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  مقدمه

ها و نهادهای ثیرگذاری بر تصــــمیامت درون نظامأ شــــود که هدفش تبه فعالیت فرد یا گروهی اطالق می) (Advocacyگری ترویج

را خیلی  گیرندههای مختلفی دارد و مثال بسته به این است که تصمیمگری راهو اجتامعی است. استفاده از ترویج ،سیاسی، اقتصادی

 گری بر دو قسم است:بر همین اساس ترویج گیرنده بسیار است. شناسید و یا فاصله بین شام و تصمیمخوب می

 رایزنی (البیگری). ۱

 اندازی کمپین)کارزار (راه. ۲

صمیمرایزنی سید، احتامال پیامی برایش می: اگر ت شنا سعی میگیرنده را خیلی خوب ب  ا اوکنید در محیطی غیررسمی بفرستید و یا 

ای کاری با او بگذارید و از او بخواهید بر رس اســرتاتژی مشــرتکی همکاری و یا دیدگاه شــام را بپذیرد. به دیدار کنید و یا قرار جلســه

 گیرنده برای رسیدن به موقعیتپرده است و مشخصه آن همکاری با تصمیمگوییم رایزنی. رایزنی معموال غیررسمی و یا پشتاین می

 دو طرف است. برد برای هر -برد
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 )۱۳۹۳آذر  ۲۵ -(دیدار و رایزنی معاون رئیس جمهور با مراجع تقلید قم برای گفتگو پیرامون مسائل زنان 

 

کاتی را از پیش در ید ن با به بحث رایزنی  جام دهید. می پیش از ورود  قاتی را ان ته و تحقی مه نظر گرف که رکن هر برنا توان گفت 

 سنجش است.  و ،گری، تحقیقات، بررسیترویج

 

. نیازهای برنامه خود را لیست کنید

.اهداف خود از این برنامه را تهیه کنید. سطحی حداقلی برای هر کدام از نیازها تعیین کنید

.تفکیکی روی نیازها و خواسته  اولیه و ثانویه خود داشته باشید

.اط قوت و ضعف طرف مذاکره خود را بررسی کنیدنق

.در مقابل خواسته ای که مطرح می کنید، چه می خواهید به طرف مقابل بدهید

ار دارید؟چه مدت زمان، انرژی، و منابع در اختی

شام برای جلوگیری از شکست رایزنی چیست؟) Plan B(برنامه جایگزین 

.ارزش ها و حدود خطوط قرمز خود و طرف مقابل را لیست کنید
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ـــرتک هنگامی که برای رایزنی با فرد و یا افرادی وارد مذاکره می ـــرتک بگردید. این نقاط مش ـــوید، در ابتدا باید به دنبال نقاط مش ش

سادهمی سی مثل خطتواند موارد  سا شد و یا مسائل ا سنده با سی. این نقاط ای همچون عالقه مشرتک به یک کتاب و نوی سیا مشی 

 کند تا بتوانید با ایجاد حس مشرتک، به نوعی دغدغه جریان خود را به طرف مقابل نیز القاء کنید. مشرتک کمک می

شام برای  ٬های روزانه، مشغول رایزنی هستیم. بر اساس تعریفی که در ابتدا ارايه کردیمبسیاری از ما طی فعالیت حتی هنگامی که 

ـــنده وارد گفتگو برای گرف ـــخص فروش ـــوید، نوعی رایزنی روزمره را تجربه مینت تخفیف میخرید یک جنس با ش های کنید. منونهش

نیز از دیگر موارد اســت. ناهید اســکندری عضــو شــورای شــهر ســیرکان، تجربه رایزنی خود برای … دیگری همچون گرفنت مجوزها و 

پیشـــنهاد ایجاد یک مرکز ســـونوگرافی و در یک جلســـه «دهد: اش را اینگونه رشح میاندازی مرکز ماموگرافی در حوزه انتخابیهراه

گیرد به خاطر جمعیت پایینی که دارد. گفتم خیلی خوب به ماموگرافی بانوان را دادم. به من گفتند این امکان به رسکان تعلق منی

تی و به ســگیرد. در آن جلســه به من گفتند که شــام عضــو شــورای شــهر رسکان هگیرد اما به تویـرسـکان که تعلق میرسکان تعلق منی

ـکان چیکار داری؟ گفتم درســت اســت که من عضــو شــورای رسکان هســتم ولی من مناینده کل بانوان هســتم. برای من فرقی  تویـرس

کند. انسانی هستم که به عنوان یک انسان تشخیصم این است که برای یک شهرستان شایسته نیست که سونوگرافی و ماموگرافی منی

 1»این مرکز را بگیریم و این مرکز افتتاح شد. تا موفق شدیم با کمک وزارت بهداشت اجازه »فتم و آمدمر «بانوان نداشته باشد. آنقدر 

. در مین کندأ ی خود را تأ توانست یکی از نیازهای شهروندان و جامعه ر  این مناینده زن با رایزنی با مقامات مختلف شهری و استانی،

به ادارات، هامن رایز  »رفت و آمد«منونه فوق، منظور از  نی اســــت. در گفتار محاوره ای برای امور اداری، منظور از رفت و آمد 

 شـــدنمراجعه مکرر و گفتگو و دیدار با مســـئولین و کارمندانی اســـت که باید برای رســـیدن به هدفتان و یا رفع مشـــکل و اجابت

اجعه مکرر به ادارات مســئول در حوزه بهداشــت و درخواســتی که دارید، به آنان مراجعه کنید. در مثال فوق، این عضــو شــورا، با مر 

توانسته نظر مثبت آنان برای صدور مجوز  درمان و مراکز درمانی، و مذاکره با مقامات محلی و مدیران و کارشناسان ادارات مسئول،

   مرکز درمانی را کسب کند. 

																																																																				
 مصاحبه با یلدا – تابستان ۱۳۹۵

1	 
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 شود که:در نظر داشته باشید که هنگامی از مقوله رایزنی استفاده می

 

 

صمیم کارزار: صمیمگیرنده را از نزدیک منیاگر ت سید و یا ت ست، اما همچنان میشنا شام خارج ا سرتس  خواهید کاری را گیرنده از د

شام یا جامعه سازمان دهید، در روزنامه مقاله تان خواهان آن هستید، چند گزینه پیش رو دارید. میانجام دهد که  توانید تجمعی را 

» کارزار«ر (کمپین). د»کارزار«گوییم کنید. به این میهای اجتامعی آغاز کنید و یا بیانیه مطبوعاتی منترشدر رسانهبنویسید، کارزاری 

هایی برای رســیدن به هدف تشــکیل تان، ائتالفو بنا به اندازه و منابع ،های (اینرتنتی) داریدشــام معموال همکاری نزدیکی با رســانه

 دهید. می

.امکان ارتباط گیری با فردی که می خواهید بر روی تصمیم آن تأثیرگذار باشیم، فراهم باشد

.موضوع شام حواشی زیادی در پی داشته و حساسیت زا باشد

.طرف مذاکره شام روش رایزنی را در پیش گرفته باشد

.احتامل رسیدن به نتیجه از طریق رایزنی، باال باشد

. منودن اش باال باشدطرف مذاکره شام اطالعات ناقصی داشته و احتامل موافقت وی با دیدگاه شام پس از آگاه 

.بودجه، زمان، و یا توان ایجاد کارزار را نداشته باشید

.موضوع ترویج گری شام به گونه ای باشد که تنها از طریق رایزنی قابل پیگیری باشد
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 )۱۳۹۴آبان  ، »ر چهره مردانه مجلستغیی«(کارزار 

 

 

درهای در کا بریم.تر مبحث، متام مراحل را با ذکر مثال مربوط به یک کمپین پیش میراســتا با محتوای درس، برای درک عمیقهم

 ییهابخشاســتفاده کنید.  های خودها و ایدهســاس هر بخش را مالحظه و از آن در متریناتوانید محتوای منونه بر ســبز رنگ، می

های فرضــی و چه چه بر اســاس منونه های فرضــی. لذاحقیقی بوده و بخشــی دیگر بر اســاس منونه هایها بر اســاس منونهاز مثال

ها و مثال کادر ســبز رنگ، پیش بروید. درس و مترینگری را مرور کرده و بر أســاس محتوای هایی از ترویجحقیقی، شــام نیز منونه

صمیم ستهدف از این درس این ا سته خود که ت ستکه بدانید چگونه برای رسیدن به هدف و خوا  ،گیرنده در برابر آن مقاوم ا

ی اولیه و اکند تا ایدههای کادر ســــبز رنگ به شــــام کمک میهای مختلف برای تحقق آن تالش کنید. متریناز روش توانیدمی

ماندهی کنید. طبعا برای هر کدام از محتوای کادرهای ســــبز رنگ، گری خود پیاده و ســــاز ای کاربردی برای برنامه ترویجبرنامه

 توان تحلیل دیگری نیز ارائه منود.دی را از آن کاست. همچنین میتری را درج و یا از موار کاملتوان نکات بیشرت و می

 

 ».دهافزایش تعداد زنان در شوراهای شهر و روستا در انتخابات آین«گری برای ترویجمنونه این درس:  •

 .های انتخاباتیهای سیاسی برای قراردادن زنان فعال، در لیستدیدار با منایندگان احزاب و گروهگری: البی •

 .دادن به نامزدهای زنانایجاد کارزاری اینرتنتی برای جلب نظر عموم مردم بویژه زنان برای رأیکارزار:  •
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سوال می سوی پنج  شام را به  سخ دهید تا برنامه باید به آنبریم که در پاراگراف بعدی  شود. این پ»گریترویج«ها پا نج تان تعریف 

 سوال از این قرارند:

 

 گیرنده در امور سیاسی و اجتامعی در کشور است.هدف افزایش تعداد زنان تصمیم •

 جامعه زنان •

 دهندگان عمومی/ مردم و رأیمنصبان کنونی و سیاسیون صاحب •

 های موجوددرصد کرسی ۳۰ •

 ماه آینده طی ده •

 

  

می خواهید چه چیزی را تغییر دهید و چه دستاوردی داشته باشید؟ هدف تان چیست؟

این تغییرات یا دستاوردها را برای چه کسانی انجام می دهید؟ چه کسانی از آن سود می برند؟

تغییرات را چه کسانی انجام می دهند؟

چقدر تغییر می خواهید؟ 

و تا چه زمانی؟
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 تحقیق و پژوهش گام اول:

گری شام است. شام باید متام آمار و ارقام راجع به موضوعی را که دارید درباره تحقیق و پژوهش بنیان اسرتاتژی شام و برنامه ترویج

 نظری درباره این موضـــوع کنید بدانید و باید بدانید که افراد موجود در جامعه، یا منطقه شـــام چهگری تعریف میآن برنامه ترویج

 ها مثل شام دغدغه این موضوع را دارند یا اصال اطالعات چندانی در این مورد ندارند؟دارند. آیا آن

 های مختلفی دارد: آوری این اطالعات راهجمع

 گران و دانشگاهیانمشورت با پژوهش •

 آوری اطالعات تحقیقی در مورد افکار عمومی جمع •

 های اینرتنتی هناماستفاده از پرسش •

 برگزاری جلسات کوچک  •

 کردن با مردمگفتگوهای خیابانی و صحبت •

شام هستند و یا اینکه اگر ایده  سته  این اطالعات کمک خواهد کرد تا بدانید که مردم در حال حارض تا چه میزان پذیرای ایده و خوا

 ند شد و از آن حامیت خواهند کرد. ای خاص مطرح کنید، مردم بیشرت جذب آن خواهو خواسته خود را به شیوه

 

 کارها برای تحقیق و پژوهش پیرامون افزایش تعداد زنان در شوراهای شهر و روستا:راه

 ات آنان پیرامون شیوه پیروزیشوراهای شهر و روستا و دریافت نظر با اعضای زن کنونی  دیدار  •

 ن حوزه زنان و سیاستبرگزاری جلسات سخرنانی و نقد در شهرهای مختلف و دعوت از فعالی •

 ایجاد کانال تلگرامی و درج نظرسنجی در آن •

 گران سیاسیها و تحلیلشناسان و چهرهدیدار با جامعه •

 ها و مراکز علمی و سطح شهرهای عمومی در دانشگاهنامهتوزیع پرسش •
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 تکننده در انتخاباهای فردی و گروهی گذشته در باب نامزدهای زن رشکتجستجو پیرامون تجربه •

 های سیاسیبررسی فضای حاکم بر نقاط جغرافیایی مختلف کشور برای میزان پذیرش زنان در پست •

 هاهای مذهبی و صاحب نفوذ (امامان جمعه و ... ) برای دریافت دیدگاهدیدار با چهره •

 سفیدان محلیانجام دیدارهای خصوصی با ریش •

مســئولین زن / اســتفاده از تجربه و نظرات کارشــناســان / تعیین  دریافت میزان ســطح اعتامد و پذیرش جامعه نســبت به هدف:

 ها و شعارهاهدفی معقول و قابل دسرتس با توجه به مسئله زمان / انتخاب پیام
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 مترین 

شد، کمپینی فرضی برای خود در نظر بگیرید. چگونه می • ساس آنچه که تا کنون گفته  خواهید آمار و ارقام و اطالعات بر ا

 توانید استفاده کنید؟آوری کنید؟ از چه منابعی میآن را جمع مربوط به

خواهید در مورد افکار عمومی تحقیق کنید؟ شــیوه مناســب برای موضــوع های احتاملی، چگونه میبا توجه به محدودیت •

 شام کدامست؟

 با توجه به اهداف کمپین خود، یک پرسشنامه اینرتنتی و یک پرسشنامه میدانی تهیه کنید.  •

یر گری شـــام را منایان کند. طی مســـای تنظیم کنید که بتواند متام ابعاد ناپیدا و پنهان برنامه ترویجین پرســـشـــنامه را به گونها

تان، و اهمیت مردم در جامعه به برنامه ،ریزی برای کارزار خود، شـــام به ســـواالتی پیرامون میزان حســـاســـیت، جذابیتبرنامه

 تان را باال بربد.بر مبنایی طرح شود تا پاسخ افراد جامعه بتواند درک شام از برنامه خواهید رسید. لذا سواالت باید

 

ــنامه، باید به ارتباط میان هدف و بازخوردی که می ــش خواهید از جامعه بگیرید، توجه کنید. به طور منونه در ذیل برای تهیه پرس

شار  سخه کردهبه دو پرسشنامه اینرتنتی و میدانی برای کارزار فرضی خود ا  ها، به ما کمک خواهدهای مردم به این پرسشایم. پا

ا ســازی کنیم که بیشــرتین تعداد از افراد جامعه ر ای پیادهکرد تا بتوانیم مســیر کارزار خود را بهرت شــناســایی کنیم و آن را به گونه

 گری خود کنیم.درگیر برنامه ترویج

 برخی سواالت:

 کنید؟و اجتامعی را مثبت یا منفی ارزیابی میهای سیاسی مشارکت زنان در عرصه •

 حضور زنان در شورا تا چه میزان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟ •

 دادن به نامزدهای انتخاباتی، جنسیت آنها برای شام مالک انتخاب است؟آیا در رأی •

ـــوابق علمی دو نامزد انتخاباتی زن و مرد، کدام • ـــورت برابری میزان تجربه و س یک را برای منایندگی خود انتخاب در ص

 کنید؟ چرا؟می
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 انتظار شام از مناینده زن چیست؟ •

 انتظار شام از مناینده مرد چیست؟ •

 مایل هستید مناینده شام در مجلس یک زن باشد یا یک مرد؟ •

 آیا برای شام تفاوتی دارد که مناینده شام در شورا، مرد باشد یا زن؟ چرا؟ •

 

 

 پنج پرسش -گری رنامه ترویجگام دوم: تهیه و تدارک ب

 پرسش اول: هدف شام چیست؟

خش گری شــام، چه بگری، انتخاب هدف اســت. باید از خود بپرســید که این برنامه ترویجنخســین گام در تهیه و تدارک برنامه ترویج

ت؟ به بیانی دیگر، شــام با دادن، در راســتای چه چیزی اســهایی از جامعه را تحت تاثیر خود خواهد گذاشــت و این تحت تاثیر قرار

تحت تاثیر قرار دادن جامعه هدف خود، قصــد دارید به چه چیزی برســید و چه چیزی را محقق کنید؟ آن چیزی که می خواهید به 

خواهیم اما رایزنی یا آن برســــید، هدف شــــامســــت. البته که همه ما صــــلح جهانی یا جلوگیری از انقراض فالن گونه حیوان را می

 را از چهار لحاظ محک بزنید:شام احتامال قادر به رسیدن به چنین هدفی نیست. پس هنگام تعیین هدف خود آن گری ترویج
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 هدف: افزایش تعداد زنان در شوراهای شهر و روستا در انتخابات آینده: 

 های شوراها افزایش یابد.به طور مشخص هدف این است که تعداد زنان در پست •

 های شوراها را در دست دارند.ر حال حارض زنان تعداد کمی از کرسیپذیر است زیرا دتحقق •

 توان میزان موفقیت و کار مورد نیاز را اندازه گرفت.های موجود در سطح کشور، میبا توجه به تعداد کرسی •

 بخشهای سیاسی و اجتامعی، این هدف الهامبا توجه به موضوع حقوق زنان و تشویق آنان به حضور در فعالیت •

 شود.تعریف می

 

 

شند اما اگر امکان واقعی دستیابی بایست) دارای چشمتوانند (و گاهی اوقات میاهداف میپذیری: تحقق. ۱ اندازهای بزرگ با

 کرد.ها در مدت زمانی منطقی موجود نباشد، مردم به شام پشت خواهندبه آن

ـــخص و معین. ۲ ـــخصبودن: مش ـــد، تر و معینهر چقدر هدف مش ـــرتی از خود تر باش ـــوق بیش ـــور و ش حامیان احتاملی ش

 دهند.مینشان

د یا نه و ایتان رســــیدهگیری باشــــد چون باید بتوانید تعیین کنید که به هدفهدف باید قابل اندازهبودن: گیریقابل اندازه. ۳

 که هدف باید تغییر کند یا نه.این

شی: ارزش الهام. ۴ شو بخ شند منیمردم طرفدار هدفی که راجع به آن  شته با شوق ندا شوند. راه موفقیت معموال طوالنی ر و 

الهام » واالتر«تان را حفظ کنید و از هدف اســـت و پر از مانع و نومیدی. تنها راه حفظ ایامن به خودتان این اســـت که روحیه

ـــت که هدف ـــی اگر فقط یک زن وارد«تان را زیادی پایین تعیین کنید (مثال بگیرید. پس فکر خوبی نیس ـــود ما راض  مجلس ش

 پذیری پیدا کند.بخشی و تحققهدف منطقی سیاسی باید راهی بین ارزش الهام»). هستیم
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 مترین

  هدف شام:

  پذیر است؟آیا تحقق

  آیا مشخص و معین است؟

  گیری است؟هدف شام قابل اندازه

  اید؟بخش انتخاب کردههدفی الهام

 

 گری شام چه کسانی هستند؟جنفعان برنامه ترویپرسش دوم: ذی

برد؟ گروه مورد نظر من کدام اســـت؟ باید در طول گری من نفع میپردازد که چه کســـی از کار ترویجپرســـش دوم به این مقوله می

سوال ن انفعتوانید مشخص و معین عمل کنید و فهرست ذیجا که میباشید. در این مرحله، تا آن کرده ها کاردوره تحقیق روی این 

یا آ«ها چیســـت؟ و از خودتان بپرســـید که: توانید دقیق و کامل تهیه کنید. در ضـــمن توضـــیح دهید که منافع آنرا تا جایی که می

ستند؟نفعان برنامه ترویجدانم که ذیمی سانی ه ست:  »گری من چه ک شام مثبت ا سخ   ها راجعآخرین بار چه زمانی با آن«و اگر پا

 »ام؟حبت کردهگری خود صبه موضوع ترویج

 مترین

گری/رایزنی/کارزار شام چه کسانی هستند؟ پاسخ خود را به صورت دقیق برندگان ترویجای که در نظر دارید، نفعدر برنامه •

 و با جزئیات بیان کنید. 

 برندگان را ترشیح کنید.رابطه شام با نفع •
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 برندگان:نفع

ستا موجب اف • شهر و رو شوراهای  شارکت زنان در عرصهافزایش تعداد زنان در  سی زایش میزان م سیا های اجتامعی و 

 خواهد بود.

ها و گیریگیری کشــور، موجب خواهد شــد تا حقوق زنان در هنگام تصــمیماین افزایش حضــور زنان در نقاط تصــمیم •

 ها، مورد نظر بیشرت نسبت به قبل واقع شود.ریزیبرنامه

بردن جامعه زنان و نیز حامیان حقوق زنان جتامعی، باعث نفعاهمیت بیشــرت به حقوق زنان در مســائل ســیاســی و ا •

 شد.خواهد

 گری، جامعه زنان، بویژه فعاالن زن خواهد بود.برندگان این برنامه ترویجتوان گفت که نفعلذا به طور کلی می •

سالیان از فسادهای  های اجرایی، به طور غیر مستقیم نیز، بخش دیگر جامعه که طیبا توجه به کارنامه زنان در عرصه •

 اند، منتفع خواهند شد.ریزی رنج و آسیب دیدهاداری و نیز عدم دقت در برنامه

ما به عنوان جمعی از فعالین زن، به دنبال تحقق این هدف هســـتیم. چرا که علیرغم داشـــنت حداقل نیمی از جمعیت  •

 .های مدیریتی و اجرایی را در اختیار داریمایران، درصد اندکی از پست

شوراها باعث می • شهر مورد توجه برنامهحضور زنان در  شهری قرار گیرد. اقشار آسیبشود که مسایل زنان  پذیر ریزان 

 ها.  مانند کودکان، به دلیل تجربه و توجه بیشرت زنان به این حوزه

 

2 

 گری شام چه کسانی هستند؟گیرندگان برنامه ترویجپرسش سوم: تصمیم

داد؟  گیری بر عهده چه کسی است و باید چه کسی را تحت نفوذ قراربه آن بپردازید این است که تصمیمسومین پرسشی که باید 

صحیح را مورد هدف قرار دهد پس باید تحقیق کنید و ببینید رشته امور به گری باید افراد، نهاد تصمیمکار ترویج سازمان  گیری و یا 

																																																																				
 موارد ذکرشده در این قسمت، تنها بخشی از محورهای مورد توجه است، و این لیست میتواند طوالنیتر و جامعتر باشد. 

2	 



14	|	 گری و رایزنیترویج 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

ضمن تصمیم گیرندگان کدامند، چرا که دانسنت منابع شوند؟ باید دریابید منافع تصمیماذ میها در چه زمانی اتخدست کیست و در 

 ریزی کنید. برد برنامه-ها برای مذاکرات بردگیرندگان کمک خواهد کرد تا شام بتوانید روی رایزنی و یافنت راهتصمیم

ــناخنت حق نامزدی زنان ــمیت ش ــال  به طور مثال اگر بخواهید یک کارزار برای به رس ــت جمهوری در خردادماه س در انتخابات ریاس

شــــدن این حق، چگونه اســــت و در نهایت این روند چه میزان زمان به راه بیاندازید، باید بدانید که روند قانونی و اجرایی ۱۳۹۶

 الن کار یک هفته و یکریزی برای این اقدامات کگیرنده اســت یا شــورای نگهبان یا رهرب ایران؟ برنامهبرد. آیا مجلس تصــمیمخواهد

صمیم سنت روند ت ست و نیازمند دان صمیمماه نی صمیمگیری ت ستید. پس باید روند ت سید و از آن در بگیرندگان ه شنا رنامه گیری را ب

 تان استفاده کنید.گریترویج

 مترین

 گیرنده هستند؟ گری شام تصمیمچه افرادی درباره فعالیت ترویج •

 دهد؟ثیر قرار میأ گری شام منافع آنان را تحت تت؟ آیا برنامه ترویجگیرندگان چیسمنافع تصمیم •

شــود در چه زمانی اتخاذ شــود. تصــمیامتی که مربوط به شــام میگیری چطور ســازمان داده میدریابید که روند تصــمیم •

 شوند؟می

 

 گیرندگان:تصمیم

ابتدا افرادی که باید نامزد شوند. دوم مردمی که گیرنده روبرو هستیم. گری ما با دو گونه تصمیمدر این فعالیت ترویج •

 باید به آن نامزدهای زن، رأی دهند.

زنانی در هر شهر و روستا باید مجاب به رشکت در انتخابات شوند. لذا از قبل باید آنها را یافت و با آنان برای نامزدی  •

 در شوراها، البی کرد. 
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گری توان گفت که در این فعالیت ترویجروستا منع قانونی ندارد، می با توجه به اینکه حضور زنان در شوراهای شهر و •

 ما بیشرت با مردم روبرو خواهیم بود. 

 

 

 پرسش چهارم: برنامه شام چه تغییری در جامعه ایجاد خواهد کرد؟

ادن دد به دنبال تغییرخواهید چه تغییری در جامعه مورد نظر خود بدهید؟ این مهم اســــت که بدانیگری، میطی این برنامه ترویج

کردن دادن و یا تشــویقهای فردی و اجتامعی را باال برده یا با هشــدارخواهید ســطح آزادیچه چیزی هســتید؟ به طور مثال آیا می

بازیافت خود بل  که از مرصــــف اقالم غیرقا به ســــمت اهمیتمردم از آنان بخواهید  جامعه را  به داری کنند و در نهایت  دادن 

 سوق دهید؟  زیستمحیط

 مترین

ها برســــید رشح دهید. این تغییرات را برای جامعه محلی و ملی خود نیز گری به آنخواهید با ترویجتغییراتی را که می •

 دهد یا کل آن را؟ گری شام تنها بخشی خاص از جامعه را تحت پوشش و اثر قرار میبررسی کنید. آیا ترویج

 ص و معین سخن بگویید.گرا باشید و مشختا جای ممکن، واقع •

 

 تغییر:

گری برای افزایش تعداد زنان در شــوراهای شــهر و روســتا در انتخابات آینده، تغییر در هدف ما از اجرای برنامه ترویج •

گیرندگان باعث خواهد شــد تا هنگام گیری در کشــور اســت. تغییر بافت جنســیتی تصــمیمبافت جنســیتی تصــمیم

 گیری قرار گیرد.و ملی، منابع مربوط به هر دو جنسیت مورد نظر و تصمیم گیری پیرامون مسایل محلیتصمیم
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های مجلس و ریاســت جمهوری در طی همچنین این برنامه باعث تغییر در دیگر فرایندهای ســیاســی مانند انتخابات •

 های آتی خواهد شد. دوره

های اجرایی و ســیاســی مانند مردان، در پســت توانند آنان نیزاز ســوی دیگر، زنان را به این باور خواهد رســاند که می •

 کشور دخیل باشند و به نوعی خودباوری و اعتامد به نفس فردی برسند. 

 

 

 گری چگونه است؟ریزی برای تحقق این برنامه ترویجپرسش پنجم: برنامه

یم؟ چرا باید بدانیم که تا چه زمانی گری دارریزی برای تحقق این برنامه ترویجترین پرســـش این اســـت که آیا برنامهدر نهایت مهم

گیری و منابع موجود (مثال میزان داوطلبان) خواهیم به این تغییرات برسیم؟ و آیا این بازه زمانی مورد نظر همگام با روند تصمیممی

 هست؟

 

 مترین

 توضیح دهید تا چه زمانی خواهان رسیدن به تغییرات هستید. •

 عواملی ترسیع یا کند خواهد شد؟ ثیر چهأ این برنامه زمانی شام تحت ت •

اید؟ به معنای دیگر آیا زمان تنفس مناســــب میان همه آیا زمانی را در برنامه زمانبندی خود برای رخدادهای احتاملی در نظر گرفته

 قرار نگیرد؟ثیر أ تحت ت هخیر روبرو شد، کل پروژ أ ای با تاید که اگر برنامهها و اقدامات خود در نظر گرفتهرخدادها و برنامه
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 ریزی:برنامه

هامنطور که در عنوان ایده گفته شد، این برنامه برای افزایش تعداد زنان در شوراهای شهر و روستا در انتخابات آینده  •

 ماه زمان در اختیار داریم.گری، نزدیک به ششریزی شده است. بدین معنی که برای اجرای این برنامه ترویجبرنامه

مدت، برای دوره آینده ا برای شــــش ماه آینده، یا حتی کمرت از آن، خواهد بود. طی دوره بلنداهداف کوتاه مدت م •

شهر و روستا نیز برنامه ریزی خواهیم کرد. با استفاده از تجربیات در این دوره، می خواهیم برای دوره آینده شوراهای 

 ریزی کنیم.و کارزاری مشابه برنامه شهر و روستا نیز برنامه

های انتخابیه و نیز عدم داشـــنت بودجه و امکانات باال و نیز مواجه بودن با ال حارض با توجه به تعداد باالی حوزهدر ح •

های مدنی در ایران، این پروژه، در این بازه اندک شش ماه، تنها به دنبال افزایش پنج های مربوط به فعالیتمحدودیت

 هستیم. درصدی تعداد اعضای زن شوراها در رسارس کشور 

 درصد خواهد بود.  ۳۰اما برای دوره بعدی شوراها، تغییر مد نظر ما، رقم  •

 

 تانو مخالفین ـ ابزارهای بیشرت برای آموخنت راجع به خودتان گریگام سوم: برنامه ترویج

ها کنیم که با آنرفی میگری را تعیین کردیم. در گام شـــامره ســـه بعضـــی ابزارها را معدر گام شـــامره دو طرح کلی برنامه ترویج

 گری تعیین شده، تعریف کنید. که در برنامه ترویجتان را، چنانتوانید اسرتاتژی الزم برای دستیابی به اهدافمی

 دهیم: ما دو ابزار مفید را توضیح می
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 کنیم.کنند ارائه میفعالیت میهایی که در محیط سیاسی انتخاباتی پس از معرفی این دو تحلیل، مترینی در مورد افراد و سازمان

 SWOT)(3تحلیل راهربدی 

دبلیواُتی در انگلیســــی حروف اول رود. تحلیل راهربدی یا اسها به کار میتحلیل راهربدی، برای ارزیابی داخلی و خارجی ســــازمان

 است. )(Threat و تهدید ،) (Opportunity، فرصت)(Weakness، ضعف )(Strengthکلامت قوت 

گری شــام های احتاملی متوجه ســازمان شــام و موضــوع ترویجو تهدید ،هاها، فرصــتها، ضــعفکردن متامی قوتفهرســت گام اولین

 است. 

ضعفقوت شام توانسته اید نظر هستند، یعنی ویژگی داخلیعوامل ها؛ ها و  شام. به طور مثال  سازمان  فعال حوزه زنان را  ۳۰های 

های اســتانی جلب کنید، اما منابع شــام برای برگزاری جلســات هامهنگی و نیز ســیس کمپینأ ود و تاســتان برای همکاری با خ ۳۰در 

 استان است.  ۱۰تدارکات و چاپ بروشورها و غیره تنها در حد 

سته خارجیعوامل  ها؛ها و تهدیدفرصت شام توان ستند. به طور منونه  شام نی ستند که تحت کنرتل  فعال زن را برای  ۲۲۰اید نظره

 کنید اما با احتامل باالی رد صالحیت این افراد از سوی نهادهای ناظر، روبرو هستید. نامزدی در انتخابات جلب

 همیشه از خودتان بپرسید:» راهربدی«هنگام انجام تحلیل 

 ام واقعا حقیقت دارد؟ام؟ آن چیزی که نوشتهکردهگرایانه عملآیا کامال واقع •

 طرف هستند؟ عینی و بیمنابعی که استفاده کردم کامال •

  من بیش از اندازه مبهم است؟» راهربدی«آیا تحلیل  •

 آیا مشخص و معین و مورد استفاده برای مصارف کاربردی هست؟ •

																																																																				
 	3 در فارسی به سوات و سوئوت هم نوشته میشود. 
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 ام؟ام را نگاشتهآیا همه جوانب را سنجیده و بر اساس آن تحلیل نهایی •

 ام؟نگری را در تحلیل خود دخیل کردهآینده •

 است که برای تعریف اسرتاتژی الزم برای دستیابی به اهداف، مفید باشد.» راهربدی«اد، کلید تحلیل صداقت و سنجیدن همه ابع

 

 مترین

 تان باشد.گریاز سازمان خودتان درست کنید که مربوط به اهداف آمده در برنامه ترویج» راهربدی«تحلیل 

 ضعف قوت داخل سازمانی

  

 

 تهدید فرصت خارج سازمانی

  

 

 

 



20	|	 گری و رایزنیترویج 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

   حلیل اس دابلیو او تیت

 

 

 داخل سازمانی

 

 ضعف  قوت

در  داوطلب تعداد باالی فعالین زن •

 شهر ایرانکالن ۴۸

زیرساخت قوی شبکه مجازی با  •

 تعداد اعضای باال

بودجه سازمان کفاف برگزاری جلسات  •

 دهد.را منی

کارمند  ۵تواند سازمان تنها می •

 داوطلب استخدام کند.

 

 

 خارج سازمانی

 

 تهدید  تفرص

ابراز عالقه زنان داوطلب به نامزدی  •

 حوزه انتخابیه ۲۱۰در انتخابات در 

فضای جامعه برای مشارکت زنان  •

 .آمادگی مطلوبی دارد

حساسیت حکومت بر روی  •

های سیاسی تشکیالتی برای فعالیت

 زنان

عدم امکان پوشش کمپین توسط  •

 های جمعیرسانه

 

ــتیابی به فرصــتدانید از چه نقاط قوتی میاین اســت که ب »راهربدی«در تحلیل  گام دوم ــتفاده کنید و با چتوانید برای دس ه ها اس

 ها خنثی کرد؟وری از فرصتتوان با بهرهتوانید از تهدیدها دوری کنید. کدام نقطه ضعف را مینقاط قوتی می

 
 

 فرصت (خارجی)
 عناوین

 
 تهدید (خارجی)

 عناوین

 
 قوت (داخلی)

 عناوین
 ترکیب قوت و تهدید وتترکیب فرصت و ق

 
 ضعف (داخلی)

 عناوین
 ترکیب تهدید و ضعف ترکیب فرصت و ضعف
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اید با افراد در را ب» راهربدی«گری استفاده کرد. تحلیل توان تا پایان کار برای تدوین اسرتاتژی و برنامه ترویجمی» راهربدی«از تحلیل 

 آن صحبت کنید تا نقاط قوت و ضعف مورد توافق باشند. سازمان خودتان انجام دهید و حتام به طور مفصل بر رس

 

 مترین

صحبت کنید. جزئیات فرصت سازمان یا کمپین خود در مورد ماتریس ترکیبی باال  ضعف با اعضای  ها و تهدیدها و نیز نقاط قوت و 

  سازمان و کمپین خود را لیست کنید. سپس بر اساس ماتریس فوق، به سواالت زیر پاسخ دهید: 

 ها برسید؟ خواهید از تهدیدها دوری کنید و به فرصتکدام نقاط قوت می با •

 در مورد نقاط ضعف چطور؟  •

 ها نقاط ضعف را از بین بربید؟توانید با استفاده از فرصتچگونه می •
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 ماتریس ترکیبی: 

کنیم. با استفاده از  ترسیم میها و تهدیدها و نیز قوت و ضغف فرضی سازمان خود را برای شامدر این مثال تعدادی از فرصت

 های داخلی را کاهش داد. توانیم میزان تهدیدهای خارجی و ضعفها میها و قوتفرصت

 فرصت (خارجی) 

به  • لب  قه زنان داوط ابراز عال
بات در  خا  ۲۱۰نامزدی در انت

 حوزه انتخابیه

فضـــای جامعه برای مشـــارکت  •
 زنان آمادگی مطلوبی دارد.

 تهدید (خارجی)

ـــ • ـــاس یت حکومت بر روی حس
سیاسی تشکیالتی فعالیت های 

 برای زنان

عــدم امکــان پوشــــش کمپین  •
 های جمعیتوسط رسانه

 قوت (داخلی)

ــالــیــن زن  • ــاالی فــع ــداد ب تــع
 کالنشهر ایران ۴۸داوطلب در 

شبکه مجازی ز • ساخت قوی  یر 
 با تعداد اعضای باال

ـــاخت قوی، تعداد باالی فعالین زن  زیرس

قه زنان به نامزدی داوطلب و نیز ابراز عال 

شــود بخشــی از حوزه، باعث می ۳۱۰در 

نقص ســـــازمــان پیرامون بودجــه کــامال 

 برطرف گردد. 

های جمعی را پوشـــش کمپین در رســـانه

شبکه واتمی ن با زیرساخت قوی خود در 

 مجازی پوشش داد.

 ضعف (داخلی)

بودجه ســـازمان کفاف برگزاری   •
 دهد.جلسات را منی

کارمند  ۵د توانســازمان تنها می •
 داوطلب استخدام کند.

 

حوزه انتخابیه خود را آماده  ۳۱۰زنان در 

تواننــد کننــد و این افراد مینــامزدی می

داوطلبانی را برای همکاری با ســازمان به 

 ما معرفی کنند.  

ها موجب کاهش برخی ها و فرصتقوت

های درون شدن ضعفتهدیدها و برطرف

 شود. سازمانی می

 

 )(Stakeholdersن نفعاذی

 تان برخوردار اســت. بایدتان آمده از اهمیت باالیی برای اســرتاتژیگرینفعان در رابطه با موضــوع و اهدافی که در برنامه ترویجذی

 طرف چه کسانی هستند. تان و افراد بیتان، دشمنانبدانید دوستان
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 به سه گروه تقسیم کنید:ها را ها رشوع کنید و آنپس با فهرستی از افراد و سازمان

 

 مترین

فین ها و مخالطرفبی ها را به طرفداران،های درگیر و آنگری، فهرستی تهیه کنید از طرفبا توجه به موضوع و اهداف برنامه ترویج

 تقسیم کنید. 

 

 نفعان:ذی

 مخالفین  •
o اد. های مهم سیاسی خود را از دست خواهند دکار و افرادی که پستسیاسیون محافظه 
o مذهبیون 

 هاطرفبی •
o جامعه زنان 
o های کلیدی تفاوتی ندارد.بخشی از جامعه که برایش حضور و یا عدم حضور زنان در پست 

 طرفداران •
o فعالین زن/ بخشی از دانشجویان / زنان کارمند 
o طلبسیاسیون اصالح 
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 طرف نظری ندارند؟ستند و چرا افراد بیدار یا مخالف اهداف شام هها طرفگام اساسی این است که چرا آن سوال اساسی:

توانید اســرتاتژی بریزید و هدف ای به هدف شــام ندارند یا مخالف آن هســتند بهرت میها عالقههر چقدر بهرت بدانید که چرا بعضــی

ضوع حقوق زنان به علت این تان را معلوم کنید. مثال بینپیام شنت اطالعات یا دانش«که افراد به مو شته ب عالقه »عدم دا شند یا ندا ا

 طرف باشند خیلی تفاوت هست. به این موضوع، بی »عدم عالقه«که به علت این

ــت که ذی ــید این اس ــته باش گذاری ثیرگذاری در برنامه ترویجأ نفعان چقدر در تغییر و یا تنکته مهم دیگری که باید به آن توجه داش

 شان به این موضوع کم است یا زیاد؟آیا دارای نفوذ هستند؟ و عالقهشام قوت دارند؟ 

 

 گری:نفعان در برنامه ترویجذی

تر و شده؛ طبعا مواردی جامعگری ما هستند؟ (در اینجا به صورت خالصه مواردی درجبرنامه ترویجمخالف چرا مخالفان، 

 توان در این جدول درج منود)تر میهای دقیقتر را با بررسیاساسی

 مذهبیون های سیاسیاد در پستبرخی افر  کارسیاسیون محافظه

ســـنتی مردســـاالرانه در  به دلیل دیدگاه

های ســــیاســــت و اجتامع و نیز دیدگاه

 مذهبی

های سیاسی و افزایش رقابت برای پست

 هاها و پستدادن برخی کرسیاز دست

اعتقادات مذهبی این افراد و تعصــــب 

ــان  ــان و نیز تفکرات بخشــــی از آن آن

ـــان در قدرت  ـــتدالل و پیرامون نقص اس

یم م ین تصـــــ ن چ م ه ــان و  یری زن گ

 گذاری زنان برای مردان و ...قانون

 دارای نفوذ دارای نفوذ دارای نفوذ
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 گری ما ندارند؟ترویج ای به برنامهها، عالقهطرفچرا بی

 بخشی از جامعه جامعه زنان

به دلیل عدم آگاهی از حقوق اولیه خود و نیز عدم ملس 

 کامل حقوق فعلی

عالقه به موضوع زنان و نیز عدم آگاهی به فواید حضور عدم 

 زنان در سیاست به اندازه مردان

 

 گری ما هستند؟چرا طرفداران، موافق برنامه ترویج

 

 طلبسیاسیون اصالح دانشجویان فعالین زن

آگاهی کامل نســــبت به تأثیرات مثبت 

حضـــور زنان در تصـــمیامت اجتامعی و 

 سیاسی

ــأثیرات حضــــ ــان در آگــاهی از ت ور زن

تصمیامت اجتامعی و سیاسی و نیز نیاز 

 دانشجویان به اشتغال

سیاسی  عالقه به بهبود جامعه و توسعه 

 و اجتامعی و اعتقاد به حضور زنان
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 مترین

و یا  ندکه افراد با اهداف شام موافق یا مخالف هستشده در کادر سبز رنگ، جداولی تهیه کنید و دالیل اینمطابق جدول مترین حل

 طرفند را بنویسید. نسبت به آن بی

   

   

 

 

 

 میزان نفوذ: میزان نفوذ: میزان نفوذ: 

 میزان عالقه: میزان عالقه: میزان عالقه:

 

 بندی کنید: نفعان را رتبهذی

 آیا دارای نفوذ هستند؟ •

 آیا به موضوع عالقه دارند؟ •
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 نفعان اســت را بردهیم. منودار زیر که تحلیل ذیرکیب، و در یک منودار قرار میایم تآوری کردهر بخش بعدی اطالعاتی را که جمعد

گری شــام و نیز نفوذی که در مســیر تحقق و یا عدم تحقق ایده شــام دارند، تنظیم و مندی آنان به برنامه ترویجاســاس میزان عالقه

 تحلیل می کنیم. 

گری خود را نوشــــتید، برای هر کدام میزان نفوذ و الفان برنامه ترویجها و مخپس از آنکه در جدولی لیســــت طرفداران، بی طرف

 مندی آنان به برنامه خود را درج کنید. سپس آن اطالعات را در منودار زیر درج کنید. همچنین میزان عالقه

 

 گوید:منطق این منودار به ما می

ن خواهید به ایدارد + با شام موافق است، احتامال می اگر فردی یا سازمانی عالقه بسیاری به موضوع دارد + نفوذ بسیاری •

 فرد یا سازمان بپیوندید.

اگر فردی عالقه بســیاری دارد + با شــام موافق اســت اما نفوذ ندارد شــاید بخواهید از این فرد به عنوان داوطلب اســتفاده  •

 کنید. 
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مخالف شـــامســـت؛ با یک مانع متام عیار مواجه یا اگر فردی عالقه کمی به موضـــوع شـــام دارد + نفوذ باالیی نیز دارد و  •

 ریزی کنید.اندازی یک کارزار برای مقابله با این فرد، برنامههستید. باید برای رایزنی و یا راه

 های درگیر، بررسی کنید. های فوق را برای هر کدام از افراد و گروهترکیب

 

 مترین

 طرفین درگیر را در منودار باال بچینید. •

 ها رشکای احتاملی شام هستند؟ز آنیک ا کدام •

 گری شام رشکت کنند؟ها در برنامه ترویجدوست دارید کدام یک از آن •

 گری مربوط به افزایش تعداد زنان در شوراهای شهر و روستا طرفین درگیر در برنامه ترویج

 به عنوان رشکاء احتاملی نام برد.توان طلب، فعالین زن و دانشجویان میبر این اساس، از جامعه زنان، سیاسیون اصالح
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 های هدف در کارزارهاگروه

خواهند برای کل جمعیت جذاب باشند. این جزو اشتباهات کنند، اغلب میفعاالن و افرادی که کارزارها را مدیریت و پیاده سازی می

ست سیاری از کارزارها، اتالف بودجه و انرژی ا شام باید تحقیق کند و ببیند مخاطبان رایج است. تالش برای چنین کاری در ب . کارزار 

های هدف مجزا را درون این طیف از مخاطبان توان گروهاند و چه کســـانی هســـتند؟ ســـپس میبالقوه و حامیانش کجا واقع شـــده

ــاملندان یا اقلیت ــخص کرد. مثال زنان، جوانان، س ــود پیامهای قومی و مذهبی. بعد میمش ــی برای هر یکیش ــخص ها از آن های مش

 درست کرد که همه از پیام مرکزی کارزار ریشه بگیرند. 

شینه قومی، تعلق مذهبی، های هدف کوچکتوان گفت تقسیم جامعه هدف به گروهمی سن، پی سته به  تر هیچ محدودیتی ندارد؛ ب

د بسیار مفید و ارزشمند باشند. توانهدف مشخص می 4هایشهر یا منطقه، عالقه و مشغولیت و غیره. طراحی ریز پیام برای ریزگروه

تان تواند مفید باشد بسته به این دارد که چه منابعی برای رساندن پیامقدر میتوان انجام داد و چهکار را تا چه حد میکه ایناما این

تبلیغات محیطی،  قیمت همچونتواند از طریق مجاری ارتباطی گرانهای مورد نظر داشـــته باشـــید. این کار میبه گوش آن ریزگروه

 ها یا برگزاری جلسات فرهنگی مشخص و یا برنامه های عمومی انجام شود. تبلیغ در مجله

ست: صلی این ا شخصی کنید. دوم اینپیام قانون ا شام میتان را برای مخاطب،  ست. مثال کارزار  ا تواند برای ارتباط بکه تنوع مهم ا

 …های دانشجویی و های دانشجویی، جلساتی در دانشگاه، رسانهها و اتحادیه، انجمنهای دانشجویی، اینرتنتدانشجویان از نرشیه

 استفاده کند.

																																																																				
 	4 منظور از ریزگروه، گروههای هدف کوچکرت است. 
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 :مترین

 های هدف را برای کارزار خود لیست کنید:گروه •

سیم کنید. (به طور مثال اقلیتهای هدف خود را به ریزگروهسپس گروه • ست های متعدد تق های قومی یک گروه هدف ا

 مانند اهواز، قوم فارس، عرب و لر و ... زیر گروه خواهند شد) و برای شهری 

 

های هدف در برنامه کارزار مربوط به افزایش تعداد زنان در شوراهای شهر و روستاگروه  

 گروه هدف در کارزار:

 نهادهای دولتی •

 نهادهای حکومتی •

 هارهربان و الگوهای فکری جامعه و سمن •

 شهروندان •

 

 »:افزایش تعداد زنان در شوراهای شهر و روستا«ارزار های هدف در کیزگروهر
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 نهادهای دولتی: •

o وزارت کشور 

o نهاد ریاست جمهوری 

o معاونت زنان ریاست جمهوری 

 نهادهای حکومتی: •

o هاشورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر رد و تأیید صالحیت 

 هارهربان و الگوهای فکری جامعه و سمن •

o  دادن به زنانمردم به رأی با هدف تشویق عموم –هرنمندان 

o های سیاسی و اجتامعیاساتید دانشگاه و محققین با هدف نامزدی و یا بیان مزایای حضور زنان در عرصه 

o دادن به نامزدهای زنو رأی فعالین زن در جهت ترغیب زنان به نامزدی در انتخابات 

 شهروندان: •

o  دن به زنان دابا هدف جلب نظر به اعتامد و رأی –شهروندان کل کشور 

o  های انتخابیه خودبا هدف نامزدی در حوزه –زنان 

 

 

 مخاطبان هدف

 قدم اول تقسیم کل مخاطبان هدف به سه گروه است:

 مخاطبان هدف

افرادی که همیشه با دیدگاه شام 

 موافقند.

افرادی که احتامل دارد با دیدگاه شام 

 موافق باشند.

افراد که در حال حارض موافق دیدگاه 

 نیستند.شام 

سخت و هزینه سوم، بسیار  ها فراهم است. گاها تالش در این راه بر است و امکان بسیار اندکی برای برای جلب آنتغییر نظر گروه 

اند، یعنی مخاطبان هدف نگرفته اتالف انرژی اســت. انرژی کارزار شــام متمرکز بر گروهی از مخاطبان هدف خواهد بود که تصــمیم

گری ممکن اســت شــام بخشــی از انرژی و برنامه خود را روی کســانی های ترویجالبته گاها در برخی برنامه». رشــناو «چرخشــی یا 

ستند. به طور مثال در کارزار مربوط به جلوگیری از خشک شام نی شدن دریاچه ارومیه، باید بخش زیادی بگذارید که موافق دیدگاه 
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ه آبو دامدارانی باشد که ممکن است در مسیر احیای این دریاچه، با کاهش میزان حقگری شام روی کشاورزان از انرژی برنامه ترویج

 خود روبرو شوند. 

 کل مخاطبان هدف

نهادها و فعاالن محیط زیستی / 

 نهارهای علمی

رهربان و الگوهای فکری / شهروندان 

های همجوار / برخی شهرهاو استان

 های دولتیوزارتخانه

حلی (مخالفان کشاورزان و دامداران م

طرح هستند چرا که حقابه آنان کاهش 

 یابد)می

 

 کل مخاطبان هدف

فعاالن حوزه زنان / فعاالن سیاسی و 

 اجتامعی زن

رهربان و الگوهای فکری / برخی 

 نهادهای دولتی / شهروندان عادی

منتخبین و نامزدهای انتخاباتی که کرسی 

بینند / ریاست خود را در خطر می

 یمذهبیون سنت

 

 کارزار خودتان به سه گروه است: »موافق و احتامال موافق«قدم دوم تقسیم مخاطبان هدف 

ی برای اقدام در جهت کردن از شـــام هســـتند اما انگیزهها را جلب کنید چون به فکر حامیتمخاطبان هدف بالقوه که باید آن •

 ها است. حامیت از شام ندارند. صحنه نربد واقعی جلب همین

شام، موضعی خنثی دارند. اینمخاطبا • ضعیف که پیرامون موضوع کارزار  کردن و یا نکردن از کارزار ها به فکر حامیتن هدف 

شان بی ستند و گاها موضوع برای شام حامیت شام نی اهمیت است. این دسته از مخاطبان را باید متقاعدشان کرد که از کارزار 

 کنند.
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کنند. این گروه از مخاطبان را باید در های مختلف حامیت میپین شــام به شــیوهمخاطبان هدف قوی که در هر صــورت از کم •

 جهت کارهای میدانی و تبلیغاتی کارزار، بسیج کرد.

شــود. اهمیت حیاتی دارد که » ضــعیف«و » بالقوه«روشــن اســت که بیشــرت انرژی و قدرت مالی شــام باید رصف دو گروه مخاطبان 

 دف بالقوه ترغیب شوند که از کارزار شام حامیت کنند. مخاطبان هدف ضعیف، و مخاطبان ه

، مخاطبان هدف »بالقوه«کارزار را به ســـه گروه مخاطبان هدف » موافق و احتامال موافق«بر أســـاس قدم دوم ، مخاطبان هدف

 کنیم:بندی میتقسیم» قوی«و مخاطبان هدف » ضعیف«

 نهادهای دولتی: •

o بالقوه / نهاد ریاست جمهوری 

o عاونت زنان ریاست جمهوریقوی / م 

o ضعیف / وزارت کشور 

 نهادهای حکومتی: •

o نهاد حکومتی موافق نداریم 

 هارهربان و الگوهای فکری جامعه و سمن •

o بالقوه / هرنمندان 

o بالقوه / اساتید دانشگاه و محققین 

o قوی / فعالین حوزه زنان و زنان فعال در حوزه سیاسی و اجتامعی 

 شهروندان: •

o ن کل کشوربالقوه / شهروندا 

o بالقوه / زنان جامعه 

 

 های هدف مشخصشناسایی گروه

های هدف مشــخصــی را شــناســایی و توانید گروههای هدف مشــخص اســت. درون مخاطبان هدف خود میقدم ســوم انتخاب گروه

 ها طراحی کنید. تان را برای آنانتخاب کرده و پیام
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سالیق و منافع، هر گروه صورت دامئی روز بیشرت و بیشرت غیرمتمرکز میهای هدف با توجه به تعدد  شوند. بدین معنی که مردم به 

لذا باید بکوشــید از از یک دیدگاه حامیت منی کنند. ممکن اســت امروز دغدغه آنها محیط زیســتی باشــد و فردا روز حقوق مدنی. 

باید هنگام تعییهای گروهدغدغه کار  باشــــید. برای انجام این  باخرب  هدف خود  که های  کارزار خود، تصــــمیم بگیرید  ن برنامه 

 ها را هدف قرار دهید. خواهید کدام گروهمی

سازمان مردم ستگاهنهاد فعال در حوزه زنان که میبرای مثال: یک  ستخدام زنان در د سهمیه ا های دولتی تالش خواهد برای افزایش 

التحصــیل و بخشــی از جامعه زنان خواهد بود که شــجو و فارغکند را در نظر بگیرید. گروه هدف این تشــکل غیردولتی، دخرتان دان

التحصــــیالن زن را تواند برنامه دیدار با دانشــــجویان و فارغمنافعی در این فعالیت دارند. این ســــمن، با اطالع از این قضــــیه می

صمیم بگیرد که از چهبرنامه ستفاده کند وراه ریزی و تبلیغات خود را بر این گروه هدف متمرکز کند؛ و از طرفی ت در  های ارتباطی ا

 گری خود جذب کند.ضمن شاید افراد متعلق به این گروه را به عنوان اعضا و افراد فعال در برنامه ترویج

رسانی در خصوص وضعیت اطالع«ایجاد کرد. هدف از این کارزار  »نامه نجات«اندازی کارزاری با عنوان انجمن یوزپلنگ ایرانی با راه

آوری امضــا از مردم برای جلب توجه دولت در زمینه حفظ این گونه حیاتی در ایران اســت. این و نیز جمع »ی یوزپلنگ ایرانیبحران

های اجتامعی و غیره، اقدام به برگزاری تورهای محیط زیستی انجمن مردم نهاد، برای جلب نظر مردم، ضمن انجام تبلیغات در شبکه

سازمانحیات وحش منودهشده و بازدید از مناطق حفاظت ست. فعالیت این انجمن در همکاری با دیگر انجمن ها و  های فعال در ا

شد که پیامد آن، جلب توجه جهانی  ٬حوزه محیط زیست منجر به چاپ عکس یوزپلنگ ایرانی بر روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران 

 به این موضوع بود. 
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 کنیم:وه و قوی را انتخاب و برای آنها پیغام مشخصی را تهیه میهای بالقهای زیر، گروهاز میان ریزگروه

 هادهای دولتی:ن •

o نهاد ریاست جمهوری 

 حضور زنان در سیاست، مساوی است با کاهش میزان فساد اداری §

o معاونت زنان ریاست جمهوری 

 های مدیریتیهدف ما یکی است؛ حفظ و حضور نقش زنان در عرصه §

 هاو سمن رهربان و الگوهای فکری جامعه •

o هرنمندان 

 گوش و چشم جامعه به سوی شامست؛ آنان را آگاه کنید. §

o اساتید دانشگاه و محققین 

 دانید.شام رضورت این مهم را بهرت می §

o فعالین حوزه زنان و زنان فعال در حوزه سیاسی و اجتامعی 

 ما در کنار هم در این مسیر پیروز خواهیم شد. §

 شهروندان: •

o شهروندان کل کشور 

 دهند. اینترین صورت ممکن انجام میدانید که زنان کارها را به بهرتین شیوه و دقیقبی میبه خو §

 روزها جامعه، بیش از هر چیزی به این نظم نیاز دارد. 

o زنان جامعه 

خواهر و دخرت مــا این حق را دارد کــه بتوانــد همچون مردان پیرامون مســـــائــل اجتامعی من  §

 گیری کند.تصمیم

 

 پیام محوری 

ست که در  ست. پیام محوری منت کوتاهی ا صیف می ۱۰۰تا  ۵۰قدم چهارم پیام محوری ا سازمان، فرد یا کارزار چه کلمه تو کند که 

خواهید به گوش مخاطبان هدف احتاملی برســانید. این کالمی بنیادین و ثابت اســت اهدافی دارند. این هامن محتوایی اســت که می

شه به آن رجوعکه می ستید این پیام را به گوش مخاطبان هدف برسانید، به هدفی مهم رسیده توانید همی چرا که  ایدکنید. اگر توان
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شـــود. برای همین، پیام محوری باید در متام کارهایی که کمپین در طول فعالیت خود کارزارتان به روشـــنی با این پیام شـــناخته می

 کند. ین میدهد تکرار شود. لحن کارزار را همین پیام تعیانجام می

 پیام محوری از اساس شامل سه عنرص است: 

 

 

 توضیحات عنوان

اید را بررســی کرده و متام ابعادی که مردم و هنگام تدوین پیام، مســئله و یا مشــکلی که برای آن کارزار ایجاد کرده مشکل

که حداکرث مردم آن را جامعه هدف با آن درگیر هســتند را معین کنید. در بخش پیام، مســئله و مشــکل چیزی اســت 

 دانند. در همین راستا بررسی کنید:معضل می دانند و از آن در رنج بوده و یا بودن آن را نامطلوب می

 نظر عامه مردم درباره این مسئله و یا مشکل چیست و چه تعریفی از آن دارند؟ •
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 بازه زمانی وجود و عمق این مسئله تا چه میزان است؟ •

 حلی عملی نوشت؟آیا برایش می توان راه حلی دارد؟آیا این راه •

 توانید در چند کلمه و به بیانی ساده بنویسید؟این مسئله و یا مشکل را می •

ای نگارش شــود که منطبق بر تعاریف مســئله و مشــکل را به ســه بیان مختلف و در دو خط بنویســید. باید به گونه

 دهنده عمق و شدت آن باشد.عامه مردم و نیز نشان

حل باید به صــورت حل برای آن تعریف کنید. راهبر اســاس ســه بیانی که از مشــکل در بخش قبل داشــتید، ســه راه حلراه

سیری کوتاه، کم شکل را پوشش داده و م ساده همه جوانب م ستقیم و  حل هزینه و قابل اجرا را تعریف کند. راه م

هایی که اجرای آن با حلشــدنی باشــد و از نگارش راه ای باشــد که انجام آن برای عموم مردم ملموس وباید به گونه

 توجه به منابع شام و بسرت پیاده سازی کارزار میرس نیست، خودداری کنید.

 حل پرداخته شده است. حال باید به مسیر پرداخت.در حال حارض سه پیام داشته که در آن به بیان مشکل و راه مسیر

ساس پیش  ساس دو بخش قبلی و بر ا شام مطرح کردهبر ا شکلی که  شام را اید را درک کرده و راهفرض، مردم م حل 

اند. اکنون باید پیام شــام بتواند آنان را به حامیت کردن و پیوســنت به کارزار شــام تشــویق کند. همچنین نیز پذیرفته

ا کنید، باید مســیری ر خواهید آنها را با خود برای پیوســنت به مســیر کارزارتان تشــویق مردم و یا کســانی که شــام می

شکل را درک می شام اعتامد و اعتقاد دارند، و هم امکان همراهی و  حلکنند، هم به راهببینند که خود در آن هم م

ز خواست احامیت از شام را در طی این مسیر برای حل مشکل، دارند. این بخش بیشرت بر روی تهییج مخاطبان و در

 آنان مترکز دارد.

شی سه  ساس  سه پیامی  وه بیانی که در دو بخش قبل تهیه کردید،بر ا سیرهایی را برای هر یک تعریف کنید. حال  م

فرد عادی از جامعه پیرامون خود مطرح کنید. این افراد نباید از اعضای اصلی کارزار شام باشند. از  ۱۰که دارید را با 

 آنان بخواهید تا به چند پرسش پاسخ دهند:

 حل را بهرت توضیح داده است؟و راه کدام جمله مشکالت  .۱

 گوید که مشکلی جدی وجود دارد؟کدام جمله به شام می . ۲
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 حل عملی برای مشکل دارد؟گوید که این کارازار راهکدام جمله به شام می.  ۳

 کند؟کدام جمله شام را برای همکاری با این کارزار بیشرت ترغیب می.  ۴

شام کمک می سوال دوم می کند تاسوال اول به  ساده و روان است.  سوال مشکل ببینید که کدام پیام  گوید که کدام 

ــوال راه ــومین س ــام را به بیانی قابل درک برای مردم بیان میرا بهرت ترشــیح کرده. س ــوال حل ش کند. و در نهایت س

سی سا ست که جملهچهارم، ا سوال ا شویق میای که بهرت مردم را به پیوسنت و همراهی با کارزاترین  شام ت ا کند ر ر 

 کند.مشخص می

شــونده، نقاط قوت پرســش ۱۰آوری شــده از این های جمعکنید و بر اســاس پاســخدر نهایت این جمالت را بررســی

 جمالت خود را پیدا کرده و پیامی نهایی را تدوین کنید.

 

 ای از پیامی محوری:منونه

شرتین کرسی سیدر حال حارض بی سیا شور را زنان  های انتخاباتی و  ست. اما نیمی از جمعیت ک شور در اختیار مردان ا سطح ک در 

اند. این موضــوع باعث شــده تا شــاهد آن باشــیم که حقوق زنان در امور مختلف همچون مســائل حقوق و دســتمزد، تشــکیل داده

ری، های کاهش این نابرابیکی از راهعدالتی روبرو باشد. های شغلی و تحصیلی و نیز امور حقوقی و قضایی، با نابرابری و بیفرصت

حلی های مگیری است. این کارزار از طریق تشویق زنان به نامزدی در انتخاباتافزایش میزان حضور زنان در مراکز سیاسی و تصمیم

ــویق به ر  ــیدن به این هدف را دارد. از زنان فعال مییأ و تش ــد رس یش رو نامزد خواهیم تا در انتخابات پدادن به نامزدهای زن، قص

شــده و از مردم درخواســت داریم تا به زنان برای کســب کرســی منایندگی خود اعتامد کنند. این زنان؛ مادران، خواهران و دخرتانی 

   اند. هستند که برای بهبود وضعیت خود و جامعه، برای ایجاد تغییر در این راه قدم گذاشته
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ساله کلیدی و وعده سائل کلیدی ها دهای مربوط به آنچند م شعار کارزار. م ستند و همچنین در قلب   نابرابری«ر قلب این پیام ه

سی و اجتامعی زنان«؛ »در حقوق زنان و مردان سیا دعوت از زنان برای نامزدی «و  »نیاز به کاهش نابرابری از طریق افزایش حضور 

 هستند. »در انتخابات

دهد که همه الگویی ن پیام چند داد و ســتد را به مخاطبان هدف پیشــنهاد مییابد. ایخامته می» قوی و اجتامعی«پیام با شــعاری 

کنید. پیام های هدف مختلف) به ما کمک کنید، در ازای این کمک، چنین چیزی دریافت میمشــــابه دارند: اگر شــــام (یعنی گروه

ست:  سانی و «عمومی چنین ا سیر از طریق (کمک مادی  اگر«،  »کنید…) اگر به ما کمک (مادی، غیرمادی، نیروی ان ما را در این م

ایی که هو .... در مورد وعده »همراهی کنید…) های اجتامعی، تشویق دیگران به پیوسنت به کمپین ما و و غیرمادی، تبلیغ در شبکه

 ید.شام باید در این بخش پیام، درخواست خود را به صورت مشخص و دقیق بیان کن گو هستیم. پاسخ ایم،مطرح کرده

کنیم. این کارزار در پیام اشــــاره می »تغییر چهره مردانه مجلس«به کارزار  ٬ای از پیام محوری را بررســــی کنیماگر بخواهیم منونه

یابی به حقوق بیش از یکصــد ســال تاریخ مبارزات زنان در ایران برای دســت یی تجربهما به پشــتوانه«محوری خود می نویســد: 

های خواهیم از طریق پیشربد اهداف این کمپین مسئوالن را واداریم که نه فقط به الیهسایر شهروندان می اجتامعی و قانونی خود و

گو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان هستند باید آنان را در ای نیز پاسخهای مردمی و اقشار حاشیهس هرم قدرت بلکه به گروهأ ر 

 »پیروزی یا شکست این حرکت به ما زنان در هر کنار گوشه کشور بستگی دارد. گذاری نیز سهیم کنند.گذاری و قانونسیاست

 

 های یک پیام محوری را دارد؟لفهؤ سوال: آیا پیام باال، م

ستیابی به حقوق اجتامعی و قانونی«به مشکل یعنی  ٬در منونه باال ست. در باب راه حل، تدوین »د شده ا شاره  م، کنندگان این پیغاا

ستهاز مسئوالن خ ستوا سیا سهیم کنند؛ در حالی که تدوینگذاری و قانوناند که زنان را در  کنندگان این پیام، باید از مردم و گذاری 
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ــفاف می ــکل، در انتخابات (هر دو بخش نامزدی و ر به ویژه جامعه زنان به صــورت واضــح و ش ــتند تا برای حل مش دادن) یأ خواس

خواهیم از طریق پیشــربد اهداف این می«محوری در بخش مســیر نیز دچار ابهام اســت: حضــور فعال داشــته باشــند. حتی این پیام 

   »ای نیز پاسخگو باشند.های مردمی و اقشار حاشیهس هرم قدرت بلکه به گروهأ های ر کمپین مسئوالن را واداریم که نه فقط به الیه

 

 

 

 هنگام تدوین پیام محوری به رضوریات زیر فکر کنید:

 آموزی دبیرستانی بدهید. اگر او متوجه آن نشد، پیام مناسب کارزار شام نیست. پیام را به دانش بودن:قابل فهم  •

 پیام محوری باید مخترص و مستقیم باشد. مخترص: •
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هدف وعده روشــــن: • خواهند بلکه پیامی رصیح و روشــــن در مورد اهداف کمپین شــــام های مبهم منیمخاطبان 

 خواهند.می

 مخاطبان هدف باید بتوانند با پیام رابطه برقرار کنند. یعنی باید بار عاطفی مشــخصــی داشــته :بخشجذاب و الهام •

 باشد.

 کننده رشایط موجود در زمان فعلی و تجربه مخاطبان هدف باشد. پیام باید منعکس مرتبط: •

 .کارزارهای قبلی نداردمخاطبان هدف باید بالفاصله متوجه شوند که پیام از کارزار شامست و مشابهتی با  متامیز: •

های دیگر یا خود ها و کارزارگذارد. نباید جریانروی مخاطبان هدف میپیام تنها یک انتخاب پیش محرتم و مثبت: •

 مخاطبان هدف را مسخره کند.

له أ کارزار شــام باید اطمینان حاصــل کند که پیام اصــلی که تدوین کرده کلید حل مســ با اعتامد به نفس اما متواضــع: •

کند. هنگامی که پیامی را نهایی ســت و در عین حال از هرگونه باز خورد در راســتای بهبود پیام اصــلی اســتقبال میا

ــای عمومی منترشــ کنید؛ لیکن در مقابل نقدها و یا می کنید، از آن پس باید با اعتقاد کامل به پیام خود آن را در فض

ــام را ت ــوع کارزار ش ــاده رو بوده و تغییرات احتاملی ثیر قرار میأ حت ترخدادهای احتاملی آینده که موض دهند، گش

   الزم برای رسیدن به هدف نهایی را در پیام خود اعامل کنید. 

خوان با تصــویری باشــد که مخاطبان هدف از کارزار شــام دارند. تنها در این صــورت اســت که پیام باید هم معترب: •

تواند کامال متفاوت با تصویری شوند. به همین دلیل است که پیام منیکردن از شام میدادن و حامیتمتقاعد به یاری

 کند.باشد که کارزار احتامال در گذشته نزدیک از خودش ارائه داده. پیام و تصویری که کارزار ارائه می

و  کرده شوند که از کارزار شام حامیتالبته که هدف در نهایت این است که مخاطبان هدف ترغیب پویا و انگیزنده: •

 های آن شوند.حتی جذب فعالیت
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 مترین:

 با توجه به ده عنوان باال، پیامی محوری برای کارزار خود بنویسید.  •

 اید چه مواردی هستند؟مشکالتی که بیان کرده •

 راه حل شام برای حل این مشکالت چیست؟ •

 کنید؟از چه طریق برنامه خود را پیاده و ایجاد انگیزه می •

 

 مسائل کلیدی

دارند. پس هنگام تدوین پیام  بیشـــرتین جذابیت را برای مخاطبان هدفو اهدافی را برجســـته کند که  زار حتام باید آن دیدگاهکار 

شامل مسائلی باشد که بیشرتین کارزار، نباید فقط اولویت شود بلکه باید  های خود اعضای کارزار برای دوره پیش رو در نظر گرفته 

ــد. این بدین معنی نیســت که باید  (احتاملی) دارند. این اهمیت را برای مخاطبان هدف ــام باش ــائل کلیدی کارزار ش موارد، باید مس

های خودتان را برای دیدگاه و اهداف کمپین خود را تنها بر اســـاس ســـلیقه رصف مخاطبان هدف پیاده ســـازی کنید؛ خیر! دیدگاه

ها و ایدئولوژی تان را زیر ســــوال خواهد برد. ارزشکارزار و اهداف کردن مخاطبان هدف تغییر ندهید، زیرا این کار اعتبارراضــــی

ــت خود قرار میخودتان را حفظ کنید. اما نکته مهم این ــائلی را که در باالی فهرس ــت که مس ــند که برای جا اس ــائلی باش دهید مس

 مخاطبان هدف حائز اهمیت هستند.

توان انجام داد: نظرســـنجی عمومی، رد. این کار را از طریق مختلف میبرای همین باید در مورد افکار مخاطبان هدف نظرســـنجی ک

نامه در نرشــیات رایگان محلی و یا برگزاری مناظره در نقاط شــلوغ همچون مراکز خرید یا های کوچک، پرســشنظرســنجی در گروه

ند هایی هستاین مسائل کلیدی اولویت های اصلی مخاطبان هدف استفاده کنیدتوانید برای ثبت اولویتبازارها. از هر راهی که می
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ها باید برای متام مخاطبان هدف روشن های کارزار شام راجع به آنها مترکز کند و دیدگاهکه کمپین باید در طول دوران کارزار بر آن

 باشند.

 

 افزایش میزان حضور زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا: کارزار مسائل کلیدی برای

 ساختار مدیریتی جامعه ایجاد تنوع فکری در •

 های اداری مربوطهوری و دقت و نظم در سیستمافزایش میزان بهره •

 های اجراییکاهش میزان فساد اداری با افزایش میزان حضور زنان در پست •

 صت برابر اشتغال برای زنان در مقابل مردانر ایجاد ف •

 کودکان  گیری و اجرایی کشور به مقوله زنان وتوجه بیشرت نهادهای تصمیم •

 

 مترین

 مسائل کلیدی شام در مترین قبل چه بود؟ آنها را لیست کنید. •

 گیرند.گری یا کارزار شام قرار میفهرستی از چهار موضوع تهیه کنید که در محور کار ترویج •

ست:تعریف کنید که وعده • سوال این ا سائل کلیدی کدامند.  شام در م و تا چه خواهید تغییر دهید چه چیزی را می« های 

 …»حد

 تان باشد.گریشعاری تدوین کنید که مناسب برنامه ترویج •

شود و از این ضای آن نیز پخش  سط اع سط کارزار که تو ست نه فقط تو سرتده درون کارزار یا این پیام قرار ا شتیبانی گ رو باید از پ

 ر یا اساسنامه آن باشد. که این پیام باید همگام با برنامه کارزاسازمان برخوردار باشد. نکته دوم این
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ــمن باید بارها و بارها تکرار کرد. فعالین از هر طیفی، گاه فکر می ــان عالقمند پیام محوری را در ض کنند مخاطبان هدف مثل خودش

تنها بخش کوچکی از زمان خود را رصف اموری » های معمولیآدم«به موضــــوعات آنان هســــتند اما به هیچ وجه چنین نیســــت. 

شـــود گفت فعالیت اجتامعی و مدنی و ... هســـتند. پس اگر در موقعیت نادری قرار گرفتید که توجه مردم به شـــام می کنند کهمی

توانید مخاطب را متقاعد کنید. پیام محوری در جلب شـــده بود، باید حتام به طور کامل و شـــفاف ســـخن بگویید و تا جایی که می

شام بجا مفید است چون میاین سخرنانیاشد که میتواند لنگرگاه  توان ها، به آن بازگردید. میها و مصاحبهتوانید بارها و بارها، در 

که پیام محوری ثابت مباند. به این شــــیوه های هدف مختلف تغییر داد، به رشط اینرا به طرق مختلف برای گروهبندی آنعبارت

 شود: گفته می» یک پیام، هزار صدا«گاهی 

 

 

ی از هایتان یک نفر باشد، چه گروهی از افراد، سالنی پر از افراد یا بخشی مشخص داشته باشد حاال چه مخاطبپیام شام باید هدف

های شود. یکی از مرضات پیامی که گروهتان دشوارتر میکردن هدف پیامترتر باشد، دقیقبزرگ جامعه در کارزاری ملی. هر چه گروه
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تر باشـــد (چون هدفش عامه مردم اســـت). کارزارهای ملی، بندی آن باید مبهماســـت که عبارتگیرد این بزرگی از افراد را هدف می

های های هدف مجزایی درون این گروه، تعیین کرد و پیامگیرند. برای همین باید گروههای بزرگی از افراد را هدف میالجرم گروه

 .ها نیز تدوین کردمجزایی برای هر یک از آن
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