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 کھ گفتھ است

 ام؟گان زمینفرزانھ من آخرین بازمانده

 من آن غول زیبایم کھ در استوای شب ایستاده است

 ھای جھانغریق زاللی ھمھ آب

 انداز شیطنتشو چشم

 ستایخاستگاه ستاره

بھ جھان است. پس از آن کھ ھدف غایی و  ھا، اولین گام در معرفی خودارزیابی و برآورد فعلی از داشتھ

توانید خود را با قدرت و شفافیت مقتضی بھ اصول تشکیل دھنده فکری خود را تعیین کردید، راحت تر می

کھ برای حضور موفق در  دنیا و مافیھا معرفی کنید. اصول معرفی خود ونحوه بھ تصویر کشیدن آنچھ را 

ر خواھیم کرد. واقعیت این است کھ با تمام تخصص و مھارتی کھ انتخابات نیاز دارید در این درس مرو

ھای خود را بھ نحو مقتضی در جامعھ و بین مردم عرضھ کنید در نھایت جایی در قلب دارید اگر نتوانید ایده

 مردم و در مناصب اجرایی نخواھید یافت.

کند و کلید ش پررنگی بازی مینحوه ارائھ تخصص، مھارت و توانمندی شما در ساختن وجھھ عمومی تان نق

برد بسازید و  -حضور قدرتمند شما در محافل ارتباط سازیست. شما نیاز دارید با مراکز قدرت رابطھ برد

ھای پیشرفت برای خودتان اماده کنید، از خطرھا دور بمانید و در عین حال با جسارت پیش بروید. فرصت
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ر ساختن وجھھ عمومی شما را با فرصت ھا و خطرھای حضور کنیم عالوه بر تاکید بدر این دوره تالش می

ھای سالم آشنا کنیم. در این درس خواھید آموخت کھ چگونھ و با چھ کسانی در جامعھ و نحوه ارتباط گیری

رابطھ پویا بسازید و چگونھ از روابط خود در راستای رسیدن بھ اھداف کاریتان استفاده کنید. ھمچنین در 

ایم تا موارد بیان شده برایتان ملموس تر و عینی زیادی مثال واقعی از انتخابات برایتان زدهاین درس تعداد 

شود. الزم بھ ذکرست کامال آگاھانھ و با احترام بھ تمام تالشھای فردی و جمعی تک تک افرادی کھ نامزد یا 

 ایم. ھای منفی خودداری کردهاند، از قضاوت مستقیم و نام بردن افراد برای مثال نماینده ادوار قبل بوده
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 الف. پنجره جوھری

را شنیده باشید. پنجره جوھری یک مدل است برای بھ تصویر کشیدن ارزیابی  پنجره جوھری شاید شما ھم نام

توانیم برای خودشناسی خود و دیگران از شما. بھ کمک این مدل و فھرست کردن خصوصیات فردی می

 خورند:بیشتر برنامھ ریزی کنیم. در این مدل چھار ناحیھ اصلی بھ چشم می

ھا و نقاط ضعف خود واقفید. اطرافیان شما نیز بر آنھا واقفند. وانمندیشما بر تعداد زیادی از ت ناحیھ باز:

دانند کھ شما برونگرا، عجول و شاد ھستید. وقتی ھم شما و ھم دیگران از خصوصیات خاص فردی آنھا می

ه اندازه کافی بزرگ و گستردگیرند. معموال این ناحیھ بھھا در ناحیھ باز قرار میآگاه باشید این خصوصیت

نیست. بدین معنا کھ ما از پتانسیل خود در بسیاری از مواقع بی خبریم و دیگران نیز از آن آگاھی ندارند. 

 کلید توانمندی در گسترش این ناحیھ است.

تعدادی از خصوصیات شما بر خود شما نامکشوف ھستند ولی دیگران از آنھا آگاھند. شما ممکن  ناحیھ کور:

ا در خود نبینید ولی از دید دیگران پنھان نمانده باشد. این خصوصیات را در است استعداد یا صفت بدی ر

ای مثل سخنوری یا دھیم. مثال ممکن است شما از حسود بودن خود یا استعداد خود در زمینھاین ناحیھ جا می

 ھستید. ھااطالع باشید ولی دوستان یا استادتان معتقد باشند شما دارای این صفات یا توانمندیھنر بی
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ھای خاصی باشید کھ خود بھ خوبی از آنھا آگاھید شما ممکن است دارای استعدادھا و توانمندی ناحیھ پنھان:

کند. بنابراین در ساختن اما دیگران از آنھا بی خبرند. این موضوع در مورد خصوصیات منفی نیز صدق می

 دارند.وجھھ عمومی نحوه عیان سازی این گونھ خصوصیات اھمیت بسزایی 

بعضی از خصوصیات فردی شما اعم از مثبت یا منفی نھ تنھا بر شما پوشیده ھستند،  ناحیھ ناشناختھ:

رسید و دقیقا بھ ھمین دیگران نیز از آن آگاھی ندارند. در این حیطھ بھ کشف و شھود حین تجربیات جدید می

ھایی کھ تا حال ات جدید و ورود بھ حیطھدلیل نباید تجربیات جدید را از خود دریغ کنید. استقبال از تجربی

تواند منجر بھ کاھش اندازه این ناحیھ و افزایش ناحیھ باز گردد کھ اید میفرصت حضور در آنھا را نداشتھ

مطلوب نھایی شماست. در کل ھرچقدر سھ ناحیھ کور، پنھان و ناشناختھ کوچکتر و ناحیھ باز بزرگتر باشد 

 ھایتان تکیھ کرده و آنھا را بھ کار گیرید. یتوانید روی توانمندبھتر می

 

 

 

 

 

این را ھم بھ خاطر داشتھ باشید کھ این چھارناحیھ با ھم برابر نیستند و صرفا جھت آشنایی اولیھ شما با مفھوم 

اند. در عمل بسیاری از افراد دارای پنجره جوھری و ساده سازی مطلب بھ این شکل بھ تصویر کشیده شده

 ناحیھ کور

 ناحیھ پنھان ناحیھ ناشناختھ

 مکشوف بر دیگران ناحیھ باز

 نا مکشوف بر دیگران

 نامکشوف بر خود مکشوف بر خود



 ساخنت وجهه عمومی | 7
 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

ھای خود آگاھی دارند راھکارھای ارائھ بھ توانمندی ناحیھ ناشناختھ بسیار بزرگی ھستند و یا حتی اگر ھم 

 آن بھ دیگران را نمی دانند (ناحیھ پنھان). 

ھای خود را بشناسید تا ھمانطور کھ ذکر کردیم ھدف اصلی استفاده از پنجره جوھری این است کھ توانمندی

ھا و استعدادھایتان سرمایھ گذاری کنید. حضور یک فرد نزدیک و آگاه بھ اشتھبھتر بتوانید بر روی د

توانید بھ ھای شما در آماده سازی فھرست ھای ھر سھ ناحیھ بھ شما کمک شایانی خواھد کرد. میتوانمندی

ھای خود را سروسامان دھید و در مورد اھمیت و یک مربی معتمد بازخورد دیگران از توانمندی کمک 

ھای شما زن ھر توانمندی تصمیم بگیرید. در نھایت خروجی این کار باید فھرستی از مھمترین توانمندیو

باشد کھ بتوانید در ھنگام ارائھ در مراحل مختلف اعم از سخنرانی و بروشور و ھمایش و انتخاب اھداف و 

نید. فراموش نکنید الزم است مخاطب بر روی آنھا تاکید کنید و با این مشخصات خود را بھ دیگران معرفی ک

ھای خود صادق باشید، خودتان را کمتر از آنچھ ھستید نبینید و بھ گسترش حیطھ در برآورد توانمندی

 ھای خود اھمیت بدھید.توانمندی
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 تمرین: 

حاال کھ این با این چھار ناحیھ آشنا شدید، با تمرکز بر دو ناحیھ باز و پنھان خصوصیات فردی خود را بنویسید. 

 ھای فردیتان برای دیگران چیست؟ راھکارھای شما برای ارائھ مناسب توانمندی

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

توان ناحیھ باز را راھکارتان برای کاھش نواحی س����ھ گانھ کور، پنھان و ناش����ناختھ چیس����ت؟ بھ نظر ش����ما چگونھ می

 گسترش داد؟

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 خود را تعریف کنید.» بودن«ب. 

سازند. در گام بھ یاد داشتھ باشید کھ سھ حیطھ تخصص، مھارت و رویکرد مثلث وجھھ عمومی شما را می

ای تخصص دارید و از آن مھمتر باید بدانید این تخصص شما دقیقا بھ چھ اول شما باید بدانید در چھ زمینھ

ت رایج در معرفی خود بھ کند. یکی از اشتباھاخورد و چھ گرھی از کار مردم و کشور باز میدردی می

کنید تخصص یا مھارت کنید ولی دقیقا بیان نمیدھد. شما خود را معرفی میدیگران در ھمین زمینھ رخ می

خورد. برای ساختن وجھھ عمومی خود ابتدا بھ این فکر کنید کھ کدام تخصص شما بھ چھ درد فرد مقابل می

کند. بھ خاطر داشتھ باشید است و دردی از آنھا دوا میو مھارت شما در راستای منفعت رسانی بھ دیگران 

ای بھ کند یا برای آنھا منفعت ویژهدھند کھ بدانند از مشکالت آنھا کم میمعموال افراد بھ کسی توجھ نشان می

 ارمغان خواھد آورد. 
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 : اول تمرین

رسد توصیف ای کھ بھ ذھنتان میو ھر کدام را با دو کلمھ نام چند فرد مھم (منفور یا محبوب) در سیاست ایران را بھ خاطر آورید

 .کنید

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 ھای این افراد برای شما جذاب است؟کدامیک از ویژگی

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 ھایی یاد کنند؟امیدوارید سالھا بعد از شما با چھ ویژگی

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 د نزدیک و صمیمی و پنج فرد کمی دورتر بخواھید شما را در دو کلمھ توصیف کنند.خود را در دو کلمھ توصیف کنید و از پنج فر

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 ند؟ متضادند؟وجھ مشترک این کلمات را بیابید. چقدر با کلماتی کھ خودتان انتخاب کردید ھمخوانی دارند؟ آیا بھ کلی متفاوت

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 برای رسیدن بھ کلمات مشترک چھ باید کرد؟

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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قابلیت ھای خودمان آشنایی داریم ولی چون آنھا را بھ صورت شفاف و منظم ابراز اکثر ما با تخصص و 

ایم) شاید نتوانیم بھ صورت ایم یا با برنامھ ریزی آنھا را مرتب و طبقھ بندی نکردهایم (یعنی ننوشتھنکرده

 مناسب در مواقع مورد نیاز از آنھا بھره ببریم.

  
  : دوم تمرین

ھای خود را در پنجره جوھری تعریف کردید از خود بپرسید کدام یک از اینھا قابلیت تکیھ و پس بعد از اینکھ توانمندی

پررنگ سازی بھ منظور ساخت وجھھ عمومی من را دارد و فھرستی از آنھا تھیھ کنید. معموال این فھرست شامل سھا 

ھای خودتان است و کھ قصد شما جلب توجھ دیگران بھ توانمندینیست. توجھ داشتھ باشید  چھار مورد است و طوالنی 

 تابد. ھرچقدر ذره بین توجھ را متمرکزتر کنید نور بیشتری بر توانمندی شما می

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ایم. بدیھی ست نکات مھم کھ باید ھا و بودن شما را در زیر بیان کردهیف توانمندیسھ نکتھ اصلی در تعر

توانید با مراجعھ بھ فھرست منابع در انتھای این جزوه مطالب مورد توجھ قرار گیرند بسیار زیاد ھستند و می

 بیشتری بیابید.

دارید توانمندی مورد نظر را آنقدر نکتھ مھمی کھ ھمواره باید بیاد داشتھ باشید این است کھ شما نیاز  .۱

توانید ھشت رشتھ تحصیلی متمرکز انتخاب کنید کھ از کلی گویی بھ دور باشد. در واقع شما نمی

ھای تحصیلی یا مھارتی خود اعالم کنید و بگویید در تمامی آنھا کامال متفاوت را بھ عنوان زمینھ

توانید مردم کشور خواھید پرداخت اما می ھا بھ حل مشکالت تمامیسرآمد ھستید و در این حیطھ

اولویت ھایی انتخاب کنید کھ در عین اینکھ دربرگیرنده جمع کثیری از مردم جامعھ است قشر خاصی 

ھایی کھ بر روی آنھا وجھھ را پررنگتر کند و حمایت آنھا را بھ خود جلب کنید. انتخاب توانمندی

و متمرکز باشد. برای این کار بھ مسائل روز جامعھ  شود باید کامال ھدفدارعمومی فرد ساختھ می

توجھ کنید و ببینید کدام مسالھ در حال حاضر در تخصص شماست. گفتن اینکھ تخصص من جوانان 

است بسیار کلی گویی ست ولی اینکھ شما اعالم کنید مثال با توجھ بھ توانمندی تحصیلی و مھارتی 

تواند ئل کاری و ایجاد شغل جوانان تمرکز خواھم کرد میبر روی مسا فعلی من بھ عنوان کارآفرین 

شعار انتخاباتی خوبی باشد. مثالی از یکی از کاندیداھای انتخابات نمایندگی مجلس این است کھ در 

اند کھ من ای ذکر کردهبرابر سوال اینکھ چرا مردم باید بھ شما رای بدھند بدون ھیچ توضیح اضافھ

سازد کلی گویی نامناسب در بطن خود این مسالھ را بھ ذھن متبادر می متخصص و متعھد ھستم. این

) یکی از موسسان Sean Adamsکھ آیا دیگر رقبا متخصص و متعھد نیستند؟ بھ قول شان آدامز (

ھای او بدانیم درست اگر مسئول، کاردان و با استعداد بودن یک فرد را ویژگی شرکت آدامزموریوکا 
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شتن چھار چرخ را برای خودرو ویژگی بھ شمار آوریم یعنی حداقل ملزوماتی مانند این است کھ دا

کند چیست؟ توانایی العاده را از بقیھ متمایز میکھ باید وجود داشتھ باشد! اما خصوصیتی کھ فرد فوق

گیرانھ آنھا، عامل ھای منحصر بھ فرد و شخصی خود و پرورش سختشناخت صفات و ویژگی

 ستھ از دیگر مردم است.جداکننده افراد برج

نکتھ قابل توجھ دیگر اینکھ شما باید بر روی مسائلی تمرکز کنید کھ پوشش جمعیتی خوبی را در بر  .۲

بگیرد. قراردادن شعار انتخاباتی بھ عنوان تمرکز بر مسائل معیشتی جوانان گرچھ بسیار پرطرفدار 

خاصی اختصاص دھید عمال جذابیت خواھد بود، اگر آن را فقط بھ جوانان مدرسھ خیابان یا محلھ 

کنید باید در عین شفافیت و محدود بودن گروه ای کھ انتخاب میخود را از دست خواھد داد. حیطھ

ھای بزرگتری را بھ خود جلب کنید و نشان دھید کثیری از افراد را در بر بگیرد تا حمایت گروه

فردی. یک مثال از تمرکز نامناسب  ھای شخصی ودغدغھ شما دغدغھ ملی ا ست و فراتر از دغدغھ

تواند این باشد کھ شما شعارھای خود را مبتنی بر جنسیت انتخاب کنید. اگر شما بگویید تمرکز می

من فقط بر مسائل زنان یا دختران جوان تمرکز خواھم کرد (گرچھ مسائل زنان یکی از مھمترین 

رای دھندگان کھ زن نیستند را با خود مشکالت فعلی جامعھ است) احتماال حمایت قسمت اعظمی از 

نخواھید داشت. رجوع کنید بھ شعارھای انتخاباتی کاندیداھای اخیر مجلس (بانوان) کھ ھمگی بر 

اولویت خود را بر روی مسائل زنان  اند مھمترین اند و گفتھانجام کارھایی برای زنان تاکید کرده

توان مسالھ محدودسازی سیار متنوع و زیادند میخواھند گذاشت. گرچھ دالیل رای نیاوردن افراد ب

 مطالبات و مخاطبین را یکی از عوامل تاثیرگذار برا رای این افراد دانست.
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موضوع دیگری کھ باید در انتخاب اھداف و معرفی خود بھ خاطر داشتھ باشید این است کھ بھتر  .۳

اعالم اینکھ چون زن دیگری  ھ با کمبود. مثال است حضور خود را با دالیل مثبت و اجرایی گره بزنید و ن

کند ولی اگر این از شھر من کاندیدا نشده نبود من بھ میدان آمدم در نھایت بر نگاه محدود کننده شما تاکید می

موضوع را بھ صورت مثبت ارائھ دھید و بر توانمندی مشخصی کھ دارید و گره از مشکالت مردم شھرتان 

ھای مربوط بھ منابع طبیعی و کنید (مثال بگویید با توجھ بھ تخصص من در رشتھباز خواھد کرد اشاره 

ھای مناسب بھره ببرم یا از توانم از دانش و تجربیاتم در جھت اجرایی سازی پروژهشرایط آبی کشور می

و مفیدتری ھای نامناسب جلوگیری کنم) بار معنایی تبلیغاتی شعارھا و اھدافتان وزن بیشتر پیاده سازی پروژه

 خواھد یافت.
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کند کھ این روزھا برای ساخت یک وجھھ متخصص ساختن وجھھ شخصی بھ خوبی اشاره می کارا فرنس

ھای خود بھ شیوه کارآمد ھر فرد نیاز دارد خود و روابط شخصیش را مدیریت کرده و از توانمندی شخصی

بھتر  مناسب برای ساخت روابط عمیق و پایدار بھره بگیرد. شاید مثالی از حوزه بازاریابی این مفھوم را 

ی مھم بازاریابی و ارتباط بشکافد. سالھا پیش ابتدا محصول، سپس خدمات و بعد خلق تجربھ بھ عنوان کلیدھا

با مشتری معرفی شدند اما در سالھای اخیر ساختن روابط و خلق فضایی کھ فرد بر طبق نیازھای مشتری 

بھ ارائھ انچھ کھ درخواست شده است بپردازد مورد توجھ بیشتری قرار گرفتھ است. در چنین فضایی 

یابند. بھ ھمین ھا اھمیت چندبرابر میھ توانمندیھای ارتباطی و نحوه ابراز و ارائشخصیت فردی، توانمندی

شکل در علوم سیاسی و ساخت وجھھ عمومی اشخاص نحوه ساخت ارتباط با مردم و مدیریت روابط شماست 

 کند. کھ وزن سیاسی تان را در بین مردم تعیین می

ادی در ساختن وجھھ عمومی در حضور انتخاباتی نیز مسالھ ارتباطات و ساختن روابط با افراد تاثیر بسیار زی

شما دارد. توجھ داشتھ باشید کھ ساختن وجھھ عمومی یک گام از ساختن تصویر ذھنی و برداشت دیگران 

در رود. با ساختن وجھھ عمومی عالوه بر ساختن تصویر دلخواه خود در اذھان عمومیاز شما بھ جلوتر می

طفی فکری برقرار کرده و بھ شما وفادارند (بھ شما نھایت شما افرادی خواھید داشت کھ با شما ارتباط عا

کنند). در واقع اگر بھ وجھھ عمومی خود بھ چشم دھند و از شما بھ صورت علنی و پنھان حمایت میرای می
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توان گفت نحوه کاالیی نگاه کنید کھ باید خریدار مورد نظر را متقاعد بھ خرید آن (رای دادن بھ شما) کند می

مردم عادی، مراکز قدرت و پشتیبان ھای جریان ساز تعیین کننده برنده شدن یا نشدن (رای  ارتباط شما با

اوردن یا نیاوردن) شماست. برای ساختن این روابط و ایجاد یک تعامل تجربی مثبت با دیگران نیاز دارید 

اری بر اذھان ھای مشخص درازمدت تعریف کرده از اھرم ھا و ابزارھای متفاوتی برای تاثیرگذاستراتژی

عمومی و ساخت روابط مداوم و پویا با رای دھندگان بھره ببرید. موضوع این درس و درسھای آتی بھره 

 بردن از این اھرم ھاست.

 ھا:گام اول تعریف نشانھ

ھای کالمی، دیداری و شنیداری ھمراه است. ھر کاندیدا حضور کاندیداھا در رقابت ھای انتخاباتی با نشانھ

ھای بصری و اند برای کمپین انتخاباتی خود رنگ، شعار، ھدف و نام انتخاب کند و با مدیریت جنبھباید بتو

شنیداری بھ بھترین شکل در اذھان عمومی نام خود را حک کند. اگر در حزب خاصی عضو ھستید و بھ 

صمیم حزب شوید ممکن است نیاز داشتھ باشید در بعضی قسمتھا از تنمایندگی از حزب وارد رقابت می

کنند و بھ کنش ھای شما معنا پیروی کنید ولی اگر مستقل باشید این انتخاب ھا اھمیت بیشتری پیدا می

ھای دیگر با جزییات و بایھا و دنبایدھای انتخاب نشانھ (لوگو)، شعار و جزییات بخشند. شما در درسمی

 کنیم کھ:دیگر آشنا خواھید شد ولی در این درس تنھا اشاره می

ای بسپارید چون ترجیح اصلی این است کھ لوگوی خود را عوض نکنید و وگوی خود را بھ طراح حرفھل

 تا آخر ھمان لوگو در تمامی بروشورھا و تجمعات و بنرھا و دنیای مجازی معرف حضور شما باشد.
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طرح مورد نظر  ای و مرتبط انتخاب کنید. دقت کنید رنگ انتخابی ولوگو را ساده و ترجیحا خوانا، تک کلمھ

شما قبال برای حمایت سیاسی از فرد دیگری بھ کار نرفتھ باشد. در تحقیقی کھ از تاثیر رنگ در بازاریابی 

ھای شتابزده درباره نام (اعم از محصول، خدمات و...) تنھا بر قضاوت ٪۹۰ انجام شد نتایج نشان دادند 

اساس رنگ آن بوده است. دقت داشتھ باشید کھ لوگوی شما نقش مھمی در معرفی برند وجودی شما بازی 

گذارند. ھا بر نظر و دید افراد از ھویت برند موردنظر تاثیر میدھند کھ رنگکند. مثال مطالعات نشان میمی

دھد و این نشان از اھمیت رنگ در تشکیل ھویت ھایی کھ قابل تشخیص ھستند را ترجیح میغز ما برندم

ھایی استفاده کنند کھ شود کھ در طراحی لوگو از رنگھای تازه توصیھ میبرند دارد. بھ ھمین دلیل بھ برند

کنند، آنھا رنگ ھای آبی استفاده میگشان متمایز کند. مثال اگر ھمھ رقبا از رنآنھا را از رقبای شناختھ شده

بنفش را انتخاب کنند. مثال: انتخاب رنگ غالب بنفش (رنگ انتخاباتی آقای روحانی) بھ نشانھ حمایت دولت 

 .روحانی از کاندیدا
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ھای مجازی خوانا و مشخص باشد. از ھای چاپ شده و ھم در شبکھفونت انتخابی در لوگو باید ھم در برگھ

درھم تنیده و غیرمعمول خودداری کنید. ھرچقدر لوگوی ساده تری داشتھ باشید در ادامھ راه فونت ھای 

 شود.امکان حذف یا اضافھ کردن و تغییرات کوچک در آن بیشتر و راحت تر می

 

 

 

 

از جمالت طوالنی برای شعار تبلیغاتی خود بپرھیزید. جمالت را بین سھ تا چھار کلمھ انتخاب کنید. ببینید 

توانید با اسم و فامیل خودتان برای ساختن شعار مرتبط بازی کنید. مثال شعار انتخاباتی خانم دکتر طور میچ

 بود:» انتخاب عالی«عالیھ زمانی کیاسری برای تبلیغات 
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این است کھ گرچھ لزومی ندارد بھ مذھب در شعارھای خود اشاره کنید، شعارھای شما حتما باید  نکتھ مھم 

با شعائر مذھبی ایران ھمخوانی داشتھ باشد و ھرگز ضد شعائر دینی شعار ندھید. نمادھا یا کلماتی را انتخاب 

ینی بھ ھمراه نداشتھ باشند. ھمواره بھ ھای غیرعادی و جنجال برانگیزدکنید کھ یکتا باشند ولی ھنجارشکنی

ھستند و  یاد داشتھ باشید جمعیت کثیری از ایرانیان و احتماال تعداد زیادی از مخاطبین شما افراد مذھبی 

گرچھ نباید از تریبون ھای رسمی از تندروی و افراط گرایی حمایت کرد، از آنجا کھ شما نماینده این مردم 

لی مردم مذھبی نیاز دارید. این را ھم بھ یاد داشتھ باشید کھ گرچھ قسمتی از خواھید بود ھمچنان بھ ھمد

توانند مسیر و ھدف اصلی ھا میما زدودن تفاسیر غلط بھ نام دین است، جنجال ھا و حاشیھ وظیفھ تک تک 
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مایل را بھ بیراھھ ببرند و توجھ دیگران را از تمرکز بر مسائل مھم و اصلی بھ سمت ھیاھو و جوسازی مت

 کنند.

یک مثال از مجلس اخیر اتھاماتی ست کھ بھ سکینھ الماسی نماینده عسلویھ در مجلس دھم زده شد وبعضی 

از تندروھا و افراط گرایان او را بھ دلیل آغاز سخنرانیش با "بھ نام خدای رنگین کمآنھا" بھ تبلیغ 

وری کھ جرم ھمجنسگرایی در آن مرگ ای از بی توجھی بھ ھنجارھا در کشھمجنسگرایی متھم کردند، نمونھ

ای کھ از آن انتخاب شده بودند اشاره کردند و در میان مردم ھم حمایتھای است! در واقع ایشان بھ منطقھ

خوبی از شروع خوشایند و مھربانانھ ایشان شد. آفتاب و رنگین کمان از القاب استان بوشھر ھستند کھ 

اولین سخنرانی ایشان باشد ولی با اعتراض بعضی از افراد تعبیر توانست شروع زیرکانھ و جالبی برای می

دیگری برای آن منظور گردید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھر عمل و رفتار شما باید مبتنی بر منطق ھزینھ و 

دھید فایده باشد و با تحلیل موقعیت ھا قبل از اتخاذ ھر تصمیمی کھ احتمال عبور از ھنجارھای دینی را می

ھا و خطرات آن آگاه باشید و محاسبھ کنید کھ آیا قادر بھ پرداخت ھزینھ در برابر اعتراض افکار ریسکاز 

 عمومی ھستید یا خیر.

وجود جسارت در افراد نیست ولی منطقی  منکر لزوم  البتھ کھ تاکید ما بر حفظ آرامش و پیشبرد کارھا 

 ررسی شود و از ایجاد جنجالھای بی دلیل بپرھیزیم.است کھ قبل از کنش یا واکنشی ھزینھ و فایده ان ھم ب

ھای احساسی غافل نشوید ولی ھرگز از این ابزار از شخصی سازی پیامھا، تاکید بر ارتباطات انسانی و جنبھ

بھ صورت مستقیم و پررنگ استفاده نکنید. برترین و کاربردی ترین شعار موثر آنست کھ از ارزشھای 

 گرفتھ باشد.بنیادین فکری شما نشات 
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 تمرین:

 بھ این مثال استفاده از احساسات در خبررسانی نماینده بروجن در مجلس دھم، دکتر خدیجھ ربیعی دقت کنید:

 دکتر ربیعی در حالی کھ بغض گلویش را می فشرد گفت:

پول تخم مرغ سینھ ام آتشفشان درد است ، من با فقر و نداری و یتیمی درس خوانده ام ، مادرم ھر ھفتھ با جمع کردن 

ھزینھ تحصیل و رفت و آمد دانشگاھم را تھیھ میکرد اما ھیچگاه خود را بھ محرومیت نباختم و توانستم از جھت علمی 

 ھا مقالھ بھ زبان انگلیسی در اروپا و آمریکا بھ چاپ برسانمبھ جایگاھی برسم کھ ده

 ھای اتاقم را روشن نگھ میدارم  ای تھدید میکنند کھ بعضی شب ھا از ترس تا صبح چراغمرا بھ گونھ

 گفت :  سپس در حالیکھ چشم مھمانان نمناک شده بود 

 ای کاش االن پدرم زنده بود تا من نیز ...

 جملھ نا تمام ماند و در حالیکھ صورت خدیجھ از اشک خیس شده بود اتاق را ترک کرد. 

 یر مثبت خواھد گذاشت یا منفی؟بھ نظر شما این شیوه استفاده از ابراز احساسات بر مخاطبین تاث

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 گام دوم ارتباط با مراکز قدرت:

ھای قدرت شوند، داشتن بانک اطالعاتی خواھند وارد حیطھیکی از الزامات ارتباطی برای افرادی کھ می

قدرتمند و ایجاد روابط با افراد قدرتمند داخل حلقھ است. شما نیاز دارید از افراد صاحب نفوذ و قدرتمند 

ھای تحت نفوذ و سوابق فکری شان اطالعات الزم را ھ آنھا، حیطھھای ارتباطی و نزدیک شدن بشھر، راه

بھ دست بیاورید تا در مواقع الزم بتوانید از آنھا استفاده مناسب بنمایید. برای آشنایی با افراد خوشنام و بانفوذ، 

مایت آنھا گیرد تا با ھمفکری و حبرنامھ ریزی کنید و ببینید کدام یک از آنھا در جبھھ فکری شما قرار می

ھای کمپین انتخاباتی تعداد بیشتری از افراد را با خود ھمراه سازید. جدای از تبلیغات مستقیم کھ در برنامھ

ھای مناسب برای کسب حمایت ساختن ارتباط درازمدت و برد برد با افراد خود دارید یکی از استراتژی

ھای فکری دقت کنید کھ این افراد در حیطھ قدرتمند و صاحب نفوذ در حوزه خودتان است. برای این منظور

مخالف یا جناح ھای رقیب شما نباشند و سابقھ حمایت از مخالفین شما را نداشتھ باشند. واقعیت این است کھ 

ھرچقدر انتخابات در سطوح محلی تر و کوچک برگزار شود نقش حمایت ھای فردی در پیروزی کاندیداھا 

عنا نیست کھ از کسب ارای مردم بی طرف غافل شوید. تمرکز و انرژی شود ولی این بدین مپررنگتر می

خود را بر روی اول گروه موافقین و افراد کلیدی موافق و دوم مردم بی طرف متمرکز نمایید. اینجاست کھ 

توانید با بررسی کند. شما میتاثیر تعیین شفاف اھداف کلی فردی و اجتماعی شما اھمیتی صدچندان پیدا می

الی سوابق افراد بانفوذ کسانی کھ با شما قرابت و نزدیکی فکری بیشتری دارند برای تشکیل حلقھ حمایتی اجم

 خود برگزینید.
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 گام سوم ارتباط با نھادھای عمومی و مردمی:

حضور شما در مجامع عمومی و خصوصی در دو حیطھ حقیقی و مجازی قابل تعریف است. در گذشتھ 

ارد حریم قدرت شوند کافی بود حمایت چندین فرد خوشنام و معتمد محل را جلب افرادی کھ قصد داشتند و

کنند تا افکار عمومی ھم دنبالھ روی آنھا شود ولی امروزه با گسترش محیط ھای مجازی و دسترسی بیشتر 

افراد بھ اطالعاتی کھ بعضا ممکن است از کنترل ما خارج شده و حتی برای ما دردسرساز شوند، مدیریت 

رتباطات در دو جبھھ حقیقی و مجازی افکار عمومی را لھ و علیھ شما ھدایت خواھد کرد. افرادی کھ مایلند ا

بھ ھر شکلی وارد حیطھ کنشگری شوند باید حتما از حضور مشاور زبده برای حفظ امنیت مجازی اطالعاتی 

 خود بھره ببرند.

حضور حقیقی در مجامع و دیدارھای مردمی  در کنار مدیریت محیط ھای مجازی کھ بھ آن خواھیم پرداخت

ھم در ساختن وجھھ عمومی شما بسیار موثر است. طبق تحقیقاتی کھ اخیرا در دانشگاه بریتیش کلمبیا انجام 

ھای مختلف انتخاباتی بھ ھمراه خواھد شد مھمترین خصیصھ یک فرد سیاسی کھ برایش موفقیت در عرصھ

در مجامع عمومی عنوان شده است. این بدین معناست کھ شما  آورد شخصیت کاریزماتیک او و رفتارش

برای جذب آرای مردم ھمچنان کھ باید از ابزارھای مختلف ارتباطی بھره بگیرید، حضور در مجامع و 

مالقات حضوری با مردم را نیز نباید از یاد ببرید. بھ ھمین منظور برای جلب حمایت موثر و ساختن وجھھ 

تان باید تصمیم بگیرید کھ در چھ مجامعی، با چھ عنوانی و چگونھ حضور پیدا کنید. عمومی موردنیاز خود

تواند گردد مینحوه ارتباط سازی شما با دیگران و اطالعاتی کھ در مورد شما مستقیم یا غیرمستقیم منتشر می

 افکار عمومی را بھ سمت شما جلب کند و شما باید از این فرصت بھره مناسب ببرید. 
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ھای اجتماعی یکی از ھوشمندانھ ترین و در عین حال دادن بھ حضور در مکان ھای عمومی و فعالیتشکل 

ھای شماست. شما بھ عنوان کسی کھ بھ سالمت عمومی رفتاری جامعھ اھمیت چالش برانگیزترین فعالیت

ھای اجتماعی فعالیتاید؟ آیا دھد، تا بھ حال چھ مشارکتی در اداره جامعھ و روابط اجتماعی شھری داشتھمی

کنید؟ آیا عضو انجمن ھای خاصی ھستید؟ آیا ان جی او ھا یا نھادھای مدنی خاصی خاصی را پیگیری می

ھای اجتماعی خاصی را تا حال بھ کنید؟ آیا برنامھھای خیریھ شرکت میکنید؟ آیا در فعالیترا رھبری می

مدتھا پیش برنامھ ریزی شده باشند بھ ساختن وجھھ عمومی ھا کھ باید از اید؟ تمامی این فعالیتاجرا درآورده

توانید کنند. شما میشما از طریق ارتباط رودررو با مردم و آگاھی یافتن از مشکالت سطح جامعھ کمک می

با اطالع از این مشکالت خط مشی کلی خود، اھداف مورد نظر و راھکارھای مدنظرتان را تبیین کرده بر 

 ھای مربوط بھ راھگشایی آن مشکالت سرمایھ گذاری کنید. یروی معرفی توانمند

ھای حضور ھا و میتینگ ھای انتخاباتی شما باید بتوانید در زمینھدر واقع جدای از حضور در سخنرانی

اجتماعی موثر نیز پروفایل قابل قبولی از خود ارائھ دھید و عالوه بر صاحبان قدرت و نفوذ با مردم عادی 

ھا در نھایت باید در پروفایل ھای مجازی شما مشارکت جمعی داشتھ باشید. تمامی این فعالیت نیز ھمکاری و

اعم از وبالگ، وبسایت، صفحات فیس بوک یا کانالھای تلگرام منعکس شوند و تصویر یک کنشگر اجتماعی 

و قابل قبولی در  کند شما پیشینھ موفقسیاسی فعال را در ذھن مخاطب حک کنند. در واقع آنچھ کھ تعیین می

سازند و حرفھایی اید یا خیر در نھایت تصویری است کھ دیگران از شما در ذھن بقیھ میامور اجرایی داشتھ

ھای مربوط بھ سرمایھ گذاری گردند و نھ در حضور شما. بدین منظور فعالیتکھ در نبود شما رد و بدل می

ھای سیاسی خود آغاز کنید. در جمع ھا فعالیت بر روی وجھھ عمومی خود را از مدتی بسیار پیشتر از

حضور فعال داشتھ باشید و مسوولیت ھایی را بھ عھده بگیرید کھ نشان از توان اجرایی شما و پیشبرد 
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دھد کھ در نھایت ھای مدون شده دارند. این امر بھ شما فرصت بررسی موثرتر نیاز مردمی را میبرنامھ

 شما رای بدھند.قرار است حامی شما باشند و بھ 

 
 : اول تمرین

ھا، لوگوھا و شعارھای باره نمادھای استفاده شده در انتخابات پیشین در شھر خود تحقیق کنید. فھرستی از رنگدر

ھای قبلی انتخاب شدند تمرکز بر چھ مشکالتی را در تبلیغات خود با تاکید انتخاباتی تھیھ کنید و ببینید کسانی کھ در دوره

اند؟ آیا مشکالت جدیدتری مشکالت واقعی ھستند؟ چند درصد آنھا حل شده اند. بھ نظر شما چقدر اینبیشتر عنوان کرده

رسد؟ آنھا را فھرست کنید و در حضورھای مردمی اجتماعی خود در مورد آنھا از مردم در حوزه خود بھ نظرتان می

 عادی و مسوولین موردنظر نظرسنجی کنید تا وزن مشکالت موجود را تخمین بزنید. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ھای مربوط را استخراج کرده ببینید چقدر در ھای علمی و اطالعاتی دسترسی دارید با تحقیق بیشتر دادهاگر بھ داده

 ھا انجام گرفتھ است؟رسانی مناسب در این زمینھواقعیت با برداشت مردم متفاوت است؟ آیا اطالع 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 : دوم تمرین

ھای ارتباط سازی با آنھا را بررسی نمایید. رستی از افراد ذی نفوذ و مراکز قدرت در شھر خود تھیھ کنید و راهفھ

ھای ارتباط گیری با افراد شناختھ شده و موثر در شھر، اطالعات مفید در مورد پیشینھ و فھرست شما باید شامل راه

توانید راه ورود بھ حیطھ افراد مورد شد. با این اطالعات بھتر میھای نفوذ آنھا در جامعھ باسوابق کاری آنھا و حیطھ

نظر و جلب حمایت آنھا را پیدا کنید. سعی کنید برای شناسایی بھ آنھا از شیوه معرفی فرد بھ فرد استفاده کنید. جستجو 

 رید؟نمایید ببینید آیا در میان دوستان و آشنایان خود کسی را برای معرفی بھ افراد ذی نفوذ دا

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 : سوم مرینت

اید را بنویسید و نتیجھ ھر پروژه را نیز ذکر کنید. مثال اگر در ھای اجتماعی کھ تا کنون انجام دادهفھرست فعالیت

آن  اید میزان کمک جمع شده و نحوه اختصاص پول ای شرکت کردهھای خیریھ جمع آوری کمک مالی در پروژهفعالیت

 توضیح دھید.  را بھ نیازمندان 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ھای قدیمی مانند روزنامھ ھای متفاوتی نقش رسانھدر ارتباطات امروزین نرم افزارھا، اپلیکیشن ھا و برنامھ

ھا ھمچنان بھ دلیل برد باال و مخاطب فراوان اند. گرچھ ھر دوی این رسانھو صدا و سیما را کمرنگتر کرده

دھند کھ ع سرنوشت ساز ھستند، روندھای اخیر ارتباطی بھ خوبی نشان میتاثیرگذار و در بسیاری از مواق

روند. این ھای قدیمی گرفتھ و با سرعت بھ پیش میھای اجتماعی انحصار را از دست رسانھچگونھ شبکھ

د و انبخشند محبوبیت بسیاری یافتھای و ھیجانی میھا بھ دلیل اینکھ بھ افراد اجازه ابراز تفکرات لحظھشبکھ

کنند. شما نیز حتما با موارد زیادی از تاثیرات مثبت در جھت دھی افکار عمومی نقش پررنگی بازی می

ھای فردی در ساختن محبوبیت افراد و یا برعکس منفور ساختن آنان شھروند خبرنگاری و اطالع رسانی

تواند در موجھ ساختن ی میاید. در چنین شرایطی استفاده ھوشمندانھ از این ابزار ارتباطبرخورد داشتھ

حضور شما و تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم برای جھت دھی بھ افکار عمومی نقش بسزایی بازی کند. چنانکھ 

در آخرین انتخابات نمایندگی مجلس دیدیم بسیاری از کاندیداھا با شروع فعالیت انتخاباتی خود دست بھ تاسیس 

رساندند. حتی در ھایشان را از این طریق بھ دست ھوادارانشان میزدند و اخبار فعالیت کانالھای تلگرامی

توان بھ حضور اکانت ھای اطالع رسانی منسوب بھ رئیس جمھور، وزیر امور ھای باالی دولتی نیز میرده

 ھایی مانند توییتر و تلگرام اشاره کرد. خارجھ و معاون امور زنان و خانواده رییس جمھور در شبکھ
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اید بھتر است ھر چھ زودتر دست بھ ھای خود نداشتھتا بھ حال پایگاھی برای انعکاس فعالیت شما نیز اگر

کار شوید و قدم ھای اول را برای ساختن برند شخصی خود بردارید. اما قبل از حضور در محیطھای مجازی 

 بھتر است نکات مھم زیر را مرور کنید:

ھای اجتماعی شرایط حضور دو طرفھ را برای ز شبکھالف) نحوه حضور خود را تعریف کنید. بسیاری ا

توانید در آنھا بھ گفتگوی شنیداری، دیداری یا نوشتاری بپردازید ولی کنند کھ میشما و مخاطبین فراھم می

در عین حال بعضی فضاھا مانند کانال ھای تلگرامی تنھا شرایط اطالع رسانی و حضور یک طرفھ را 

حالت این فضاھا نقش بسزایی در اطالع رسانی و ساختن تصویر شخصی شما  سازند. در ھر دوفراھم می

 کنند.ایفا می

اند وبالگ شخصی خود را داشتھ باشند و در بعضی از نمایندگان مجلس و کاندیداھا در دوره قبل ترجیح داده

خود را  ھای جاری اطالع رسانی کنند مانند دکتر عالیھ زمانی کیاسری کھ وبالگ شخصیمورد پروژه

نماینده زن مجلس نھم شورای اسالمی در دنیای  ۹تن از ۳  اند. دارند. بعضی نیز وبسایت را ترجیح داده

 ۹یک از اما ھیچ مجازی فعال بودند و وبسایت داشتند (مھناز بھمنی، اللھ افتخاری و شھال میرگلوبیات) 

 فعالیت نداشتند. » اینستاگرام«و » سبوکفی«ھای اجتماعی نظیر نماینده زن مجلس شورای اسالمی در شبکھ

اند مانند کانال تلگرامی خانم مافی ھای اطالع رسانی تلگرامی بسنده کردهلبعضی دیگر نیز بھ داشتن کانا

فرماندار سابق شمیرانات و نماینده مجلس دھم، دکتر فاطمھ حسینی نماینده مجلس دھم.برخی دیگر مانند خانم 

  اند (شکوه حضور). ار خاصی برای معرفی خود اراده کردهھاجر چنارانی نرم افز



 ساخنت وجهه عمومی | 30
 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

خوبی ارتباطات دوطرفھ دریافت مستقیم اخبار شھروندی، انتقادات و پیشنھادھا مردمی و اطالعات میدانی 

سازد در برابر اتفاقات جاری در مواقع الزم سریعترین واکنش را نشان دھید و کنترل ست کھ شما را قادر می

تواند در حکم شمشیر دو دم در صورت مدیریت دست گیرید. در عین حال این ارتباط می اوضاع را بھ

ھای مجازی را از دست شما خارج کرده و اتفاقات را نشدن، کنترل اتفاقات و بازتاب واکنش شما در شبکھ

بسیار حساب شوند باید گردد اطالعاتی کھ منتشر میبھ سمت ناخوشایندی ھدایت سازد. از این رو توصیھ می

شده و ھدفدار باشند. از انجا کھ شما نیاز دارید برای ساختن وجھھ عمومی خود حتما از دنیای مجازی بھره 

بگیرید پیشنھاد ما بھ شما اینست کھ حتما از مشاور مخصوص مدیریت محتوای مجازی کمک بگیرید و در 

 تعیین استراتژی حضور خود با آنھا مشورت کنید.

توانید از یک وبالگ یا وبسایت یا صفحھ فیس بوک و یا کانال تلگرام ساده و اط سازی میبرای شروع ارتب

ھایتان شروع کنید و کم کم فعالیت تان را گسترش دھید. ھر ابزار ارتباطی شرح نوشتاری و تصویری فعالیت

یت و شرط دوم را کھ برگزینید باید در نظر داشتھ باشید کھ شرط اول حضور در دنیای مجازی رعایت امن

اطالع رسانی مناسب است. یک اطالع رسانی مناسب ضمن اینکھ در کوتاه ترین زمان ممکن آخرین اخبار 

را در اختیار افراد قرار میدھد، از جار و جنجال پرھیز کرده، حدود اخالقی را می شناسد و از صحت و 

 سازد مطمئن است.سقم دقیق اخباری کھ منتشر می

سپارند. شما نقش مدیریت اطالع رسانی در دنیای مجازی را بھ مدیران روابط عمومی میدر ایران معموال 

ای ابزار ارتباطی خود در دنیای مجازی را فعال سازید. فراموش توانید با ھمکاری فرد آگاه و با تجربھھم می

در جوانان تواند جریان حمایتی قوی مخصوصا نکنید ارتباطات مجازی شما در صورت مدیریت شدن می

 تواند بھ دشمن شما تبدیل شود. ایجاد کند ولی اگر درست مدیریت نشود بھ راحتی و با کوچکترین لغزش می
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در ھر صورت یادگیری اطالعات پایھ برای حفظ امنیت مجازی شما جزو اولین قدمھای ھر فرد کنشگر در 

ای برای ارائھ اصول رس گفتار جداگانھرود. از انجا کھ ما در این سری درسھا ددنیای سیاسی بھ شمار می

کنیم کھ اوال مراقب عکسھا ایم، اینجا تنھا بھ ذکر این نکتھ بسنده میامنیت مجازی برای شما در نظر گرفتھ

) و ماجرای مینو خالقی را بھ یاد آوریداید باشید (ھای مجازی منتشر کردهو اطالعاتی کھ از قبل روی شبکھ

ثانیا در حد امکان تمامی ارتباطات خود را خالی از ھرگونھ پیام ھای شخصی و دردسرساز نمایید. مراقب 

ھای ھای تلفن و کامپیوتر خود باشید و ھمواره در تیم خود یک فرد توانمند و متخصص در زمینھدسترسی

 و امنیت را بھ ھمراه داشتھ باشید.ای تی 

 کنند:نکاتی کھ بھ ما در بھبود بھره وری فعالیت مجازی کمک می

 در فعالیت مجازی بھ دو حیطھ محتوای اطالع رسانی و تبلیغاتی توجھ کنید. 

ھای خودتان را در کنار اخبار مرتبط با اھدافی در بخش محتوا بھ یاد داشتھ باشید کھ اخبار مربوط بھ فعالیت

تواند این حس را در اید منتشر کنید. انتشار مستمر و بھ روز این اخبار میکھ از کاندیدا شدن خود بیان کرده

ر جریان است اشراف دارید و خواھید توانست مخاطب ایجاد کند کھ شما بر آنچھ در حال حاضر در جامعھ د

 مشکالت را دیده، بررسی و حل کنید. 

توجھ کنید کھ در وبسایت خود دو بخش جداگانھ برای اطالع رسانی  وبسایت خانم میرگلوبیات برای مثال بھ

ایجاد کرده و آخرین اخبار اجرایی را پوشش » زرندیھ«و » ساوه«دو شھر حوزه انتخابیھ او یعنی  در مورد 

ھای سیاسی، اقتصادی، فرھنگی،اجتماعی،استان دو بخش تخصصی دادند. در عین حال عالوه بر بخش

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/19/1068996/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-10-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/19/1068996/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-10-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4
http://mirgaloobayat.com/
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اند کھ نشان از توجھ و تمرکزشان بھ مسائل مربوط بھ نیز در وبسایت خود قرار داده» بانوان«و » سالمت«

 این دو حوزه است.

اید اید یا ھنوز شروع بھ ساختن وجھھ عمومی خود بھ صورت رسمی نکردهبھ حال فعالیت جدی نداشتھاگر تا 

اندازی کنید. این آوری محتوای گزینشی و مورد نظر خود راهیک سایت برای جمع پیشنھاد ما اینست کھ

در این سایت در  ترین شکل ممکن مشابھک وبالگ (و حتی خود یک وبالگ) باشد.تواند بھ سادهسایت می

ھا، ھا، مقاالت، نقل قولای، تصاویر اینفوگرافیککنار پیوندھای موجود بھ اطالعات شخصی و حرفھ

خوانید را پست ھایی کھ میھا و کتاببخش، سخنرانیھا، برندھا، کارھای الھامویدئوھای یوتیوب، پادکست

محتوای گزینشی  ینندگان (مشتریان بالقوه!) با ارائھھا) عالوه بر جذب بھا (یا وبالگکنید. این گونھ وبسایت

 کند."ھا برقرار میشما، ارتباطی قوی و صمیمی با آن

ھا و بازخورد مردم استفاده ھا و حضور خودتان در مجامع و برنامھتوانید از بریده سخنرانیبرای تبلیغات می

باشید کھ این تبلیغات بصری نقش بسزایی در کرده بھ صورت فیلم و عکس آن را منتشر کنید. بھ یاد داشتھ 

ھای خودتان و ھای شما خواھند داشت و بھتر است در تھیھ آنھا تمرکز را بر روی فعالیتمعرفی فعالیت

ھای بزرگ شخصی و تمرکز بر روی بازخورد دیگران قرار دھید و نھ شخص خودتان (از قرار دادن عکس

 توانید ھمدلی بیشتری با مخاطب ایجاد کنید.د). از این راه میچھره و شخص خودتان بھ تنھایی بپرھیزی
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ھایتان را ھا و بخش ھای مختلف فعالیتتوانید تمام این برنامھبا داشتن یک وبالگ ساده یا وبسایت شما می

 دھید.ای پوشش بھ صورت حرفھ

آدام گرنت در دفترگوگل  این ویدئوی سخنرانی توانید برای اطالع بیشتر از نحوه ایجاد ھمدلی بھمی

گوید (بھ نکات بخش کنند سخن میتوجھ کنید کھ در آن از مشخصات رھبرانی کھ ھمدلی ایجاد می

 انتخاب عکس توجھ کنید)

https://www.youtube.com/watch?v=-egUK2zaZlo
https://www.youtube.com/watch?v=-egUK2zaZlo
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دیدارھای حضوری چھ با سخنرانی شما ھمراه باشند و چھ بدون سخنرانی شما باشند در ساختن وجھھ عمومی 

ھمفکری با گروه  شما بسیار مھم و سرنوشت سازند. شما با شرکت در بعضی مجامع عمومی پیام ھمدلی 

کھ با ابراز تایید و ھمراھی ممکن است حمایت گروھی کنید. ھمچنانخاصی را بھ مخاطبین خود ارسال می

کھ نفوذ و منابع زیادی در منطقھ شما دارند را نیز بھ دست آورید. از این رو باید در تالش باشید حتی اگر 

یابید حضورتان در جھت شبکھ سازی ارتباطی با دیگران و علی سخنرانی ندارید و صرفا حضور می

موثر در آن جمع باشد. بھ خاطر بسپارید از مدتھا قبل از اعالم حضور خود در الخصوص افراد رده باال و 

رقابت ھای انتخاباتی باید تمامی مکالمات و ارتباطات شما در راستای شبکھ سازی ارتباطی و ایجاد تعامل 

رد اھم پویا با افراد مد نظرتان باشد. نکتھ مھم برای حضور موثر در مجامع اینست کھ باید بدانید در مو

مسائل روز چھ نظری دارید و چگونھ باید این نظر را بھ صورت مناسب و بھ دور از پرداخت ھر ھزینھ 

ھای کمتر و تندروتری را سیاسی بعدی ابراز کنید. ابراز نظرھای جنجالی و افراطی در نھایت حمایت گروه

دھند و ممکن است کنترل شان میبھ ھمراه خواھد داشت کھ در مواقع خطر معموال واکنشھای افراطی تری ن

 وقایع را از دست شما خارج سازند. 

پیشنھاد ما اینست کھ ترتیبی دھید از خالصھ مھمترین خبرھای روز و جریانات مردمی باخبر شوید و قبل 

از حضور در ھر جمعی نظرات خود را در مورد مسائل روز مرور کنید تا در صورت پیش آمدن ھر 
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توانید در ابتدای کار برای تمرین پختھ و کارشناسانھ در آن مورد ابراز کنید. شما میفرصتی بتوانید نظر 

خالصھ اخبار را بھ صورت تیتر برای خود یادداشت کرده و تحلیل کنید. این امر در گذر زمان حضور ذھن 

 سازد.و شیوه رفتاری مناسب را در خاطر شما مستحکم و عادی می
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 تمرین اول: 

بھ مدت یک ھفتھ فھرس����تی از پنج اتفاق مھم ھر روزدر دنیای خبر تھیھ کنید. ارزش و اھمیت خبری آنھا را بر اس����اس عناص����ر 

 ای از صفر تا ده وزن خبری بدھید.ھفتگانھ خبری بسنجید و بھ ھر کدام در دو حیطھ ملی و منطقھ

 دربرگیری اتفاق مھم

Impact 

 شھرت

Fame 

 بزرگی و فراوانی

Magnitude 

 مجاورت

Proximity 

 استثناء و شگفتی

Oddity 

 برخورد، اختالف، و تضاد

Conflict 

 زمان یا تازگی رویداد

Timelyness 

۱.        

۲.        

۳.        

٤.        

٥.        

 

 سپس بھ سواالت زیر پاسخ دھید:

 دارند؟ کدام یک از این خبرھا برای حوزه انتخابیھ شما اھمیت بیشتری

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 ھر کدام از این خبرھا چھ تاثیری بر روی فعالیت انتخاباتی شما خواھند گذاشت؟ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 آیا با توجھ بھ این خبرھا اھداف تعیین شده خود را تغییر خواھید داد؟ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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 تمرین دوم:  

 .پنج خبر مھم روزانھ در حوزه خودتان را ھر روز فھرست کنید و در انتھا ببینید بھ مدت یک ھفتھ  

اند؟ این کار را برای یک ماه تکرار کنید و فھرستی از مسائل مورد توجھ عموم در فراوانی بیشتری داشتھ اخبار  کدام 

 حوزه خود بسازید.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھمواره مھمترین عامل تعیین کننده اینکھ چھ بگویید و چگونھ بگویید مخاطبین شما 

مدعوین را بھ دست آورید تا بتوانید اھم نکات  ھستند. پیش از ھر حضور حتما اطالعات اولیھ مخاطبین و

سخنرانی شما برای جمع مھندسین  مد نظر آنھا را در مکالمات یا سخنرانی خود برجستھ و پررنگ کنید. مفاد 

ھای اصلی خود را حفظ خواھد کرد حتما باید دارای گفتار متفاوت و تاکید بر و جمع معلمان گرچھ شاھراه

ھای خاص ھر قشر و مطرح کردن مشکالت خاص اموش نکنید اشاره بھ توانمندینکات مختلفی باشد. فر

 تواند ھمدلی بیشتری در میان مخاطبین رقم بزند.انان می

نکتھ بسیار مھم دیگری کھ باید در ھنگام حضور در جمع ھای مختلف بھ خاطر داشتھ باشید ساده گویی و 

باید حضور پررنگ و فعالی داشتھ باشید حتما باید کالم  کم گویی ست. اگر سخنران مدعو نیستید ضمن اینکھ

ھای مختلف ھای طوالنی در گوشھ و کنار سالن برای گروهخود را کوتاه و ساده نگھدارید و از سخنرانی

کند (مثال مکث مردم بپرھیزید. این امر (کم گوی و گزیده گوی) بھ جذابیت حضور شما کمک شایانی می

کنید دیگران را معموال بھ تفکر وامی دارد). بھ مخاطب خود راز نظرات خود میھایی کھ در انتھای اب

اندیشیدن بدھید و از بمباران اطالعاتی بپرھیزید (توجھ کنید کھ بحث ما درباره حضور در مجامع قبل اجازه

کند. ق نمیھای تبلیغاتی ھمیشھ صدھا در مورد سخنرانیاز شروع رقابت ھای انتخاباتی ست و این استراتژی

 ایم.ھای سخنرانی تبلیغاتی را در دروس دیگر برای شما بیان کردهاستراتژی

ھای تبلیغاتی معموال نیاز اما اگر در جمعی بھ عنوان سخنران حضور دارید بھ خاطر بسپارید کھ سخنرانی

عالوه بر منطق احساسات دارند کوتاه، سریع و مجاب کننده باشند. از این رو باید آنھا را طوری تنظیم کنید کھ 

مخاطب را نیز درگیر مفاھیم خود سازند. استفاده از مفاھیمی چون امنیت ملی، حس وحدت و ھمکاری، 
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تعلق بھ آب و خاک، بھبود وضع معیشت و تامین آینده مالی (برای افراد بازنشستھ) و شغلی (برای جوانان) 

 شوند.ن احساسات مخاطب بیشتر استفاده میاز اھم مسائلی ھستند کھ برای ایجاد حس ھمدلی و غلیا

 

 ھای خود بھ نکات زیر توجھ کنید:در آماده سازی سخنرانی

محتوای یک سخنرانی جذاب بر سھ محور اصلی می چرخد: مجاب کنندگی، درگیر کردن احساسات و نشر 

 دانش الزم.

Logos, Pathos, Ethos 

احساسات مخاطبین را بھ سمت موردنظر خود برای  شما باید با دادن اطالعات موردنظر خودتان جریان

رسد در عمل بسیاری از گرفتن نتیجھ دلخواه ھدایت کنید. گرچھ در کالم این امر بسیار ساده بھ نظر می

روند. نکتھ مھمی کھ ھای سیاسی انتخاباتی بھ سرعت پس از شنیده شدن از یاد میھا و خطابھسخنرانی

شود تمرکز بر یک موضوع اصلی و تعدادی موضوع مرتبط با آن ھا میبھ خاطرسپاری سخنرانی باعث 

ھای شما باید بر تعداد محدودی از نکات مھم تمرکز کرده، در ھر سخنرانی موارد مرتبط با است. سخنرانی

مخاطب خاص را پررنگ کنند. بھ خاطر داشتھ باشید در سخنرانی خود تمام تاکید شما باید بر این موضوع 

چگونھ بھ حل مشکالت موجود خواھید پرداخت. با بیان مشکالت بھ صورت مختصر و درگیرسازی  باشد کھ

ھا آماده کنید و سپس با توانید اذھان عمومی را برای ارائھ کاریزماتیک راه حلاحساسات مخاطب می

ز این رو تک امیدوارسازی مخاطب بھ وجود راه حل در انتھای سخنرانی حس مثبت و امید بھ افراد بدھید. ا
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کنید در جریان سازی این فرآیند حائز اھمیت ھستند. ھر کلمھ باید ھدفدار و با قصد تک کلماتی کھ انتخاب می

 و منظور خاصی انتخاب شود تا بھ بھترین وجھ در ذھن مخاطب شما تاثیر بگذارد.

مسائلی کھ بھ جنجالھای سخنرانی خود را تا حد امکان ساده و معطوف بھ نکات اصلی نگاه دارید. از طرح 

قومیتی، مذھبی، نژادی و جنسیتی دامن می زنند بپرھیزید و ھرگز کسی را تحقیر نکنید. زبان پاکیزه، مثبت 

و شاد یکی از عوامل پایھ در جلب ھمدلی شنوندگان است. از گنجاندن داستآنھای کوتاه، مثلھا، اشعار و 

 ھای جالب غفلت نکنید.لطیفھ
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ارید با ارائھ در صفحات پیشین ذکر کردیم کھ بھ منظور ساختن وجھھ عمومی برتر از دیگر رقبا شما نیاز د

ھای خودتان بھ دیگران بقبوالنید شایستگی انتخاب شدن را دارید و از این راه تعریف مناسب از توانمندی

برای خود حامی و طرفدار بیابید. از مھمترین اصولی کھ برای جذب حامی باید مورد توجھ قرار داد شبکھ 

ھای مناسب برای جلب نظر اجرای استراتژیھای شما باید بر طراحی و سازیست. بخش بزرگی از فعالیت

 مخاطبین متمرکز باشد. راھکارھای پیشنھادی زیر شبکھ ارتباطی شما را گسترده تر و قویتر خواھند ساخت:

 شناسایی رھبران و افراد بانفوذ محلیاول: 

از شما  رھبران محلی کسانی ھستند کھ قدرت و نفوذ زیادی روی مردم عادی دارند و اگر حمایت خود را

اعالم کنند ھواداران زیادی برای شما بھ ارمغان خواھند آورد. برای آشنایی با این رھبران بھ ترتیب زیر 

 عمل کنید:

 ترتیبی دھید کھ بتوانید با این افراد بھ طور شخصی و رودررو مالقات کنید .۱

ھای خود با آنھا حرف بزنید تا از نظرات شخصی برنامھ ھا و خود را کامل معرفی نمایید و از انگیزه .۲

 ھایشان آگاه شوید. و موضع گیری
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در مورد اھداف اصلی خود و نیازھای مھم منطقھ با آنھا ھمفکری کنید و دقت کنید روی چھ مسائلی  .۳

 کنند.تاکید می

 د را بھ صورت علنی و برای عموم اعالم کنند.از آنھا درخواست کنید حمایت خو .٤

 ای حاوی تایید خودتان، عکس یا ویدئویی برای تبلیغات موثرتر بگیرید.با رضایت آنھا جملھ .٥

ھا، ھای جمعی رسمی مانند نمایشگاهھای آمد و شد معمولشان (مخصوصا برنامھبا آنھا بھ مکان .٦

 ھم از این حمایت آگاه شوند. بروید تا افراد دیگر ھا و سمینارھا) افتتاحیھ

ای بیابید. مھمترین اقشاری کھ بھ محبوبیت شما از بین مردمان ھر قشری برای خود حامی و نماینده .۷

ھای سیاسی مطرح، اساتید دانشگاه، نمایندگان انجمن ھای صنفی کمک خواھند کرد عبارتند از چھره

کسانی را جلب نمایید کھ خوش سابقھ مختلف، تجار، بازیگران و ورزشکاران. دقت کنید حمایت 

بوده در انتخابات قبلی از افرادی با خط مشی متفاوت یا متضاد با شما حمایت نکرده باشند. این نکتھ 

کند. در اعالم حمایت این افراد از خود در مورد حمایت سیاسیون و علمای دینی بیشتر صدق می

ھا روبرو نشوید. برای ایت نامناسب با ریزش رایابتدا بھ طیف مخاطبین خود دقت کنید تا با یک حم

ھایی کھ از سید محمدخاتمی و سیدحسن توان بھ نقل قولمثال افراد سیاسی موجھ با پشتوانھ مردمی می

ھای حمایت ورزشکاران و ھنرمندان خمینی برای لزوم شرکت در انتخابات ذکر شد اشاره کرد. مثال

ن از فاطمھ حسینی و بھنوش بختیاری از طاھره پورشمسیان در انتخابات اخیرحمایت حمید سوریا

 بود.
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 مثال برای کمپین و حمایت افراد سرشناس:

 کمپین #من_با_اعتماد_رای_میدھم از روز یکشنبھ با اولین پست در اصالحات نیوز کلید خورد. 

پس از شروع، این کمپین مورد استقبال افراد فرھیختھ و مشخصاً ھنرمندان معروف سینما و تلویزیون 

 قرار گرفت.

 پین بیش از سھ میلیون نفر بازدید کننده داشتھ است. ھای صورت گرفتھ، این کمطبق اخرین بررسی

 اند عبارتند از :ھ از این کمپین اصالح طلبی استقبال کردهظھنرمندانی کھ تا این لح

 . ھنگامھ قاضیانی ۱

 .سامان مقدم۲

 .الھام کردا۳

 .آزاده صمدی٤

 .امیر جعفری٥

 .رضا کیانیان ٦

 .بھاران بنی احمدی۷

 .علی کریمی۸
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 تھیھ فھرستدوم: 

ھای اجتماعی، آموزشی و سیاسی منطقھ ھای مخصوص فعالیتفھرستی از ان جی اوھا، مراکز خیریھا مکان

توانید اسپانسر مالی تبلیغی شوید یا ھای آنھا را رصد کنید و ببینید در کدام برنامھ میخود تھیھ کنید. برنامھ

ھای کوتاه مدت برگزار نار یک ساعتھا کارگاهھای آموزشی بھ صورت سمیسخنرانی ترتیب دھید. برنامھ

ھا دعوت کنید تا با رونق بیشتری برگزار شوند. برای موثرتر شدن کنید. افراد حامی خود را بھ این برنامھ

نحوه اطالع رسانی برنامھ نقشھ و راھکار اجرایی تعریف کنید. اھداف خود و نیازھای منطقھ را در حین 

 کنید.آموزش و سمینار یادآوری 

ھا برای جلب اعتماد دیگران و ثابت کردن اھمیت داشتن مسائل جامعھ از دید شما فراموش نکنید این فعالیت

اند. پس بھ صورت فعال در آنھا شرکت کنید؛ صرف طرح مشکالت از دید شما کافی نیست، ترتیب داده شده

پرسش و پاسخ برگزار کنید و  ھای مشخص ارائھ دھید، با مردم جلسھنظرات خود را بھ صورت برنامھ

ھمواره از برگزاری این رویدادھا فیلم و عکس و خبر تھیھ کنید تا در مواقع موردنیاز از آنھا بھ مناسب 

 ترین نحو استفاده کنید.

 منتسب ساختنسوم: 

گرچھ منتسب ساختن خود فقط بھ یک گروه و تفکر خاصی ممکن است از تعداد آرای مردمی شما بکاھد و 

ھای مختلف حمایت آنھا را بھ خود جلب کنید کارھایتان دکننده باشد، اگر بتوانید با انتساب خود بھ گروهمحدو

ھای خاصی مانند زنان، مھندسین، کارگران یا معلمان معموالدر انتخابات پیشین رود. گروهراحت تر پیش می

 اند.مورد توجھ بیشتری قرار گرفتھ
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ھ بھ مشکالت و کمبودھای قشر خاصی تعریف کنید و در ھنگام سخنرانی یا توانید اھداف خود را با توجمی

توانید از ھا و راه حل ھای خود تاکید نمایید. مثال اگر سابقھ تدریس دارید میارتباط سازی بر فایده برنامھ

د. ھدف حمایت دانشجویان، اساتید، معلمان و مدیران مدارس بھره مند شوید و مشکالت آنھا را بررسی نمایی

 ھای قدرتمندتر است.اصلی جذب تعداد بیشتری از مخاطبان و حمایت گروه

ھاست. بھ یاد داشتھ باشید ھر نکتھ مھم در این میان حضور موثر و فعال شما در تمامی این جمعھا و فعالیت

ی مثبت و تواند در مبارزات انتخاباتی علیھ شما بھ کار گرفتھ شود پس در ھر شرایطجملھ و کالم شما می

معتدل اظھارنظر کنید و در عین مصمم بودن فروتن باشید. قضیھ سخنان آقای قاضی پور در یک جمع 

ھا نمونھ خوبی ست از خصوصی در مورد زنان و دیگر نمایندگان و واکنش افکار عمومی بھ این حرف

رگز بھ خیال اینکھ جمع کند. در دنیای موبایل و دوربین و اینترنت ھخطری کھ ھر لحظھ شما را تھدید می

 کنید نباید در جمع عمومی کشوری بیان کنید مطرح نسازید. خصوصی است مطلبی را کھ فکر می

اید و و در انتھا فراموش نکنید کھ دو نکتھ در ساختن وجھھ عمومی شما بسیار مھم ھستند؛ اینکھ چھ کرده

گذارید. در انتخاب ابزار نحوه نمایش می ھای خود را در معرض نمایشاینکھ چگونھ دستاوردھا و برنامھ

ھای آتی خود دقیق، سختگیر و منظم باشید. ھر ابزاری کھ برای ارتباط دستاوردھا و نحوه ارائھ برنامھ

ھای شما، سخنان، کنید باید بھ طور منظم و ھدفمند بھ روز شود و شرحی مبسوطی از فعالیتانتخاب می

صورت نوشتاری، صوتی و تصویری در اختیار مخاطب قرار دھد. ھرگز ھا و دستاوردھایتان را بھ نوشتھ

ھای ھای خود را محدود جمع ھای خاص نکنید و سعی کنید اقبال عمومی را بھ دست آورید. خواستھفعالیت

اصلی و کالن خود را فراتر از مذھب، جنسیت و نژاد بیان کنید و بھ تمامی جوانب و پیامدھای احتمالی 

 خود مسلط باشید.نظرات شخصی 
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  خوانش شخصی:
 راھکارھایی برای تعامل با افرادی کھ مشتاق تغییر نیستند!

 

شوند مھم است بدانند کھ با چھ موانع و مشکالتی ھای اجتماعی سیاسی و کنشگری فعال میھنگامی کھ افراد وارد حیطھ

شوند نیز چنین ھا میوارد اینگونھ فعالیت روبرو خواھند شد و راھکارھای حل این مشکالت چیست. برای زنانی کھ

مسائل و مشکالتی وجود دارد و چھ بسا کھ بھ دلیل فرھنگ و سنتھای حاکم بر جامعھ پررنگتر ھم باشد. بدیھی ست کھ 

تا وقتی حیطھ عمل بھ دست خود افراد سپرده نشود و تجربیات الزم کسب نگردد انتظار رفتار بی عیب و نقص از آنان 

ھای خود توانند امکانی باشند برای شما کھ توانمندیواھی ست. از ھمین رو فرصتھایی مانند شورای شھر میزیاده خ

ھای مھم تر سیاسی آماده شوید. یکی از مھمترین را حین عمل بھ صورت مداوم گسترش دھید و برای حضور در عرصھ

ریت کردن افراد (چھ آنان کھ در کمپین شما با شما معضالت شما در این میان چھ قبل و چھ بعد از انتخابات نحوه مدی

کنند و چھ مخاطبین و حامیان شما) است. واقعیت این است کھ برای برخورد و اداره آدمھا فرمول مشخصی ھمکاری می

توانند بھ شما ایده بدھند چطور شرایط را مدیریت کنید و از وجود ندارد ولی راھکارھای عمومی وجود دارند کھ می

کنیم؛ تعامل با افرادی اتفاقی بھ نفع خود بھره ببرید. در فرصت کوتاه این درس ما تنھا بھکی از این موارد اشاره می ھر

 کھ مشتاق تغییر نیستند.

گیرد. در جامعھ پویا ھنجارھای ای ھنجارھای خود را از تاریخ، فرھنگ، جغرافیا و عوامل بسیار دیگر وام میھر جامعھ

ھا توان روزنھامل گذشتھ، حال و نیروھای بیرون از مرزھای ان جامعھ است. بدیھی ست کھ نمیاجتماعی حاصل تع

را بست و در وضعیت ایستا کشور را مدیریت کرد پس ناچاریم کھ در ھر لحظھ با موج تغییرات ھمراه شویم و از غرق 

ھراسند و در برابر تغییرات مقاومت از خود یشدن نجات یابیم. اما در واقعیت بسیاری از افراد از مواجھھ با تغییرات م

توان در چند دستھ کلی گروه بندی کرد. از آنجا کھ شما نیاز دارید چھ در کمپین خود و دھند. این افراد را مینشان می

چھ در برخورد با مردم دیگر از پس مشکالت ارتباطی بربیایید و این افراد ھم جزو مشکل سازترین ھا ھستند، 

 ھای مختصر برخورد مناسب با این افراد در پی توضیح داده شده است:راھکار
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کنند ھمھ چیز را می دانند و کنید کھ فکر میافراد ھمھ چیز دان. در بسیاری از جمع ھا بھ کسانی برخورد می.۱

کردن این باید در برابر ھمھ چیز موضع بگیرند و نظر خود را ابراز کنند. بھترین راھکار برای خلع سالح 

افراد اینست کھ نظرشان را بپرسید و از آنھا بخواھید دانش (نھ تصورات یا باورھا) خود را با دیگران در 

 میان بگذارند. طوری رفتار کنید کھ احساس ارزشمند بودن بھ آنھا دست دھد.

د سعی کنید آنھا را شونخط نگھدارھا. اگر با کسانی برخورد کردید کھ مانع جریان یافتن آزادانھ اطالعات می.۲

ای وارد نشود ولی در عین حال ھمیشھ مترصد با فرد دیگری جایگزین کنید تا بھ اطالع رسانی شما خدشھ

فرصت باشید تا در ھر موقعیتی اطالعات مورد نیازتان را از منابع دیگر دریافت کنید. سعی کنید از در 

خودتان جور کنید تا بھ شما اعتماد کنند. از آنھا بخواھید دوستی و رفاقت با آنھا درآیید و دوستان مشترکی برای 

 ھا نظر و پیشنھاد دھند.در مورد اتفاقات جاری و پروژه

روند و روند ھا. افرادی کھ ھمیشھ منتظرند بھ آنھا بگویید چھ کنند معموال از تصمیم گیری طفره میوابستھ.۳

کردن آنھا باشید. آنھا را در کنار فرد مصمم و توانمندی کنند. سعی کنید بھ دنبال توانمند کارھا را مختل می

 قرار دھید و از آنھا گزارش انجام کار بخواھید تا برای تصمیم گیری نھایی تشویق شوند

زنبورھای عسل. واقعیت این است کھ ھمھ ما فقط بیست و چھار ساعت در روز زمان داریم تعداد زیادی .٤

گویند سرشان شلوغ است و وقتی برای انجام کارھا ندارند را ترجیحا میوظیفھ و مسوولیت پس کسانی کھ دائم 

ای شان نیستید وگرنھ وقتی توانید تشخیص دھید کھ در اولویت ھای کاری رابطھاز خود دورکنید چرا کھ می

 توانید از آنھا بھ صورت ساعتیبرای حضور پیدا می کردند. اگر حضور این افراد برای شما اھمیت دارد می

 مشاوره بگیرید ولی کار اجرایی را بھ آنھا نسپرید.
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بینند. سعی کنید با این منفی بافھا. آدمھای زیادی دور و بر ما ھستند کھ ھمیشھ طرف تاریک ماجرا را می.۳

افراد زیاد معاشرت نکنید تا منفی بافی مدام آنھا شما را دلسرد نکند. در حضورشان چندین برابر مواقع دیگر 

توانم از نظرھای منفی این شخص در راستای احتراز بین و مثبت نگر باشید و از خود بپرسید چطور میخوش 

 از ریسک ھای ناالزم و احتیاط بیشتر استفاده کنم.

کنند و تکرو ھستند، نقش سرعت گیر ھا دنبال میخودبرتربین ھا. کسانی کھ منافع شخصی خود را فعالیت.٤

توانید از آنھا دوری کنید این افراد را در تیمی قرار دھید کھ رھبر قوی و ر نمیکنند. اگانرژی را بازی می

مستقلی دارد و کارھای اصلی و مھم را بھ آنھا نسپارید. بھ خاطر داشتھ باشید ھمیشھ از کسانی قدردانی کنید 

یکسان با ادب و احترام  اند و نھ کسانی کھ صرفا ادعای انجام آن را دارند. با ھمھکھ کار اصلی را انجام داده

 برخورد کنید تا این افراد فرصت خودبرتربینی را از دست بدھند.

کنند. ھا. افرادی کھ مایلند کنترل ھمھ چیز را در دست بگیرند معموال در دیگران دافعھ ایجاد میکنترل کننده.٥

در جمع مطرح کنند اما ھمزمان  با این افراد طرح دوستی بریزید و از آنھا بخواھید نظرات و پیشنھادھا خود را

از دیگران ھم بخواھید برای ابراز نظر و پیشنھاد آماده باشند. بھ آنھا رده و مقامشان را یادآوری کنید و در 

 ھای پایین تر ھم نظرخواھی کنید.حضور آنھا از افراد رده

گیرند موال دیگران را نادیده میخواھند معفرصت طلبھا. افرادی کھ امتیاز تمام دستاوردھا را برای خودشان می.٦

ھا بھ طور عام فراھم و ایده و موجبات نارضایتی را در تیم فراھم خواھند ساخت. فرصتی برای ابراز عقاید 

 کنید و اجازه ندھید کسی تمام منافع را بھ تنھایی بھ خودش اختصاص دھد.

دارند با بھ دست آوردن فرصت ھای بی اعتمادبھ نفس ھا. اکثر کسانی کھ جرات تصمیم گیری و پیشروی ن.۷

ناگھانی از سوی دیگر بام خواھند افتاد. برای این افراد مربی و ھمراه در نظر بگیرید تا اصول اولیھ را یاد 

 بگیرند و بتوانند در تیم کار کنند. اگر امکانش را دارید برایشان برنامھ آموزشی در نظر بگیرید.
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 توانید از منابع زیر ھم استفاده کنید: برای مطالعھ بیشتر می

 الف. درباره ی آداب شکل دھی برند سیاسی در کشورھای دیگر:

۱. http://adamsmorioka.com/ 

۲. acsp.ca/papers-https://www.cpsa-۲۰۱۳/Marland.pdf 

۳. b_n_796679.html-a-longer-no-is-http://www.huffingtonpost.com/2010/12/14/democrat 

٤. ruin_b_801848.html-concepts-political-wallechinsky/4-http://www.huffingtonpost.com/david 

٥. brands_n_1919697.html-obama-http://www.huffingtonpost.com/2012/09/27/romney 

٦. https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/2848_633.pdf 

۷. strategy-brand-http://www.brandingstrategyinsider.com/political 

۸. importance-branding-in-blog/politics-britton-http://www.brittonmdg.com/the 

۹. preview.html-2016-branding-http://ries.typepad.com/ries_blog/2015/04/political 

۱۰. https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/political_marketing/40.html 

۱۱. logo-campaign-winning-creating-tips-7http://gopcampaigner.com/blog// 

۱۲. -a-as-brand-your-https://hbr.org/2016/05/build
relationship?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=harvardbiz 

۱۳. narrative-strategic-a-build-to-https://hbr.org/2016/03/how 

۱٤. https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY 

۱٥. 850590https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_&feature=iv&D59list=PLF
5013CC1C018F&KJFw5vid=JcVEZcsrc_&s9TA#t=8j1v=jvqgnA 

۱٦. FFvE4https://www.youtube.com/watch?v=ucduNh&45index=&45C3C96477E5F108list=PL 

۱۷. https://www.youtube.com/watch?v=HoFqV3qVMGA 

 

 

 

http://adamsmorioka.com/
https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2013/Marland.pdf
http://www.huffingtonpost.com/2010/12/14/democrat-is-no-longer-a-b_n_796679.html
http://www.huffingtonpost.com/david-wallechinsky/4-political-concepts-ruin_b_801848.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/09/27/romney-obama-brands_n_1919697.html
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/2848_633.pdf
http://www.brandingstrategyinsider.com/political-brand-strategy
http://www.brittonmdg.com/the-britton-blog/politics-in-branding-importance
http://ries.typepad.com/ries_blog/2015/04/political-branding-2016-preview.html
https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/political_marketing/40.html
http://gopcampaigner.com/blog/7-tips-creating-winning-campaign-logo/
https://hbr.org/2016/05/build-your-brand-as-a-relationship?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=harvardbiz
https://hbr.org/2016/05/build-your-brand-as-a-relationship?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=harvardbiz
https://hbr.org/2016/03/how-to-build-a-strategic-narrative
https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_850590&feature=iv&list=PLF59DF018C1CC5013&src_vid=JcVEZc5KJFw&v=jvqgnA1j8TA#t=9s
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_850590&feature=iv&list=PLF59DF018C1CC5013&src_vid=JcVEZc5KJFw&v=jvqgnA1j8TA#t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=ucduNh4FFvE&index=45&list=PL108F5E96477C3C45
https://www.youtube.com/watch?v=HoFqV3qVMGA
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 ھ سازی (لوگو، شعار انتخاباتی و...) و حضور مجازی:ب. درباره ی آداب و اصول نشان
 

۱۸. desig-logo-p://www.onlinecandidate.com/articles/politicalhtt 

۱۹. http://1001boom.com/13329 

۲۰. 9818boom.com/1001http:/// 

۲۱. 13093boom.com/1001http:/// 

۲۲. 12027boom.com/1001http:/// 

۲۳. 10357boom.com/1001http:/// 

۲٤. 6058boom.com/1001http:/// 

۲٥. 14154boom.com/1001http:/// 

 
 ج. درباره ی آداب سخنرانی گفتاری و نوشتار:

 
۲٦. speech-political-good-a-write-to-http://theaccidentalcommunicator.com/create/how 

۲۷. -favreau-jon-speeches-best-obama-barack-magazine.co.uk/article/president-http://www.gq
interview 

۲۸. speech-political-write-how-insiders-http://www.scholastic.com/teachers/article/tips 

 
 د. درباره ی شبکھ سازی:

 
۲۹. https://www.entrepreneur.com/article/275749 

۳۰. network-your-build-to-https://hbr.org/2005/12/how 

۳۱. ne-your-building-to-steps-https://hbr.org/2011/04/five 

۳۲. https://www.entrepreneur.com/article/233429 

۳۳. network-career-https://www.livecareer.com/quintessential/expanding 

۳٤. -coach-career-success-professional-mentor-search-http://www.forbes.com/2010/07/22/job
network.html-to-how-leadership-woman-forbes 

http://www.onlinecandidate.com/articles/political-logo-design
http://1001boom.com/13329
http://1001boom.com/9818/
http://1001boom.com/13093/
http://1001boom.com/12027/
http://1001boom.com/10357/
http://1001boom.com/6058/
http://1001boom.com/14154/
http://1001boom.com/14154/
http://theaccidentalcommunicator.com/create/how-to-write-a-good-political-speech
http://www.gq-magazine.co.uk/article/president-barack-obama-best-speeches-jon-favreau-interview
http://www.gq-magazine.co.uk/article/president-barack-obama-best-speeches-jon-favreau-interview
http://www.scholastic.com/teachers/article/tips-insiders-how-write-political-speech
https://www.entrepreneur.com/article/275749
https://hbr.org/2005/12/how-to-build-your-network
https://hbr.org/2011/04/five-steps-to-building-your-ne
https://www.entrepreneur.com/article/233429
https://www.livecareer.com/quintessential/expanding-career-network
http://www.forbes.com/2010/07/22/job-search-mentor-professional-success-career-coach-forbes-woman-leadership-how-to-network.html
http://www.forbes.com/2010/07/22/job-search-mentor-professional-success-career-coach-forbes-woman-leadership-how-to-network.html
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۳٥. network.html-your-build-to-ways-http://www.inc.com/theupsstore/five 

۳٦. networks-social-political-building-for-strategies/2013/04/19http://techcrunch.com// 

 
 ه. درباره ی ساختن وجھھ عمومی کاری:

 
۳۷. a.html-become-to-http://arizona.typepad.com/blog/2007/11/how 

۳۸. politics-in-career-a-build-to-http://www.littlepinkbook.com/how/ 

۳۹. -credibility-your-build-to-management/how-http://www.cio.com/article/2438116/leadership
power.html-political-your-increase-and 

 

 و. درباره ی نکات مرتبط با شکل دھی وجھھ عمومی فردی:
 

٤۰. http://itiran.com/d/71307 

٤۱. -http://www.businesstrend.ir/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C 

٤۲. -%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-http://roozafarin.com/5
-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF

C#sthash.e5Wnph3w.dpuf%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8 

٤۳. branding-development/personal-https://www.webyad.com/personal 

٤٤. -http://parhizkar.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
-%D9%88-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
C%8DB5%B8%AE%D8%D4%B8%%D/ 

 

 

 

http://www.inc.com/theupsstore/five-ways-to-build-your-network.html
http://techcrunch.com/2013/04/19/strategies-for-building-political-social-networks/
http://arizona.typepad.com/blog/2007/11/how-to-become-a.html
http://www.littlepinkbook.com/how-to-build-a-career-in-politics/
http://www.cio.com/article/2438116/leadership-management/how-to-build-your-credibility-and-increase-your-political-power.html
http://www.cio.com/article/2438116/leadership-management/how-to-build-your-credibility-and-increase-your-political-power.html
http://itiran.com/d/71307
http://www.businesstrend.ir/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://www.businesstrend.ir/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://roozafarin.com/5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C#sthash.e5Wnph3w.dpuf
http://roozafarin.com/5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C#sthash.e5Wnph3w.dpuf
http://roozafarin.com/5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C#sthash.e5Wnph3w.dpuf
http://roozafarin.com/5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C#sthash.e5Wnph3w.dpuf
http://roozafarin.com/5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C#sthash.e5Wnph3w.dpuf
https://www.webyad.com/personal-development/personal-branding
http://parhizkar.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C/
http://parhizkar.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C/
http://parhizkar.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C/
http://parhizkar.com/fa/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C/
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