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 کلی نقشه یک از است عبارت تعریف ترینساده در اسرتاتژی. اندکرده ترجمه» مشیخط« گاهی یا» راهربد« فارسی در را اسرتاتژی

شه برای سیر که ایعمل، نق سیر کند، یعنیمی مشخص را هاهدف به رسیدن روش و م  .مطلوب وضع به موجود وضع از رسیدن روش و م

.دارد نام» تاکتیک«شود، می گرفته کار به اسرتاتژی یک تعقیب جریان در که هاییروش

ــخص را خود هدف تا که دانیدمی خوبی احتامالً به حاال ــرتاتژی تدوین دنبال به توانیدمنی نکنید مش  هر رد اول قدم پس. بروید اس

 .است هدف تعیین نیز انتخاباتی راهربد

ست واحد چیز معموالً یک انتخاباتی هایکمپین هدف  ودوج انتخابات در پیروزی از غیر هم دیگری چیزهایی . اماانتخابات بردن: ا

 زیرا ،اســت صــادق هم مســتقر هایدموکراســی با هاییجامعه در حتی موضــوع این. ندارند اهمیت انتخابات نتیجه بردن از کمرت که دارند

سی ست از را اولیه کارآیی و شوندمی فرسوده و پیر هم هادموکرا سی این در. دهندمی د  که دارند؛ هوایی تازه هوای به نیاز هاحال، دموکرا

 که امزدین که آن از بیاید، اعم وجود به نوینی حرکت و جنبش و جدید گفتامن اســـت الزم بلکه افتدمنی جریان به انتخابات در بردن با فقط

 . نشود یا شود برنده انتخابات در کندمی منایندگی را تازه هوای این

ــی که هاییجامعه در ــتقرار دموکراس ــوع نیافته اس ــت ترجدی هم این از موض دموکراتیک،  هایرویه برقراری هاجامعه این در. اس

برنده از غیر هاییجامعه چنین ترتیب، در این به. ندارد اهمیت انتخابات در پیروزی از کمرت دموکراتیک تربیت و ســـازی نهادســـازی، گفتامن

ـــدن ـــای آن طی انتخابات، که فرآیند . دارد اهمیت کمپین هدف عنوان به انتخاب برای هم دیگری چیزهای انتخابات در ش ـــی فض ـــیاس  و س

 .هاهدف قبیل این اطراف در کردنکمپین برای است کند، فرصتیمی پیدا بیشرتی تحرک اجتامعی

 کیی حال هر در اما. ایدگرفته نظر در خود کمپین در را انتخابات در پیروزی از غیر تریکلی هایهدف شـــام کنیم فرض بیایید حاال

ــلی هایهدف از ــام کمپین اص ــد انتخابات در پیروزی تواندمی کامکان ش ــرتاتژی یک تدوین برای. باش  به ایدب انتخابات در پیروزی هدف با اس

 :دهید پاسخ دست این از هاییپرسش

 د؟ آیادهن یأ ر  شام به که داشت خواهند متایل بیشرت کسانی چه دارید؟ نیاز یأ ر  تعداد چه به شوید پیروز انتخابات در که آن برای

ـــام دارد؟ مردان یأ ر  با تفاوتی زمینه این در زنان یأ ر  ـــته از توانیدمی چطور ش  خرب با کنندانتخاب خواهندمی که ایمناینده از مردم هایخواس

 ترغیب خود به دادنیأ ر  برای را آنان تا دارید آنان برای پیامی چه شــام برســانید؟ آنان به را خود ســخن و حرف توانیدمی چطور شــام شــوید؟
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ــام که دارید امتیازهایی و هامزیت چه کنید؟ ــه در را ش ــام بودن زن دهد؟می جلوه بهرتی مناینده رقیبان با مقایس ــت ممکن چگونه ش  به اس

 بکند؟  انتخابات در شام پیروزی به تواندمی کمکی چه شام کمپین هایهدف دیگر کند؟ کمک شام انتخاب

 حاکم ازیب این هایجنبه همه بر باید که اســت قواعدی مانند انتخاباتی کنیم، نظام تشــبیه بازی یا مســابقه یک به را انتخابات اگر

 :دانست موارد این شامل را انتخاباتی نظام جزایا ترینمهم شودمی کلی طور به. باشد

 انتخاباتی حوزه اندازه 

 دادنیأ ر  برای الزم رشایط 

 انتخابات نامزدی برای الزم رشایط 

 انتخابات نامزدی برای نام ثبت هایرویه 

 نامزدها صالحیت ییدأت و بررسی هایرویه 

 انتخاباتی تبلیغات قواعد 

 انتخابات جریان در هارسانه رفتار به مربوط قواعد 

  انتخابات  برای کردنهزینه و مالی هایکمک آوریجمع به مربوط قواعد 

 انتخابات در عمومی و دولتی هایسازمان نقش به مربوط قواعد 

 انتخابات بر نظارت به مربوط قواعد و هارویه 

 نتایج ارسال و ثبت و آراء گیری، شامرشیأ ر  هایرویه 

 نتایج اعالم به مربوط هایرویه 

 هااعتبارنامه تصویب و نتایج کردنشکایات، نهایی بررسی هایرویه 

 

ــام ــی بازیگر هم قدر هر ش ــیاس ــید ماهری س ــید، ناچارید دلپذیری انتخاباتی نامزد هم قدر هر یا باش  هایرویه و قواعد به بنا باش

 تعداد یعنی( انتخاباتی حوزه هر مثالً اندازه. هســـتند کننده تعیین هم دیگری نظرهای از انتخاباتی هایعالوه، نظام به. کنید عمل انتخابات

ـــوند انتخاب نامزدهایی چه که این در) حوزه یک منایندگان  مرتک منایندگان تعداد که هاییحوزه معموالً در کلی طور مثالً به. گذاردمی ثیرأ ت ش

 .شودمی بیشرت زنان انتخاب باشد، احتامل

 روندهای به مربوط هم هاپرســـش . اینداد پاســـخ هاآن به باید که دارد وجود راهربدی پرســـش تعدادی انتخاباتی کمپین هر در

ست انتخابات ضای به مربوط هم ا شاره انتخابات روند .انتخابات ف ست ایا شارکت نحوه و میزان، سابقه به ا  جمله از. انتخابات در مردم م

 :که است این است مطرح انتخابات روند مورد در که هاییپرسش
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 داد؟ خواهند یأ ر  مردم از نسبتی چه نظر مورد انتخابات در 

 است؟ چقدر دهندگان یأ ر  این تعداد 

 است؟ نیاز آراء از نسبتی چه به شدن انتخاب برای 

 است؟ نیاز یأ ر  تعداد چه به حداقل شدن انتخاب برای 

 
 :که است این است مطرح انتخابات فضای مورد در که هاییپرسش جمله از. انتخابات بر حاکم کلی جو به است ایاشاره انتخابات فضای

 دارد؟ وجود انتخابات در رشکت برای هیجانی و شور آیا 

 دارند؟ اعتامد و امید آن به یا نگرندمی انتخابات به ناامیدی و اعتامدیبی با بالقوه دهندگانیأ ر  

 اند؟موجود وضع ادامه دنبال به یا تغییرند دنبال به دهندگانیأ ر  

 .حساس غیر و نسبتاً باز است فضایی یا است امنیتی و بسته انتخابات فضای آیا 

 دارد؟ ارتباطی) شودمی برگزار همزمان که( جمهوریریاست رسارسی انتخابات با شام حوزه سطح در انتخابات آیا 

 رسند؟می نظر به ترآماده انتخابات در رشکت برای مردم هایگروه کدام 

 چه هب انتخابات قانون به بنا که دید باید آینده، ابتدا شــوراهای انتخابات در شــدنانتخاب برای نظر مورد یأ ر  تعداد از اطالع برای

 نیازمند هاآن در شــدن برنده که مجلس انتخابات اول دور و جمهوری ریاســت انتخابات خالف بر. اســت نیاز شــدن برنده برای آراء از نســبتی

ست، در مطلق اکرثیت سبی اکرثیت« شوراها انتخابات ا ست افراد شدن انتخاب مالک» ن سی هر دیگر عبارت به. ا شرتی یأ ر  ک سب بی  به تن

.  البدلعلی اعضای و اصلی اعضای: شوندمی انتخاب منایندگان از گروه دو شوراها انتخابات در. بود خواهد انتخابات باشد، برنده داشته دیگران

ـک هر عضویت سلب یا استعفا، فوت صورت شوراها، در انتخابات قانون به بنا ـای از ی ـورای اعض  رتیبت به البدل علی شهر، عضو و روستا  ش

 .دارد وجود شدن انتخاب برای بیشرتی فرصت شوراها انتخابات ترتیب، در این به. شودمی جایگزین آراء

شوری رسشامری آخرین به باید خود انتخابی حوزه منایندگان تعداد از اطالع برای  نابعم ترینمهم از یکی رسشامری. کنید مراجعه ک

 .دارد وجود انتخابات روندهای مورد در که است هاییپرسش از برخی به پاسخ برای اطالعاتی

 میزان واقع در. ندارد کّمی اهمیت فقط میزان این. اســــت آن در مردم مشــــارکت میزان انتخابات هر اطالعات ترینمهم از یکی

شارکت ضای هم انتخابات یک در م سیم تواندمی را انتخابات آن کلی ف  بایرق و شام برای که را تهدیدهایی و هافرصت تواندمی هم ،کند تر

     .کند مشخص دارد وجود شام انتخاباتی
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 انتخابات یک در که است کسانی کل کرس، تعداد این صورت. ساده تقسیم یک یا کرس یک حاصل با است مساوی مشارکت میزان

ـــت عبارت آن مخرج اند، وداده یأ ر  معین ـــانی کل تعداد از اس  به میزان این که آن برای. اندبوده انتخابات آن در دادن یأ ر  حق واجد که کس

.کنیممی رضب ۱۰۰عدد  در را تقسیم این از حاصل شود، مقدار بیان درصد صورت

 تخاباتان در مردم رشکت کیف و کم از برآوردی توانیدباشید، می داشته انتخابات گذشته روند از مناسبی اطالعات شام که هنگامی

 :باشید داشته توجه موضوع دو به است الزم منظور این برای. باشید داشته بعدی

 است؛ آینده انتخابات در رشکت احتاملی میزان بیانگر گذشته، که انتخابات در رشکت میانگین اول،

 .خیر یا است مشاهد قابل خاصی روند آیا که این و مختلف هایهر و د در مشارکت میزان تفاوت بررسی دوم،

 معین منطقه یک مردم جغرافیایی توزیع و اجتامعی هایگذارد، ویژگیمی اختیار در هارسشـــامری اطالعات که امکاناتی از یکی

ست  کمکی هارسشامری اطالعات بنابراین. آیندمی حساب به بالقوه دهندگانیأ ر  جزء) سال ۱۸معموالً ( بعد به معین سن یک از مردم این. ا

 .متفاوت هایویژگی اساس بر بالقوه دهندگانیأ ر  برآورد برای است

 :است موارد این شامل کم دارد، دست اهمیت بالقوه دهندگانیأ ر  ترکیب و میزان تحلیل برای که جمعیت اصلی مشخصات از دسته آن

 جمعیت سنی ترکیب 

 جمعیت جنسی ترکیب 

 تحصیالت سطح حسب بر جمعیت ترکیب 

 خانوار وضع حسب بر جمیعت ترکیب 

 اقتصادی وضع حسب بر جمعیت ترکیب 

 مهاجرت نوع و میزان حسب بر جمعیت ترکیب 

 

 هایگروه مشارکت کیف و کم و مشارکت میزان بر تواندآید، میمی وجود به انتخابات دوران در که جوی هامن یا انتخاباتی فضای

 .دارد اهمیت نیز فضا این خود شناخت رو این از. بگذارد اثر جامعه مختلف

ضای به مربوط هایپرسش ماهیت که طور هامن شان انتخابات ف  برای. هستند مردم نظرهای باره در هاییپرسش هادهد، آنمی ن

 :دارد وجود اصلی یشیوه چند مردم نظرهای دانسنت

ستفاده با آن در نظرسنجی، که انجام شند جامعه کل معرف که هاییمنونه از ا  در مطرح مختلف هایجنبه مورد در مردم نظر ،با

 .شودمی گیرینتیجه و بررسی انتخابات
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که فوکوس( کوچک هایگروه در بحث از اســـتفاده ) نظر اهل گاه و( عادی مردم از منتخبی تعداد از اســـتفاده با گروپ)، 

 .گیردمی قرار بررسی و بحث مورد روشمند ایشیوه به انتخابات با مرتبط مختلف ضوعاتمو 

 قرار مصاحبه مورد مکرر صورت به زمان طول در افراد از مشخصی گروه آن در تکنیک)، که پنل( مکرر هایمصاحبه از استفاده

 .شود بررسی زمان طول در نظرهایشان تغییر تا گیرندمی

ست انتخابات در شدنآینده، برنده انتخابات در شام هدف کنید شد، فرض گفته ترپیش که طور هامن ست این پرسش اما. ا  هک ا

 دارید؟ نیاز شدن انتخاب برای یأ ر  تعداد چه به شام

 :دهید پاسخ دیگر سوال چند این به باید آن از پیش منظور این برای

 است؟ نیاز) البدلعلی و اصلی( مناینده تعداد چه به شام انتخاباتی حوزه در 

 است؟ چقدر یأ ر  حق واجدان تعداد 

 است؟ چقدر بالقوه دهندگانیأ ر  تعداد 

 دارید؟ نیاز آراء از درصدی چه به شام 

 است؟ دارید، چقدر نیاز شدن انتخاب برای که آرایی تعداد شام، یعنی هدف نقطه 

 .داشت خواهید انتخابات فضای از نهایتا شام که است تحلیلی و برداشت ثیرأ ت تحت زیادی حد تا کیفی هایهدف تعیین

 رسید؛منی) هدف نطقه هامن یا( کمی هدف به که کنیدمی فکر اگر 

 کنید؛ کمک دیگری هایهدف پیشربد به باید انتخابات در شدنبرنده هدف جای به کنیدمی فکر اگر 

  کنید؛ کمک دیگری هایهدف پیشربد به توانیدمی انتخابات در شدنبرنده هدف کنار در کنیدمی فکر اگر 

 . باشید خود کیفی هایهدف تعیین دنبال به باید شام

 
 :کندمی کمک کیفی هایهدف تعیین برای شام به هاپرسش این

 )انتخاباتی حوزه سطح در سیاست مردانه چهره تغییر: (مثالبربید؟  پیش را مشخص گفتامن یک خواهیدمی آیا 

 )خورندمنی سیاست یا منایندگی درد به زنان که این: کنید؟ (مثال مبارزه مشخصی گفتامن با خواهیدمی آیا 

ـــته و مطالبات بر خواهیدمی آیا  ـــط امن هایخانه ایجاد: کنید؟ (مثال کیدأت معینی هایخواس ـــهرداری توس ـــانی برای ش  از که کس

 .)برندمی رنج خانگی خشونت
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 )خوابکارتن زنان اجباری کردنعقیم طرح: کنید؟ (مثالفعالیت معینی هایخواسته و مطالبات علیه خواهید می آیا 

 اییآشن حتی و شام هایبرنامه و افکار با مردم کردنآشنا: کنید؟ (مثالفراهم را خودتان با دهندگانیأ ر  آشنایی زمینه خواهیدمی آیا 

 )بعدی انتخابات برای شام چهره و نام با

ـــخص یا گروه یا جریان علیه خواهیدمی آیا  ـــعی بزرگ کاران مقاطعه حامیت با که جریانی: کنید؟ (مثال مبارزه معینی ش  اب دارد س

 )بسازد سد یک شام منطقه در شده طور هر زیستی محیط مخاطرات وجود

 
 سنجش با توانیدمی کنید دنبال کیفی هایهدف عنوان به بخواهید که را آن مشابه مواردی یا موارد این از کدام هر

 ضعف؛ نقاط 

 قوت؛ نقاط 

  ها؛ وفرصت 

 بســـنجید هم با را جنبه چهار این متام بخواهید وقتی. بربید پیش را خود کیفی هایدارد، هدف وجود مورد هر در که هاییتهدید 

 . کنید استفاده)  SWOT یا( راهربدی تحلیل جدول از توانیدمی

 
ــوندمی مربوط هاقوت ــام هایهدف که هاییجذابیت و مزایا به ش ــعف نقاط دارد، و دهندگانیأ ر  برای ش ــودمی مربوط ض  به ش

 .باشد داشته بر در دهندگانیأ ر  برای شام هایهدف است ممکن که هاییدافعه یا رضرها

 که شوندمی مربوط ایبیرونی فضای یا محیط به هاتهدید و هاند، فرصتمرتبط شام هایهدف به که هاقوت و هاضعف خالف بر

 .کنندمی عمل شام هایهدف له یا علیه که چیزهایی یعنی. بربید پیش را خود هایهدف محیط آن در است قرار شام

شید مزیت و فرصت شام ایبر  تواندمی هم بودن کنید، زن رشکت انتخابات در خواهیدمی زن یک عنوان به شام وقتی  طهنق هم با

 .کنید استفاده SWOTراهربدی تحلیل جدول از توانیدمی هم باز موضوع این شناخت برای. فرصت یا ضعف

سرتاتژی ست عبارت» راهربد« یا ا شه یک از ا شه برای کلی نق سیر که ایعمل، نق شخص را هاهدف به رسیدن روش و م  .کندمی م

 .یدکن مشخص پایان تا آغاز از را خود حرکت کلی نقشه باید واقع کنید، در تدوین را خود انتخاباتی راهربد یا اسرتاتژی بخواهیم وقتی

 ارقر  شــام کمپین که هاییهدف زنیم، یعنیمی حرف انتخاباتی هایهدف از وقتی. اســت هدف تعیین اســرتاتژی تدوین آغاز نقطه

 گذشته البمط به توجه با ببینید. است آینده انتخابات در شام، رصفاً پیروزی هدف که کنید فرض حارض، بیایید حال در. دکن دنبال را آن است

 .کنید طی باید را مسیری چه
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 :کنید طی باید را مراحل این خود کمپین کمی هدف تعیین برای

ــت این کمی هایهدف تعیین در قدم اولین: هدف نقطه تعیین .۱ ــخص که اس  یأ ر  چند به خود حوزه در آوردنیأ ر  برای کنید مش

 .کجاست شام هدف نقطه دیگر عبارت به. دارید نیاز

 
سه سانی یا خودتان اگر :قبلی آرای با هدف نقطه مقای  دست هب که را ییأر  اند، میزانکرده رشکت قبلی انتخابات در شام مثل ک

ست به یا ایدآورده سه هدف نقطه با اندآورده د سه این. کنید مقای شان شام به مقای  هک ییأر  یا خود قبلی یأ ر  با یأ ر  تعداد چه که دهدمی ن

 .دارید فاصله اندآورده دست به شام مشابه افراد

 
، »متمرکز هایگروه« از آگاه، اســـتفاده افراد با مصـــاحبه طریق از توانیدمی که اطالعاتی اســـاس بر: جغرافیایی بندیاولویت.۳

 منظور این برای. کنید مشــخص خود انتخاباتی حوزه در را مختلف آورید، نواحی دســت به شــدهمنترشــ تحقیقات یا هانظرســنجی اطالعات

 :کنید مشخص را ناحیه چهار کم دست توانیدمی

صلی حامیان: الف نواحی شام این در: ا شرتین احتامالً از نواحی،  ستند ، جاهایینواحی این. برخوردارید حامیت بی شام،  خود که ه

شابه نامزدی سی هایجریان یا شام م ستید نزدیک هاآن به شام که ایسیا سب آن به را خود یا ه شته انتخابات در دانیدمی منت شرت  گذ  ازبی

 .دهید انجام ناحیه این در را شدنبرنده برای تالش کمرتین باید شام که است ایالف، ناحیه ناحیه. اندآورده یأ ر  آن در دیگر نواحی

 مکانا نواحی این دیگر سوی از و است روبرو یشرتیب رقابت با ب نواحی در شام کمپین: پذیرشدیداً اقناع دهندگانرأی :ب نواحی

 یا شام مشابه افراد یا شام با که هستند نواحی، جاهایی این. دارید باالیی و مشخص یأ ر  قبل از که است الف ناحیه از بیشرت شام آرای رشد

شرتی یأ ر  آن قبالً در شام حامی یا نزدیک هایجریان شته بی ست ایناحیه این. انددا ست مندقدرت آن در که آن با شام کمپین که ا  ایبر  اما ا

 . دارید نیاز الف ناحیه از بیشرتی گذاریرسمایه و کوشیسخت به خود یأ ر  افزایش

سبتاً اقناع دهندگانرأی: پ نواحی ستجو و کاوش نواحی شام کمپین برای پ نواحی: پذیرن ستند ج شابه افراد یا شام. ه  ای شام م

 برای حامیت از میزان این اند، امابوده برخوردار حامیت از حدی تا که آن نواحی، با این در پیشـــین انتخابات در شـــام به نزدیک هایجریان

سب ست نبوده کافی منایندگی کرسی ک سیار تالش به نواحی این در آراء افزایش برای. ا سه در زیادتر ب طبیعتا،  و دارید نیاز ب نواحی با مقای

 . کنیدرصف بیشرتی رسمایه باید نواحی این در آوردنیأ ر  برای

 حامیت احتامالً از شام نواحی این در. هستند شام رقبای برای الف نواحی هامن واقع در ت نواحی: رقیب حامیان پایگاه: ت نواحی

ستید، و برخوردار چندانی ست به انتخابات در شدنبرنده برای را الزم آرای گاههیچ نواحی این در که دارد وجود احتامل این نی  اگر .نیاورید د

ستفاده درست را خود منابع خواهیدمی ست بهرتکنید،  ا  ودخ ارزشمند منابع دیگر زمان، پول، افراد، و و کنید رها خود حال به را نواحی این ا

 .ندهید هدر نواحی این در کمپین برای را

 
 در و کنیدمرصــف بیشــرتی منابع باید هامحل کدام در دهدمی نشــان که جغرافیایی بندیاولویت از غیر: جمعیتی بندیاولویت .۴

 در جمعیتی هایگروه از یککدام روی بدانید تا کندمی کمک جمعیتی بندیاســـت، اولویت کمرت یا بیشـــرت شـــام پیروزی احتامل نواحی کدام
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 خود انتخابی حوزه جمعیتی ترکیب رسشامری، اطالعات هایداده طریق از است الزم منظور این برای. کنید گذاریرسمایه خود انتخاباتی حوزه

 :باشد دست این از مواردی شامل تواندمی اطالعات این. کنید بررسی را آن و آورید دست به را

 …) و ها، جوانان، میانساالناولی یأ ر ( جمعیت سنی توزیع 

 )مردان و زنان( جمعیت جنسی توزیع 

 )آن فاقد و دانشگاهی تحصیالت دارای سوادان، افرادبی( تحصیالت سطح حسب بر جمعیت توزیع 

 …) و داربیکار، شاغل، خانه( شغلی وضع حسب بر جمعیت توزیع 

 ...) و منزل بودن، امکانات نشین اجاره یا منزل مالکیت( اقتصادی وضع حسب بر جمعیت توزیع 

 .کند کمک شام به تواندمی شده انجام موردی یا پیامیشی صورت به که دیگری ها، تحقیقاترسشامری کنار در اوقات گاهی

 رخوردارب نواحی همه در خود کمپین پیشـــربد برای کافی منابع از معموال هاکمپین: جمعیتی و جغرافیایی بندیاولویت تلفیق

 غرافیاییج اولویت به است مربوط هااولویت اولین. کنند گزاریویتاول باید ناچار خود محدود منابع از درست استفاده برای رو این از. نیستند

.نیدک تلفیق جمعیتی هایاولویت با را آن توانیدباشد، می مشخص شام جغرافیایی هایبندیاولویت وقتی. کردیم بحث آن از پیشرت که

ـــوید متمرکز ب و الف نواحی روی ابتدا خواهیدمی که کنید فرض دارید اختیار در که منابعی به توجه با کار این برای  دیح تا و ش

 پ سپس و ب و الف مناطق جمعیتی ترکیب بکوشید است الزم حال این در. کنیدمی نظررصف ت منطقه از اما دهید پوشش را پ نواحی هم

 .کنید گزاریرسمایه آراء جلب برای جمعیتی هایگروه کدام روی است بهرت نیز مناطق همین در ببینید تا آورید دست به را

 انتخابات وارد زنان هایخواســته و منافع مدافع یا زن یک عنوان به خواهیدمی که شــام برای: راهربدها جنســیتی ســازیحســاس

:ببیند است الزم شوید

 دارند؟ مردان از متفاوتی هایخواسته زنان آیا 

 دارند؟ زن، آگاهی یک عنوان به خود هایخواسته به نسبت هدف نواحی زنان آیا 

 خربند؟ با متفاوت هایخواسته این از هم مردان چطور؟ آیا مردان 

 دارند؟ متایل خود مناینده عنوان به زن یک انتخاب برای زنان آیا 

 دارند؟  موضعی چه زنان انتخاب به نسبت چطور؟ آنان مردان 

 
 را اهپرســش این به مربوط اطالعات. کنید تقویت خود کمپین در را جنســیتی عنارص توانیددســت، می این از اطالعاتی اســاس بر

 .آورید دست به آن مانند و متمرکز هایشده، گروه انجام وگو، نظرسنجی، تحقیقاتگفت طریق از توانیدمی
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 هایخواسته یا موضوعات که باشند مطرح کشور سطح در هاییخواسته و موضوعات که آیدمی پیش زیاد: راهربدها سازیبومی

 چه شــام انتخاباتی حوزه مردم که بگیرید نظر در مناســب راهربد اتخاذ برای شــام اســت الزم. نیایند حســاب به شــام انتخاباتی حوزه مردم

.دارد اختصاص منطقه همین مردم به که هاستآن دغدغه موضوعاتی چه یا دارند مشخصی هایخواسته

ــته و هادغدغه به توجه برای ــازی بومی اصــالح به و محلی هایخواس  هایاولویت تلفیق به توجه با توانیدمی خود، شــام راهربد س

 حوزه مختص که دارد وجود هاییدغدغه و هاخواســـته چه جمیعتی هایگروه بین در و مختلف نواحی در که ببینید جمعیتی و جغرافیایی

 .کنید جلب خود سوی به را مردم آراء توانیدمی خود کمپین در آن دادنقرار با شام و شامست انتخاباتی

 
 آن نوبت کردید مشــخص را خود کمپین موضــوعات و هاهدف و گرفتید نظر در را باال موارد همه وقتی: برندســازی و گذارینام

 و هاهدف کل توانیدمی آیا ببینید اســـت بهرت کار این برای. بگذارید میان در انتخاباتی حوزه مردم با را خود هایحرف و فکرها که اســـت

سته شانید، در عمل جامه آن به خواهیدمی که را هاییخوا  یمهم قدم شوید کار این به موفق اگر. بریزید خاص شعار یا عبارت یک قالب بپو

 در که انعنو  یک در شام کمپین ابعاد همه کردنخالصه به است کمپین، کمکی برای مشخص شعار یا نام یک انتخاب. ایدبرداشته تبلیغات در

.کندمی عمل شام کمپین برند یا مارک عنوان به واقع

 اباتانتخ روز به که زمانی تا کنیدمی خود دراهرب  تدوین به رشوع شـــام که زمانی از: راهربد تعدیل و فنتگر کردن، بازخوردرصـــد

 را ودخ بتواند و باشد برخوردار کافی انعطاف از که است موفق، راهربدی راهربد یک. کندمی زیادی معموالً تغییرات احوال و رسید، اوضاعمی

 هایشـــیوه، گروه توانیدمی اطالعات اســـاس بر ندهید، اما تغییر را خود هایهدف اســـت ممکن شـــام. دهدآید، وفقمی پیش که تغییراتی با

.دهید تغییر  را آن مانند چیزهای و بندیبندی، اولویتهدف، موضوعات، زمان

ست، باید الزم مواردی چه در و حد چه تا تغییراتی چنین ببینید که آن برای ستمر صورت به ا ضاع م ضای احوال و او  را انتخابات ف

 ربدآید، راهمی دســت به ترتیب این به که جدیدی اطالعات اســاس بر و آورید دســت به را خود کمپین عملکرد بازخورد یا کنید، بازتاب رصــد

ست الزم که جایی تا را خود شاوران، گروه ها، گروهنظرسنجی. کنید تعدیل و جرح ا صاحبه و متمرکز هایم  شام مددکار تواندمی مکرر هایم

 .باشد بازخوردها گرفنت و کردن رصد برای
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