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وﻇﯿﻔﻪ ،ﻫﺪف و ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻼﺻــــﻪ ﻣﯽﺷـــﻮد :ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ و آراء رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓنت ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻫﺪف از ارﺗﺒﺎطﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﺮﻓنت آراء و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣ ﺴﺎﺋﻞ
و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،رﻓﻊ آنﻫﺎ در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺳﺖ.

ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ،دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳــﻪ دﺳــﺘﻪ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﺮد:
ﺣﺎﻣﯿﺎن ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدد ،ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﺮﯾﻒ.
ﻃﺮح ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،دو ﻫﺪف اﺻــﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺗﺮﻏﯿﺐ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدد ﺑﺮای ﺣامﯾﺖ از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷــام ،ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮدن
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮای رأیدادن ﺑﻪ ﺷام.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان اﮐرث ﻣﺮدم ،رأی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰﺑﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ منﯽﮐﻨﻨﺪ ،داﻧﺴــنت اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ
ﻓﺮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺰدی رأی ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺸــﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺴــﯿﺎری از ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ،ﺗﺎ روزﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴـــﯽ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮده و ﯾﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴـــﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮج اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را
اﯾﺠﺎد و رأی اﯾﻦ دﺳــﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ،دو ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻬﺮی و ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی:
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .اﻓﺮاد ﻏﻨﯽ ﯾﺎ
ﻣﺴــﺘﻤﻨﺪ ،اﺻــﻨﺎف ،ﺑﺎزارﯾﺎن ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺷــﻬﺮکﻫﺎی داﻧﺸــﺠﻮﯾﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﺎﺷــﯿﻪﻧﺸــﯿﻨﺎن،
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ،زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ،ﭘﯿﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را ﺑﺮای آﻧﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ ،از ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــــﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
ا ﺳﺎس ﻧﻘﺎط ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻘ ﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻃﻮری د ﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  ۴ﯾﺎ  ۵ﮔﺮوه  ۲ﻧﻔﺮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ روز ،متﺎم آن را
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎد ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،روش
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای روﺳــﺘﺎﻫﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷــﻮد .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ روز از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ٬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪف ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﺎﻣﺰد ،از ﯾﮏ
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رو ﺳﺘﺎ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی ا ﺳﺖ و رﻗﺒﺎی او ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﯾﺎ رو ﺳﺘﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﺑ ﺴﺘﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ا ﺳﺎس ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮﻣﯽ٬
ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎط ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ اﺳــﺖ
ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪف از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ٬متﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ٬ﭘﯿﺎﻣﮏ و …( ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰد ،اﻫﺪاف و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ
آﺷـــﻨﺎ و ﺑﺮای رأیدادن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﺷـــﻮﻧﺪ .اﯾﻦ روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳـــﻂ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻃﯽ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم و ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ ٬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓنت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺎن ﺷام را ﺑﺎور ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رأی آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ٬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻓﻌﺎت ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﱰ و اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷـــﺎﻣﻞ ﺷـــﯿﻮهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و
ﺑﺴــﯿﺞﮐﺮدن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻــﻠﯽ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺳــﯿﺎﺳــﯽ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﯿﺰ اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﮐﺮ منﻮد:
ﭘﻮﺳﱰ و ﺑرن
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺸﻨﻮاره ،ﺗﺠﻤﻊ و ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﯿﻠﺒﻮرد
ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ
متﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی اﻧﺒﻮه
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روزﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﻫﱪان ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ(
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺧﺒﺎر رﺳﺎﻧﻪای )رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﯽﴍت ،ﮐﻼه ،ﻧﺸﺎن و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
وبﺳﺎﯾﺖ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ
اﯾﻤﯿﻞ اﻧﺒﻮه
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ متﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﻤﭙﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪ راﻫﱪدی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ .روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺞﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷام ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ :روشﻫﺎی ﮔﺮم و ﴎد
روشﻫﺎی ﮔﺮم ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ .رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘامﻻ ﺗﺎ ﺳـــﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﺷـــﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ ا ﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎم ﺑﺎ ﻫﻤ ﴪ ﺧﻮد درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋ ﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده متﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و درﺑﺎره آن ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روشﻫﺎی ﴎد ،ﺗﺄﺛﯿﺮی زودﮔﺬر ﺑﺮ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﴎﯾﻊ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺖ ﮐﻪ ﴎد ﯾﺎ ﮔﺮم ﺑﻮدن ﯾﮏ روش ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ از ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮ ،و از ﯾﮏ ﮐﺸــﻮر ﺗﺎ ﮐﺸــﻮر دﯾﮕﺮ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ راﻫﱪد ،ﻃﺮحرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻤﻮارد زﯾﺮ را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ روش ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﻏﯿﺐﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﯾﺎ ﮔﺮمﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ روش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺘامﻻ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را دارد.
ﻻزم ﻧﯿﺴــــﺖ متﺎم روش ﻫﺎی ﴎد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ متﺎﻣﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روش ﻫﺎی ﴎد و ﮔﺮم را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
متﺎم روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش و ﴏف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ روشﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﯿﺸﱰ ،و ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿ ﺸﱰ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .متﺎم روشﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺎ ﺻﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی راﻫﱪی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﯾﮏ روش ﮔﺮم ﺑﻪ ﴎد و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ )زﻣﺎن ،ﭘﻮل و داوﻃﻠﺒﺎن( ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻬﱰﯾﻦ روش را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﯾﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ منﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
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ﻫﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﻢ روشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ ،و ﻫﻢ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﱰی اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
ا ﺻﻠﯽ اﯾﻦ ا ﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ا ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ د ﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺆﺛﺮ اﺟﺮا ﮐﺮد.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨ ﺼﯽ و ﺳﯿ ﺴﺘامﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪف ا ﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ رأی آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ا ﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺳﻂ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮرد ا ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿ ﺸﱰﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ را در
ﺑﯿﻦ متﺎﻣﯽ روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن دارد .اﯾﻦ روش از اﮐرث روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷـــﺨﺼـــﯽﺗﺮ اﺳـــﺖ و اﺣﺘامﻻ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﻫﻢ ﺑﺮای
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد:
 .۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﯿامﯾﺸﯽ :در اﯾﻦ روش ،ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿام ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ آﻧﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﺮده و ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ
را درﺑﺎره ﺧﻮد ﺟﻮﯾﺎ ﺷــﻮد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﯿامﯾﺸــﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷــﻮد .ﻃﺒﻌﺎ در ﺑﺴــﯿﺎری
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﺧﺎﻧﻮار ،ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺳـــﺘﺎدی :در اﯾﻦ روش ،اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺑﺮﺳـــﺎﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺣامﯾﺖ منﺎﯾﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷـــﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و وﺳـــﻌﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺴﯿﺎر اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﴏف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ:
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی داوﻃﻠﺐ
آﻣﻮزش داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ،زﺑﺎن ﺑﺪن و ﮐﻨﱰل ﺑﺮ ﴍاﯾﻂ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺗﻨﺶزا
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی داوﻃﻠﺒﺎن ،اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ را در ﻫامن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺷـــﻬﺮﻫﺎ و روﺳـــﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ از ﻫامن ﻋﻘﯿﺪه و ﮔﻮﯾﺶ و ﻗﻮﻣﯿﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺣﺘام ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﻣ ﺸﺨ ﺼﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﻘ ﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮ ﺷﺶ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﴍوع در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﯿامﯾﺸــﯽ از ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺶﺳــﻔﯿﺪان ﻣﺤﻠﯽ ،رﻫﱪان ﻓﮑﺮی و اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷــﻬﺪا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﯾﺎ
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﴍوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ در ﮔﺮوهﻫﺎی دو و ﺣﺪاﮐرث ﺳﻪ ﻧﻔﺮه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴎﮔﺮوه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از ﮔﺮوهﻫﺎی داوﻃﻠﺐ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺣﻮزه رأیﮔﯿﺮی
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﯾﺎ دﺷﻮار ﯾﺎریﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﴩات ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت متﺎس
ﻓﺮم ﺑﺎزﺧﻮرد ﯾﺎ ﺳــــﺎزوﮐﺎری ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻧﻈﺮ رأیدﻫ ﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴــــﺎ ﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣنت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺸﺎن ،ﮐﻼه ،ﺗﯽﴍت ،و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ داوﻃﻠﺒﺎن از ﺳﻮی ﮐﺪام ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟
از ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ و ﺳﯿﺎ ﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣ ﺴﺎﯾﻞ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﺪه و ﻃﺮﺣﯽ داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻧﺎن ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺲ از ﮐ ﺴﺐ ﮐﺮﺳﯽ در د ﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﯾﺪ،
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣ ﺸﮑﻼت ﺷﺨ ﺼﯽ اﻓﺮاد را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ درﺑﺎره ﺧﻮد ﺷﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾ ﺸﺎن ﺑﺎ ﺷام
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ .از دادن ﻗﻮلﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج از ﺗﻮان ﺷام ﺳﺖ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن ﻣ ﺸﮑﻼت و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾ ﺸﺎن،
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺣﺴـــﺎﺳـــﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را درک ﮐﺮده و در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺳﺘﺎدی از ﻣنتﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣنتﻫﺎ:
ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﴩﯾﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ادﺑﯿﺎت ﺳﺎده و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻃﺮﻓﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔنت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰد ﴍوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؛ داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت وا ﺿﺢ و ﺷﻤﺮده ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ذﻫﻦ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺟﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪ.
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪای و اﺣﺘامﻟﯽ وی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﱪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ٬اﮔﺮ ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ
دارای ﻣﺪرک دﮐﱰا اﺳﺖ ٬ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﻪ »دﮐﱰ« ﴐوری اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣنت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد و ﻫﻢ ﮔﺮوهﺗﺎن ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗ ﺴﻠﻂ ﺗﺎن در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از آن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﻃﯽ دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﴐوری ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮا ﺳﺖﻫﺎ و
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ و درج ﺷــﺪه و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و اﺻــﻼح ﻣﺴــﯿﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫامن ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪک ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺳــﺨرناﻧﯽ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳــﺎس آن دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺪای ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻟﺬا در ﴎﺗﺎﴎ ﻣ ﺴﯿﺮ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻻزم ا ﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را
ﮔﺮدآوری ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻣﺰﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮای ﺷام ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد آنﻫﺎ درﺑﺎره ﭘﯿﺎم ﮐﻤﭙﯿﻦ ،ﺷﺨﺺ ﺷام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد ،و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽمنﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
و اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده منﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،اﻣﺎ ارزش آن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی از ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺷام را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وﻗﺘﯽ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷام را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ دوﺳﺖداﺷنت ﺑﺎﻋﺚ رﻓنت آنﻫﺎ ﭘﺎی
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻧﺸﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ منﯽآورﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺷام رأی ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره
ﺷام ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓنت رأی از رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
ﮔﺮﻓنت رأی از رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،متﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎ ﺻﻞ منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺷام در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻼ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎ رﻓﺘﻪ و رأی ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣ ﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روشﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﯾﺎ ﺑ ﺴﯿﺞ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪف در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .روشﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻮردا ﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت رأی از
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی:
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ،اﻓﺮادی ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی رأیدادن ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧ ﺸﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻤﻼ متﺎﻣﯽ اﻋ ﻀﺎی
ﮐﻤﭙﯿﻦ و داوﻃﻠﺒﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺷام را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در روز ﻗﺒﻞ از رأیﮔﯿﺮی )ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ( ﮐﻪ دوران ﭘﺮ ﺗﻨﺶ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ  ۷روز ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﭙﺮی
ﺷــﺪه ،اﻋﻀــﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ و اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﴍوع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳــﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد منﻮده و از رأیدادن آنﻫﺎ در روز ﺑﻌﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻــﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر اﻋﻀــﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ و داوﻃﻠﺐ ﺷــام در روز رأیﮔﯿﺮی ﺑﺎ رأیﮔﯿﺮی متﺎم منﯽﺷــﻮد .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش وﻇﯿﻔﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و
ﺗﺸﻮﯾﻖ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای رأیدادن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻮاﻧﻊ آﻧﺎن ﺑﺮای رأیدادن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ،از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ و داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ روز رأیﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺷامرش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﴎ راه رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن و روشﻫﺎی از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷنت آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﯾﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻮزه رأیﮔﯿﺮی دارﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﯾﺎﻓنت ﺣﻮزه رأیﮔﯿﺮی دارﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻨﮕﺎم رأیدادن دارﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﻋﻮبﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی رأیﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ رأیﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮدن و ﺻﻒﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺮﻋﻮبﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ؟
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