




القاطتگروهت یتافتر فعالیت بهترویجگری

ما تصتمیبترثیرگتااریأتهت ف کتهم شو 

واقتصتا ی،سیاس نها هایونظامها رون

.اس اجتماع 

؟چیستترویجگری



انواع

ترویجگری

گریترویج

قسمدوبر

:است

رایزنیوگریالبی ۱

(کمپیناندازیراه)کارزار ۲



رایزنیوالبیگری

رای بپیام احتماال،بشناسی خوبخیل راتصمیمگیرن هاگر

وکنی  ی اراوباغیررسم محیط  رم کنی سع یاوم فرستی 

سربربخواهی اوازوبگااری اوباکاریجلسهایقراریا

اینبه.بپایر راشما ی گاهیاوهمکاریمشترک استراتژی

واس پش پر هیاوغیررسم معموالرایزن .رایزن م گوییم

-بر موقعی بهرسی نبرایتصمیمگیرن هباهمکاریآنمشخصه

.اس طرف وهربرایبر 



.راهمباشدبررویتصمیمآنتأثیرگذارباشیم،فمیخواهیدبافردیکهارتباطگیریامکان

.باشدحساسیتزاشماحواشیزیادیدرپیداشتهوموضوع

.مذاکرهشماروشرایزنیرادرپیشگرفتهباشدطرف

.رسیدنبهنتیجهازطریقرایزنی،باالباشداحتمال

.،زمان،ویاتوانایجادکارزاررانداشتهباشیدبودجه

.اشدباشدکهتنهاازطریقرایزنیقابلپیگیریبگونهایشمابهترویجگریموضوع

هداشتهواحتمالموافقتویبادیدگاناقصیطرفمذاکرهشمااطالعات

.  باالباشدنمودناششماپسازآگاه

اززمانیچه

ادهاستفرایزنی

؟میکنیم



کارزار
ازیرنت هگتصتمیمیتاونم شناستی نز یت ازراتصتمیمگیرن هاگر

انجتامراکتاریم خواهیت همچنتانامتا،است ختار شتما سترس

روپتتی گزینتهچنت ،هستتتی آنخواهتانجامعتهتانیتتاشتماکته هت 

مقالتتتهروزنامتتته ر، هیتتت ستتتازمانراتجمعتتت م توانیتتت . اریتتت 

انیتتهبییتتاوکنیتت آغتتازاجتمتتاع رستتانههای رکتتارزاری،بنویستتی 

 ر.(کمپتتین)«کتتارزار»م گتتوییمایتتنبتته.کنیتت منتشتترمطبوعتتات 

( اینترنتت)رستانههایبتانز یک همکاریمعموالشما«کارزار»

ه فهبرسی نبرایائتالفهای ،منابعتانوان ازهبهبناو اری 

.م  هی تشکیل



اطالعاتآوریجمعطریقاز-پژوهشوتحقیق اولگام

شپرسپنجطرحباترویجگریبرنامهتدارکوتهیه

مخالفینتانوخودتانبهراجعآموختنبرایبیشترابزارهای

دومگام

سومگام

هایگام

اصلی

گریترویج



دانشگاهیانوپژوهشگرانبامشورت

عمومیافکاردرموردتحقیقیاطالعاتجمعآوری

یاینترنتپرسشنامههایازاستفاده

کوچکجلساتبرگزاری

ممردباصحبتکردنوخیابانیگفتگوهای

اطالعا آوریجمعمنابع

اولگامپوش برای

و(پژوهشوتحقیق)

استراتژیت وین

ترویجگری



؟چیستشماهدف اولپرسش

؟دهستنکسانیچهشماترویجگریبرنامهنفعبرندگان

؟دهستنکسانیچهشماترویجگریبرنامهتصمیمگیرندگان

؟کردخواهدایجاددرجامعهتغییریچهشمابرنامه

است؟چگونهترویجگریبرنامهاینتحققبرایبرنامهریزی مپنجپرسش

دومپرسش

سومپرسش

چهارمپرسش

ت ارکوتهیه

ریترویجگبرنامه

پرسشپنج



ترویجگریابزارهای:سومگام

تحلیلراهبردی

SWOT

STAKE

HOLDERS

ذینفعانتحلیل



(SWOT)راهبردیتحلیل

ختتتتارج و اخلتتتت ارزیتتتتاب بتتتترای،راهبتتتتر یتحلیتتتتل

اسیتتتاراهبتتتر یتحلیتتتل.متتت رو کتتتاربتتتههتتتاستتتازمان

کلمتتتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتروفاولانگلیستتتتتتتتتتت  ر بلیتتتتتتتتتتتوا ت 

،فرصتتت (Weakness)،ضتتتعف(Strength)قتتتو 

(Opportunity)ته ی و(Threat) اس.



راهبر یتحلیلاولمرحله

ضعفقوتسازمانیداخل

تهدیدفرصتسازمانیخارج

ته ی هایوفرص ها،ضعفها،ق ر هاتمام کر نفهرس 

.اس شماترویجگریموضوعوشماسازمانمتوجهاحتمال 



(خارجی)تهدید

عناوین

(خارجی)فرصت

عناوین

ته ی قو وترکیب فرص وقو ترکیب (داخلی)قوت

عناوین

وضعفته ی ترکیب فرص وضعفترکیب (داخلی)ضعف

عناوین

راهبر یتحلیل وممرحله
ت قتونقتاطچتهازب انیت کتهاست ایتن«راهبتر ی»تحلیل ردومگام

قتوت قتاطنچتهبتاوکنیت استتاا هفرصت هابه ستیاب برایم توانی 

بتتام تتتواننقطتتهضتتعفراکتت ام.کنیتت  وریته یتت هاازم توانیتت 

؟کر خنث فرص هاازبهرهوری



StakeHoldersترویجگریبرنامهدرنفعانذی

انترویجگریتتتبرنامتته رکتتهاهتت اف موضتتوعوبتتا ررابطتتهایناعتتان

نیتت ب ابایتت .استت برختتور اراستتتراتژیتانبتترایبتتاالی اهمیتت ازآمتت ه

.هستن کسان چهب طرفوافرا  شمنانتان، وستانتان



ننفعاذیتحلیل

کم

زیاد

طرف اران

ب طرفها

مخالاین

زیاد
عالقهمن ی

وا
نا



کارزارهادراصلیقانون

اصلیقانون

رابرایپیغامتان

 مخاطب،شخص کنی
رو تانپیغامو

رامتنوعکنی 



هدفمخاطبانکلبندیدسته اولقدم

«موافقاحتماالوموافق»هدفمخاطبانبندیدسته

مشخصهدفهایگروهانتخاب

محوریپیغامچهارمقدم

دومقدم

سومقدم

چهارمقدم

تعیینگامهای

هدفگروههای

کارزاردر



قدم

اول

مخاطبانهدف

افرادیکهدرحال

هحاضرموافقدیدگا

.شمانیستند

کهاحتمالافرادی

داردبادیدگاهشما

.موافقباشند

اافرادیکههمیشهب

.دموافقندیدگاهشما

کلبندیدسته

هدفمخاطبان



کر نحمای فکربهچونکنی جلبراآنهابای کهبالقوهه فمخاطبان

.ن ارن شماازحمای جه  راق امبراییانگیزهاماهستن شمااز

 خنثتموضتع ،شماکارزارموضوعپیرامونکهضعیفه فمخاطبان

و نیستتنشتماکتارزارازنکتر نیتاوکتر نحمایت فکتربتهاینهتا. ارن 

بایتت رامخاطبتتاناز ستتتهایتتن.استت اهمیتت بتت برایشتتانموضتتوعگاهتتا

.کنن حمای شماکارزارازکهکر متقاع شان

مختلفهایشیوهبهشماکمپینازصور هر رکهقویه فمخاطبان

ومی ان کارهایجه  ربای رامخاطبانازگروهاین.کنن م حمای 

.کر بسیج،کارزارتبلیغات 

ق م

 وم

نمخاطبابندیدسته

وموافق»هدف

«موافقاحتماال



 رونمخاطبتتانهتت فختتو م توانیتت 

گروههایه فمشخص راشناستای 

وانتختتتتابکر هوپیغامتتتتتانرابتتتترای

.آنهاطراح کنی 

ق م

سوم

هایگروهانتخاب

مشخصهدف



مسیر مشکل

راهحل

ق م

چهارم

محوریپیغامعناصر

پیغام

محوری



بودنفهمقابل

مختصر

روشن

الهامبخشوجذاب

مرتبط

متمایز

مثبتومحترم

متواضعامانفسبهاعتمادبا

معتبر

دهانگیزنوپویا

امپیغتدوینهنگام

محوری

رزیضروریاتبه

:کنیدفکر




