزات انتخاباتامیھنگفت در ا یھا  سبب شده تا با وجود خرجران،ی مسالھ در انی بھ ایتوجھ یب

 کھ از کند ی می مبادرت بھ انتشار سلسھ مقاالتی کاستنی رفع ایبرا»  اقتصادیایدن«. می نباشیا  و ھوشمندانھقیدق
 .دیخوان یامروز م
 تی ھدادیچگونھ با موثر تماس با مردم را یھا وهی و شیغاتی تبلی ستادھایانداز  راه،ی و انتخاباتیاسی سمبارزات

 کرد؟
 موثر یھا وهی ش،ی ستاد انتخاباتکی تیری و مدتی ھدا،یانداز  راهی چگونگ،ی و انتخاباتیاسی مبارزات ستیریمد

ھا، مقاالت و مستندات   دارند و کتابی گسترده ااتی است کھ ادبی مباحث،ی انتخاباتغاتی انجام تبلیو چگونگ
 در یا  متون حرفھنی سال از نگارش اول٣٠ از شی کھ حداقل بیطور بھ. ست نگاشتھ شده انھی زمنی در ایگوناگون

 کی از شیھر سال ب(دانند ی کشور ما را کشور انتخابات م،یاری بسنکھیرغم ا  اما متاسفانھ بھگذرد، ی منھی زمنیا
 نھی زمنیدر ا ی عملای  ی مستندات علمایتا بھ حال کتاب، مقالھ ) شود ی در کشور برگزار میانتخابات سراسر

 و قی دقی انتخابات، شاھد مبارزات انتخاباتامی ھنگفت در ایھا  امر سبب شده تا با وجود خرجنیا.  استهمنتشر نشد
  .  خود عاجز باشندی ستادھاحی صحتیری آنھا از مدی و ستادھاداھای و عمال کاندمی نباشیا ھوشمندانھ

 
 ،ی جمھوراستی اقتصاد در آستانھ انتخابات دھم ریایروزنامھ دن مخاطبان، ی سنجازی راستا و با توجھ بھ ننی ادر

 و دهی فادی سلسلھ مقاالت از چند جھت مفنی انتشار ارسد یبھ نظر م. کند ی منھی زمنی در ایاقدام بھ چاپ ترجمھ کتاب
 روسا و ،ی انتخاباتیداھای از مخاطبان روزنامھ را کاندیاول آن کھ بخش.  مخاطبان روزنامھ باشدازیمورد ن

 مجلس، شوراھا ،ی جمھوراستی مختلف انتخابات ریھا  کھ قصد دارند در دورهی کسانزیکارمندان ستاد آنھا و ن
 شوند ی را شامل می سلسلھ مقاالت ھستند، مردم عادنیکھ مخاطب ا  یگروه دوم. دھند ی ملینامزد شوند، تشک... و

 طی شرایی رمز گشایی سلسلھ مقاالت بتواند توانانی آن است کھ ا بوده و انتظار بری انتخاباتیھا  رقابتنی اشاھدکھ 
 سلسلھ مقاالت بھ قاطبھ نی انیھمچن.  آنھا را بھ خواننده بدھدانی و حرکات مختلف نامزدھا و حامیمختلف انتخابات

 یاسیزات س سطح مبارزی و نی انتخاباتی ستادھاتیری مدتیفیک تا بتوانند دھد ی امکان را منیمخاطبان روزنامھ ا
 یی و توانادای کاندتیری نحوه مدی در راستای خوبی عالمت دھتواند ی امر بھ نوبھ خود منی دھند کھ اصیرا تشخ

  .  بھ دست دھدکند، ی آن مبارزه می کھ برای مرتبط با منصبفیانجام وظا
 
 شدن باتری شدن و زنھیبھ شدن، تر یتر شدن، علم  منجر بھ شفافتواند ی سلسلھ مقاالت در کل منی سو، اگری داز

 .نجامدی در کشور بی مبارزات انتخاباتیفضا
 دیکن ی متی کھ شروع بھ فعالی از روزی رقابتنی چنکیدر .  باشندی جالبیھا  تجربھتوانند ی می انتخاباتیھا رقابت

 نھ تنھا آماده مقابلھ ،یزیر  و برنامھیشی دوراندی رخ خواھند داد و شما فقط با اندکیاریتا روز انتخابات اتفاقات بس
. دیری توانست کنترل اوضاع را بھ دست بگدی از مواقع خواھیاریس بود، بلکھ در بدی خواھی آمدشیبا ھر گونھ پ

 و ھرچھ بھتر دیدھ شی رو افزاشی پیدادھای خود را از روینیب شی نوشتھ بھ شما کمک خواھد کرد تا قدرت پنیا
 . دی عرصھ گردنیآماده ورود بھ ا
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 از یاری در بسی برخوردار است؛ ولیا ژهی وتی از اھمی موجود در ھر مبارزه انتخاباتیاسی سی فضانکھی ابا
صورت   و بھی است کھ در ھر ستاد انتخاباتیطیشرا) کند یکھ برنده و بازنده را مشخص م(تر  موارد، عامل مھم

  . خورد ی رقم مایپو
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  .  صفر استشان، ی درونیھا  ضعفلی آنھا بھ دلیروزی شانس پبای وجود دارند کھ تقری گونھ ستاد انتخاباتسھ
  
  
 

 دهی از اای وجود ندارد و ثاندھندگان ی رای برایا کننده  متقاعدامی پچی است کھ در آن اوال ھی اول، ستاد انتخاباتگونھ
 ندارد و ینی جھت معچی از ابتدا ھ،ی ستاد انتخاباتنیا. کند ی نمیوری پزی گروه ھدف نیی شناسانھی در زمیمشخص

 موردنظر افزوده ی نامزدھاایرفتھ بھ وخامت اوضاع نامزد   بلکھ رفتھشود، ی نھ تنھا بھتر نمطیبا اتکا بھ آن، شرا
  . شود یم
  
 

 نی و ھمچنامی پخش پی براینی دارند؛ اما از برنامھ معی روشن و گروه ھدف مشخصامی بازنده، پی دوم ستادھاگونھ
 تنھا سبب ھدر زی گونھ ستادھا ننیا. ستندی از زمان شروع کار تا روز انتخابات برخوردار ندھندگان ی رانیجذب ا

 روز، یدادھای مشغول روشتری اھداف و برنامھ خود، بشبردی پی و بھ جاشوند ی مدھندگان ی رایرفتن زمان و را
  . ھستندیرونی و عوامل بدادھای واکنش نشان دادن بھ روایھا  پ شده در روزنامھ مقاالت چابان،ی رقیھا تیفعال

  
  
  
 

 ینی روشن، مخاطبان و گروه ھدف مشخص و برنامھ معامی کھ پشود ی را شامل میی گونھ سوم، ستادھات،ی نھادر
 اجرا یدرست را بھ برنامھ ای) بھ علت ضعف برنامھ (کنند ی عمل مفی برنامھ ضعنی اشبردی در پایدارند؛ اما 

 اجرا نکردن برنامھ و در ی ھستند کھ برای تنبلیات انتخابی ستادھا،ی انتخاباتی گونھ ستادھانیدر واقع ا. کنند ینم
 کھ در بھانھ آوردن ی کھ با مھارتیی تا آنجابافند ی مزودرشتی ریھا  عقب مانده خود، بھانھیھا  برنامھی براجھینت
  !تراشند ی می خوبیھا  باخت خود بھانھی برازیات ن در روز انتخابکنند ی مدایپ
  
 
 داشتھ ی روشن و مناسبامی شناخت گروه ھدف خود صرف کند، پی برای است کھ زمان کافی ستاد موفق، ستادکی

 .  ارتباط با گروه ھدف استفاده کندی برای برنامھ مناسب و منطقکیباشد و از 
 بتوانند ینی معیھا  از گامیروی است تا با پی انتخاباتیو نامزدھا یاسی کتاب راھنما، کمک بھ احزاب سنی اھدف

 بار کل کتاب را مطالعھ کرده تا با کی ابتدا ستیبا ی منظور شما منیبھ ا.  کنندیساز ادهی را پی موفقیستاد انتخابات
 یلو رفتھ و بھ تمام کتاب جیھا گام با بخش بھ  گامیستی سپس باد،ی کھ مدنظر ما است آشنا شویندی فرآیساختار کل

 دای را پنی ای شما آمادگبی ترتنیبھ ا. دی مربوطھ را پر کنیھا  کاربرگی و تمامدیدھ شده پاسخ  مطرحیھا سوال
 . دی موفق را آغاز کنی برنامھ انتخاباتکی کرد تا دیخواھ

 ازی و منابع مورد نھا ی و استراتژیاسی سنھی زمی کلطی ساختمان، شراکی مکتوب، مانند نقشھ ی برنامھ انتخاباتکی
 ساختمان، بھ کی ھمانند نقشھ ساخت دی برنامھ بانیروشن است کھ از ا. سازد یرا تا روز انتخابات مشخص م

عبارت  بھ.  و مشکالت بھ آن مراجعھ شودیسردرگم تنھا در ھنگام نکھیعنوان راھنما و مرجع استفاده شود، نھ ا
 چی را بدون استفاده از ھیا  خانھدیتوان یمسلما شما م.  شوددهیا و سنج برنامھ اجرنی طبق ادی بازی ھمھ چگر،ید

 شد؛ پول و زمان و مصالح دی مرتکب خواھیاری کار اشتباھات بسنی است کھ در ایھی بدی ولد،ی بسازیا نقشھ
 بدون زینورود بھ عرصھ انتخابات .  بوددی نخواھی کار راضجھی کرد و احتماال در آخر از نتدیخواھ اتالف یادیز
 . خواھد داشتنی بھ ھمھی شبیا جھی برنامھ مشخص و مکتوب، نتکی
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 در توانند ی وجود دارند کھ مینیادیفرد است، اما اصول بن بھ  در نوع خود منحصری کھ ھر مبارزه انتخاباتھرچند
 ادهیشما در جھت پ شده است کھ بھ ی طراحیا  کتاب راھنما بھ گونھنیا.  بھ کار گرفتھ شوندیھر مبارزه انتخابات

  .فردتان کمک خواھد کرد بھ  منحصریت مبارزه انتخاباشبردی در جھت پنیادی اصول بننی ایساز
  
 
 امی مکررا پدیھمھ نامزدھا با«:  ساده استیا بکارانھی بھ صورت فری اعتراف کنم کھ اساس ھر مبارزه انتخاباتدیبا

 ندی فرآکی ی مبارزه انتخاباتکیپس .  استاستی سیی قانون طالنیا» . ارائھ دھنددھندگان ی را بھ رایا کننده مجاب
 و دیدھ  ھدف قرارامتانی انتقال پی را برادھندگان ی مناسب راروه گد،ی کندای درست را پامی پنکھیا:  استیارتباطات

  . دی را بارھا و بارھا تکرار کنامی پنیالبتھ ا
  
 

 ھستند کھ وارد یگری داری بسیزھایچ.  قاعده ساده استکی کردن  دشوارتر از دنبالاری بسی واقعندی فرآمتاسفانھ،
 نوشتن و ی را بھ چند گام مشخص، براندی فرآنی منظور نگاشتھ شده کھ انی کتاب بھ انیا. شوند ی مندی فرآنیا

  :  عبارتند ازھا  گامنیا.  کندمی تقس،ی برنامھ مبارزه انتخاباتکی یارتقا
 
  ؛ی مبارزه انتخاباتیماده شدن برا الزم جھت آقاتیانجام تحق) ١
  
 
   شدن در انتخابات است؛روزی پی براازی مورد نی کھ ھمانا مقدار راکی ھدف استراتژکی کردن فیتعر) ٢
  
  

   گروه ھدف؛ دھندگان ی و انتخاب رایبند  بخشل،یتحل) ٣
  
 
   ؛ی انتخاباتامی پکی نییتع) ۴
  
 
  دھندگان ی با رای برنامھ ارتباطکی ھیتھ) ۵
  
 
  . برنامھنی درست ایاجرا) ۶
  
 
 امی در مورد پیا دهی اچی ھای.  شما باشدی روشی تمام مشکالت پی کتاب راھنما قطعا قادر نخواھد بود پاسخگونیا

 شما انی گروه حامنی و بھتردھندگان ی گروه رانی مسلما نخواھد توانست بھترنیھمچن.  بھ شما نخواھد دادیانتخابات
 ارتباط با ی برقراروهی شنی کھ موثرتردی شما بگوھ بتواند ی کتاب نمنی ابی ترتنیبھ ھم. را مشخص سازد

ھا بھ   پرسشی سرکی است کھ با طرح نی ادھد ی کتاب انجام منی کھ ایکار. ستی در منطقھ شما چدھندگان یرا
 ھر مبارزه  خود دری ستاد انتخاباتیندھای فرآی و منظم در طراححی صحیا وهیشما کمک خواھد کرد کھ بھ ش

  . دیشیاندی بیانتخابات
  
 

 با ک،ی استراتژیزیر  در جلسات برنامھدی بایدی ستاد و تمام مشاوران کلری موردنظر، مدیدای راستا، کاندنی ادر
 کی بھ یستی جلسات بانی اجھینت.  راھنما عمل کنندنی مفاد ایگام و بر مبنا بھ  و دقت بر طبق مراحل گامتیجد

 را در دستان خود روزی پی باورند کھ استراتژنی ار باستمدارانیمعموال س. کتوب منجر شود میبرنامھ مبارزات
 اعمال در ی سرکی دست بھ انجام ھدف ی ندارند و بی گونھ استراتژچی آنھا ھتی کھ در واقعیدارند؛ در حال

 واحد ی استراتژکی کھ از ندکن ی تصور می ستاد انتخاباتری و مددای معموال کاندن،یھمچن. زنند ی ممعنا یمجموع ب
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 ی حتای مطلوب متفاوت ی کھ تا چھ حد نظرشان در مورد استراتژشود یکنند، اما تنھا بعدھا مشخص م ی میرویپ
  .متضاد بوده است

  
  
 
 از تواند ی بر سر آن توافق کرده باشند، میدی ستاد و مشاوران کلری مددا،ی مکتوب کھ کاندی برنامھ مبارزاتکی

 برنامھ بھ صورت کیاگر :  ساده وجود دارداری قاعده بسکی جا نیدر ا.  کندیری جلوگیشکالت منیبروز چن
  .  وجود نداردیا  در واقع برنامھد،یایمکتوب در ن

  
  
  
 

 وابستھ بھ یا  ھر برنامھیی چرا کھ کارآد؛ی کنیروی بھ طور منظم از آن پدی کھ برنامھ نگاشتھ شد، شما بایھنگام
   . آن استینحوه اجرا

  
  
  

 الزم اطی با احتدی باراتیی تغنی باشند، اما اریپذ  انعطافر،ی متغیشامدھای نسبت بھ پدی بای انتخاباتی ستادھایتمام
  .  شونددهی موجود در برنامھ سنجی اصلی و استراتژقاتی با تحقنھا شده و جوانب آیگذار ارزش

  
 

 کار خود را ی کھ کسنی ایفرسا است و برا  سخت و طاقتیا  تجربھ،ی مبارزه انتخاباتکی شرکت در تجربھ
 جلب اعتماد ی برایانبری مای حقھ چی ھگر،یعبارت د  الزم است؛ بھتی از کار و فعالیادیدرست انجام دھد، حجم ز

 نشاط آور، یا  تجربھتواند ی می انتخاباترزه مباکی سو تجربھ شرکت در گریالبتھ از د.  وجود ندارددھندگان یرا
  . ھ جذاب باشدپر سود و البت

  
 

 بشناسند کھ یرا بھ عنوان فرد) م.منظور نامزد انتخابات است( شما دی باکنند، ی کار می کھ در ستاد انتخاباتیکسان
 یبرا.  بھ کار گرفتھ استی دموکراسی کشور و ارتقای بھبود اوضاع عمومیوقت و مھارت خود را برا

 ھی رونیبا دنبال کردن ا. دارد ی گام بر مھجھت خدمت بھ جامع کھ در دی باشی فرددی شما بازی نگری دیداھایکاند
  .دیکن ی کمک مزی شدن اوضاع نتر کی بلکھ بھ دموکراتد،یشما نھ تنھا بھ جامعھ خود خدمت کرده ا
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 از حیح صدی درک و دکی داشتن ی بھ کار برد؛ ولی ھمھ مبارزه انتخاباتی براتوان ی را مھی اصول پانکھی ابا

 ی راستا شما در ستادھانیدر ھم. دینما ی می مھم و ضروراری بس،ی منحصربفرد ھر مبارزه انتخاباتطیشرا
شما  «ای»  جا متفاوت استنیا«:  کھکنند ی مار جمالت را تکرنی مدام ای کھ کساندیشنو ی ماری نامزدھا بسیانتخابات

 دی است کھ شما بایی پژوھش، جایعنیگام اول؛ ... .  و »دیا  درک نکردهیخوب  انتخابات را بھنیخصوص ا  بھطیشرا
 گام از آن جھت نیا. دی را درک کنی ھر مبارزه انتخاباتگانھی یھا ھا و مشخصھ  تفاوتط،ی و شرادیاز آن شروع کن

 نی متفاوت اطی واقعا شرادی کھ بفھمدیکن ی مدای شانس را پنی است کھ شما ایا  کھ تنھا مرحلھست ایضرور
 انھ،یگرا  و واقعی منطقیدی با ددی برنده بای استراتژکی جادی ایدر گام اول برا.  و چگونھ استستیخابات چانت
 از دیتوان ی گاه نمچی است کھ شما ھدرست. دی بشناسیخوب  کرد، بھدی خواھتی را کھ در بستر آن فعالیاسی سنھیزم

 ازی اطالعات مورد ندیتوان ی درست، میھا تی اولونیی با صرف زمان مناسب و تعی ولد،ی خبر داشتھ باشعیتمام وقا
 یدیچند نکتھ و سوال کل. دی رو آماده شوشی اتفاقات پی کرده و برالی خوب تکمی استراتژکی جادی ایخود را برا

 وجود دارد کھ فھم ھرچھ بھتر رد،یگ ی کھ انتخابات در بستر آن شکل میاسی سنھی بھتر زمرچھ درک ھنھیدر زم
  :باشند ی مریطور خالصھ بھ شرح ز  سواالت بھنیا.  خواھد شدیتر شدن برنامھ انتخابات ث کاملآنھا باع

 
  اند؟   بر آن حاکمی و چھ قواعدستینوع انتخابات حاضر چ) ١
 
   دارد؟ ی خاصیھا یژگی چھ وشود، ی کھ انتخابات در آن برگزار میا ھیناح) ٢
 
  ؟  برخوردارندییھا یژگی از چھ ودھندگان یرا) ٣
 
   انتخابات گذشتھ چھ بوده است؟ طی و شراجینتا) ۴
 
   رگذارند؟ی انتخابات حاضر تاثی رویچھ عوامل اساس) ۵
 
   ست؟ی شما چیداینقاط قوت و ضعف کاند) ۶
 
   ست؟یتان چ  سرسختینقاط قوت و ضعف رقبا) ٧
 

 ی بود کھ بھ برخدیقادر خواھشما .  بسط داده شوندیشتری بھ سواالت بتوانند ی کدام از سواالت باال خود مھر
در .  خواھند بودیشتری بقی تحقازمندی از آنھا نی کھ برخی در حالد؛یدھ  کھ مطرح شد، بالفاصلھ پاسخیسواالت

  )۶( عالمانھحدس کی پاسخ سوال از ی بود کھ برادی مجبور خواھزی حاالت نیبرخ
 نی بھ عنوان آخردی کار را بانی کھ ادیوجھ داشتھ باشفقط ت. دیاستفاده کن.)  دانش و تجربھ باشدبر ی کھ مبتنیحدس (

 . دیدھ حل انجام راه
 مطرح یشتری ھرچھ سواالت برای داشتھ باشد؛ زاری را در اختقی تحقی زمان الزم برا،ی کھ ستاد انتخاباتدی کندقت

 یاندازه کاف  بھدی داررای کھ در اختیقی تحقمیاگر ت.  خواھد بودتر حیتر و صح و پاسخ داده شوند برنامھ شما کامل
 را محول ی قسمت خاصتی کرده و بھ ھر کدام مسوولمیتقس گروه ری است، آن را بھ چند زنانیاطم بزرگ و قابل

 کھ مسوول نگارش ی کسای( ستاد ری مداری خود را بھ صورت گزارش در اختیھا افتھی تمام دی بازیآنھا ن. دیکن
ن ی اتی پر اھمینکتھ ساده ول.  از آنھا استفاده کندی برنامھ کلیزیر  در طرحقرار دھند تا او)  استیبرنامھ انتخابات

 یھیبد. دیری در نظر بگقی تحقی را برای زمانیھا تی محدوددی باشھی ھمم،ی تکیاست کھ چھ تنھا و چھ بھ عنوان 
 کھ تمام دی باشنی ایدع مدیتوان ی وقت نمچی و ھدی اطالعات بپردازیآور  بھ جمعدیتوان ی مد،یاست ھرچھ قدر بخواھ

 خواھد ی در استفاده از اطالعاتری تنھا باعث تاخزی حد ناز شی وسواس بی ولد؛یا  کردهیاطالعات الزم را گردآور
 کھ ی بودن اطالعاتمند دهی فازانی امر از منی کھ ادیا  آنھا زدهیآور  خود دست بھ جمعی توسعھ استراتژیشد کھ برا

 نسبت آن منابع موجود و بھ صرفھ بودن ی با بررسدی شما بازی نقیدر مورد روش تحق. دکاھ ی مد،یا  کردهیآور جمع
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 ھدف یھا  گروهبر ی مبتنقی اوقات تحقی کھ برخی بھ طورد؛ی کنیریگ می تصمد،ی داراری کھ در اختیبھ زمان و پول
 کوچک یھا ل در انتخابات مثایبرا. ھا خواھد بود  دادهی گردآوری علمیھا  بھتر از روشیاسی سیھا یو نظرسنج

 در دی نبالی دلنی ستاد تمام شود و بھ ھمکی کل انتخابات نھیاندازه ھز  بھدی شای حتی نظرسنجکی نھی ھزیو محل
 اری بسشود، ی منھی ھزغاتی تبلیتر کھ فقط ھزاران دالر برا  انتخابات بزرگکی در ینظر گرفتھ شود؛ ول
 ای اثر گذار خواھد بود غاتی آن تبلامی پای کھ آدی امر نکننیپول را صرف ا از آن یاگر قسمت. نابخردانھ خواھد بود

 نی کھ شما بھ دقت بھ امیکن ی مھیھا وجود دارد و ما بھ شدت توص  پرسشنی از ای کاملستی لB وستیدر پ! ریخ
 کامل بھ ستی لنی ای شما نباشند؛ ولطیھا مناسب شرا  از پرسشی تعداددیدرست است کھ شا. دیدھ ھا پاسخ پرسش

  .  شما قرار دھداری را در اختن روشی استراتژکی ی طراحی مناسب برادی شده کھ دی طراحلی دلنیا
 

  قواعد حاکم بر انتخابات● 
 

 چرا کھ د؛ی کنی رو و قواعد حاکم بر آن را بررسشی نوع انتخابات پیزی مھم است کھ شما قبل از ھر چاریبس
 مربوط را یھا  قانوندیشما حتما با.  اطالعات وابستھ خواھد بودنی بھ ا شمای استراتژی از مبانیقسمت بزرگ

 کھ نکات مھم آنھا دی درخواست کنلی وککی ای خود یاسی بودن آنھا، از حزب سدهیچی و در صورت پدیمطالعھ کن
جر بھ العجل، ممکن است من  ضربکی از دست دادن ای قانون ساده کینقض ناخواستھ .  کنندحی شما تشریرا برا

  . شود)  قبل از انتخاباتیحت(شکست شما 
 
   یحوزه انتخابات 
 

 اطالعات دھندگان ی و رای تا حد امکان در مورد حوزه انتخاباتدی قواعد حاکم بر انتخابات، شما بای از بررسبعد
ونقل  ل حمستمی ستی ستاد وضعی نرخ اجاره ساختمان برا،یطور مثال وسعت حوزه انتخابات بھ (دی کنیآور جمع

 نرخ نکھی و مثال ای رایھا  بھ صندوقدنیس ری مردم برایونقل عموم  حملستمی ستی وضعنیستاد شما و ھمچن
 نھی از زمی درک درستدی شما بانیھمچن.)  منطقھ چگونھ بوده است و امثالھمنی اواخر در انی در اتی جمعرییتغ
 و یاسی سیھا  چھرهنیتر  مثال برجستھیبرا. دیش داشتھ باد،یکن ی کھ در قالب آن در انتخابات شرکت میاسیس

 بر توانند ی می در منطقھ چگونھ است؟ و چھ کسانیاسی ھستند؟، قدرت احزاب سی مرجع منطقھ چھ کسانیھا گروه
 اشخاص ی برختی اوقات جلب حمای کھ گاھدی در خاطر داشتھ باششھی ھمدی باشند؟ بارگذاری انتخابات تاثانیجر
 چگونھ دھندگان ی راکھ دی بداندی بانیشما ھمچن. تر کند  شما آسانی از کارھا را برایاریس بتواند ی میدیکل

 چگونھ است؟ ی محلیھا  رسانھیگذار ری وسعت بازار و تاثآورند؟ ی خود را بھ دست مازیاطالعات مورد ن
 نیھد شد؟ و ھمچن انتخابات چگونھ پوشش داده خواست؟،ی آنھا چیھا تی ھستند و محدودیگزارشگران چھ کسان

 جامع در رابطھ با ی استراتژکی جادی ای براست؟ مختلف چگونھ ایداھای مطبوعات نسبت بھ کانددگاهید
  .دی اطالعات بپردازیآور ھا تا حد امکان بھ جمع  دارد کھ شما در مورد رسانھتی اھماریمطبوعات، بس

 
   دھندگان یرا● 
 

 یھا ی استراتژی برای مباننی اد،ی دھی جایزی مختلف و متمایھا ھھا و طبق  را در دستھدھندگان ی رادی باشما
 .  خواھد بودی خاص در مراحل بعددھندگان ی رایریگ ھدف

 کامل افراد ستی شما بھ لای آشوند، ی دست منی از ای پاسخ داده شوند، شامل سواالتدی قسمت بانی کھ در ایسواالت
 ی برخوردارند؟ مشخصات آمارییھا یبانی مختلف از چھ پشتیاسی احزاب سد؟ی داری دسترسیدھ ی راطیواجد شرا

 سن و ،ی مذھبنھی زم،ینژاد نھی شغل، زمالت،ی مثال سطح درآمدھا، سطح تحصی چگونھ است؟ برادھندگان یرا
 شتری بای در روستاھا ساکن ھستند؟ آیدرصد  از مردم در شھرھا و چھیدرصد  است؟ چھیاز چھ قرار... جنس و

 ،ی گروھانی تصور شما از حامنکھیھا؟ و در آخر ا  در آپارتمانای کنند ی می زندگیازل تک واحدمردم در من
 مشابھ، غالبا یھا یژگی با ویدھندگان ی راست؟ی چد،ی داردی آنھا امی کھ بھ رایدھندگان ی و رایا  منطقھ،ینژاد
 کھ جوانان یطور مثال در حال  بھند؛دھ ی می رایکسانی یھا  اغلب در جھتجھی دارند و در نتزی نی مشترکقیعال

 یگری دیزھای آنھا از چن مادران و پدراکنند، ی متی مشترک حمابای موارد تقریکسری از دهی رسیتازه بھ سن را
 زانیو البتھ م( دو دستھ بھ چھ مقدار است نی از اکی ھر تی جمعنکھیبا مشخص شدن ا. آورند یعمل م  بھتیحما
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 چھ باشد و چگونھ منتقل شود، ی انتخاباتامی پنکھی در خصوص اتوان یم) ا چقدر استھ  از دستھکی ھر ی دھیرا
  . گرفتیتر حی صحیھا میتصم

  
  
 
   گذشتھی انتخاباتیھا دوره 
 

 ی ارزشمندیھا یابیاند، ارز  گذشتھ بھ دست آمدهی انتخاباتیھا  کھ از دورهی اوقات شما با استفاده از اطالعاتیبرخ
 شده بودند و دای سمت کاندنی ای برای گذشتھ چھ کسانیدر دوره انتخابات. دیآور یھ دست م رو بشیاز اوضاع پ

 فرد برنده چھ یھا ی گذشتھ چقدر بود؟ تعداد رایھا  دورهر ددھندگان ی بھ دست آمده چھ بوده است؟ تعداد راجینتا
 اطالعات قادر نی با استفاده از ا است؟ شماکرده ی متی پست کفانی احراز ای برای رازانی بوده است؟ چھ مزانیم

 وال سکی نیھمچن. دیدھ  انجامی در انتخابات فعلجی و نتایبانی در مورد سطوح پشتی خوبیھا ینیب شی بود، پدیخواھ
 یجیاند، چھ نتا  با شما داشتھی مشابھامی و پنھی کھ در انتخابات قبل، زمییداھای است کھ کاندنی اانی منی در ایدیکل

 کھ با چھ دی فھمدی داشت و خواھدی خواھازی اطالعات ننی بھ اتانیھا تی فعالی کارآمدیابی ارزیشما برااند؟  گرفتھ
  . دیری بگی بھترجی نتادیتوان ی میراتییتغ
 
   روشیانتخابات پ 
 

 یی خواھند بود، شناسارگذاری رو تاثشی انتخابات پی را کھ بر روی تمام عواملدی مراحل قبل، شما بای از طپس
 کھ دیالزم است بدان.  آنھا ھستندریتاث  تحتگر،ی دیاسی سیھا  و ستاددھندگان ی کھ رای خصوصا عوامل متعددد؛ینک

 ی براییھا زهی چھ انگنی دارند؟ ھمچنیشتری بتیھم ادھندگان ی رای برای ملای یا  منطقھ،ی محلیامدھایچھ پ
 ستی لھا تی اولوبی موارد را بھ ترتنی تمام ادیا جھت شرکت در انتخابات موثر خواھند بود؟ شما بدھندگان یرا
  .دیکن
 
   شما یدایکاند 
 

 یزیر در طول برنامھ.  خواھد بودتتانی مورد حمایدای شما در انتخابات، کاندی براکننده نیی عامل تعنیتر مھم
 دی بتواندی با شمانیھمچن. دی قضاوت کنتانیدای صادقانھ در مورد نقاط قوت و ضعف کانددی شما باک،یاستراتژ

 از د؛ی کنمی را بھ چند دوران مختلف تقستانیھا یابی بھتر باشد کھ ارزدیشا.دینی ببتانی رقبادینامزد خودتان را از د
 در ی ویاسی سیھا تی و موقعی سابقھ خانوادگ،ی سابقھ کارالت،ی تحصزانی مدا،ی کاندیجملھ دوران کودک

ھا، نقاط قوت و ضعف را با ھم   قسمتنی در ھمھ ادی است کھ شما بانی دارد، ایاری بستی کھ اھمیزی چیول.گذشتھ
 قادر خواھد بود تا بھتر در مقابل اتھامات ی کردن ھرچھ زودتر نقاط ضعف، ستاد انتخاباتدایبا پ. دی کنیبررس
ت گذشتھ را  کھ اشتباھاییداھایاند کاند  بودهاریبس.  مطرح خواھند کرد واکنش نشان دھدندهی کھ رقبا در آیاحتمال

  . اند  را کنار زدهشانی بزرگ جلوه دادن آنھا، اا اشتباھات و بنی با استفاده از ھمشانیاند و رقبا  گرفتھدهیناد
 
  ی اصلیرقبا 
 

 زی خود نی رقبای کار را برانی است کھ ای منطقد،ی کردیی خود را شناسایدای نقاط ضعف و قوت کاندنکھی از اپس
 محسوب ھیتر از بق  کھ سرسختدی را انتخاب کنیی آنھادی است، شما باادی شما زیقبااگر تعداد ر. دیتکرار کن

 زی مورد ننیدر ا. دی آنھا ھستی کسب رای براتالش در زیاند کھ شما ن  گذاشتھیدھندگان ی رای و دست روشوند یم
 ضعف و نقاط قوت آنھا  نقاطی و در ھر قسمت بھ بررسدی کنمی را بھ چند دوران تقستانیھا یابی ارزدیتوان یم

 و قی بود بھ تحقدی شما خودشان اطالعاتشان را افشا نخواھند کرد و احتماال مجبور خواھیمسلما رقبا. دیبپرداز
 بھ نفع تانی تا بر ضد رقبادی کنبی را ترغدھندگان ی راتانیھا افتھی و با استناد بھ دی آنھا بپردازیھا تیفعالکنکاش در 

 ی برایا عھی بھ دنبال شاگر،ی دیداھای در مورد کاندقی بھ عوض تحقشانی و ستادھاداھای کاندمعموال.  دھندیشما را
 آنچھ با ی باشد؛ ولزیآم تی کار موفقنی ادیشا.  تا بتوانند آنھا را از صحنھ انتخابات کنار بزنندگردند ی آنھا مییرسوا

 دیتوان ی آنھا ملی و تحلھیوردنظر است کھ با تجز فرد می رفتاری معموال الگوھاد،یآ ی بھ دست مقیاستفاده از تحق
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 نی از ااستفاده با دیتوان یبھ خصوص کھ م. دی دھریی بھ سمت خودتان تغبی رقیدای را از کانددھندگان ینظر را
 امی در پزھای تمانی و از اافتھی بی رقی نامزد خودتان و نامزدھانی و متضاد بزی کامال متمانھی زمکیاطالعات، 

 است کھ بھ اصطالح نی اشوند، ی گاھا مرتکب می انتخاباتی کھ ستادھایگریاشتباه د. دیود استفاده کن خیاصل
. دانند ی نمی را ضرورقاتی گونھ تحقنی انیبنابرا.  کنندی راھبرار) ٧(ی منفی مبارزه انتخاباتکی خواھند ینم
 جی و تروبی نقاط قوت خود، بھ تخرجی تروی آن نامزدھا بھ جای است کھ طیندی فرآ،ی منفیمبارزه انتخابات(

 دو ،ی و مبارزه منفبی رقیداھای درباره کاندقی کھ تحقیدر حال) م.پردازند ی خود میاشتباھات و نقاط ضعف رقبا
  .  کامال متفاوت ھستندزیچ
 
نامزد  نی مابزی تماجادی گسترده در مورد رقبا، شما عمال فرصت اقیانجام تحق  و عدمی صرف نکردن زمان کافبا

 د،ی داشتھ باشتانی است در مقابل سخنان و اعمال رقباازی کھ نی بھ آمادگنی ھمچند،یبر ی منیخود و رقبا را از ب
 ستیمنابع مستندات خود را ل: دی منظم باشقات،ین تحقی مھم است کھ در ھنگام انجام ااریبس. افتی دیدست نخواھ

 نیھمچن. دی کندای پی دسترسازی بھ اطالعات مورد ندیفاصلھ بتوان بالازی کھ در ھنگام ندی کنی طراحیستمی و سدیکن
 آنھا بھ بتوان ی شوند کھ بھ راحتیبند  طبقھیا  بھ گونھدی باجیھمھ نتا. دی کنھی تھبانیحتما از اطالعاتتان نسخھ پشت

  . خواھد شدی در وقت و انرژییجو  کھ نظم و دقت باال باعث صرفھدی داشتھ باشادیبھ . ارجاع داد
  

  ھدف نییتع: گام دوم
 نی اد،ی دارازی بھ آن ننجای کھ در ایزیچ.  موردنظر استگاهی در کسب جایروزی پی ھر ستاد انتخاباتیی نھاھدف

  .  انجام شوددی بایی کارھاای چھ کار یروزی بھ پدنی رسی شود برانییاست کھ تع
 

 الزم است و یروزی پنی تضمی براید چھ تعداد را محاسبھ کننکنند ی فراموش می انتخاباتی غالب مواقع، ستادھادر
 خود را صرف سخن ی انسانیروی آنھا منابع با ارزش زمان، پول و نلی دلنیبھ ھم.  آرا از کجا خواھند آمدنیا

 ی کھ برادھندگان ی از رای کمتراری آنکھ توجھ خود را بھ تعداد بسی بھ جاکنند، ی متی جمعیگفتن با تمام
 تعداد دیتوان ی کاھش دادن تعداد مخاطبان خود، مقی شما از طرنیبنابرا. است، محدود کنند ی کافشان یروزیپ

 لی دلنیبھ ھم. دیتر ساز  را سادهتشانیری محدودتر و مداری بسد،ی با آنھا ارتباط برقرار کندی را کھ بایدھندگان یرا
 تعداد دھندگان، ی کل تعداد راتان، یخابات انت  حوزهتی کل جمعدی خود، شما باقاتی از تحقیاست کھ بھ عنوان بخش

 تعداد نی و ھمچنیروزی پی الزم برای شرکت کنند و تعداد آرایریگ ی در رارود ی را کھ انتظار میکسان
  .دی محاسبھ کنکنند، ی می در آنھا زندگدھندگان ی رانی را کھ اییخانوارھا

 
 ی عالمانھ بستگیھا  و ساختن حدسندهی شما از آینیب شیپ است، بھ ازی بخش ننی کھ در اییھا  از پاسخی تعدادالبتھ
  .دی استفاده کننیشی پیھا  و اطالعات مربوط بھ انتخاباتجی نتاط،ی از شرادیتوان ی مری مسنیدر ا. دارد

 
   ست؟ی چی حوزه انتخاباتتی منظور از کل جمعـ

 
 کھ ی رقم با در برداشتن کساننیا. کنند یم ی شما زندگی است کھ در حوزه انتخاباتی تعداد تمام افراد»تی جمعکل«

 دھند، از ی راتوانند ی در آن حوزه نم،یگری دلی کھ بھ ھر دلی افرادنی و ھمچناند دهی دادن نرسی رایبھ سن قانون
  . استشتری بدھندگان یرقم تعداد کل را

 
   ست؟ی چدھندگان ی منظور از تعداد کل راـ

 
 ی را دارند و امکان رای در حوزه انتخاباتیدھ ی راتی است کھ صالحیکسان تعداد تمام »دھندگان ی کل راتعداد«

  .  وجود داردزیدادنشان ن
 
   ست؟ی چی انتظاری منظور از آراـ

 
.  شودختھی ری رایھا  در انتخابات موردنظر بھ صندوقرود ی است کھ انتظار میی تعداد آرا»ی انتظاریآرا«
 ی با نگاھتوان یدر اغلب موارد م.  نخواھد دادی دادن دارد، رای رایی و تواناتی است کھ ھر کس کھ صالحیھیبد
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 کیاگر در انتخابات .  شرکت خواھند کردخاباتدرصد در انت  چندبای کرد کھ تقرنییبھ انتخابات مشابھ گذشتھ تع
ھ نشده،  دھد اضافریی را تغتی کھ وضعیدی عامل جدزی دوره ننیاند و در ا درصد شرکت کرده ٣۵شھر در گذشتھ 

 شرکت خواھند یدرصد افراد در انتخابات شھر ٣۵ حول و حوش زی دوره ننی کھ ادی انتظار داشتھ باشدیتوان یشما م
 ی بار، انتخابات شھرنیدرصد بوده و ا ۵۵ یجمھور استی مشارکت در انتخابات رزانی مثال میرااما اگر ب. کرد

 نی ای مشارکت را برازانی باشد کھ متر ی منطقدیشا شود، ی برگزار میجمھور استیھمزمان با انتخابات ر
  . دیدرصد برآورد کن ۵۵انتخابات 

 
   الزم است؟ یروزی پی برای چھ تعداد راـ

 
 نی تضمی است کھ برایی تعداد کل آراد،ی بھ دنبال آن باشدی کھ شما بایزیچ.  استزی مناقشھ انگاری رقم بسنیا
 ای دی داراجی داده شده احتی از آرای از موارد، شما تنھا بھ بخشیاریر بسد.  استی انتخابات کافنی در اتانیروزیپ

 کھ چند نامزد ییھا در رقابت.  رقبا باشدری از ساشتری بما شیدای کسب شده توسط کاندی تعداد آرادیآنکھ تنھا با
 یروزیه بھ پ ماخوذی کمتر از کل آرای حتایدرصد  ٢۵درصد،  ٣٠درصد،  ٣۵حضور دارند، ممکن است تنھا با 

  .دی کنلی تبدی را بھ ارقام واقعدرصدھا نی مھم است کھ ایلیخ. دیبرس
 
   خواھد کرد؟ نی را تضمتانیروزی ماخوذه، پی چھ تعداد راـ

 
  . دیری خود در نظر بگی برای نسبتا معقولی خطاھی و حاشدیکار باش  محافظھدیبا
 
   مزبور از چھ تعداد خانوار ھستند؟ دھندگان ی راـ

 
 کھ بھ طور می فرض کندیبگذار. دیتر کن  ھم کوچکنی از ای حتم،ی را کھ در باال ذکر کردی گروھدیتوان ی ماشم

 داشتھ باشند دھنده ی چھار راایھا ممکن است سھ   خانوادهیبعض.  دھنده وجود دارندیمتوسط در ھر خانوار دو را
 خانواده احتماال ھمانند کی کھ زن و مرد دیباش ھ داشتدهیاکنون اگر عق ھم. دھنده ی راکی تنھا گری دیو بعض

 ی خانواده، رای از اعضایکی کھ با سخن گفتن با دی انتظار داشتھ باشدیتوان ی مجھی خواھند داد، در نتی راگریکدی
 یروزی پی الزم برای بھ دست آوردن تعداد آرای برادی بپرسدی بان،یبنابرا.  آورددی بھ دست خواھزی را نیگرید
  ا چند خانوار ارتباط برقرار کرد؟  بدیبا
 

   ھمھ موارد فوقیبند جمع● 
 

 تیھزار نفر جمع ١٣٠ شما ی و حوزه انتخابدی شھر ھستی کھ شما نامزد انتخابات شوراھامی فرض کندیدھ  اجازه
 در نیا دھند، بنابری راتوانند ی در آن حوزه نمای دادن ھستند ی سن راریھزار کودک و ز ٣٠ ت،ی جمعنیاز ا. دارد
. درصد بوده است ۵٠ نرخ مشارکت ،ی شھرانتخابات نی در آخری از طرفماند، ی می باقدھنده یھزار را ١٠٠کل 

 شھر ی شورای کھ در انتخابات چند نامزدمیدان ی منیھمچن. ماند ی رقم ثابت منی است کھ انی ازیبرآورد شما ن
 کھ ھر مییاگر بگو.  کسب کرده استیھزار را  ھفدهیعنیدرصد آرا  ٣۴ ی در انتخابات قبلروزیگذشتھ، نامزد پ
  .رساند ی خانوار م٨۵٠٠ رقم ما را بھ عدد نی دارد، ادھنده ی را٢ متوسطخانوار بھ طور 

 
 نیبنابرا.  بدھدی گفت، بھ شما رادی کھ با او سخن خواھیا دھنده ی کھ ھر رادی انتظار داشتھ باشدیتوان ی شما نماما
 ی با تعداددی شما باد،ی با خود کنیھزار و پانصد خانوار را مجاب بھ ھمراھ  ھشتایفرد ھزار   آنکھ ھفدهیبرا

 نفر بھ ٧ د،یکن ی نفر کھ شما با آنھا ارتباط برقرار م١٠ از ھر ھ کدیفرض کن. دیی ارتباط برقرار نمانیتر از ا بزرگ
 بھ دست آوردن یھزار خانوار برا ١٣ ای دھنده یھزار را ٢۵ حداقل با دی شما باب،ی ترتنی دھند، بھ ایشما را

  )  خانوار٨۵٠٠(ھزار نفر  ١٧ تیحما
 

 .دیی بگوسخن
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تر و احتماال موثرتر است کھ بھ ارتباط و  تر، ارزان  سادهاری بسنی است، اما اادی زاری تعداد ھم بسنی انکھی ابا
 ند،ی فرآنی انیبنابرا. دیر انجام دھھزار نف ١٠٠ کار را در مورد نی تا آنکھ ھمدیھزار خانواده بپرداز ١٣ بیترغ

  . سازد یتر م  کوچکاری بسد،ی آنھا کار کنی رودی را کھ بایاندازه گروھ
 
   اھداف نیی تعنیتمر: ٢کار برگ  
 

 یھا  پاسخ داده و پاسخریھا بھ سواالت ز  قضاوتنی و بھترقی با استفاده از اطالعات حاصل از تحقدی کنیسع
  : دیی خود وارد نماید انتخاباتحاصلھ را در برنامھ ستا

 
   کنند؟ ی می شما زندگیدر حوزه انتخابات) دھنده ینھ فقط را( ـ چند نفر ١
 
   دادن در انتخابات موردنظر ھستند؟ ی افراد قادر بھ رانیچھ تعداد از ا )٢
 
  ی در انتخابات آتدھندگان ی رانی از ایدرصد  چھدیانتظار دار ) ٣
  

   کنند؟ شرکت
 
   چند نفر است؟ ی انتظاردھندگان ی رانید اتعدا ) ۴
 
  چند نفر نامزد در انتخابات شرکت خواھند کرد؟  )۵
 
   مدنظر قرار داد؟ ی بھ صورت جددی نامزدھا را بانیچھ تعداد از ا ) ۶
 
 از آرا را بھ دست ی از نامزدھا چھ درصدکی بھ نظرتان ھر شد، ی امروز برگزار منیاگر انتخابات ھم ) ٧
   دند؟آور یم
 
   است؟ ی کافیروزی پی داده شده برای از آرایکسب چھ درصد) ٨
 
   چقدر است؟ یروزی پی الزم برایتعداد آرا ) ٩
 

   وجود دارد؟ دھنده یبھ طور متوسط، در ھر خانوار چند را ) ١٠
 

   بدھند؟ ی نفر راکی خانواده بھ کی دھندگان ی وجود دارد کھ ھمھ رالی تمانی اایآ ) ١١
 

 تی بھ کسب حمایروزی پنی تضمی برادھند، ی می رایکسانی خانوار احتماال بھ نامزد کی دھندگان ی رااگر )١٢
   د؟ی داراجیچند خانوار احت

 
   د؟یی بھ خودتان نمایدھ ی بھ رابی ترغدیتوان ی چند نفر از آنھا را مد،یی متوسط سخن بگودھنده یاگر با ده را ) ١٣

 
 ارتباط امتانی الزم است با چند خانوار بھ منظور انتقال پیروزی جھت پ،ی کافگاندھند ی بھ رایابی دستیبرا ) ١۴

  د؟یبرقرار کن
 

   دھندگان ی رایریگ ھدف: گام سوم● 
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   ست؟ی چیریگ ھدف 
 

 مشخص شد کھ چھ تعداد جھی و در نتدی دارازی نیروزی پی برای بھ چھ تعداد رادی از آنکھ مشخص کردپس
 کھ یگرانی را از ددھندگان ی رانی ازی چھ چدی مشخص کندی باد،ی دنبال کندی باتشانیسب حما کی را برادھنده یرا

 بھ طور ساده ای دھندگان ی رایریگ  ھدفند؛ی فرآنیا. سازد ی مزی متمادھند ی نمیبھ نامزد موردنظر شما را
 از شی بدھندگان ی راتی از جمعیرگروھی است کھ مشخص شود چھ زنی ایریگ مقصود ھدف.  نام داردیریگ ھدف

 گروه از نی خود را بر ای انتخاباتیھا  کنند و لذا تالشدای پشی احتمال دارد کھ بھ نامزد شما گرانیریسا
 .دیی متمرکز نمادھندگان یرا
  
 

 میتر تقس  کوچکیھا  را بھ گروهدھندگان ی، از شما خواستھ شد کھ را)پژوھش( کھ در گام اول دی بھ خاطر دارحتما
 دی مفنی معدھندگان ی رایریگ  ھدفی اطالعات برانیدر آن مبحث گفتھ شد کھ ا. تر شود  سادهتشانیریا مد تدیکن

 .  استدهیخواھد بود، اکنون زمان استفاده از آن فرا رس
 
   م؟ی ھدف بسازدھندگان ی از رایچرا گروھ 
 

 ی انسانیروی زمان، پول و نیعنیستاد  کردن منابع با ارزش رهیاول آنکھ، بھ ذخ.  مھم استلی بھ دو دلیریگ ھدف
 کھ دی دارازی نیامیدوم، شما بھ پ. شود ی می از منابع ستاد انتخاباتنھی موجب استفاده بھگریعبارت د بھ. کند یکمک م

  دی دارازی آنھا نھ بیروزی پی کھ برایدھندگان ی آن دستھ از رایبرا
 
  . کننده باشد ، متقاعد)و نھ ھمھ مردم(
 

  :میپرداز ی دو منی از اکی بھ ھر شتری بریا در ز مبننی ابر
 
   ی از منابع ستاد انتخاباتنھیاستفاده بھ) ١
 

 حوزه دھندگان ی و با تمام رادی منبر بروی باالکند ی می زندگتان ی انتخابات  کھ در حوزهی ھر فردی برادی بخواھاگر
 انجام ای دییگو ی کھ فارغ از آنچھ مدیکن ی میم را صرف مردیادی زاری پول و زمان بسدی در واقع دارد،یدست بدھ

  . نخواھند دادی بھ شما راد،یدھ یم
 

 از ھمھ شی را کھ بیدھندگان ی از رارگذاری کوچک، اما تاثی گروھدیتوان ی م،یریگ  کھ با استفاده از ھدفی حالدر
 تانیھا  بود تالشدی صورت قادر خواھنیدر ا. دی کنیی شما را دارند، شناسای انتخاباتیھا امیاحتمال متقاعد شدن با پ

 گری کھ دیی داشت، تا جادی خواھامتانی پشتری تکرار ھرچھ بیرا بزی نیشتری آنھا متمرکز کرده و منابع بیرا رو
  .  دادن بھ نامزد موردنظر شما ندارندی جز رایا  کھ آنھا چارهرسد ی بھ نظر منطوریا

 
اگر . دی ارتباط برقرار کندھندگان یدرصد را ٣٣ با دی بایروزی پی برادیا  برآورد کردهدی مثال، فرض کنیبرا

 شما ی آنگاه ستاد انتخاباتد،ی قرار داردھندگان ی کدام دستھ از رای کھ شما در سبد رادی مشخص کنقای دقدیبتوان
. اند موردنظر برستی را بھ جمعامی پد،یاز داشتی نیریگ ھدف  کھ در صورت عدمی سوم منابعکی با تواند یم

 کی ی حوزه انتخاباتدھنده ی منابع برخوردار است کھ با ھر رازانی اگر ستاد شما از آن مگر،ی دی از سونیھمچن
 نیبنابرا. دیی سخن بگوتان ی احتمالانی سھ بار با حامدیتوان ی متانیھا بار ارتباط برقرار کند، با ھدف دار بودن تالش

 بودن منابع ستاد ی از ناکافتی حق شکاگری دکنند، ی خود نمگاندھند ی رایریگ  کھ زمان صرف ھدفیینامزدھا
  .  ندارندیانتخابات
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   ھدف دھندگان یدنبال کردن را) ٢
 

 دی کننیی تعدی بتواندی از آن، شما باشیاما پ.  بحث خواھد شدی انتخاباتامی در مورد پیاندازه کاف  بھی قسمت بعددر
 شانس ی چھ مطالبانی بدی کننیی تعکند ی بھ شما کمک منیا.  خواھند بودی چھ کسانامی پنی مخاطبان انیکھ بھتر

 . داردا دادن بھ شمی رای کردن آنھا برابی ترغی برایشتریب
 مخاطب تی جمعدی نمای حزب سعای نامزد کی است کھ ھر چھ نی ادی در خاطر داشتھ باشدی کھ بای قاعده مھمکی

تر و   مورد خطاب، سستتی ھر بخش از آن جمعی حزب براای دایآن کاند امی گسترش دھد، پشتری و بشتریخود را ب
 امی در حال عرضھ پدھد، ی را بھ ھمھ کس وعده مزی کھ ھمھ چی حزبای نامزد ت،یدر نھا. شود ی متر فیضع

 . افتی نخواھد نانیاطم  قابلی نھ آن را جذاب، بلکھ حتیا دھنده ی راچی است کھ عمال ھیمفھوم یب
 زانی ھمان مبای باشد کھ تقردھندگان ی از رایا  بر دامنھی انتخاباتیھا  تمرکز تالشدی با،یریگ قصود ھدف منیبنابرا

 سو، اگر کی از نیبنابرا.  فراھم آوردتانی براد،ی نمودنیی الزم در گام دوم تعی را کھ شما بھ عنوان تعداد آراییرا
 نیھمچن. دیآور  بھ دستیروزی پی الزم را برایتعداد آرا شد دیخواھ محدود باشند، موفق نیلیمخاطبان ھدف شما خ

 و امی از پی با تمرکز بھتر، بخشیی سست شده و نامزدھاامتانی گسترده باشد، پیلیاگر مخاطب ھدف شما خ
  .  را از شما خواھند ربوددھندگانتان یرا
 
 می کھ ھنوز تصمیدھندگان ی را شما وی رقباانی شما، حامانیحام:  وجود دارددھنده ی سھ دست را،ی طور کلبھ

 زی شما نی رقباانیحام.  دھندی دارند کھ بھ شما رامیاکنون تصم  ھستند کھ ھمی شما کسانانیحام. اند خود را نگرفتھ
 خود را می کھ ھنوز تصمیدھندگان یآن را.  دھندی شما رایاند بھ رقبا  گرفتھمی تصمنکی ھستند کھ ھم ایکسان

. شوند ی مدهی نامریپذ بی ترغدھندگان ی دھند، رای از نامزدھا رایکی شوند تا بھ نفع بی ترغدیاند و ھنوز با نگرفتھ
بھ . دی را بھ آنھا برسانامتانی کرده و پشان  یریگ  ھدفدی ھستند کھ شما باریپذ بی ترغدھندگان ی رانی از ھمیبخش

 دھندگان یچگونھ را● . استی ارتباطندیفرآ کی در واقع ی شد مبارزه انتخاباتانی ھمانطور کھ بدیخاطر داشتھ باش
   میریرا ھدف بگ

 
 دی باتانیروزی پنی تضمی را برادھندگان یاز را)  کمترای (یمیطور مثال در حدود ن  کھ مشخص شد بھیھنگام

 یابر. سازد ی مزی متمادھندگان ی راگری بالقوه شما را از ددھندگان ی رایزی کھ چھ چدیی نمانیی تعدی باد،یمجاب کن
 از ی انتخاباتیاکثر ستادھا. یتی جمعیریگ  و ھدفییای جغرافیریگ ھدف:  متفاوت وجود داردری منظور، دو مسنیا

  .کنند ی دو روش استفاده منی از ایبیترک
 
   ییای جغرافیریگ ھدف 
 

 آنجا  دردھندگان ی کھ راییای شکل است کھ براساس مناطق جغرافنیصورت ساده بھ ا  بھییای جغرافیریگ ھدف
» A «ی کھ نامزد انتخاباتدی مثال، فرض کنیبرا.  خواھد دادی شما رایدای بھ کاندی چھ کسدی کننییساکن ھستند، تع

» B«ھم در شھر » B «ینامزد انتخابات.  شھر معروف و خوشنام استنی و در اکند ی میزندگ» A«در شھر 
 از A نامزد انی از حامی بخش بزرگاالصول ی علاز آنجا کھ.  مشابھ داردیتی شھر وضعنی و در اکند ی میزندگ

 آنجا را کھ ھنوز نامزد موردنظر خود را انتخاب دھندگان یرفتھ و را» C« بھ شھر دی خواھند بود، او باAشھر 
 را کھ احتمال ی و کسانھا ی کند ھمشھریبرود و سع» B«اگر او بھ شھر . دی نماب خود جلیاند بھ سو نکرده

 انجام ی خود جذب کند، تنھا وقت خود را تلف کرده و کار نادرستی دھند بھ سوی راB یدایند دارد بھ کایشتریب
  . داده است

 
 ی سادگنی بھ ھمیریگ  ھم وجود دارند کھ در آنھا ھدفی ساده است، اما در واقع انتخاباتیاری بسی مثالنی اھرچند

 دی با،یریگ  بھ منظور ھدفازشیطالعات مورد ندست آوردن ا  بھی برای در غالب موارد، ستاد انتخاباتیول. است
 بھ یطور کل  شده بھ نفع ھر نامزد و بھختھی ریآرا قبل، یھا  نامزدھا در دورهبیعملکرد گذشتھ نامزدھا، ترک

 دھندگان، ی رایریپذ بی ترغزانی مدی بانی ھمچنی انتخاباتیستادھا.  توجھ کندی قبلیھا  گوناگون انتخاباتطیشرا
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 کھ ی در انتخاباتژهی موارد بھ ونیا.  مشارکت مورد انتظار در ھر منطقھ را بسنجندزانی منی ھمچن آن ویچگونگ
  . انجام خواھد بود  شکل قابلنی ھر حوزه کامال در دسترس است، بھ بھتری گذشتھ برایھا دورهآمار 

 
 نامزد مشابھ در ای شما  از آرا کھ نامزد موردنظر شما، حزبیدرصد:   گذشتھ عبارت است ازیھا  دورهعملکرد

 ی احتمالانی حامنیشتری مطلوب در انتخابات گذشتھ، بی با عملکردییھا حوزه. اند انتخابات گذشتھ بھ دست آورده
 کھ عملکرد ییھا  منابع را در حوزهدی نباینتخابات ستاد اکی ،یدر تئور.  خواھند دادلیشما در انتخابات را تشک

 کھ دی کنی و دنبال کردن کسانبی در ترغی کھ سعستی نیی عقالرایف کند؛ ز دارند مصری مطلوباریگذشتھ بس
 دھندگان، ی رارینظر سا  جلبیھا برا ھرچند الزم است تا قبل از گسترش تالش. دھند ی می بھ شما رازیاکنون ن ھم

 نھیشی پیھ دارا کی از منابع را در مناطقی بالقوه، مقداردھندگان ی رانی ھمیتی حماھی کردن پاکمبھ منظور مح
  . دیی حزب شما ھستند صرف نماای از نامزد تیحما

 
  : عبارت است ازدھندگان ی رایریپذ بی ترغزانیم
 عبارت است از زان،ی منیا. دھند ی نمی راداری سازگار و پای حوزه کھ بھ صورتکی در دھندگان ی از رایدرصد  

.  داده شده است،ی در دو انتخابات متوالایخابات  انتکی مشابھ در ی کھ بھ نامزدھایی درصد آرا تفاوت در
 ای)  انتخاباتکی متفاوت در فی از دو طیی دادن بھ نامزدھایرا (کنند یم) ١٢(می را تقسشان یا رای دھندگان یرا

 از دو شی بای کی ی متفاوت در طیھا فی از طیی دادن بھ نامزدھایرا. (ندینما ی خود میآرا) ١٣(رییاقدام بھ تغ
  ) بات گذشتھانتخا

 
 انتخابات کی کھ مثال در اند ییھا اند، حوزه  کردهمی را تقسشان ی کھ راییھا  حوزهمتحده، االتی مثال در مورد ایبرا

 ی در کنگره راخواه ی نامزد جمھورکی تی حال بھ عضونی دموکرات و در عنتونی کللی بیجمھور سییبھ ر
 ستی کمونکی ھستند کھ بھ ییھا اند، حوزه  دادهریی خود را تغیرا کھ ییھا  حوزهھ،یمثال در مورد روس. اند داده
. اند  دادهی رانی پوتیجمھور استی بھ ری سال، در انتخابات بعدکی کمتر از ی در دوما و سپس طتی عضویبرا

 شیند، با  دادهریی تغای کرده می خود را تقسی کھ راینظر کسان  و جلبیریپذ ری احتمال تاثشود، ی گفتھ میبھ طور کل
 زانی با مییھا  خود را در حوزهیھا  بخش عمده تالشی انتخاباتی ستادھالی دلنیبھ ھم.  استدھندگان ی راریاز سا
 در دھندگان ی مشارکت رادرصد قی از طرتواند ی مزی نیمشارکت انتظار. ندینما ی باال متمرکز میریپذ بیترغ

 نخواھند داد، ی کھ رامی کنیکھ منابع ستاد را صرف افراد ستی نیمنطق. دی بھ دست آری مشابھ اخیھا انتخابات
 در یی سابقھ مشارکت باالی کھ داراییھا  منابع را در حوزهشتری بدی شما در اغلب موارد، بای ستاد انتخاباتنیبنابرا

  . دیانتخابات ھستند، صرف نما
 
شما .  و عملکرد ھر حوزه داردیریپذ بی سنجش مشارکت، ترغی بھ روش مورد استفاده براقی دقی نگاھ٣ وستیپ
 فرمول یوقت. تر خواھد بود  انتخابات موردنظر شما معقولای کھ استفاده از کدام روش در منطقھ دیدھ صی تشخدیبا

 ی ھر حوزه در نرم افزارھایدھ  ی با وارد کردن آمار راای اتیاضی با ردیتوان ی مد،ی کرددایموردنظرتان را پ
  .دیی نمانیی را تعیریپذ بی ترغزانیح مشارکت، عملکرد و م در ھر حوزه؛ سط،یمعمول

 
  . انجام شده استری کار در جدول زنیا. دیی نمایبند  مختلف را رتبھیھا  بود کھ حوزهدی زمان شما قادر خواھنی ادر
 
   یتی جمعیریگ ھدف 
 

 ی مختلفیھا رمجموعھی زایھا  ھا، دستھ  بھ گروهدھنده ی راتی کردن جمعمیتقس:  عبارت است ازیتی جمعیریگ ھدف
 ای ینژاد  و ی قومنھی حرفھ، پس زمالت،ی سن، جنس، درآمد، سطح تحصتواند ی میبند  دستھنی ایمبنا. تیاز جمع

 ی دارایشتری مشابھت، با احتمال بی افراد داراھ است کنی ایتی جمعیبند  دستھینکتھ اصل.  باشدیگری دزیھر چ
 مشابھ یھا یژگی با ویی بھ نامزدھاای کسانی دارد کھ بھ نامزد یشتری احتمال بنی مشابھ بوده و بنابرایھا دغدغھ

  . دھندیرا
 

 آنکھ ای دیزیامی بگریکدی متقاطع با یھا  ھا را بھ صورت مجموعھ  گروهنی ادیتوان ی مرحلھ باال شما می از طپس
 ت،ی براساس جنستی نمودن جمعمی مثال، تقسیبرا. دیی نمامی تقسیتر  کوچکیھا رمجموعھی آنھا را بھ زیحت
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). شھی نھ ھمعتایالبتھ طب (دھد ی ما قرار ماری را در دو گروه زن و مرد در اختتیدرصد جمع ۵٠ در حدود یزیچ
 ری زنی از ایا رمجموعھیز»  کودکیزنان شاغل دارا« از گروه زنان است و یا رمجموعھی زنان شاغل زنیھمچن

 ی متحمل است کھ زنان شاغل دارااری است کھ بسنیھمان طور کھ گفتھ شد، ا یبند می تقسنی الیدل. مجموعھ است
 در مورد مراقبت از کودکان خود داشتھ باشند، کھ اگر نامزد شما بھ ی مشخصاری بسیاھ کودک خردسال دغدغھ

 نیر ا ددی کھ باینکتھ اساس. دی آنان را جلب نمای از آرایادیدرصد ز آنھا بپردازد، احتماال خواھد توانست
 در ی کوچک باشند کھ عمال نقش معناداریا اندازه  بھدی موردنظر نبایھا  است کھ دستھنی لحاظ شود، اھا یبند دستھ

 نکھیمثال ا( داشتھ باشند ی مشترکیھا  چپ دست ھم ممکن است دغدغھیھا ستیولنیمثال و. انتخابات نداشتھ باشند
 یروزی آنھا چندان شما را بھ پی، اما جلب آرا)کنند یم عیی راست دست مدام حق آنھا را تضیھا ستیولنیو

  ! نخواھد کردتر کینزد
 
   شما یتی جمعیھا  گروهـ

 
 دی خواھند شد، بابی نامزد موردنظرتان ترغی دادن برای بھ راییھا  آنکھ چھ گروهنیی تعی اغلب موارد برادر

 ی موردنظر فردیدای کانددی مثال فرض کنیبرا.  تعلق داردییھا  شما بھ چھ گروهی شود کھ نامزد انتخاباتیبررس
 شھر حوزه نیتر  و در بزرگروند ی دارد کھ بھ مدرسھ می کرده است کھ دختر و پسرلی تحصی سالھ و تاجر٣٨

 با نی سال، تاجران کوچک و والد۴٠ تا ٢۵ نی ھدف او احتماال افراد جوان بیھا گروه. کند ی می زندگیانتخابات
او . ردیھا تعلق ندارد، قرار گ  کھ بدانییھا کمتر احتمال دارد کھ او مورد توجھ گروه. ھند بود خوایا کودکان مدرسھ

 ی چندانتی آن منطقھ، از جذابیی روستای کرده و کشاورزان نواحلیتر تحص  کارگران کمنشستگان، بازیبرا
بھ (در انتخابات وجود دارد  یروزی پی الزم برای انتظاری ھدف او آرایھا  گروهانیاگر در م. ستیبرخوردار ن

و او )  را انتخاب کنندی وھا روه گی ھدف او آنقدر بزرگ ھستند کھ بتوانند فارغ از مابقیھا  معنا کھ گروهنیا
 ییھا امی ستاد خود پقی از طردی تنھا بای ھست، پس وزیھا ن  آن گروهدھندگان ی رای برادای کاندنیتر جذاب

  .  شودروزیرسال کند تا پھا ا  گروهنی ای براکننده بیترغ
 

 کھ او بر یتی جمعیھا  گروهنکھی را کاھش دھد؛ اول ایریگ  ھدفنی ایی کارآتواند ی عامل وجود دارد کھ مدو
 یھا  گروهی مشابھ وجود داشتھ باشند کھ برااتی با خصوصیگری دیدوم، نامزدھا.  کوچک باشنداری بسند،یگز یم

 ی کافای موردنظر یھا  گروهی برایگری جذاب دی چھ حضور نامزدھایعنیدر ھر دو مورد، . ھدف مزبور جذابند
 با ییھا  گروهای ی موازیھا  بھ دنبال گروهدی بای ستاد انتخابات،یروزی پنی تضمینبودن اندازه گروه برا

اد با  خود را بھ افرامی ما ممکن است بخواھد پیدایدر مثال فوق، کاند.  باشدتی کسب حمای براقی عالنیتر کینزد
 گسترش دھد کھ ممکن است در کنار انتقال زی پزشکان نای را بھ معلمان امشیپ.  دھدسترش گزی نھی عالالتیتحص

  . عمل کندی در سن مدرسھ بھ خوبی فرزندی دارانی او بھ والدامیپ
 

اص در  گروه خکی دھندگان ی چھ تعداد از رابای اقدامات آن است کھ محاسبھ شود تقرنی ھدف ھمھ اتی نھادر
 دینبا.  خواھند دادی موردنظر شما رایدای آنان را در برداشتھ باشد، بھ کاندیھا  کھ دغدغھیامی پدنیصورت شن

 ۶ کھ دی ھستدواری تالش امی اما اگر با کمد،ین را از آن خود کیتی ھر جمعیدرصد را ١٠٠ کھ دیانتظار داشتھ باش
 با آن دی باد،یآور یدست م  گروه را بھکی دھندگان یط را انداختھ شده بھ صندوق توسی را١٠ از ھر ی را٧ ای

 ی انتظاری محاسبھ آرا،یبند  دستھی بود کھ برادیشما قادر نخواھ. دی برقرار کنی و استواریگروه ارتباط قو
اما انجام ) ستی ھنر است و علم نکی است،یدر ھر صورت، س (دیابی دست قی کامال دقی بھ ارقاماھ  گروهنیا...و
 تان ی استراتژای کھ آدیابی درکند ی متقاطع، بھ شما کمک میھا  و مجموعھھا رمجموعھی تعداد زنییاقدامات و تع نیا

  . ری خای است انھیگرا واقع
 

   رقبایتی جمعیھا گروه
 

 جزو مخاطبان ھدف شما نخواھند یتی جمعیھا  چھ گروهدی کننیی است کھ تعنی ایتی جمعیریگ  از ھدفی مھمبخش
 را ھدف یما کارگران دولت:  مثالی کھ برادی کندی قحای صردی شما باکی استراتژیزیر  خالل فصل برنامھدر . بود

 مخاطب فی بھ شما کمک خواھد کرد کھ طنیتمر نیا.  گرفتمی جوان را ھدف نخواھنانی کارآفرای گرفت مینخواھ
 متعلق بھ شما ییھا  چھ گروهدی گرفتمی کھ تصمنیالبتھ پس از ا. دی نکنفی خود تعری را برای از حد بزرگشیب
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 نی خواھند بود کھ کمترییھا آنھا گروه.  آسان استدی وگذار کنتانی بھ رقبادیخواھ ی کھ مییھا  گروهنییھستند، تع
 مثال، بازنشستگان مرد پا بھ سن گذاشتھ، یبرا. دیدان ی اھداف خود منی دارند کھ شما بھترییھا اشتراک را با گروه

 دیتوان ی مد،یھا را ھدف گرفت  گروهنی از ایکی اگر نی با مادران جوان شاغل دارند، بنابرای کمرایاشتراک بس
 متضاد را یھا  کھ بتواند گروهیامی پی طراحن کھ امکاکنم ی مدیباز ھم تاک. دی واگذار کنتانی را بھ رقبایگرید

  . دشوار و عمال ناممکن استاری کند، بسبیترغ
 
 

 فی موارد، تعارنی در بھتری حتست؛ی نقی علم دقکی بھ مثابھ ،یتی جمعیریگ ده شود کھ ھدف تذکر دادی بادوباره
 را یریگ  کار ھدفری سھ عامل زیحت.  ھستندگریکدی اغتشاش و تداخل با ی دارایتی جمعیھا رمجموعھیز

  :سازند ی مزیدشوارتر ن
 
 کمتر از اری بسی بپردازند کھ حتییھا  گروهی رو نامزدھا بھ کارشود ی نامزدھا در رقابت کھ باعث مادیتعداد ز) ١
  .  ممکن سازندتوانند ی آنھا را می از آرایمین
 
  .  در دسترسای قی دقیتی جمعیھا کمبود داده) ٢
 
  . آنھای شناختتی مربوط بھ تعلقات جمعقی عالھی اشخاص بر پای فردتیرشد نکردن ھو) ٣
 
  . دی را انجام دھتی جمعیریگ فوق، حتما ھدف از موارد ی وجود، مھم است کھ با آگاھنی ابا
 

اند کھ نتوانستند مخاطبان ھدف خود را   شکست خوردهلی دلنی، تنھا بھ ا  انتخاباتی از نامزدھا در تمامیاریبس
 کھ مخاطبان خود را مشخص کنند، معموال بھ شد ی از نامزدھا خواستھ می وقتعی امر شاکیعنوان  بھ. ندی نمانییتع
  :دادند ی دو شکل پاسخ منی از ایکی
 
در مورد پاسخ .  طبقھ روشنفکرمندهی من نماگفتند ی مثال مای بردند ی ممکن را نام میتی جمعیھا رگروهی تمام زای

 کھ ھمھ افراد جامعھ مخاطبشان لی دلنی بھ اقای نداشتند، دقی گونھ نامزدھا عمال مخاطب ھدفنی گفت ادینخست، با
 را یروزی پتواند ی کوچک است کھ نمی بھ قدراطبشان مختی نامزدھا جمعنیدوم، ابودند، اما در مورد پاسخ 

 دھندگان ی راتی کوچک از جمعیتی اقلی مثال، روشنفکران بھ طور نسبیچرا کھ برا. (اوردی بھ ارمغان بشانیبرا
  .)  ھستند  ھم مورد توجھگری احزاب دی توسط تمامبای تقرن،یبر ا ھستند و عالوه

 
   موارد فوقیبند جمع● 
 

 را بھ یریگ  ھدفدیتوان ی چگونھ منکھی بھ منظور اکند ی را فراھم می بر اساس موارد فوق، مدلری زجدول
  : دی زنوندی پتان ی انتخاباتیھا تالش

 
  :  جدولحیتوض 
 
 ی اصلگاهی خواھند داد، پای رازی بھ شما نیی و بھ احتمال باالدھند ی می رای کھ بھ احتمال قویافراد: A دستھ ـ

  .دیدھ  انجامتی حمانی مستحکم کردن ای را برای اقداماتز،ی قبل از ھر چدیشما با. دھند ی ملی شما را تشک یتیحما
 
 تان یغاتی تبلیھا  ھدف تالشنی اولدی خواھند داد، بای کھ بھ طور بالقوه بھ شما رای احتمالدھندگان یرا: B دستھ ـ

  .دی نکنقھیوه مضا گرنی در مورد ای تالشچیاز ھ. باشند
 
 شما یھا در واقع، تالش. دی نخواھند کرد، نکنتی کھ احتماال از شما حمای را صرف افرادیادیزمان ز: C دستھ ـ

 .  دھدشی را افزاتانی دادن بھ رقبای صندوق و رایممکن است احتمال رفتن آنھا بھ پا
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 نیا.  شوندیدھ ی بھ رابی ترغدیدنشان وجود دارد با دای کھ تنھا بھ طور بالقوه امکان رای احتمالانیحام: D دستھ ـ
 یشتری تا تعداد ھرچھ بدی روز انتخابات بھ شدت استفاده کنیروی و از ندی کنیریگ  ھدفزندهی انگیھا امیافراد را با پ
  .  صندوق بروندیاز آنھا بھ پا

 
تنھا بعد از . ستندی نیاتی مھم اند، اما حزی بھ شما را دارند نی دھی رالی کھ پتانسیا  بالقوهدھندگان یرا: E دستھ ـ
  . دی دستھ تمرکز کننی ای رود،ی ارتباط برقرار کردB و A یھا  با افراد دستھنکھیا

 
 باال را کامال پوشش یھا  کھ دستھیاما تا زمان.  ھستندیزشی انگیھا  تالشی اھداف ممکن برانھایا: G دستھ ـ

. دی دستھ نکننی است، منابع محدود ستاد خود را صرف ای کافتانیروزی پنی تضمیھا برا  آن دستھی راای دیا نداده
  . خواھد داشتی بازده بھترن،یشی پیھا  شما در مورد دستھ ی انسانیرویزمان، پول و ن

 
  دھندگان ی رالی و تحلھیتجز● .دی دھ ھا بھ ھدر  گروهنی منابع تان را در مورد ادینبا: I و F ،H یھا  دستھـ

 کھ یا چھار جنبھ. دی ھدف تالش کنیھا  گروهنی ایجانبھ اعضا  درک ھمھی برادی مخاطبان ھدف، بانیی از تعپس
  . ی رھبرتیفی مسائل و انتظارات آنھا از کھا، شیھا، گرا ارزش:  شوند، عبارتند ازی بررسدیبا
  
 
 ھا  ارزش 

 از کی کدام ی مثال، برای براست؟یچ زند ی موندی پگریکدی مخاطب شما را بھ دھندگان ی کھ رای مرکزیھا ارزش
 یھا ی آزادای ی نظم اجتماع؟ی اقتصادیھا  فرصتجادی اای ی اجتماعیھا تیحما: اند  قائلیشتری ارزش بنھایا

 مردم دارند؟، چھ ی با مابقی مشترکیھا ارزشھا چھ   گروهنی ا؟،ی نظامتی امنای اصالح؟، صلح ای ثبات ؟،یشخص
   مردم دارند؟ ی از مابقیزی متمایھا ارزش

 
  ھا شیگرا

 
 اعتماد دارند ی اجتماعی نھادھاریو سا)  حکومتای( بھ دولت ن؟،ی بدبای ھستند نی خوشبندهیھا، نسبت بھ آ  گروهنیا
 ای راتندیی برعکس؟، خواستار انجام تغایشان از گذشتھ بھتر است   کھ وضعکنند ی اکنون احساس ماعتمادند؟، ی بای

   ؟ی فعلتی وضعیثبات نسب
 
  موضوعات  
 

 شما ،ی البتھ بھ طور کلست؟،ی انتخابات جلب شود چنیھا بھ ا  گروهنی توجھ اشود ی کھ باعث می مھمموضوعات
.  در قالب سھ مسالھ قرار داردشتریھا در اکثر کشورھا، ب  در اکثر انتخاباتدھندگان ی کھ دغدغھ رادی بداندیبا
 ای ی موضوعات اجتماعای است یادوش موضوعات اقتص حول و حای ی اصلیھا  دغدغھگر،یعبارت د بھ

عنوان مثال   شوند بھدهی پرسدی کھ بایتر قی دقیھا  از سوالییھا نمونھ. ی خارجاستیموضوعات مربوط بھ س
 بھ نظر شما توجھ بھ ایتر از گذشتھ شده است؟، آ  اکنون مھمی کنترل جرم و بزھکارایآ: عبارتند از

   نخواھد داد؟ یتی بھ آن اھمی کسای است م مقطع مھنی در ای اقتصادیھا یگذار ھیسرما
 
  ی رھبرتیفیک 
  

 با ثبات و با تجربھ ی رھبرای آنند؟،ی در رھبران خود ببخواھند ی را مییھا یژگی از ھمھ چھ وشی بدھندگان یرا
قشر روشنفکر  از ی رھبرانای کھ جوان و فعال بوده و مناسبات موجود را متحول کند؟ آی فردای خواھند یم
   آشنا باشند؟ ی مردم معمولیھا  کھ با دغدغھی کسانای خواھند، یم
  
  
  
 



 

 21 

   یشناخت  جامعھقیتحق 
 

 جامعھ قاتی توسط تحقدی بادھندگان ی شما در مورد رایھا لی و تحلھی و تجزیریگ  زمان کھ ممکن بود، ھدفھر
 بدون لی مستحکم، ھمانند رانندگان اتومبقاتیتحق بدون ی انتخاباتیستادھا.  مستحکم بھ آزمون گذاشتھ شودیشناخت
 در مقابلشان قرار یزی کھ چھ چنندیب ی شده، نمری داری بسگری کھ دی و معموال تا ھنگاممانند ی در شب میچراغ
  .دارد

 
آنھا تصور .  درک مردم برخوردارندی برایعی طبی جھان، معتقدند کھ از موھبتی در ھر کجااستمدارانی ساکثر

 ای احدی را باییھا  بپردازند، چھ ارزشدی باییھا  بھ چھ موضوعدانند ی م،یقی گونھ تحقچی کھ بدون انجام ھدکنن یم
 روز انتخابات آنھا جی اما معموال نتاند،ی را جذب نمادھندگان ی راقی توجھ کنند تا عالدی باییھا کنند و بھ چھ دغدغھ

  .کند یزده م را شگفت
 

 خود استفاده ی ستاد انتخاباتیھا ی استراتژیزیر  برنامھی برای جامعھ شناختقیونھ تحق از دو گیاسی فعاالن سغالب
 ی کھ شناختشوند ی می طراحنی ای تمرکز برایھا گروه. یاسی سیھا یو نظرسنج) ١۴( تمرکزیھا گروه: کنند یم
 یھا یورند، اما نظرسنج بھ دست آدھندگان ی رایھا  و دغدغھشاتیھا، گرا  نسبت بھ ارزشقیدق ری و نسبتا غیفیک
 فراتر از ی جامعھ شناختقی تحقیشناس  و روشھینظر.  استی و مقدارقی دقی بھ شناخت علمیابی دستی برایاسیس

 در یریگ  نمونھیھا کی و تکنی مطالب در موردنظر سنجی حال برخنی کتاب است، اما با انی ایحوزه بررس
  .  استه گنجانده شد۴ مھیضم

 
   ییای جغرافیریگ ھدف: ٣ کاربرگ

 
  : دیدھ  پاسخری بھ سواالت زدی ابتدا بایتی جمعیریگ  ھدفحی انجام صحیبرا
 
 نامزد خاص کی ی کھ حامی مشخصییای جغرافی نواحای آکنند؟، ی می زندگیا  از نامزدھا در چھ منطقھکیھر  )١

  باشند، وجود دارد؟ 
 
   چگونھ بوده است؟ ی از حوزه انتخاباتییایاف در ھر منطقھ جغری مشابھ قبلیدھایعملکرد گذشتھ کاند ) ٢
 
   چگونھ است؟ ی از حوزه انتخاباتییای در ھر منطقھ جغرافدھندگان ی شدن رابی ترغزانیم ) ٣
 
   است؟ زانی بھ چھ می از حوزه انتخاباتییای ھر منطقھ جغرافی مشارکت انتظارزانیم) ۴
 

   یتی جمعیریگ ھدف: ۴ کاربرگ
 

  :دی پاسخ دھری بھ سواالت زدی بایتی جمعیریگ  روشن کردن ھدفیبرا
 
 نامزد خودتان، چگونھ نی و ھمچنبی رقینامزدھا...)  والتی حرفھ، تحصت،یسن، جنس (یتی جمعاتیخصوص ) ١

  است؟ 
 
   کنند؟ تی شما حمایدای از کانددی بایتی جمعیھا  چھ گروهالقاعده ی بخش آمده بود، علنیبر طبق آنچھ در متن ا ) ٢
 
 بزرگ ھستند و در یاندازه کاف ھا بھ  گروهنیا (د؟ی نمانی شما را تضمیروزی پتواند یھا م  گروهنی ای آراایآ ) ٣

  )کنند؟ یانتخابات شرکت م
 
   داشتھ باشند؟ تی جذابیتی جمعیھا  گروهنی ھمی ھم ھستند کھ برایگری دی نامزدھاایآ) ۴
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   د؟ینک ی خود واگذار می را بھ رقبایتی جمعیھا چھ گروه ) ۵
 
   د؟یی آنھا را جذب نمای آرادی بتوانازی وجود دارند کھ در صورت نیگری دکی نزدیھا چھ گروه ) ۶
 

  دھندگان ی رایریگ  مبحث ھدفیبند جمع: ۵ کاربرگ
 
  :دی مکتوب ستاد خود وارد کنیھا را در برنامھ انتخابات  پاسخ داده و پاسخری سواالت زبھ
 
  .دیی را فھرست نما،یتی و چھ جمعییایغراف چھ ج،ی احتمالانیتمام حام ) ١
 
  .دیی را فھرست نما،یتی و چھ جمعییای بالقوه، چھ جغرافانیتمام حام ) ٢
 
  .دیی کرد، فھرست نمادی شما نخواھند بود و بھ رقبا واگذارشان خواھی را کھ احتماال حامییھا تمام گروه ) ٣
 
   دارند؟ گریکدی با زی نی دو تفاوت اساسنی اای و بالقوه کدامند؟ آی احتمالانی حامیھا ارزش ) ۴
 
   دو گروه فوق چگونھ است؟ یھا شیگرا ) ۵
 
   ست؟ی چشانیھا دغدغھ ) ۶
 
   ھستند؟ ی رھبراتیبھ دنبال چھ خصوص ) ٧
 
 ھدف شما در دھندگان ی بر رارگذاری عوامل تاثنیتر  مھمبی بھ ترتکی کدام٧ تا ۴ سواالت یھا  پاسخانیاز م ) ٨
  خابات ھستند؟ انتنیا

 
  ی انتخاباتامی پنیی تعیچگونگ● 
 
   ست؟ی چامیمنظور از پ 
 

 ییھا  کھ گفتن چھ حرفدیری بگمی تصمدی ھستند، باییھا  مخاطبان ھدف شما چھ دستھدی گرفتمی تصمنکھی از اپس
 .  شما ھستندیت انتخاباامیھا بھ عبارت ساده، ھمان پ  حرفنیا.  خواھد نمودبی بھ شما ترغدادن یآنھا را بھ را

 ی کرسنی بھ ایابی در انتخابات شرکت کرده و خواھان دستلی کھ شما بھ چھ دلدیگو ی مدھندگان ی بھ راامی پنیا
 د،ی اما اشتباه نکنست؟ی طور ننیا  رسد، یبھ نظر ساده م.  دھندحی رقبا ترجری شما را بھ سادی و چرا بادیخاص ھست

  .  استدهیچی پیا هبندی بھ طور فری انتخاباتامی پنییتع
 
 برنامھ ،ی انتخاباتامیپ: می شروع کنست،ی نی انتخاباتامی پکی یزی چھ چنکھی اانی با بدیدھ  منظور، اجازهنی ھمبھ

 یدگی بھ آنھا رسدای کھ کاندی فھرست موضوعاتست،ی در صورت انتخاب انجام خواھد داد ندای کھ کاندییکارھا
 بی را ترغدھندگان ی رانکھی بستھ بھ انھای تمام است،یساده و جذاب ھم ن شعار ای عبارت کی و ستیخواھد کرد ن
 ی انتخاباتامی با پدی موارد را نبانی از اکی چی باشند، اما ھی انتخاباتامی پکی از ی بخشتوانند ی مر،ی خایخواھند کرد 

 ی برابارھا بارھا و ی انتخاباتیھا  رقابتی ساده کھ طیا  عبارت است از جملھی انتخاباتامیاشتباه گرفت، چرا کھ پ
  . ھدف تکرار خواھد شددھندگان ی رابیترغ
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   کنند؟ ی اطالعاتشان را کسب می مھم است و آنھا از چھ منابعدھندگان ی رای برایزی چچھ
 

و  مھم است شانی برازی چھ چنکھیاول ا. دی بھ خاطر بسپاردی بادھندگان ی مطلب مھم وجود دارد کھ در مورد رادو
 .  کدام استشان ی منابع اطالعاتنکھیدوم ا

 متوسط وجود دارد کدامند؟ دھنده ی راکی کھ در ذھن ی موضوعاتنیتر  کھ مھمدی و فکر کندی بگذاری زماناکنون ھم
  :  قرار استنی از ابی آنان احتماال بھ ترتیھا تیفھرست اولو

 
   دوستانشان چگونھ است؟ ایشان با ھمسر  رابطھ ) ١
 
   دارند؟ یتی در مدرسھ چھ وضعای ی فرزندانشان در زندگای نیلدوا ) ٢
 
   است؟ کننده ی درآمدشان راضای چطور است و آشان یاوضاع کار ) ٣
 
 را ی مسابقھ بعدتوانند ی آنھا مای آنکھی و ابازد یشان چطور است، چرا مدام م  فوتبال مورد عالقھمیاوضاع ت ) ۴
   نند؟یبب
 
   بدھند؟ یبات فردا را در انتخادیچرا با ) ۵
 

 متوسط قرار دھنده ی راکی یھا تی فھرست اولونیی پااری در مراتب بستان ی است کھ شما و ستاد انتخاباتنی انکتھ
 اریمدت اثر بس  قرار دارند، در کوتاهستی لی کھ در باالیگری دیزھایتمام چ.  استنیچن حق ھم  و بھدیدار

 ھر دھندگان ی است کھ رانی ادی بھ خاطر داشتھ باشدی کھ باینکتھ دوم.  دارندیا دھنده ی ھر را ی بر زندگیتر میمستق
 را در ھنگام کار ییھا  گزارشرند،یگ ی خبر مونیزی و تلوویاز راد. برند ی بمباران اخبار بھ سر مریروز در ز

 دهسوترشان افتا  آنابانیخ کھ چھار ی در مورد اتفاقاتیعاتی شانی و ھمچننندیب ی مغاتی و تبلی مدام آگھشنوند، یم
 است تی پست در حال فعالنی ھمی است کھ برایگری دیدای آنھا کاندبی رقکنند ینامزدھا فکر م. شنوند یاست، م
 را دھندگان ی است کھ روزانھ رایگری دی آنھا در جذب توجھ تمام منابع اطالعاتی کھ در واقع رقابت اصلیدر حال

 ری سامی ضخواری دنی از ادی شما بای انتخاباتامی پکھ است نی ای مسالھ اصلنیبنابرا. دھند ی قرار مریتاث تحت
ھا و روزھا را صرف تفکر،  ھا، ماه  کھ نامزدھا و کارکنان ستاد ساعتی در حالن،یبنابرا. اطالعات موجود بگذرد

 اناز وقت و توجھ ارزشمندش قھی دو دقای کی حداکثر تنھا دھندگان ی راکنند، ی می انتخاباتیھا  برنامھیتامل و اجرا
  . دی دھ  آن را ھدردی نبانیبنابرا.  شما قرار خواھند داداریرا در اخت

 
 پا جلو قی شفاف و دقیامی است کھ آنھا با پلی دلنیبھ ھم. فھمند ی را مزھای چنی خوب ایغاتی تبلیھا شرکت

 آنھا را امین تا حداکثر مقدار ممکن، پ مخاطب ھدفشاابندی نانی تا اطمکنند ی را صرف میادی و پول زگذارند یم
ھا وقت صرف نوشتن  ھا و ساعت  است ساعتممکن. دیدھ  کار را انجامنی ھمدیشما ھم با. شنود ی مای ندیب یم

 ای اندازند ی آنھا را بھ کنارھی ثان١۵ ظرف دھندگان ی اما اگر راد،یھا کن  مقالھ در روزنامھای ھا ھیانی بنیتر متفکرانھ
 دھندگان ی رای قلب برامی از صمدی بان،یھمچن. دینھا را نخواند، شما در حال تلف کردن وقت خود ھست آکس چیھ
 صادقانھ نبودن آن را د،ی خود را بگوامی پاستمداری تا سکشد ی از آنچھ طول متر عیآنھا سر. دی قائل باشحتراما

  .  خواھند دادصیتشخ
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   خوبامی پکی یھا یژگی و
  
 

 ھا یژگی ونیا.  و پرقدرت را ساختی قوامی پکی توان ی وجود دارند کھ با استفاده از آنھا مییھا یژگیو و ھا مالک
  : عبارتند از

 
   کوتاه باشد دی باامی پـ

 
 خود را امی پدیاگر شما نتوان.  حراف دارنداستمدارانی گوش دادن بھ سی برای اندکاری صبر و تحمل بسدھندگان یرا

 را از دست اش ی بدون شک توجھ او و احتماال راد،ی برساندھنده ی بھ راقھی دقکیدر کمتر از  موثر یا بھ گونھ
  . داددیخواھ

 
   صادقانھ و معتبر باشد دی باامی پـ

 
 با پس تواند ی وجھ نمچی بھ ھامیپ.  و سوابق نامزد سرچشمھ گرفتھ باشدھا  استیھا، اعمال، س  از ارزشدی باامیپ

 یرواقعی غیھا  کھ وعدهیی باشد؛ نامزدھاری باورپذدی شما باامی پن،یبر ا عالوه. د ناسازگار باشد نامزنھیشی و پنھیزم
 باور کنند آنچھ کھ شما در مورد خود و دی بادھندگان یرا. ندیافزا یم دھنده ی رایعالقگ ی ساده بر بیلی خدھند، یم

 ای از تجربھ یاست کھ اظھارات خود را با شواھد مھم اری بسنی دارد، بنابراقتی حقدییگو ی موردنظرتان میکارھا
 د،یفھم ی چگونھ آن را مای چرا دیدھ  بدون آنکھ نشاندیفھم ی را میا  شما مسالھنکھیگفتن ا. دی ھمراه کنتان  یدانش قبل

  .  استدھندگان یفقط تلف کردن وقت شما و را
 
   و مھم باشد کننده بی ترغدھندگان ی رای برادی باامی پـ

 
 ی موضوعات اغلب مشکالتنیا.  مخاطبان ھدفتان مھم باشدی کھ برادی صحبت کنی در مورد موضوعاتدیبا شما

 استمدارانی کھ سی نھ موضوعاتبانند،یشان با آنھا دست بھ گر   روزمرهی مزبور در زندگدھندگان یھستند کھ را
 دھند کھ با آنھا در مورد ی رای بھ نامزدددارن لی تماشتری بدھندگان یرا. اند  مھمی عموماستی سی براکنند یفکر م

 ھر زند، ی کھ در مورد بودجھ حرف می نھ نامزدزند، ی حرف مشان  ی فرزندان و بازنشستگالتیکارشان، تحص
 را دھنده ی رادی داری کھ شما سعدیبھ خاطر داشتھ باش.  موضوعات را در خود داشتھ باشدنیچند کھ بودجھ ھمھ ا

 ی صورت بھ شما رانی و آنھا تنھا در ادی مربوطھ ھستفی انجام دادن وظای نامزد برانیھتر بما کھ شدییقانع نما
  . خواھند داد

 
   باشد زی متمادی باامی پـ

 
 بھ گران،ی ساختن خود از دزی متماقی از طردیشما با.  انتخاب کنندگرانی شما و دانی مدی بادھندگان یرا
 نی و تامی توسعھ اقتصادیاگر ھمھ نامزدھا مناد. دی رقبا دارگری با دییھا   کھ چھ تفاوتدیدھ  نشان دھندگان یرا

 روشن نخواھند داشت، اما اگر مثال شما موافق یب انتخای برای راھچی ھدھندگان ی راجھی باشند، در نتیاجتماع
 خواھند یروشن کامال یھا  انتخابدھندگان ی نباشند، آنگاه راتانی رقبای ولدی باشی بھ صنعت خاصیاتی مالفیتخف

 یزی تماجادی بھ شما در اتواند ی کرد، ممی آن صحبت خواھاتیی کھ بعدا در مورد جزامیپر کردن بستھ پ. داشت
 زی متماتانی خود را از رقبادیتوان ی چگونھ منکھی را در مورد اییھا  آموزش۵ مھی ضمنیھمچن. کندآشکار کمک 

  . دھد ی ارائھ مد،یساز
 
   دی و با قلب مخاطب سخن بگو روشن بودهدی باامی پـ

 
 اتفاق اریبس.  راحت آن را بفھمندیلی کھ خی ارائھ شود، بھ طوردھندگان ی راانی مجی بھ زبان رادی شما باامیپ
 فھمند ی کھ آنھا نھ مکنند ی استفاده می فنی از واژگاندھندگان ی قرار دادن راریتاث  تحتی برااستمدارانی کھ سافتد یم



 

 25 

 ی معناافتی بھ دنبال دردھندگان ی عموم رادی داشتھ باشنتظار ادیشما نبا.  داردشانی برایع واقییو نھ معنا
 حی تشری کھ برادی داشتھ باشادیبھ . فھمند ی آن را میخوب  کھ بھروند ی مییھا آنھا دنبال حرف.  شما بروندیھا حرف

 تا ست موثرتر و بھتر ااری بسھندگاند ی در ذھن راری خلق تصو،ی اقتصادیھا استی سیامور مجرد، مثال چگونگ
 ی واقعیھا تی مورد بھتر است در مورد مردم و موقعنیدر ا.  استمعنا ی آنھا بی کھ برایخشک و با اعداد و ارقام

 ند،یربا ی را مدھندگان ی کھ قلب رایاستمدارانی است و سی عاطفی کسب و کاراست،یس. دی آنھا حرف بزنیزندگ
 اساس دی کھ شما باستی آن نی بھ معنانیا. دھند ی مکست با ذھن مردم سروکار دارند، ش را کھییدر مجموع آنھا

 بھ نی بلکھ اد،یری را دست کم بگدھنده ی ذکاوت رانکھی اای دی خود را رھا کنیداتوری کاندای حزب ی و فکریذھن
 بھ و دی بزنوندی پدھندگانتان ی رای اصلیھا   خود را بھ ارزشی انتخاباتامی تا پدیابی بی راھدی آن است کھ بایمعنا

  .دی داری آنھا آگاھ  ھر روزهی از مشکالت زندگدیآنھا بفھمان
 
   ھدفمند باشددی باامی پـ

 
 د،یگو ی شما با ھمھ سخن می انتخاباتامی بحث شد، اگر پ»دھندگان ی رایریھدفگ: فصل سھ« کھ در طور ھمان

 ی کھ بھ شما رایی با آنھادھند ی می کھ بھ شما رایافراد. دیگو ی کس سخن نمچی گفت در واقع با ھتوان یم
 نی کند کھ ا نیی تعدی شما بای انتخاباتستاد.  مخصوص بھ خود را دارندیھا  دغدغھکی تفاوت داشتھ و ھر دھند، ینم

 روشن ی تنھا بھ اطالعاتدھندگان ی از موارد، رایاریدر بس.  برساندی احتمالانی را بھ حامامی و پستیھا چ تفاوت
 اطالعات را داشتھ نیاگر ا.  دارنداجی آنھاست، احتحاتی و ترج  منافعندهی واقعا نمای چھ کسابندی آنکھ دریبرا

 اطالعات شفاف و روشن ناتوان نی اغلب در ارائھ ااستمدارانی خواھند داد، اما سی شخص موردنظر رابھباشند، 
 نیشان را روشن کنند، ا  مواضعاستمدارانی سنکھی بھ اازیبدون ن دھندگان ی انتظار دارند کھ رایھستند، آنھا بھ نوع

 . ابندیوجو کنند، تا آن اطالعات را ب  جستندیگو ی ماستمدارانی کھ سییزھای تمام چانی در منکھی اایمطالب را بدانند 
   بارھا و بارھا تکرار شوددی باامی پـ

 
 خواھد کرد، شما بی بھ سود شما ترغیدھ یدف را بھ را ھدھندگان ی رایامی کرد چھ پنیی کھ ستادتان تعیھنگام
 بھ ستاد یتی اھمدھندگان ی کھ رادیبھ خاطر داشتھ باش. دی را در ھر فرصت ممکن تکرار کنامی آن پدیتنھا با
 ای کھ آنھا بھ شما گوش کرده باشند شود ی نملی دلد،یا  کردهانی را بیزی شما چنکھی انی ھمچندھند، ی شما نمیانتخابات

 آن را بارھا و بھ دی ثبت شود، آنھا بادھندگان ی در ذھن راامتانی پنکھی ایبرا. حرفتان را بھ خاطر سپرده باشند
 از خودتان دھندگان ی شدن و دور شدن راجی تنھا بھ گد،یدھ ریی را تغامتانی اگر شما پن،یبنابرا. طرق مختلف بشنوند

  . دیا کمک کرده
 

   یبرنامھ انتخابات اعتبار و رامونی پیمباحث● 
 
  مییگو یما در مورد خودمان چھ م 
 

 دارد لی کھ ستاد تمای مثبتیزھای جعبھ با تمام چنی اکنند؟ ی مفی خود را چگونھ تعراش ی و ستاد انتخاباتنامزد
رده  وارد ک۶ ھستند کھ در کاربرگ ی عمدتا ھمان اطالعاتنھایا. شود ی در مورد نامزدشان بدانند، پر مدھندگان یرا

  .دیبود
 
  مییگو یما در مورد رقبا چھ م 
 

 خواھد ی کھ ستاد شما می منفیزھای جعبھ با تمام چنی اکند؟ ی مفی را چگونھ تعر  مختلفی شما رقبای انتخاباتستاد
 ای دی نخواھدیشا. شود ی دھند، پر می بھ آنھا رادی کھ نبایلی در مورد رقبا در خاطر داشتھ باشند و دالدھندگان یرا

 وجود ی کھ چھ موارد منفدی بداندی اما حداقل باد،ی مردم منتقل کنم بھ عمومی مطالب را مستقنیبھ صالح نباشد کھ ا
  .دارند
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  ندیگو یرقبا در مورد ما چھ م 
 

 کنند ی میرقبا سع. ندی ببی اصلی رقبادی را از دتان  ی کند نامزد شما و ستاد انتخاباتی سعدی جعبھ، ستاد بانی ادر
 یدای بھ کانددی نبادھندگان ی رایلی داشتھ باشند، بھ نظر آنھا بھ چھ دالی در مورد نامزد شما چھ تصوردھندگان یرا

   دھند؟یشما را
  
 
  ندیگو یرقبا در مورد خودشان چھ م 
 

 خود را  کھ آنھادیابی دردی کنی سعد،ی خود را از چشم رقبا دور نگھ داریھا تی ستاد و فعالدیکن ی می کھ سعھمچنان
  دھند؟ی بھ آنھا رادی بادھندگان ی شما، چرا رایبھ نظر رقبا.  منظور دارندنی بھ اییھا  و چھ برنامھنندیب یچگونھ م

 انی را کھ در جرییزھای تمام چبای تقردی باامی جعبھ پد،یدھ  و کامل انجامحی صحیا  موارد را بھ گونھنی ااگر
 کھ گفتھ ییزھای جعبھ شامل چنیھر چند کھ ا.  گفتھ شود، دربر داشتھ باشددتوان ی متانیانتخابات، توسط شما و رقبا

 کھ شما دیی مثال، اگر بگویبرا. شود ی مزی نشوند، ی انتخابات پخش مانی در جرحای کھ تلویی ادعاھاای شوند ینم
 برخوردار ی تجربھ کاف ازتانی کھ رقبادیا  دادهامی پدھندگان ی بھ راحای تلوقتی در حقد،ی ھستیتر نامزد باتجربھ

 زی رقبا نھالبت. دی سوال ببرری را زتانی صداقت رقبادیتوان ی بر آن، مدی و تاکدی صادق ھستنکھیبا گفتن ا. ستندین
 تی کھ بھ آموزش اھمندیگو ی می مثال وقتیبرا.  شما انجام خواھند دادیدای را در قبال کاندھا استی سنیھم
  .دیدھ ی نمتی کھ شما بھ آموزش اھمکنند یاره م اش ھی بھ کناقتی در حقدھند، یم
 

  د؟یدھ  آنھا پاسخیحی و تلوی علنی بھ ادعاھادی شما چگونھ بااما
 

 ی قرار داده و آنھا را مثبت و خود را منفتانی رقبای کھ شما خود را بھ جانجاستی از موارد اشکال ایاری بسدر
 کھ گفتھ او شود ی نملی دلکس چی ھیاند، برا  کردهیی ادعاتانیکھ رقبا لی دلنی تنھا بھ اد،یبھ خاطر داشتھ باش. دینیب یم

 رقبا پاسخ ی اگر بھ ادعاکنند؟ ی را باور میزی چھ چدھندگان ی است کھ رانی ایسوال اصل.  داشتھ باشدقتیحق
 . آنھا صحت داردیشده از سو  خواھند پنداشت اطالعات ارائھدھندگان ی راد،یندھ

اگر . دی خود داشتھ باشھی رقبا علی احتمالی ادعاھای براییھا  آن است کھ پاسخنی تمرنی ایاتی و البتھ حگری دبخش
 یی پاسخگوی برایری خود چھ تدبیھا اند، شما در جعبھ  بھ شما را در نظر گرفتھی حمالتامشان،ی پیھا آنھا در جعبھ

  د؟یا دهیشیاند
 
  بار رقبا و کاستن از اعتدھندگان یافزودن اعتبار خود نزد را 
 

 شما آن است ی کھ مقصود اصلدی داشتھ باشادی بھ وستھی پدی خود و رقبا، باانی مزی تماجادی و اامی پی ھنگام طراحدر
 کھ تعداد ھرچھ دیخواھ ی مگر،یبھ عبارت د.  رقبا باشدری از ساشی ھدفتان بدھندگان یکھ اعتبار شما نزد را

 مقصود دو نی بھ ادنی رسیبرا.  دھندی و بھ شما رانستھ دای بھتریدای ھدف شما را کانددھندگان ی از رایشتریب
  .راه وجود دارد

 
البتھ .  دھدشی افزادھندگان ی کھ اعتبارتان را نزد رادیدھ  انجامیی و کارھادیی بگوییزھای چدیتوان ی شما منخست،

   .دی حزب خودتان انجام دھای مثبت نامزد یھا یژگی بر وھی با تکدی کار را بانیا
 

 ییھا یژگی بھ وجود ودی باری مسنیدر ا. دی را کاھش دھدھندگان ی نزد راتانی اعتبار رقبادیتوان ی شما منی ھمچندوم،
 آنھا را در مورد رمحبوبی غیھا یریگ  موضعنکھی اای دی رقبا اشاره کنری در سادانند، ی می منفدھندگان یکھ را

  .دی موضوعات برمال و نقد کنیبرخ
 
 ی در طول دوره مبارزه انتخاباتتان تی بھ موقعد،یکن ی انتخاب میبیھا را و با چھ ترک  روشنی از اکی  کدامنکھیا

 تنھا د،ی شوروزی پی کھ بھ راحتدی و انتظار داردی جلو ھستھا ی اگر در نظرسنجشود، ی مشنھادیاغلب پ.  داردیبستگ
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   و توجھدهی کششیکھ مشکالت رقبا را پ ستی الزم نطی شرانیدر ا. دی اعتبار خود تمرکز کنشی افزایرو
 کھ ممکن است دیدھ  انجامی و کاردی کنسکی ردی حالت، نبانی در انیھمچن. دی را بھ آنھا معطوف کندھندگان یرا

  .دیای بھ نظر بفی بھ حرمنصفانھ ری حملھ غای ی منفی انتخاباتکی بھ عنوان تاکتدھندگان ینزد را
 
 ی کافیروزی پی ممکن است برایی اعتبار خودتان بھ تنھاشی افزاد،ی عقب ھستاھ ی اگر در نظرسنجگر،ی دی سواز

بھ . دیطور ھمزمان کار کن  کاھش اعتبار رقبا بھنی اعتبار خود و ھمچنشی افزای رودی باطی شرانیدر ا. نباشد
 با یول) دی در حال شکست خوردن ھستزی نردر حال حاض (دی از دست دادن نداری برایزی چگری شما د،یعبارت

  ).دی شوروزی پدیشا (دی را بھ دست آورزی حملھ بھ رقبا ممکن است ھمھ چیاستراتژ
  

  ی انتخاباتامی موضوعات و پی انتخاباتی ستادھایزیر خودآموز برنامھ● 
 
 ستاد ام،یبر پ  حال، عالوهنیبا ا. ستی پرداخت، ندی کھ بھ آنھا خواھی موضوعاتستی لای برنامھ ،ی انتخاباتامیپ
  . ھدف مھم است، مورد اشاره قرار دھددھندگان ی رای را کھ برای موضوعاتدی باتان یتخاباتان
 

 یھر چند برا.  مخاطبان ھدف را پوشش دھدی از موضوعات مھم برایعی دامنھ وسدی شما بای انتخاباتستاد
 ین با توده درھم و برھم ھدفتادھندگان ی از سردرگم کردن رازی موثر و پرھیا گونھ  موضوعات بھنیپرداختن بھ ا

 یستاد انتخابات. دی زنوندی پی انتخاباتامی پھ مسائل و موضوعات را بنی ھمھ ادیھا و موضوعات، شما با از برنامھ
 نتونی کلامیپ.  کار استنی انجام ای از چگونگیرینظ ی در مقابل جورج بوش مثال ب١٩٩٢ در سال نتونی کللیب

 کای مردم آمرده،ی انجامی و اجتماعی کھ بھ رکود اقتصادخواھان ی جمھوریبرپس از دوازده سال رھ«: ساده بود
 ھر یدست رهی با چنتونیستاد کل» . تداوم وضع موجودای رییتغ:  سال ساده استنی در اانتخابات. رندییآماده تغ

 زد، ی حرف میاشت بھدیھا  در مورد مراقبتنتونی مثال، اگر کلیبرا.  زدوندی پامی پنی را بھ ایموضوع انتخابات
 سخن زی نگری دزی ھر چای ی اجتماعاه وضع؟ اگر در مورد آموزش، اقتصاد، رفنی تداوم ھمای رییتغ:  بودنیسوال ا

 ھمھ نتونی کلی انتخاباتامی ادامھ وضع موجود؟ الزم بھ ذکر است کھ پای ریی ھمان بود؛ تغشھی سوال ھمگفت، یم
 رو شی کھ اکنون پی انتخاباتیزیر  برنامھی کتابچھ راھنمانی ایھا ھی خوب را داشت و با توصامی پکی یارھایمع
  . داردی ھمخواند،یدار

 
  انتخاب موضوعات 
 

 کرد، مثل یدگی بھ آن رسدی است کھ بایتی و وضعتیمشکل واقع. میری است کھ موضوع را با مشکل اشتباه نگمھم
 دیری بگمی آنکھ تصمیبرا.  مشکل را در خود داردکیحل   از راهی بخشایحل  اما موضوع، راه. یمشکالت اقتصاد

 موضوع خاص تا چھ حد نی دارد؛ اول، اوجود دو نکتھ مھم د،یدھ  مورد توجھ قرارامتانی را در پیچھ موضوعات
 کدام نامزد بھ نظر یریگ  موضوع خاص موضعنی دارد؟ دوم، در مورد اتی ھدف شما اھمدھندگان ی رایبرا
 ی روای کھ در غالب موارد، نامزدھا ابندی ی متی جھت اھمنی دو سوال از انیتر است؟ ا از ھمھ بھدھندگان یرا

 موضوعات غافل ری از سابی ترتنی ھدفشان ندارد و بددھندگان ی رای برایتی کھ اھمکنند ی تمرکز میموضوعات
 یشتری اعتبار بای یی در آن موارد از تواناشانی کھ رقباکنند ی می توجھ خود را معطوف بھ موضوعای شوند یم

 تا نظر دارداغلب نامزدھا بھ غلط اعتقاد دارند کھ امکانش وجود .  دارندی بھتریریگ  موضعایبرخوردارند 
 کھ از منظر یدر حال.  دھندریی خود در مورد موضوعات مختلف تغیریگ  را نسبت بھ موضعدھندگان یرا

 راھکار نی بنابرام؛ی عوض کنی را درباره موضوعیا دھنده ی مشکل است کھ نظر رااری بس،یاسی سیروانشناس
 نامزد موردنظرتان در آن یریگ ضع کھ مومی کنیتر آن است کھ تمرکز بحث را معطوف بھ موضوعات ساده

  . استتر یموضوعات، قو
 
  ی انتخاباتامی و پیشناخت  جامعھقیتحق 
 
.  مستحکم استوار باشدیقاتی تحقھی بر پا  آنھا،یرس و بردھندگان ی رایریگ  ھمانند ھدفدی بازی شما نی انتخاباتامیپ

 بھ حدس و گمان در مورد دی نباد،یکن ی مجادی ا  موضوعات مختلف مثل نمونھ باالی برای نموداری مثال، وقتیبرا
 دی شما بایبند اگر امکانش باشد، رتبھ. دی خودتان در مورد آن بپردازیریگ  ھر موضوع و موضعی نسبتیاھم
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 امی آزمون پی برای جامعھ شناختقی از تحقدی شما بان،یھمچن. ردی معتبر شکل بگیھا یعات نظرسنجبراساس اطال
 ھزاران دالر ینی از سوار شدن بر ماششی پستی نلی کس ماچیھ. دی قبل از شروع مبارزات استفاده کنتان یانتخابات

 از شی پد،ی کنیامی پیساز یالر صرف عموم ھزاران ددی با،ی بنا بر چھ استداللنیبنابرا.  آن بپردازددی خریبرا
 توانند ی می تمرکز و مباحثات گروھیھا  گروه،ی انتخاباتامی بھ منظور آزمون پد؟ی آن را آزموده باشیآنکھ اثرگذار

  . باشندیاسی سیھا ی نظرسنجنیگزی جانیتر نھیھز کم
 
  دی کنی خود پافشارامیبر پ 
 

 آن را تکرار ی مھم است کھ در ھر فرصتاری بسد،ی کردی را طراحکننده بی و ترغقی دق  روشن،یامی پنکھی از اپس
  دیکرده و در طول مبارزات از آن منحرف نشو

. 
 مھم اری از آن بسشی پیول.  بحث خواھم کرددھندگان ی تماس با رای مختلف برقراریھا  فصل بعد در مورد راهدر

 ام،ی مختلف ارسال پیھا معموال روش. دی انتقال دھیدرست ا بھ ریکسانی امی پد،یکن ی کھ استفاده می از ھر روش است
 در ای را کھ بھ صورت نوشتھ یامی پتواند ی میونیزی تلویا ھیثان٣٠ غی تبلکی مثال، یبرا. کنند ی متی را تقوگریکدی
 با تانیھا اس تمی در تمامکسانی یامی با استفاده از پالواقع یف. دی نماتی روزنامھ بھ مخاطب رسانده شده، تقوکی

 کرده یری بھ شما نکرده باشند، جلوگزی نی کھ ممکن است توجھ چندانیدھندگان ی از سردرگم شدن رادھندگان، یرا
 در یامی پنکھی ای براشود یاغلب گفتھ م. دیکن ی را کھ تنھا ممکن است بھ گوششان خورده باشد، مستحکم میزیو چ

 دی کھ جرادیآ ی مشی پاریبس. بار بھ گوششان بخورد  حداقل ھفتدی، با نقش ببندد و ھمراھشان شوددھندگان یذھن را
 د،یدھ اگر بھ آنھا پاسخ. کنند ی دور مامتانی کھ شما و ستادتان را از پدھند، ی انجام می کارای ندیگو ی میزی رقبا چای

 خواھند ینھا م کھ آی درباره موضوعاتقتی در حقد،ی در موردشان صحبت کندی کھ قصد داریبھ عوض موضوعات
 وع موضدی کنی اما بھ سرعت سعد،یدھ  مطرح شده پاسخی بھ ادعاھادیدر اغلب موارد، شما با. دیکن یصحبت م

  .دی و موضوعات خود بازگردانامیبحث را بھ پ
 

 پس از صحبت با استمدارانینامزدھا و س. دی از اطالعات مدفون نکنیادی حجم زری را زامی مھم است کھ پنیھمچن
 ی عاددھنده ی رادیشما نبا. خواھند   ی میشتری اطالعات بدھندگان ی کھ راکنند ی خود، بھ غلط اغلب تصور مانیحام

 بھ دادن ی رای برازیاکنون ن  خود کھ احتماال ھمانی حامبا و توجھ دارد، بی بھ ترغازی نیدھ ی رایرا کھ ھنوز برا
 را شتری بھ اطالعات بازی ننی ادیتوان یشما م. دیری اشتباه بگخواھند، ی میشتریاند و صرفا اطالعات ب شما قانع شده

 کات ندی موارد ھم بانی در ای اما حتد،یھا عرضھ کن  مقاالت در روزنامھای مکتوب یھا یریگ در قالب موضع
 را امی پدی بانیھمچن.  را برساندامتانی پزی و ھمان جملھ اول ندی صفحھ روزنامھ خالصھ کنکی را در حداکثر یاصل

 مختلف کامال بھ خود جلب یھا  و عکسترھای را با تدھندگان ی مکتوب و ارزشمند کھ توجھ رایا در قالب قطعھ
 یاگر فرد.  خواھد بوددھندگان ی شما با رایھا  تماسی تمامی اصلی قطعھ مکتوب، محتوانیا. دیکند، خالصھ کن

. دی خود را ارائھ کنیھا یریگ  موضعی مقاالت حاوای   بھ او نسخھ روزنامھدیتوان ی بخواھد، شما مشتریاطالعات ب
 خود را ھر امی است کھ پنی کرد، اما اصل نکتھ امی بحث خواھد،ی کنجادی اتیفی باکی چگونھ مطالبنکھیدر مورد ا

  .دی ھدف برساندھندگان  ی از رایشتری موثرتر و بھ تعداد ھر چھ بھچ
 

  دھندگان ی برنامھ ارتباط با راجادی ای انتخاباتی ستادھایزیر خودآموز برنامھ● 
 

 است کھ چگونھ با آنھا نی ای گام بعد د،یی و چھ بگودیدھ  را مخاطب قراری چھ کساندی گرفتمی تصمنکھی از اپس
  د؟یدھ  انتقال دھندگان ی را بھ راتان  ی انتخاباتامی پدی چگونھ باگر،یبھ عبارت د. دییسخن بگو

 
 وجود دارند کھ ی نکات مھمم،ی معطوف کندھندگان ی مختلف ارتباط با رایھا ش از آنکھ توجھ خود را بھ روشیپ

 ھر دی مشخص کندی معنا کھ بانی آنھا قانون منابع محدود است، بھ انیاول. ھا مصداق دارند در مورد ھمھ روش
ھا است؛  و روش منابع ینیگزی جاتیدوم، قابل. برد ی می انسانیروی از لحاظ زمان، پول و ننھیروش چھ مقدار ھز

 یرگذاری تاثزانی م ت،ی را با منابع گوناگون بھ انجام رساند و در نھایکسانی مقصود توان ی معنا کھ اغلب منیبھ ا
 کھ ییھا  گزارهنیتر  از مھمیکی مشارکت بھ عنوان شی و افزاانی حامیی شناسادھندگان، ی رابیھر روش در ترغ

 مھم است کھ از نیھمچن.  داردتی مختلف در نظر گرفتھ شود، اھمیاھ  راجع بھ روشیریگ جھی نتخصوص در دیبا
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 رونی مراحل، بنی کھ از جملھ ادی فراموش نکند،ی کنیزیر  برنامھی از مبارزه انتخاباتیا  ھر مرحلھی براشیپ
  . در روز انتخابات استدھندگان ی رادنیکش
 
  قانون منابع محدود 
 

 است و ھمھ ی ارتباطندی فرآکی ،ی از جملھ مبارزات انتخاباتیاسیزه س گفتھ شد، ھر مبارتر شی کھ پطور ھمان
 نیا. ی انسانیروی پول و ن  دارند؛ زمان،اری ارتباط، سھ منبع در اختنی احی صحی برقراری برای انتخاباتیستادھا

 ممکن بی ترکنی تنھا راه چاره آن است کھ از بھترو شوند بی ترکگریکدی با توانند ی میشمار یمنابع بھ طرق ب
 یروی ھر ساعت کار نی بھ ازادیچرا کھ با. دیوجود آ  نھادھا بھیریکارگ  در بھتی وضعنیاستفاده شود تا کارآتر

 بخش یدر طراح. دی بگذاری باقدھندگان ی اثر را بر رانیشتری بد،یکن ی کھ صرف میداوطلبتان و ھر واحد پول
ھر .  منابع شما محدودنددی مھم است کھ بھ خاطر داشتھ باشتینھا یب تان، ی برنامھ انتخاباتدھندگان یارتباط با را

 شما ی انسانیروی نفر از نستی بیوقت.  استیگریانجام کار د  بھ عدممی تصم،ی انجام کاری در راستایمیتصم
 غیرف تبل پول خود را صیوقت.  داشتھ باشندمردم با ی تماس تلفنتوانند ی نمگری آنھا دکنند، ی را پخش مھا ھیاعالم

 بازار کی دارانی از خردی کھ صرف بازدیزمان. دی ارسال نامھ نداری برای پولگری دد،یکن ی مونیزیدر تلو
 یزیر مھم است کھ ھر سھ منبع را بودجھ.  بھ خانھ افراد شودی صرف مراجعھ حضورتواند ی نمگری دد،یکن یم
شما .  بھ کار روندییباشند و ھر سھ آنھا با حداکثر کارآ ارتانی در اختد،ی الزمشان داشتھرگاه کھ یا  بھ گونھد،یکن
  .دی بگذاردھندگان ی ممکن را بر راری با حداقل منابع، حداکثر تاثدیبا
 
  ھا  منابع و روشنیگزی جاتیقابل 
 
. دین استفاده ککسانی ی انجام ھدفی برایھا و منابع متفاوت  در اکثر مواقع از روشدیتوان ی کھ مدی داشتھ باشادی بھ

   فردانی کار از ھمنی ایبرا.  شوندبی دادن بھ شما ترغی رای برادھنده یھزار را١٠ دی دارازی کھ ندیفرض کن
بدون  (ندی بھ شما نمایدھ ی ده نفر را مجاب بھ راکی ھر نھ،خا بھ  با مراجعھ خانھتوانند ی داوطلب میرویھزار ن

 ٢٠٠ در طول دیتوان ی خودتان منکھی اای) ی انسانیروین یادی ززانیکار بردن پول و زمان، اما با صرف م بھ
 ای)  زمانیادی ززانی اما با م،ی انسانیروی پول و نیریکارگ بدون بھ (دی صحبت کندھنده ی را۵٠روز، ھر روز با 

  واریبا صرف پول بس (دیھزار نفر ارتباط برقرار کن١٠ با یونیزی تلویغاتی تبلامی پکی روز با کی در دیتوان یم
  ).ی انسانیروی زمان و نیریکارگ  بدون بھبایتقر

 
 کھ دی بداندیشما اول با. دھند یھا و منابع را نشان م  روشانی مینیگزی جای بودند، اما چگونگی جدییھا  مثالھا نیا

 بھ دنی رسی روش برانی بھترار،ی بسیھا  از روشکی کھ کدام دیابی و سپس دردیدھ  انجامدیخواھ ی را میزیچھ چ
 یزیر  است کھ برنامھلی دلنیبھ ھم. دی کندای پیگرید روش دیتوان ی مست،ی روش ممکن نکیاگر . دفتان استھ

  .شود ی روبرو می کافی و زمانی انسانیروی پول، ننی کھ برنامھ ندارد، اغلب با مشکل تامیستاد.  الزم استاریبس
 
   دھندگان ی شما با رای برنامھ ارتباطیاثربخش 
 

 دھندگان ی رابیترغ: سازند ی سھ امر را بھ درجات گوناگون ممکن مدھندگان ی با رایریگ طرق ارتباط از ھرکدام
 کننده نیی موارد، تعنی از اکی محقق شدن ھرزانی شما، می باال بردن آراتی و در نھاانی حامییھدف، شناسا

 کینکتھ مھم آن است کھ . دیا ار برده بھ کدھندگان ی ارتباط با رای است کھ براییھا  از انواع روشکی ھرییکارآ
 مطلوب بھ ی ھر سھ مورد را بھ نحوشوند، ی مبی ترکگریکدی با ی کھ ھنگامندی را برگزییھا  روشیستاد انتخابات
  .انجام رسانند

 
 زمان آن است کھ از آن د،ی و اثرگذار دارقی روشن، دقیامی پن،یشی پیھا  گامی االصول با اجرای کھ علحال

 دی بادھندگان یرا.  انتخابات استنی نامزد انی کھ نامزد شما بھتردی ھدفتان را مجاب کندھندگان یکرده و رااستفاده 
 دی شما باگر،یعبارت د بھ. شان ثبت شود  تا در ذھننوند، ممکن آن را بشی تا جادی و باستی شما چامیبدانند کھ پ

سرانجام، ھمچنان کھ دوره مبارزات . دی تکرار کنی دھی راطی افراد واجد شرای را مرتبا براکننده بی ترغیامیپ
 بی را ترغیدی جددھندگان ی رادیتوان ی نمگری کھ درسد ی فرا می زمانشود، ی مکی خود نزدی بھ انتھایانتخابات
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  امر بشود کھنی از اافتنی نانیاند و اطم  شدهبی کھ قبال ترغیدھندگان ی معطوف بھ حفظ رادی باتانیھا  و تالشدینک
 یی شناسای برای راھدی کار، شما بانی انجام ایبرا.  خواھند دادی افراد حتما در روز انتخابات بھ شما رانیا

 دی بدان معنا است کھ بانیا. دیاند، داشتھ باش  شدهبی ترغتانیھا ھا و تماس  تالشقی کھ از طری خود و کسانانیحام
 بھ آنھا را در ی الزم است نحوه دسترسنیھمچن. دیکرده باش یی را شناساانی روز انتخابات، حامدنی از فرارسشیپ

  .دی کرده باشی اندک طراحیمدت زمان
 

   دی کنبی ھدف را ترغدھندگان یرا● 
 
 نامزد نی کھ شما بھتردی ھدفتان را مجاب کندھندگان ی شما صرف آن خواھد شد کھ رای تالش انتخاباتشتریب

  .  دھندیھا رفتھ و بھ شما را  صندوقیت کھ بھ پا بھ نفع خودشان اسنی و ادی ھستیانتخابات
 

بھ ) کننده بی ترغیامی پی مخاطبان و طراحیریگ  ھدف، ھدفنیی تعقات،یھمھ تحق(دیا  آنچھ کھ تاکنون انجام دادهھمھ
 از می گروه عظنی راه تماس با انیتر  کھ آساندیریبگ  می تصمدیحال با. دی ھدف برسنی بوده است کھ بھ الی دلنیا

 دھندگان یالعاده، اگر بھ گوش را  فوقیامی کھ داشتن پراچ. ستی بھ شما چیدھ یمردم و قانع کردن آنھا بھ را
  . نداردیا دهی فاچینرسد، ھ

 
اگر از سازمان .  گوناگون بشنوندی را از منابعیکسانی کھ مطلب شوند ی می دھی بھ رابی ترغی اغلب ھنگاممردم

 کننده بی ترغیھا ھی اعالمنند،یتان را بب خانھ بھ  مراجعات خانھد،ی ھستی خوبیداید بشنوند کھ شما کانی معتبریمدن
 شما را در یشتریھا بخوانند، بھ احتمال ب  شما در روزنامھرد در موی را مشاھده کنند و مقاالت مثبتتان یانتخابات

.  بھ شانس واگذاشتھ شونددیھا نبا ماس تنی از انواع اکی چیالبتھ ھ.  خواھند دادیخاطر خود نگاه داشتھ و بھ شما را
 وستھ،ی پوقوع ھا بھ  تماسنی حاصل خواھد کرد کھ ھمھ انانی باشد، اطمافتھی سازمان ی اگر بھ خوبیستاد انتخابات

 کھ ھر بار در ذھن مخاطب ابدی انتقال یا  بھ گونھامی خواھد کرد کھ در ھر روش، پی و سعدهی آن را سنجیاثرگذار
  .ابدی ثبات یشتریبا قوت ب

 
   دیاوری صندوق بیآنھا را بھ پا 
 

 نخواھد یا دهی فاچی ھد،ی ھستدای کاندنی منظور کھ شما بھترنی کردن مخاطبان بھ ای راضی تالش شما براھا ماه
 کی کھ کنند یافراد اغلب احساس م.  ندھندیھا نرفتھ و بھ شما را  صندوقیداشت، اگر آنھا در روز انتخابات بھ پا

 آنھا از تیترند و حما  بزرگیانی از جری شود کھ جزئانده فھمدیبھ آنھا با.  بر انتخابات نداردیرینھا تاث آیرا
 یکاف)  مکتوبی اعالنای تماس تلفن کی( ساده یادآوری کیاغلب .  مھم استاری بسیی بھ تنھای شما حتیدایکاند

 و انی دادن حامی شما وابستھ بھ رایھا  تمام تالشنکھیبا توجھ بھ ا.  خواھند دادی کھ آنھا رادیاست تا مطمئن شو
 از مبارزه یا افراد بھ عنوان مرحلھ»  صندوق آوردنیبھ پا« بھ شما است، از ی دھی شدگان بھ رابیترغ

  .شود ی مادی یانتخابات
 

 ستاد کیاگر .  در جھت آن انجام شده استی ستاد انتخاباتی قبلی دانست کھ ھمھ کارھایا  آن را مرحلھدی واقع بادر
 روز فروشد، ی مدھندگان ی را بھ رای انتخاباتی کھ در آن نامزدھاد،ی کنسھی فروشگاه مقاکی را با یانتخابات

 بی ترغیاندازه کاف  بھدھندگان یمھم است کھ را.  دادام فروش را در آن انجتوان ی است کھ میانتخابات تنھا روز
 یبھ پا« در مرحلھ ژهی بھ وی انتخاباتیھا  فرصت تالشنیآخر.  شما را بخرندیشوند تا در روز مزبور کاال

 ر،ی و چھ خدی باشیی مرحلھ نھانیچھ آماده انجام ا. ھا در روز انتخابات است ، بستھ شدن صندوق»صندوق آوردن
  . در کار نخواھد بودیفرصت دوم

 
 جنبھ کی مختلف تنھا در یھا ش رونیانجام است، اما ا  قابلیبھ طرق مختلف»  صندوق آوردنیبھ پا «ی براتالش

 ارتباط برقرار شده و با چھ یبا چھ کسان)  ھست کھ بداندیازی نای(داند ی ستاد مای آنکھی متفاوتند و آن اگریکدیبا 
  . برقرار نشده استیکسان
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 نفر ١٠ نفر از ھر ۶ مثال ی برا- برخوردار استیتوجھ  قابلتی کھ نامزد شما از حمایطی مناطق و شرادر
   صندوقی را بھ پایشتری ھر چھ افراد برایز. ستی نانی حامیی بھ شناسایازی ن-  خواھند دادیتماال بھ او رااح

 دنی کشرونیب« از آنچھ دیتوان ین مناطق میدر ا.  خواھند دادی آنھا بھ شما راتی کھ اکثردیدان ی مد،یبکشان
   صندوقی بھ پار،ی خای شما ھستند ی حامای آدیکھ بدان بھ آنتوجھ ی ھمھ را بد،ی استفاده کنشود ی مدهی نام»حساب یب

 نصب کند و دھندگان ی کردن روز انتخابات بھ رایادآوری ی را برایی نمادھاتواند ی ستاد مط،ی شرانیدر ا. دیبکش
 تلفن زده و از آنھا دعوت یشتری بھ افراد ھر چھ بدی ممکن است بخواھنیھمچن. دی نمایدھ ی بھ رابی ترغاآنھا ر

  .دیکن
 

 خود روز انتخابات ی حامدھندگان ی بھ رادی است، شما تنھا باتر فی ضعتی کھ حمایطی مناطق و در شراری سادر
 را صرف ی مھم است کھ زماننیبنابرا. دیاوری بی رایھا  صندوقی آنھا را بھ پادی و تنھا بادی کنیادآوریرا 

 کی جادی بھ اازی منظور ننی ایبرا. دیکرده باش» ن صندوق آوردیبھ پا« از مرحلھ شی خود، پانی حامییشناسا
 مھم است کھ منابع و ز،ی نانی فھرست حامایھا و   دادهگاهی پاھیپس از تھ. دی دارانی فھرست حامایھا   دادهگاهیپا

 از انتخابات با آنھا شی درست پی تا در زمان کوتاھد،ی داشتھ باشاری الزم با آنھا را در اختی ارتباطیابزارھا
 انھی واقع گرایا  و داشتن برنامھی انسانیروی زمان، پول و نحی صحیزی بودجھ رنیبنابرا. دی کنبرقرارارتباط 

  . برخوردار استی فراوانتی از اھمان،ی ارتباط با حامی برقراری چگونگیبرا
 
   دھندگان ی راییشناسا 
 
 ان،ی از حامقی دقی داشتن فھرستاری در اختبھ»  صندوق آوردنیبھ پا «ی از تالش برایا  کھ بخش عمدهیی آنجااز
 یی شناسای چگونگی انتخاباتتی فعالنی آغازی دارد، مھم است کھ از ھمان روزھای از روز انتخابات بستگشیپ

اما اگر با آنھا فقط ارتباط . دی کندھندگان یرا بی را صرف ترغی منابعدیشما با. دی را مدنظر داشتھ باشانیحام
 نی چندی کھ نبایدر حال.  صندوق بروندی کھ روز انتخابات خودشان بھ پادیا  بستھدی بھ آن امقتیحق در د،یبرقرار کن

 د،ی صندوق بکشانی آنھا را بھ پادیتوان ی و م  مجاب شدهی کھ چھ کساننی از ا شما با اطالع. دیری را بپذیسکیر
  .دیدھ ی مشی خود را افزایروزی پانسش
 

مردم . کنند ی متی حمای از چھ نامزددھندگان ی رادیابی دردیتوان ی سوال ساده مکی دنی اغلب موارد تنھا با پرسدر
در نظر » ١ و ٢ و ٣ «اسی مقکی.  شود و مشتاقانھ آن را بھ شما خواھند گفتدهی کھ نظرشان پرساند لیاغلب ما

 یو حام» ٢« نگرفتھ است می ھنوز تصمکھ ی، کس»١« شما است ی کھ حامی صورت کھ کسنی بھ اد،یریبگ
شما . دیی نمایابی آنھا را ارزتی سطح حمادی کنی سعدھندگان یھنگام تماس ستادتان با را. رندینام بگ» ٣ «بتانیرق
  .دیمعطوف کن» ٢« مخاطبان، ھدف واقع در گروه انی منابع خود را در مشتری بدیبا
 

. دی داشتھ باششان  یتی حماتیاطالع از وضع حفظ ارتباط با آنھا و ی برای روشدی بادھندگان، ی رایی با شناساھمراه
 تا د،ی استفاده کنیوتری کامپیھا  دادهگاهی پاکی بھتر از آن از ی حتای ی کارتیا  از پروندهدیتوان ی کار منی ایبرا
  .دی بھ روز و مرتب سازازتانی بھ نستھ را بھا لی فاوستھی پدی قادر باشلھی وسنیبد
 
 بھ حساب انی بھ شما نگفتھ است، او را جزو حاممای مستقیتا کس.  باشدقی ممکن دقی تا جادیھا با  دادهگاهی پانیا
 بھ شما نخواھند مای باشند، مستقبتانی رقی حامای را نگرفتھ باشند مشانیدر اغلب موارد اگر افراد تصم. دیاورین

  .دیدھ ا جھت  بھ ذھن آنھد،یزن ی زنگ میابات کھ از ستاد انتخنی با گفتن ادی نبانیگفت، بنابرا
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  دھندگان ی ارتباط با رایھا انواع روش● 
 
 سواالت دھندگان ی ارتباط با رایھا  انواع روشی است کھ در ھنگام بررسازی در نظر داشتن ھمھ موارد فوق، نبا
  :دی کنادداشتی الزم را یھا  و پاسخدهی از خود پرسی ارتباطیھا  از روشکی را در مورد ھرریز
 
   در بر دارد؟ی انسانیروی از نظر زمان، پول و ننھی ھززانیمچھ ) ١
 
  شود؟ ی تماس گرفتھ مدھندگان ی با راییھا  از چھ کانالدیدان ی مایآ) ٢
 
   آنھا ھستند؟ی رقبا ھم در حال کار بر روایآ) ٣
 
  ر؟ی خای ھندد ی می کھ بھ او رادی حاصل کننانی نامزد شما ھستند و اطمی کھ حامدی بفھمدیتوان ی مایآ) ۴
 

 فوق را بھ درجات یارھای آمده است، معری کھ در زدھندگان ی ارتباط با رای برقراریھا  از انواع روشکی ھر
  :سازند یمختلف برآورده م

  
  
  
 

  خانھ بھ  خانھھی اعالمعیتوز
 

 یھا راکت و تھی داوطلب بھ منازل افراد مراجعھ کرده و در ھر خانھ اعالمیھا یروی نھی اعالمعی روش توزدر
 عای را سریعی محدوده نسبتا وستوانند ی داوطلب میھا یروی نادیتعداد ز. گذارند ی نامزد موردنظر را میغاتیتبل

ھا بھ دست   کھ اعالندی مطمئن باشدیتوان ی شما مارند قرار دیھا در حوزه انتخابات پوشش دھند و از آنجا کھ خانھ
 لی دلنی بھ ھمکنند، ی صحبت نمدھندگان ی داوطلب با رایروھای، ن حالتنیدر ا. رسند ی بالقوه مدھندگان یرا
 غامی پکی درست روز قبل از انتخابات توانند ی مشکل، منی رفع ای کنند، اما برایی را شناساانی حامتوانند ینم
  . ببرندانی بھ درب منازل حامیادآوری
  
 
   ھیپخش اعالم 
 

.  خود بپردازدیھا ھی بھ پخش اعالمند،یآ ی از مردم گردھم میادیداد ز کھ تعی در ھر محلتواند ی منی شما ھمچنستاد
 تر عی سراری روش بسنیھر چند ا.  باشندرهی قطار، مترو و غیھا ستگاهیھا، ا  بازارھا، کارخانھتوانند یھا م  مکاننیا

 نامزد شما یر حوزه انتخاب بھ طور قطع دکننده افتی آنجا کھ افراد درزخانھ است اما ا بھ  خانھعیتر از توز و آسان
  . برخوردار استی کمتریگذار  ھدفزانی از مکنند، ی نمیزندگ

 
 شده یگذار  ھدفی مردم، حول موضوع مشخصنی بیعی و مفاد توزھا ھی تا اعالمشود ی می روش سعنی در ااغلب

  .  استتی افراد جمع شده در آن محل حائز اھمیباشد کھ برا
 
   نامھ ارسال 
 

دست   شما بھامی پی از نظر رساندن قطعتواند ی پست مقی از طردھندگان ی رای برای انتخاباتیھا ھیالم اعفرستادن
 کھ در ییھا بستھ بھ فھرست.  موثر باشداری بھ شما بسی دھی شدن افراد بھ رابی از منظر ترغزیمخاطب و ن

. دی کنیریگ ھدف) رهی و غتیسن، جنس (یتیا جمعی ییای افراد را از نظر مشخصات جغرافدیتوان ی مدی داراریاخت
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 شھروند کی ی است، برای درباره موضوع خاصتان یریگ  موضعانگری را کھ بی مطلبدیتوان ی مثال، شما میبرا
 وجود دارد نانی روش ھم، اطمنیدر ا.  جوانی زنی را براگری دی درباره موضوعگری دی و مطلبدیتر بفرست مسن

  .کنند ی می شما زندگیریگ یزه را در حو امھ نکنندگان افتیکھ در
 
  خانھ بھ مراجعھ خانھ 
 
 نیبھ ا.  نامزد استیخانھ و حضور بھ  مراجعھ خانھدھندگان، ی کردن رابی ترغیھا  روشنیتر  از اثربخشیکی

 و دی ھر فرد ارائھ کنیھا  را متناسب با دغدغھتان امی پده،ی آنھا را شنی بود مشکالت شخصدی شما قادر خواھقیطر
 را بھ خود ی زحمت مراجعھ حضوری نامزدنکھی ااز دھندگان یاغلب اوقات را. دی از خود را باال ببرتیسطح حما

 .دیآور  آنھا را بھ دستتی کار حمانی ممکن است با ھمی قرار گرفتھ و شما حتریتاث داده است، تحت
 مصمم یدای کاندکی د،یشو یآن م کھ وارد یبستھ بھ نوع محالت.  استریگ  وقتاری روش بسنی است کھ ایھیبد
 ارقام با فرض آن است کھ نیا.  کندداری ددھنده، ی را٣٠٠ با یا  ھفتھای دھنده ی را۵٠ ھر شب حداکثر با تواند یم

 وقت الزم زانیبا محاسبھ م (دی نکنصحبت قھی از سھ دقشی سھ ساعت وقت صرف کرده و با ھرکس بیشما شب
  ). گری بھ خانھ دیا  رفتن از خانھیبرا
 

  ! باشدانیب  قابلقھی دقکی در کمتر از امتانی پدی کھ چرا بادی است کھ اکنون متوجھ شدنی اتصورم
 
 دیتوان ی انجام آنھا مقی چند وجود دارند کھ از طریی است، کارھاریگ  وقتاریخانھ بس بھ  آنجا کھ مراجعھ خانھاز

 یشی و دوراندیزیر  بھ برنامھاجی احتزی موارد ننیا. دی برسزی نتانیھا یبند مراجعھ را موثرتر کرده و بھ زمان
  .دینیھا را برگز  روشنی از ای برخدیتوان یبستھ بھ مورد م. دارند

 
 نی آن را بھ خاطر خواھند سپرد، بنابرایشتری بشوند، بھ احتمال بکباری از شی را بی نامزدامی پدھندگان ی رااگر

 دھد، شانس شی سھ بار افزاای دو یعنی کبار،ی از شی را بھ بدھندگان یا راخانھ ب بھ  بتواند تماس خانھدایاگر کاند
 سھ بار تماس، خود نامزد ھم ای کھ در دو ستی ننی منظور االبتھ. رود ی باال مدھندگان ی قرار دادن راریتاث تحت

 محل موردنظر  شکل انجام شود کھ قبل از مراجعھ نامزد بھنی بدتواند ی کار منیحضور داشتھ باشد، بلکھ ا
 اطالع ی آتی در روزھادای گردد و بھ آنھا حضور کاندعی ھدف توزدھندگان ی درب منازل رای مکتوبیھا ھیاعالم

 داوطلب یروھای نقی از طرای پست نمود توان ی باشند، مزی نی انتخاباتامی پی حاودیھا را کھ با  اعالننیا.  شوددهدا
 زی وعده خود را ننی اولی کھ ویی گوکند، ی بھ آن محل مراجعھ مقتایامزد حق کھ نیگاه، ھنگام آن. بھ منازل فرستاد

  . استدھندگان ی رااد مرحلھ در جذب اعتمنی اولنیمحقق ساختھ است و ا
 

 کھ نزد ی مکتوبیھا ھی اعالمقی خود و ھم از طرانی بقی را ھم از طرامی با گام گذاشتن بھ محلھ، پی انتخاباتنامزد
 کھ نامزد با آنھا صحبت کرده و یسرانجام، اگر ستاد، فھرست کسان. رساند ی بھ مخاطب مگذارد، ی مدھندگان یرا

 صحبت ی کھ با وی فرستاد و از مالقات با فردی بعد کارتفتھ ھکی توان یاند داشتھ باشد، م  را کھ جا ماندهیکسان
  .ھار تاسف کرد اظامده،ی نشی پیگری با فرد دداری و از آنکھ فرصت دیشده اظھار شادمان

 
 در ھر محلھ، نانی داوطلب مورد اطمیروی نکی مراجعات آن است کھ نی ھنگام ایبند  زمانتی روش رعانیبھتر

 و کند ی در را باز می کسی نامزد وقتی در زدن، معرفھا، ھی شخص مسوول حمل اعالمنیا.  کندینامزد را ھمراھ
 نکھی رفتھ و حساب ای داوطلب بھ خانھ بعدکند، ی صحبت مدهدھن ی کھ نامزد با رایسپس ھنگام.  خواھد بودرهیغ

 حرف ادی زخواھد ی شود کھ می فردری اسدایاگر کاند. دارد ی را نگاه مری خیاند و چھ کسان  در منزل بودهیچھ کسان
 نیبھ ا. ھند بھ حرکت ادامھ ددی کند کھ آنھا بایادآوری و فرد دای داوطلب است کھ بازگشتھ و بھ کاندفھی وظنیبزند، ا

  ! کند ی می داوطلب است کھ نقش آدم بد را بازنیق، ایطر
 

 صندوق ی و پاانی حامیی شناسای مواقع از تلفن براشتریدر ب.  باشدیا  جداگانھی تماس تلفندی بانھای کدام از اھر
  .  کوتاھندییھا  تماسنھای ای کھ ھر دوشود یآوردن افراد استفاده م
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 یھا  مکاننیا.  انجام شودتواند ی تلفن میادی با تعداد زینازل داوطلبان و ھم از مرکز ھم از می تلفنیھا تماس
 خط تلفن جداگانھ نی با چندی سازمانای ی بنگاه تجارکی محل توانند ی مشوند، ی مدهی کھ بانک تلفن نام،یمرکز

.  تماس با افراد استفاده کندیاھا بر  از تلفندھند ی بھ ستاد اجازه میطور مثال بعد از ساعات کار باشند کھ بھ
 یھا بھ ھر حال، بانک. منظور در نظر گرفتنی ای ستاد برای خطوط تلفن اضافھ در مقر اصلتوان ی منیھمچن

 نظارت داشتھ ی تلفنیھا  بر تماستواند یاول، ستاد م.  منازل داوطلبان دارندقی بر تماس از طرتیتلفن چند مز
مھم است . رندیگ ی میاری زی ننیریھا از سا  تماسیدوم، داوطلبان در برقرار. ابدی ننایھا اطم  انجام تماسزباشد و ا

 کنترل ندیسرانجام، ستاد بر کل فرآ. می قسمت کنگرانی تماس را چھ خوب و چھ بد با دنیکھ تجربھ حاصل از آخر
 یگاھ. ردی بگیخورد فور و بازدی پاسخ گوسواالت را برطرف ساختھ، بھ ی مشکالت احتمالعای سرتواند یداشتھ، م

 ممکن ی گاھای کند ریی تغدی و باکند ی خوب عمل نمکنند ی کھ داوطلبان بر اساس آن با افراد صحبت میاوقات متن
.  متمرکز سازدگری دیا ھی ناحیھا را بر رو  کرده و تماسیری جلوگھی ناحکیاست ستاد فورا بخواھد از تماس با 

 بانک تلفن و چھ منازل قیدر ھر دو مورد، چھ تماس از طر. تر است  کار سادهنی انجام اھا، تلفن انکبا وجود ب
 بھ افراد چھ نکھی تماس و ای داوطلبان شامل ھدف از برقراری مکتوب برایھا ییداوطلبان، مھم است کھ راھنما

بحث و  نند، مثال عدم کزی پرھیی چھ کارھاجام مھم است کھ بھ آنھا گفتھ شود از اننیھمچن.  وجود داشتھ باشدند،یبگو
 دی ستاد بایروھایداوطلبان و ن.  شودزی از آن پرھدی است کھ بھ شدت بای از مواردیکی دھندگان یمشاجره با را

 دھندگان ی زمان ممکن است و بحث کردن با رانیتر  ممکن در کمیھا  حداکثر تماسیآگاه شوند کھ مھم، برقرار
 نامزد کی انی حامییھنگام شناسا.  دھدریی را تغدھنده یست کھ نظر را ادی آنھا شده و بعسرعتتنھا باعث کاھش 

 شود ی می اگر تصور کنند کھ از آنھا نظرسنجدھندگان یرا. دی ننمای معموال بھتر است کھ ستاد خود را معرفب،یرق
. س گرفتھ شده است با آنھا تمای کھ بدانند از طرف ستاد انتخاباتی را خواھند گفت تا زمانقتی حقیشتریبھ احتمال ب

  .  آورده شده است۶ مھی در ضمی تلفنیھا وگو  از متون گفتییھا نمونھ
  
 

   بودن تیقابل رو● 
 

 موارد نیا. دھد ی انجام مدھندگان ی جلب توجھ رای است کھ ستاد برای بودن، ھر اقدامتیرو  از قابلمنظور
 ی نصب پوستر بر روان،ی حامیھا  در کنار خانھییھا ھا، نصب نشانھ  در کنار جادهلبوردی شامل نصب بتواند یم

 ای گذرند ی می از محالت اصلشده نی تزئیھا نی کھ با ماشلی اتومبیھا  کاروانھا، نی ماشیھا، برچسب بر رو پل
  . باشدلی قبنی از ای قھوه و مواردیھا وانیھا و ل شرت-یت ی بر رودای نام کاندریتصو

  
 اما تنھا دھد، ی مشی را افزادای مزبور و نام کاندی از وجود ستاد انتخاباتندهدھ ی رای اقدامات آگاھنی ھر چند ا

 بی ترغیا برینیی پااری بسیی و کارآیگذار  اثرزانیھا، از م  روشنیا.  کمک کندی انتخاباتامی پتی بھ تقوتواند یم
 ی شده مردمیگذار  ھدفتی جمعکی مخاطبشان جمع بزرگ ناشناس است، نھ نیھمچن.  برخوردارنددھندگان یرا

 وجود انی حامیی شناسای برای راھچیھا، ھ  روشنی در ات،یو در نھا....  وکنند ی می زندگیکھ در حوزه انتخابات
 یادآوریھم صرفا بھ منظور   از نامزد شما باال است و آنتی کھ سطح حمای در مناطقشتریھا ب  روشنیاز ا. ندارد
  .شود یاستفاده م دھند، ی آنکھ رای برادھندگان یبھ را

 
   تیجلب حما 
 

 از خود تی آنھا را بھ حمادی نمای کرده و سعداری مختلف داناتی جری با رھبران فکرتواند ی می انتخاباتنامزد
 ای در موضوعات مختلف ی مردمندگانی نماای اتی نشررانی سردبتوانند ی می رھبران فکرنیا. دی نمابیترغ

ھا   رھبران و سازماننی اری تاثزانی بھ مدھندگان ی بھ رایابی در دستوهی شنی ایاثرگذار.  باشندی مدنیھا سازمان
 کھ ی دوره مبارزات انتخاباتلی در اوادی معموال باھا تی حمانی جلب ایتالش برا.  داردی بستگدھندگان یبر را

  . ردیند، صورت بگ ھستی انتخاباتاناتی جرریگی رھبران پنی بھ انتخابات ندارند، اما ای توجھدھندگان یرا
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   قھوهکیتکن 
 
منظور مالقات با   و با دعوت از دوستان بھانی کوچک در خانھ حامیدارھای دی است کھ برای اصطالح»قھوه«

 برخوردار بوده و دای تماس رو در رو با کاندتی از مزدارھای دنیا. شود ی بھ کار برده م،ینامزد انتخابات
 داوطلب یروھای جذب نی براتوان ی مدارھای دنی از انیھمچن.  ھستنددھندگان یا را شکل تماس بنیتر کننده بیترغ

 یادی زی انسانیروی گونھ جلسات، معموال زمان و ننیالبتھ ا.  استفاده کردزی کوچک نی مالیھا  کمکیآور و جمع
 کی ردی بگمی تصماگر ستاد.  دشوار باشداری بستواند ی برنامھ قھوه خوب مکی تدارک نی ھمچنکنند، یطلب م

 بھ عنوان مسوول، دی بای سازمان دھد، شخصدھندگان ی خود با رامی از تماس مستقی بخشوانبرنامھ قھوه را بھ عن
 وارد تواند ینامزد م. دی و ھمھ مقدمات را آماده نماافتھیشان انجام شود،   مراسم در خانھنی الندی را کھ مایداوطلبان

ھمانند مراجعھ .  برودی بعدمحل و سپس بھ دی سخن بگوی کند، چند کالمردای ددھندگان یمحل شده، با را
 فھرست دی بازی کند و ستاد نداری ددھندگان ی با حداکثر تعداد ممکن رادای مھم است کھ کاندزی ننجایخانھ، در ا بھ خانھ
 کیط چند جانبھ، شکل  ارتباکی ی مورد، برقرارنیدر ا.  نگاه دارداند افتھی مجالس حضور نی را کھ در ایکسان

 و سپس تشکر از افراد دای کاندی از سوی مکتوب و چند کالمیھا ھی اعالم،ی انتخاباتامی و پرفتھدعوت را بھ خود گ
 عجلھ کرده و تا دی شما نبااند، امی خود حامل پزیھا ن نامھ از آنجا کھ دعوت. ردیگ یبھ خاطر حضورشان را در برم

 شناسند، ی را مزبانی مقتای کھ حقیدھندگان ی احتماال تنھا آن رارایز. دی ارسال کننامھ  دعوتدیتوان یآنجا کھ م
 شده، یگذار  دو برنامھ قھوه را در ھر محلھ ھدفای کی ی برگزارباتی ترتدیستاد دست کم با. افتیحضور خواھند 

  .  کندیزیر برنامھ
 
   دوست کیدوستان  
 

 تماس گرفتھ و شناسند ی کھ می و داوطلبان ستاد شخصا با افرادانی حام است کھ در آنیا ، برنامھ»دوستان «برنامھ
 ی طراحشی از پی ارسال کارتقی از طرتواند ی کار منیا.  دھند ی موردنظر رایدای کھ بھ کاندخواھند یاز آنھا م
 یفھرست افرادمھم است کھ ستاد .  انجام شودشناسند، ی کھ در آن منطقھ می تماس با افرادای گانی ھمسایشده برا
 دی کلیدھ سازمان.  داشتھ باشدشود، ی را کھ با آنھا تماس گرفتھ می کساننی و ھمچندھند ی کار را انجام منیرا کھ ا

 اغلب بھ رد،یگ ی نوع ارتباط معموال درست قبل از روز انتخابات صورت منیاز آنجا کھ ا.  کار استنی ایاصل
  .شود یمحسوب م» آوردن صندوق یبھ پا «ی از تالش برایعنوان بخش
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   دی کنبی ھدف را ترغدھندگان یرا● 
 
   شدهمی تنظشی از پیدادھایرو 
 

 ای دای شده و کاندمی از ستاد تنظرونی بییھا  سازمانای ھستند کھ توسط افراد ی شده، جلساتمی تنظشی از پیدادھایرو
  . مالقات کننددھندگان یا با حضور در آنھا با رتوانند ی می وندگانینما
 
 را شامل ی داده شده تا اجتماعات مردمبی ترتگری دیھا  از جلسات مناظره کھ توسط گروهتوانند ی مدادھای رونیا

 رندیگ ی کھ در دسترس قرار می بھ مخاطباندھندگان، ی با رای روش ارتباطکی اقدام بھ عنوان نی ایاثرگذار. شوند
 آنھا را تی خواھند داشت، اھمدھندگان ی رای از سویکم جلسات اغلب بازخورد گونھ نیاز آنجا کھ ا.  داردیبستگ

  . دی سنجافت،ی کھ در مطبوعات خواھند ی پوششزانی می از روتوان یم
 
   توسط ستادافتھی سازمان یدادھایرو 
 

. دی نمای و جلساتھا یی گردھمای اقدام بھ برگزارتواند ی مدھندگان ی راشتری جلب توجھ ھرچھ بی برانی ھمچنستاد
ھا در   کسب توجھ رسانھی براای انی در حامشتری بزهی انگجادی مثال بھ منظور اتوانند ی و جلسات مھا یی گردھمانیا

 را تنھا دھندگان ی بر رادادھای گونھ رونی ای اثرگذار،یبلھمانند مورد ق.  خاص برگزار شوندیا موضوع و مسالھ
 کھ آنھا را از دادھای نوع رونی ایایاز مزا. دی سنجدادی رونی مطبوعات نسبت بھ ای از توجھ و پوشش خبرتوان یم

 ا واضح بھ مخاطبان بیامی رساندن پیی ستاد بر مراسم و توانای قدرت کنترلسازد، ی مزی متمانیشی پیدادھایرو
 اشاره رد،یگ یستاد م کھ از ی انسانیروی بھ زمان، پول و نتوان ی آن ھم مبیاز معا.  مراسم استحی صحتیریمد

 بھ ی بھ مقدار کافامی پنی کھ ادیابی نانی اطمدی بانی است و ھمچنکننده بی ترغامتانی کھ پدی مطمئن باشدیشما با. داشت
  . استدهیگوش مخاطبان ھدفتان رس

  
 
  ھا و مطبوعات رسانھ 
 

 از شتری بلی دلنی و بھ ھمندشو ی محسوب می مھم و نادری رخدادھا،یصورت نسب ھا بھ  و انتخاباتیاسی سامور
بھ عالوه !).  امر باور ندارندنی بھ ای انتخاباتی از نامزدھایبرخ (کنند یھا را جذب م  توجھ رسانھگری دیرخدادھا

 نیبا ا.  ھستنددھندگان ی مورد اعتماد رااریشوند، بس ی خارج از ستاد محسوب می منبع اطالعاتکیھا  چون رسانھ
ھا،   روزنامھقی خود را از طرامی پدی و مطالبات مستقل خودشان را دارند و شما اگر بخواھاھ تیھا اولو حال رسانھ

. دیدار قانع کردن آنھا ی برای منطقیلی ارتباط خوب با خبرنگاران و دالکی بھ ازی ند،یدھ  انتقال وی و رادونیزیتلو
 بخش را نی ھستند و امور مربوط بھ اھا  رسانھی برای قسمت اختصاصکی ی دارای انتخاباتیھا  از ستادیاریبس

 یھا  روشری ساانی روش از مکیھا، تنھا   رسانھنی کھ استفاده از ادیفقط توجھ داشتھ باش. کنند یجداگانھ دنبال م
  .  کامال ھماھنگ باشددھندگان ی شما با رایاط برنامھ ارتبیھا  بخشگری با ددی است و بایارتباط

 
ھا را مشخص   رسانھقی ارتباط از طرجادی اتی اھمزانی آن، میھا  رسانھیھا یژگی و وی حوزه انتخاباتعتیطب
 ری با خبرنگاران مطبوعات و سای بھتر است کھ ستاد شما روابط خوبلی حال در کل بھ دو دلنی با ای ولد،ینما یم

  . کندجادیھا ا رسانھ
 

 خبرنگار، کی کھ ھر مرتبھ یطور بھ.  ستاد ندارندی برایا نھی ھزی گروھیھا  رسانھی بھ طور کلنکھ،ی ااول
 را بھ امتانی شانس انتقال پد،ی کار کرده باشنی صرف ای خاصنھی ھزنکھیکند، بدون ا  در مورد شما منتشر یخبر

  .دیکن ی مدایگروه ھدف خود پ
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ن  معتبر قبولشای برخوردارند و معموال مردم بھ عنوان منابعی خوبی از وجھھ عمومی گروھیھا  رسانھدوم،
 نسبت بھ کنند، ی مافتیدر) ی گروھیھا مانند رسانھ( منابع مستقل قی را کھ از طری اطالعاتدھندگان یرا. دارند

 قبول دارند و بھتر باور شتری برسد، ی مانبھ گوشش) مانند ستاد شما( منبع وابستھ کی قی کھ از طریاطالعات
  . کنند یم
 

 صورت مھم نی در اد،ی استفاده کندھندگان ی در رازهی ارتباط و انگجادی ایھا برا  کھ از رسانھدی گرفتمی تصماگر
 نی ای برای قسمت اختصاصکیھا   از ستادیاریبس. دی کار داشتھ باشنی ای برای مناسبیزیر خواھد بود کھ برنامھ

).  آنھاقیاز طر امیھا و انتقال پ  ارتباط بارسانھجادیا (کند ی متی فعالی استراتژنی اشبردیکار دارند کھ در جھت پ
 منطقھ، شامل نام خبرنگاران، شماره تماس و یھا  کامل از رسانھستی لکی ھی قسمت، تھنی افی وظانی از اولیکی

  .شماره دورنگار آنھا است
 

 مکتوب، یھا رسانھ. دی آن آسان سازیھا تی خبر از ستاد و فعالھی تھی مھم است کھ کار خبرنگاران را برااریبس
 کھ ھمھ دی توجھ داشتھ باشنیھمچن. کنند ی نوشتھ شود، منتشر مدیخواھ ی را کھ شما میزی ھمان چبایاغلب مواقع تقر

 کھ دیخواھ یمسلما نم.  صورت ممکن منتقل کندنی شما را بھ بھترامی کامال روشن و واضح باشد و پزیچ
 ی مکتوبھیانی خاص، بیا لھ اگر در مورد مسانیھمچن.  منظور شما با مشکل مواجھ شوندافتی دریخبرنگارھا برا

 صفحھ کامال پوشش کی کھ موضع شما را تنھا در دیھا بگذار  رسانھاری در اختیا  آن را بھ گونھد،یا  کردهھیرا تھ
  .دھد

 
 مطلب مھم در آن یاندازه کاف  شده باشد و بھ یزیر  خوب برنامھدی باکند، ی کھ ستاد برگزار می خبریھا کنفرانس

 بستھ کی منظور، بھتر است نیبھ ا.  گوناگون ارزش پوشش دادن را داشتھ باشندیھا سانھ ریگفتھ شود تا برا
 با موضوع کنفرانس، مقاالت چاپ شده در تبط مریھا یریگ  موضع،ی ویوگرافی بدا،ی شامل عکس کاندیغاتیتبل

ھا   با رسانھیونھ ارتباط کھ ھرگدیتوجھ داشتھ باش. دی نمائھی مفاد منتشر شده توسط ستاد، تھنیمورد ستاد و ھمچن
 شما امی از پری بھ غیزی داشتند کھ در مورد چلیھا تما اگر رسانھ.  ستاد شودی کلی استراتژتی باعث تقوتواند یم

 و دیدھ  زمان ممکن بھ سواالت آنھا پاسخنیتر  است کھ کوتاهنی کار انیبھتر) بتانی رقامی مثال پیبرا (دبحث کنن
 را کھ ی است کھ سواالتنی ستاد ایھا  قسمت رسانھفی از وظایکی. دی خودتان تمام کنامی مجدد پانیبحث را با ب

 او در مقابل خبرنگاران آماده ظاھر شود و ا قرار دھد تی واریخبرنگاران ممکن است از نامزد بپرسند در اخت
  . ردیبتواند کنترل اوضاع را بھ دست بگ

 
ھا   با رسانھتواند ی نمی است کھ ھرکسنی ھمی براقایالزم دارد، دق یادی و وقت زستی کارھا ساده ننی از اکی چیھ

  . دی بھ دست آوردن آنھا تالش کنی برادی مناسب برقرار سازد، چرا کھ شما بایارتباط
 

 ط،ی با توجھ بھ شراتواند ی مرند،یگ ی خبر مای مقالھ کی مخابره ای بھ چاپ میھا طبق آن تصم  کھ رسانھیندیفرآ
 طی و شراھا تی کھ مطابق با واقعدیری بگشی را در پی مطبوعاتی استراتژدی شما بالی دلنیباشد، بھ ھم متنوع اریبس

  . آن منطقھ باشد
 
  :  باشددی مفتواند ی مری عرصھ، توجھ بھ موارد زنی افراد متخصص در ادهی حال، بنا بھ عقنی ابا
 
 شما ی زمان کوتاھنیدر چن. شود ی می گروھیھا  رسانھشتری ھرچھ بتی باعث اھمغات،یکوتاه بودن زمان تبل) ١

  دیدھ  انتقالی خود را بھ خوبامی پدیتوان ی نمی گروھیھا بدون کمک رسانھ
  !)دی داشتھ باشاری در اختی نامحدودی منابع مالنکھیمگر ا (
  

از معاونان  یکی نظر ری زی بخشدی بای بزرگایھر ستاد متوسط .  کار تمام وقت استکیھا  ارتباط با رسانھ) ٢
 کار نی کوچک، مسوول ایھا  در ستادیھا باشد، حت  نحوه ارتباط نامزد با رسانھاش فھیستاد داشتھ باشد کھ تنھا وظ

  .  کار باشدنی نامزد، خودش مسوول اکھ ستی اصال مناسب نی باشد ولی معاون وای ستاد ری مددیبا
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 شما یاحتماال نامزد انتخابات.  کنندی خود پافشارامی پی بر رودیھمھ نامزدھا در تمام زمان انتخابات با) ٣
 خواھد داشت، اری مصاحبھ با مطبوعات در اختای ونیزی و تلووی حضور در رادی برای معدوداری بسیھا فرصت

 ندارد، ھدر داده یتی گروه ھدف شما اھمی کھ براییزھای با صحبت کردن در مورد چدی نبایی طالیھا  فرصتنیا
  .دی با تمام توان استفاده کندی باد،یآور ی خود بھ دست مامی انتشار پی کھ برای از ھر فرصتگریت دعبار بھ. شوند

  
 را تحمل کند، چرا کھ ی آمادگی برانی تمری مقداردی باوی رادای ونیزی حضور در تلوی براینامزد انتخابات) ۴

 بھ لی دلنیبھ ھم.  ھستندیدر و با ارزش نایھا  فرصتونیزی و تلوویھمانطور کھ قبال اشاره شد، حضور در راد
 الزم نیبنابرا. دیدھ بھ ھدر ...  وحی صحبت فصییوانات  را با آماده نبودن، عدمیی طالیھا  فرصتنی ادی نباوجھ چیھ

 نی چندد،ی در مورد آنھا صحبت کندیخواھ ی را کھ می ھمھ موارد،یونیزی و تلوییویاست قبل از ھر مصاحبھ راد
  .دی کننیربار مرور و تم

  
  م؟ی کنبی را با ھم ترکیغاتی مختلف تبلیھا چگونھ روش● 
 
   )ھا  و روزنامھوی رادون،یزیتلو(ی پولیھا  در رسانھغاتیتبل 
 

نگاران و  ھا، مقاالت و کمک گرفتن از روزنامھ  را با مصاحبھازی مورد نیغاتی تمام حجم تبلتوان ی نممتاسفانھ
  .امثالھم پوشش داد

 
 الزم است تا از،ی ننی انی تامیبرا. دی دارنی از اشی بیزی بھ چازیھا ن رح شدن مناسب در رسانھ مطی براشما
البتھ توجھ داشتھ . دی و مطبوعات اختصاص دھونیزی تلوو،ی در رادی پولغاتی ستاد را بھ تبلی از منابع مالیبخش
کمتر ...  وھی بھ افراد، پخش اعالممی طور مستقھ فرستادن نامھ بری نظییھا  روش، نسبت بھ روشنی کھ ادیباش

 کھ دیکن ی مدای پی دسترسیادی زاری بستیھا بھ جمع  در رسانھغی ھنگام تبلتر، قیعبارت دق بھ.  شده استیگذار ھدف
 ھنگام نی نھ؟ بنابراای دھند ی می اصال بھ شما راایدرصد آنھا در گروه ھدف شما ھستند، آ  چند ستیمشخص ن

 یھا یژگی ودی داری روشی کھ در پی انتخاباتیھا یژگی ودی ستاد بایاستفاده از منابع مال در خصوص یریگ میتصم
 روش ارتباط با نی فراموش کرد کھ ادی نبانیھمچن. دی و خصوصا وسعت آن را مدنظر داشتھ باشیحوزه انتخابات

 دو چندان ی روش وقتنی ایرگذا اثر. شود ی میادی ززهی انگجادی، غالبا باعث ا)ونیزیمخصوصا تلو (دھندگان یرا
  . بھ افراد منتقل شده باشدک،ی از نزدداری دیھا ھا خصوصا روش  روشگری دقی شما از طرامیاست کھ پ

 
  نترنتیا 
 
 توجھ داشتھ دی مورد بانیدر ا.  استنترنتی در اتیسا  وبکی جادی ادھندگان، ی ارتباط با رادی جدیھا  از روشیکی

مثال ( کھ اطالعات موجود در آن ی معننی ارتباط است، بھ ای در برقراریانفعال روش کی نترنتی کھ ادیباش
 دی خواھازی ننیبنابرا.  بھ سراغ آنھا برونددی بادھندگان ی بلکھ راروند، ی نمدھندگان یبھ سراغ را)  شماتیسا وب

 روش نی اتیمز. دیرداز خودتان بپتیسا  وبیبھ معرف) ھا مثال رسانھ( مختلف یھا داشت کھ با استفاده از روش
 نی ای ولد،یمند منتقل کن  از اطالعات را بھ افراد عالقھیادی حجم زدیتوان ی می کمنھی است کھ با صرف ھزنیا

  . ستی گروه ھدف خاص، موثر نکی کردن، بھ دای پی دسترسیاروش بر
 
   مختلف یھا  روشبیترک 
 

 استفاده دھندگان ی ارتباط با رای برقراریھا  از روشیت متفاویھا  بی مختلف، از ترکطی مختلف در شرایھا ستاد
 ی از برختوانند ی ارتباط برقرار کنند، نمدھنده ی راھا ونیلی با مدی کھ بای در سطوح ملی انتخاباتیھا ستاد. کنند یم

 استفاده از یاھ  از روشیبی با ترکدھند ی محی گونھ ستادھا ترجنیا. خانھ استفاده کنند بھ  مراجعھ خانھریھا نظ روش
 خود را بھ امیپ) ونیزی و تلوویخصوصا راد (ی پولیھا  در رسانھغاتی تبلنی در دسترس و ھمچنیھا رسانھ

 ند نخواھاری در اختی و کوچک، احتماال آنقدر منابع مالی محلیھا  ستادگر،یدر طرف د. مخاطبانشان منتقل کنند
 نیمعموال در ا. ندیبرآ)  مخاطبی عده کمیآن ھم تنھا برا (یونیزی تلوغاتیداشت کھ بتوانند از عھده مخارج تبل

 کیھا، تکن خانھ، فرستادن نامھ بھ درب خانھ بھ  مانند مراجعھ خانھییھا  روشبی بھتر است کھ ستاد از ترکطیشرا
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ھا،   روشنی در کنار اتواند یطور کھ گفتھ شد، ستاد م  ھماننینھمچ.  استفاده کندامی انتقال پیقھوه و امثالھم برا
 زانیبا م.  را بسنجندامی پیگذار  اثرزانی و مرندی تماس بگی احتمالدھندگان ی کند تا با راجادی ای تلفنیھا بانک

 بھ توان یم را دھندگان ی ارتباط با راجادی ایھا  از روشی مختلفیھا بیزمان، پول و تعداد افراد متفاوت، ترک
 تا حد دی است کھ بالی دلنیبھ ھم.  مشابھ داشتھ باشندقای دقی عملکردنندتوا ی نمی دو ستادچی کھ ھیکاربرد؛ بھ طور

 شوند و ستاد با ی گردآورگری دیداھای و کانددھندگان ی اطالعات مربوط بھ منطقھ، ران،یشی پیھا امکان در گام
  . را بھ کار بنددامی انتقال پی برارآمد کایبی ترکی استراتژکیاستفاده از آنھا 

 
  یغاتیجات تبل تھ نوشیطراح 
 
 بھ نقش ی بستگگریعبارت د جات ستاد و بھ  نوشتھتیفی بھ کی بستگدھندگان ی ارتباط با راجادی ایھا  روششتریب

 انتقال ھرچھ موثرتر ی تا حد ممکن برادی شما بایغاتیجات تبل  راستا نوشتھنیدر ا.  دارندامی ستاد در انتقال پاتیادب
 آن را نھ مطابق دھندگان ی راشتری کھ بدی داشتھ باشادی بھ دی بایا  ھر نوشتھدیام تولدر ھنگ.  شده باشندی طراحامیپ
بر   کھ عالوهدیدھ  قرارشانی ااری را در اختیا  نوشتھدی شما بابی ترتنیبھ ا.  شما و نھ با دقت خواھند خواندلیم

 مھم است اری بسیغاتیتبل در ھر نوشتھ ب،یت ترنیبھ ا. ردی از آنھا بگی خود، فھم آن ساده باشد و زمان کمامیانتقال پ
 گر،یعبارت د بھ. دی خود را منتقل کنامی فرصت، پنی توجھ مخاطب را جلب کرده و در اولتر عیکھ ھرچھ سر

 نامزد خود تی شخصدیشما با.  داشتھ باشدجی مھی حال وجھنی ساده و در عدی ستاد بااتی و ادبیغاتیجات تبل نوشتھ
 یگری ھر اطالعات دنیھمچن. دیدھ  داستان بھ آنھا انتقالکی دھند، قالب ی رااو بھ دی بادھندگان ی چرا رانکھیرا و ا

 و دھندگان ی جلب توجھ رای براکیدر ادامھ چند تکن.  کندیبانی پشتی اصلامی از پدی بادیگذار ی آنھا ماریکھ در اخت
  : میکن ی را مرور مامی پعیانتقال سر

 
  عنوان واحد 
 

 موضوع کی حی تنھا بھ تشریا  آن، بھتر است در ھر نوشتھعی از انتقال سرنانی و اطمامی نگاه داشتن پ سادهیبرا
 ی اقتصادیھا  بھ برنامھای گوناگون می بھ نحوه برخورد نامزد با جراتواند ی نوشتھ مکی مثال، یبرا. دیواحد بپرداز

 حی و تشرانی نوشتھ بکی در دی وجھ نباچیھ بھ ضوعات مونی ای اصالح اقتصاد بپردازد، اما ھر دوی برایو
 ستاد است کھ در آنھا ستاد بھ ی بروشور عمومای نامزد ی بروشور انتخاباتک،ی تکننی ایتنھا استثنا برا. شوند
 و ھدف، شناسند ی نامزد را مدھندگان ی است کھ رانی فرض بر اک،ی تکننیدر ا. پردازد ی نامزد می کلیمعرف
  . در مورد موضوعات مختلف استی ویھا دگاهی دیمعرف

 
  .  نشان دھندی انجام کارای ی را در حال حرف زدن با کسدای کانددی باھا عکس

 
ھا قادرند ھم توجھ   نوع عکسنی است؛ چرا کھ ای روش مناسبزی مرتبط نیھا  عکسری استفاده از سانیھمچن

 کیطور مثال، اگر عکس  بھ. ھا انتقال دھند تھ از نوشتر عی سری را حتامی جلب کنند و ھم پی را بھ خوبدھنده یرا
 پاکت ی شما قرار داده است، رویغاتی تبلشتھ نوی تفنگ خود را روای ساختمان است کی از ینفر کھ در حال دزد

 ای از ھر نوع عکس شتری چاپ شود، بتی نامزد درباره مبارزه با جرم و جنایھا دگاهی کھ در مورد دیا نوشتھ
البتھ . زدیانگ ی باز کردن پاکت برمی آنھا را برای و کنجکاوکند ی را جلب مدھندگان یھ را توج،یگرینوشتھ د

 پاکت و ی عکس رونی باشد تا رابطھ بسی مثال در حال حرف زدن با پلدای از کاندیرید تصویعکس داخل پاکت با
 بستھ یھا  عکس مغازهای در مورد موضوع آموزش تواند یآموزان در کالس م عکس دانش. داخل آن، کامل شود

 کھ دی داشتھ باشادیبھ . باشد موضوعات، کارآمد نی در اامی در مورد اقتصاد و انتقال پابانی افراد در خیی گداایشده 
 و اهی سدیھا با  تمام عکسنیھمچن. العمل شما در قبال آنھا را بھ ذھن مخاطب متبادر سازند  عکسدی باری تصاونیا

   باشند، دیسف
 
   ندارنددی و سفاهی سیھا  نسبت بھ عکسامی در انتقال پی اضافری تاثچیترند و ھ  گراناری بسی رنگیھا  عکسرایز
  
  
 . 
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  ترھایت 
 
 از دی موردنظر، باامیتمام پ.  نوشتھ خواھند کردیترھایھا، شروع بھ خواندن ت  عکسدنی بعد از ددھندگان یرا

 ترھایمعموال ت.  بپردازدترھای تحی و تشرحی بھ توضدیھ فقط با در نوشتیگریھر مطلب د. فھم باشد  قابلترھای تقیطر
 بھتر ی آن را بفھمد، ولامی تا ھمھ متن را بخواند تا پرود ی و از مخاطب انتظار مکنند یفقط عنوان را مشخص م

 یزی چچیکننده ھ  کھ بازگو»زی عزدھنده یرا «ای»  منیھا برنامھ« ھمانند ییھا یگذار  را با عنوانترھایاست کھ ت
  . دی ھدر ندھستند،ین
 

 نشان دادن ی براگر،ی ھر نوع اطالعات دای نامھ ی زندگای برنامھ کی شده در ھنگام نوشتن یگذار  نشانھنکات
 نیا. دی کنیگذار  و شمارهیگذار  پاراگراف کردن آن، بھتر است کھ آن را نشانھی قسمت از متن، بھ جاکی تیاھم

 ی نامزد شما براای نامزد وجود دارد نی از ایبانیشت پی برالی دل۵ مثال یبداند برا کھ خواننده شود یکار باعث م
 ی باشد، ولزی نترھای شامل تتواند ی مھا یگذار  شمارهنیا.  کار را در برنامھ خود قرار داده است۶ یامور اقتصاد

ط ی بھبود شراای تی با جرم و جنا دارند، استفاده شود؛ مانند مبارزهی کھ بار عملی بھتر است از کلماتترھایدر ت
  .یاقتصاد

  
 
   دیخاص باش 
 

 اری مشکالت مردم، بسی برایی خاص بودن در ارائھ راھکارھاد،ی کھ توان انجامشان را ندارییھا  دادن قولبدون
 حتما  نی قواننی کھ استی نی معننیبھ ا» ... خواھد کرد کھیبانی پشتینی از قواندایکاند «ری نظیعبارات.  داردتیاھم

 نی در ای ویریگ  و جھتدایدھنده توجھ کاند  نشانی و بھ اجرا گذاشتھ خواھند شد، ولدی خواھند رسبیبھ تصو
  . موارد است

 
   جازیا 
 

 انی جمالت بنیتر  در کوتاهدیی بگودیخواھ ی را کھ میزیھرچ!  استادی کم ھم زی ستاد، حتیغاتیجات تبل  نوشتھدر
 از آنچھ آنھا شتری کار بنی ارای را نخواھند خواند، زی طوالنیھا  متندھندگان ی کھ رادیبھ خاطر داشتھ باش. دیکن

ھا حذف   از نوشتھتوانند ی م»زی عزدھنده یرا« مانند یعبارات ب،ی ترتنیبھ ا. بر است حاضرند وقت بگذارند، زمان
 عبارات، نیا.  آنھا ھستندزیبش ن مخاطدهی آن نوشتھ بھ دستشان رسی وقتدانند ی خود مدھندگان ی رارایز. شوند
  .  ھستندیرضروری و غیاضاف

 
   جیزبان را 
 
 را با کلمات دھندگان ی رانکھیا.  منظور شما را بھ مخاطب انتقال دھدی و روشنی کھ بھ سادگدی استفاده کنی زباناز

 در ی شما نھ وقت کاف،یتخابات رقابت انکیدر . ستیتر ن  مھمامی از انتقال درست پدیدھ  قرارریتاث قلمبھ سلمبھ تحت
  .دی بپردازدھندگان یا شماست کھ بھ آموزش رفھی و نھ وظدی داراریاخت

 
   دی کنی پافشارامی پیرو 
 

 مھم است کھ اریبس.  ستاد باشدی اصلامی پی بر مبنادی ستاد، بدون توجھ بھ موضوع مورد بحث، بایھا  نوشتھتمام
 یکسانی ی از عبارات و شعارھاشیھا  ممکن است در تمام نوشتھیاد حتست.  شودانی بارھا و بارھا بام،ی پکی

  . زدی برانگدھندگان ی را در رایشتری بزهیاستفاده کند تا انگ
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 ی مالنیضمنا نحوه تام.  استازی مشخص شده باشد کھ چھ مقدار زمان، پول و چند نفر ھمکار موردندی باعالوه بھ
 کھ در یاسی متخصصان سگری ستاد و دری مددا،ی است، نقش کاندیی گام کھ گام نھانیدر ا.  معلوم باشددی بازیستاد ن

 جذب ھمکاران داوطلب و آموزش یھا عالوه راه بھ. میدھ ی قرار می را مورد بررسشوند یستاد مشغول بھ کار م
 امور، یمانبند بحث در مورد ز،ی انتخاباتمی تقوکیداشتن .  مرحلھ مدنظر قرار خواھد گرفتنی در ازیآنھا ن

  .  در نظر گرفتھ خواھد شدتی است کھ در نھای از مواردزی آن نی مالنیبودجھ ستاد و نحوه تام
  
 
  داینقش کاند 
 

 در دای است کھ کاندی زمانزی منبع ھر ستاد ننی است و ارزشمندتردای خود کاندیاسی فرد در ھر ستاد سنیتر مھم
 درک نقش نیبنابرا. جبران نخواھد بود  عنوان قابلچیقت را ھدر دھند بھ ھ ستاد وای دایاگر کاند. گذارد ی ماریاخت
ھا و   ساده است؛ شرکت در مراسماری بسداینقش کاند. استی اساساری از زمان بسنھی استفاده بھتی و اھمدایکاند

 ستاد جذب کند ی را برای منابع مالتواند ی کھ می کسنیتر  عضو ستاد و مھمنیموثرتر.  مردمی برازهی انگجادیا
 شنوند ی او را مامی و پکنند ی مالقات مدای کھ شخصا با کاندی احتمالی مالانی و حامدھندگان یرا.  استدایخود کاند

 گری کنار دنکھی عموما از ای انتخاباتینامزدھا.  بدھند و بھ ستاد او کمک کنندی رای احتمال دارد کھ بھ وشتریب
 کنند، لذت داریشان د  از طرفداران مورد عالقھی کنند و با برخیرا طراح ستاد یھا ی استراتژمشانیافراد ت

 شد کھ شنھادی کتاب پنی ایدر ابتدا. شود ی و منجر بھ شکست مستی جز اتالف وقت نیزی کار چنیاما ا. برند یم
لسھ شرکت  جنی در ادی بادایواضح است کھ کاند.  برگزار کندی رسمکی استراتژیزیر  جلسھ برنامھکیستاد شما 

 امور ستاد را بھ دی بای شد ونیی تعی کھ استراتژیوقت.  داشتھ باشدی نقش موثرھی اولیھا ی استراتژنییکند و در تع
  . را جذب کندیشتری بدھندگان یھا تمرکز کند تا بتواند را  بسپارد و بر شرکت در مراسمگرانی ستاد و دریمد
 
  ی ستاد انتخاباترینقش مد 
 

 ری بھ مددی بادای است کھ کاندنی ای ھر ستاد مطلوبھی از اصول اولیکی.  اداره ستاد است،یانتخابات ستاد ری مدنقش
 کھ ستاد مشغول بھ کار است ی است کھ در مدت کوتاھیزی چنیتر  مھمنانی اطمنیا.  کامل داشتھ باشدنانیستاد اطم

 ستاد خوب ھم کی داشتن یبرا. مغز آن است ر،ی قلب ستاد و مددای گفت کھ کاندتوان یم.  وجود داشتھ باشددیبا
 کھ دیآ ی مشی پاریبس. دو از ھم کامال متفاوت استنی داشتھ باشند، اما نقش ایی کارآدی بادای و ھم کاندریمد

 ستاد منصوب تیری را بھ مدی کسای منظور نیبھ ھم.  بخواھند ستادشان را خودشان اداره کنندی انتخاباتینامزدھا
در ھر دو حالت، آنھا مجبور خواھند . کنترل خودشان باشد  کھ کامال تحتکنند ی را انتخاب می کسکھنی اای کنند یمن

 ی حالت نامزدھانیدر ا. شد ی سپرده میگری بھ فرد ددی کھ باندی نماییھا می را صرف اتخاذ تصمیادیبود کھ زمان ز
 در آن حضور ی مالانی و حامدھندگان ی است کھ راییھا  خود کھ ھمان شرکت در مراسمی از کار اصلیانتخابات

 زمان نیشتری شده است کھ بی طراحی طوردای مطمئن باشد کھ برنامھ کانددی ستاد باری مدکی. مانند یدارند، باز م
 ،یھا، مسائل مال  ارتباط با رسانھدی ستادھا بارانیمد. دھد ی قرار می واری در اختدھندگان ی مالقات با رایرا برا
 را دیآ ی مشی خارج از آن، پای کھ در چارچوب برنامھ یگری و مسائل ددھندگان یلف ارتباط با را مختیھا روش

  . نظارت کنندرسانند، ی امور را بھ انجام منی کھ ای بر کسانایمرتب کنند 
 
   ستادی انتخاباتنیمتخصص 
 

 فرد تجربھ کیھرچھ کھ . زش باشد پر اراری بسی انتخاباتیھا  ستادی براتواند ی تجربھ م،یگری ھر مورد دمانند
 خود، بھتر یھا یی داشتھ باشد، در چارچوب توانای ھر کشوریاسی سی و فضای انتخاباتیھا  از کار با ستادیشتریب

 ستاد، کی تی کھ مراحل مختلف فعالی کسانیمشاوره گرفتن و سود بردن از ھمکار.  عمل خواھد کردتر دهیو سنج
.  استدهی فادی مفاری و ستاد بسدای کاندیاند، را قبال تجربھ کرده باشد، برا قرار گرفتھ کتاب مورد اشاره نیکھ در ا

 نی کتاب راھنما آمده است، خوب درک و اجرا شوند، باز ھم تجربھ کردن انی کھ در اییھا دهی اگر ایچرا کھ حت
 رانی فھرست از مدکی ھیبا تھ یاسی احزاب سنیبنابرا.  استیگری دزی و فعال چی ستاد واقعکیھا در روند  دهیا

 کار در ستاد مناسب ھستند، ی کھ برای از کساننیاند و ھمچن  مختلف حضور داشتھی کھ در ستادھایا باسابقھ
ھا را بدھند   بھ افراد حزب فرصت کار در ستاددی احزاب بانیھمچن.  کنندی خود کمک بزرگیداھای بھ کاندتوانند یم
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 ری مدکی شدن بھ لی تبدی کوشا برای فعال ستادکیچرا کھ .  داشتھ باشندیشتری بی آمادگی بعدیھا  ستادیتا برا
  . نخواھد داشتشی در پیادیستاد راه ز

 
 قاتی مثال انجام تحقیبرا. اند  کردهدای تخصص پی انتخاباتیھا  از ستادی خاصیھا  ھستند کھ در جنبھی کسانمعموال

 نی را کھ از ای کساناالمکان ی حتدی دارد و ستاد بایادیھ تجربھ ز بازی است کھ نیا  حوزه،یاسی سیھا یو نظرسنج
 نھی از افراد در زمیاری شده و بسی بھ شدت تخصصاستی سمتحده، االتیدر ا. تجربھ برخوردارند، استخدام کند

بھ . اند  تخصص کسب کردهدھندگان ی راستی لھی تھی و حتی و پستیونیزی تلو،ییوی رادغاتی تبل،یاسی سغاتیتبل
 از اتالف رای بھ صرفھ باشد زتواند ی با آنھا می کارشناسان، ھمکارنی ای باالی با وجود دستمزدھای جھت حتنیھم

  . کند ی میریجلوگ)  ستاد استکی یی دارانیتر کھ مھم(وقت 
 

سر راه  بر یاری افراد بس،ی ھر ستادیھا تی است کھ در ھنگام شروع فعالنی در نظر گرفتھ شود ادی کھ بایا نکتھ
 کھ عموما کم تجربھ ھستند و شوند ی سبز مرهی و غیاسی ساز، متخصص امور سری ھمچون تصونی با عناودایکاند
 ای دھندگان ی رای روانشناسلی کھ بر تحلرسازانی از تصویاری بسنیھمچن. ردی آنھا قرار بگریتاث  تحتدی نبادایکاند

 افراد اتالف وقت نی با ایھمکار. کنند ی بھ ستاد اضافھ نمیزی چ عمالکنند، ی مدی تاکداھای کانددنینحوه لباس پوش
 آنھا ھکننده ب  متقاعدیھا امی و ارسال پدھندگان ی ارتباط با رای دستھ از کارشناسان عالقھ ندارند کھ برانیا. است

 با یھمکار. افتند ی م افرادنی بھ دنبال ازی نگردند ی مانبری کھ دنبال راه می تنبلی بگذارند و نامزدھایوقت و انرژ
  . در بر نداردیا جھی افراد جز اتالف پول و وقت نتنیا

  
  یساختار ستاد انتخابات● 
 
 ی کھ برایاکنون الزم است تا با ساختار و کارکنان. دی کرده باشھی ستاد تھی را براھی طرح اولکی دی شما بانجای اتا

 کادر ستاد بھ لی تکمی ستاد صحبت شد، اما براری و مددایانداز ک. دی ھستند، آشنا شوازی موردنیا  ھر برنامھیاجرا
   است؟ازی نیگریچھ افراد د

 
در . دی خود توجھ داشتھ باشدھندگان ی بھ برنامھ ارتباط با راگری دزی از ھر چشی بدی موضوع بانی اصی تشخیبرا

  . برخوردارندیادی زتی دو مفھوم از اھم،یبحث ساختار ھر ستاد
 

 نیی تعفی وظانی بھ ایی کھ در برنامھ آمده و پاسخگویفی است کھ ساختار ستاد با توجھ بھ وظانی مفھوم انیاول
 دارد و رنظری ستاد کھ تمام امور را زری مدکی:  از ابتدا منصوب شوند عبارتند ازدی کھ بایتنھا کسان. شود یم

 با توجھ گری دو نفر افراد دنیبھ جز ا. ندک ی بھ راه مرو معمول دفتر را ی و کارھادھد یھا پاسخ م  کھ بھ تلفنیکس
  .شوند ی منیی برنامھ تعطیبھ شرا

 
 امضا، چھار کنفرانس یآور  طومار جمعکی دھندگان، ی کھ طبق برنامھ ارتباط با رادی مثال فرض کنیبرا

 نی بھ ادنی رسیبرا. ردی در دستور کار قرار گدی خانوار با۶٠٠٠٠ ی براھی اعالمعی و شش مرحلھ توزیمطبوعات
  : داشتدی خواھازی نریاھداف، شما بھ افراد ز

 
   ستادری مدکی 
 
  ) کندمیھا را تنظ  و درخواستدیھا پاسخ بگو کھ بھ تلفن( دفتر سیی رکی
 
   و نظارت بر چاپ آنھا ھا ھی اعالمی مسوول طراحکی
  ) استی بر عھده داشتھ باشد، کافزیھا را ن  ارتباط با رسانھتی تمام وقت کھ مسوولای وقت مھی مسوول نکیاحتماال (
 

   استخدام کارمندان موقت را بر عھده داشتھ باشندتی نفر کھ مسوولدو
  )رندی امضا و نظارت بر انتخابات را بر عھده بگیآور  جمعتی کھ مسوولیکارمندان (
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   کنندعی را توزھی اعالم۵٠٠ ینفر کارمند موقت کھ ھر کدام روز ۶٠
 

 ی شما ھدف اصلیدای بھ کاندیدھ ی ھمانند متقاعد کردن بازنشستگان بھ رای ستاد، ھدف اگر مثال در برنامھاما
  : بھتر استریباشد، در آن صورت ساختار ز

 
  .ھا را بر عھده داشتھ باشد  برنامھیھا دھنده  نظارت بر سازمانتی ستاد کھ مسوولری مدکی
 
   دفتر سیی رکی 
 

 ی بروشور و ھماھنگعی امضا و توزیآور  مختلف، جمعیھا در مکان جمع کردن بازنشستگان تی نفر کھ مسوول١٠
  .مراسمات را بر عھده داشتھ باشند

 
پس . ستی نی متعدد خبریارھای ستاد و دستکنندگان ی مالنیھا، امور تام  رسانھژهی ساختار از بخش ونی ادر

 صرف دی و بودجھ ستاد نباوندش ی ھر برنامھ در نظر گرفتھ متی ستاد با توجھ بھ ماھیھا مشخص شد کھ پست
  .  شودیاستخدام افراد اضاف

 
 کھ بر عھده آن است و نھ با توجھ بھ یفی با توجھ بھ وظای در ستاد انتخاباتیگاھی مفھوم، آن است کھ ھر جانیدوم

 شود ی مشخص مقای ھر فرد دقتی مسوولب،ی ترتنیبھ ا.  را در نظر گرفتنی عناودینبا. شود ی مفیعنوان آن تعر
 دی ندھلی تشکی و اضافی موازی کاریھا  حوزهد،ی کننییع تنانھیب  را واقعفی کھ وظاکند ی امر بھ شما کمک منیو ا
 ای وجود دارند کھ معاون یادی زیھا ستاد. دی بھ عمل آوریری در ستاد جلوگفیتناسب کارھا و وظا  از عدمزیو ن

  . بھ انجام برسانددی را باییارھا در طول روز چھ کدی بگوتواند ی نمی دفتر آنھا حتسییر
 

 از یاریبس. دی کھ حاضرند داوطلبانھ در ستاد مشغول بھ کار شوند را فراموش نکنی ساختار ستاد، کسانی طراحدر
 کھ یعالوه، در صورت بھ.  کنندتی تمام وقت در ستاد فعالدا،ی خانواده و دوستان حاضرند کھ بھ خاطر کاندیاعضا

 قی تحقدا،یسفر با کاند.  داوطلب کار در ستاد شوندند حاضرزی نگری از افراد دیاریشند بسکارھا جالب و مفرح با
 ھستند کھ افراد یفی وظایغاتی تبلیھا  و آماده کردن بستھدی جذب ھمکاران جدی کمک برا،ی انتخاباتیدر مورد رقبا

 یآور تر، مانند جمع  مشکلیام کارھا انجیالبتھ برا.  حاضرند بدون گرفتن پول آنھا را بھ انجام برسانندیاریبس
 تی مسوولدی کھ بادی فراموش نکننیھمچن.  را استخدام کردی افراددی بروشور باعیخانھ و توز بھ  خانھغاتیامضا، تبل

  . باشدینی امور، بر عھده فرد معنیھر کدام از ا
 
  )مردم(داوطلبان  
 

 کھ کار را شروع ی با ھمان کساندیتوان ی خود، نمدھندگان یرا کھ در برنامھ ارتباط با دیا  نکتھ شدهنیا  متوجھحتما
 عتای و طبدیری کمک بگیادی از افراد زدی بادیھا برس  بھ ھمھ کاردیاگر بخواھ. دی تمام کنزی ھمھ امور را ند،یا کرده

. دیری در نظر بگزی افراد داوطلب نی برای نقشدی بانیبنابرا. کند یت نمی افراد کفانیا  پرداخت بھ ھمھیبودجھ برا
 کھ در دی قانع کنزی از افراد را نی برخدیتوان ی دھند، می کھ بھ شما رادیکن ی را مجاب مدھندگان یطور کھ را ھمان

  . دی برنده شوشما کمک کنند تا حتما خواھند ی ھستند کھ می افراد احتماال کساننیا. ستاد شما مشارکت کنند
 

 گروه داوطلبان، طرفداران حزب نیتر یجد. شوند ی می انتخاباتیر ستادھا داوطلب کار دی مختلفلی بھ دالمردم
 یھا دهی حساس ھستند و ای کھ نسبت بھ مسالھ خاصشوند ی داوطلب ملی دلنی از افراد بھ ایبرخ. متبوع شما ھستند

 ی ھستند برارت ی کھ اجتماعگری دیبرخ.  استتر کی نزدتان،یآنھا نسبت بھ آن مسالھ خاص بھ شما، نسبت بھ رقبا
 ای کردن شغل دای پی برای مشارکت در ستاد را فرصتزی نیبرخ. کنند ی با دوستانشان در ستاد مشارکت میھمراھ

  . بھ دنبال شھرت ھستندزی نی بعضتیدر نھا. دانند ی مندهی در آی مناسبیھا فرصت
 

 کھ کنند ی حس میبرخ: دھند یادامھ م را ی ستاد انتخاباتکی خود با ی ھمکاری گوناگونلی داوطلبان بھ دالنیھمچن
 و از آشنا شدن با افراد ابندی ی کار در ستاد را جذاب مگر،ی دی برخشود، ی درک میدرست  بھشانیھا  ارزشای دندیمف
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 اگر ی است کھ حتنی ستاد اتیری مدیاما نکتھ مھم برا. برند ی لذت مشود، ی مشانیدای کھ در ستادھا پیجالب و مھم
 ستاد را شود، ی نمبشانی و احترام نصتی بھ ھمان اندازه حمای است، ولادیراد حس کنند کھ کارشان ز افنیمتعھدتر
 ی مھمر کاکنند ی احساس منکھی و ایحوصلگ ی بلی بلکھ بھ دلاد،ی اما غالب افراد نھ بھ خاطر کار زکنند، یترک م
  .کنند ی اشان را با ستادھا قطع می ھمکاردھند، یانجام نم

 
 بھ اھداف برنامھ دنی رسی برادی انجام شود آن است کھ معلوم کندی کھ بای کارنی مقدمات، اولنیانستن ا از دپس

  .دیدھ  انجامقی محاسبات مربوطھ را دقدی کھ حتما باکنم ی مدیتاک.  استازیاتان، بھ چند نفر داوطلب ن
 

اگر بھ طور . دی کنعیروز شنبھ توز منطقھ خاص در صبح کی را در ھی اعالم٣٠٠٠ کھ قرار است دی فرض کنمثال
 دیاگر بخواھ.  استازی داوطلب موردن٣٠ کند، عی ساعت توزکی را در ھی اعالم١٠٠متوسط ھر داوطلب بتواند 

 نقشھ منطقھ دی تا روز شنبھ باھا ھی اعالمن آماده کردیبرا.  استی داوطلب کاف١٠ کار در سھ ساعت انجام شود نیا
عالوه  بھ.  بر کار داوطلبان نظارت کنددی نفر ھم باکی. دی دھحی توضشانیاوطلبان را برا دفی و وظادیرا داشتھ باش

 دی کھ نبایا نکتھ.  آماده شونددی نفر با١٠ از شی بنی بنابراد،ی کنینیب شی پزیونقل بھ منطقھ را ن  حمللی وسادیبا
 نفر را ٢٠ تا ١۵ دی قبال باد،یداشتھ باش اری نفر را در اخت١٠ در زمان الزم نکھی ای آن است کھ برادی کنراموشف

  .دی کار آماده کرده باشنی ایبرا
 

 نی ادی، با) داوطلب داردی انسانیروی را بھ نازی ننیشتریکھ ب (دھندگان ی از برنامھ ارتباط با رای ھر بخشیبرا
 است کھ لی دلنی در نظر گرفتھ شوند، بھتر است، بھ ھمیشتری باتیھر چھ جزئ. ردیمحاسبات صورت پذ

 یروی ندارند و تمرکز ستاد بر نی بودجھ کافھ کییھا در ستاد.  برخوردار استیا العاده  فوقتی از اھمیزیر برنامھ
 داوطلب، یروھای نیریکارگ  آموزش و بھتیکننده داوطلبان کھ مسوول  ھماھنگری مدکی است وجود یانسان

 را بر عھده داشتھ باشد، ھا استی سیرت بر حسن اجرا مقرر بھ آنھا و نظایھا  در زمانیغاتیرساندن مواد تبل
  . استیضرور

 
 ھستند کھ سابقھ کار در ی و فعاالن حزبدای احتماال دوستان کاندھیداوطلبان اول. ندیآ ی از مناطق مختلف مداوطلبان

 دیبا.  کرددای را پیشتریب افراد دی و باستندی نی انجام تمام کارھا کافی افراد احتماال برانیا.  گذشتھ را دارندیستادھا
 ،ی مدنیھا  کھ قبال در سازمانیمثال کسان. اند  داوطلب شدهزیگر موارد نی گشت کھ قبال و در دیبھ دنبال افراد

اگر . تر جذب کرد  راحتتوان یاند را م داوطلب شده...  مدارس و ھا، ھی اتحاد،ی مذھبیھا  محلھ، سازمانیھا گروه
 سازمان نید کھ ای داشتھ باشد، ممکن است بتوانی سازمان ھماھنگکی خاص با اھداف ھنی زمکی ستاد شما در امیپ

 جذب ی برایتی از ھر موقعدیشما با.  بگذاردارتانی را در اختی کند و داوطلبانی با شما ھمکاردی کنبیرا ترغ
 تا دیاست را آماده داشتھ باش آمده ۶ مھی از آن در ضمیا  کھ نمونھی داوطلبیھا  کارتشھیھم. دیداوطلبان استفاده کن

  .دی بدھرسند، یمند بھ نظر م  کھ عالقھیآنھا را بھ کسان
 

   ستادمی و تقویبند زمان● 
 

 ستاد مھم باشند، ی براتوانند ی از انحا می کھ بھ نحوی مختلفیھا خی تاردی ستاد، بای برایزیر  ھنگام برنامھدر
 کھ طبق قانون ییھا خینام و تار عالوه مھلت ثبت بھ.  استھا خی تارنی انیتر روز انتخابات مھم.  شوندیآور جمع
 .  برخوردارندی خاصتی از اھمزی، ن) کشورھایدر برخ(اند   در نظر گرفتھ شدهنی معیھا  گزارشھی تھیبرا

 ازی ماھانھ نمی تقوکی ستاد بھ یھا تیدر زمان شروع فعال.  مشخص شوندمی تقوکی در دی باھا خی تارنی اتمام
 ردی را در بر بگیشتری باتی روزانھ کھ جزئای ی ھفتگمی تقوکی دی کار ستاد شاشرفتی داشت، اما با پدیھخوا

  . خواھد بودیضرور
 

 کھ ی و مراسمھا تی فعالانی میزی تمادی بادھندگان، ی مربوط بھ ارتباط با رایھا تی با در نظر داشتن تمام فعالسپس
 کھ برعھده ستاد و داوطلبان است، ی و مراسمھا تیر داشتھ باشد از فعال بھ شخصھ در آنھا حضودی بادایخود کاند

 از گری دیبر بوده و با برخ  زماندھندگان ی ارتباط با رایھا تی از فعالی کھ بعضیی از آن جانیھمچن.  شودجادیا
 کی از آنھا  ھر کدامی زمان مشخص شوند و برابی بھ ترتدادھای است کھ روی ضرورشوند، ی ھمزمان مھا تیفعال
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 مشغولند را در بر تی کھ در ھر فعالی مربوط بھ زمان، پول و کساناتی جدول جزئنی شود کھ اھی تھیجدول زمان
  .ردیگ یم
 

 تیری را مدفی وظانی کھ تمام اشود ی مفی تعر١یعنوان مسوول زمانبند  تحتیتر، پست  بزرگیھا  ستاددر
نکتھ . دیای ستاد بھ حساب بری مدیھا تی از مسوولیکی بھ عنوان تواند ی امر منیتر ا  کوچکیھا  اما در ستادکند، یم

 دی بادای را بھ انجام برساند؛ چرا کھ کھ ذھن کاندیبند  خودش امور مربوط بھ زماندی نبادای است کھ کاندنیمھم ا
  .  باشدیگریآماده امور د

  
 
   ٢یجدول زمان: ١٢کاربرگ 
 

 کھ امور مربوط بھ برنامھ ارتباط با کند یھ آمده است کھ بھ شما کمک م بھ عنوان نمونی جدول زمانکی ری زدر
. دھد ی آخر ستاد را نشان میھا  ھفتھ،ی جدول زماننیا. دی را منظم کرده و برحسب زمان داشتھ باشدھندگان یرا

 در زی را نری ز موارددی منظور بانیبھ ا. ،ی کندرست ستاد خودتان ی را برانی بھ اھی شبی جدول زمانکی دیشما با
  :دیرینظر بگ

 
  . دیصورت معکوس از روز انتخابات بھ قبل مرور کن  خود را بھدھندگان یبرنامھ ارتباط با را) ١

  د؟ی انجام داده باشدی برنده شدن بای را برایی ستاد چھ کارھاییدر مدت زمان برپا
  د؟ی نصب کرده باشدی چھ تعداد پوستر با

  د؟ی کرده باشعی توزدی چھ تعداد بروشور با
  د؟ی بھ انجام رسانده باشدی را باخانھ بھ انھ خغاتی چھ تعداد تبل

 
 چون ی با جمالتدیاھداف شما نبا.  گزارش شوندی بھ صورت کمدی بادھندگان ی ارتباط با رایھا تیتمام فعال ) ٢
 دیمثال با.  استیمعن یقام ب اعداد و اریای در دنیا  جملھنی چنرای شود، زانیب» ھا ارتباط خوب و موثر با رسانھ«

 ... شود؟ و ھی تھی و مطبوعاتییوی راد،یونیزی تلوغی چھ تعداد تبلدی برپا شود؟ بادی بایگفتھ شود، چھ تعداد سخنران
  : داردتی اھملی کردن تمام امور بھ دو دلیکم
 

 شما می خرداد ت١٠اگر تا . دیرینظر بگ  برنامھ را کامال تحتشرفتی کھ پکند ی مسائل بھ شما کمک می کمانی باول،
 باشد کھ در کل مدت مجاز نی اگر ھدف شما ار؟ی خای است یخانھ را بھ انجام برساند، کاف بھ  خانھغی تبل۵٠٠٠

 .دی از برنامھ عقب ھستدی خانھ سر بزن۶٠٠٠٠ بھ دی خوب است، اما اگر بخواھدی خانھ سر بزن۶٠٠٠ بھ غاتیتبل
 ی و منافع نسبھا نھی ھزدیتوان یشما نم. دی کنمی کھ بودجھ خود را تنظکند یم کردن اھداف بھ شما کمک ی کمدوم،
 کھ از ھر کدام از دیی بگودی مگر آنکھ بتواند،ی کنسھیرا مقا...  وییوی رادغاتی بروشور، نصب پوستر و تبلعیتوز

  . استازی موارد چھ تعداد موردننیا
 
 کھ دیمثال اگر شما در نظر دار.  شودنی معزی آنھا نیبند ان بھ ھر کدام از اھداف و زمدنی رسیھا  راهدیبا) ٣

   پوسترھا شروع شود؟ی طراحدی بای چھ زماند،ی پوستر را تا اول خرداد نصب کن۵٠٠٠
   بھ چاپ برسند؟ دی پوسترھا بای چھ زمان

   شروع شود؟دی بای از چھ زمانکنند، ی پوستر را نصب م۵٠٠٠ نی کھ ایو آموزش کسان
 
 دی باد،یکن ی مھی را تھیطور کھ جدول زمان ھمان.  شوندنیی تعدی باتی ھر فعالی کھ منابع مالدینکنفراموش  ) ۴

 نی کھ منابع الزم از کجا تامدی کننیی تعدی بانیھمچن. دی کننیی تعزی ھر ھفتھ را نی و تعداد نفرات الزم برانھیھز
  .شوند یم
 
 قانون انتخابات، ایآ. دی کنیظر گرفتن قانون انتخابات طراح خود را با در نی جدول زماندی است کھ بایھیبد ) ۵

 از ی قانون برخنی در اای در نظر گرفتھ است؟ آینی معیھا تی بھ انجام رساندن فعالی را برای خاصیھا خیتار
   ممنوع است؟ی خاصخیاقدامات قبل از تار



 

 46 

  
  

   یغاتی تبلیھاھا و ابزار رسانھ● 
  
 
  وترھایکامپ 
 

) ی انسانیرویزمان، پول و ن( دارند اری کھ ستادھا در اختی باعث شود در سھ منبعتواند ی موتریپ از کاماستفاده
  .  شودییجو صرفھ

 
 را امیھا، ارتباط با مردم و ارائھ پ  دادهلی انجام شود از جملھ تحلدی کھ در انتخابات بای امورنیتر  از مھمیاریبس
 لی تحلی گوناگون برایھا استفاده از برنامھ. تر ساخت  آساناری بسی شخصوتری کامپکی با استفاده از توان یم

 یھا گاهی پایھا  استفاده از برنامھنیھمچن.  واقع شوددی مفاری بستواند ی بھ دست آمده، می کھ از انتخابات قبلییھا داده
تر   سادهاریاند، بس  کردهتی کھ از ستاد حمای کسانی و حفظ اسامدھندگان ی راستی بھ دست آوردن لی برایاطالعات

   ...و دی ستاد را بھ روز نگھ دارمی مربوطھ تقویھا  با استفاده از برنامھدیتوان یم. و کارآتر است
 

 شبردی در پتواند ی می چھ کمکوتری کامپنکھی انیی شد، تعنی بھ آن ھدف معدنی رسی کھ ھدف ستاد و چگونگیزمان
  . تر است اھداف ستاد داشتھ باشد، ساده

 
   با حزبیارھمک 
 
 بھ انجام یتر  بھ نحو کارآتر و ارزانتوان ی ستاد را مکی فی از وظایاری مشابھ، بسیھا  با ستادی کمک ھماھنگبا

 متبوع شما یاسیھا بر عھده حزب س  فرصتنی استفاده از ای براتی موقعجادی اقدامات و انی ایھماھنگ. دیرسان
 ی بھ خوبدیستاد شما با.  بھ حزب کمک کند تا بھ اھدافش برسدزیا ن کھ ستاد شمرود ی انتظار مگری دیاز سو. است

  . دی از حزب داشتھ باشدیتوان ی می دارد و شما چھ انتظاریدرک کند کھ حزب چھ انتظار
 

 کند و برنامھ ارتباط با ی مالنی ستاد آنھا را تامدی حزب بای کھ سازمان مرکزکنند ی اغلب فکر مداھایکاند
 ی اما در اغلب موارد پول کافرد،ی رھبر حزب از مناطق مختلف صورت پذیدھای بازدقی از طردی بادھندگان یرا
 کھ یعالوه، ستاد بھ.  برودیی بھ ھر جاتواند ی وجود ندارد و رھبر حزب نمی ستاد در سطح ملی مالنی تامیبرا
 بھ کند ی بر رھبر حزب اتکا مندھندگا ی برنامھ ارتباط با رای پول الزم را خودش بھ دست آورد و براتواند ینم

 موثر تواند ی مریالبتھ حزب متبوع شما در موارد ز.  بستدی بھ آن امدی ندارد و نبای قوی سازماندھادیاحتمال ز
 :واقع شود

  
 
   و اطالعاتامیپ 
 

 بدھند را یرا) از جملھ شما( آنھا یدای بھ کانددی بادھندگان ی چرا رانکھی از ای کلامی پکی شما قاعدتا یاسی سحزب
 دی مفاری با حزب بسی دارد، ھمکاری ھمخوانی حزبامی پنی شما با ای فردامی و پدی موافقامی پنیاگر با ا. کند یارائھ م

 ای بگذارد ارتانی در اختدی اطالعات مفی در سطح ملیاستی ست در مورد ابتکارآتواند یحزب م. خواھد بود
 کھ در ی احزاب غالبا از کساننیھمچن. دیدھ  مورد استفاده قراردیتوان بھ شما بدھد کھ ببی در مورد رقیاطالعات
 در کنند ی بار در انتخابات شرکت منی نخستی کھ برایی تا بھ نامزدھاخواھند یاند، م  شدهروزی پنیشی پیھا انتخابات

  . دھندیاری شده، سواالت و لحظات سخت، جادی چون مشکالت ایموارد
 
  یت انتخاباغاتی تبلیطراح 
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را ھماھنگ ) یغاتی تبلیھا  و بستھھیمثال اعالم( شما یغاتی را دارند کھ مواد تبلنی ایی توانای احزاب سراسرمعموال
 ستاد از خدماتشان استفاده انی کھ در جری با کسانتواند ی کنند؛ چرا کھ حزب می حزب، طراحی و طرح کلامیبا پ

 از خدمات آنھا استفاده کند و از کجای ارتباط برقرار کند تا رند،یگ ی کھ کار چاپ را بھ عھده می مانند کساند،یکن یم
  . شودییجو  صرفھھا نھی در ھزقی طرنیا

 
  ھا رسانھ 
 

 شتریھا و جذب ھرچھ ب  مناسب حضور در رسانھیھا تی شما را از موقعتواند ی حزب متبوع تان می مرکزدفتر
ھا و   بھ دست آوردن توجھ رسانھی براتواند ی مین مل بحراکیواکنش حزب بھ .  آگاه سازدیتوجھ مردم محل

  . باشدی زمان مناسبی کردن آنھا در سطح محلتیھدا
 
  ھا مالقات 
 

.  شما باشدی تنھا استراتژدی امر نبانی حال انی توجھ مردم را بھ ستاد جلب کند، با اتواند ی با رھبر حزب ممالقات
 کی نی آنھا را انجام دھند، افی و رھبر حزب وظایند کھ حزب مل انتظار داری محلیداھایاغلب، احزاب و کاند

  . شما وقت نگذاردی است کھ حزب بھتر است برای معننی است و احتماال بھ ایعالمت از تنبل
 

 دی مطمئن شودی داشت؛ مثال بادی انجام دادن خواھی برایادی زی رھبر حزب بخواھد با شما مالقات کند، کارھااگر
 تا مبادا دھند، ی برنامھ را پوشش میھا بھ خوب  و رسانھکنند ی مشترکتان شرکت میھا ی در سخنرانیادیکھ افراد ز

 در نظر گرفتھ شوند، دی بازی نی و مالی زمانیھا نھیھز. د منجر شویزی بھ آبرورای بماند دهیفا یسفر رھبر حزب ب
 آنھا ی منجر شود کھ در بودجھ براییھا نھی بھ ھزایھا شود   برنامھگریاگر حضور رھبر حزب باعث عقب افتادن د

  .شود یتر م  با رھبر حزب کمرنگی عمومداری دیای نشده، مزادهی دیفیرد
 

 شدن دای کھ از کانددی از مقامات حزب تقاضا کنگری دیکی از دیتوان ی شما مد،یای حزب نتواند بی رھبر مرکزاگر
 توانند ی مگری دیاند و در ستاد خودشان مشغولند، اما برخ ده شدای از افراد خودشان کاندیاریبس.  کنندتیشما حما

 بھ مردم استفاده دای کاندشتری ھرچھ بی معرفی برادیا از حضور رھبران حزب بنیھمچن.  شما وقت بگذارندیبرا
  .رود ی بالقوه بھ شمار مانی گرفتن نام و شماره تلفن حامی برایعالوه حضور رھبران حزب فرصت خوب بھ. شود

  
 

  ی مدنیھا  ائتالف و کمک گرفتن از سازمانجادیا● 
  

 یھا تی کھ توسعھ فعالیدر حال.  کنندفای ای در مبارزات انتخاباتی مھماری نقش بستوانند ی می مدنیھا سازمان
   رد،یگ ی صورت می معموال با سرعت نسبتا کم،ی مدنیھا سازمان

 
 دی راستا، بانیدر ھم. اند  داشتھیرزات مختلف انتخابات در مبای مثبت و فعالیاسیھا مشارکت س  سازماننی ااما

 تنھا ست،ی لنی اھیدر تھ. دی کنھی موثر باشند، تھتوانند ی در منطقھ خودتان، کھ می مدنیھا  از گروهیفھرست
 یھا  دستھلی از قب»یررسمی غیھا گروه« بلکھ د،یاند را فھرست نکن  ثبت شدهی کھ بھ صورت رسمییھا سازمان

 دای پی بھ آنھا دسترسشان ی رھبران فکرقی از طردیتوان یھا کھ م  موجود در محل کار و دانشگاهیھا  گروه ویمذھب
 یھا  را در رابطھ با گروهییھا دهی اتواند ی می مردم شناختیریگ استفاده از ھدف. دی در نظر داشتھ باشزی را ندیکن
  .  ارائھ دھدی احتمالثرمو

 ی کھ نامزدھا از زمان الزم برای مبارزات انتخاباتھی در ھمان مراحل اولدیبا ی مدنیھا جلب موافقت سازمان
 موثر واقع شوند، ی مدنیھا تی حمانی آنکھ ایبرا. ردیھا برخوردار ھستند، صورت گ  گروهنیمالقات با رھبران ا

 ،ی مدنیھا ھا و گروه ازمانس.  زمان را از دست داددیھا نبا  سازماننی با اتباط اری برانی بھ زمان است، بنابراازین
  . میکن ی بھ آنھا اشاره مری بھ ستاد کمک کنند، کھ در زی انتخاباتیھا تی بھ طرق مختلف در فعالتوانند یم
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   تیاعالم حما 
 

 بھ مبارزات یادی کمک زتواند ی غالبا مکند، ی متی موردنظر شما حمایدای سازمان از کاندکی نکھی اعالم اتنھا
 ژهی بھ وت،ی حمانیا. دی استفاده کنتانی بروشورھاای سازمان، در پوسترھا نی از نام ادیتوان یم. دیما بنما شیانتخابات

  .  باشدر موثر است کھ سازمان مزبور، مشھور و معتبیزمان
 

   اعضا جیبس
 
 ایتلفن، پست  قی کھ از طردی خود را از شما اعالم کرد، از آنھا بخواھتی حمای سازمانای ھر گروه نکھی محض ابھ

 ی خود را براانی و حامندی را از شما اعالم نماشان تی خود ارتباط برقرار کرده و حمای با اعضا،یبولتن خبر
  .  کنندجیبس...  درب منازل و غیبل امضا، تیآور  جمعلی از قب،یغاتی ملموس تبلیانجام کارھا

  
 
   ی مطبوعاتیھا تیفعال 
 

بھ . رندی بھ سود شما بھره گی مطبوعاتیھا تیکانات خود در جھت انجام فعال از امتوانند ی می مدنیھا سازمان
 ھی حال، علنی در ھمای دھند بی از شما ترتتی اعالم حمای را برای کنفرانس خبرکی توانند یعنوان نمونھ، م

 ید اعضا از خوری غی فردای است کھ گروه تر یرفتنی پذنی مخاطبی امر غالبا برانیا.  شما صحبت کنندیرقبا
 ،ی در طول مبارزات انتخاباتتوانند ی منی ھمچن،ی مدنیھا سازمان.  ارائھ کنندبی را درباره رقی منفیامیستاد، پ

  .ھا تکرار کنند  مطبوعات و رسانھی گوناگون برای از شما را بھ انحاشان تیخبر حما
 
   قیتحق 
 

 اجرا شده در آن منطقھ یھا استی سی اثرگذارنیمچن منطقھ و ھنھی اطالعات خود در زمتوانند ی می مدنیھا سازمان
ھا   سازماننیبر آن، ا عالوه.  ستاد بپردازندی اطالعات برانی ایآور  بھ جمعای ستاد قرار دھند اریرا در اخت

 توانند ی می خودشان فراھم آورده و حتتی در حوزه فعالما نامزد شی را در رابطھ با نظرات و آرای مطالبتوانند یم
 نیھا ھمچن  سازماننیا.  کمک کنندشان، تی در رابطھ با موضوعات موضوع فعالییھا ی متن سخنرانھیتھبھ 

اند، بھ   دادهی راای آنھا، صحبت کرده انی منافع آنھا و حامھی علی شما چھ زمانی رقبانکھی احی با تشرتوانند یم
  . ندی کمک نمازیق درباره رقبا نیتحق

 
   ی عمومیھا تیفعال 
 

 را ینام  کھ فرم ثبتدی ھستند، از آنھا بخواھی عمومیھا یی گردھمای در حال برگزاری مدنیھا  کھ سازمانینزما
 توانند ی میھا حت  گروهنیا.  شما ھستند، پخش کنندی انتخاباتیھا تی از فعالتیمند بھ حما  کھ عالقھی افرادانیدر م

 ای ی کنفرانس مطبوعات،یی خود، گردھمای انتخاباتیھا تیلفعااگر در . ندی شما برگزار نمای را از سوییھا مراسم
  . ھا شرکت دھند  برنامھنی خود را در ای اعضادیھا بخواھ  گروهنی از اد،یکن ی اعانھ برگزار میآور مراسم جمع

 
   ارتباطیبرقرار 
 

ھا و   تماسنیاز ا. ندی نمای معرفی رھبران فکرایھا   گروهگری شما را بھ دتوانند ی غالبا می مدنیھا  سازمانرھبران
 ای شما ی انتخاباتیھا تی از فعالیبانیھا بھ پشت  گروهگری دبی ترغی براگردد، ی کھ توسط آنھا برقرار مییھا ارتباط

  . دی آنھا از خود استفاده کنتیاعالم حما
 
   ی مدنیھا  کار با سازمانی برایقواعد 
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  :دی در ذھن داشتھ باش،ی مدنیھا  را در ھنگام کار با سازمانری زقواعد
 
 با یدرخواست.  انجام دھندیریگ اندازه  ملموس و قابلیھا  شما کمکی انتخاباتیھا تی کھ بھ فعالدیاز آنھا بخواھ ) ١

  .  بھ شما کمک خواھد کردت،ی از تعھد دو پھلو و مبھم بھ حماشتری باریھزار امضا، بس
 
مطمئنا شما .  است کھ تعھد کرده آن را انجام خواھد دادیجام کار واقعا در حال انی کھ ھر سازماندیمطمئن شو ) ٢
  . زدی بھ ھم برتانیھا ھا، برنامھ  سازماننی از ایکی انجام نادرست کارھا توسط ای ی بھ خاطر بدقولدیخواھ ینم
 
 انتانیحام کمک بھ یاگر برا.  دو طرفھ استیا  جاده،ی مدنیھا  کھ ارتباط شما با گروهدی داشتھ باشادیبھ  ) ٣

 در یقاعده اصل. دینی آنھا را نبگری دد،ی داشتھ باشازی ممکن است مرتبھ بعد کھ بھ کمک آنھا ند،ی انجام ندھیکار
  ».دی کمکشان کندیا  کھ دادهی از قولشی و بدی بدھقولبھ آنھا کمتر « است کھ نیھا ا  سازماننی با ایھمکار

 
  ی ستاد انتخاباتیزیر بودجھ 
 

 انجام نھی ھزدی بھ ھمراه خواھد داشت، بایا نھی ھزد،یدھ ی صورت می مبارزات انتخاباتنی کھ در حیر ھر کابایتقر
 مبارزات ی را برای کلیا  و بودجھدی بزننی تخمد،ی بھ انجام برساندی داردی را کھ امیی کارھانی از اکیھر 

 یستی لدی آل باشد، بلکھ بادهی ایھا و خواست از آرزوھا یستی لدی ستاد نباازیبودجھ موردن. دیی نمانی معیانتخابات
سند بودجھ .  داشتدی خواھازی خود، بھ آنھا نی طرح انتخاباتیساز ادهی پی باشد کھ براییزھای از آن چانھیگرا واقع

 بدون یھا نھی و ممانعت از ھزی مالکنندگان نی تامی براھا نھی ھززانی منیی مخارج، تعیریگیمکتوب، تنھا ابزار پ
 کھ در چھ دی کننیی کرده و تعی خود را بررسی انتخاباتمی و تقویبرنامھ زمان. توسط نامزد و ستاد ھستندفکر 

 ھفتھ بھ ھفتھ بودجھ خود، ای ماه بھ ماه یدھ  با سازمان.  داشتدی خواھازی خود، بھ پول نیھا تی از فعالیا مرحلھ
 از بروز مشکل ق،ی طرنیاز ا.  داشتدی خواھازی نین کھ بھ چھ مقدار پول و در چھ زمادی کنینیب شی پدیتوان یم
 ستاد خواھند دانست کنندگان ی مالنی کرد و تامدی خواھیری پول جلوگانی مربوط بھ قطع شدن جریھا ی سختیمیقد

  . باشد ی مازی مورد نیکھ چھ مقدار پول و در چھ زمان
 

 یآور جمع  احتمال عدمی کم کردن اثرات منف بھ منظورنیی باال، متوسط و پایا  بودجھیھا  طرحی طراحنیھمچن
 صرف مخارج، از ھدر رفتن یھا تی اولوجادی با ادیتوان ی خصوص منیدر ا.  استی ضرور،ینیب شیپول طبق پ

 .دی کنیری جلوگی اضطراریھا تیپول در وضع
 بھ ارتباط با  مربوطیھا تی از وجوه خود را صرف فعالی بخش بزرگدی بای ستادھا در ھر زماننھ،ی زمنی ادر
 کمتر از دیھا با  و تلفنی کارمندان دفتر،ی اداریھا  لوازم و دستگاهلی از قبیی اجرایھا نھیھز. ندی نمادھندگان یرا

 غاتی مربوط بھ تبلیھا نھی شامل ھزدھندگان، ی رابا ارتباط یھا نھیھز. درصد مبلغ بودجھ را شامل شوند ٢٠
 ھر ستاد را بھ خود یدرصد از منابع مال ٨٠ تا ٧٠ دیخانھ با بھ  خانھغاتی و تبلیجات چاپ  نوشتھ،یونیزیتلو

  . گرددھا ی نظرسنجنی و ھمچنھی اولقاتی صرف تحقدی بازیدرصد از بودجھ ن١٠حداکثر . اختصاص دھد
 

   ستادی مالنیتام● 
 

 شده و مشخص یآور کنندگان بالقوه جمع  نام کمککیستماتی است کھ در آن، بھ طور سیندی ستاد، فرآی مالنیتام
 فرد در نی کمک کنند و بھترزانی بھ چھ متوانند ی مکی ھر دھند، ی پول میلی از آنھا بھ چھ دلکی کھ ھر گردد یم
 ی مالنی برنامھ تامکی بھ ی انتخاباتودجھھر ب. ستی کی از وی درخواست کمک مالی ستاد برای اعضاانیم

  . داردازی شود، نقی بھ ستاد تزردی بایمان چھ مقدار پول و در چھ زنکھیھمزمان بھ منظور ا
 

 را مورد ھدف دھندگان ی کنند کھ رایریگ  ھدفیا وهی را بھ ھمان شی مالکنندگان نی تامدی ستاد بای و اعضادایکاند
 شما کمک کنند، در ی انتخاباتیھا تی کھ ممکن است بھ فعالی در رابطھ با افراددیدو عامل مھم را با. دھند یقرار م

و لذا ( دھند ی بار در انتخابات بھ نامزد شما راکی توانند ی متنھا کھ دھندگان ی اوال، برخالف راد؛یداشتھ باشنظر 
نکتھ .  را بھ ستاد شما اھدا کنندی مختلفری مقادتوانند یکننده م ، افراد کمک) برابر ھستندگری ددھندگان یبا ھمھ را
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 اما افراد د،یا دا شدهی باشند کھ شما در آن جا کاندیا ساکن منطقھ دی بادھندگان ی کھ رای است کھ در حالنیدوم ا
  .  کنندی زندگیی در ھر جابای تقرتوانند ی شما می انتخاباتیھا تیکننده بھ فعال کمک

 
 افراد بھ نیا.  ھستنددای بھ کاندکی نزدی و ھمکاران شغلی خانواده، دوستان شخص؛ی مالکنندگان نی گروه تامنیاول

  . شناسند ی می را بھ طور شخصدای خواھند پرداخت کھ کاندیبھ کمک مال لی دلنیا
 

 یطور مثال کسان  بھتوانند ی منھایا. شوند ی منتفع مدای از انتخاب شدن کاندمای ھستند کھ مستقی گروه، افرادنیدوم
 معتقد باشند کھ اید  آنھا گردبی نصی در انتخاب شدن وی مالی داشتھ و منفعتدای با کاندی مالیا باشند کھ رابطھ

  . افتی خواھد شی فرد افزانی آنھا با انتخاب ایقدرت شخص
 

 ھستند ی ھمان سازمانی غالبا اعضانھای دارند، ادای با کاندیکسانی کیدئولوژی ادگاهی ھستند کھ دی سوم کسانگروه
  .  عضو آن استدایکھ کاند

  
 

 ی خواھان آن ھستند کھ وای شما مخالف بوده یدای کاندیت انتخابای رقباای بی ھستند کھ با رقی گروه، افرادنیآخر
 ی بھ عنوان ابزاری وی انتخاباتیھا تی شما موافق نباشند، اما بھ فعالیدای با کاندنھایممکن است ا. مغلوب گردد

 لی بھ ھر دلای موضوع خاص، چقدر نامناسب است، کی شما در رابطھ با بی رقکند ی کھ مشخص مکنند ینگاه م
  .  شما، ممانعت بھ عمل آورندبی خواھان آن ھستند کھ از برنده شدن رق،یگرید
 

 نی گاه اچی است کھ ھنی اکنند، ی نمی کمک مالیاسی سیھا تی افراد بھ فعالنکھی ایمالحظھ برا  قابللی دلنیتر مھم
 ،ی کھ فرد خاص»دانند یم« کھ کنند ی گونھ احساس منی غالبا ای انتخاباتینامزدھا. امر از آنھا خواستھ نشده است

 غالبا نیا.  درخواست کمک نخواھند کردی و لذا از وستی کمک برخوردار نی از توان مالایکمک نخواھد کرد 
 نی از اکیدر رابطھ با ھر .  استی منابع مالیآور   از جمعزی از درخواست کمک و لذا پرھزی پرھی براھیتنھا توج

 فرد مزبور در ایآ. ستی درخواست کمک چی براوهی شنی کھ بھتردیینما مشخص دی بالقوه، بای مالکنندگان نیتام
 حی ترجای خواھد کرد؟ آی از دوستانش کھ عضو ستاد باشد، کمکیکی با داری در دی حتای دای با خود کاندتمالقا

با  آنھا ارسال کرده و سپس ی را برای اطالعات عمومی برخدی باای خاص شرکت کنند؟ آی کھ در مراسمدھند یم
  د؟ی شخصا با آنھا مالقات نمادی بادای کاندایآنھا تماس گرفت 

 
 ی بداند کھ برادی بادایکاند.  استدای خود کاندگران،ی درخواست پول از دی فرد برانی از موارد، بھتریاری بسدر

نند کھ خود  ک»یگذار ھیسرما «ی انتخاباتیھا تی کھ در فعالخواھد ی مانشی بلکھ از حامکند، ی نم»یوزگیدر«پول 
 دای کاندی برایگذار ھی سرمانیاگر ا.  کرده استیگذار ھی از پول و زمانش را در آن سرمایا  بخش عمدهیو

   او ارزش نداشتھ باشد؟انی حامیباارزش باشد، چرا برا
  
 

 کھ یشخص.  بخش مربوط بھ درخواست پول است،ی مالیھا  کمکیآور  بخش جمعنیتر  است کھ مشکلواضح
 کند نی ستاد تمری از اعضایکی کار را با نی ابتدا ادی درخواست را از افراد مختلف بھ عمل آورد، بانی اخواھد یم

 بھ شما کمک نی تمرنی کھ ادی باشمئنمط.  آورد، ارائھ کندتوان ی کمک نکردن می کھ برایھیو آن فرد ھر توج
  .دی کنتی را ھدای مالیھا  کمکیآور  جلسات جمعیشتری و با تسلط بدی باشتر پروا ی بکند یم
 

  : دی قواعد را در ذھن داشتھ باشنی ای مالیھا  کمکیآور  خود در رابطھ با جمعیھا تی در فعالدی باشما
 
وگو را در   گفتدی کنی سعکند، ی نمتی از حزب شما حماای مواضع شما یکننده بالقوه، از برخ اگر فرد مشارکت ) ١

  . دیھ در آنھا مشترک باش کدی ادامھ دھی مالحظاتایمورد مسائل 
 
 کھ مدنظرتان است، یزی باالتر از چیالبتھ بھتر است کھ مبالغ کم. دیی را درخواست نمایمقدار مشخص ) ٢

  .دی کنافتی کمتر از آن درییھا  درخواست نموده و کمکی کماری مقدار بسنکھی تا ادیدرخواست کن
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 ی و چگونھ در دسترس شما قرار خواھد گرفت و فرد مشخصی کھ پول، چھ زماندیکننده بپرس از فرد مشارکت ) ٣

 کھ افراد، ستی نندی شما چندان خوشای برارای بخش است، زنیتر  قسمت، مھمنیا. دیی وصول آن مقرر نمایرا برا
 بھتر و د،ی پول را بھ دست آوردی بتوانتر عیر است ھر چھ سیھیبد.  بگذارندی پاریدو ماه بعد تعھدات خود را ز

  . تر است نمطمئ
  
 
 از آن است کھ نانی حصول اطمیراه برا) نیتر و ارزان (نی بھترنیا. دیھرگز و ھرگز تشکر را فراموش نکن ) ۴

  .کنند ی و احترام شما را درک مشوند یاند، احترام م  کھ بھ شما دادهی پولزانی فارغ از م،ی مالکنندگان نیتام
  

.  مشھور حضور داردی فردای ی ملی کھ در آنھا، رھبرکنند ی استفاده مییھا یھمانی مای ھا یی غالبا از گردھماھا ستاد
.  استی بالقوه مالیھا کننده  کسب اطالعات درباره کمکی خوب برااری بسی روش،ی درخواست کمک مالیھا نامھ

ت کھ پاسخ  راحت اساری آن، بسکننده افتی فرد دریبرا رای زد،یممکن است بھتر باشد در نامھ درخواست پول نکن
 از یکی کھ دیسیتر است، لذا در نامھ بنو  سختاری فرد، بسکی اندازد، اما نھ گفتن بھ رونی داده و نامھ را بیمنف

  .  خواھد کردیریگی با درخواست مالقات پای ی نامھ را با تماس تلفننی ستاد، ایاعضا
 
 بھ شھروندان متوسط و ی مالیھا  کمکیورآ   جمعی را براییھا  است کھ نامھی نکتھ فوق، حالتی استثنا براکی

 یھا  شما بھ کمکی اتکای را راجع بھ چگونگی چرا کھ اگر مطبوعات، مطالبد،یکن ی جامعھ ارسال میعاد
 بھ حساب ی انتخاباتغاتی تبلینوع بھ شما نخواھد شد، بلکھ ی نھ تنھا سبب شرمندگسند،ی بنویشھروندان معمول

  . دیآ یم
 

  .دی کسب پول را از دست ندھیھا  است کھ ھرگز فرصتنی بخش انی در ا سفارشنیآخر
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   ی دائمیھا تیفعال● 
 

 دی کارھا، بانی از ای انجام برخیبرا. ردی انجام گدی بای انتخاباتیھا تی وجود دارد کھ در طول فعالیادی زیکارھا
 در زهی انگجادی اشکال ای تماملی کارھا، از قبنی ا ازیاریبس.  ستاد صبر کردیھا تیتا زمان شروع فعال

  .  موثرتر خواھند بودرند،ی انجام گت بھ روز انتخاباکی نزدی کھ در روزھای در صورتدھندگان، یرا
 
 یھا تی فعالی از زمان واقعشی کھ پی در صورتگری دی از کارھایاری و بسدھندگان ی حال، اقناع رانی ابا

 لی و مثال تحلقاتی از کارھا، از جملھ تحقیبرخ. تر صورت خواھند گرفت  راحتاریند، بس آغاز شده باشیانتخابات
  .  انجام دادیتھا قبل از آغاز مبارزات انتخابا  سالتوان ی را میانتخابات قبل

 
 یندی بھ عنوان فرآیاسی سیھا تی کھ بھ فعالی و احزاب، در صورتی احتمالی، نامزدھا  در انتخاباتروزی پافراد

رھا . شود ی انتخابات آغاز منی روز بعد از آخر،یانتخابات بعد.  منتفع خواھند شداری نگاه کنند، بسوستھیمداوم و پ
 باشد و   مشکلاری کار، بسنی سبب خواھد شد کھ اخابات، تا زمان آغاز چرخھ انت،یکردن کار مبارزه انتخابات

 یدر ادامھ، فھرست. افتی کاھش خواھد رند،ی انجام گیخوب بھ ی انتخاباتیھا تی فعالنی از اکی ھر نکھیاحتمال ا
 قبل توان ی را مھا تی کدام فعالنکھی در رابطھ با اییشنھادھای پزی انجام دھد و ندی کھ ستاد شما باییمحدود از کارھا

آن را  ای دی فھرست اضافھ کننی را بھ ای موارددیتوان یم.  انتخابات شروع کرد، آمده استیاز زمان آغاز عمل
  .دی دھریی خاص خودتان تغطی شرایبرا
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 یریگ جھینت 
 کتاب را نی کھ از ابتدا ای در صورتیاما حت.  شده استیآور  جمعیادی زاری راھنما، اطالعات بسچھ  کتابنی ادر

 خود صرف ینوشتن برنامھ انتخابات ی زمان الزم را برانی و ھمچندیکامال خوانده و سپس آن را قدم بھ قدم اجرا کن
 داشتھ ی اگر تجربھ انتخاباتیحت. دیا  وجود خواھند داشت کھ از آنھا غافل ماندهی احتماال باز ھم نکات مھمد،یکن

با . دی کنینیب شی خواھد داد را پی روی انتخاباتیھا تی آن چھ در طول فعالدی ممکن است کھ بتوانری باز ھم غد،یباش
 جوع خود ری بھ برنامھ انتخاباتزی کتاب و ننی بھ ادی باد،ی و مطرح شدن سواالت جدیت انتخابات مبارزاشرفتیپ

  دیکن
  
 . 

  :  عبارتند ازی در ھر انتخاباتمی مفاھنیتر  چند جملھ، مھمدر
  
 
 آنھا ساده ی کھ اجرایی کل تصور کرده و سپس آن را بھ اجزاکی را بھ صورت ی انتخاباتیھا تیابتدا فعال ) ١

  . دیی نمامیباشد، تقس
  
  
 
 نانھیب  واقعی برنامھ انتخاباتکی را در ی استراتژنی و ادی بسط دھیروزی پی را برایا نانھیب  واقعی استراتژدیبا )٢

  . دییمکتوب نما
  
  
 
 اقناع  ودھندگان ی ارتباط با رای بوده و کار مشکل برقراری برنامھ انتخاباتنی ای بھ دنبال اجرادی بانکھی اتاینھا ) ٣

  . دیآنھا را بھ انجام برسان
  
 

 ،ی انتخاباتیھا تی مراحل سبب خواھد شد کھ در استفاده از منابع زمان، پول و افراد در دسترس در فعالنی اانجام
 شما در جھت اقناع ی انتخاباتیھا تی فعالشتری بییھا، سبب کارآ  گامنی ایریگیپ. دی کارآمدتر عمل کناریبس
 یروزی خوب در راه پی مراحل موجب شروعنیدر نظر داشتن ا.  نامزد شما خواھد شدیتر بھ بردھندگان یرا

  .خواھد بود
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  ی انتخاباتقاتی مربوط بھ تحقیھا پرسش● 
  
 

 و ی انتخاباتیھا تی خاص فعالطیاند کھ بھ ستاد، در درک شرا  شدهی سواالت خاص طراحی سرکی قسمت، نی ادر
 مناسب ،ی انتخاباتتی ھر گونھ فعالی سواالت، برانیھمھ ا.  کمک خواھد کردانھ،یگرا اقع وی استراتژکیبسط 

 کھ ممکن است مغفول گذاشتھ دیری نظر بگدر را ییای سواالت زوانی ھمھ ای با بررسدیتوان ینخواھد بود، اما م
  . دیباش

 
 یدر برخ.  استازی نقی آنھا، بھ انجام تحقی جواب بھ مابقی اما براد،یدان ی سواالت را از قبل منی از ای برخپاسخ

 کار نی بھ عنوان آخردی کار را تنھا بانی البتھ اد،ی بزننی سوال معکی در پاسخ بھ یا  حدس عالمانھدیموارد، با
 بھ سواالت یدھ  و پاسخقاتی تحقنی انجام ای را برای محدوده زمانکی است کھ نینکتھ مھم ا. دیممکن انجام دھ

  . دی باشبندی بھ آن پا کرده ونییتع
 
  ی انتخاباتنیقواعد و قوان ) ١
  
 

  نوع انتخابات ) الف
 
   است؟ ی انتخابات، از چھ نوعنیا) ١
  ) چند گانھای نفره است کی یندگی نما،ییدای بھ صورت کاندای است یبھ عنوان مثال، بھ صورت حزب(
 
   است؟ ازی نی رازانی در انتخابات بھ چھ میروزی پیبرا) ٢
  ) داردازی شده در صندوق نختھی ری آراتی بھ اکثرای است ازی نی نسبتیعنوان مثال تنھا بھ اکثربھ (
 
  رند؟یگ ی صورت می بر سر کسب چند کرس،ی انتخاباتیھا  رقابتنیا) ٣
  )ی چند کرسای است ی کرسکی کسب ی براایبھ عنوان مثال آ (
 
   کرد؟دی عمل خواھمی تکی از ین عضو بھ عنواای پرداخت دی بھ رقابت خواھیی بھ تنھاایآ) ۴
 
  ست؟ی چد،یپرداز ی کھ بر سر آن بھ رقابت می منصبیھا تی و مسوولفیوظا) ۵
 
   ی انتخاباتنیقوان) ب
 
  نام ثبت) ١
 

   است؟ینام تا چھ زمان مھلت ثبت) ١-١
 

   است؟ازی نی بھ چھ مدارک،یداتوری کاند  ثبتیبرا) ٢-١
 
   بودجھ نیتام) ٢
 

   کمک افراد بھ ستاد وجود دارد؟زانی در رابطھ با می قانونای ی حزبتی محدودایآ) ١-٢
 

  )ی حزبای یقانون( داشتھ باشند؟ ییھا یژگی چھ ودی گزارش شده بای مالیھا کمک) ٢-٢
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   است؟ی تا چھ زمانی مالیھا  کمکنی تام مھلت ثبت)٢-٣
 
   ی انتخاباتیھا تیفعال) ٣
 

  ھا وجود دارد؟  بھ رسانھی در ارتباط با دسترسینیچھ قوان) ١-٣
 

  د؟یگو ی چھ میغاتی تبلیھا  روشگری دای یغاتی تبلی بلندگودار، پوسترھا، تابلوھایھا لیقانون در مورد اتومب) ٢-٣
 
  روز انتخابات ) ۴
 

  کنندگان وجود دارد؟  تعداد شرکتی برای معتبر بودن انتخابات، الزامی براایآ) ١-۴
 

  دھند؟ ی مانی بھ کار خود پای کرده و چھ زمانیریگ ی شروع بھ رایزمان چھ ،ی اخذ رایھا صندوق) ٢-۴
 

  ست؟ی در روز انتخابات چی انتخاباتتی مربوط بھ فعالنیقوان) ٣-۴
 

  ست؟ی چیریگ ی مکان رایکی در نزد،ی انتخاباتتی مربوط بھ فعالنیقوان) ۴-۴
 

   آن است؟جی انتخابات و معتبر بودن نتای مسوول اجرایچھ کس) ۴-۵
 

   وجود دارد؟ی خاصیدھ ی رایھا  در حوزهای ی حوزه انتخاباتنی در ای سابقھ تقلب انتخاباتایآ) ۴-۶
 
   یحوزه انتخابات ) ٢
 

  ی حوزه انتخاباتطی شرافیتوص) الف
  
 
  ) منطقھیسنجش بزرگ( تا کجا است و چقدر است؟ قای دقی حوزه انتخاباتییایمحدوده جغراف) ١
 
   ست؟ی چ حوزهیکیزی فیھا یژگیو)٢
  ...) وی کوھستانای فالت است ،یی روستاای است ی شھریا  منطقھایبھ عنوان مثال، آ(
  
  
 
   باشد؟رگذاری وجود دارد کھ بر منطقھ تاثیتی با اھمیطی عوامل محایآ) ٣
 
   منطقھ چگونھ است؟ی اقتصادطیشرا) ۴
 
   داشتھ است؟ یریی تغرای اخی اقتصادطی شراایآ) ۵
  )امت وخایدر جھت بھبود (
 
   کرده است؟ریی تغرای منطقھ، اختی کل جمعایآ)۶
 
  ونقل چگونھ است؟  حملستمی ستیوضع) ٧
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   در رابطھ با منطقھ در دسترس است؟یگریچھ اطالعات د) ٨
 
   چگونھ است؟ی حوزه انتخاباتیاسی سیدورنما) ب
 
   ھستند؟ی در منطقھ چھ کسانیاسی سگرانیباز) ١
 
   چگونھ است؟ی ملای یا نطقھ م،ی محلیاسی احزاب سطیشرا) ٢
 
   ھستند؟ی منطقھ چھ کسانیرھبران مدن) ٣
 
   ھستند؟ی منطقھ چھ افرادی تجارشتازانیپ) ۴
 
   در نظر آورد؟ی بھ عنوان رھبران فکرتوان ی را میگریچھ افراد د) ۵
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  آورند؟ ی بھ دست می اطالعات خود را از چھ منابعدھندگان یرا)ج
 
   دارند و کجا ھستند؟ی بوده، چھ شغلی چھ کسان،ی محلیھا کنندگان از رسانھ استفاده) ١
 
  کند؟ ی را کنترل می محلیھا  رسانھیھا ی خروجیچھ کس) ٢
 
   ھستند؟ی چھ کساندھند، ی پوشش می محلیھا  رسانھیھا ی خروجی انتخابات را برانی کھ ایگزارشگران) ٣
 
  شوند؟ ی پخش می چھ زمان،ی خبریھا برنامھ) ۴
 
   در ماه است؟ی چھ روزای در روز، یھا توسط گزارشگران چھ ساعت  فرستادن گزارشییزمان نھا) ۵
 
   دارند؟ی انتخاباتیھا تی درباره فعالیدگاھیھا چھ د رسانھ) ۶
 
   را چگونھ پوشش خواھند داد؟ی انتخاباتیھا تیھا، انتخابات و فعال رسانھ) ٧
 
   از رقبا خواھند پرداخت؟یبانی بھ پشتکی بوده و کدام دای کاندیمطبوعات، حام از کیکدام ) ٨
 
  ند؟ی گوناگون نمایھا  در رسانھغاتی تبلدی اقدام بھ خرتوانند ی مقی از چھ طر،ی انتخاباتیستادھا) ٩
 

 یدر برخ.  استازین قی آنھا، بھ انجام تحقی جواب بھ مابقی اما براد،یدان ی سواالت را از قبل منی از ای برخپاسخ
 کار نی بھ عنوان آخردی کار را تنھا بانی البتھ اد،ی بزننی سوال معکی در پاسخ بھ یا  حدس عالمانھدیموارد، با

 بھ سواالت یدھ  و پاسخقاتی تحقنی انجام ای را برای محدوده زمانکی است کھ نینکتھ مھم ا. دیممکن انجام دھ
  . دی باشبندی کرده و بھ آن پانییتع
 
   دھندگان یرا)٣
 

 و در ری خای وجود دارد ی احتمالدھندگان ی از رایقی فھرست دقای دھندگان، ی در ارتباط با رای اطالعاتایآ)الف
  باشد؟ ی می نھادای چھ فرد اری اطالعات در اختنی کھ پاسخ مثبت است، ایصورت

 
 مختلف چگونھ یاسی از احزاب ستی حمازانی مایاند،   شدهمی احزاب مختلف چگونھ تقسانی در مدھندگان یرا) ب

  است؟
 
   دھندگان ی رای مردم شناختیھا یژگیو)ج
...)  و تی سن، جنس،ینی دنھیزم شی پ،ی نژادای ی قومیھا نھیزم شی آموزش، شغل، پزانی م،یمثل سطوح درآمد(
  ست؟یچ
 
   چگونھ است؟دھنده ی جامعھ راییای جغرافماتیتقس) د
  )ند؟ک ی می در کجا زندگیچھ کس (
 
   است؟شتری بگرانیھا، از د  از گروهکی دادن کدام  یاحتمال را) ه
 
   دارند؟ییھا یژگی ھستند و چھ وی شما چھ کسانانیحام) و
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   چھ تعداد ھستند؟بای داشتھ و طبق اطالعات موجود، تقرییھا یژگی ھدف، چھ ودھندگان یرا) ز
 
  ھا ھستند؟  کدامی مھم حوزه انتخاباتیھا سازمان) ح
 
  ستند؟ی مردم چی و سرگرمحی تفریاشکال اصل) ط
 
  کنند؟ یمردم در کجا کار م) ی
 

  کنند؟ ی مدیمردم از کجا خر) ک
 
 از منطقھ ی خاصی در نواحھا، نینش  آپارتمانایآموزھا   مثل افراد مسن، دانشی خاصی مردم شناختیھا  گروهایآ) ل

  ساکن ھستند؟
 
   داشتھ است؟یری چشمگراتیی تغیبات حوزه انتخایتی جمعاتی خصوصرای اخایآ) م
  
  
  
  
 
  انتخابات گذشتھ) ۴
 

  اند؟  منصب پرداختھنی بھ رقابت بر سر کسب ایدر انتخابات گذشتھ، چھ کسان) الف
 
   انتخابات گذشتھ چھ بوده است؟جینتا) ب
 
   در انتخابات گذشتھ چھ مقدار بوده است؟ی درصد مشارکت مردم )ج
 
  ھا در انتخابات قبل چھ تعداد بوده است؟ صندوق شده بھ ختھی ریتعداد آرا) د
 
   بود؟ازی نی در انتخابات بھ چھ تعداد رایروزی پیدر انتخابات گذشتھ، برا) ه
 
   منطقھ چگونھ بوده است؟نی مناصب در اگری دی انتخابات براجینتا) و
 
  م داشتھ است؟ با ھی مشابھ در انتخابات گذشتھ چھ تفاوتی صورت گرفتھ از نامزدھاتیسطح حما) ز
 
   یانتخابات فعل) ۵
 

  موضوعات) الف
 
   را دارند؟تی اھمنیشتری بدھندگان ی رای برایچھ موضوعات محل)١
 
   را دارند؟تی اھمنیشتری بدھندگان ی رای برای ملای یا چھ موضوعات منطقھ) ٢
 
  ست؟ی چدھندگان ی راانی دادن در می رای برای اصلیزشیعامل انگ) ٣
 



 

 59 

   چگونھ است؟دھندگان ی رای روحطی و شراھیروح) ۴
 
   درباره رھبران حزب دارند؟ی چھ احساسدھندگان یرا) ۵
 
   دارند؟ی درباره رھبران ملی چھ احساسدھندگان یرا) ۶
  
 
  ھا  رقابتریسا) ب
 
ھا چھ   انتخاباتنی اگر پاسخ مثبت است، اشود؟ ی انتخابات برگزار منی ھمزمان با ا،یگری دیھا  انتخاباتایآ) ١
   بر انتخابات شما دارد؟یریاثت
 
  اند؟  برپا کردهی در حوزه انتخاباتیغاتی تبلی ستادھایگریچھ کسان د) ٢
 
   وجود دارد؟ی انتخاباتی ستادھاگری با دی در ھماھنگییھا تیھا و مز چھ فرصت) ٣
  
 
  نامزد شما) ۶
 

   و سوابق نامزد شما چگونھ است؟نھیشیپ) الف
 
  .دی بھ دست آورادی کاندی از کودکیاطالعات) ١
 
  .دی را شرح دھدای کاندالتیسطح تحص) ٢
 
  .دی را شرح دھدای کاندیسابقھ کار) ٣
 
  .دیدھ  مختلفشان را شرحیھا یژگی و وطی و شرادای کاندکیبستگان درجھ ) ۴
 
   خواھند داشت؟ی انتخاباتیھا تی در فعالی چھ نقشدایخانواده کاند) ۵
 
  دار بوده است؟  را عھدهی انتصابای ینتخاب ای قبال مقام دولتدای کاندایآ) ۶
 
  ؟)ی منفایمثبت (اند   چھ گفتھدای درباره کاندگرانید) ٧
 
   داده است؟ی مھمیھا ی چھ راای مطرح کرده، ی را بھ صورت عمومی چھ اظھارات مھمدایکاند) ٨
 
   وجود دارد؟دای کاندی گذشتھ از سوی سابقھ عمل بھ تعھدھاایآ) ٨
 
   باشند؟ی ناراضای بوده ی راضدای وجود دارد کھ از کاندی خاصدھنده ی گروه راایآ) ٩
 

   دارد؟ی حکومتی نھادھاری ساای سیھا، پل  در دادگاهیا  سابقھدای کاندایآ) ١٠
 

   اعالم کرد؟ی آن را بھ صورت عمومتوان ی مای چگونھ است و آدای کاندیدھ یسابقھ را) ١١
 

   مشھور است؟یکیاندازه بھ ن  تا چھی و وستی چشود، یختھ م با آن شنادای کھ کاندیزی چنیبھتر) ١٢
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   انجام داده، کدامند؟دای کھ کاندی مھمی بزرگ و کارھای عمده، دستاوردھایھا تیموفق) ١٣

 
 در جمع عموم، ی وای آزی و نگذارد؟ ی مشی از خود بھ نماکیزماتی کاریا  در مالقات با مردم، چھرهدای کاندایآ) ١۴

  کند؟ ی م صحبتیبھ خوب
 

   رقبا بھ آن بپردازد؟ی قبل از آگاھدی وجود دارد کھ ستاد بادای در گذشتھ کاندی نکتھ منفچی ھایآ) ١۵
  
  
 
   چگونھ است؟ازی در منابع موردندای ستاد و کاندتیوضع) ب
 
   خواھد شد؟نی از کجا تامدای کاندیمنابع مال) ١
 
   خواھد کرد؟ی مالیھا کمک یآور  را صرف جمعی زمانزانی واقعا چھ مدایکاند) ٢
 
   است؟ییھا  عضو چھ سازماندایکاند) ٣
 
   ستاد انجام دھند؟ی براتوانند ی میھا چھ کمک  سازماننیا) ۴
 
   کمک خواھند کرد؟ی احتماال بھ ستاد انتخاباتیاسی کدام فعاالن سایھا  چھ سازمان) ۵
 
  ست؟ی چی بالقوه و قطعکنندگان ی مالنی تامیو مقدار پول از سنیشتری بیآور  جمعی راه برانیتر نھیھز کم) ۶
 
  ست؟ی چی بالقوه و قطعیھا کننده  کمکی مقدار پول از سونیشتری بیآور  جمعی راه برانیتر نھیھز کم) ٧
 
   کار وجود دارد؟ی در ابتدای پولایآ) ٨
 
  د؟ی بھ دست ستاد خواھد رسی چھ زمانبی بھ ترتیمنابع مال) ٩
 

  چگونھ است؟ ستاد ینگی نقدانیجر) ١٠
 

   خواھند گذاشت؟ینگی نقدانی بر جریری و چھ تاثدی خواھند گردیآور  جمعی چھ زمانی مالیھا کمک) ١١
  
  
  
  
 
   متنفر است؟ییزھای عالقھ دارد و از چھ چییزھای بھ چھ چدا،یکاند) ج
  
 
  ی اصلیرقبا )٧
 

   ھستند؟ی چھ کسانی اصلیرقبال) الف
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   چگونھ است؟ی اصلی رقبانھیشیپ) ب
 
  .دی رقبا را شرح دھالتیسطح تحص) ١
 
  .دی دھحی رقبا را توضیمشاغل قبل) ٢
 
  .دی رقبا در گذشتھ را شرح دھی انتصابای یمناصب انتخاب) ٣
 
   رقبا در گذشتھ چگونھ بوده است؟یدھ یسابقھ را) ۴
 
  د؟ان  دادهی مھمیھا ی چھ راای کرده انی در سطح عموم بیرقبا در گذشتھ چھ اظھارات مھم) ۵
 
   وجود دارد؟ی حکومتی نھادھاگری دایھا   در دادگاهی اصلی از رقبایا  سابقھایآ) ۶
 
   کرد؟یبردار  رقبا بھرهنھیشی در پی از چھ نکتھ منفتوان یم) ٧
 
   در انتخابات استفاده خواھند کرد؟ی رقبا از چھ منابع )ج
 
   خواھند کرد؟نیم خود را چگونھ تای انتخاباتیھا تیآنھا بودجھ ستادھا و فعال) ١
 
   برخوردارند؟یگریرقبا از چھ منابع د) ٢
  

  ییای جغرافیریگ  ھدفیشناس روش● 
 

 یریگ ھدف: گام سوم« کھ در ،ییای جغرافیریگ  سھ شاخص مھم در ھدفیریگ  روش اندازهوست،ی پنی ادر
  .گردد ی مانی داده شد، بحی توض»دھندگان یرا
 
جا کھ تنھا  از آن. دھند ی می کھ در عمل راطی واجد شرادھندگان یاز را ی مشارکت برابر است با آن درصدزانیم

 گذشتھ یھا  رفتار آنھا در دورهی بررس،ی حوزه در انتخابات آتکی دھندگان ی رفتار رایابی ارزی شما برایراھنما
 ینیب شی پریمول ز با استفاده از فردیتوان ی را مخابات شرکت افراد در انتزانی میانتخابات است، لذا بھ طور کل

  :دیکن
 
  :کھ در آن)  ضربدر دوطی واجد شرادھندگان  یمتوسط را( بھ میتقس) ٢ یعالوه تعداد آرا  بھ١ یتعداد آرا(
 

  . انتخابات گذشتھنیھا در آخر  شده بھ صندوقختھی ریتعداد آرا= ١ ی آراتعداد
 

   قبل آخرھا در انتخابات ما  شده در صندوقختھی ریتعداد آرا= ٢ ی آراتعداد
. 

  .ی در حوزه انتخاباتطی واجد شرادھندگان یتعداد کل را = طی واجد شرادھندگان یرا
 

 یریگ  ھدفمیاگر بخواھ. دھد یکنندگان را در دو انتخابات گذشتھ نشان م  تعداد شرکتنیانگی فرمول، منی ان،یبنابرا
 ،ی بھ دوره فعلکی انتخابات نزدیعنی ر،یخابات اخ بھ انتیشتریھا وزن ب  فرمولنی در ادی بام،ی انجام دھیقی دقاریبس

 .میاختصاص دھ
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 کھ از می را مدنظر قرار دھی است کھ انتخاباتتی نکتھ حائز اھمنی ا،ی مشارکت انتظارزانی میریگ  اندازهدر
 ییاھ یژگیتر و  قبلیھا  در دورهی اگر انتخاباتنیبنابرا.  برخوردار باشدی مشابھ با انتخابات جارییھا یژگیو

  .توان آن انتخابات را مدنظر قرار داد ی داشتھ باشد، در فرمول باال می بھ انتخابات جارتر کینزد
 
 یریگ  با جھتی احزابای بھ نامزدھا وستھی کھ پی حوزه انتخاباتکی در دھندگان یدرصد را  برابر است با٣»نمود«

 ی پارامتر مساونیزاب قدرتمند وجود دارند، ا کھ احییدر مناطق و کشورھا. دھند ی م ی شما رایدایمشابھ کاند
 یبرا. باشد ی از آن مشتری بای در دو انتخابات ب حزکی یداھای کاندی کسب شده توسط تمامی آرای تمامنیانگیم
  : مثال نشان داده شده استکیصورت   کھ بھشود، ی استفاده مری حوزه، از فرمول زکی» نمود «نییتع
 
)DemLeg٢٠٠۵ + DemPres٢٠٠۶ + DemGov٢٠٠٧ + DemMayorکھ در آن، ۴ بر میتقس -) ٢٠٠٧ 

  :میدار
 

Demleg ٢٠٠۵=  حوزه نیدر انتخابات کنگره در ا» حزب دموکرات «یدای کاندلھی کسب شده بھ وسیدرصد آرا 
  -٢٠٠۵در سال 

 
DemPres٢٠٠۶=   یور جمھاستیدر انتخابات ر» حزب دموکرات «یدای کاندلھی کسب شده بھ وسیدرصد آرا 

  .٢٠٠۶ حوزه در سال نیدر ا
 

DemGovدر انتخابات مربوط بھ فرماندار » حزب دموکرات «یدای کسب شده توسط کاندیدرصد آرا  = ٢٠٠٧
  .٢٠٠٧ حوزه در سال نیدر ا

 
DemMayorنیدر انتخابات شھردار در ا» حزب دموکرات «یدای کسب شده توسط کاندیدرصد آرا  =٢٠٠٧ 
  .٢٠٠٧حوزه در سال 

 
 یھا فرمول. دھد یدر چھار انتخابات را بھ دست م» حزب دموکرات «یدای نمود چھار کاندنیانگیفرمول م نیا

آشکار است .  دادری بھ انتخابات اخیشتری وزن بدی باتر، قی دقیگذار  ھدفی برازی بوده و نتر دهیچینمود، معموال پ
 برخوردار است، یبھ احزاب از شدت کمتر یتگ کھ وابسیی مناطق و کشورھاایھا  در حوزه» نمود «نییکھ تع

  : رابطھ استفاده کرد، عبارت است ازنی در اتوان ی فرمول کھ مکیعنوان نمونھ  بھ.  خواھد بودتر دهیچی پیاندک
 
)demLeg٢٠٠۵ + demPres٢٠٠۶ + demGov٢٠٠٧ + demMayorکھ در آن،  -۴ بر میتقس) ٢٠٠٧

  :میدار
 

demLeg٢٠٠۵=  یریگ  جھتای(»ھا دموکرات« مشابھ یریگ  با جھتییدای کاندلھیھ وس کسب شده بیدرصد آرا 
  -٢٠٠۵ حوزه در سال نیدر انتخابات کنگره در ا) م. مشابھ شما

 
demPres٢٠٠۶ =  در انتخابات » ھا دموکرات« مشابھ یریگ  با جھتییدای کسب شده توسط کاندیدرصد آرا

  .٢٠٠۶ حوزه در سال نی در ای جمھوراستیر
 

demGovدر انتخابات » ھا دموکرات« مشابھ یریگ  با جھتییدای کسب شده توسط کاندیدرصد آرا  =٢٠٠٧
  .٢٠٠٧ حوزه در سال نیفرماندار در ا

 
demMayorدر انتخابات » ھا دموکرات« مشابھ یریگ  با جھتییدای کسب شده توسط کاندیدرصد آرا  =٢٠٠٧

  .٢٠٠٧ حوزه در سال نی در ایشھردار
 
آشکار است کھ انتخاب . دھد یدر چھار انتخابات را بھ دست م»  دموکرات داشتنیریگ جھت «نینگای فرمول، منیا
 . استدهیچی پیدارند، اندک»  دموکراتیریگ جھت« از احزاب کی از نامزدھا و کدام کی کدام نکھیا
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 ی و ھمخوان راتھوسی پیا وهی حوزه کھ بھ شکی در دھندگان ی از رای برابر است با درصد۴یریپذ بی ترغتیقابل
 یھا یریگ  با جھتیی انتخابات، بھ نامزدھاکی در یعنی (کنند ی م»میتقس« خود را ی آراای افراد، نیا. دھند ینم

 با یی بھ نامزدھاشتر،ی بای دو انتخابات ی در طیعنی (دھند ی م»رییتغ« خود را ی آراای) دھند  ی میمختلف را
و »  آراکنندگان میتقس« کھ شود ی گونھ در نظر گرفتھ منیموال امع). دھند ی می متفاوت رایھا یریگ جھت

 شما، بھ یدای بھ کاندیدھ ی اقناع آنھا بھ رای احتمال برانیشتری ھستند کھ بیدھندگان یرا»  آرادھندگان رییتغ«
  . ستاد وجود داردیھا واسطھ تالش

 
 از ینیانگی فرمول منیا.  استفاده کندیریپذ بی ترغتی محاسبھ قابلی براری از فرمول زتواند ی می انتخاباتستاد

 در یجمھور استی ریھا  و رقابت١٩٩۵ مربوط بھ کنگره در سال یھا در فاصلھ رقابت(»  آرادھندگان رییتغ«
را بھ دست ) ١٩٩٧ در ی شھرداریھا  رقابتو ی فرمانداریھا در فاصلھ رقابت(»  آراکنندگان میتقس«و ) ١٩٩۶

  : دھد یم
 
)]DemLeg٩۵ - DemPres٩۶) + (DemGov٩٧ - DemMayor٢ بر میتقس)] ٩٧-  
 

DemLeg٩۵ = حوزه در نیدر انتخابات کنگره در ا» حزب دموکرات «یدای کاندلھی کسب شده بھ وسیتعداد آرا 
  .١٩٩۵سال 

 
DemPres٩۶ =نی در ای جمھوراستیدر انتخابات ر» حزب دموکرات «یدای کسب شده توسط کاندیتعداد آرا 

  .١٩٩۶سال حوزه در 
 

DemGovحوزه نی در ایدر انتخابات فرماندار» حزب دموکرات «یدای کسب شده توسط کاندیتعداد آرا= ٩٧ 
  .١٩٩٧در سال 

 
DemMayorحوزه نی در ایدر انتخابات شھردار» حزب دموکرات «یدای کسب شده توسط کاندیتعداد آرا= ٩٧ 

  .١٩٩٧در سال 
 

 .دی مطلق استفاده کنری از مقادشود، یآنھا از عالمت منھا استفاده م کھ در ییھا  محاسبھ فرمولیبرا: توجھ
 کی.  خواھد بودتر دهیچی پی اندک»یری پذبی ترغتیقابل «نیی تعستند،ی کھ احزاب قدرتمند نی در مناطقمجددا،

  :  استری باره مورد استفاده قرار داد، بھ صورت زنی در اتوان یفرمول کھ م
 
)]demLeg٩۵ - demPres٩۶) + (demGov٩٧ - demMayor٢ بر میتقس)] ٩٧-  
 

demLeg٩۵ =حوزه در نیدر ا» ھا دموکرات« مشابھ یریگ  با جھتییدای کسب شده توسط کاندیتعداد آرا 
  .١٩٩۵انتخابات کنگره در سال 

 
demPres٩۶ =در انتخابات » ھا دموکرات« مشابھ یریگ  با جھتییدای کسب شده توسط کاندیتعداد آرا

  .١٩٩۶ حوزه در سال نی در ایمھورج استیر
 

demGovدر انتخابات مربوط بھ » ھا دموکرات« مشابھ یریگ  با جھتییدای کسب شده توسط کاندیتعداد آرا = ٩٧
  .١٩٩٧ حوزه در سال نیفرماندار در ا

 
demMayorدر انتخابات » ھا دموکرات« مشابھ یریگ  با جھتییدای کسب شده توسط کاندیتعداد آرا = ٩٧

  .١٩٩٧ حوزه در سال نی در ایردارشھ
 

 استی ریھا  و رقابت١٩٩۵ کنگره در سال یھا در فاصلھ رقابت (»ی راردھندگانییتغ «نیانگی فرمول، منی ادر
 یھا  مربوط بھ انتخاب فرماندار و رقابتیھا در فاصلھ رقابت(»  آراکنندگان میتقس«و ) ١٩٩۶ در سال یجمھور
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. دیآ ی حوزه بھ دست منی در اخاباتدر چھار انت»  دموکرات داشتنیریگ جھت«با ) ١٩٩٧ در سال یشھردار
 خواھد دهیچی پیدارند، کم»  دموکرات یریگ  جھت «داھا،ی از احزاب و کاندکی کدام نکھیآشکار است کھ انتخاب ا

  .بود
  
  
 

  یاسی سیھا ینظرسنج● 
 
  یاھداف نظرسنج 
 
 فراھم آوردن اطالعات ،یاسی سیھا ی نظرسنجیھدف اصل: ی انتخاباتی ستادھای براکیاطالعات استراتژ ) ١

 .  استی ضروری ستاد انتخاباتیھا تی انجام فعالی است کھ برایزیر  برنامھی براکیاستراتژ
 با ،ی مردم شناختیھا  از گروهکی کھ کدام دی نکتھ استفاده کننی دانستن ای برای از نظرسنجدی طور مشخص، بابھ
 بھ ینظرسنج.  شما اقناع خواھند شدامی پلھی بھ وسییھا  خواھند کرد و چھ گروهتیا حما احتمال، از شمنیشتریب

 ستاد کی بوده و اتالف منابع ارزشمند دهیفا ی بدھندگان، ی راانی در مدای کاندی فعلگاهی درک جای براییتنھا
 نی معیلی دلدی داده و با مشخص انجامی را با ھدفھا ی از نظرسنجکی ھر دیستاد با. شود ی محسوب میانتخابات

  . آن داشتھ باشدیھا  از سوالکی ھر دنی پرسیبرا
 
.  استدھندگان ی جذب رای برایا  مبارزه،ی مبارزه انتخاباتکی:دھندگان ی رایھا یھا و نگران  نگرشصیتشخ ) ٢

 کھ آنھا دیحبت کن صیا  بھ گونھباشد؛ ی مدھندگان ی کھ مورد عالقھ رای در رابطھ با موضوعاتدی بات،ی موفقیبرا
 ی برای عالیا وهی ش،ینظرسنج.  برقرار کنندباط موضوعات ارتنی شما را درک کرده و با ایھا بتوانند صحبت

  . استدھندگان ی رایھا یھا و نگران  نگرشیابیارز
 
 مطرح ی از موضوعات اصلیاسیھر فعال س: آورد ی را بھ حرکت در مدھندگان ی کھ رای موضوعاتصیتشخ ) ٣

 ی کھ برای با توجھ بھ منابع محدوددی حال ستاد بانیبا ا.  اطالع داردیاسی سی جاریھا  و رقابتھا تی در فعالشده
 نی از ادی ستاد باژهیبھ و.  موضوعات را بداندنی ھمھ الی خانی آنھا در میھا تی دارد، اولودھندگان یارتباط با را

 تواند ی مینظرسنج.  دارندییھا  چھ تفاوتھا تی اولونی اندگان،دھ ی مختلف رایھا  گروهانینکتھ آگاه باشد کھ در م
  . استفاده را از منابع خود صورت دھدنی نموده و بھترھی خود تکامیبھ ستاد کمک کند تا بھ پ

 
 نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد؛ بھ ،ییدای کھ ھر کانددانند ی مدھندگان یرا: دای کاندگاهی جاصیتشخ ) ۴

 کن خواھد کرد، ھمزمان شھی کھ بھ نظر آنھا بھ شدت مخالف فساد بوده و آن را رییدایمکن است کاندعنوان مثال م
 ی برای از نظرسنجتواند ی میستاد انتخابات. دی بھ نظر آفی ضع،ی خارجای ی اقتصادیھا استیدر رابطھ با س

 بر آنھا تمرکز کند، دی بادایھ کاند کی موضوعات خاصنیی و تعدھندگان ی در اذھان رادای کاندقی دقگاهی جاصیتشخ
  .دیاستفاده نما

 
 کھ در ذھن دی بداندی شدن بھ موعد انتخابات، باکی ستاد و نزدیھا تیھمزمان با گسترش فعال:  روندھایریگیپ ) ۵
 یھا ینظرسنج «؟ی وی رقباامی بھ پای دھند ی شما گوش فرا میدای کاندامی بھ پایآ: گذرد ی چھ مدھندگان یرا
  . کنندنیی تعی انتخاباتمبارزات نی اطالعات را در حنی اتوانند ی کوچک ماسی با مق»یبایرد
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  انواع سواالت 
 
 نفع نی است؛ بنابرای انتخاباتی مدون ساختن استراتژ،یاز آن جا کھ ھدف از نظرسنج: کننده  غربالیھا پرسش ) ١

 یاسی سیھا ی جھت، نظرسنجنیبھ ھم.  خواھند دادیا کھ در عمل ردی صحبت کنیشما در آن است تنھا با کسان
 .شوند ی خواھند داد، آغاز می راتمال احنیشتری کھ با بی افرادنیی تعی مجموعھ سواالت براکینوعا با 

 کی نسبت بھ کدام دھندگان ی امر دارد کھ رانی انیی مبرم بھ تعازیستاد ن:  موافقتزانی مربوط بھ میھا پرسش ) ٢
 دھنده یرا.  دارندی منفای نظر مخالف ک،ی نھادھا نظر موافق و مثبت داشتھ و نسبت بھ کدام ایبران از احزاب، رھ

 ندارد، ی نسبت بھ وی نظرای را نشناختھ ی شود کھ صادق بوده و در صورت لزوم اقرار کند کھ نامزدقی تشودیبا
 نیری در کنار ساییدایبھ عنوان نام کاند» کنترل« موسوم بھ نام ی ساختگ  نامکی ھدف، غالبا از نی بھ الی نیبرا

  . شود یاستفاده م
 
 ایآ«:  موارد باشندنی شامل اتوانند یھا م  پرسشلی قبنیا:  کشوری عمومیاسی سی مربوط بھ فضایھا پرسش ) ٣

 شی امروزه نسبت بھ چند سال پایآ «ای »کند؟ ی حرکت می نادرستری در مسای قرار دارد ی درستریکشور در مس
 یھا شی فضا و گرایابیھا، ارز  گونھ پرسشنیھدف از ا»  بدتر شده است؟تان طی شراای دیا افتھی ی بھترتیعوض

  . استدھندگان ی رایکل
 
 تا شوند ی مدهی پرسدھندگان ی گونھ سواالت از رانیا:  موضوعاتگاهی و جاتی مربوط بھ اھمیھا پرسش ) ۴

 عملکرد احزاب زی شده و نیبند تی اولورند،ی مورد بحث قرار گیات انتخابیھا تی در فعالدی کھ بایاسیموضوعات س
 خواستھ دھندگان یھا، از را  سواللی قبنیا نوع از کی مثال در ی گردد؛ برایابی مسائل ارزنیدر رابطھ با ا

 یکم «،»مھم یلیخ «،»یاتیح«را بھ صورت ...)  ویکاری تورم، بم،یجرا( از موضوعات کی کھ ھر شود یم
 از مسائل مھم را بھ ی کھ فھرستشود ی از آنھا خواستھ مگری دیدر نوع.  کنندیبند درجھ» چندان مھم نھ «و» مھم
  . کنندیگذار  عالمتتی اولوبیترت

 
 را ییھا یژگی وشود ی خواستھ مدھندگان ی سواالت از رانیدر ا: ی رھبرگاهی و جاتیفی مربوط بھ کیھا پرسش ) ۵

ھا مشابھ   پرسشنی اانینحوه ب.  فھرست کنندتی اولوبی خود مشاھده کنند، بھ ترتیاسی دارند در رھبران سلیکھ تما
 یافراد «ای و »کرده لیتحص «،»یقو «ھی شبییھا  موضوعات است کھ در آنھا عبارتتیسواالت مربوط بھ اھم

  .شوند ی مربوط بھ موضوعات میھا  عبارتنیگزی، جا»مثل من را درک کند
 
اگر « :  موارد باشندنی شامل اتوانند ی مامیسواالت مربوط بھ آزمون پ: امیھ آزمون پ مربوط بیھا پرسش ) ۶

 البتھ ھدف از »شتر؟ی بای شود ی کمتر می دادن شما بھ ویباشد، احتمال راX مشخصات ی دارای حزبای دایکاند
 رقبا است تا یھا امیپ شی حزب و ھم آزماای دای کاندیھا امیھا، ھم آزمون کردن پ  گونھ پرسشنیمطرح ساختن ا

 مورد یدای کاندای تا نام حزب شوند ی مطرح می خنثیصورت ھا معموال بھ  پرسشنیا. گرددنیی آنھا تعیاثرات احتمال
  . بماندیبحث مخف

 
 نظرات دنی پس از شندھندگان، ی نکتھ است کھ رانی اافتیھا، در  پرسشلی قبنیھدف از ا:  دوپھلویھا پرسش ) ٧

 کیمدافعان «:  باشدنی اتواند ی می سوال نوعکی دارند؟ ی موضوع خاص، چھ نظر مکیره ھر دو طرف دربا
 ی تا حدودد،ی ھستشنھادی پنی کامال موافق اما شای، آY ندیگو ی کھ مخالفان آن می، در حالX ندیگو ی منی معشنھادیپ

  »د؟ی کامال با آن مخالف ھستای د،ی با آن مخالفی تا حدودد،یبا آن موافق
 
 ی سواالت مردم شناختی سرکی دھندگان، ی از را،ی نظرسنجانیمعموال در پا: ی مردم شناختیھا پرسش)  ٨
 ری زانی میھا  تا مشخص گردد کھ تفاوتشود ی مدهیپرس...)  و التی تحصزانی م،یسن، سطح درآمد(

 حزب ھستند، کی یام کھ حی مردم شناختیھا  گروهنیی امر، در تعنیا.  استی جامعھ در چھ مواردیھا مجموعھ
 نیی در تعیدی کلی سواالت، سواالتنی انیھمچن.  استتی حائز اھمباشند، ی رقبا می حامایاند   نگرفتھیمیھنوز تصم

  .باشند ی مختلف می مردم شناختیھا  گروهی کارآ و موثر برایھا امی و پتیموضوعات پراھم
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  ھا ی و استفاده از نظرسنجی در طراحجی رااشتباھات

 
   نامناسبیریگ نمونھ  )١
 

 ای از حد شی بانیتعداد پاسخ گو.  باشددھنده ی از جامعھ رای بوده و انعکاسی کامال تصادفدی بای نظرسنجنمونھ
 ی و نادرستقیردقیسبب خواھد شد کھ اطالعات غ....  وی مردم شناخت  گروهکی ای سن، کی جنس، کی از یناکاف

 در جدا یاتی امر حکی)  داده شده استحیوضکھ در باال ت (یگر بال غرنیھمچن. درباره کل جامعھ گزارش شود
 دارد کھ نظر تی شما اھمی برای چرا کھ نظرسنجدھند؛ ی نمی است کھ رای از کسانی واقعدھندگان یکردن را

  . و نھ کل جامعھ را منعکس سازددھندگان یرا
 
  دار سواالت تورش ) ٢
 

 قرار داده شود؛ یزیر  برنامھی برادای کاندای حزب اری در اختیقی است کھ اطالعات دقنی ا،ی از نظرسنجھدف
 دارند؛ افتی ھا را در  پاسخنیتر  شوند تا صادقانھانی بدار رتورشی و غی خنثیا وهی بھ شدیھا با  پرسشی تمامنیبنابرا

 مردم نسبت بھ ی درباره نگرش واقعیقی اطالعات دقدیتوان ی نمر،ی وجھ با سواالت زچیبھ عنوان مثال شما بھ ھ
 ای» .دی بھ چچن مخالف ھستھی دولت روسیرقانونی و غانھی با حمالت وحشایآ «ری نظیسواالت. دییچچن کسب نما

 ھی جداشدن از دولت روسی برایرقانونی غیھا  چچن کھ بھ تالشیھا ستی در برابر تروری با اقدامات نظامایآ«
  »د؟ی موافقاند، دست زده

 
  آن واحد دو سوال در دنیپرس ) ٣
 

 دی کنیسع.  شودیی در پاسخ گوی و سبب سردرگممعنا ی بیھا  موجب پاسختواند ی سوال مکی دو سوال در دنیپرس
  . نکتھ از ھرکدام برداشت شودکی و ساده باشند و تنھا حیھا صر تا حد ممکن پرسش

 
  یسواالت تخصص ) ۴
 

 اما مردم کنند؛ ی آنھا را درک می بھ خوباراناستمدی کھ سشوند ی می اغلب شامل سواالتح،ی ناصحیھا ینظرسنج
 درست و ی سوال نشوند، نخواھند توانست پاسخکیدھندگان متوجھ مفھوم   کھ اگر پاسخیدر صورت. ری خیعاد

 بھ ایآ«:  سوال خواھند داشت کھنی با ارابطھ در ی خاص دهی ای معدوددھندگان یصادقانھ بدھند؛ بھ عنوان مثال، را
، اما در رابطھ با » چچن استفاده کرد؟یھا یری ذکر شده در معاھده اروپا، در درگیروھای از ننتوا ینظر شما م

 یریکارگ  را از بھھی روسدی بایالملل نی بھ نظر شما طبق معاھدات بایآ«:  خواھند داشتی پرسش، احتماال نظرنیا
  » کشور بر حذر داشت؟نی ای در داخل مرزھایام نظیروھاین
 
  ی کلاریبس یھا پرسش ) ۵
 

 در ییھا یزی چھ چقای اما دقرود؛ ی بھ شمار می مھم در ھر گونھ انتخاباتی کھ اقتصاد، موضوعداند ی می کسھر
 یھا یی گوی بپردازند و از کلتی صرفا بھ موضوعات با اھمدی بای نظرسنجیھا  دارند؟ پرسشتی اھمشتریاقتصاد ب

  .معمول حذر کنند
 
  ی رقابتیاھ  از حد بر پرسششی بھیتک ) ۶
 

 خوب در جی بھ خاطر نتادی نباگاه چیحزب ھ.  دارندتی تنھا در روز انتخابات اھم،ی رقابتیھا  بھ پرسشپاسخ
 ھا ی از نظرسنجدی و احزاب بادای گردد، بلکھ کانددی آن ناامفی ضعجی از نتاای از حد مطمئن شده شی بھا، ینظرسنج

  . کنند استفادهندهی آی خود برای استراتژنیی تعیبرا
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  دھندگان ی رای در استفاده از سواالت در عرض ھم بھ منظور جداسازییتوانا عدم ) ٧
 
 از دی بای ستاد انتخاباتنیبنابرا. دھند ی مشابھ پاسخ نمیا  بھ گونھکسان،ی یھا امی ھمسان نبوده و بھ پدھندگان، یرا

 ھر ی براییھا امی پی و طراحندھندگا ی رایھا رمجموعھی زانی میھا  اطالع از تفاوتی براینظرسنج
  . ھدف استفاده کندرمجموعھیز
 
   با رقبازی تماجادیا 
 
 با زی تماجادی مسالھ اشوند، ی با آن رو بھ رو میاسی و فعاالن سی انتخاباتی کھ نامزدھای مشکالتنیتر  از عمدهیکی

 ھستند و در ی و کلمی مال،ی انتخاباتیا احزاب و نامزدھیھا امیھا و پ غالبا برنامھ.  استدھندگان یرقبا در ذھن را
 ای آن حزب ای نی دادن بھ ای رای برایلی را درک نکرده و دلھا وتصورت کامل تفا  بھگاه چی ھدھندگان ی راجھینت

 ی براکی شده و انتخابات دموکراتتفاوت ی ب،یاسی بھ مرور زمان، مردم نسبت بھ امر سجھیدر نت. ابندی ینامزد نم
  . خواھد شد معنا یآنھا ب

 
 تانی خود و رقباانی ممکن را میزھای تمانیتر  خود، حساس بوده و روشنی انتخاباتامی پی در طراحدی بانیبنابرا

 یلی دلچی صورت، ھنی اریدر غ. دیی مخاطبان ھدفتان بازگو نمای برای را بھ خوبزھای تمانی و ادیمشخص ساز
 نکھی از اافتنی نانی اطمیبرا.  دھندی راتانیقبا بھ شما بھ ر دادنیوجود ندارد کھ مخاطبان ھدفتان، بھ عوض را

  :دی کنانی بری آن را بھ شکل زدی بتواندی را در خود دارد، بایاتی حزی تمانی شما اامیپ
 
 انی میھا تفاوت. دی را در ذھن داشتھ باشزی چکی د،یرو ی می اخذ رایھا  در روز انتخابات کھ بھ مکانخواھم یم«

 بھ دیتوان ی مای کھ طرفدار الف ھستم دی دھی بھ من رادیتوان یشما م. تر باشد  شفافنی از اتوانست ی نمم،یمن و رقبا
  .  کھ مدافع ب استدی دھی رابمیرق
 

 نیا.  بری نظیتیاھم ی باستی الف است، نھ ستی با اھماستی دارد، سازی آنچھ کھ کشور و منطقھ ما بدان ناما
 می و قرار است کھ شما درباره آن تصمسازد یات حاضر سرنوشت آن را مشخص م است کھ انتخابیزی چنیتر مھم
  ».دیریبگ
 

  :دیری را در نظر بگری زیھا  باشند، حوزهتوانند ی مییزھایچھ چ» ب«و » الف «نکھی انیی تعیبرا
 
   دارند؟ی آشکاریھا  بھ آن معتقدند، چھ تفاوتتانی با آنچھ رقبادیآنچھ کھ شما در ذھن دار: ھا ارزش ) ١
 
 ی با آنچھ کھ رقبایتوجھ  قابلیھا  داد، چھ تفاوتدیآنچھ کھ شما بھ عنوان فرد منتخب انجام خواھ: ھا استیس ) ٢

  .شما انجام خواھند داد، دارد
 
 منصب نی چگونھ بر عملکرد شما در اتان،ی شما و رقبای و سوابق آموزشی تجربھ کارانی م تفاوت: تجربھ ) ٣
 نی بھترالت،ی ھستند، تجربھ و تحصگریکدی بھ ھی شبھا استیھا و س  کھ ارزشی؟ غالبا، در زمان خواھد گذاردریتاث

 نحو، نی بھ بھترتواند ی مدای ھستند کھ کدام کاندکتھ ننیدھنده ا  دو نشاننی است؛ چرا کھ ازی تماجادی ایراه برا
   وعده داده شده را بھ اجرا در آورد؟یھا استی سایھا  ارزش

 
 و قی دقیامی سازند، پزی شما را متماتوانند ی کھ در باال بھ آن اشاره شد و می خاصیھا یژگی از وکی ھر ی برادیبا

 . بھ وجود آوردتانی را با رقبازی تمانیتر  کھ جذابیا  بھ گونھد؛ی کنیبا ظرافت طراح
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 یادآوری
 
 
 
 
 
 
 
   و پر مخاطبنھی کم ھزد،ی انتخابات، جدیغاتی تبلیھا وشر
 

 است کھ باوجود کم ی درحالنی مجلس وجود دارد و ای انتخاباتی نامزدھای برایاری بسیغاتی تبلیھا  راهامروزه
  . را دارندیادی بودن مخاطبان زنھیھز
 
 

 با شعار خدمت بھ مردم و توسعھ حوزه یادی است کھ افراد زییھا ی صندلنیتر  از مھمیکی مجلس یندگی نمایکرس
 رقابت نی نھ ،اای رقابت بھ صورت سالم برگزار گردد نیولو ا . کنند ی بھ آن رقابت مدنیس ری خود، براھیانتخاب

 ی چھره معروف و حضور احتمالکی و ابتدا با حدس و گمان در رابطھ با شود یتر از انتخابات آغاز م ھا قبل ماه
 .رسد ی مانی بھ پاگری نفر دکی یروزی با پتی مجلس شروع و در نھایندگی نمایداتوری در عرصھ کاندیو
 

 انتخابات کھ یی اجرای شورا- در انتخابات شروع نشده است و طبق قانون غاتی تبلی ھنوز فرصت برااگرچھ
 ی زود ھنگام، تخلف انتخاباتغاتی تبلزی ن- ھمان وزارت کشورای یی محترم نگھبان و ستاد اجرایشامل شورا
اند؛ اما وسعت و تنوع   دادهرخابات در خصوص آن ھشدا بر انتی و نظارتیی اجرای و نھادھاشود یمحسوب م

 ی خورده و رقابت در فضادی کلی انتخاباتغاتی تبل،ی باعث شده کھ قبل از موعد قانونی مجازی در فضاھا تیفعال
 . آغاز شودی و مجازیا رسانھ

 
 نی ایم کردند در حال کھ زودتر از موعد حضور خود در انتخابات مجلس را اعالیدای از کاندی اساس برخنی ابر

 کھ ندیگو ی می عمران و آبادانی براشانیھا  و تلگرام ھستند و از برنامھبری در وایروزھا سخت مشغول دلبر
 .اند  زود ھنگام ھشدار دادهغاتی بارھا در خصوص تبلنیمسئول

 
 بھ یگری دیات رنگ و بو دوره از انتخابنی در اباشد، ی خود می معرفی برای کھ رکن اساسداھای کاندغاتی تبلاما

  .دھد ی مریی گذشتھ تغیھا  رقابت را نسبت بھ دورهاقی سبک و سیادی و تا حدود زردیگ یخود م
 

 ی انتخاباتی رنگین در ستادھایھا  ضیافتی و برپایی تبلیغاتی دھھ گذشتھ تبلیغات كاندیداھا بھ نصب پوسترھادر
 .تر بود  كاندیداھا نیز آسانیبھ تبع آن، نظارت بر تخلفات تبلیغات بود و ی تبلیغات كامال حقیقی و فضاشد یمحدود م

 
 نیز ارسال یا  و در دورهكردند ی خود را بھ صورت وسیع در شھر توزیع می بعد كاندیداھا فیلم تبلیغاتیھا  سالدر

 .انبوه پیامك مرسوم شد
 

چراغ خاموش «  بھ اصالح غاتی تبلم،یشو ی متر کی نزدی اسالمی مجلس شورای روشی بھ انتخابات پھرچھ
 با حضور محافل و مجامع کنند ی می سعداھای و کاندابدی ی مشی مجلس روز بھ روز افزایداھای کاند»داھایکاند

 . خود اقدام کنندیمختلف نسبت بھ معرف
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 با حضور در ای جامعھ و ی توده مذھبی آرای با حضور در نماز جمعھ و مراسمات مذھبکنند ی میسع" مثال
 .اورندی بافت جوان را بھ دست بی آرای ورزشیھا ھا و مکان رزشگاهو
 

 تواند ی زود ھنگام مغاتی و تبلکند ی را منع می انتخاباتی نامزدھای زود ھنگام را براغاتی قانون انتخابات، تبلگرچھ
 یھا  شبکھ دری اسالمی انتخابات مجلس شورای از نامزدھایاری شود اما بسی تلقیبھ عنوان تخلف انتخابات

 یھا  در شبکھی ھواداریھا اند و گروه  قانون را دور زدهنی اوامر، انی بھ دور از چشمان ناظر بر ایاجتماع
 . نامزدھا قرار گرفتھ استغاتی تبلی برای محفلی اجتماعیھا  شبکھنیاند و ا  دادهلی تشکیاجتماع

 
 ی مجازیھا روم و وبالگ، بھ سایت میل و چت در ایران رونق گرفت و از ای80 از اواخر دھھ ی مجازیھا شبكھ

 . ھمراه ھستیمیھا  تلفنی مجازیھا بوك رسید و اكنون نیز در دوره اوج استفاده از شبكھ مانند كلوپ و فیس
 

 جدید و رایگان در دست كاندیداھا و ی مشابھ، بھ ابزارھاییھا  شبكھیآپ و بسیار  اینستاگرام، واتستلگرام،
 تبلیغات ھستیم، آن ھم پیش ی كاندیداھا از این ابزارھا براییل شده و شاھد استفاده گسترده تبلیغاتھا تبد ھواداران آن

 .پردازند ی شخصیت رقبا نیز می از این فضا بھ سالخء نیز با استفاده سویحال بماند كھ افراد. از موعد
 
 زود یروزی زود ھنگام و اعالم پغاتیل و تبمیا  درس عبرت گرفتھخی نمود کھ ما از تارانی بدی را ھم بانی ایول

 امر نی ایی اجرانی بھ مسئولدی کرد پس بامی و نخواھمیا  را فراموش نکرده88ھنگام و بوجود آمده فتنھ در سال 
 .کنند ی و از آن سوء استفاده مباشد ی نقاط ضعف شما مھ نا اھالن نظام بیھا  کھ چشمدیزد شود کھ مراقب باش گوش

 
 مورد ی كاندیدای بھ ھواداریھای ھا و گروه  و ایجاد كانالی مجازی افراد با ورود بھ فضایمر برخ انی دنبال ابھ

 .كنند یعالقھ خود اقدام م
 
 انجام شود و وزیر كشور نیز اعالم كرده یبماند كھ این كار باید در موعد قانون( وجود ندارد ی كار مشكلی اینجاتا

 كھ افراد با شود یمشكل آنجا آغاز م). شود ی نیز تخلف محسوب میز مجایكھ تبلیغات پیش از موعد در فضا
 . بیشتر جمع كنندی بپردازند تا بلكھ چند راافترااستفاده نادرست از این فضا بھ تخریب دیگران و یا توھین و 

 
 یرا بدی جدیغاتی عرصھ تبلکی تلفن ھمراه ی اجتماعیھا  و بھ خصوص شبکھی اجتماعیھا  شبکھرسد ی نظر مبھ

 توان ی فروکش کرده است اما تلگرام را مرانی در ابری انتخابات مجلس دھم باشد، اگرچھ تب وای نامزدھایبرا
 لی تشکای گروه ھواداران و لی با تشکیدد متعی کھ نامزدھادی فضا نامنی در اداھاینقطھ تمرکز و رقابت کاند

 .اند  کار را در تلگرام شروع کردهیساز ھ و شبکیغاتی متفاوت اما با ھدف تبلی با محتواھاییھا گروه
 

 ای کرده و یادآوری سوابق خود را ،ییھا لمی و فری با انتشار تصاویا  چندرسانھی شبکھ اجتماعنی در ایا عده
 در ی اسالمی مجلس شورای فعلندگانی از نمای و برخکنند ی و درشت مطرح مزیمواضع خود را در مسائل ر

 ھی حوزه انتخابی از شھرھا و روستاھایکش انتخابات سرامی شدن بھ اکی با نزدزیتان ن اسنی مختلف ایھا شھرستان
 یاند و تعداد  زود ھنگام انتخاب کردهغاتی تبلی برای را بھ عنوان راھی شادای و می شرکت در مجالس ترحایخود و 

 .کنند یمھا منتشر   شبکھنی در ایری تصویھا  اقدام خود گزارشنیتر  از کوچکزیھا ن از آن
 

 و جذب ی قرار دادن افکار عمومری با ھدف تحت تاثیاسی سفی ھر طی مختلف از سونیھا کھ با عناو  گروهنی ادر
 کوتاه نسبت بھ عملکرد نی آتشی و نقدھای تا با انتشار مطالب احساسشود ی شده است، تالش میجوانان راه انداز

 شوند، ی افراد وابستھ اداره مای خود تیریھ تحت مد کی مجازی فضاھانی در ا،یاسی سیھا  گروهایاشخاص 
 . داشتھ باشندی پر رنگ در نزد افکار عمومیحضور

 
 یھاست رقابت در فضا  است اما ماهی انتخابات مجلس دھم باقی قانونغاتی تبلامی بھ ایا  ھنوز چند ھفتھاگرچھ
 . استیندگی نمایداھایف شاھد مارا تن کاند مختلھی انتخابیھا  آغاز شده است و حوزهی اجتماعیھا  و شبکھیمجاز
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 یھا  شبکھگری و دی واتساپیھا  گروهنستاگرام،ی و اسبوکی تلگرام، صفحات فیھا  روزانھ بھ کانال و گروهاگر
 شود ی مادی ینی چننی دالور و القاب ا،ی بھ عنوان قھرمان، ناجی کھ از در آن از فرددی دعوت شدیلی موبایمجاز

 ی و سن و سالافھی و قپی مورد نظر با ھر تفرد شده است و لی انتخابات تشکی برایفحات مجاز صنی ادیشک نکن
 مجلس دراستان یندگی نمای براکھی افرادی مجلس است کھ با توجھ بھ تعداد باالیدای کاندشود، ی مفی تعریکھ از و

 .دیشنا شوآ!  قھرماناننیاند کامال معمول است روزانھ با چند نفر از ا  گذاشتھشیپاپ
 

 ھا متی صنف قنیدر ا.  استیغاتی تبلیھا پی در قالب کلی کھ شروع شده است مبارزه انتخاباتغاتی تبلگری دمرحلھ
.  کار خود دارندی برای متفاوتیھا متی بستھ بھ سطح کار خود قی انتخاباتیھا پیکارگردان کل. متفاوت ھست
 ییداھای کھ معموال سفارش کانددھند ی ملی تحورگذاریث و تاتیفیاک و البتھ کار برندیگ ی را ممتی قنیبرندھا باالتر

 بی نصزی نگری دیداھای دارند با کارگردانان شناختھ شده و برند است و در کاندیروزی پی برایشتریکھ بخت ب
 . کنندی کمترنھی بسازند و ھزی معمولیپی کلخواھند ی کھ مشوند ی میکسان

 
 غاتی کھ در تبلی افراد معدودای نکرده و دای پیی در استان ما ھنوز جاغاتیلھ از تبل مرحنی گفتھ نماند کھ ھنوز انا

 .برند ی را می و وافی موضوع بھره کافنی فقط از ادھند ی انجام می خوبیھا نھیھز
 

 لمی فی طورندگانی نمای برادی دشوار است چرا کھ بااری بسی انتخاباتیھا پی کارگردانان کلفھی نشود وظفراموش
 عمق فالکت و دی بازی نندگانی نمابی رقیداھای کاندی مردم چقدر خوشحالند و البتھ براھ،ی عالیبسازند کھ ھمھ چ

 ! را نشان دھندیبدبخت
 
 است، دهی را دتی چرا کھ محرومکند ی مھی گرتانی برادای کاندقھی دق١٠ تا ٨ دارند، در طول ی جالبتی رواھا پیکل

در )  استندگانی مورد مختص مسئوالن و نمانیا(ه را بھ لبان مردم بازگردانده  چون خندخندد ی متانیسپس برا
 ی و در برخشود ی مدهی کشری دوستانھ بھ تصوی لحنا است بتی کھ نشانھ قاطعتی خشم و عصبانلمی از فییھا قسمت

 .دھد ی نشان م افراد رایریگی دقت و صدالبتھ پت،ی حساس،ی تکلفی ب،یی خوشرو،ی خونگرم،ی مھربانزیمواقع ن
 

 نفر کی کاش ی ای ولدانند ی را دشمن اول و آخر خود می افراد موافق اصول نظام ھستند و استکبار جھاننی اھمھ
 .دیکش یھا را بھ رخشان م  آنغاتی و تبلشد ی مدای افراد در انتخابات پنی ایروزیبعد از پ

 
 یبردار  کھ موجب بھرهیا  اشتباه در ھر صحنھنیتر  نباشد با کوچکیا  حرفھی انتخاباتلمی اگر کارگردان فقطعا

 .دیھا خارج نما  را از گردونھ رقابتی موردنظر را تمام کند و ویدای کار کاندتواند یرقبا شود، م
 

 جستجو کرد کھ ندگانی از نمایکی خوش ساخت یھا پی کوتاه را در کلیھا لمی فی بتوان اوج تاثرگذاردیشا
 خود را ی توانند ناراحتی نمنی کند کھ مخالفی می رسانھ ایرد موردنظر را طور از عملکرد فیموضوعات خاص

 .رندی گیپنھان کنند و در مواضع خود بھ آن خرده م
 

 شود، ی کھ توسط مردم ناخودآگاه فراموش می عنصرانی منی در ای شخصتی داشتن روزنامھ و ساسرانجام
 نیشتری دھند کھ بی رای بھ فردلی تحلھی کنند و با تجززیآن را آنال کھ داھاستی کاندی انتخاباتیدانستن از برنامھ ھا

 . مردم و منطقھ داشتھ باشدی را برای گذارریتاث
 

 بھ مردم و کشور ی خدمت واقعی از موعد براشی پغاتی تالشھا و رقابتھا و تبلنی است ھمھ ادی امتی نھادر
 .فراموش کردن مردم کسب قدرت و ای منافع جناح خاص و ی و نھ براردیصورت گ

 
   استی تکرارشدنخ،ی در تاری اشتباھات انسانی ولشود، ی تکرار نمخیتار« است کھ ی معروفعبارت

 
 ی قسم منگونھی در انتخابات ایروزی خود پس از پی روز کارنی داشتھ باشند در اولادی انتخابات بھ یداھایکاند

 تعھد  شی خو ی انسان  بر شرف ھی و با تک کنم ی مادی سوگند  ال قادر متع ی خدا  بھد،یمج  در برابر قرآن  من:خورند
،   باشم ی اسالم ی جمھور ی و مبان رانی ا  ملت ی اسالم  انقالب یستاوردھا د  و نگاھبان اسالم  می پاسدار حر  کھ مینما یم



 

 71 

 و تقوا را  ، امانت  وکالت فی وظا انجام و در   کنم ی پاسدار  عادل ینیام  عنوان   بھ  ما سپرده  بھ  ملت  را کھ یا عھیود
  ، از قانون  باشمبندی پا  مردم  بھ  و خدمات  حقوق ملت  کشور و حفظ ی و اعتال  استقالل  بھ  و ھمواره می نما تیرعا

 را  آنھا  مصالح نی و تأم  مردم ی کشور و آزاد ھا و اظھارنظرھا، استقالل ھا و نوشتھ  و در گفتھ  کنم  دفاع یاساس
 .  باشم مدنظر داشتھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 72 

  
 تکرار  و  باز ھم تکرار

 
 
 
 
 

 ی انتخاباتی ستادھایزی برنامھ رخودآموز
 

 م؟ی کنبی را با ھم ترکیغاتی مختلف تبلیھا چگونھ روش● 
 
  )ھا  و روزنامھوی رادون،یزیتلو(ی پولیھا  در رسانھغاتیتبل 
 

نگاران و  ھا، مقاالت و کمک گرفتن از روزنامھ  را با مصاحبھازی مورد نیغاتی تمام حجم تبلتوان ینم متاسفانھ
 .امثالھم پوشش داد

 
 الزم است تا از،ی ننی انی تامیبرا. دی دارنی از اشی بیزی بھ چازیھا ن  مطرح شدن مناسب در رسانھی براشما
البتھ توجھ داشتھ . دی و مطبوعات اختصاص دھونیزی تلوو،یر راد دی پولغاتی ستاد را بھ تبلی از منابع مالیبخش
کمتر ...  وھی بھ افراد، پخش اعالممی طور مستقھ فرستادن نامھ بری نظییھا  روش، نسبت بھ روشنی کھ ادیباش

 کھ دیکن ی مدای پی دسترسیادی زاری بستیھا بھ جمع  در رسانھغی ھنگام تبلتر، قیعبارت دق بھ.  شده استیگذار ھدف
 ھنگام نی نھ؟ بنابراای دھند ی می اصال بھ شما راایدرصد آنھا در گروه ھدف شما ھستند، آ  چند ستیمشخص ن

 یھا یژگی ودی داری روشی کھ در پی انتخاباتیھا یژگی ودی ستاد بای در خصوص استفاده از منابع مالیریگ میتصم
 روش ارتباط با نی فراموش کرد کھ ادی نبانیھمچن. دی و خصوصا وسعت آن را مدنظر داشتھ باشیحوزه انتخابات

 دو چندان ی روش وقتنی ایگذار اثر. شود ی میادی ززهی انگجادی، غالبا باعث ا)ونیزیمخصوصا تلو (دھندگان یرا
 . بھ افراد منتقل شده باشدک،ی از نزدداری دیھا ھا خصوصا روش  روشگری دقی شما از طرامیاست کھ پ

 
 نترنتیا 
 
 توجھ داشتھ دی مورد بانیدر ا.  استنترنتی در اتیسا  وبکی جادی ادھندگان، ی ارتباط با رادی جدیھا ز روش ایکی

مثال ( کھ اطالعات موجود در آن ی معننی ارتباط است، بھ ای در برقراری روش انفعالکی نترنتی کھ ادیباش
 دی خواھازی ننیبنابرا.  بھ سراغ آنھا برونددیا بدھندگان ی بلکھ راروند، ی نمدھندگان یبھ سراغ را)  شماتیسا وب

 روش نی اتیمز. دی خودتان بپردازتیسا  وبیبھ معرف) ھا مثال رسانھ( مختلف یھا داشت کھ با استفاده از روش
 نی ای ولد،یمند منتقل کن  از اطالعات را بھ افراد عالقھیادی حجم زدیتوان ی می کمنھی است کھ با صرف ھزنیا

 .ستی گروه ھدف خاص، موثر نکی کردن، بھ دای پیترس دسیاروش بر
 
  مختلفیھا  روشبیترک 
 

 استفاده دھندگان ی ارتباط با رای برقراریھا  از روشی متفاوتیھا  بی مختلف، از ترکطی مختلف در شرایھا ستاد
 ی از برختوانند یر کنند، نم ارتباط برقرادھنده ی راھا ونیلی با مدی کھ بای در سطوح ملی انتخاباتیھا ستاد. کنند یم

 استفاده از یھا  از روشیبی با ترکدھند ی محی گونھ ستادھا ترجنیا. خانھ استفاده کنند بھ  مراجعھ خانھریھا نظ روش
 خود را بھ امیپ) ونیزی و تلوویخصوصا راد (ی پولیھا  در رسانھغاتی تبلنی در دسترس و ھمچنیھا رسانھ

 ند نخواھاری در اختی و کوچک، احتماال آنقدر منابع مالی محلیھا  ستادگر،یرف ددر ط. مخاطبانشان منتقل کنند
 نیمعموال در ا. ندیبرآ)  مخاطبی عده کمیآن ھم تنھا برا (یونیزی تلوغاتیداشت کھ بتوانند از عھده مخارج تبل

 کیھا، تکن  بھ درب خانھخانھ، فرستادن نامھ بھ  مانند مراجعھ خانھییھا  روشبی بھتر است کھ ستاد از ترکطیشرا
ھا،   روشنی در کنار اتواند یطور کھ گفتھ شد، ستاد م  ھماننینھمچ.  استفاده کندامی انتقال پیقھوه و امثالھم برا

 زانیبا م.  را بسنجندامی پیگذار  اثرزانی و مرندی تماس بگی احتمالدھندگان ی کند تا با راجادی ای تلفنیھا بانک
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 بھ توان یم را دھندگان ی ارتباط با راجادی ایھا  از روشی مختلفیھا بیراد متفاوت، ترکزمان، پول و تعداد اف
 تا حد دی است کھ بالی دلنیبھ ھم.  مشابھ داشتھ باشندقای دقی عملکردتوانند ی نمی دو ستادچی کھ ھیکاربرد؛ بھ طور

 شوند و ستاد با ی گردآورگری دیداھای و کانددھندگان ی اطالعات مربوط بھ منطقھ، ران،یشی پیھا امکان در گام
 . را بھ کار بنددامی انتقال پی برارآمد کایبی ترکی استراتژکیاستفاده از آنھا 

 
 یغاتیجات تبل  نوشتھیطراح 
 
 بھ نقش ی بستگگریعبارت د جات ستاد و بھ  نوشتھتیفی بھ کی بستگدھندگان ی ارتباط با راجادی ایھا  روششتریب

 انتقال ھرچھ موثرتر ی تا حد ممکن برادی شما بایغاتیجات تبل  راستا نوشتھنیدر ا.  دارندامیتقال پ ستاد در اناتیادب
 آن را نھ مطابق دھندگان ی راشتری کھ بدی داشتھ باشادی بھ دی بایا  ھر نوشتھدیدر ھنگام تول.  شده باشندی طراحامیپ
بر   کھ عالوهدیدھ  قرارشانی ااری را در اختیا  نوشتھدی شما بابی ترتنیبھ ا.  شما و نھ با دقت خواھند خواندلیم

 مھم است اری بسیغاتیتبل در ھر نوشتھ ب،ی ترتنیبھ ا. ردی از آنھا بگی خود، فھم آن ساده باشد و زمان کمامیانتقال پ
 گر،یعبارت د بھ. دی خود را منتقل کنامی فرصت، پنی توجھ مخاطب را جلب کرده و در اولتر عیکھ ھرچھ سر

 نامزد خود تی شخصدیشما با.  داشتھ باشدجی مھی حال وجھنی ساده و در عدی ستاد بااتی و ادبیغاتیجات تبل نوشتھ
 یگری ھر اطالعات دنیھمچن. دیدھ  داستان بھ آنھا انتقالکی دھند، قالب ی رااو بھ دی بادھندگان ی چرا رانکھیرا و ا

 و دھندگان ی جلب توجھ رای براکیدر ادامھ چند تکن.  کندیبانی پشتی اصلامی از پدی بادیگذار ی آنھا ماریکھ در اخت
 :میکن ی را مرور مامی پعیانتقال سر

 
 عنوان واحد 
 

 موضوع کی حی تنھا بھ تشریا  آن، بھتر است در ھر نوشتھعی از انتقال سرنانی و اطمامی ساده نگاه داشتن پیبرا
 ی اقتصادیھا  بھ برنامھای گوناگون می بھ نحوه برخورد نامزد با جراتواند ی نوشتھ مکی مثال، یبرا. دیواحد بپرداز

 حی و تشرانی نوشتھ بکی در دی وجھ نباچی بھ ھضوعات مونی ای اصالح اقتصاد بپردازد، اما ھر دوی برایو
 بھ  ستاد است کھ در آنھا ستادی بروشور عمومای نامزد ی بروشور انتخاباتک،ی تکننی ایتنھا استثنا برا. شوند
 و ھدف، شناسند ی نامزد را مدھندگان ی است کھ رانی فرض بر اک،ی تکننیدر ا. پردازد ی نامزد می کلیمعرف
 . در مورد موضوعات مختلف استی ویھا دگاهی دیمعرف

 
 . نشان دھندی انجام کارای ی را در حال حرف زدن با کسدای کانددی باھا عکس

 
ھا قادرند ھم توجھ   نوع عکسنی است؛ چرا کھ ای روش مناسبزی ن مرتبطیھا  عکسری استفاده از سانیھمچن

 کیطور مثال، اگر عکس  بھ. ھا انتقال دھند  از نوشتھتر عی سری را حتامی جلب کنند و ھم پی را بھ خوبدھنده یرا
پاکت  ی شما قرار داده است، رویغاتی تبلشتھ نوی تفنگ خود را روای ساختمان است کی از ینفر کھ در حال دزد

 ای از ھر نوع عکس شتری چاپ شود، بتی نامزد درباره مبارزه با جرم و جنایھا دگاهی کھ در مورد دیا نوشتھ
البتھ . زدیانگ ی باز کردن پاکت برمی آنھا را برای و کنجکاوکند ی را جلب مدھندگان ی توجھ را،یگرینوشتھ د

 پاکت و ی عکس رونی باشد تا رابطھ بسیزدن با پل مثال در حال حرف دای از کاندیرید تصویعکس داخل پاکت با
 بستھ یھا  عکس مغازهای در مورد موضوع آموزش تواند یآموزان در کالس م عکس دانش. داخل آن، کامل شود

 کھ دی داشتھ باشادیبھ . باشد موضوعات، کارآمد نی در اامی در مورد اقتصاد و انتقال پابانی افراد در خیی گداایشده 
 و اهی سدیھا با  تمام عکسنیھمچن. العمل شما در قبال آنھا را بھ ذھن مخاطب متبادر سازند  عکسدی باری تصاونیا

  باشند،دیسف
 
 . ندارنددی و سفاهی سیھا  نسبت بھ عکسامی در انتقال پی اضافری تاثچیترند و ھ  گراناری بسی رنگیھا  عکسرایز
 
 ترھایت 
 
 از دی موردنظر، باامیتمام پ.  نوشتھ خواھند کردیترھایروع بھ خواندن تھا، ش  عکسدنی بعد از ددھندگان یرا

 ترھایمعموال ت.  بپردازدترھای تحی و تشرحی بھ توضدی در نوشتھ فقط بایگریھر مطلب د. فھم باشد  قابلترھای تقیطر
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 بھتر یرا بفھمد، ول آن امی تا ھمھ متن را بخواند تا پرود ی و از مخاطب انتظار مکنند یفقط عنوان را مشخص م
 یزی چچیکننده ھ  کھ بازگو»زی عزدھنده یرا «ای»  منیھا برنامھ« ھمانند ییھا یگذار  را با عنوانترھایاست کھ ت

 .دی ھدر ندھستند،ین
 

 نشان دادن ی براگر،ی ھر نوع اطالعات دای نامھ ی زندگای برنامھ کی شده در ھنگام نوشتن یگذار  نشانھنکات
 نیا. دی کنیگذار  و شمارهیگذار  پاراگراف کردن آن، بھتر است کھ آن را نشانھیاز متن، بھ جا قسمت کی تیاھم

 ی نامزد شما براای نامزد وجود دارد نی از ایبانیشت پی برالی دل۵ مثال ی کھ خواننده بداند براشود یکار باعث م
 ی باشد، ولزی نترھای شامل تتواند ی مھا یرگذا  شمارهنیا.  کار را در برنامھ خود قرار داده است۶ یامور اقتصاد

ط ی بھبود شراای تی دارند، استفاده شود؛ مانند مبارزه با جرم و جنای کھ بار عملی بھتر است از کلماتترھایدر ت
 .یاقتصاد

 
 دیخاص باش 
 

 اریمردم، بس مشکالت ی برایی خاص بودن در ارائھ راھکارھاد،ی کھ توان انجامشان را ندارییھا  دادن قولبدون
 حتما  نی قواننی کھ استی نی معننیبھ ا» ... خواھد کرد کھیبانی پشتینی از قواندایکاند «ری نظیعبارات.  داردتیاھم

 نی در ای ویریگ  و جھتدایدھنده توجھ کاند  نشانی و بھ اجرا گذاشتھ خواھند شد، ولدی خواھند رسبیبھ تصو
 .موارد است

 
 جازیا 
 

 انی جمالت بنیتر  در کوتاهدیی بگودیخواھ ی را کھ میزیھرچ!  استادی کم ھم زی ستاد، حتیغاتیجات تبل  نوشتھدر
 از آنچھ آنھا شتری کار بنی ارای را نخواھند خواند، زی طوالنیھا  متندھندگان ی کھ رادیبھ خاطر داشتھ باش. دیکن

ھا حذف   از نوشتھتوانند ی م»زی عزدھنده یرا« مانند یعبارات ب،ی ترتنیبھ ا. بر است حاضرند وقت بگذارند، زمان
 عبارات، نیا.  آنھا ھستندزی مخاطبش ندهی آن نوشتھ بھ دستشان رسی وقتدانند ی خود مدھندگان ی رارایز. شوند
 . ھستندیرضروری و غیاضاف

 
 جیزبان را 
 
 را با کلمات دھندگان ی رانکھیا.  منظور شما را بھ مخاطب انتقال دھدی و روشنی کھ بھ سادگدی استفاده کنی زباناز

 در ی شما نھ وقت کاف،ی رقابت انتخاباتکیدر . ستیتر ن  مھمامی از انتقال درست پدیدھ  قرارریتاث قلمبھ سلمبھ تحت
 .دی بپردازدھندگان یا شماست کھ بھ آموزش رفھی و نھ وظدی داراریاخت

 
 دی کنی پافشارامی پیرو 
 

 مھم است کھ اریبس.  ستاد باشدی اصلامی پی بر مبنادی بھ موضوع مورد بحث، با ستاد، بدون توجھیھا  نوشتھتمام
 یکسانی ی از عبارات و شعارھاشیھا  ممکن است در تمام نوشتھیستاد حت.  شودانی بارھا و بارھا بام،ی پکی

 .زدی برانگدھندگان ی را در رایشتری بزهیاستفاده کند تا انگ
 
 
 ی مالنیضمنا نحوه تام.  استازیکھ چھ مقدار زمان، پول و چند نفر ھمکار موردن مشخص شده باشد دی باعالوه بھ

 کھ در یاسی متخصصان سگری ستاد و دری مددا،ی است، نقش کاندیی گام کھ گام نھانیدر ا.  معلوم باشددی بازیستاد ن
اران داوطلب و آموزش  جذب ھمکیھا عالوه راه بھ. میدھ ی قرار می را مورد بررسشوند یستاد مشغول بھ کار م

 امور، ی بحث در مورد زمانبند،ی انتخاباتمی تقوکیداشتن .  مرحلھ مدنظر قرار خواھد گرفتنی در ازیآنھا ن
 . در نظر گرفتھ خواھد شدتی است کھ در نھای از مواردزی آن نی مالنیبودجھ ستاد و نحوه تام
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 داینقش کاند 
 

 در دای است کھ کاندی زمانزی منبع ھر ستاد ننی است و ارزشمندتردایند خود کایاسی فرد در ھر ستاد سنیتر مھم
 درک نقش نیبنابرا. جبران نخواھد بود  عنوان قابلچی ستاد وقت را ھدر دھند بھ ھای دایاگر کاند. گذارد ی ماریاخت
ھا و  ت در مراسم ساده است؛ شرکاری بسداینقش کاند. استی اساساری از زمان بسنھی استفاده بھتی و اھمدایکاند

 ستاد جذب کند ی را برای منابع مالتواند ی کھ می کسنیتر  عضو ستاد و مھمنیموثرتر.  مردمی برازهی انگجادیا
 شنوند ی او را مامی و پکنند ی مالقات مدای کھ شخصا با کاندی احتمالی مالانی و حامدھندگان یرا.  استدایخود کاند

 گری کنار دنکھی عموما از ای انتخاباتینامزدھا. دھند و بھ ستاد او کمک کنند بی رای احتمال دارد کھ بھ وشتریب
 کنند، لذت داریشان د  از طرفداران مورد عالقھی کنند و با برخی ستاد را طراحیھا ی استراتژمشانیافراد ت

 شد کھ شنھادیپ کتاب نی ایدر ابتدا. شود ی و منجر بھ شکست مستی جز اتالف وقت نیزی کار چنیاما ا. برند یم
 جلسھ شرکت نی در ادی بادایواضح است کھ کاند.  برگزار کندی رسمکی استراتژیزیر  جلسھ برنامھکیستاد شما 

 امور ستاد را بھ دی بای شد ونیی تعی کھ استراتژیوقت.  داشتھ باشدی نقش موثرھی اولیھا ی استراتژنییکند و در تع
 . را جذب کندیشتری بدھندگان یھا تمرکز کند تا بتواند را  مراسم بسپارد و بر شرکت درگرانی ستاد و دریمد
 
 ی ستاد انتخاباترینقش مد 
 

 ری بھ مددی بادای است کھ کاندنی ای ھر ستاد مطلوبھی از اصول اولیکی.  اداره ستاد است،ی ستاد انتخاباتری مدنقش
 کھ ستاد مشغول بھ کار است یھ در مدت کوتاھ است کیزی چنیتر  مھمنانی اطمنیا.  کامل داشتھ باشدنانیستاد اطم

 ستاد خوب ھم کی داشتن یبرا.  مغز آن استر،ی قلب ستاد و مددای گفت کھ کاندتوان یم.  وجود داشتھ باشددیبا
 کھ دیآ ی مشی پاریبس. دو از ھم کامال متفاوت استنی داشتھ باشند، اما نقش ایی کارآدی بادای و ھم کاندریمد

 ستاد منصوب تیری را بھ مدی کسای منظور نیبھ ھم.  بخواھند ستادشان را خودشان اداره کنندیبات انتخاینامزدھا
در ھر دو حالت، آنھا مجبور خواھند . کنترل خودشان باشد  کھ کامال تحتکنند ی را انتخاب می کسنکھی اای کنند یمن

 ی حالت نامزدھانیدر ا. شد ی سپرده میگری د بھ فرددی کھ باندی نماییھا می را صرف اتخاذ تصمیادیبود کھ زمان ز
 در آن حضور ی مالانی و حامدھندگان ی است کھ راییھا  خود کھ ھمان شرکت در مراسمی از کار اصلیانتخابات

 زمان نیشتری شده است کھ بی طراحی طوردای مطمئن باشد کھ برنامھ کانددی ستاد باری مدکی. مانند یدارند، باز م
 ،یھا، مسائل مال  ارتباط با رسانھدی ستادھا بارانیمد. دھد ی قرار می واری در اختدھندگان یبا را مالقات یرا برا
 را دیآ ی مشی خارج از آن، پای کھ در چارچوب برنامھ یگری و مسائل ددھندگان ی مختلف ارتباط با رایھا روش

 .ند نظارت کنرسانند، ی امور را بھ انجام منی کھ ای بر کسانایمرتب کنند 
 
  ستادی انتخاباتنیمتخصص 
 

 فرد تجربھ کیھرچھ کھ .  پر ارزش باشداری بسی انتخاباتیھا  ستادی براتواند ی تجربھ م،یگری ھر مورد دمانند
 خود، بھتر یھا یی داشتھ باشد، در چارچوب توانای ھر کشوریاسی سی و فضای انتخاباتیھا  از کار با ستادیشتریب

 ستاد، کی تی کھ مراحل مختلف فعالی کسانیمشاوره گرفتن و سود بردن از ھمکار. کرد عمل خواھد تر دهیو سنج
.  استدهی فادی مفاری و ستاد بسدای کاندیاند، را قبال تجربھ کرده باشد، برا  کتاب مورد اشاره قرار گرفتھنیکھ در ا

 نی شوند، باز ھم تجربھ کردن ا کتاب راھنما آمده است، خوب درک و اجرانی کھ در اییھا دهی اگر ایچرا کھ حت
 رانی فھرست از مدکی ھی با تھیاسی احزاب سنیبنابرا.  استیگری دزی و فعال چی ستاد واقعکیھا در روند  دهیا

 کار در ستاد مناسب ھستند، ی کھ برای از کساننیاند و ھمچن  مختلف حضور داشتھی کھ در ستادھایا باسابقھ
ھا را بدھند   بھ افراد حزب فرصت کار در ستاددی احزاب بانیھمچن.  کنندیک بزرگ خود کمیداھای بھ کاندتوانند یم

 ری مدکی شدن بھ لی تبدی کوشا برای فعال ستادکیچرا کھ .  داشتھ باشندیشتری بی آمادگی بعدیھا  ستادیتا برا
 . نخواھد داشتشی در پیادیستاد راه ز

 
 قاتی مثال انجام تحقیبرا. اند  کردهدای تخصص پی انتخاباتیھا د از ستای خاصیھا  ھستند کھ در جنبھی کسانمعموال

 نی را کھ از ای کساناالمکان ی حتدی دارد و ستاد بایادی بھ تجربھ زازی است کھ نیا  حوزه،یاسی سیھا یو نظرسنج
 نھیزم از افراد در یاری شده و بسی بھ شدت تخصصاستی سمتحده، االتیدر ا. تجربھ برخوردارند، استخدام کند

بھ . اند  تخصص کسب کردهدھندگان ی راستی لھی تھی و حتی و پستیونیزی تلو،ییوی رادغاتی تبل،یاسی سغاتیتبل
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 از اتالف رای بھ صرفھ باشد زتواند ی با آنھا می کارشناسان، ھمکارنی ای باالی با وجود دستمزدھای جھت حتنیھم
 .کند ی میریجلوگ)  ستاد استکی یی دارانیتر کھ مھم(وقت 

 
 بر سر راه یاری افراد بس،ی ھر ستادیھا تی است کھ در ھنگام شروع فعالنی در نظر گرفتھ شود ادی کھ بایا نکتھ
 کھ عموما کم تجربھ ھستند و شوند ی سبز مرهی و غیاسی ساز، متخصص امور سری ھمچون تصونی با عناودایکاند
 ای دھندگان ی رای روانشناسلی کھ بر تحلرسازانی از تصویاری بسنیھمچن. ردی آنھا قرار بگریتاث  تحتدی نبادایکاند

 افراد اتالف وقت نی با ایھمکار. کنند ی بھ ستاد اضافھ نمیزی عمال چکنند، ی مدی تاکداھای کانددنینحوه لباس پوش
 آنھا ھننده بک  متقاعدیھا امی و ارسال پدھندگان ی ارتباط با رای دستھ از کارشناسان عالقھ ندارند کھ برانیا. است

 با یھمکار. افتند ی افراد منی بھ دنبال ازی نگردند ی مانبری کھ دنبال راه می تنبلی بگذارند و نامزدھایوقت و انرژ
 . در بر نداردیا جھی افراد جز اتالف پول و وقت نتنیا
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  در انتخاباتتی کارآمد موفقیھا روش
 

 سرعت ک،ی ژنت نترنت،یا  مانند عصر فضا، اتم، ی در اعصار مختلفشمندانی از اندیاریبنا بھ گفتھ بس وز،  امربشر
 لی ھمھ افراد با آن سروکار دارند وساًبای آنھا کھ تقرنیرگذارتری و تاثنیتر  از مھمیکی اما کند ی می زندگرهیو غ

 . استیتیارتباط جمع
  در انتخاباتتی کارآمد موفقیھا روش
 و شناسد ی باشد کھ مخاطب عام و خاص نمی تنھا عصردی بھتر عصر اطالعات شای بھ عبارتای رسانھ عصر
 کوچک یوی رادکی دیتوان ی مزی روستاھا ننیتر  در دورافتادهیشما حت.  بودن آن استری فراگاش یژگی ونیمھمتر

 .شوند یم مطلع ای آن از رخدادھا و اتفاقات دنقی کھ افراد از طردی کندایرا پ
 - 

 رایمجبورند از رسانھ استفاده کنند، ز... ای فروش دارند ی برایی گفتن دارند کاالی برای کھ حرفی ھمھ کسانامروزه
 در غاتی تبلنیبنابرا.  پخش کندای خبر را در سرتاسر دنای امی لحظھ پکی در تواند ی است کھ میتنھا ابزار
 نھی در زمی فرھنگیھا یگذار ھی کھ ما شاھد سرمااست لی دلنیھ ھم دارد و بی مھماری افراد نقش بسیمتقاعدساز

 فی تعرنی را چنغی تبل»ی اجتماعیشناس روان« ارونسون در کتاب وتیال. می افراد ھستی و متقاعدسازغاتیتبل
 یمل چھ عواای لند؟ی دخغی در تبلیاما چھ عوامل»  خاصیھا ھی نظرای دهی و انتشار منظم کاال، عقجیترو«: کند یم

 .اند  کردهیی حوزه شناسانی را در اری چھار متغی متفکران اجتماعشود؟ ی مغاتی تبلشتری بریباعث تأث
 
:  نوشتنی جھان، چنی اجتماعیشناس  رواننی ارسطو، نخستح،ی مسالدی از مشی سال پ300): مبلغ (رسان امیپ. 1
 و ستھی کھ از نظر شما چندان شای شخصدینفرض ک» .میکن ی باور مگرانیتر از د  را آسانکمردانیما گفتار ن«

 فرد نی شما بھ اکند، ی پول می تقاضاھیری خیھا  کمک کردن بھ موسسھی و برازند ی در خانھ شما را مستیصالح ن
کننده را رد   کمکی تقاضایطی شرانی از افراد در چنیی کھ درصد باالدھد ی نشان مھا ی بررسد؟یکن یکمک م

 بزرگ ای دیسف شی مثال ریاما اگر فرد خوشنام. دانند ی الزم نمتی صالحی را دارارسان، امیپ آن فرد رایز. کنند یم
 ی تقاضاادی تقاضا را بکند بھ احتمال زنی ورزشکار محبوبتان اای و د،یدان ی مورد اعتماد می فردا ریمحلھ، کھ و

 الزم ینی و البتھ دیشخص  ،ی فرھنگ،یع اجتمایھا تی و صالحھا تی قابلی آن فرد را دارارای زدیکن ی را رد نمیو
 و تخصص را کھ تی محبوب،ی ظاھرسب مناتی مثل وضعیگری دیھا یژگی ورسان امی پی براتوان یم. دیدان یم

  . نقش دارند برشمردامی در مؤثر واقع شدن پیھمگ
 
 بھ بھ دو اثر تقدم و  کرد کھ ما فقطی را بررسی موضوعات مختلفتوان ی قسمت منیدر ا): غی تبلیمحتوا (امیپ. 2

 امی فاصلھ پیی ب کم باشد و از سویدای کاندامی الف و پیدای کاندامی پنی فاصلھ بدیفرض کن. میپرداز یتاخر م
 الف یدای کاندامی پیعنی.  بودمی اثر تقدم خواھشاھد صورت نی باشد، در اادی مخاطبان زیابی ب با ارزیدایکاند

  .مؤثر خواھد بود
 

 مخاطبان کم یابی ب با ارزیدای کاندامی باشد و فاصلھ پادی ب زیدای کاندامی الف و پیدای کاندامی پنی اگر فاصلھ باما
. کنم یتر م  ملموسی موضوع را با طرح مثالنیا.  دوم موثرتر خواھد بودامی پیعنی د،یآ یباشد، اثر تاخر بھ وجود م

 انتخابات ھنوز چند خی کند و تا تاری سخنرانگری دیداید بعد از کاناصلھ بالفییدای کاند،ی انتخاباتغاتیاگر در تبل
اما اگر انتخابات بالفاصلھ ) اثر تقدم( است شتری سخنران اول در انتخابات بیروزی مانده باشد، احتمال پی باقیرو

 )اثر تاخر. ( خواھد شدروزی سخنران دوم پفتدی فاصلھ بی دو سخنراننی دوم برگزارشود و بیپس از سخنران
 در امی و رسانھ مورد استفاده پامیزمان ارائھ پ:  کردی دو عامل را بررستوان ی مورد منیدر ا. امی ارائھ پنھیمز. 3

 تعداد افراد بتوانند نیشتری را انتخاب کنند کھ بییھا  زمانکنند ی می سعکنندگان غیً معموال تبلام،یمورد زمان ارائھ پ
 ی کھ برایا در مورد رسانھ. یینمای سیھا لمی و فی قبل از مسابقات ورزشبار،ً کنند؛ مثال قبل از اخافتی را درامیپ

مدت   ساده و کوتاهغاتی تبلیآنھا معتقدند برا.  دارندھی چند توصیشناسان اجتماع  روانشود ی استفاده مغاتیتبل
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حرکت  و گ رنر،ی مثل صوت، تصوی رسانھ ھمزمان از عوامل مختلفنی ارای است زونیزی رسانھ تلونیبھتر
 ھا امی پیھا و مجالت مؤثر است و برا  در روزنامھی و مفصل، چاپ آگھدهیچی پیھا امی انتقال پیبرا. کند یاستفاده م

  . داردیشتری بیرگذاری تاثوی استفاده از رادزی نری ساده و فراگغاتیتبل
 
 از مردم ی ھم نباشند بعض است کھ ھمھ شنوندگان، خوانندگان و نظردھندگان مشابھیعیطب): ریگ امیپ(مخاطب . 4

 یگری دی باشد براری جالب و دلپذی شخصی کھ برایامی متقاعد کرد و امکان دارد نوع پتوان ی میرا با دشوار
 مسالھ نی دانستن ادیشا. می ھستی فراوانی فردیھا فاوت شاھد تغی تبلای امی شدن پرفتھی ما در پذگرینباشد بھ عبارت د

 یتی شخصیرھای از متغیکیًمثال . کند ی مفای ای افراد در متقاعد شدنشان نقش مھمتی جالب باشد کھ شخصتانیبرا
 ردیگ یکم م  کھ خود را دستیفرد.  متقاعد شدن شخص ارتباط دارد، عزت نفس استتی تمام با قابلیکھ با ھماھنگ

ً کامال معقول بھ نظر نیا. دارد کھ درباره خود نظر بلند ی تا فردردیگ ی متقاعدکننده قرار میامی پریتر تحت تأث آسان

 ی اگر عقادجھیدر نت. ستی قائل ندشی عقای ھم برایادیمند نباشد ارزش ز  کھ بھ خودش عالقھی فردرایز. رسد یم
 عزت نفس ی کھ دارایدر عوض شخص.  شودمی نباشد کھ تسللیم ی بیلی شود ممکن است خدهیاو بھ مبارزه طلب
 ای دھد ریی خود را تغدهی عقای کھ آردیپذ ی نمی اوست بھ راحتدهیمخالف عق گوش کند کھ یامیباالست اگر بھ پ

 . خود استوار باشدنیشی پدهیھمچنان بر عق
 
 
 
 

  در انتخابات شوراھاتی موفقیراه کارھا
 تی باشد کھ حاکمی مطرح می دموکراسیھایژگی از ویکی انتخابات شوراھا بعنوان زی الملل ننی بیاسی نظام سدر

 نامزدھاست کھ بھ ی قلبتی اصل آن نم؟ی کنیچرا در انتخابات شرکت م.  بھ ھمراه داردی شھرتیریر مدمردم راد
 دارند کھ یاظھار م.  شوندی مدای کاندورا در شتی عضوی کھ برای افرادی تمامیول.  شودیخود آنھا مربوط م

 کھ باشد ورود بھ ی و ھدفزهیانگ رقابت شرکت کرده اند، با ھر نی در اشتری و خدمت بی رفع مشکالت شھریبرا
  .کند-ی برداشت متشی و فعالگاهی سازنده دارد و ھر کس بھ اندازه جایجی نتایرقابت انتخابات

 
 در پشت درب شوراھا متوقف گری دیتی شوند و اکثری بھ شورا  وارد می اصلی محدود بھ عنوان اعضایتعداد

 شوند و از ی مدواری امندهی آورده اند بھ آی قابل قبولیا کھ رأ شوند آنھی ممی شوند، آنھا ھم بھ چند گروه تقسیم
 آراء را داشتھ اند نی کھ کمتریی ھستند و آنھای راضی مردم داشتھ اند تا حدودنی را در بی نسبتا خوبگاهی جانکھیا

 نی در ب در عملکرد خوددی نبوده است و باحی خودشان صحی اجتماعگاهی آنھا از جایابی شوند کھ ارزیمتوجھ م
 . نظر کننددیمردم تجد

 
 چون رجوع بھ ی از نکات مثبت ھر انتخاباتیکی. ردی گی انتخابات مجھی از نتی درسدای ھر صورت ھر کانددر

 را کھ تا ی کنند و کسانی با تمام اقشار جامعھ مکتری نزدی ارتباطجادی در ایافکار عامھ مردم است، نامزدھا سع
.  شودی شوند و با آنھا معاشرت می مدهی دخابات شدند، در انتی نمدهی دیردند ول کی می در کنارشان زندگروزید
 ی و بھ حساب مدهی در شوراھا دتی عضوانی دستاورد انتخابات است کھ مردم توسط متقاضنی از مھمتریکی نیا
 نیشود و نقش تع ی داده متی شھروندان اھمدگاهی است کھ بھ نظرات و دی مردم داری از نشانھ ھایکی نی و اندیآ

 . داردی شھرتیری مدشت درسرنویکننده ا
 

  :                                                                                                                    شتری موثر در کسب آراء بعوامل
 
 در یتی در گذشتھ در چھ سمت و مسئولیعنی . باشدی نامزدھا می از عوامل مھم در کسب آراء سابقھ فردیکی

 نی از عوامل مھم در انتخابات است ھر چھ ایکی نیجامعھ خدمت کرده است و ارتباطش با مردم چقدر بوده است ا
 جذب آراء شھروندان بھ ھمراه خواھد داشت در یادتری زری برخورد داشتھ باشد تاثیشتری مھم و با افراد بتیمسئول

 . مردم انجام شودتی رضای و دلسوزانھ و قانونمند کھ در راه خداوند برایطق منیآنھم برخورد
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 نامزدھاست کھ ھر چقدر افکار ارائھ شده توسط دگاهی مورد نظر قرار داده شود افکار و ددی کھ بای عاملنیدوم
 . در جذب آراء خواھد داشتیشتری با اعتقادات مردم آن منطقھ  ھمراه باشد نقش بنیداوطلب

 
 ی و افرادروھای نام برد نشتری بی کسب رای توان از آن برای مداھای کھ بعد از سابقھ و افکار کاندی عاملنیمسو

 و ی انتخاباتی کنند، افراد شاخص و معتمد و خوش سابقھ در ستادھای متی فعالی نامزد انتخاباتکی یھستند کھ برا
 کھ از آنھا دارند بھ یشھروندان با توجھ بھ شناخت.درن در جذب آراء مردم دای اژهی نقش ویدفاتر ارتباط مردم

 یادی دقت زی و اجرائی ستادیروھای در انتخاب ندی دھند پس بای می کنند و رأی آنھانگاه متینامزد مورد حما
 .کرد

 
 تیری با مددی است کھ باغاتی از عوامل مھم اشاره کرد و آن تبلگری دیکی بھ دی موثر بایروھای از انتخاب نبعد
 حی صحغاتی درجامعھ  بر جستھ است  و اگر تبلی در تجارت و امور اجتماعغاتی انجام شود امروزه نقش تبلنھیبھ

 ی رقابت اجتماعیانتخابات ھم نوع.  ماندی می مشتربدون در انبارھا و  کارخانجات داتی کاالھا و تولنینباشد بھتر
 تر عمل کند و در دل مردم خود ی و ھر کس قوندیعرضھ نما خود را بھ مردم یھای افراد  بتوانند توانمنددیاست با

 عاتی عوامل ذکر شده تبلی بعد از تمامنیبنابرا.  برخوردار خواھد بودی در کسب رأیشتری دھد از اعتماد بیرا جا
 . نقاط مثبت ھر نامزد انجام شودی اطالع رسانی رقبا براگری متناسب با ددیبا
 

 است و غاتی و تبلی اطالع رسانی دارد در راستای بعد از ثبت نام بر می انتخاباتیدای کاندکی کھ یی گام ھایتمام
 راستا است کھ نی و مکان باشد و در اتیری مدالتی تشکی دارادی است بای حرکت علمکی یچون رقابت انتخابات

 ستاد ای ی مرکزھستھ.  استیری گی تا روز رأیزی برنامھ ری برای ھستھ مرکزلی قدم انتخاب مکان و تشکنیاول
 کھ زمان انتخابات تمام وقت یکسان.  شودی ملی نامزد دارند تشککی بھ ی کھ اعتقاد قلبیً عموما از افرادیمرکز

 و افکار نامزد مورد نظر ی افراد با اعتقاد بھ توانمندنی گذرانند ای خود در ستاد میدای کاندتی موفقیخود را برا
 ی و برگزاری ستادھا و دفاتر ارتباط مردمیتا بتوانند برا. بھ باشند صاحب نظر و با تجرزی نخودشان دیبا

 .ندی نمایزی ھا و جلسات در سطح شھر برنامھ ریسخنران
 

 در محالت و مناطق و با ی ستاد ھا و دفاتر ارتباط مردملی توانمند نسبت بھ تشکیروھای با جذب نی مرکزستاد
 . کندیدام م ھا و محالت سطح شھر اقابانی ختیتوجھ بھ اھم

 
کھ بتواند اصناف بازار و . دی آی اقشار مختلف شھروندان بوجود متی جھت ھدای مختلفی ھاتھی کمی ستاد مرکزدر

 ھا از اقشار تھی کمنیا. ندی نمای مختلف  سازماندھی ھاتھی را در کمیی و تشکالت دانشجوی مردمیانجمن ھا
 با نامزدھا می بھ صورت مستقکی تا از نزدندیا نمی دعوت مدای با افکار اھداف و سابقھ کاندیی آشنایمختلف برا

 بر جذب آراء یشتری بری رو در رو تأثیآشنا شوند  در انتخابات گذشتھ نشان داده شده است کھ نشست ھا
 .  داشتھ استشھی افراد توانمند و صاحب اندیشھروندان برا

 
 گزار در اقشار ری عوامل تأثیموعھ آن، شناسائ مجری زی ھاتھی و کمی مھم ستاد مرکزی از کارھاگری دیکی

 کنند کھ ی کنند، نگاه می میرویھنوز در جامعھ ما اکثر مردم از افراد برجستھ خود پ.  باشدیمختلف جامعھ م
 دی است کھ  بالی دلنی ھستند و بھ ھمندان کھ مورد اعتمادشھرویکسان.  دھندی می رأی آنھا بھ چھ کسیبزرگترھا

 . افراد صاحب نفوذ کندنی ارتباط و جلب اعتماد ای و برقراریی درشناسای سعیابات نامزد انتخکی
 

 ھا تی بزرگان قومیًخصوصا شناسائ.  مختلف مردم اقدام کندی افراد در قشرھانی ای بھ سازماندھدی بای مرکزستاد
 را ی قابل توجھیرأ تواند در صورت جلب اعتماد آنھا ی جلسھ با آنھا ملیتشک.  درکسب آراء داردینقش مھم

بعد .  در انتخابات شوراھا دارندیاسی و سی تشکالت اجتماعری نسبت بھ سای ھا نقش موثرترتیقوم. بدست آورد
 گاهی مردم از جانی امناء مساجد نام برد کھ در بئتی ائمھ جماعات و ھی گذارری توان از تأثی ھا متی قومتیاز اھم

 توان با نشست با آنھا در ی کنند می از آنھا سوال می و اجتماعی امور مذھب دریادی برخوردارند و افراد زی اژهیو
قابل توجھ است ھر چھ تعداد .  خود درخدمت بھ مردم از آنھا کمک گرفتی ھای توانمندی و معرفیرساناطالع 

اھد داشت  نامزدھا در افکار جامعھ خوی در شناسائیشتری بری باشد تأثشتری در سطح شھر بیدفاتر ارتباط مردم
 . باشدی مکان ستاد م،ی ستادمرکزلی از عوامل مھم بعد از تشکیکی یول
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 شود و شھروندان ی مھم شھر محسوب مابانی مستقر شود کھ بعنوان خیابانی در خی ستاد مرکزمی دقت کندیبا
 بزرگ کھ ی شھر و مغازه ھانیادی در اطراف می دفاتر مردمای ستادھا ری در آن رفت و آمد دارند و سایادیز

بعد از .  برخوردار باشندی مناسبتیموقع کرد قرار داشتھ باشند و از یرائی پذیبتوان در ان از شھروندان بخوب
 ونی از عوامل جذب شھروندان وخصوصا جوانان، عکس نامزدھا و دکوراسیکی ستادھا یانتخاب مکان برا

 ی روانری تأثی انتخاباتی ونوع عکسھاییبای زرایز. شند بای قابل قبولتی جذابی دارادی است کھ بای انتخاباتیستادھا
 با مشورت با عکاسان ھنرمند، نسبت بھ گرفتن دای کاندکی دی دارند پس بانندهی بذب بر افکار و جیقابل توجھ
 از مردم یغاتی تبلوهی شنی از ای گذارری تاثی در انتخابات گذشتھ رایچھ بسا افراد.دی اقدام نمای ھنریعکس ھا

 .ھ اندگرفت
 

 یخصوصا برا.  در جذب آراء شھروندان داردی نقش مھمی انتخاباتی شعارھا،ی انتخاباتی کنار عکسھادر
 در ی نامزد انتخاباتکی.  باشدی مدای کاندای کرده و جوان نوع شعارھا و اھداف نشانگر توانمندلی تحصیقشرھا

 ی روز مره شھروندان مطرح متج و مشکال خود را با درد و رنیی آشنازانی مشی اھداف و خواستھ ھافیتعر
 و ندی نشی مشتری تر باشد در دل مردم بکی جامعھ نزدیازھای بھ خواستھ ھا و نی انتخاباتیھر چقدر شعارھا. کند

 نوع شعارھا در جذب آراء گاهی در انتخابات نشانگر جاروزی پی بھ نامزدھاینگاھ. دی نمایمردم را بھ خود جذب م
 با مشورت صاحب دی نوع شعارھا بانی نشوند؟بنابراای اجراء بشوند ندهی در آنکھی ااز یجدا. د باشیتوده مردم م

 . انتخاب گرددیاسی و سینظران اجتماع
 

.  آنھا آورده شودیاسی و سی اجتماعی ھاتی بھ ھمراه فعالزی آنھا ننامھی زندگدی کنار شعارھا و اھداف نامزدھا بادر
.  در کسب آراء شھروندان دارد،آشنا شوند ی کننده انیی کھ نقش تعینھا با سوابق اجرائ آشھیتا در کنار افکار و اند

 غاتی تبلتھی توسط کمغاتی در مدت زمان تبلتیری با مددی باد خوزی نی و سوابق اجرائنامھی پخش زندگیچگونگ
 ی ھاپیز آنھا توسط اکچھ مقدار از بروشورھا و عکس ھا در ستادھا پخش شوند و چھ مقدار ا.  شودیزیبرنامھ ر

 . شوندختھی شھروندان ریمخصوص درخانھ ھا
 

 در ساعات آخر شب ی شده در مناطق و محالت شھری سازماندھیروھای توسط ندی بایغاتی تبلی بروشورھاپخش
 نی از اولیکی.  مردم پخش شوندنی ستادھا ساعات پر رفت و آمد بی شوند در جلوختھیدر منازل شھروندان ر

 عکس نامزدھا در مکان سباندن شود چی شب شروع ممھی کھ معموال از نی عمومغاتیبعد از شروع تبلاقدامات 
 ھر نامزد در سطح شھر شروع بھ یروھایکھ ن.  باشدی در سطح شھر می مشخص شده توسط فرمانداریھا

 شوند با ینھ خارج م رفتن بھ سر کار از خای صبح کھ مردم برایتا در ابتدا. ندی نمای منیچسباندن عکس داوطلب
 . آشنا شوندداھای عکس ھا با کانددنید
 

لذا در صورت آزاد .  در جذب شھروندان داردی بزرگ در مقابل ستادھا نقش مؤثری عکسھای داربست برازدن
 در ستادھا یری و تصوی صوتغاتینوع تبل.  نمودنھی سطح شھر استفاده بھی در ستادھاتی موقعنی از ادیبودن با

 ی برایقی پخش انواع موسنیھمچن. ست اتی اھمی نامزدھا در گذشتھ داراتی عملکرد موفقدنی کشریتصو بھ یبرا
چھ بسا پخش .  در دفع شھروندان موثر باشدتی جذابنی تواند در عی میقیجذب جوانان موثر است و ھر نوع موس

.  بشودیادیعث از دست دادن آراء ز بھ ھمراه داشتھ باشد و بای منفی اثرنی افراد متدی مجاز براری غیقی موسکی
 کنند، نقش ی استفاده می الھی آوردن از ھر وسی رأی برای بودن دارند ولی مذھبیا کھ ادعیی آنھایخصوصا برا

 . در ستادھا دقت کرد یری و تصوی صوتنی در انتخاب مسئولدیپس با.  داردیشتری بیبیتخر
 

 ی آنھا وصحبت کردن و ظاھر آنھا نقش قابل توجھدنیباس پوش ھستند نوع لتی کھ در ستادھا مشغول فعالیافراد
 باشند در ستادھا مستقر ی حداقل ناشناختھ مای سابقھ خوب ھستند ی را کھ دارای افراددیلذا با. در اذھان مردم دارد

 . نکردفاده ندارند در ستادھا استی کھ سابقھ خوبیشوند و از افراد
 

 باشد کھ ی می آنھا مسئول مالنی از مھمتریکی مختلف مشخص شوند کھ یا بخش ھنی مسئولدی بای ستاد مرکزدر
 توان از امکانات یم.  تر باشدی قوی مالیبانیھر چقدر پشت.  ستاد داردی قسمت ھاگری نسبت بھ دینقش موثرتر

 . استفاده کردغاتی تبلی برایشتریب
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 در شبھا بتواند با توجھ بھ وسعت کار دیھ با برخوردار است کیادی زتی راستا مسئول تدارکات ھم از اھمنی ادر

 و کوچھ ھا بتواند بھ ابانھای و عکس در خنامھی پخش زندگیو برا. در سطح شھر ستادھا و دفاتر را پوشش بدھد
 عی وسغاتی آخر کھ حجم تبلی خصوصا در شبھاد، کنی را سازماندھروھای ھاو ننی آن را انجام دھد و ماشیراحت

 بھ ازی کنند کھ عقب ھستند و لذا نی فکر موستھی ھا و ھواداران پتھی کمنیمسئول.  شودی مشتری کار بتیتر و حساس
 مسئول دی بانیبنابرا.  شود ی مشتری شھر بی در کوچھ پس کوچھ ھای اطالع رسانی براشتری آالت بنیافراد و ماش

آنچھ کھ وسعت .  داشتھ باشدی خوبی اجتماعگاهی گوش کنند و جاگرانی باشد کھ کالم و حرفش را دیفرد ھم ھینقل
 ی است کھ نامزد انتخاباتی کند انتظاری مفی آالت در سطح شھر را تعرنی و ماشروھای نیری و بکار گغاتی تبلنیا

 زی نتی و فعالنھی ھززانی انتخابات باشد، مروزی پدی است کھ بایاگر ھدفش در حد. از رقابت خود در انتخابات دارد
 ی برنده شدن و ورود بھ شورا را ندارد ولی برای کافی داند کھ رأی میاگر فرد.  شودی مشتریبھ ھمان اندازه ب

 نھی و ھزغاتی سطح و اندازه، تبلنی در ھمدی دوره مردم بشناسند و باور کنند آمده است بانی او را در انکھی ایبرا
 ... و زدی بپرھی مالادی زنھی و ھزروھای خستھ کردن نزکند و ا
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 خالصھ
 
 
 
 
 
 

  در انتخاباتتی موفقری مس،ی انتخاباتنیکمپ
  

 و ی اجتماعھیرما سای ادی کارزار، پول زنیدر ا.  شده استلی تبدیا  کارزار کامال حرفھکی انتخابات بھ امروزه
 ھدفمند یزی انتخابات و برنامھ رتیری عمل کردن در مدی بلکھ حرفھ اشود؛ ی منجر نمتی ضرورتا بھ موفقیانسان

 احزاب و ای دارند در انتخابات شرکت کنند د کھ قصیاحزاب، گروه ھا و افراد.  استیروزیو موثر، ضامن پ
 کنند و آن را توسعھ دھند، الزم است کھ بھ انتخابات  بھ مثابھ  خودشان را حفظی قبلیروزی خواھند پی کھ میافراد

 . نگاه کنندی و تخصصشرفتھی صنعت کامال پکی
 نی نقطھ مطلوب و ھمچندنی گام بھ گام شروع حرکت تا رسفی بھ انتخابات، مستلزم تعری و حرفھ ای تخصصنگاه

 و ی انتخاباتیھا-ی فناوریریکارگ-  و بھیا  حرفھییروھای از نیری و  بھره گی تخصصیکردھایاستفاده از  رو
 . استیغاتی تبلی انتخاباتی ھانی از کمپیری کالم بھره گکیدر 

 در خدمت انجام ی انتخاباتیھا ی است و فناوری انتخاباتیھا  در رقابتیروزی پدیشاه کل”  انتخاباتیزیر برنامھ“
 . استیزیر  برنامھنیموثر ا

 بھ ی است کھ در سطح جھانیی ھاوهی شنی تری و کاربردنی از موثر تریتخابات انیغاتی تبلنی کمپانی منی ادر
 موفق تر زی انتخابات نی جھی بھتر عمل کنند، در نتن،ی شناختھ شده و آنان کھ توانستھ اند در عرصھ کمپتیرسم

 .بوده اند
 ،ی انتخاباتغاتیدر تبل. است مشخص ی بھ ھدفیابی دستی امکانات براجی ھدفمند و بسیزی برنامھ ر،یغاتی تبلنیکمپ

 امکانات و منابع می ھم بتوان،ی بھره ورنیشتری اشتباه و با بنی کند کھ با کمتری کمک میغاتی تبلنیاستفاده از کمپ
 غات،ی از علوم تبلیری و ھم با بھره گمی مخاطب را داشتھ باشیو ری اثرگذارنیشتری ھم بم،ییموجود را استفاده نما

 را یغاتی و برنامھ تبلی و اطالع رسانغی تبل،ی و تخصصی بھ صورت علمی و روانشناسیشناس جامعھ ،یابیبازار
  .می ببرشیپ
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 و خالصھ ی مرحلھ مھم را پشت سر بگذارد تا موفق باشد، با ھم بھ طور اجمال٧ دی بای انتخاباتنی نگاه ما، کمپدر
  :می کنی مرحلھ را مرور م٧ نیا

 
  

  تی وضعلی و تحلیلعات کاربردمطا – ١
 

 و ردی صورت پذی انتخاباتستی لای دای درباره کاندنیادی و بنی مرحلھ اول، الزم است کھ مطالعات کاربرددر
 لی مرحلھ اقدامات ذنیدر ا.  ارائھ شودیغاتی تبلنی عملکرد کمپوهی و رقبا و شی فعلتی و موقعتی از وضعیلیتحل

  :ردی پذیصورت م
 
   نقاط قوت نامزد جھت نشر و گسترشیس        برر·
 
   نقاط ضعف نامزد جھت ارائھ پاسخی        بررس·
 
  یری جھت بھره گیرونی بی فرصت ھای        بررس·
 
   بھ فرصتلی جھت تبدیرونی بیدھای تھدی        بررس·
 
   و احتمال حرکات رقباتی از وضعی احتمالی شناسبی و آسیابی        عارضھ ·
 
   اتاق فکرجادی ا       ·
 
   مخاطبان ھدفنیی و تعیی        شناسا·
 
   دھندگانی رامی عوامل موثر در تصمی        بررس·
 
  ای موفق شده در دنی انتخاباتی نامزدھایاسی سیابی        مطالعھ درباره بازار·
  
 
  

  ی انتخاباتپنی کمی استراتژنیتدو – ٢
 

 دھندگان و ی درباره رادیبا. ردی گی قرار می مورد بررسی انتخاباتیغاتی تبلنی کمپی مرحلھ اھداف اصلنی ادر
 نی باشد تا بر اساس ای آنھا چھ می ھاتی کھ ارزشھا، اھداف، سابقھ و محدودمی برسجھی نتنی بھ ای اصلنیمخاطب

  .میی نماجادی را انی کمپی و استراتژیریموضوعات ھدف گ
 

  :ردی گیار م قری چند موضوع مورد بررسنی کمپی استراتژدر
  
  
 

 یغاتی و تبلی و حرکات اطالع رساننی کمپاھداف
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 یتی و موقع،ی و روانشناختی فرد،ی و اجتماعی فرھنگ،ی و فکری آنھا از لحاظ ذھنی مخاطب و بخش بندییشناسا
  ییایو جغراف

 
 ھا، تی سواد، سطح سواد، جنسی باسواد و بزانی ھا، متی لھجھ ھا، قومت،ی ،جمعی اطالعات آماری آورجمع

   کامل آنھالی و تحلرانیبا استفاده از اطالعات بھ روز مرکز آمار ا…  ونی و روستا نشنیشھرنش
 

  . کننددای نامزدان بھ آن دست پستی لای دای کاندمی خواھی کھ میتی و موقعگاهیجا
 

شود کھ بعدا با آن  انجام نی کھ اوال اقدامتھای ھا و محدودتی انتخابات و ممنوعنی و قوانی بھ اصول اخالقتوجھ
  ! و تخلف متھم نگرددی قانونی بھ بدای کاندایممانعت گردد و ثان

 
 انی بھ پای و در چھ زمانردی اوج بگی آغاز شود، در چھ زمانیاز چھ زمان: یغاتی تبلنی کمپی اجرای بندزمان

   اجرا گردد؟یبرسد و اگر انتخابات بھ مرحلھ دوم رفت، چھ برنامھ ا
 

 ی و انتخاباتیغاتی تبلی و سالگردھا و مراسم ھا، و انجام اقدامات و حرکت ھاالتی مناسبتھا و تعط ومی بھ تقوتوجھ
  .ی زمانتیمتناسب با موقع

 
 شود و بعد از ی انجام مھی اولشی تست و آزما،یغاتی حرکت تبلای پوستر ای امیدر ھر مورد پ: ھی اولی ھاتست
 . شودی شده و منتشر میی نھاھ،ی اولیابیارز

  
  ی و ارتباطیغاتی تبلتی و جذابامی پجادیا – ٣
 

 شوند کھ ی انتخاب مای جادی مناسب ایغاتی و ابزار تبلی ارتباطی ھای استراتژ،یغاتی تبلنی مرحلھ از کمپنی ادر
  : استلیشامل موارد ذ

 
  یغاتی شعار مناسب تبلانتخاب

 
   رنگ مناسبانتخاب

 
  ی تکراریامھ ھا و برندی و عدم تقلغاتی در تبلزی تماجادیا

 
  ی و خارجی موفق داخلی از نمونھ ھاBenchmarking و ی بردارالگو

 
  ھاامی در پیجانی و ھی اخالق،ی عاطف،ی احساس،ی منطقتی مناسب و بجا مثل جذابیغاتی تبلی از جاذبھ ھااستفاده
  .ن آنھا بودعی و بددی قابل درک بودن، خالقانھ و جد،ی ھا و سادگامی در پتی از خالقاستفاده

 
  

   الزمیبانیاستفاده از ابزار مناسب و پشت – ۴
 

  :ردی پذی صورت مزی نلی الزم بھ شکل ذیبانی ابزار و پشتی ھر چھ بھتر نامزد انتخاباتتی فعالیبرا
 

  ی در مجامع عمومی متون سخنرانشیرای وای و نی و تدوی سازآماده
 

   منطقھی ھایو خط مش ھا تی و قومتی مربوط بھ جمعی اطالعات آماری آورجمع
 

 ی و معنوی مالی کمک ھای جمع آوری برایزی ربرنامھ
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 کیستماتیو س… وانی ستاد فرھنگ– ستاد بانوان – و بخش مختلف آن مثل ستاد جوانان یغاتی ستاد تبلی اندازراه
  ی در ستاد انتخاباتی چارت سازمانجادی ستاد و ایکردن فضا

 
 و افراد سرشناس و دعوت آنھا بھ ستاد گرانی بازون،ی، ھنرمندان، روحان با افراد موثر مثل ورزشکارانارتباط

  آنانتی حماھی اعالمای و یغاتیتبل
  

  انتخاب رسانھ مناسب – ۵
 
 و اثرگذار نی متناسب با اھداف کمپی از رسانھ ھایری انتخاب و بھره گیغاتی تبلنی کمپی بخش ھانی از مھم تریکی

 . مناسب انتخاب و استفاده شوندیحلھ الزم است رسانھ ھا مرنیدر ا.  باشدی مخاطب میرو
  : بخش وجود داردنی نکتھ مھم در اچند

 
  ی اصلی رسانھ ھاانتخاب

 
  بانی پشتی رسانھ ھاانتخاب

 
   و حجم استفاده از ھر رسانھزانیم
 

   از رسانھ ھایری بھره گی زمانفاصلھ
 

  .ردی گیار م قرقی دقی موارد در اتاق فکر مشاوران مورد بررسنی اکھ
 
  : استلی توانند انتخاب شوند موارد ذی منی کمپی کھ بنا بر اھداف و استراتژیی جملھ رسانھ ھااز
 
   و بنر سطح شھرلبوردی مثل بیطی محی        رسانھ ھا·
 
  … در مجالت و روزنامھ ھا وغاتی تبل– پوستر – مکتوب مثل بروشور ی        رسانھ ھا·
 
   بوکسی ف– نستراگرامی ا– نی ال– تلگرام – بری وا– مثل واتس اپ یماع اجتی        شبکھ ھا·
 
  ینترنتی ای ھاتی در ساغاتی و تبلنترنتی و حضور در ای مجازی        رسانھ ھا·
 
  نگی مارکتلیمی و ای پستغاتی و تبلیغاتی تبلامکی        استفاده از پ·
 
  یاز مجییوی و رادیونیزی شبکھ تلوی        راه انداز·
 
   ھا و روزنامھ ھای و درج اخبار در خبرگزارشھای و حضور در جلسات و ھمای روابط عمومی        برنامھ ھا·
 
   و دھان بھ دھانیروسی و،یزانی پارتی ھاکی و استفاده از تکنمی و مستقی حضورغاتی        تبل·
 
گذاشتن آسان و اطالعات سودمند کھ اتخاذ         استفاده از ابزارھاي تبلیغاتي مناسب با امکان بھ اشتراک ·

  .کند-تصمیمات آگاھانھ را فراھم مي
  
  
  
 



 

 86 

  ))مثل خود بابک  وزیری((  مشھوری        استفاده از چھره ھا·
 
  

  ی انتخاباتنیپی کمیاجرا – ۶
 

 ی ھدف، بررسنی شناخت مخاطبن،ی و اھداف کمپی استراتژنی مطالعات فوق الذکر، تدوی از انجام تمامبعد
 ی با برنامھ زمان بندی انتخاباتیغاتی تبلنی متناسب، کمپی مناسب و رسانھ ھای ھاامی رقبا، انتخاب پتیوضع

  . گرددی میی اجران،یمشخص با نظارت مشاوران و اتاق فکر کمپ
 

  : قابل ذکر استنھی زمنی نکتھ مھم در اچند
 
  ی احتمالی ھاتیمقررات و محدود رقبا و تی با توجھ بھ وضعنی و شناور بودن کمپالی        س·
 
  نی کمپی و نظارت کامل بر اجرای دائمی        نظرسنج·
 
  . مختلف مواجھ نگرددیزھای با مشکالت و نوغاتی تبلی کھ اجراقی دقینی بزی        دقت و ر·
 
  نی کمپی برنامھ ھاجی و عالقمند جھت اجرا و توسعھ و تروی مردمیروھای        استفاده تا حدممکن از ن·
 
   با آنھای انتخاب رسانھ ھا و رزرو و قرارداد قبلی برای قبلیزی بھ برنامھ رازی        ن·
 
   فورس ماژورطی ھنگفت بھ علت شرای ھانھی جھت قرارداد و عدم پرداخت مبالغ و ھزی بھ زمان کافازی        ن·
 
 نی آنھا در اتاق فکر کمپدهنی نماای با حضور خود نامزدھا نی پروسھ کمپھی کلی        اجرا·
  

  ی نامزد انتخاباتی برند شخصجادیا – ٧
 

 آن نامزد را زشدنی کھ موجبات متماییھا یژگی عبارت است از ھمھ عناصر و وفی طبق تعر،ی نامزد انتخاباتبرند
ھ تا گفتن و پوشش گرفت  از کاراکتر و چھره و لحن سخنآورد، ی فراھم مگری دیدر ذھن مخاطبان از نامزدھا

 . اویاسی حاکم بر رفتار و منش سیدئولوژی ازی مختلف و نیدادھای گوناگون در قبال رویھا یریگ موضع
 مورد ی نامزد انتخاباتی مورد استفاده ، برند شخصی رسانھ ھای از تمامیری و با بھره گیغاتی تبلنی ارائھ کمپدر

 مطرح شتری تواند بھ ھر چھ بی مPersonal Branding ای ی برند شخصنی شود و ھمینظر ساختھ و پرداختھ م
  . رساندیاری کیزماتیکار ی مطلوب، مورد پسند و حتیتی شخصجادی و ایشدن نامزد انتخابات

 
  

  ی و اقدامات اصالحیابیارز – ٨
 

نظر  انتخاب فرد مورد جھی نظر آنھا و در نتریی تغای دھندگان ی نظر راتی تثب،ی انتخاباتیغاتی تبلنی ھدف کمپیتمام
 و اطالع ی و ارتباطیغاتی تبلی برنامھ ھای دھندگان است، لذا با وجود تمامی و انتخاب راییبھ عنوان نامزد نھا

 و کی شی برنامھ ھااد،ی زنھی ھزاد،ی زغی و گرنھ تبلشد بای ھدف منی بھ ایابی آن چھ مھم است، دست،یرسان
 ی ندارد کھ موجب اتالف وقت و انرژی ادهینھ تنھا فا آوردن نشود، ی، اگر منجر بھ را… و جوان پسند ونھیپرھز

  . خواھد شدی و سرشکستگھیو سرما
 

 انجام ی ھانھی موضوع است کھ کل ھزنی در ھمی انتخاباتیغاتی تبلنی کسب و کار با کمپیغاتی تبلی ھانی کمپتفاوت
 یمکن است بھ ورشکستگ می بھ ھدر رفتھ و حتت،ی در صورت عدم موفقی انتخاباتیغاتی تبلنی کمپیشده برا
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 ی ھا و اقدامات انجام شده، منھی ھزاالخره کسب و کار، بکی کھ در ی گروه منجر شود، در حالای نفر کی یاسیس
  ! باشدی کاربردندهیتواند در آ

 
 اطالع ی و برنامھ ھاغاتی تبلی و ثمر بخشی الزم است اثربخشی انتخاباتیغاتی تبلنی کمپی جای در جالی دلنی ھمبھ

  .ردی دھندگان صورت پذی از رای و نظر سنجردی مورد توجھ قرار گیانرس
 
  : ھای نظر سنجنیا

 
  نی کمپتی فعالی مورد در ابتداکی
 

  تی انجام فعالنی مورد در حدو
 
   ھفتھ مانده بھ انتخاباتکی مورد در زمان کی
 
 ی و اقدامات اصالحراتیی آن، تغ شود و بر اساسی انجام می و آماری نرم افزارلی و تحلھی از تجزیری بھره گبا

 .ردی پذی و بھتر بھ اھداف صورت مشتری بیابیجھت دست
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ولی  در  نھایت  الزم  بھ  ذکر  است  کھ  موفقیت حتمی برای ھر  کاندید مسلما  با ھمراھی  یک  مشاور  و 
ی  بھره  کافی را  برده  برای ھر  کاندید  می تواند  مزیت متخصصی  کھ  از علوم روانشناسی و علوم  اجتماع

بھ منحصر  بفردی  را ایجاد کند  کھ با ھمراھی  ھیچ فرد  دیگر  و  حتی  لشکر  دیگر  امکان پذیر  نیست و  
  .طور  حتم مشاور امین شما می تواند  استعداد  ھای خاص  شما  را  شناسایی  و  شکوف  کند

  دیگری  برای موفقیت و عمل وجود  دارد  کھ ھمراھی مشاور  را  برای  شما  الزم  و  ملزوم  نکات بسیار  زیاد
  .می کند

  :بھ امید  اینکھ بدانیم  

  .تنھا  راه سعادت بشر  دانش است
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  )١٣٩۶( شھر و روستا ی اسالمیانتخابات شوراھا
 

  ھر و روستا شی اسالمی دوره شوراھانی پنجمانتخابات
 
 رانیا

١٣٩٢→  
 ١٣٩۶ بھشتی ارد٢٩
 ←١۴٠٠  

 
 

   
 شھر و روستا ھمزمان با ی اسالمیٔ دوره شوراھانی پنجمانتخابات

 ٢٩در ) ١٣٩۶ (رانی ایجمھور استی دوره رنیانتخابات دوازدھم
 . برگزار خواھد شد١٣٩۶ بھشتیارد
 

 نیفرود ۶ تا ١٣٩۵ اسفند ٣٠ دوره از انتخابات نی ثبت نام در ازمان
 . بوده است١٣٩۶

 
   ھر منطقھنی و جانشی اصلی اعضاتعداد

 
 عضو ٨١،۴٣۴ داشت کھ با ی کرس١٢۶،١۵٣ٔ دوره گذشتھ، شوراھا در

 ریالبتھ وز. شود ی می کرس٢٠٧،۵٨٧ رفتھ ھم یرو) البدل یعل (نیجانش
 .است  نفر اعالم کرده١٩۶،٩١٧ را ھا یکشور تعداد کل کرس

 
 نگھبان تعداد ی شورادیی و تأی اسالمی مصوبھ مجلس شورابراساس

 بھ موجب مصوبھ مجلس افت،ی شھرھا کاھش ی اسالمی شورایاعضا
 : استلی شھر بھ شرح ذی شوراالبدل ی و علی اصلی تعداد اعضاران،یا

 
 البدل ی و سھ نفر عضو علی ھزار نفر، پنج نفر عضو اصل۵٠ تا یشھرھا
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 ی نفر، ھفت نفر عضو اصل ھزار٢٠٠ ھزار نفر تا ۵٠ تی با جمعیشھرھا
  البدل یو پنج نفر عضو عل

 
 ی ھزار نفر، نھ نفر عضو اصل۵٠٠ ھزار نفر تا ٢٠٠ تی با جمعیشھرھا

  البدل یو شش نفر عضو عل
 

 نفر عضو ازدهی نفر، ونیلی مکی ھزار نفر تا ۵٠٠ تی با جمعیشھرھا
  البدل ی و ھفت نفر عضو علیاصل

 
 نفر عضو زدهی نفر، سونیلی م٢ا  نفر تونیلی مکی تی با جمعیشھرھا

  البدل ی و ھشت نفر عضو علیاصل
 

 و ده نفر ی نفر، پانزده نفر عضو اصلونیلی م٢ از شی بتی با جمعیشھرھا
  البدل یعضو عل

 
  البدل ی نفر عضو علازدهی و ی نفر عضو اصلکی و ستی تھران، بشھر
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  منتظر  نظرات پر  از مھر  شما ھستیم
  

dbvaziry@gmail.com 
 
 

  اینستاگرام
Docbabak 

 
 

  تلگرام
9120260878  

  
  
  

با احترام  متقابل و سپاس  از اینکھ اشتباھات  مرا برای حقیر  گوش زد  
  می فرمائید

  
  بابک وزیری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 92 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 93 

  
  



 

 94 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 95 

 


