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ــمیم  ــمیمهر انتخاباتی زمانیســت برای تص ــمیم گیری دیگریگیری. مانند هر فرآیند تص ــت بیأ گیرنده که در اینجا ر تص ه دهنده اس

رده خو آنچه که یک نامزد را موفق و دیگری را شکستهای او را بسنجد. تواناییخواهد نامزد انتخاباتی را بشناسد و اطالعات نیاز دارد. او می

ــتکند برنامهمی ــاماندهی تالش انتخاباتی اس ــود و باید حداکرث. یک نامزد انتخاباتی با منابعی محدود وارد فرآیند رقابت میریزی و س   رأیش

 ممکن را به دست بیاورد. 

ــرتین بهره را بربد، کاندیداهای رشکتی میبا وجود آنکه هر نامزد انتخابات  ــد از منابع موجود بیش ــوراهاکوش ی کننده در انتخابات ش

های انتخاباتی برخوردار هســـتند. در حالیکه در انتخابات مجلس شـــورای اســـالمی و شـــهر و روســـتا به ندرت از بنیه مالی الزم برای فعالیت

سی ب سیا شهر احزاب  شهر در کالن شوراهای  سرته ملی رشکت میانتخابات  شهر در حوزها گ شوراهای  های انتخاباتی دیگر کنند، در انتخابات 

سیاسی. یک نامزد انتخاباتی ها بیشرت منطقهاولویت سایی گروه ای و محلی هستند تا  شنا ضعف و قوت بعد از  سایی نقاط  شنا های ذینفع و 

 شود.نتخاباتی میخود وارد مرحله شناسایی رقبای انتخاباتی و سایر نامزدهای ا

ازها و یا حتی عرضه کاال به این گروه مین نیأ ای گروهی مخاطب دارد و با هدف خدمت، ارائه خدمات، تهر سازمان، نهاد و موسسه 

ـــکل می ـــیف این گروهش ـــی از واژه ذینفع برای توص ـــتفاده میگیرد. در زبان فارس ـــود. در هر تالش انتخاباتی گروه یا گروهها اس هایی از ش

 Stakeholderیف فرد ذینفع یا های دیگر مترضـــر. پس تعرشـــوند و گروه یا گروهدهندگان از اجرای برنامه انتخاباتی یک نامزد متنفع میرأی

ـــیس یک نهاد منافعی دارد یا از آن متحمل رضر میأ عبارت خواهد بود از: فرد یا گروهی که در اجرای یک طرح، انجام یک پروژه یا ت گردد. س

شهر این فرد یا افراد معموال مت شوراهای  ستأ در مورد  سیا های مختلف گروهستند، مثل های او ههای نامزد انتخاباتی، اهداف و برنامهثر از 

ها در ها و فعاالن اقتصــادی شــهر و ســایر اقشــار. این احتامل وجود دارد که برخی از این گروهها، پیامنکاران، رشکتســنی و صــنفی، اتحادیه

 های حارض در منطقه و عالئق و نیازهای آنها است. منطقه شام حضور نداشته باشند. نکته مهم تکیه بر گروه

های ذینفع در تالش خود موفق نخواهد بود. او باید بتواند افراد کته بسیار مهم است که یک نامزد انتخاباتی بدون جذب گروهاین ن 

های احتاملی آنها مبنای بینی واکنشهای ذینفع و پیشهای ذینفع را شـــناســـایی کند و با آنها وارد تعامل بشـــود. تحلیل رفتار گروهو گروه

انتخاباتی اســت. از آنجایی یک نامزد انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا باید بتواند کســانی را جذب کند که همســایه، هم موفقیت یک نامزد 

 کاهد.اقوام دور و نزدیک او هستند از اهمیت شناسایی افراد ذینفع منی محلی، دوست، همکار و یا حتی 

 های ذینفعشناسایی گروه

تقیم توانند مسهای ذینفع میهای ذینفع است. گروهها و زیرگروهمهمرتین گام در تعامل انتخاباتی با جامعه پیرامون شناسایی گروه 

 ثیر بگذارند. أ مستقیم یا غیرمستقیم روی آنها ت ثر بشوند و بطورأ های یک نامزد انتخاباتی متیا غیرمستقیم از برنامه



2	|	 سازی برای پیروزیشناسی و زمینهروش 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

تواند دهد. در اولین مرحله یک نامزد انتخاباتی میهای ذینفع استفاده از یک روش نظام یافته بهرتین جواب را میدر شناسایی و تعریف گروه

د خود را با رشایط جغرافیایی منطقه وقف بدهد بلکه بایجغرافیای یک منطقه را نظر بگیرد. در این مرحله او نه تنها که باید برنامه انتخاباتی 

 های شهری و عمرانی بر اساس محل اجرای آنها بسنجد. ههای مختلف را از پروژ پذیری گروهثیرأ ت

ل های ذینفع تعامتواند و نه بایســـتی که با همه گروهمنابع محدود در هر فعالیت انتخاباتی به این معناســـت که یک نامزد نه می 

ـــوح گروه مخاطب خود را بعد از تعریف گروه کند.  . در تعیین گروه مخاطب یک نامزدکندهای ذینفع تعیینیک نامزد انتخاباتی باید به وض

ر ذهای خود را. او باید در نظر باشد که منافع افراد و عالئق آنها با گانتخاباتی هم باید اسرتاتژی انتخاباتی خود را در نظر بگیرد و هم اولویت

  کند. زمان تغییر می

  اقتصادی–اجتامعی هایشاخص نقش

های منطقه رضوری اســت. در و روند تغییرات شــاخص اتی تهیه یک چکیده از اطالعات اقتصــادی و اجتامعیبرای هر نامزد انتخاب 

های توانند با استفاده از گزارشبسیاری از مناطق کشور، ادارات مختلفی برای تهیه و ثبت این اطالعات وجود دارند، که نامزدهای انتخاباتی می

. برای شوداجتامعی توصیه می-مورد نیاز را تهیه کنند. در این مرحله استفاده از خدمات یک کارشناس اقتصادیهای آنها آمار این مراکز و پرتال

های زیر های موجود در اختیار داشــته باشــید. این اطالعات معموال شــامل شــاخصتهیه اطالعات مورد نیاز بهرت اســت یک فهرســت از شــاخص

 است: 

 جمعیت و تراکم جمعیتی در منطقه  

 توزیع سنی و جنسیتی جمعیتی 

 میزان اشتغال مردان و زنان  

 های توسعه شهری اراضی کشاورزی، شهری، اراضی اختصاص یافته به طرح 

 نهادهای اجتامعی و میزان حضور آنها 

 میزان تحصیالت و دسرتسی به خدمات آموزشی 

 آوری میزان دسرتسی به اطالعات فنی و فن 

 باورهاهای فرهنگی محلی و ارزش 

 

شـــود، یکی از هم گفته می  SWOT Analysisها و تهدیدها که در زبان تخصـــصـــی به آن تحلیل نقاط قوت، ضـــعف، فرصـــت 

ش ریزی هر تال اولین گام در برنامه های بالقوه و نقاط ضــعف بالقوه در هر تالش و فعالیتی اســت. یی تواناییهای شــناســاترین روشمحبوب

ــبی از فرصــتکند برنامهاســت. این روش کمک می انتخاباتی و هر برنامه اجتامعی انجام تحلیل های در ها و چالشریزان و فعاالن درک مناس

 ریزی تالش انتخاباتی خود بهره بربند.ها در برنامهموفقیت از این فرصتپیرشو داشته باشند و بتوانند با 
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 ها و چگونگی انجام آنها و ضعفتحلیل راهربدی توانایی

ضعفبرای انجام تحلیل راهربدی توانایی  یف ها تعرابتدا باید رشایط محیطی را بررسی کرد. در این گام دو گروه از ویژگی ها ها و 

و محلی را تعریف  های سیاسیشوند که فضای رقابتهایی میها و چهارچوبشود. یک گروه از این رشایط، بیرونی هستند و شامل شاخصمی

ها باید در نظر ها و نقطه ضـــعفشـــوند. در این گروه هم نقطه قوتهای مربوط به نامزد انتخاباتی میکنند. گروه دیگر رشایط و ویژگیمی

ضعف شوند. برخی از نقطه  شند و برخی میها میگرفته  شخصیتی با شند. نامزد انتختوانند  شته نامزد با باتی و تیم اتوانند درباره عملکرد گذ

 های آماده سازی این تحلیل عبارتند از: همراه او باید با دقت نقاط قوت و ضعف را مشخص منایند. گام

 که حامی اصلی نامزد انتخاباتی هستند و اهداف نامزد انتخاباتی در رابطه با آنها. تعریف سازمان یا گروه مردمی

 های نامزد انتخاباتی و تحلیل آنهاتنظیم یک فهرست از توانایی

 تنظیم یک فهرست از نقاط ضعف نامزد انتخاباتی و تحلیل آنها

 و تحلیل آنها ها فهرست فرصت

 ها و تحلیل آنهافهرست تهدیدها و چالش

 

 انتخاباتی تالش یک در راهربدی تحلیل کاربرد

ست انجام تحلیل راهربدی  سرتاتژی انتخاباتی یک نامزد انتخاباتی سرت  . برای اولین گام جدی در طراحی و تبیین ا اتژی و طراحی این ا

سرتاتژی ست و ا سرتاتژی لزوما بهرتین نی شد باید از یک نقطه رشوع کرد. فراموش نکنید اولین ا  رسیدن به یک طرح نهایی که در اجرا موفق با

 کرد.  فکری خواهیدنهایی شام نیز نیست، احتامال قبل از رسیدن به بهرتین اسرتاتژی شام چندین بار با دوستان و مشاورانتان درباره آن هم

ها تتبدیل نقاط قوت به فرص کنند. هاییست که نقاط قوت شام را به فرصت تبدیل میدهید اسرتاتژیاولین پرسشی که پاسخ می 

د ولی ها بشونتوانند مانع بهره برداری از فرصتگیرد. نقاط ضعف میهایی که در راه هستند صورت میبا هم راستاسازی نقاط قوت با فرصت

 اندیشی کرد. توان با توجه به رشایط محیطی برای نقاط ضعف چارهابت نیست. بر عکس میاین قانون ث

سرتاتژی گروه نقاط قوتیکی دیگر از گروه  سرتاتژ-های ا ست. در این گروه نامزد انتخاباتی ا ستفاده از نقاط قوتیتهدیدها ا  های ا

یدها در نظر می هد با ت له  قاب چالشگیرد. فراموش خود را برای م باتی  خا ید کرد در هر انت با بودن برای این های فراوانی وجود دارد، آمادهن

ضعفش را در مقابله با تهدیدها درک چالش سوی دیگر هر نامزد انتخاباتی باید اهمیت نقاط  ست. از  ها بهرتین راه ممکن برای مقابله با آنها

ضعف او تهد ستفاده از نقاط  شکل میکند. رقبای انتخاباتی گاهی با ا دهند که پیروزی او را در انتخابات تهدید خواهد کرد. او باید از یدی را 

 تواند به یک حربه انتخاباتی تبدیل شود.خود بپرسد که کدام نقطه ضعف می
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  تعریف اسرتاتژی و شعار انتخاباتی

شهر و روستا تابع قوانین و چهارچوب معین و تعیین  شوراهای  شهرهای شدهانتخابات در  ای است و گرچه نامزدهای انتخاباتی در 

های انتخاباتی آنها نکات مشرتکی خواهد داشت. به عنوان منونه در هر منطقه چهار منبع های متفاوتی ارائه خواهند کرد، تالشمختلف برنامه

 برای پیروزی در انتخابات وجود دارد: 

 مردم 

 بودجه الزم برای فعالیت انتخاباتی 

 زمان  

 طالعاتا 

 

ها و تهدیدها باید با اســـتفاده از منابع محدود برای پیروزی کردن فرصـــتبرای پیروزی در انتخابات هر نامزدی بعد از مشـــخص 

ـــد. قانون طالیی مدیریت کارای منابع در یک انتخابات،  ـــتمنابع موجود بر تعامل با گروه کردنمتمرکز درانتخابات بکوش که  های اجتامعیس

شرتین تعداد رأی صلیبی سرتاتژی یک نامزد انتخاباتی انتخاب گروه اجتامعی مورد نظر و دهندگان احتاملی را دارند. یکی از ا صمیامت ا ترین ت

و  کند و ببیند نقاط قوت اومراجعه تحلیل راهربدی تواند بهدهندگان آن گروه اســت. اینجاســت که نامزد انتخاباتی مییأ مترکز بر جذب آراء ر 

 تر است. فرصت برای کدام گروه اجتامعی جذاب-های قوتاسرتاتژی

ــوی دیگر پایگاه اجتامعی او و گروه  ــت. از س ای از ی اجتامعی هوادارش زیرمجموعههادر هر انتخاباتی منابع یک نامزد محدود اس

دهندگان حامی او در پایگاه اجتامعیش ممکن اســـت کمرت از آرای الزم برای دهندگان. و حتی تعداد رأیدهندگان هســـتند و نه همه رأیرأی

شورای  سوی دیگر پس از پیروزی در انتخابات نامزد پیروز به تنهایی در یک  شد. از  تواند نفر منی ۱۱یا  ۷ یا  ۵مرکب از پیروزی در انتخابات با

ــورا احتیاج دارد ــای ش ــایر اعض ــعارهای انتخاباتیش به حامیت س ــت که ائتالف در مرحله تبلیغات کاری از پیش بربد. او برای تحقق ش . اینجاس

ــمن افزایش منابع، افزایش تعداد رأی ــمی دهندگان احتاملی و بهبود کارآیی تالش انتخاباتی باعثانتخاباتی ض ــود تا نامزد انتخاباتی س ازوکار ش

های موفقیت خود را به عنوان یک نامزد پیروز و عضـــو احتاملی شـــورای شـــهر فراهم کند. با تشـــکیل به موقع این ائتالف او تحقق وعده

 کند.انتخاباتیش را تضمین می

ست از یک اتحاد   ست؟  یک ائتالف عبارت ا سی که با هدف افزایش  موقتائتالف چی سیا بین دو یا چند نامزد انتخاباتی یا گروه 

 گیرد.نفوذ و قدرت صورت می

 ایمزای و حاصل منابع جمع ائتالف یک به شدنملحق صورت در آیا که است این بپرسد خود از باید نامزدی هر که اصلی پرسش 

صل صل منابع مجموع از حا شرت فردی فعالیت از حا ست بی شه ائتالف. خیر یا ه شخص هدف همی شکیل هدف و دارد معینی و م  ائتالف ت
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 باشند داشته ایآورده آن در کنندگانمشارکت همه که است موفق صورتی در ائتالفی هر. است انتخابات در پیروزی اول درجه در انتخاباتی

 . شوندمی تشکیل برد-برد وضعیت در تنها هاائتالف. اندبرده مزایایی شانآورده ارزش اندازهبه که کنند احساس و

اولین مزیت تشکیل ائتالف گسرتش پایگاه اجتامعی نامزدهاست که افزایش آرای احتاملی آنها را بدنبال دارد. فراموش نکنید ائتالف در 

تعداد  بع زمان، منابع ملی وگیرد. تشــکیل ائتالف باید احتامل پیروزی را افزایش بدهد. احتامل پیروزی تاانتخابات با هدف پیروزی صــورت می

 گیرند که عبارتند از:ها بر اساس توافقات مختلفی شکل میدهندگان است. ائتالفیأ ر 

 توافق به عدم رقابت 

 اتحاد بدون همکاری 

 توافق برای همکاری 

 ترشیع مساعی 

 

 ها مشخص باشد. قبل ازها در دوران انتخابات ممکن است. با این حال باید دلیل یا دالیل تشکیل این ائتالفهر کدام از این ائتالف 

 هر ائتالفی باید پرسید: 

 میزان مشارکت هر کس در ائتالف چه میزان خواهد بود؟  

 گروه حامی شام از رشاکت در کدام منبع ناراضی خواهد بود؟  

 امی شام و تالش انتخاباتی شام به چه چیزی بیش از همه چیز احتیاج دارد؟ گروه ح 

 کدام منبع را بیشرت از سایر منابع دارید و به کدام منبع بیش از سایر منابع احتیاج دارید؟ 

 

یل ها صــــادق باشـــید. به تحلاز نقطه نظر تالش انتخاباتی این بســـیار مهم اســــت که شـــام کامال در پاســـخ به این پرســـش 

SWOT  پذیری در یک تالش انتخاباتی ائتالف با کسانیست که های کاهش آسیبکنید و نقاط ضعف خودتان را مرور کنید. یکی از راهمراجعه

اســاس اطالعات موجود تصــمیم  کنید و برنقاط ضــعف مشــابهی ندارند. از ســوی دیگر باید درباره مزایای پیوســنت به یک ائتالف واضــح فکر

هایی که اعضــایش فقط به یک گروه اجتامعی تعلق ها و پایگاه اجتامعیســت. ائتالفبگیرید. در یک ائتالف اصــل بر افزایش در منابع، کارآیی

خوبی  تواند مبنایی منیشــوند. فراموش نکنید هدف ائتالف در انتخابات پیروزیســت. لزوما هر ایده خوبدارند، معموال در انتخابات پیروز منی

 برای تشکیل یک ائتالف باشد. 

های شود برخی ویژگیها و مضاری هم وجود دارد. تشکیل ائتالف مانند هر فعالیت دیگر باعث میدر کنار منافع هر ائتالف هزینه 

های های فردی به نفع اولویتبرخی اولویت کردن ازنظرها همچنین شــامل رصفثیر ائتالف قرار بگیرد. این هزینهأ یک نامزد انتخاباتی تحت ت

 مورد پذیرش همه اعضای ائتالف است. 
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شکیل یک ائتالف فراموشیکی از مهم  ست. در تحلیل هزینه و فایدهنکردن ارزش تواناییترین نکات در ت الف یک ائت های خودتان ا

شکیل می صورتی ت صدق در  شام هم  شوید که این نکته درباره  شد. مطمنئ ب ضا کمرت از فوائد آن با شکیل آن برای همه اع شود که هزینه ت

 کند. می

 ائتالف کی حفظ و تشکیل

های تشــکیل یک ائتالف کم تشــکیل یک ائتالف محصــول تصــمیم فردیســت ولی برای حفظ آن یک اراده جمعی وجود دارد. چالش 

 کند. ها حفظ ائتالف را ممکن مینیستند ولی قابل مدیریت هستند. شناخنت این چالش

ضای یک ائتالف محلی منیها: هدف و محدودیت  شرتک توافق کنند. آنها میمعموال اع خواهند با جذب توانند بر روی یک هدف م

های ائتالفشان فکری درباره اهداف و محدودیتدر انتخابات پیروز بشوند ولی وقت کافی به بحث و هم چند صد یا چند هزار رأی

 شد.اید بوضوح تعریف بشوند و بین هدف و برنامه متایز قایلدهند. افق فعالیت و برنامه انتخاباتی باختصاص منی

نارضــــایتی بین اعضــــای ائتالف در هر ائتالف اهداف و انگیزهانگیزه:   باعث بروز  های مختلفی وجود دارند. این ممکن اســــت 

 برند. کشند و برخی تنها از حاصل تالش دیگران بهره میبرخی بیشرت از بقیه زحمت می بشود،

ــمیم   ــمیم گیری: تص ــت. معموال جمله گیری یکی از پرچالشفرآیند تص بل از ق »هر چه همه گفتند«ترین فرآیندها در هر ائتالفیس

شنیده می تعریف مشخصی ندارند. اعضای یک ائتالف باید بر  »همه«و نه  »هرچه«شود. ولی در عمل نه تشکیل یک ائتالف زیاد 

و چهارچوب معینی برای آن تعریف کرده باشند و علیرغم این تعریف باید آماده بحث و گیری توافق کرده باشند رس فرآیند تصمیم

 حتی مجادله باشند. 

جمعی اســت و ائتالف بروز اختالف نظر قطعیســت و کامال طبیعیســت. اختالف نظر بخشــی از ذات کار دســته در هرحل اختالف:  

گرفنت، فرآیندی برای حل اختالفات است. این فرآیند باید پیش از بروز اختالف حل در نظرنباید باعث قضاوت درباره اعضا بشود. راه

تواند شامل یک کمیسیون از اعضای ائتالف باشد یا چند را به رسمیت بشناسند. فرآیند حل اختالف می شده باشد و همه آنتعریف

م شده باشد و محرت تفاهامت پذیرفته الف و رفع سوءنفر از معتمدین محلی. مهم این است که اجتهاد فرد برگزیده شده در حل اخت

 مباند.

ــای کاری نابود میائتالف انتخاباتی با پنهان حفظ اعتامد:  ــند و در فض ــته باش ــا باید بتوانند به یکدیگر اعتامد داش ــود. همه اعض ش

 همکاری شفاف باشند. روال کاری را با شفافیت و نظارت معین کنید. 

ــیم وظایف و کارها:   ــت محلی و معموال فعالیتتقس ــو ائتالف فردیس ــوراها هر عض های انتخاباتی با رصف وقت و در انتخابات ش

کاری کرده باشند تا کسی متهم به کمها را به تساوی تقسیمشوند. این مهم است که اعضاء کارها و فعالیتمنابع شخصی انجام می

 نگردد. 
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ضعف:  ضعفی دارد که  نقاط  ست نقاط هر ائتالفی نقاط  ستند. ائتالف کامل وجود ندارد، خوب ا ضایش ه ضعف اع معموال نقاط 

ــایی کنید تا همه آنها را بپذیرند. هدف انکار نقاط ــناس ــا را ش ــت، هدف مدیریت تالش انتخاباتی علیرغم  ضــعف اعض ضــعف نیس

 آنهاست. 

های های روزانه از فعالیتخربنامه برای گزارش باشند. تعریف یک های ارتباطی واضح و مشخصی تعریف شدهباید کانالارتباطات:  

 حل خوبیست.ستاد انتخاباتی که برای همه اعضای ائتالف باید فرستاده شود راه

ی ها هستند. از سو شود و سایر اعضاء قدردان این تالشهای آنها دیده میائتالف باید احساس کنند که تالش اعضای یید و تقدیر: أت 

ــت که خودش هم بهرهدیگر در رقابت ــناختههای انتخاباتی برای هر نامزدی این مهم اس ــده و ای از موفقیت بربد و یک چهره ش ش

 معترب باشد. 

ضاد در اولویت  سازگاری اولویتید در ائتالفی بود که اعضای آن اولویتنباها: پرهیز از ت ها اصل وجود یک های مشابهی ندارند. نا

سوال می سبز در اولویتش نیست ائتالف را زیر  برد. اگر اولویت نامزد حفاظت از محیط زیست است پیوسنت به ائتالفی که فضای 

 اشتباه است.

شنت اهداف پنهانی:   ست که افراندا شتهد نیات یا برنامهگرچه معمول ا شند ولی یک ائتالف با حضور چنین افرادی های پنهانی دا با

 شود. این مهم است که همه با شفافیت و اعتامد بر روی پیروزی در انتخابات مترکز کنند. تر میشکننده

 

یریست. گها و تصمیمآن نیازمند حفظ اعتامد، برگزاری جلسات منظم برای مرور فعالیت وقتی ائتالف تشکیل شد حفظ و نگهداری 

ــفافحفظ ارتباطات و متاس ــازی فعالیتهای منظم و ش ــای ائتالف به یکدیگر و اعتامد رأیس ف دهندگان به ائتال ها باعث افزایش اعتامد اعض

ضا روشمی شنهاد کردههایی را برای اشود. برای حفظ اعتامد باید اع صی برای اعتامدیجاد اعتامد و هامهنگی پی شاخ شند و از  سازی بهره با

 بربند.

شــود که یک نامزد انتخاباتی از منابع محدودش فایده در یک کارزار انتخاباتی باعث می-هزینههای اقتصــادی و اســتفاده از تحلیل 

شاخص ستفاده را بربد. تعریف  شرتین و بهرتین ا شیههای بهرهبی ستفاده از تحلیل حا خابات گرفنت هدف رشکت در یک انتها با در نظر وری و ا

شیوههای ثر به گروهؤ رسانی مکلید موفقیت و پیام شکل فعلیش  ست. مبباران تبلیغاتی در  ست ناکارآ که ادامه آناجتامعی مختلف ا ممکن  ای

 های آن بیشرت باشد، تا نامزدی بخواهد در انتخابات رشکت کند.شدن و پیروزی در انتخابات باید از هزینهنیست. بویژه آنکه فواید انتخاب

 را مشخص کنیم: اول بیایید هدف تبلیغات در یک کارزار انتخاباتی 

 دادن جهت پیروزی در انتخابات است! یأ دهنده و تشویق و ترغیب آنها به ر یأ هدف جذب بیشرتین تعداد ر 
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شود تبلیغاتی زیادی می مردم است. منابع شام محدود است و کارهای پس هدف فقط چاپ و توزیع تبلیغ نیست. هدف گرفنت رأی 

شده و تحلیل  سرتاتژی تعریف  ستفاده از ا شام با ا ست که  شده می  SWOTانجام داد. اینجا شخص کنید که چه فرصتانجام  های توانید م

ر اساس اخص بوری تعریف کنید. این شتوانید یک شاخص بهرهدهند. حاال میمی های اجتامعی به شام بیشرت رأیتبلیغاتی دارید و کدام گروه

ــت می ــام، تعریف میآورید و رأیتعداد رأیی که در نهایت به دس ــود. اگر فعالیت تبلیغاتی، دهندگان احتاملی به ش  منجر به افزایش تعدادش

 رند. آو را برای شام به ارمغان می های انتخاباتی است که بیشرتین تعداد رأیشام نشود، بیهوده است. اولویت با انجام فعالیتآرای

شــود. کند، ســنجیده مییی که ایجاد میأای که شــیوه تبلیغات دارد و ر در تبلیغات، هدفمندی، با اســتفاده از هزینهفراموش نکنید  

شویق ر  ست،  دهنده به دادن رأییأ ولی تبلیغات تنها ت شاید رأیروز انتخابات او هنوز باید برای رأی ا صمیم بگیرد و  لیل ندهد. در تح دادن ت

صمیم او به رأیرشایط رأی سیاری از موارد فراهمهای او را در روز رأیچالش دادن، دهنده و ت سایل حمل و دادن در نظر بگیرید. در ب کردن و

ز آن اهای هنگفت امری که بســـیاری از نامزدهای انتخاباتی علیرغم هزینه ثیر را بر روی افزایش آراء دارد.أ نقل در روز انتخابات بیشـــرتین ت

 کنند.غفلت می

ست از فرهنگ مردم و گروه مخاطبین. آگهی ها و فعالیتدر تبلیغات ارزش روش   هایی که اثر ماندگاری ندارندهای تبلیغاتی، تابعی

رنه از گهایتان برای مخاطبین جذابیت داشـــته باشـــد و های خود باید بکوشـــید که پیامکنند. شـــام در برنامهکمکی به نامزدهای انتخاباتی منی

 ای نداشته است و تنها زیان به دنبال دارد. ها برای شام فایدهدیدگاه اقتصادی این فعالیت
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