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 مهم این. بالقوه دهندگانرأی آراء و نظر جلب: شـــودمی خالصــــه چیز یک در تنها انتخاباتی هایکمپین کارکرد و وظیفه، هدف

 انجام هامپینک فعاالن و انتخاباتی هاینامزدها، کمپین که کارهایی ترینمهم از یکی.  دارد دهندگانرأی با گرفنت ارتباط به مستقیمی وابستگی

 سائلم پیرامون آنان نظرات و آراء دهندگان،  گرفنترأی جامعه با گیریارتباط از هدف. است دهندگانرأی با مستقیم ارتباط دهند، برقراریمی

 . است روستا و شهر شورای یا و مجلس منایندگی منتخب یک وظایف حوزه در هاآن که، رفع است نیازهایی و

 

: ردک تقســیم دســته ســه به توانمی را دهندگانکلی، رأی طور به. اســت دهندگانرأی جامعه بندیارتباط، دســته برای گام نخســتین

 .حریف مردد، حامیان دهندگانحامیان، رأی

ــام، بســیج کمپین از حامیت برای مردد دهندگانرأی ترغیب: کندمی دنبال را اصــلی هدف دهندگان، دورأی با ارتباط طرح    کردن ش

 . شام به دادنرأی برای حامیان

 هر نکهای کنند، دانســنتمنی تعیین محلی هایانتخابات در جناحی و حزبی ســاختار اســاس بر را خود مردم، رأی اکرث ایران در اینکه به توجه با

ــیار خواهد رأی نامزدی چه به فرد ــکل داد، بس ــیاری. بود خواهد مش ــهروندان، تا از بس  چه به اینکه انتخابات، درباره تا ماندهباقی روزهای ش

ـــی ـــته انتخاباتی نامزدهای گاها اما. ندارند انتخابات در رشکت به رغبتی یا و بوده تردید بدهند، دچار رأی کس  را ومیعم افکار موج اندتوانس

 جامعه: گیریممی نظر در را جغرافیایی مبنای هدف، دو جامعه برای لذا. کنند جذب خود ســمت به را جمعیتی بزرگ دســته این رأی و ایجاد

 .روستایی جامعه و شهری

 
 :شهری جامعه

 ای غنی افراد. کرد بندیدسته را شناختی، شهروندان جمعیت و جغرافیایی معیارهای برخی اساس بر توانمی شهر هر در :اول مرحله

نشــینان، مختلف، حاشــیه هایســازمان کارکنان یا و دانشــجویی، کارمندی هایمذهبی، شــهرک و قومی هایمســتمند، اصــناف، بازاریان، اقلیت

 مختلفی خود، پیام مخاطب اساس بر تا کرد خواهد کمک شام به شیوه این.  دست این از مواردی و دارخانه قدیمی، زنان مهاجرین، شهروندان

 . کنید ارسال آنان برای را

 بر را آنها اســــت، باید برخوردار خانوار باالی حجم اید، ازکرده جدا که مناطقی اگر یا و ماندهباقی که مناطقی حال :دوم مرحله

ساس سیم نقاط ا سته طوری را مناطق کنید سعی. کنید بندیجغرافیایی، تق  را آن روز، متام یک طی بتواند نفره ۲گروه  ۵یا  ۴که  کنید بندید

 . دهد پوشش

 

 : روستایی جامعه

 ، روشنیست مقدور سادگی به آن تفکیک امکان یا و نبوده زیاد مختلف اقشار از افراد تعداد روستایی جامعه در اینکه به توجه با

ــتاها برای غرافیاییج تفکیک ــنهاد روس ــودمی پیش  به خود نکمپی از روز هر در بتوانید که دهید انجام ایگونه به را جغرافیایی تفکیک این. ش

 یک محلی، نامزد، از انتخابات هر در.  کنید گفتگو خود هدف دهندگانرأی با و کرده مراجعه ٬تفکیکی منطقه هر هایخانه از یکی حداقل
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ستا ست شهری منطقه یا و رو ستاهای یا و مناطق از نیز او رقبای و ا ستند دیگر رو ستگی این. ه ساس بر توانمی نیز را واب  ٬ومیق تفکیک ا

 . کرد تعریف نیز مذهبی و ایقبیله

 
 ارتباطات تعداد

 ســتا دفعاتی ارتباط، تعداد تعداد از منظور. کنیدمی برقرار دهندگانرأی انواع از یک هر با که اســت ارتباطاتی بعد، تعداد مســئله

 کمپین شعارهای و نامزد، اهداف با…)  و پیامک ٬تلفنی متاس ٬خانه به خانه مراجعه مانند( ارتباطی هایروش طریق از هدف دهندگانرأی که

انتخابات،  از پیش مختلف هایدوره طی کمپین توســـط ارتباطی هایروش این. شـــوندمی موردنظر، ترغیب نامزد به دادنرأی برای و آشـــنا

 اینکه برای اما. هستید ارتباط دو یا یک گرفنت به نیازمند ٬بشناسانید افراد به را خود شعارهای از بخشی و نام اینکه برای. شودمی سازیپیاده

 .  هستید تراثربخش و بیشرت ارتباط دفعات نیازمند ٬باشید داشته را آنها رأی نهایت در و کرده باور را شام آنان و کنید ثابت آنان به را خود

 

 و دهندگان، ترغیبرأی با ارتباط برقراری برای هاکمپین که اســـت هاییفعالیت و هاشـــیوه شـــامل دهندگانرأی با ارتباط فرایند

ــیج ــلی پایگاه کردنبس ــی احزاب و هاکمپین. دهندمی انجام آنان اص ــیاس  دهندگانرأی با ارتباط برای مختلفی هایروش از جهان رسارس در س

 دهندگانرأی با ارتباط مرسوم هایشیوه جامعه، برخی در موجود تبلیغاتی امکانات و ابزار نیز و انتخابات قوانین به توجه با: کنندمی استفاده

 :منود ذکر ترتیب بدین توانمی را

 برن و پوسرت 

 عمومی هاینشست 

 مراسم و جشنواره، تجمع 

 بیلبورد 

 بروشورها و هابرگه 

 دهندگانرأی با تلفنی متاس 

 انبوه هایپیامک ارسال 

 ایروزنامه تبلیغات 

 محلی رهربان با گفتگو و بحث 

 )تلگرامی هایکانال و فیسبوکی صفحات مانند( اجتامعی هایشبکه در کمپین 

 سیاسی هایبیانیه 

 )آگهی رپورتاژ( ایرسانه اخبار 

 خانه به خانه مراجعه 

 دست این از کاالهایی و رشت، کاله، نشانتی 

 سایتوب 

 اینرتنتی ویدئوهای 

 انبوه ایمیل 

  مستند نامهزندگی 
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 تبلیغاتی هایبسته 

ــبت کمپین، باید ریزیطرح هایجنبه متامی مانند ــته راهربدی دید نیز دهندگانرأی با ارتباط به نس ــید داش  با باطارت هایروش. باش

سیج یا ترغیب برای نیاز مورد هایفعالیت میزان و دهندگانرأی تعداد دهندگان، بهرأی ستگی هاآن کردنب  چنینهم شام انتخابی روش. دارد ب

 . داشت خواهد بستگی نیز موجود منابع به

 

 رسد و گرم هایروش: تأثیر ارزیابی

 کنند،می فکر برقرارشـــده ارتباط به هاســـاعت تا احتامال دهندگانرأی.  دارند دهندگانرأی بر مدت طوالنی تأثیری ،گرم هایروش

ست ممکن ضای با کنند، یا صحبت نآ درباره خود همرس با شام هنگام ا  یلتحل هاروش این. کنندپرسش آن درباره و بگیرند متاس خانواده اع

 .  کندمی درگیر خود به را مخاطب ذهن و شوندمی

 زندگی به رسیع خیلی دهندگانرأی و شوندمی فراموش رسعت به هاروش این. دارند دهندگانرأی بر زودگذر تأثیری ،رسد هایروش

 . گردندمی باز خود پرمشغله

 .دارد بستگی هدف مخاطبان فرهنگی، و محلی، محیط سیاسی فضای دهندگان، بهرأی با ارتباط هایروش تأثیر

ــت توجه باید ــت روش، ممکن یک بودن گرم یا رسد که داش ــور یک از دیگر، و انتخابات تا انتخابات یک از اس ــور تا کش ر، دیگ کش

 :باشید داشته ذهن در را زیر موارد منابع، باید مدیریت و ریزیراهربد، طرح تهیه هنگام بنابراین، در. کند تغییر

  .بود خواهد ترگرم یا ترکنندهباشد، ترغیب ترشخصی روش یک هرچه 

 .بود خواهد بیشرت کمپین برای آن باشد، دستاوردهای هدفمندتر و متمرکزتر روش یک چه هر 

  .دارد را تأثیر بیشرتین احتامال خانه به خانه جهان، مراجعه رسارس در 

نار را رسد هایروش متام نیســــت الزم  گذارند ک بأ. ب باتی، ترکیبی هایکمپین متامی تقری خا  کار به را گرم و رسد هایروش از انت

  .گیرندمی

 
 بعضی بیشرت، و داوطلبان و زمان به هاروش بعضی. هستند بسیار منابع رصف و تالش دهندگان، نیازمندرأی با ارتباط هایروش متام

 بدیلت در موارد این همه. دارند نیاز راهربی ریزیبرنامه پژوهش، اطالعات، و خاصی میزان ها، بهروش متام. دارند نیاز بیشرت مالی منابع به نیز

 . دارند ثیرأ ت بالعکس یا و رسد به گرم روش یک

 ورتیص در خیر؛ و یا دارد اختیار در را روش بهرتین اجرای برای الزم) داوطلبان و زمان، پول( منابع آیا بپرسد خود از باید کمپین هر

 نه؟  یا مناید فراهم را هاآن تواندمی کمپین باشند، آیا نداشته وجود منابع این که
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 تهنک. دارند احتیاج کمرتی منابع به که هاییروش هم دارند، و فراوان منابع به نیاز که گیردمی کار به را هاییروش هم کمپین هر

صلی ست این ا ستفاده مورد را هاییروش که ا  شکل به را هاآن توانمی موجود منابع با و دهندمی دست به را موردنظر نتایج که دهید قرار ا

 .کرد اجرا مؤثر

 

ستامتیک و شخصی ارتباط خانه، نوعی به خانه مراجعه ست هدف دهندگانرأی و انتخاباتی کمپین بین سی  رد معموال روش این. ا

ست، توسط مهم هاآن رأی که مناطقی ستفاده مورد داوطلبان و نامزدها ا شرتین خانه به خانه مراجعه. گیردمی قرار ا  در ار  تأثیر و بازدهی بی

 برای هم و کمپین برای هم احتامال و اســـت ترشـــخصـــی دیگر هایروش اکرث از روش این. دارد دهندگانرأی با ارتباط هایروش متامی بین

 . بود خواهد سازنده و ارزشمند دهندگانرأی

 :دارد وجود خانه به خانه مراجعه نوع دو کلی طور به

 هاآن نظر و کردهشناسایی را آنان مهم مسائل تا کندمی مراجعه دهندگانرأی به مستقیام روش، نامزد این در :پیامیشی مراجعه. ۱

ــود جویا خود درباره را ــودمی انجام مختلف انتخابات بین در یا و انتخابات از قبل هامدت معموال پیامیشــی مراجعه. ش ــیاری در طبعا. ش  بس

 . بود خواهد باال بسیار پوشش خانوار، سطح اندک تعداد به توجه با روستاها

 هاآن به را انتخاباتی نامزد و کمپین پیام تا کندمی دیدار محلی دهندگانرأی با داوطلب روش، افراد این در :ســـتادی مراجعه. ۲

 وســـعت و زمانی هایمحدودیت که بزرگ شـــهرهای برای یا و مجلس انتخابات برای روش این. مناید حامیت به ترغیب را هاآن و برســـاند

 . است مفید شود، بسیارمی انتخاباتی نامزد خانه به خانه مراجعه از مانع جغرافیایی

سیار تواندمی خانه به خانه مراجعه که چند هر شد، اما اثربخش ب . اردد فراوانی منابع رصف و ریزیبرنامه به نیاز آن سازیپیاده با

 :دارند نیاز زیر موارد به روش این انجام برای کمپین اعضای

  داوطلب زیادی تعداد 

  زاتنش و احساسی رشایط بر کنرتل و بدن پوشش، زبان ارتباطی، نوع هایشیوه به داوطلبان آموزش 

 .بگیرید کار به محله هامن در را محله هر به آشنا داوطلبان، افراد بندیتقسیم هنگام 

 هر برای را قومیت و گویش و عقیده هامن از داوطلب متفاوت، افراد مذهبی و قومی ترکیب چند با روســـتاهایی و شـــهرها در 

 .کنید استفاده منطقه

شخصی درصد حداقل ریزی، حتامبرنامه هنگام در  سیم یا و جغرافیایی مناطق همه از م  پوشش تحت را شناختی جمعیت بندیتق

 .دهید قرار

ــی مراجعه در رشوع برای  ــفیدانریش خانه از پیامیش ــته افراد و فکری محلی، رهربان س ــهدا خانواده مانند برجس  یا و جانبازان و ش

 .کنید رشوع نخبگان

 نفره سه حداکرث و دو هایگروه در داوطلب افراد بندیتقسیم 

  داوطلب هایگروه از تعداد هر برای رسگروه تعیین 
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  کارآمد و بندیزمان برنامه 

 گیرییأ ر  حوزه خانوارهای تعداد لیست تهیه 

 مراجعه مورد ناحیه هایمحدوده و هاخیابان نقشه 

 .کندیاری دشوار یا معمول هایپرسش کردن مطرح برای را کنندگانمراجعه که اطالعاتی 

 متاس اطالعات همراه به کمپین منترشات 

باره اطالعات آوریجمع برای ســــازوکاری یا بازخورد فرم  ئل و دهندگانرأی نظر در بهآن برای مهم مســــا  اطالعات همراه ها، 

 .کنند داوطلبانه کار یا مالی کمک خواهندمی که دهندگانیرأی

 .کنند گردآوری را اطالعاتی چه و بگویند چه باید بدانند آن اساس بر کنندگانمراجعه که خانه به خانه مراجعه منت 

 .کنندمی فعالیت کمپین کدام سوی از داوطلبان دهندمی نشان که کمپین تبلیغاتی اقالم سایر رشت، ونشان، کاله، تی 

 
 بگوییم؟ چه

ست و کلی موارد پیرامون کردنصحبت از سایل کنید سعی.  کنید خودداری کالن هایسیا  هب را خود انتخابیه حوزه از منطقه هر م

 اب کههنگامی.  دهید ارائه را خود هایبرنامه. باشـــید داشـــته طرحی و منطقه، ایده آن برای خود هایبرنامه پیرامون و تهیه قبل از تفکیک

سب از پس برای که آنچه آنان، پیرامون هایصحبت شنیدن از کنید، پسمی صحبت دهندگانرأی ستور در کرسی ک ، ایدداده قرار خود کار د

شان زبان با. کنید صحبت شکالت. کنید صحبت آنها با خود صی م شان درباره بخواهید و شوید جویا را افراد شخ شان و خود  امش با نیازهای

شکالت بیان هنگام. کنید شامست، خودداری توان از خارج آنها کردن عملی که هاییوعده و هاقول دادن از. کنند گفتگو شان، دغدغه و م های

 در و کرده درک را مخاطبان فکری و قومی، مذهبی هایحســـاســـیت نکنید فعلی، بدگویی نامزدهای و قبلی منتخبان از. کنید همدردی آنها با

 . بگیرید نظر

 
 :هامنت. کنید استفاده شدهتعیین پیش از هایمنت از ستادی مراجعه در

 .باشند ترشیح قابل کوتاهی زمان در باید 

 .کندمی تسهیل را دهندگانرأی با مؤثر ارتباط که دارند تصاویری حتی و ساده ادبیات 

 .باشند داشته گفنت سخن امکان نیز دهندگانرأی که ایگونه آورند، به فراهم را دوطرفه ارتباطات برقراری امکان باید 

ضح صورت به را نام این یابند؛ داوطلبانمی پایان و شوندمی رشوع نامزد نام با   دهندگانرأی ذهن در تا کنندمی بیان شمرده و وا

 .گیرند جای

 یا و پزشک داوطلب شخص اگر ٬مثال طور به. بربند کار به را وی احتاملی و ایحرفه پیشوند همراه به نامزد کامل نام باید داوطلبان 

 .  است رضوری »دکرت« کلمه ذکر ٬است دکرتا مدرک دارای

سلط میزان تان، بهگروه هم و شد، خود تهیه مراجعه منت کههنگامی  سئولیت هر در تان ت  بر را آن از بخش هر توضیح موضوع، م

 . بگیرید عهده

 



6	|	 دهندگانارتباط با رأی 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

ست رضوری مهم د، اینکننمی گفتگو آنان با و مراجعه افراد منازل به نامزدها یا و داوطلب افراد که دورانی طی ست که ا  و هاخوا

انتخابات،  قانون به توجه با چند هر. کرد اســتفاده کمپین مســیر اصــالح و بهبود برای هاآن از و شــده درج و ثبت دهندگانرأی هایدغدغه

ندکی زمان مدت هاکمپین نه مراجعه هنگام مردم نظرات آوریجمع برای را ا نه به خا ما خا ندک، می زمان مدت هامن در دارند، ا یدا  توان

ــخرنانی ــاس بر را خود پایانی روزهای س ــهروندان، می منازل به مراجعه هنگام داوطلب افراد. کنید تبیین نیازها، و هادغدغه آن اس  زا توانندش

 انتخاباتی نامزد عنوان به شام گوش به را شهروندان صدای نوعی به و گذاشته میان در آنان با را هایشاندغدغه و هاخواست تا بخواهند آنان

 . برسانند

سیر رستارس در لذا ستقیم ارتباط برقراری برانگیزچالش م ست دهندگان، الزمرأی با م  را اندهندگرأی از شده دریافت اطالعات که ا

 فراهم امش برای را دهندگانرأی با دوطرفه رابطه برقراری امکان که است این دهندگانرأی با مستقیم ارتباط مزیت. دارید نگه و کنید گردآوری

 نامزد، و نوانع به شام کمپین، شخص پیام درباره هاآن بازخورد کنید، بلکهمی منتقل دهندگانرأی به را خود پیام تنها ترتیب، نه بدین. سازدمی

 . مناییدمی دریافت را مهم مسائل

 
 دهندگانرأی داده پایگاه تهیه

 ارکنانک کمک با توانیدمی. است داده پایگاه یک در مربوطه اطالعات دادن دهندگان، قراررأی با ارتباط نتایج پیگیری راه ترینساده

 خود به ار  زیادی زمان تواندمی کار جمعیت، این تعداد و جغرافیایی منطقه وسعت به بسته. منایید داده پایگاه تهیه به داوطلب، اقدام افراد و

 داشت خواهید دست در انتخابیه حوزه از ارزشمندی دهید، اطالعات انجام درستی به را کار اگر. داشت خواهد را آن ارزش دهد، اما اختصاص

 .کرد خواهد یاری روپیش هایانتخابات در را شام که

 

 پای هانآ  رفنت باعث داشنتدوست این اگر اما. کنیدمی بیشرتی اعتبار دارند، احساس دوست را شام که گویندمی دهندگانرأی وقتی

 بارهدر  دهندگانرأی که نیست ندهند، مهم رأی شام به عمال دهندگانرأی دیگر، وقتی عبارت به. آوریدمنی دست به ایود، نتیجهنش هاصندوق

 . اندگفته چه شام

 از ورمنظ. آیدمی شامر به دهندگانرأی با ارتباط فرایند اصلی هایمؤلفه از دهندگان، یکیرأی از رأی گرفنت که است دلیل همین به

ست هاییفعالیت دهندگان، متامرأی از رأی گرفنت صل اطمینان تا دهیدمی انجام انتخابات روز در و انتخابات از پیش که ا  حامیان که منایید حا

 . دهندمی رأی و رفته هاصندوق پای عمال انتخابات روز در شام

شابه شوند، معموالمی انجام فرایند این در که هاییفعالیت ستند هاییفعالیت م  اندهندگرأی با ارتباط برقراری هایروش در که ه

سیج یا ترغیب منظور به و ستفاده واقعی هایروش. گیرندمی صورت انتخاباتی کمپین جریان در هدف دهندگانرأی ب  از رأی گرفنت برای موردا

 :از عبارتند کار این مرسوم هایروش. دارد بستگی کمپین فرهنگ انتخاباتی، و محلی، قوانین فضای دهندگان، بهرأی
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 :پیگیری شبکه

ستند پیگیری، افرادی شبکه از منظور سئولیت که ه شان دادنرأی پیگیری م ضایا متامی عمال افراد این. دارند برعهده را نزدیکان  ع

 سپری تبلیغات روز ۷مشغله  پر و تنش پر دوران که) پنجشنبه( گیرییأ ر  از قبل روز در. دهندمی تشکیل را شام حامیان و داوطلبان و کمپین

 بعد، اطمینان روز در هاآن دادنرأی از و منوده خود نزدیکان و دوســتان با ارتباط ایجاد به رشوع باید داوطلب افراد و کمپین شــده، اعضــای

 و پیگیری وظیفه خودجوش صــورت به باید آنان. شــودمنی متام گیریرأی با گیریرأی روز در شــام داوطلب و کمپین اعضــای کار. کنند حاصــل

 . کنند برطرف را دادنرأی برای آنان موانع نیاز صورت در و بگیرند برعهده را دادنرأی برای خود آشنایان و دوستان تشویق

 هاندوقص به که را افرادی تعداد گیریرأی روز طی که بخواهید داوطلبان و کمپین اعضای پیگیری، از شبکه برای سازماندهی هنگام

 . کنند شامرش را اندکرده ترغیب و هدایت

 .کنید فکر هاآن برداشنت میان از هایروش و دهندگانرأی راه رس بر موجود موانع به

 دارند؟ گیریرأی حوزه به رسیدن برای دست این از هاییکمک یا ذهاب و ایاب وسیله به نیاز آیا 

 دارند؟ گیریرأی حوزه یافنت برای کمک به نیازی آیا 

 باشند؟ داشته خود با شناسایی مدارک چه که کنید یادآوری هاآن به است الزم آیا 

 دارند؟ دادنرأی هنگام در خانواده اعضای از یکی از مراقبت به نیازی آیا 

 هایصف و بودن شلوغ خاطر به گیریرأی فرایند خود دارد؟ آیا وجود گیریرأی هایحوزه در هاآن برای ایکنندهمرعوب مسئله آیا 

 نیست؟ کنندهنگران یا کنندهمرعوب هاآن برای طوالنی
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