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ست شهبرای به د ست. نق شه راه ا ضاع به نفع کاندیدای انتخابات، نیاز به یک نق ضا رشایط کلیای که گرفنت کنرتل او سی، ف سیا ی 

عنوان یک راهنام و مرجع از آن ه های انتخاباتی، بدوران فعالیت کند و در طولتا روز انتخابات مشـــخص ها و منابع مورد نیاز را اســـرتاتژی

هایی که بر مبنای شناخت از حوزه انتخابیه، قوانین است. اسرتاتژی» های سیاسیطرح«استفاده شود. این طرح و نقشه رضوری، برخورداری از 

شور و اطالعات و آمار تدوین می شکالت حوز جاری ک چه در  هایی برای رهربی و اداره امور، ه انتخابیه و طرحشود و هدف آن رسیدگی به م

 های انتخابی و چه پس از پیروزی احتاملی در آن است.طول فعالیت

ام کند و از آن سو رقبا نیز متشود، در مخاطبان ایجاد انتظار و توقع میعنوان اسرتاتژی تعریف و ارائه میه های سیاسی که بدیدگاه

 کنید واقعی و اجرایی باشد.کنید آنچه ترسیم میبرد. پس دقتدادن آنها به کار خواهندبردن و غیراجرایی نشانزیرسوالشان را برای تالش

اندازهای داد. چشــم ها، جانانداز برای اعامل برخی تغییرات و اصــالحات کافی نیســت. باید به این ایدهو چشــم رصف داشــنت ایده

شدن به خط سی با تبدیل  شیسیا شییابند. خطجان می م شواهد موجود تدوین میم ساس  ست چگونه هایی که بر ا سوال این ا شوند. اما 

 شدن برای انتخابات چیست؟ ها هنگام آمادههایی کاربردی ترسیم کرد؟ مراحل تدوین این سیاستتوان سیاستمی

سا شده، نسخه همیشگی نیست و ترکیب و تعداد آنها این مراحل کامبیش به رشح جدول زیر هستند، اما در نظر داشته باشید که  ختار ارائه 

 در رشایط مختلف تغییرپذیر هستند.

 
 ها:وین سیاستمراحل تد

 شناسایی مسائل. ۱

 آوری اطالعات موثقپژوهش یا جمع. ۲

 های سیاسیتدوین گزینه. ۳

 انتخاب سیاست حزبی. ۴

 طراحی و انتقال پیام. ۵

 پیگیریسازی و پیاده. ۶

 

شت ضوع عموما بردا سئله و مو شنهادی تحلشود، بر راهمیهایی که از یک م شتگذارد. پس رضورت ثیر میأ های پی ها دارد بردا

شواهد و آمار دارد.  شند. این هدف نیاز به تحقیق و بررسی بر مبنای  ات ها، تحقیقات، نظر ارزیابی از نتایج بررسی گزارش واقعی و درست با

موارد  توان بهریزی بر مبنای اطالعات موثق را خالصه کنیم، میاهمیت برنامه آید. اگر بخواهیم فواید وها به دست میکارشناسان و نظرسنجی

 زیر اشاره کرد:
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سنتتر از آن چیزی هستند که در نگاه اول به نظر میبسیاری از مسائل پیچیده   و رسند. بویژه در کشوری مانند ایران که عرف و 

شرت به چشم می شور دارند، این موضوع بی سبات اجتامعی و نیز اداره ک  ایهای انتخابیهآید. در حوزهمذهب، نقش پررنگی در منا

 شوند.تر میهای ایل و قبیله رواج دارند، مسائل باز هم پیچیدهکه سنت

ــئله، حاوی دیدگاه  ــتقل درباره یک مس ــتنها و ایدهگاهی نظریات مس ــبد أ توانند ر د که میهای جدیدی هس ی قابل توجهی را به س

 نامزد انتخاباتی بریزد.

ها، سازی این سیاستشود، احتامل موفقیت در مرحله پیادههای دسته اول یا مستقیم استفادهها، از تجربهاگر برای تدوین سیاست 

 افزایش خواهد یافت.

ست  سیا شورت گرفنت و نظرخواهی از حامیان و افرادی که از  شانس موفقیت راهی تدوینی نفع میهام شنهادی را حلبرند،  های پی

 کند.بیشرت می

 شوند، اتالف منابع عمومی خواهد بود.هایی که بدون در نظر گرفنت شواهد ارائه میطرح 

شواهد، می  ستفاده از  شانهبا ا ستتوان بین ن سیا شد. در تدوین  شکل متایز قائل  ز علل یک ها باید درک درستی اها و علل هر م

شته شانهمعضل وجود دا شد و ن شتباه گرفت. ببا عنوان منونه افزایش ناامنی اجتامعی، ه های بروز مشکل را نباید با دالیل ایجادش ا

صعودی ابتال به مواد مخدر، باال رفنت آمار دخرتان فراری، همگی  شانه«سیر  سائلی» هاین ستند، و م ضل ه همچون  وجود یک مع

 ایجاد این مشکالت هستند. » علل«آمیز و فقر، خشونت خانگی، رفتارهای تبعیض

 

 نکته

 تحلیل جنسیتی:

یز جایگاهی که قانون و ن گذارند. چون نقش آنان و نیزثیرهای متفاوتی میأ بسیاری از مسائل مربوط به سیاست عمومی، بر مردان و زنان ت

ست، متفاوت است. در نتیجه هنگام تدوین برنامه سیاستفقه برای زنان و مردان قائل ا سیتی های ج، باید تفاوتگذاریهای انتخاباتی و  ن

های جدید تدوین سیاست بسیار مهم است چرا که در صورت استفاده مناسب از این ابزار، را در نظر گرفت. استفاده از این ابزار در شیوه

 شد.شکلی مؤثرتر به کار گرفته خواهندتر خواهند بود و منابع عمومی به های عمومی اثربخشسیاست

 شود:ناسایی موارد زیر میتحلیل جنسیتی شامل ش

دهند) و های جنســـیتی در تقســـیم کار (چه کســـی مســـئول انجام کار اســـت، و این افراد چه نوع کارهایی را انجام میتفاوت 

 دسرتسی و کنرتل منابع

 نیازهای عملی و منافع زنان و مردان 

 های بین زنان و مردان در بحث قدرتتفاوت 

 تصادی، و سیاسِی پیش روی زنان و مردانهای اجتامعی، اقو فرصت محدودیت 

 شود.هایی که در طول عمر زنان و مردان در جامعه برای آنها ایجاد میپیامدها و فرصت 

 



	طراحی برنامه انتخاباتی بر اساس مسائل حوزه انتخابیه	|	3
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

شواهد شیوه حاال که با اهمیت آمار و  ست که با  شدیم، نوبت آن ا شنا  سی موجود آ سیا ضای  آوری های جمعو درک واقعی از ف

سجم از نتایج یافتهاطالعات و گردآوری مجموعه شویم. برخی راه ای من شنا  ستفاده آ ستا وجود دارد که عموما مورد ا ستاندارد در این را های ا

 گیرند:نامزدها قرار می

ها، درباره علل، های محلی و اندیشـــکدههایی که در دانشـــگاهنامههمه مطالعات و پایان های علمی و دانشـــگاهی:پژوهش

 های احتاملی برای مشکالت انجام شده است.لحها و راهنشانه

شناسایی فرصتبررسی داشته ها:بررسی داشته سیاستها روشی بسیار مناسب برای  ها رصفا به مشکالت توجه ها است تا در 

 نشود. 

آیند و درباره موضـــوعات مختلف بحث های کوچک محلی گرد هم میهاییســــت که در آن گروهمنظور محیطها: خانهقهوه

 کنند. می

ــیونهای کمیتهگزارش ــیون ها:ها و کمیس ــطح ملی، منطقههای قانونها و کمیتهکمیس ــورت در گذاری در س ای، یا محلی، در ص

ــنت ظرفیت کافی، معموال گزارش ــکالت و مهایی را تنظیم میاختیار داش ــی مش ــمن بررس ــنهادهایی را برای کنند که ض ــالت اجتامعی، پیش عض

 دهند.رسیدگی به این مشکالت ارائه می

آوری اطالعات اجتامعی، اقتصـــادی و در ترســـیم نقشـــه منابع و خدمات محلی با جمع ترســـیم نقشـــه منابع و خدمات محلی:

ستفاده از این خدمات و خدمات شده و موارد رسانی به جامعه مورد نظر ارزیابجمعیتی در جوامع محلی، خدمات فعلی و همچنین نحوه ا ی 

 تر از منابع موجود در جامعه محلی به دست آید. شود تا تصویری روشنفقدان خدمات اساسی در این جامعه مشخص می

املللی، مثل یونیســف، یونســکو، بانک های بزرگ بینبرخی ســازمان نهاد (غیردولتی):املللی ومردمهای بینهای ســازمانگزارش

رسیدگی به مسائل اجتامعی در سطح جهانی فعالیت دارند، به ویژه های مشابه، در زمینه جهانی، برنامه عمرانی سازمان ملل متحد، و سازمان

  شوند.و پیشربد اهداف توسعه هزاره مربوط می مسائلی که به توسعه، افزایش سطح استاندارد زندگی، کاهش فقر، حفظ محیط زیست

ــات مدیریتگروه های کانونی:گروه ــکلی از جلس ــتند که در آن از گروهی از افر های کانونی ش ــده برای بحث و گفتگو هس اد ش

 ای مشخص بیان کنند. های خود را نسبت به مسئلهها، نظرات، باورها، و نگرششود برداشتخواسته می

بســیاری از مســائل مربوط به ســیاســت عمومی بر زنان و مردان تأثیراتی متفاوت دارند، چرا که نقش زنان و  تحلیل جنســیتی: 

 مردان در جامعه متفاوت است.

شدههایی که به تاای مسائل و معضالت، مثل دادهبررسی پوشش رسانهای: پوشش رسانه اند یا نظر کارشناسان، گاه زگی منترش 

 رود.منبع اطالعاتی مناسبی برای بررسی مشکالت به شامر می

شده و حاوی اطالعات های عمومی و دولتی منترشآمار و ارقامی هستند که توسط نهادهای دولتی یا دیگر سازمان آمار رسمی:

شتغال، آموزش، دسرتسی به کیفی درباره زمینه شهروندان، همچون ا سن نسبی جوامع، و های مهم زندگی  شتی،  آب پاک، برق، و امکانات بهدا

 ای از آمار رسمی است.نسبت زنان و مردان است. رسشامری کشوری، منونه
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ــتدر نظرخواهی نظرخواهی عمومی: ــیاس ــوص س ــائل عمومی، بخش بزرگی از جامعه های عمومی در خص گاه کل  -ها و مس

همفکری درباره منشأ این مشکالت و چگونگی رسیدگی به آنها در فرایند کرده و با در بحث و گفتگو درباره مشکالت رشکت -ناحیه انتخاباتی 

 کنند.مشارکت می حلتدوین راه

ه در هایی است کها و گفتگوهای ساختاریافته یا پیامیشها شامل بحثمصاحبه با این گروه نفع:با حامیان و افراد ذی مصاحبه

 شوند.های پیشنهادی انجام میحلها و افراد متأثر از مشکالت، مسائل، و راهمیان گروه

ها گاه بســیار ســاده و شــامل جامعه هدف کوچک و گاه پیچیده و شــامل بخش بزرگی از جامعه هســتند. در پیامیشپیامیش: 

ه توسط تر کهای بزرگهایی را به پیامیشتوان پرسشصورت نبود منابع و زمان کافی برای انجام پیامیش مستقل درباره موضوعی مشخص، می

د) شونشوند ( و اصطالحا پیامیش جامع نامیده میهای زمانی منظم انجام میهای بازاریابی در بازهخصوصی یا رشکت یا بخش نهادهای دولتی

 اضافه کرد.

 تحلیل درختی مسئله

ساختار، علل و آثار (معلول یکی دیگر از ابزارهای ست. در این  سئله ا سائل روش تحلیل درختی م سایی و درک م ها) مربوط به شنا

ضلی خاص ترسیم می سئله یا مع شکالت اجتامعی بیش از یک علت م سیاری از م ست که ب شود. این نوع تحلیل به ویژه از این نظر مفید ا

های متفاوتی از یک مسئله واحد جود دارد. به عالوه، در بسیاری موارد جوامع مختلف برداشتدارند. گاه بین این عوامل ارتباط و گاه تناقض و 

ــتفاده از این ابزار می ــائل بزرگدارند. با اس ــیم کرد. در تتر با قابلیت مدیریت و تعریف دقیقهای کوچکتر را به بخشتوان مس حلیل تر تقس

 مت پایین و سپس باال، کارهای زیر را انجام دهید:درختی مسئله، با رشوع از تنه درخت و حرکت به س

 نوشنت مسئله یا معضل مورد تحلیل، بر اساس درک فعلی در تنه درخت .۱

 ترند.دهد که عمیقهای درخت را نشان میریشه نوشنت علل یا منشأهای مسئله اصلی از دیدگاه خود، .۲

 های درختند.برگها، یا آثار که مشهودترند، نوشنت پیامدها، معلول .۳

 های مفصل دارد.ز به خالقیت، شواهد، اطالعات و آمار و نیز پژوهشهای موثر، نیاحلتدوین راه

 های موفق سیاسی به سه مولفه بستگی دارد:به طور کلی طراحی گزینه

 آوری و استفاده از مجموعه شواهدی که مبتنی بر پژوهش و تحقیق است.جمع •

 های سیاسی و رقبابسرت سیاسی از جمله افکار عمومی، جریان درک و مدیریت •

 های تدوینی با توجه به امکانات مالی و زمانیها و برنامهبودن سیاستنظارت بر واقعی و اجرایی •

 

را هم دهندگان یک برنامه واضــح و واقعی ارائه دهند و همزمان این موضــوع یأ نامزدهای انتخابات باید بتوانند برای جلب نظر ر 

ــند که رقبای آنان به دنبال پیدا کردن نقاط ضــعف در خط ــته باش ــتند. بنابراین درنظر داش ــده و غیراجرایی جلوه دادن آن هس ــی ارائه ش مش
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شود؛ به ویژه عوامل متعددی که ر ثیر میأ رضوری است متام عواملی که روی انتخابات ت سایی  شنا ستادهای دیگر، تحت یأ گذارد،  دهندگان و 

 آنها هستند.ثیر أ ت

 توان چهار مرحله را گام به گام پیاده کرد:های سیاسی مطلوب، میبرای تدوین گزینه

 های انتخاباتیتعریف دقیق و روشن پیامدهای طرح •

 های انتخاباتییابی به نتایج حاصل از سیاستهای دستشناسایی راه •

 هاسنجش عملی بودن گزینه •

 هابررسی شفافیت گزینه •

 
 ین چهار محور را کمی بیشرت توضیح دهیم:اجازه دهید ا

 های انتخاباتیتعریف دقیق و روشن پیامدهای طرح

صحبت میها و گزینهساده وقتی از پیامدهای طرحبه بیانی ست که بررسیها  ستکنیم، منظور این ا سیا  های ارائهگذاریکنیم از 

 شده انتظار چه نتایجی داریم؟

 
 های انتخاباتینتایج حاصل از سیاست یابی بههای دستشناسایی راه

نامزدها پس از بررســی قواعد حاکم بر انتخابات، باید تا حد امکان درباره همه آنچه که مربوط به حوزه انتخابیه آنهاســت اطالعات 

ستفاده چنین پژوهشجمع ستهآوری کنند. محل ا شان میها و دان ست. در واقع ن سیرها دهند مؤثرترین هایی در این مرحله ا و کارآمدترین م

ست دارید، می شاهداتی که در د ستفاده از م سیدن به نتایج مطلوب در مرحله قبل کدامند؟ با ا ی های احتاملتوان فهرستی از پرسشبرای ر

 تر کرد:های سیاسی برای رسیدگی به یک مشکل یا مسئله را روشنتهیه کرد و از طریق آنها گزینه

ـــل • ـــود، چه اتفاقی خواهد اگر کاری برای رفع این معض ـــعیت از لحاظ هزینهانجام نش ـــانی وخیمافتاد؟ آیا وض تر های مالی و انس

 دادن به این پرسش دشوار است؟افتاد؟ آیا پاسخ شد؟ آیا اتفاقی نخواهدخواهد

 الزم است؟ ٬های فعلی در رفع این مسئله مؤثرند؟ آیا ایجاد تغییراتآیا سیاست •

 تر هستند؟مطلوب هاتغییرات در کدام زمینه •

ست؟ آیا راهمشکالتی مشابه مشاهده می های دیگر، در کدامیک از زمینه • شده ا  ها موفقحلشوند؟ آیا به این مشکالت رسیدگی 

 اند یا خیر؟بوده

وفق ها محلاهاند؟ آیا ر های دیگر با مشکالتی مشابه روبرو هستند؟ آنها برای مقابله با مشکالت مذکور چه کردهیک از استان کدام •

 اند یا خیر؟بوده

 دهید؟حلی را پیشنهاد میاگر بخواهید در حل این معضل، نوآوری و خالقیت به خرج دهید، چه راه •

 شوند؟ها بیش از سایرین از مشکل مورد نظر متأثر میکدام گروه •

 توان اتخاذ کرد؟برای رفع یا کاهش علل این مشکل چه اقداماتی را می •

 توان اتخاذ کرد؟ها یا آثار این مشکل چه اقداماتی را مینشانه برای کاهش برخی •

 های مختلف اقلیت کدامند؟بهرتین رویکرد (یا رویکردها) برای رسیدگی به نیازهای زنان، مردان، دخرتان، پرسان، و گروه •
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کند و تصــویر واضــحی از تر میمشــخص هایی از این دســت، آنچه را که پیش روی داوطلبان و ســتادهای انتخاباتی آنهاســتپاســخ به ســوال

 دهد.رو مقابل آنها قرار میهای پیشفعالیت

 
 ها سنجش عملی بودن گزینه

های مختلف ثیراتی که بر گروهأ های مادی و تپذیری، هزینههایی هســتند که از نظر میزان ریســکســیاســت های موفق،ســیاســت

 گویند.می» داری مطلوبحکومت«شوند. به چنین اقدامی گذارند، ارزیابیدهندگان مییأ ر 

های های خود را بر مبنای واقعیتگذارند، ناگزیرند طرحاصـــالح قدم به میدان رقابت می وقتی نیروهای جدید با برنامه تغییر و یا

های مختلف مردم است. همچنین نکته سومی ها با گروهموجود ارزشیابی کنند. کار مهم دیگری که کاندیداها باید انجام دهند، تطبیق سیاست

های پیشنهادی از مرحله تدوین عبور است. زمانی که سیاست» فضای سیاسی«جود در های مو که باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به واقعیت

ــتها وارد میکرده و به دنیای واقعیت ــیاس ــوند، دیگران به رسعت به این س ــان داده و ابراز نظر میش بینی، درک، و کنند. پیشها واکنش نش

ها شدن سیاستشده بر عملیی پیشنهادی اهمیت زیادی دارد چرا که موارد یادهاهای احتاملی در برابر سیاستریزی برای انواع واکنشبرنامه

 تأثیری معنادار دارند.

 سازی است:های مختلف به آمادگی از قبل احتیاج دارد. جدول زیر راهنامیی برای این آمادهروبرو شدن با واکنش

 

 در حال حارض، افکار عمومی نسبت به این مسئله چه نظری دارند؟ •

 های مطرح سیاسی در این مسئله چگونه است؟هرهچدیدگاه افکار عمومی نسبت به  •

 محیط

 حامیان احتاملی این سیاست چه کسانی هستند؟ چرا؟ •

 آیا میزان این حامیت پررنگ خواهد بود یا ضعیف؟ •

 توان به حامیت حداکرثی دست یافت؟چطور می •

 حامیان

 بود؟خواهندمخالفان احتاملی این سیاست چه کسانی  •

 بود یا ضعیف؟آیا این مخالفت پررنگ خواهد •

 داشت؟مخالفان چه استداللی برای مخالفت خود خواهند •

 مخالفان

 شد؟چه کسانی بیش از دیگران از این سیاست متأثر خواهند •

 کنند؟این افراد باید خود را برای چه میزان از تغییر آماده •

 بود؟خواهدواکنش اولیه احتاملی این افراد چه  •

 این افراد برای حامیت از سیاست مورد نظر به چه اطالعات یا تعامالتی نیاز دارند؟ •

 نفعافراد ذی

 

 هابررسی شفافیت گزینه

شده یک ستاد انتخابات است، به صورت کوتاه، ساده و واضح بیان شود، انتقال و  های ترسیمانتخاباتی که برآیند سیاست وقتی پیام

شفایت گزینهأ ت سنجش  شرت خواهد بود. یکی از فنون  ستفاده از معیار معروف به ثیرگذاری آن بی شی آنها ا به »  SMART«ها و میزان اثربخ

 های تدوین شده را با این معیار بررسی کرد:توان مطابقت سیاستاست. با این شیوه می» زیرک و باهوش«معنای 
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Specific بودنمشخص )S  (  تعریف دقیق و جزئیات کامل 

Measureable پذیریسنجش )M   ( سازی میزان پیرشفت و دستاوردهاامکان ارزیابی و کمی 

Achievable پذیریتحقق )A(    یابی به اهداف با توجه به زمان و منابع موجودامکان دست 

Realistic بینیواقع )R  (  گزینش اهداف عملی و معقول 

Time-bound مندیزمان )T(    یابی به اهدافانتخاب زمان مشخص برای دست 

 

 

شفاف و واضح به ر  شید، درصورتی که نتوانید آن را به درستی،  شته با سیاست و پیام انتخاباتی را دا دهندگان و یأ حتی اگر بهرتین 

 های انتخابات نخواهید بود.جامعه هدف منتقل کنید، مطمنئ باشید که پیروز رقابت

ستاطالع سیا د ها و نامزدهایی که بتواننکند. گروهشکلی متفاوت پیدا می ستادهای انتخاباتی، ر هنگام فعالیتها درسانی درباره 

های پیشنهادی خود را به شکل مناسب ترشیح کنند نسبت به احزاب و بینانه سیاستهای مشخص، و پیامدهای واقعهای شفاف، طرحدیدگاه

ر برای ترشیح ه ها ندارند، از مزیت بیشرتی برخوردارند. سازی این وعده، و طرحی برای پیادهدهندبینانه میهای غیرواقعنامزدهایی که وعده

 توانید از چارچوب زیر استفاده کنید.یک از ابعاد سیاست پیشنهادی خود می

 
 هارسانی درباره سیاستچارچوب اطالع

 یک یا دو جمله برای تعریف یا ترشیح مسئله مورد نظر مسئله

 کردن مسئله مورد نظرترشیح چرایی مطرح طرح مسئلهدالیل 

 .دهندهایی که وجود این مشکل را نشان میاشاره به نشانه هانشانه

 هاترشیح وضعیت موجود و اثرات هر یک از این نشانه هاترشیح نشانه

 ترشیح پیشینه مسئله مورد نظر: پیشینه

 اند؟داشتهگیری این مسئله نقش چه روندهایی در شکل •

 مواجه باشند؟ آیا نقاط جغرافیایی دیگری نیز وجود دارند که با همین مسئله •

 ترشیح تغییرات مورد انتظار در نتیجه اجرای سیاست مورد نظر (نتایج یا پیامدها) تغییرات مطلوب

 سازی این سیاستترشیح مزایای حاصل از پیاده سیاست پیشنهادی

 

سیاستاما اطالع ها و اصول انتقال پیام نیست، بلکه زبان و نحوه ارتباط ها، فقط محدود به چارچوبمشیها و خطرسانی درباره 

ــیاری برخوردار اســت. ر  ــیاســتیأ با مخاطبان نیز از اهمیت بس ار آنها رابطه برقر  های نامزدهای انتخاباتی را درک و بادهندگان باید بتوانند س

ستادهای انتخاباتی مطرح می سوی  سیاست شود، اعتامد نکنند،کنند. اگر آنان به آنچه که از  ها را در یاد نخواهند داشت. اما اگر احساس آن 
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اشت. برای برقراری آنهاست، در روز انتخابات نام هامن کاندیدا را در ذهن خواهند د کنند آنچه که مطرح شده است، دردی مشرتک یا مطالبه

 است. »رساییداستان«و » هاایجاد متایز بین مزایا و ویژگی«توان استفاده کرد. اما دو ابزار موثر، های مختلفی میدهندگان، از راهیأ رابطه با ر 

 
 ها و مزایان ویژگیایجاد متایز بی

سیاست ها و مزایا، ایجاد متایز بین ویژگی های ارتباطی خود را بر مزایای حاصل از گذاران کمک می کند فعالیتابزاری است که به 

شده برای مخاطبان جا ست تدوین  ستسیا سیا صل از برنامه (مزایا) بر موارد معه هدف متمرکز کنند. گاهی  گذاران به جای تأکید بر نتایج حا

بر و های مناســب، چنان زمانهای ســیاســتکنند. یکی از دالیل این امر آن اســت که کار بر روی ویژگیها) تأکید میمندرج در برنامه (ویژگی

 ها صحبت کنند.شتاقند درباره ویژگینیازمند تالش و فعالیت است که بسیاری م

 خواهند بدانند، نتایج حاصل از سیاست یا برنامه مورد نظر است.دهندگان مییأ اما آن چه ر 

 
 رساییداستان

ــیاســتهامنطور که در بخش ــد، مخاطبان باید با س ــود، رابطه از جانب داوطلبان انتخابات مطرح می هایی کههای باالتر گفته ش ش

ــده ــاس کنند آنچه مطرح ش ــت تا بتوانند با برقرار کنند و احس ــیدن به این هدف، هرن کاندیداهاس ــت. رس ــته آنهاس ــت، حرف دل و خواس اس

 آید.و پیچیده، بیشرت به چشم می دهندگان پل ارتباطی برقرار کنند. این هرن بویژه درباره مسائل فنی و تخصصییأ ر 

 نند.های خود استفاده کتوانند از یک داستان مشرتک، تجربه شخصی و کلامتی ساده و کوتاه، برای انتقال سیاستدر این رشایط کاندیداها می

کردن آمار نیز در عرضه اما نحوه عنوانثیر زیادی دارد. أ کردن آنها، تترآمار هم در درک بهرت موضوعات و مستند و واقعی همینطور، استفاده از

   ها مهم است. سیاست

 

تدوین گزینهایجاد ظرفیت قدرمتند و نظام حزبی های درونی برای  که از احزاب  های ســـیاســـی عملی، عموما در کشـــورهایی 

برخوردارند، میرس است. در ایران نسبت به فعالیت احزاب مستقل مقاومت زیادی از سوی حکومت و نهادهای موازی قدرت وجود دارد و این 

های مختلف ایران، هنوز چندان جایگاهی فرهنگ فعالیت حزبی در اســـتان ها،در عمل توان ابراز وجود ندارند. مضـــاف بر همه این احزاب

های وجود هایی که نشـــانهســـامل و رقابتی ندارند، مولفههایی شـــدن به ســـازمانندارد و احزاب نیز ظرفیت چندانی برای جذب نیرو و تبدیل

 یک است.های دموکراتنظام

ستی ستانداردهای بینها و تفاوتبا همه این کا سبت به ا ساختاری در ایران ن رای سازی بهای دموکراتیک، ظرفیتاملللی نظامهای 

ــیاســت ــکل میای قابل چشــمها، گزینهتدوین س ــازماندهی آنها پوشــی نیســت. چرا که در هنگام انتخابات، به رسعت انتظاراتی ش گیرد که س

 طلبد.اسی میهای سیمهارت

 و متخصصان پژوهشگران ها، از مشورت سه گروه، های تدوین سیاستها و احزاب سیاسی، برای گسرتش ظرفیتبسیاری از کاندیداها، جریان

 نگاران ومتخصصان و نیز از اعضایسیاستگذاری حامی کاندیدا، کارشناسان خارج از دایره مشاوران و ستاد انتخاباتی مانند دانشگاهیان، روزنامه

 کنند.ستاد انتخاباتی و همراهان استفاده می
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