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 مقدمه

صلی آنها، کلید بر ثیرگذاریأ ت و پیام مخاطبان با درست ارتباط ست دهندگانیأ ر  حامیت جلب ا  کافی مخاطبان کردن درگیر برای.  ا

 ترشیح رایب که دارد اهمیت میزان هامن به بلکه. شود دارد، تنظیم وجود مخاطبان از که شناختی مطابق و کیفیت با پیام یک فقط که نیست

 .بگذارد اثر آنها بر بتواند انتخابات مخاطبان، داوطلب با رودررو مواجهه بویژه و هادیدگاه

ست گرفنت پس قابل کنید، دیگرمی مطرح جمع یک در که آنچه سرتاتژیک رویکردی. نی شته ا شید، با دا شنا یارتباط هایمهارت با  آ

 .کنید انتخاباتی، اقدام رقبای سایر با رقابت و قدرمتند رسانیپیام به شدن تبدیل برای هامهارت این تقویت به نسبت و باشید

. باشد ذاراثرگ باید برخورد اولین. است ارتباط یک قطع یا ادامه برای قدم مهمرتین و مخاطبان، نخستین با شام برخورد لحظه اولین

ست آن بیان و پیام چینش نحوه از فراتر اثرگذاری این اما ستگی، ارتباط و پوشش ظاهری هایبدن، ویژگی زبان. ا  یزخ و چشمی، افت هایآرا

 یعرس خیلی باید ارتباطی پل یک کردن برقرار و اول برخورد در ثیرگذاریأ ت برای. دارند نقش آن در دســــت این از مواردی و کالن، غافلگیری

 .بگذارید جا به را اول برخورد در ثیرأ ت باید دقیقه یک از کمرت در. کنید اقدام

 :باشد موارد این تواندمی کوتاه زمان در ثیرگذاریأ ت برای دستورالعمل و راهکار ثرترینؤ م

ــته نفس به اعتامد ــید داش ــعی :باش ــدن رودررو هنگام در کنید س ــتتان و باال رستان مخاطبان یا مخاطب با ش ــاف پش ــد ص . باش

 ستد یک دارید، با چادر پوشش اگر مثال اینکه یا کنید قفل هم در را آنها که نیست دهید، الزم قرار بدنتان کنار در رها و آزاد را هایتاندست

 .  کنید مخفی را هایتاندست یا و دارید نگه را آن

 بآراستگی، متناس ضمن هایتانلباس که کنید توجه موضوع این به :دهدمی شام ابلمق افراد به مهمی شام، پیام ظاهر و پوشش

 .باشید داشته حضور آنجا در است قرار که باشد فضایی با

 .کنید پرهیز زدگیهیجان از ولی دهیدنشان مشتاق را خود :باشید موضوع به مندعالقه

 . است ارتباط مخاطبان، همین اعتامد جلب رشوع نقطه :نگیرید نادیده را مخاطبان و دهندگانیأ ر  با چشمی ارتباط مثبت ثیرأ ت

 چه برای بدانید باید. دارد زیادی اهمیت مخاطبان با ارتباط نخســت هایجمله و هاکلمه انتخاب :اســت ســخن آغاز نوبت حاال

. تاســ اول برخورد در ثیرگذاریأ ت شــام هدف نکنید فراموش. کنید انتخاب فضــا هامن با متناســب را آغازین جمله و کنیدمی ســخرنانی جمعی

 باید. کنید ایجاد پلی اعتقادات و هاارزش این و خودتان پیام بین باید آنگاه. چیســــت آنها هایســـنت و ها، باورهاارزش که کنید مطالعه
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شام شرتاک وجه یک پس. بدانند خود از را مستمعان،  ستان یک. کنید پیدا ا  به. مشابه مشرتک، حسی ایهامنند، دغدغه تجربه مرتبط، یک دا

 .کنیدمی درک را مقابل طرف شام که دهید نشان شکل هر

ــخنان اصــل وارد ارتباطی لپ ایجاد از بعد که اســت این بعدی مرحله ــوید تانس  که اظهاراتتان محتوای از فارغ بخش این در :ش

 خاطبانتانم و دهندگانیأ ر  برای که بگویید سخن ایگونه به. کنید حفظ را هایتانحرف منطقی روند کنید سعی نیست، باید بخش این موضوع

 . بزنید حرف» قلم لفظ« اصطالحا که نیستید مجبور. باشد درک قابل

. کالمیغیر  ارتباط و کالمی ارتباط. کند جذب را مخاطب تا کندمی تکیه متامیز همقول دو مخاطب، به به پیامش ارائه در گرارتباط

ست عنارصی غیرکالمی، حاوی ارتباط ستقیم ارتباط در خیلی کالم و بیان با که ا ست م  قدرمتند، ایدهندهپیام به شدن تبدیل برای واقع در. نی

 هک مهمی موضــوع. دارید نیاز موارد این امثال و کافی اطالعات ثیرگذار،أ ت شــعاریســخرنانی،  برای خوب منت قوی، پیام یک از بیش چیزی به

ـــتفاده تکمیل را هاگزینه این همه تواندمی ـــرت ثیرگذاریأ ت برای» غیرکالمی« هایارتباط از کند، اس  -دگاندهنیأ ر  اینجا در و - مخاطب بر بیش

ست ستفاده چگونگی. ا صویر از ا شان و مخاطب با ارتباط برای بدن زبان و صدا، بیان، ت ست صداقت دادنن ضوعی هر کالم یک در. ا  هک مو

ــت ممکن گاهی. گیردمی قرار غیرکالمی ارتباط حوزه در کنید،می منتقل مقابل طرف به هاواژه و هاکلمه دایره از خارج ــام اس  پیامی حامل ش

سیار شید، اما مهم و قوی ب ستادنتان، ژستی پیام، طرز آن بیان نحوه با شددار قرار آن در که فضایی با اید، مناسبگرفته لحظه آن که ای . ید، نبا

 اما .کنند اضافه رسزندگی و موزون وزن، حرکات شام، آهنگ، ساده کلامت به توانندجا، می به و صحیح استفاده صورت در غیرکالمی ابزارهای

 هستند؟  چه ابزارها این

 صدا :الف

 تقلمن را متفاوتی شام، معانی صدای لحن و آهنگ، تن .است منایندگی داوطلب عنوان به شام امپی انتقال برای مهمی ، ابزار»صدا«

 را خاطبانم کالمتان، توجه نوای تغییر و بیان رسعت و لحن کردن کند و بردن، تند پایین و باال با. کنید کار صــدایتان روی کنید ســعی .کندمی

 هب را آن نوای و گفنت ســخن صــدا، رسعت کنید، لحن، حجم صــحبت آنها برای اســت قرار که جمعی با متناســب توانیدمی شــام.کنیدمی جلب

 .دهید تغییر آنها بر ثیرگذاریأ ت منظور

 ارائه و تصویر :ب

 روی منایش این که ثیریأ ت یعنی. گذاریممی منایش به خود از که اســت شــخصــیتی نوع ما زنیم، منظورمی حرف تصــویر از وقتی

ستادن، لباسرفنت،  راه چگونگی مانند مواردی. گذاردمی مخاطبان شیدن، رنگ ای ست آنها، حرکت پو  مثالا و گفنتسخن هنگام به صورت و د

 .گنجنددهیم، میمی ارائه خودمان از ما که تصویری قالب در این، همگی
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سی فعاالن و داوطلبان بد یا خوب ضاوت بینذره زیر مردان از بیش زن سیا شرت آنها ظاهر و دارند قرار مردم ق  رارق بررسی مورد بی

ضوعات این از یکی. گیردمی شش نوع نیز مو ست پو شمن، موافق و دوست مورد این در. شام شنا و مخالف، غریبه و د شرتک آ ستند م  و ه

 صهعر  از شام حذف برخوردها این هزینه گاهی حتی. نیست ممکن شام لباس و ظاهر به آنان انتقادهای بویژه و مسائل این از گریز سفانهأ مت

ــته نظر در بنابراین. بود خواهد انتخاباتی هایرقابت ــید داش ــوری در باش ــال  کامل حجاب رعایت و لباس نحوه قانون، بر و رشع که کش  میاس

شام رقبا حذف منظور به سیاسی دعواهای برای ایبهانه تواندمی موضوع این حتی دارد، و کیدأت  مجامع در هوشمندانه ظاهری با باید شود، 

شته آگاهی و بوده حساس دهیدمی ارائه خود از که تصویری به نسبت. شوید حارض  رایایل، ب یا قوم یک میان از اگر که نیست بد. باشید دا

 مردم با که هاییسخرنانی برخی در توانیدمی. نشوید غافل معرفی و تبلیغ برای خود قبیله و ایل محلی هایلباس اید، ازشده کاندیدا منایندگی

 . بپوشید آنها با شکلهم و همسان هاییلباسدارید،  خود منطقه

 بدن زبان :ج

ــخن آنکه از پیش ما بدن  ــحبت به بگوییم، رشوع س ــویم می جمع یک وارد آنکه محض به .کنندمی ص  قلمنت آنها به را هاییپیام ش

 ناخودآگاه شــکل به موارد، این امثال و نگاهامن نوع چهره، هایحالت ها،دســت حرکت ایســتادن، هایامن، طرزژســت و حرکات با ما. کنیممی

سامتان و هادیدگاه از ایمجموعه ستمداران و رهربان. دهیممی انتقال را احسا  خویش بدن هایحرکت در را نفس به اعتامد همیشه موفق سیا

 لمنتق هم را پیام این هرگز دارد، امابرمی مطمنئ و محکم هایقدم. ایستدمی دارد، راست نفس به اعتامد که کسی. کنید دقت. دهندمی نشان

 او به ایدب که فردی. کنندمی ایجاد اعتامد قابل و اقتدار، تســلط احســاس خود، یک حضــور با برعکس بلکه. اندخودشــیفته افرادی که کنندمنی

 اگر .باشد تهداش وجود معنادار مطابقت یک باید بدن زبان و پیام انتخاباتی، بین فعالیت و سیاسی ارتباط یک در. کرد پیروی و گذاشت احرتام

 . کندمی گذرد، افشامی تانذهن در که را آنچه شام نباشید، بدن مطمنئ اگر حتی باشید، یا نداشته باور گوییدمی که چیزی به

 چشمی ارتباط

 اقتصد ارزیابی برای. دارند متفاوتی هایاشخاص، پیام نگاه نوع. است چشم طریق ارتباط، از برقراری هایلفهؤ م مهمرتین از یکی

ــورت به توانمی افراد ــم و ص ــمی ارتباط مثبت ثیرأ ت بنابراین. برد آنان نیت به پی و کرد نگاه افراد هایچش  را اطبانمخ و دهندگانیأ ر  با چش

 گوید، توجهمی او که آنچه باشـــد، به نداشـــته وجود ســـخرنان به اعتامد احســـاس مخاطبان، اگر اعتامد جلب رشوع نقطه در. نگیرید نادیده

 .شد نخواهد

 چهره هایحالت

شم فقط این  ستند ما نگاه و هاچ  یکمرت  اهمیت نیز ما صورت هایحالت بلکه. کند دفع یا جذب را مخاطبان نظر توانندمی که نی

. اســت شــده دامئی حاال و کرده تکرار و تکرار گفنت ســخن هنگام عمرمان هایســال طول در که داریم هاییعادت ما همه. ندارند نگاهامن از

شممی باال کنیم؟ ابرومی اخم جمع در صحبت هنگام شاد یا تنگ را هایامناندازیم؟ چ شهمی گ  راحت آوریم؟ خیلیمی باال را لبامم کنیم؟ گو

 به دارید قصـــد که آنچه از غیر دیگری پیام و کندمی رو را شـــام دســـت هاحالت این متام. این مانند مواردی گزیم؟ ومی زنیم؟ لبمی لبخند
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 و دکنی شـــناســـایی خودتان در را هاعادت و هاحالت این اول مرحله در که کنید تالش بنابراین. کندمی منتقل آنها بدهید، به دهندگانتانیأ ر 

 .دربیاورید خودتان هدف خدمت مناسب، در و جا به استفاده یا و تغییر با را آنها سپس

 هاحرکت و هاژست

 مخاطبان به که چرا ،دارند زیادی اهمیت پیام انتقال در نیز دست دو  بویژه ما بدن هایعادت و هاها، حرکتچشم و چهره جز به 

شته همخوانی شام هایژست برید، بامی کار به که هاییکلمه اگر. کنندمی کمک شام هایحرف درک و پردازش در شد، ذهن ندا  شنونده با

 .یابدمی کاهش شام به مخاطبان گرایش نتیجه در و کرد خواهد کم را شام پیام باورپذیری موضوع این. شودمی رسدرگمی دچار

 رائها کیفیت. بگذارید ثیرأ ت آنها بر و کنید منتقل مخاطبانتان اید، بهکرده کار آن محتوای روی هامدت که پیامی خواهیدمی شـــام 

 باید سپ. کنند انتخاب منایندگی برای را دیگر، شــام نامزدهای میان از آنها و بنشــیند مســتمعان دل به که باشــد ایگونه به باید شــام ســخرنانی

 سخن یکسان چه برای است قرار بدانید باید اینکه اول. باشید داشته درنظر را موضوع چند هدف این به رسیدن برای. کنید سخرنانی دلچسب

سانی چه شام هدف جامعه و بگویید ستند ک ست این لفهؤ م دومین. ه سب را آن و کنید کار خود سخرنانی منت روی که ا  نمخاطبانتا با متنا

سید ست سخرنانی بعد، مترین مرحله. بنوی  بتوانید ات کنید پیدا راهکاری آخر در و. دهید دارید، ارائه ذهن در آنچه مطلوب نحو به بتوانید تا ا

 .کنید برقرار رابطه محل در مخاطبانتان با

 گزینی هدف و هدف جامعه شناسایی

سید را خود مخاطب باید شام شنا سب پیامی بتوانید تا ب سازید آنها منا سنجیده شناخت با و ب ست رارق. کنید صحبت تربهرت،   ا

ــجویان برای ــته دانش ــی رش ــخرنانی مهندس ــد س ــناد ثبت اداره به دارید کنید؟ قص ــخن آن کارمندان و مدیران جمع در و بروید اس بگویید؟  س

ـــهدای از نفر چند خانواده خانه به خواهیدمی ـــهر ش  میزان باید. خواهدمی دیگری از متفاوت محتوایی و ها، منتمنونه این بزنید؟ همه رس ش

 .کنید آماده را خود منت آن اساس بر و بگیرید نظر در را موضوع به مخاطب عالقه و آگاھی

 دارند؟ آیا مناینده یا حضـــور مخاطبان میان شـــام، در کمپین ھدف دھندگانرأی از کدامیک که کنید فکر این به بعد مرحله در

 دارند؟ حضور رویداد این در هارسانه باشد؟ آیا حامیتش جلب دنبال به شام کمپین که داشت خواھد حضور جلسه در کسی

کنید؟  متقاعد را مخاطب دارید برسید؟ قصد خواھیدمی چیز چه به سخرنانی این از. کنید مشخص» هدف« خود سخرنانی برای

 .دارند خود به منحرص سخنانی کدام هر نیز اهداف دھید؟ این ارائه جدید موضوعی درباره اطالعاتی خواھیدمی آیا
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 ظورمن این برای. باشید داشته تریجمعی نگاه و شوید خارج فردی قالب از کمی کنید دادید، سعی جواب هاپرسش این به وقتی

ستور یا برنامه با تا دارید نیاز سم کار د شنایی مرا سه سخرنان تنها شام که ببینید. کنید پیدا آ سخرنانان جل ستید؟   سخرنانی یبترت چه به ھ

ــام که اســت آن بر کرد؟ بنا خواھند ــخرنان اولین ش ــید س ــوال چه بزنید حدس و بگذارید مخاطبان جای را آنان؟ خودتان آخرین یا باش  هاییس

 .کنید آماده را هاپرسش این احتاملی هایجواب کنید تالش. شود پرسیده شام از است ممکن

 که کنید انتخاب را موضــوعی که اســت این ثیرگذارأ ت و موفق ســخرنانی ارائه برای راهکارها از یکی عمومی، هایســخرنانی در

 ســخرنانی در قاعده مهمرتین. داد خواھد نشــان را خود ســخرنانی زمان در موضــوع به شــام عالقه. دارید عالقه و آگاهی، ارشاف آن به نســبت

 .است موضوع آن درباره کردن صحبت در راحتی و موضوع با آشنایی عمومی

 اعضای زا فردی کنید سعی و  باشید داشته آرامش. کنید اسرتاحت کافی اندازه به آن از پیش. کنیدریزیبرنامه سخرنانی روز برای

سبم پوششی اینبنابر. بود خواهد مخالفان و موافقان بینذره زیر شام ظاهر. بربید همراه کمک برای را خود نزدیکان یا خانواده یا کمپین  نا

 . کنید دهد، انتخاب نشان اتکا قابل و نفس به اعتامد با تصویری شام از که سخرنانی فضای

 شــناآ  محیط با تا کنید وارســی را تجهیزات و اتاق. بزنید آن محل به رسی ســخرنانی از قبل کنید داشــتید، ســعی را امکان این اگر

 . شوید

 سخرنانی کردن آماده

 نهاآ  در و کنید جلب خود ســمت به را مخاطبان نظر که دارید وقت دقیقه یک به نزدیک کنید، تنهامی صــحبت به رشوع وقتی

سایرین،  و مراسم کنندگانبرگزار از دستورجلسه، تشکر کردنعنوان مثل هاییجمله با را زمان پس. بیاورید بوجود باورپذیری و اعتامد احساس

شان ابتدا هامن را خود هرن که دارید نیاز شام. ندهید دست از اینچنینی موارد و کردنمنمن ص پیام ابتدا دارید نیاز کار این برای. دهید ن  لیا

 .کنید تعریف را خود

 ســاختار به. بنویســید جمله ۳۰حداکرث  در کنید منتقل مخاطب به خواهیدمی که را اطالعاتی متام آن روی و کنیدآماده کاغذ یک

سید ذهن در که را چه هر و نکنید توجه آن صلی مورد چهار یا سه در را خود نظر مورد نکات و بخوانید را خود منت دوباره حاال. دارید، بنوی  ا

 .دهید رشح را آنها فقط و کنید خالصه کلیدی و

 دهش تشکیل بندیجمع و اصلی مقدمه، منت یک از سخرنانی هر. رسیدمی سخرنانی ساختار کردید، به آماده را هارسفصل وقتی

 بخش ود همین دهندگان، دریأ ر  با ارتباط و ثیرگذاریأ ت بیشــرتین ترند، زیرامهم ســخرنانی منت به نســبت جهاتی از بندیجمع و مقدمه. اســت

 . افتدمی اتفاق

 مثال. دکنایجاد مخاطبان ذهن در روشن تصویری که بگیرید درنظر مثال یک کمکنید، دستمی مطرح که اینکته هر ترشیح برای

ـــیدن پیش برای ـــهر، بیامری رودخانه هایماهی جانبی هایبدن به را هاتوجه توانیدمی آب آلودگی کش  یا منطقه در قبل ماه چند اپیدمی ش
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 رتکمش احساس مثل را مشرتکی هایتجربه و هاداستان کنیدسعی و بدانید مستمعان از را خود که نکنید فراموش. کنید آب، جلب مزه و رنگ

 . نشوند رسدرگم مخاطبان که نکنید هم رویزیاده ولی نشوید غافل آمار قدرت از. کنیدنقل آلودگی

 به که بار ره تا کنید یادداشــت تیرتوار را اصــلی نکات تنها باید شــام. کنید بنویســید، پرهیز کامل بطور را ســخرنانی منت اینکه از

شته یادآوری جنبه اندازید، تنهامی چشم خود برگه شددا صطالحا منت یک روی از بخواهید اگر .با  و ویشخ نفس به اعتامد بهکنید،  روخوانی ا

 .ایدزده حارضان، رضبه به تانرهربی و احاطه حس القای

شید دقیق ساس بر. با صاری هایکلمه از. نکنید صحبت درگوشی اخبار و هاشنیده و گامن و حدس ا ستفاده اخت ت، مثب .نکنید ا

 . بگویید سخن کوتاه هایجمله با و ،واضح، ساده

 آمادگی و مترین

سخرنانی این از مواردی و پیام انتقال در بودن جمع، ناموفق با شدن مواجه از ترس ست،   بهغل برای. کندمی مشکل را عمومی د

 البته و گردی راهکار. کنید ســخرنانی و بایســتید آینه مقابل توانیدمی. کنید ســخرنانی، مترین ایراد از مشــکالت، قبل این رفع و هاترس این بر

ست این ثرترؤ م  را شام ایرادهای و بدهد نظر شام سخرنانی کیفیت درباره بخواهید او از. دهد گوش شام سخنان به بخواهید نفر یک از که ا

 . کند اصالح

سائلی از یکی ست زمان کنید، موضوع دور نظر از نباید که م شخص شام سخرنانی مدت. ا ست شده تعیین و م  دبای بنابراین. ا

 پیش تامح. بگنجانیدشــده،  تعریف زمانی بازه در دقیق و کنید، خالصــه منتقل مخاطبان به موفق گرارتباط عنوان به خواهیدمی که را هرآنچه

 .شوید مطمنئ و شام، مطلع برای شده درنظرگرفته زمان و مراسم برنامه از سخرنانی انجام از

 زرگب حروف با و یادداشـــت منت باالی در را ســـخرنانی کیفیت بر ثرؤ م و مفید نکات توانیدبیشـــرت، می کیدأت و یادآوری برای

سید ست«، »آرامش حفظ« مثل مواردی مثال. کنید رعایت گفنت سخن حین در و جلب آنها به تانتوجه تا بنوی ستادن را س حرکت«، »ای  ،»تاند

ضح. بود خواهد شام نفع به آن به توجه کنیدمی فکر که ای نکته هر و» صدا و لحن« ست وا ستمی را موارد این همه که ا  ایراد از قبل بای

 . باشید کرده مترین و دادهقرار توجه مورد سخرنانی

شتید، زودتر فرصت و امکان اگر شنایی فرصت و صحبت مخاطبان از برخی اب بتوانید تا بروید سخرنانی مکان به دا  فراهیم ار  آ

 . داشت خواهید سخرنانی طول در مخاطبان با ارتباط برای بیشرتی بدانید، توانایی آنها از بیشرت چقدر هر اینکه بر عالوه. کنید

 ، مکاناستشدهگرفته درنظر شام برای که ، زمانیکلی برنامه از و شوید آشنا نیز مراسم مجری و برگزارکنندگان با که است خوب

ست قرار اگر همچنین. شوید آگاه مهامنان سایر و سخرنانی صاحبه ا شته تلویزیونی م شید، حتام دا صاحبه با با  و کنیدصحبت قبل از کنندهم

 . منایید هامهنگ و مشخص را برنامه محورهای
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ست آرامش موفق، حفظ سخرنانی ارائه برای عامل مهمرتین ضطراب اگر .ا  هایروش از سخرنانی رشوع از قبل توانیددارید، می ا

 .کنید استفاده سازیآرام

صاحبه یا سخرنانی ایراد زمان به وقتی  نجوید، چیزی آدامس کنید، هرگز خاموش را خود همراه شدید، تلفن نزدیک تلویزیونی م

شامید و نخورید سایل سایر و کیف. نیا ضای از یکی یا همراهتان به را خود و  یک و بیندازید خود لباس و پوشش به نگاهی. بدهید کمپین اع

 . ننوشید دوغ یا چای، قهوه، شیر، نوشابه. باشید داشته خود دست کنار هم آب لیوان

 ثیرأ ت شام کار بر آن نتیجه نیست، ولی شام وظیفه این چند هر. شویدمطمنئ فنی امکانات مصاحبه، از یا و مراسم رشوع از قبل

 .گذاشتخواهد

 مخاطب با ارتباط برقراری و سخرنانی ایراد

ی، سخرنان ابتدای در بنابراین. شامست شخص به دادنیأ ر  برای آنها حامیت جلب و پیام با مخاطبان درگیرکردن شام تالش همه

ـــرتاک وجه یک ـــتانی مثال. کنید پیدا اش ـــرتک داس  یا. کنید وعرش  لطیفه و گوییبذله با و بگیرید مایه طنز از کمی توانیدمی. کنید تعریف مش

» ما« یا »شام« خود سخرنانی در را ها»من« که کنید توجه نکته این به. کنید مطرح را مشرتک درد و مشکل یک. کنید بازگو را شخصی ایقضیه

 .کندمی شنواتر را آنها گوش و متمرکز مخاطب روی را سخرنانی کار این. کنید

 .  اریدد خالقیت به نیاز نیز کنید ترشیح مخاطبانتان برای خواهیدمی که آنچه برای شام. نگذارید مقدمه روی را خود انرژی متام

 .بیاورید ذوق رس بر را آنها ترفندهایی با باید کند، بنابراینمی عالقهبی را شنوندگان ،یکنواخت و یکسان سخرنانی

 که است مهم خیلی آید، پسمنی بوجود شوند، اعتامدیمنی درک که کنندحس خاطبینم اگر. است شدندرک حس دیگر موضوع 

 با و آنها برای و آنها با رابطه در و هســتید هایشــاندغدغه شــود، متوجهمی درک رشایطشــان کنند احســاس آنها که شــود صــحبت ایگونه به

 .کنیدمی صحبت آنها از شناخت

شدن، داوطلب یا دادنرأی عملی، مانند اقدام برای افراد از درخواست ھنگام در. کنید مطرح را» اقدام برای درخواست« پایان در

 .بود خواھد تأثیرگذار عملشان بدانند مخاطبان تا کنید مطرح را ساده درخواستی

 به موفق و آمد بوجود شــام برای راه این در که مشــکلی نوع کنید؟ هرمی چکار نرفت پیش دارید انتظار که طور آن کارها اگر

 کنیدمی بکس بیشرتی کنید، تجربه سخرنانی بیشرت چه هر. ندهید دست از را خود نفس به اعتامد نشدید، هرگز حضار با ارتباط و نظر جلب

 . کنیدمی تعدیل راحتی به را مشکالت و
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 تغییر بانمخاط نوع نیز و رشایط به بسته آن ارائه نحوه و محتوا. است انتخابات نامزد اصلی انتخاباتی، سخرنانی سخرنانی از منظور 

 .ندارد همیشگی و کلی قانون یک همیشه و کندمی پیدا

 در را امش برنامه و شدننامزد کند، دلیلمی معرفی دھندگانرأی به را شام که است چنین انتخاباتی سخرنانی یک کیفیت و ساختار 

 دادنیأ ر  برای مخاطبان نظر جلب و اقناع نیز آن نهایی هدف و کندمی معرفی مخاطبان به را شام دھد، ماھیتمی نشان شدن انتخاب صورت

 ارتباطی، باید هایروش دیگر مانند انتخاباتی، سخرنانی تنظیم .کنید منتقل مخاطبان به را خود پیام خواهیدمی شام کالم یک در .است شام به

 اجزایی از پیوســته هم به ســخرنانی یک .ایدکرده تدوین که هاییبرنامه و ایدگرفته درنظر که شــعاری بر مبتنی. باشــد کمپین پیام بر مبتنی

شکیل ستشده ت صلند هم به زنجیر هایدانه مثل که ا  از ها دانه این. دهدمی هاصحبت به ساده و منطقی روندی آن رعایت درصورت و مت

 :هستند زیر قرار

  

 .کنیدبیان را خود نامزدی دالیل و عنوان را ایدشده داوطلب آن برای که پستی. کنیدمعرفی را خود مخترص و کوتاه مقدمه

 .دارید مشرتکی هایدغدغه که کنند احساس باید مخاطبان ارتباط برقراری

ــکلی چه حل داوطلب. کنید مطرح را خود نامزدی علت مسئله طرح ــتید؟ این مش ــئله هس دارد؟  مخاطبان روی ثیریأ ت چه مس
 چیست؟ آن اهمیت دلیل

ــام راهکار اندازچشم ــکل این رفع برای ش ــت؟ اگر مش ــل آن چیس ــود، چه رفع معض ــام انتخابی حوزه در تغییری ش  ایجاد ش
 بود؟خواهد چه آن مثبت کرد؟ اثرخواهد

 .کنند مشارکت کردید مطرح که مشکلی حل شام، در به یأ ر  با که بخواهید مخاطبان از اقدام برای درخواست

 یأ ر  با هک بخواهید مخاطبان از و کنیدترشیح را خود نامزدی علت کوتاه خیلی دوباره. بزنید گریز مقدمه به دوباره بندیجمع
 .کنید متام را سخرنانی صمیمی و مثبت ایجمله با. کنند مشارکت تفاوت ایجاد در شام به

 

 عموم برای و دنداری چندانی سیاسی سابقه اگر بویژه. باشد پیام انتقال و مخاطبان با ارتباط برای ابزار ثرترینؤ م و مهمرتین تواندمی مصاحبه

.کنندمنتقل وسیع سطحی در را شام کمپین ، پیامهزینه کمرتین با و باشند شام معرفی برای پلی توانندمی هانیستید، رسانه شدهشناخته مردم
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 نامزد کی از تصویری باید شام یعنی. است حاکم اول برخورد در ثیرگذاریأ ت قاعده هم نشینید، بازمی کنندهمصاحبه مقابل وقتی

شربد قدرت با اعتامد قابل و کاردان شش، در مهم این. بگذارید منایش به خود از اهدافش پی صدای هایارتباطها، ژست و حرکات پو شمی،   چ

 . دارند منود دست این از مواردی و شام

ــعی ــوال چه او کنید بینیپیش و یدبگذار خربنگار جای به را خود که کنیدس ــید خواهد هاییس ــوگیری اگر .پرس  و احتاملی هایس

 گیریدب کمک دیگران از حتی توانیدمی. داشت خواهید ایرسانه گوی و گفت فضای از بهرتی بشناسید، درک را کندمی کار آن برای که ایرسانه

 .پرسیدندمی شام از هاییسوال چه بودند خربنگار اگر بپرسید آنها از و

 شــده گرفته نظر در دارند؟ زمان حضــور هم دیگری مهامنان آیا. شــوید مطلع برنامه قالب مصــاحبه، از انجام از پیش کنیدســعی

 شپی از یا اســت زنده گو وگفت مصــاحبه، بودن رادیویی یا تلویزیونی صــورت اســت؟ در چگونه افراد حضــور اســت؟ ترتیب چقدر شــام برای

 داشت؟ خواهید را آن بازبینی و اصالح امکان بود؟ شام خواهد موقع چه آن پخش شده؟ زمانضبط

 نیست قرار ،پرسیدند منطقه زنان برای شام برنامه از اگر. کنید اشاره کلیدی نکات به تنها و بدهید کوتاه هایپاسخ که کنیدتالش

شاره کنید، یک بازگو را بانوان حقوق نقض تاریخچه  بهبود رایب منایندگی درصورت خواهیدمی شام که کارهایی و زنان فعلی جایگاه به کوتاه ا

 .است کنید، کافی پیاده آنها رشایط

 در ایدب پس. شامست انتخاباتی پیام همینطور و شام شخص مصاحبه، معرفی انجام از هدف که باشیدداشته خاطر به را نکته این

 .کنید کنرتل خود نفع به را مصاحبه باید. منایید کنید، تکیه منتقل خواهیدمی که پیامی بر گو و گفت انجام زمان متام

صاحبه، باید در ثیرگذاریأ ت برای ست به را آن کنرتل م  نکاتی به ار  کلیدی، توجه هایکلمه برخی گفنت با توانیدمی. بگیرید خود د

 نمکمی کیدأت«، »که... باشـــیمداشـــته توجه باید«، »که... اســـت این مهم نکته« مانند هاییجمله از توانیدمی مثال. کنید جلب خواهیدمی که

 . منایید جلب خود کلیدی هایگفته سمت به را کنندهمصاحبه توجه و کنید استفاده سخنانتان الیالبه ، در»که...

 کنندهمصــاحبه اســت ممکن. کندمی دور اصــلی هدف از را شــام که آیدمی پیش هاییمصــاحبه، حرف طول در اوقات گاهی

. کنید فادهاست» پیوندسازی« شیوه از که است این راهکار صورت این در. یاشد نداشته شام اصلی پیام با ارتباطی خیلی که بپرسد هاییپرسش

 . برگردانید خودتان هایگفته سمت به را موضوع رسیع وآنگاه بدهید خربنگار به کوتاهی پاسخ مثبت و محرتمانه یعنی

شته ذهن در هاجمله این از ایمجموعه  شید دا شد بهرت شاید« همچون. با سئله این به دیگری زاویه از با  ممنون«، »کنیم... نگاه م

 از شـــام فرار راه واقع در که دیگری هایجمله و….» که کنید توجه نکته این به اما«، »اصـــلی... مشـــکل که کردید اشـــاره نکته این به که

 . است مخاطبان و  کنندهمصاحبه احرتام حفظ حال عین در و ارتباطبی هایپرسش

 ایجاد را تصــور این یا بردمی ســوال زیر را شــام آگاهی و تســلط پاســخی چنین. نکنید اســتفاده» ندارم نظری« عبارت از گاههیچ

 .دارید کفش به ریگی و رویدمی طفره گوییپاسخ از که کندمی
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سئله مخاطبان زبان به ساس باید آنها. کنید دارید، بازگو درنظر که را م سی کننداح شان از ک ضوعی کردنمطرح حال در خود  مو

 جمعیت، ســنی بافت که ایمنطقه در. اســت مهمی موضــوع این. کنید اشــاره مشــرتک مذهب و ها، باورها، عرفارزش به باید. اســت مشــرتک

 که هاییموضــوع طرح برای باید شــام .بگیرید نادیده را مســائل این توانیداســت، منی ایرانی مختلف هایقبیله و ایل از متشــکل یا و مذهب

 .کنید پیدا آن طرح برای مناسب مکانی و مخاطبانتان با متناسب است، زبانی هدفتان جامعه هایخواسته

 در و بگویید سخن گیرا و جذاب کنیدسعی همزمان .کنید سازیساده را خود داستان، سخنان و تشبیه تصویرسازی، با توانیدمی

 نبکاربرد مقابل، از در. کندمی ماندگارتر مخاطب ذهن در را شــام هایها، گفتهشــیوه این از اســتفاده. باشــیدداشــته اشــتیاق و انرژی کالمتان

 .کنید پرهیز تخصصی اصطالحات و پیچیده هایکلمه

ست مخاطبان با ارتبط برای درخشان ، فرصتیرسانه یک با گو و گفت ستفاده با توانمی بنابراین. ا آنها،  انزب از هاییواژه از ا

 این به نباید شـــام نظربه«، »نباید... کسهیچ«، »گویند...می من به مردم« همچون هاییجمله منونه عنوانه ب. کرد ایجاد همدلی و همراهی

 . باشند ثرؤ م ارتباطی پل ایجاد در توانندمی...» که کرد حرکت سمت

 وگوفتگ از بخشــی اگر حتی. نگویید کنندهمصــاحبه و خربنگار کنید، به بیان مردم عموم برای خواهیدمنی که را حرفی گاههیچ

 این اتفاقا .نگویید خربنگاران باید، به که آنچه از بیشرت چیزی هیچ که بدانید باید هم نشود، باز ثبت است قرار و است رسمی فضای از خارج

ــمی بخش ــخنانتان، خوراک غیررس ــانه س ــترس ــام. هاس ــه به ورود برای زحامتتان متام خواهیدمنی که ش  یا نامربوط جواب یک با قدرت عرص

 .باشید هوشیار پس ،برود باد به نشده حساب العملعکس

 انندم درست. کند منتقل مخاطبان به را کمپین و شام پیام که بگذارید مطالبی روی خود، انگشت گویوگفت پایان در همیشه

 . شوندمی تغییر یک ساززمینه شام انتخاب با که کنید مجاب را مخاطبان بتوانید باید هم اینجا سخرنانی، در یک بندیجمع

اســت؟ کرده تنظیم را گووگفت خربنگار. دهید انجام را بعدی هایپیگیری باید حاال. نیســت کار پایان معنای به مصــاحبه انجام

 منترش ای پخش مصاحبه وقتی. بدهید پیشنهاد بعدی هایمصاحبه یا و آن بهرت انتشار برای هاییدارد؟ ایده شام کمک به نیاز آن تصحیح برای

  .بخوانید یا و بشنوید ببینید، یا را آن حتام شد
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