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های ارتباطی های مختلف کانالها و طیفاین روزها دیگر کمتر کسیییی اسیییت که بتواند نقش رسیییانه

گیر شییییییدن اسییییییتفاده از اینترنت و های مختلف مردم انکار کند. همهرا در انتقال رویدادها و ارتباط با گروه

کرده اسییییت و افراد بدون نیاز به « شییییهروند خبرنگار»را تبدیل به یک  هر فرد های دیجیتال، عمالا رسییییانه

 توانند پیام خود را به جمع زیادی منتقل کنند. ای گزاف، میهای رسمی و سنتی و یا صرف هزینهرسانه

های دهندگان از طریق یکی از رسانهیأدر چنین شرایطی، برقراری ارتباط درست با مخاطبان و ر

 رسییانی، الهام بخشییی و انگیزهها را برای اطالعاهمیتی دو چندان پیدا کرده اسییت و فرصییت جدید یا سیینتی،

 رساند.ها، به حداکثر میدادن به حامیان از طریق رسانه

رسان، تعلق های اجتماعی و پیامدر ایران اما شرایط کمی متفاوت است. چرا که فیلتر گسترده شبکه

های تلویزیون در انحصیییار جناحی مشیییخص و نیز کنترل گسیییترده رسیییانههای اصیییلی مانند رادیو و رسیییانه

ارتباطی را تبدیل به چالشی مهم  هایکانال مختلف هایطیف از یکی مکتوب، ارتباط با مخاطبان از طریق 

های گسییییییترده، دسییییییترسییییییی برای سییییییتادهای انتخاباتی کاندیداها کرده اسییییییت. در مقابل با وجود محدودیت

 های مشابه، فراگیرتر شده است.رسان و اجتماعی، از طریق فیلرشکن و راههای پیامکهکنندگان شبمصرف

هایی این موضیییوع تا جایی پیش رفته اسیییت که در دو انتخابات گذشیییته، بویاه انتخابات مجلس دهم، شیییبکه

این رو، سییییاز در پیروزی کاندیداها بازی کردند. از مانند تلگرام، اینسییییتاگرام و توئیتر، نقشییییی سییییرنوشییییت

هایی تواند فرصیییییتای میهای آنها از یک راهبرد قدرتمند رسیییییانهبرخورداری داوطلبان نمایندگی و کمپین

 طالیی برای آنها ایجاد کند.
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ای قدرتمند هایی به یک راهبرد رسییانهآموزید که با اسییتفاده از چه ابزارها و شیییوهدر این درس می

ای، بان دسیییت پیدا کنید. با این حال فراموش نکنید ارتباط رسیییانهبرای ارتباط درسیییت و تاثیرگذار بر مخاط

 کاهد. دهندگان است و توجه به هر مبحث، از اهمیت بخش دیگر نمییأمکمل و در ادامه ارتباط مستقیم با ر

 شود: در این درس موضوعات زیر بررسی می

 ایرسانه ارتباط راهبرد تدوین .1

 یارسانه مؤثر رویدادهای سازماندهی .2

 ایرسانه ابزارهای مجموعه .3

 دیجیتال هایرسانه در ارتباط گسترش راهنمای .4

 ایجاد گروه ارتباطی .5

 هاهمکاری با رسانه .6
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هدف و همچنین  هایگروه گرفتن نظر در با کندمی کمک داوطلب به ایرسانه قدرتمند راهبرد یک

 هر هایویاگی گرفتن نظر در با نیز هستند، و ارتباط در آن با هاگروه این که اینهرسا یا ارتباطی کانال

به این معنا که داوطلب انتخاباتی باید تمامی  .بپردازد خود پیام عرضه و طراحی به ارتباطی کانال یا رسانه

رد، شییناسییایی و تالش گیهایی که بیشییتر مورد اسییتفاده مخاطبان قرار میها و کانالابزارها، مجاری، محیط

ترین شییکل، برای انتقال ها به بهترین و وسیییعها و رسییانهای از این کانالکند با یک راهبرد قدرتمند رسییانه

 پیام انتخاباتی خود استفاده کند. 

تر از ارتباط مسیییتقیم، به کمپین انتخاباتی برای انتقال پیام ها در مقیاسیییی گسیییتردهاسیییتفاده از رسیییانه

ای برای داوطلب نمایندگی و سییییییتاد ریزی یک راهبرد درسییییییت رسییییییانه. به همین دلیل طرحکندکمک می

 انتخاباتی او بسیار مهم است.

ا اما وقتی از رسانه سخن می  منظور ما چیست؟ گوییم، دقیقا
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ثیرگذاری بر أرسیییییانه در این درس به هر نوع ابزار ارتباطی اشیییییاره دارد که برای انتقال اطالعات و ت 

 شود. ی آنها به کار گرفته میأاز مخاطبان با هدف کسب ر انبوهی

 

های رسیییییییانه طیف متنوعی دارد. از روزنامه، تلویزیون، رادیو، بیلبورد و بروشییییییور تا شییییییبکه

های اینترنتی، های صیییوتی و تصیییویری، ایمیل، گروهرسیییان، پخش اینترنتی فایلهای پیاماجتماعی، شیییبکه

 شود. ها و مانند این را شامل میوبالگگوی مجازی، وهای گفتاتاق

سنتی مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله همچنان از اهمیت زیادی با اینکه هنوز رسانه های 

ها های دیجیتال، کمپینروبرو هسیییتند، اما امروزه انحصیییار آنها شیییکسیییته و با گسیییترش روزافزون رسیییانه

 پیام، تصاویر و اخبار دارند. امکان مدیریت و کنترل بیشتری روی انتقال 

زمان نباید از های انتخاباتی اسییییت، اما همها، یکی از مهمترین فعالیتاسییییتفاده حداکثری از رسییییانه

 های انتخاباتی غافل شد. مین مالی هزینهأدهندگان، و یا تیأهای دیگر کمپین مانند ارتباط مستقیم با ربخش

ای دسییییت یافت؟ این هدف نیاز به ه یک راهبرد مناسییییب رسییییانهتوان باما سییییوال این اسییییت که چگونه می

 مقدماتی دارد و باید گام به گام پیش رفت:
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 خواهم به چه هدفی برسم؟ قدم اول: می

ا پیش از اینکه وارد مرحله تدوین محتوای رسانه به دنبال چه  ای شویم، ابتدا باید از خود بپرسیم که دقیقا

های انتخاباتی ایجاد مکن اسیییت به عنوان یک چالش در ادامه مسییییر فعالیتچیزی هسیییتیم؟ هر سیییوالی که م

بندی کنید تا ها را دسییییییتهتوانید این پرسییییییششییییییود، فهرسییییییت کنید و برای آنها جواب منطقی پیدا کنید. می

 توانید از خود بپرسید:تری داشته باشید. به عنوان نمونه میهای مشخصپاسخ

تا به یک تغییر ردهندگان را قیأخواهیم رمی .1 بال حفظ وضییییییع موجود أانع کنیم  به دن یا  ی دهند؟ 

هسیییتیم؟ آیا مخاطبانی که قصییید داریم با آنها وارد ارتباط شیییویم، جزو حامیان ما هسیییتند یا برعکس 

های خواهد؟ بهترین راه رسیییییییاندن پیام انتخاباتی به گروهکردن آنها تالش و زمان زیادی می قانع

  مختلف مخاطبان چیست؟

توانیم مجاب کنیم؟ آیا تعداد آنها زیاد اسیییییت یا محدود و چه تعداد از مخاطبان را قصییییید داریم یا می .2

 قابل کنترل؟ منطقه جغرافیایی جامعه هدف ما کجاست؟

مخاطبان چه آشیییییینایی و تصییییییویری از کاندیدای انتخابات دارند؟ آیا آنها نسییییییبت به ما آگاهی کافی  .3

یدای انتخاباتی و کمپین او چگونه اسییییییت؟ ما چه نکات و اطالعاتی دارند؟ گرایش مخاطبان به کاند

هایی را باید مطرح کنیم؟ بهترین راه توانیم در اختیار مخاطبان قرار دهیم؟ چه مسائل و سیاستمی

 برای انتقال این اطالعات چیست؟
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اید انجام دهید، به رو دارید و حجم کارهایی که بها، تصویر روشنی از آنچه که پیشپاسخ به این پرسش

کردن راهبرد انتخابی خود تری برای پیادهتوانید اسیییتراتای واقعیدهد. در این صیییورت میشیییما نشیییان می

 داشته باشید. 

 

 مخاطبان جامعه هدف چه کسانی هستند؟  :قدم دوم

دف چه مخاطبان جامعه ه ای هدفمند تدوین کنید، باید بدانید که اوالا برای اینکه یک راهبرد رسییییییانه

ا  کنند؟ یک کمپین انتخاباتی موفق پس از آنکه ها بیشیترین اسیتفاده را میاز کدام رسیانه کسیانی هسیتند و دوما

دهندگان را شییناسییایی کرد، به دنبال انتقال پیام به یأآوری اطالعات، مخاطبان و ربر مبنای پاوهش و جمع

ی أهای رال باید برای رفتن به پای صییییییندوقدهندگانی اسییییییت که در گروه حامیان وی قرار دارند و حایأر

های دهندگان مردد و نیز شییهروندان عادی که دغدغه انتخابات ندارند، نیز هدفیأبسیییش شییوند. همینطور ر

 های انتخاباتی هستند که باید برای برقراری ارتباط با آنها تالش شود. دیگر کمپین

های جمعیتی این کرد. بر مبنای اینکه ویاگی ها نیز یک فهرسییییییت ههنی تهیهتوان از این گروهمی

اند؟ اند؟ سنتیافراد چه هستند؟ پیرند یا جوان؟ مرد یا زن؟ چه شغلی دارند؟ چه سبک زندگی دارند؟ مذهبی

خوانند؟ به اینترنت دسترسی دارند؟ از موقعیت اقتصادی آنها چگونه است؟ چه تحصیالتی دارند؟ کتاب می

کنند یا در شییهر متمرکزند؟ د؟ تلفن همراه هوشییمند دارند؟ آنها در روسییتا زندگی میکننماهواره اسییتفاده می

های مکتوب مانند امکاناتی همچون دسییییترسییییی به برق، تلویزیون و رادیو دارند؟ آیا در منطقه آنها رسییییانه

 روزنامه وجود دارد؟ 
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ل پیام انتخاباتی و اطالعات تواند یک قدم شییما را به نحوه انتقاها میپاسییخ به هرکدام از این پرسییش

هدفمند نزدیک کند. اگر بدانید که مناطق مختلف حوزه انتخابیه شییییییما چه امکاناتی دارند و بیشییییییتر از چه 

توانید رسیییانه مناسیییب برای ارتباط با آنان را پیدا کنید. به عنوان نمونه کنند، آنگاه میای اسیییتفاده میرسیییانه

تخابیه شییما، سییطا سییواد بسیییار اندک و وضییعیت اقتصییادی نامناسییبی اگر مردم یکی از روسییتاهای حوزه ان

رسیانی از توانید روی پیامای جز رادیو و تلویزیون رسیمی دسیترسیی ندارند، نمیدارند و نیز به هیچ رسیانه

های اجتماعی حساب کنید. یک مصاحبه واضا و روشن و ساده  با شبکه استانی تلویزیونی یا طریق شبکه

 دهندگان موثرتر است.انتقال پیام و جلب نظر رایرادیویی در 

توانید برآوردی از ترجیحات کنند، میای که مخاطبان از آن استفاده میهمینطور بسته به نوع رسانه

به دسیییییییت آورید. مثال منطقه نان از نوع اطالعات دریافتی  که بیشییییییتر مردم آن از طریق تلویزیون آ ای 

ای که زمان بیشییتری را در اینترنت گیرند، با ناحیهو اطالغات قرار می جمهوری اسییالمی در جریان اخبار

ترجیحات متفاوتی دارند. این دو گروه  گذرانند احتماالا و پیام رسیییییییان میهای مختلف اجتماعی و شییییییبکه

و  کنندههای سیییرگرمکنند یا به دنبال برنامهای تماشیییا میهای ماهوارهتوانند نسیییبت به مردمی که سیییریالمی

 تفریحی هستند هم سلیقه مشابهی نداشته باشند. 

 

 دهندگان منتقل کنیم؟ یأچه پیامی به ر :قدم سوم

ای باید تکلیف خود را با پیام انتخاباتی های انتخاباتی و تدوین راهبرد رسیییییییانهدر جریان فعالیت

ا  ان نمونه مشییارکت بیشییتر بدانید پیام اصییلی شییما برای مخاطبان هدفتان چیسییت. به عنو روشیین کنید و دقیقا
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کید أکنید یا کاندیدایی هستید که بیشتر بر نقش زنان در خانواده تهای مختلف را پیگیری میزنان در عرصه

دهند. در نتیجه اهمیت دارد بر روی آنچه دارید. این دو پیام متفاوت مخاطبان متفاوتی را نیز هدف قرار می

نتقل کنید به دقت کار کنید. در غیراین صییییییورت هنگام پوشییییییش که قرار اسییییییت به عنوان پیام انتخاباتی م

کند و تصویری نامناسب از شما و دهندگان را سردرگم مییأای، زدن یکی به نعل و یکی به میخ، ررسانه

 شود. تان نشان داده میکمپین

ای مناسب نهاز سوی دیگر پیام انتخاباتی باید قابلیت تکرار مداوم را داشته باشد و یک راهبرد رسا

 باید این امکان را فراهم کند. 

 

 کنند؟ ای برای کسب اطالعات استفاده میمخاطبان از چه رسانه :قدم چهارم

های این موضییییوع یکی از کلیدهای کسییییب پیروزی اسییییت. چون در صییییورت شییییناسییییایی خروجی

شییییتری برای آنها فراهم پربازدید کننده از سییییوی جامعه هدف، امکان به اشییییتراک گذاشییییتن پیام انتخاباتی بی

 شود. می

در ایران این موضیییوع اهمیت مفیییاعف دارد، چون در موقعیتی که تنها جناح نزدیک به حکومت 

های های نماز جمعه اسییت، برخی چهرههای رسییمی مانند رادیو و تلویزیون و تریبونبرخوردار از تریبون

ای مکتوب نیز زیر تیغ سانسور قرار دارند، هالصدا و تصویر هستند و رسانهشاخص و تاثیرگذار، ممنوع

رسییان به عنوان راهی جایگزین با اسییتقبال مردم مواجه شییده اسییت. تا آنجا که با های اجتماعی و پیامشییبکه

 های جایگزین روز به روز بیشتر شده است. وجود فیلترینگ، میزان مراجعه عمومی به این رسانه
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ای های رسیییییانهترین شیییییبکهگرام به عنوان یکی از پرمخاطبهای تلدر انتخابات مجلس دهم، کانال

ها بهترین رو کاندیداهای انتخابات تالش کردند از این کانالشیییید و از همینمورد اسییییتفاده مردم شییییناخته می

 استفاده را ببرند. 

توان نادیده گرفت و همه جوانب را باید درنظر گرفت. انواع مختلف هایی را نمیپس چنین فرصییت

های اجتماعی و عوامل مؤثر  بر دسیییییترسیییییی افراد به این ها از تلویزیون و رادیو گرفته تا رسیییییانهسیییییانهر

ها را در نظر بگیرید. برای مثال، آیا برق کافی برای اسییییییتفاده از تلویزیون یا کامپیوتر در منطقه خروجی

ه سیییطا تحصییییالت و بافت حوزه انتخابیه شیییما وجود دارد؟ دسیییترسیییی به اینترنت میسیییر اسیییت؟ با توجه ب

خوانند؟ آیا ماهواره دارند؟ ها و مجالت را میاجتماعی در ناحیه مورد نظر، افراد بیشییییییتر کدام روزنامه

هایی از کنند؟ و سییوالسییی و رادیو فردا را هم پیگیری میبیها و رادیوهای خارجی مثل بیاخبار تلویزیون

 این دست. 

دهندگان است، اما در چنان منبع اصلی اطالعات برای اکثر رٔایدر بیشتر نقاط جهان، تلویزیون هم

های سنی مختلف رو به های دیجیتال در میان گروهجانبه بودن انتقال اخبار، اهمیت رسانهایران به دلیل یک

 شود.افزایش است. در عین حال، رادیو نیز در بیشتر نقاط روستایی استفاده می

دهندگان هدف بستگی خواهد داشت.  های مورد استفاده رٔایه رسانهای بهای رسانهانتخاب خروجی

رسیییانه غالب بینی کنید، یعنی، ها در کل حوزه انتخاباتی پیشها را در اسیییتفاده از رسیییانههمچنین باید تفاوت

 کنییید.بسییییییتیییه بیییه نیییاحییییه مورد نظر، مردم سیییییییییاکن در این نیییاحییییه، و شیییییییوه زنیییدگی آنهیییا تغییر می

توانید از چند روش برای کنند، میتید مخاطبان هدف بیشیییییتر از کدام رسیییییانه اسیییییتفاده میاگر مطمئن نیسییییی

ها، یا بخش فروش های پاوهشییییییی دانشییییییگاهبررسییییییی این موضییییییوع اسییییییتفاده کنید. به عنوان نمونه بخش
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های عمومی های فرهنگ و ارشاد منطقه سؤال کنید. در نظرسنجیهای مکتوب یا ادارههای رسانهخروجی

شییییود. هرچند باید از صییییحت آنها مطمئن شییییوید. یز معموال از مردم درباره منبع اطالعاتشییییان سییییؤال مین

همچنین یکی از راهکارها پیمایش و مراجعه خانه به خانه و پرسیییییییدن این موضییییییوع مسییییییتقیم  از خود 

 دهندگان هدف است. رٔای

دهندگان برای ی انتظار از رٔایای، حتما به خاطر داشییییت که به جادر هنگام تدوین راهبرد رسییییانه

ای اسییتفاده کنید که در های مورد اسییتفاده خود و ارتباط با شییما، باید از ابزاری رسییانهتعویض ابزار رسییانه

 دهندگان است.حال حاضر مورد استفاده رٔای

ر ای خود را عوض کنند، و داشتن چنین انتظاری، به ویاه دآید که مردم ابزار رسانهکمتر پیش می

منابع اطالعاتی مخاطبان هدف را شیییناسیییایی  وقتی بینانه نیسیییت.چندان واقع خاباتی،محدود کمپین انتزمان 

ها ای در آن برای کمپین امکانپذیر است. این رسانهای را انتخاب کنید که ایجاد پوشش رسانهکردید،  رسانه

 داد. ای تشکیل خواهندهای کمپین را در راهبرد ارتباط رسانهاولویت

 

 کنیم؟ چه محتوایی به مخاطبان جامعه هدف منتقل می :قدم  پنجم

ی این است که این نوع ارتباط اها برای تهیه محتوای جالب در راهبرد رسانهیکی از بهترین روش

ها و مطالبی را سییرایی بدانیم و از خود بپرسیییم کمپین در این انتخابات باید چه داسییتانرا شییکلی از داسییتان

 بازگو کند. باید بین کمپین و مخاطبان وجه اشتراک پیدا کنیم تا اعتماد آنها به ما جلب شود.
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شییییییوند که کمپین بر آنها تمرکز دارد، چرا که این مطالب هر کمپین به موضییییییوعاتی مربوط می

 دهندگان هدف هستند.موضوعات مهمترین مسائل برای رٔای

تعهدات فردی آنها نسییییبت به کشییییور یا ناحیه محلی مربوط  ها به نامزدها، واین مطالب یا داسییییتان

 شوند. می

 ها استفاده کند:تواند از چارچوب زیر برای بازگو کردن این داستانستاد انتخاباتی کاندیدا، می

خواهیم درباره این مسائل بازگو چه مطالبی را می دهندگان هدف کدامند؟سه مسئله مهم برای رٔای  .1

توان مراسمی برگزار کرد که هم ل، اگر محور پیام کمپین ایجاد اشتغال است، آیا میکنیم؟ برای مثا

حل پیشنهادی کمپین را نشان دهند؟ اگر امنیت موضوع اصلی  تأثیر انسانی این مشکالت و هم راه

ست، آیا می ستانی را درباره محلهدر پیام کمپین ا هایی مطرح کرد که تحت تأثیر خشونت و توان دا

اند و راهکارهایی را برای این مشیییکالت ارائه داد؟ به خاطر داشیییته باشیییید که ثباتی قرار گرفتهیب

 باید بین این مشکالت و پیام خود ارتباط ایجاد کنید.

دهندگان باید چه چیز دیگری را درباره نامزد انتخاباتی بدانند؟ این کاندیدا در زندگی شییخصییی رٔای .2

ام داده که از نظر خبری اهمیت داشته و تعهد نامزد را به ناحیه مورد ای خود چه کاری انجیا حرفه

 نظر نشان دهد؟

هایی برای افزایش حمایت و اهمیت خود هسییییتند. به این ها به دنبال بازگو کردن داسییییتانهمه کمپین .3

، تر نشییییییان دهید. آیا اعالم پشییییییتیبانیتر و جالبتوانید کمپین خود را بزرگفکر کنید که چطور می

مناظره و گردهمایی های بزرگ عمومی وجود دارند که بتوانند به ایجاد تصییییییویر رو به رشیییییید و 

 افزایش حمایت از کمپین کمک کنند؟
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ها را به شکل تصویری بیان کنید. توانید این داستانتر از همه این که از خود بپرسید چطور میمهم .4

ای امالا درسییت اسییت، و در راهبرد رسییانهگویند هر تصییویر معادل هزاران وا ه اسییت کاین که می

اهمیتی ویاه دارد. برای پیام خود تصیییاویر در نظر بگیرید. اگر پیام کمپین به بهبود کیفیت آموزش 

توان بین کمپین و کودکان و جوانان ارتباط ایجاد کرد؟ اگر شییییییود، آیا مییا آینده جوانان مربوط می

توان تصییاویری از نامزد ارائه داد که شییود، آیا مید مربوط میپیام کمپین به ایجاد اشییتغال و اقتصییا

توان دهند یا میفروشییان خیابانی، کارگران کارخانه، و جوانان بیکار نشییان میاو را در کنار دسییت

دهندگان در ارتباط برقرار کردن با پیام کمپین شرکتی محلی و موفق را به تصویر کشید که به رٔای

 کند.کمک می

 

نده قزوین در مجلس دهم میان مردم در زمان رقابتعکس مای بادی، ن های های زیر تصییییییویر حمیده زرآ

 انتخاباتی است: 
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 تصاویر حمیده زرآبادی 
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 از چه ترفندها و راهبردهایی برای انتقال پیام استفاده کنیم؟ :قدم  ششم

های پولی و اسییت: رسییانه ای برخوردارهر کمپین برای انتقال پیام از دو نوع امکان پوشییش رسییانه

 های رایگان. رسانه

های پولی، کاندیدای انتخابات و کمپین او باید برای خرید زمان یا ففییییای در صییییورت اسییییتفاده از رسییییانه

ستفاده از رسانه توانند به صورت رایگان های رایگان، آنها میتبلیغاتی پول پرداخت کنند. اما در صورت ا

 های خود استفاده کنند.دادها یا دیگر فعالیتای برای رویاز پوشش رسانه

های ای خود را بر روی پوشییییش رسییییانهسییییتادهای انتخاباتی بیشییییتر راهبردها و ترفندهای رسییییانه

ها قابل پرداخت نیسییتند، ای پولی برای همه کمپینهای پوشییش رسییانهبرند. چرا که هزینهرایگان به کار می

کی به برگزاری رویدادهایی فکر کرد که بدون نیاز به پرداخت پول بنابراین بهتر اسیییییت با رویکردی تاکتی

کنند، و به اندازه کافی برند، مشارکت حامیان را حفظ میای، پیام کمپین را به پیش میدر قبال پوشش رسانه

 های خبری جالب هستند.برای رسانه

شیییییده خود در نظر  ندیبها را در فهرسیییییت اولویتبرای رسییییییدن به این هدف، ابتدا انواع رسیییییانه

ها، کدام یک از انواع اطالعات بهترین کارکرد را دارد؟ آیا مطالب این بگیرید. در هر یک از این رسییییییانه

شود؟ یا به فیلم و ویدئو نیاز دارند؟ ها از عکس استفاده میرسانه طوالنی هستند یا کوتاه؟ آیا در این رسانه

گذاری فیلم های اشیییتراکسیییایتاند یا وبیر و روزنامه و مجلههای اشیییتراک گذاری تصیییاوسیییایتوب مثالا 

 هستند؟
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خواهید از طریق آن پیام انتخاباتی خود را منتقل کنید، وقتی به شییییناخت کامل از رسییییانه ای که می

 رسیدید، نوبت آن است که محتوا و مواد مورد نیاز آن رسانه را آماده کنید. 

 رالعمل زیر استفاده کنید: توانید از دستوبرای این منظور می

 

ای تیترها و عناوین مطلوب را مشخص کنید. یعنی تصور کنید اگر قرار بود برای پوشش رسانه .1

دهندگان، صداقت، تعهد ها، روابط خود با رٔایکمپین خود تیتر یا عنوانی بنویسید، درباره سیاست

نوشییتید؟ این تیترها را اید، چه میشییده ای که در آنجا کاندیدااندازتان برای منطقهبه مردم یا چشییم

 روی کاغذ یادداشت کنید و سپس رویدادهایی ارتباطی را بر این اساس طراحی کنید.

ا  .2 ای در کنار تیتر و محتوای پیام انتخاباتی از تصویر استفاده کنید. هر چه در کارهای رسانه حتما

ها بیشیییتر شیییده و در نتیجه احتمال بیشیییتر از تصیییاویر اسیییتفاده کنید، جذابیت مطالب برای رسیییانه

یابد. در عین حال، رویدادهای تصویری از لحاظ انتقال پیام و نشان ای افزایش میپوشش رسانه

های های مطبوعاتی متداول که در آن چهرهدادن شادابی کمپین اثربخشی بیشتری دارند. کنفرانس

کنند نه تنها خسته کننده و صحبت میسیاسی، اجتماعی و فرهنگی و یا نامزدها دور میز نشسته 

 گیرند.دهندگان را از شما میهستند، بلکه فرصت ارتباط مؤثرتر با رٔای

ای از نقاط عطف کمپین استفاده کنید. نقاط عطف رویدادهایی هستند که برای جلب پوشش رسانه .3

یا  زیرا بیا رخیدادهیای مهم در حین فعیالییت کننید،ای را بیه خود جلیب میتوجیه ویاه انتخیابیاتی 

های موفقیت کمپین ارتباط دارند. برای مثال، ثبت نام نامزد با امفییاهای متعدد از جانب شییاخص



19 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

حامیان یا اعالم حمایت افراد برجسییییییته در جوامع مختلف قدرت رقابت و خبرسییییییازی کمپین را 

  دهد.نشان می

هسیییییتند، فکر کنید. برای  های مختلف ارتباطی که برای شیییییما در اولویتبه روابط خود با کانال  .4

ای جهت ارتباط با اهالی رسییانه ای و تشییکیل شییبکه حرفههای رسییانهبهبود ارتباط با این خروجی

 توان کرد.   و دبیران آنها چه می
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 :تمرین

 

خواهید به چه چیزی برسیییییید؟ کمپین با چه ای خود را مشیییییخص کنید. میاهداف راهبرد رسیییییانه .1

 شرایطی روبرو است؟ 

ها ارتباط خواهید هایی را که با آنمخاطبان هدف خود و منابع اطالعاتی آنها فکر کنید و گروه به .2

 ای مورد اطمینان آنها را بنویسید.های رسانهداشت و خروجی

 دهندگان هدف چه پیامی دارید؟ این پیام را بنویسید.برای رأی .3

ای ی کمپین را برای پوشییش رسییانهاهای رسییانه، اولویت2با اسییتفاده از فهرسییت تمرین شییماره  .4

ای هسیییییتند که بیشیییییتر مورد اسیییییتفاده های رسیییییانهمشیییییخص کنید. این اولویتها شیییییامل خروجی

های رسییانه ای غالب که پوشییش رسییانه ای گیرند و همچنین خروجیدهندگان هدف قرار میرأی

 آنها برای کمپین مهم است.
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ای قدرتمندترین ابزار برای بیان روایت کمپین و جان بخشیییییییدن به پیام کمپین رویدادهای رسییییییانه

 تواند محتوای پیام، سخنرانان، و تصاویر را کنترل کند.هستند، چرا که ستاد انتخاباتی در این رویدادها می

های رایگان های پولی از رسییییانهرسییییانهدهند به جای تکیه بر ها ترجیا میبنا به دالیل مالی، بیشییییتر کمپین

سیار مهم برای  ستفاده کنند. نبود اجبار برای صرف منابع مالی در این نوع تبلیغات یکی از مزایای مالی ب ا

ای و بازنمایی خود در هر کمپین اسیییت. اما در این شیییرایط، کمپین کنترل چندانی بر میزان پوشیییش رسیییانه

 ها نخواهد داشت.رسانه

ای مورد نیازکمپین، سازماندهی ها برای اطمینان از دستیابی به پوشش رسانهترین روشیکی از به

 ای اسییت. این شیییوه به خصییو  برای کاندیداهای مسییتقل و ناشییناختهو برگزاری رویدادهای مؤثر رسییانه

به  یاسییی،های سییها یا تشییکلشییده و وابسییته به یکی از جریانتواند سییودمند باشیید. چون نامزدهای شییناختهمی

ها نیز مجال ابراز وجود بیشییییتری به آنها ها و امکانات بیشییییتری در اختیار دارند و رسییییانههر حال تریبون
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تر و های سیییییاسییییی و اجتماعی هسییییتند، ناچارند جدیدهند. در نتیجه داوطلبانی که در ابتدای راه فعالیتمی

 ای خود خالقیت به خرج دهند.هها و رویدادهای رسانتر تالش کنند و در تدوین راهبردسخت

ای طراحی ای چیسییییت؟  فعالیتی در کمپین اسییییت که برای ایجاد پوشییییش رسییییانهاما رویداد رسییییانه

های مطبوعاتی خسییته کننده که در آن سییخنرانان دور میز پشییت یک شییود، اما چیزی فراتر از کنفرانسمی

های بصری بیشتری تر هستند و ویاگیسرزندهتر و ای بسیار جالبنشینند. رویدادهای رسانهدسته گل می

ها( به ها، پارکتوان از بازدید از نقاط مختلف )مدارس، مراکز بهداشییییتی و درمانی، کارخانهدارند. گاه می

ای برای تأکید بر موضوعات مشخص استفاده کرد. در این بازدیدها، نامزد انتخابات با عنوان رویداد رسانه

باتی بویاه در انتخابات کند. نمونه این فعالیتن، و حامیان تعامل میدهندگاشییییییهروندان، رأی های انتخا

ی تمام مناطق حوزه انتخابیه خود دارند، أشییییورای شییییهر و مجلس شییییورای اسییییالمی که کاندیداها نیاز به ر

 بسیار کارساز است. 

ات، نماینده مجلس های انتخاباتی شیییییهال میرگلوبیبه عنوان نمونه، تصیییییاویر زیر مربوط به  فعالیت

آموزان ها با دانشنهم و کاندیدای نمایندگی مجلس دهم از حوزه سیییییییاوه و زرند اسیییییییت. او در این عکس

تای بندچای و کارکنان اماکن بهداشیییییییت و درمان و دانش آموختگان تربیت معلم دیدار کرد. خانم روسیییییی

 شد. ی الزم برای ورود به مجلس دهم نأمیرگلوبیات البته موفق به کسب ر
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دهندگان  و مراجعه خانه به یأای فقط به دید و بازدید و تعامل چهره به چهره با راما رویداد رسییانه

هایی در سییتاد انتخاباتی هسییتند که ای به شییکل فعالیتشییود. بلکه  گاهی رویدادهای رسییانهخانه خالصییه نمی

های محلی و مایی، راهپیمایی،همایش، جلسییییییهدهند. مانند گردهپیشییییییرفت و حمایت از کمپین را نشییییییان می

 .های انتخاباتی میان نامزدهاوهمچنین مناظره انتخاباتی کوتاه هایفیلم ها،سخنرانی

های مطبوعاتی متداول جذابیت بیشیییتری برای پوشییش ای در مقایسیییه با کنفرانسرویدادهای رسیییانه

ای گزارش دادن و تصییاویری برای نمایش دادن فعالیتی بر ای دارند چرا که در این رویدادها معموالا رسییانه

 وجود دارد.

 

ای با اسییتفاده از نمایش هایی در کمپین هسییتند که برای جلب پوشییش رسییانهای فعالیترویدادهای رسییانه

هایی در کمپین هسییتند که برای ای فعالیتشییوند. بهترین رویدادهای رسییانههای کمپین طراحی میفعالیت

شیییییوند. بهترین رویدادهای های کمپین طراحی میا اسیییییتفاده از نمایش فعالیتای بجلب پوشیییییش رسیییییانه

 ای، رویدادهایی بصری هستند که حس شادابی و پویایی کمپین را منتقل کنند.رسانه

 

ها و معیارهایی برخوردار باشییید؟ به طور خالصیییه ای باید از چه ویاگیشیییاید بپرسیییید یک رویداد رسیییانه

 های زیر باشد:بایست واجد ویاگیای میسانهتوان گفت رویداد رمی

 خبرساز بودن 

https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8YkdNeGQ0R1RyYk0/view
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 تقویت پیام کمپین 

 هاوجود تصویر واضا و جالب برای رسانه 

 های نامزد درباره پیام انتخاباتیمختصر و مفید بودن گفته 

 هامناسب بودن زمان و مکان برای حفور رسانه 

 تعدد و اشتیاق حامیان کمپین 

 های ق و عکس و فیلم بالفاصییییییله پس از برگزاری رویداد به رسییییییانهارائه خروجی مطبوعاتی دقی

 .هاحاضر در رویداد و سایر رسانه

 رسیییان مانند توئیتر و های اجتماعی و پیامای روی شیییبکهگزارش لحظه به لحظه رویدادهای رسیییانه

 تلگرام و اینستاگرام.

 

زی و مطالعات گسترده دارد. نباید ریای نیاز به برنامهطراحی ایجاد و برگزاری یک رویداد رسانه

ها پیش از زمان انتخابات از نظر دور داشییییییت که کاندیداهای کمتر شییییییناخته شییییییده و مسییییییتقل باید از ماه

یعنی عالوه بر آنکه وظیفه دارند به یک شیییییناخت واقعی از مخاطبان جامعه  های خود را آغاز کنند،فعالیت

ها، خبرنگاران و دبیران و ه از سیییییوی دیگر باید با رسیییییانههدف بر مبنای مطالعه و پاوهش برسیییییند، بلک

های انتخاباتی ها نیز ارتباط برقرار کنند و خود را به آنها بشیییناسیییانند تا در زمان فعالیتسیییردبیران رسیییانه

ها به عنوان ابزاری برای انتقال پیام انتخاباتی ای موثرتری را پیاده کنند و از رسیییانهبتوانند راهبرد رسیییانه

های انتخاباتی باید به فکر معرفی ها قبل از آغاز رقابتخود نهایت اسییییتفاده را ببرند. همینطور اینکه از ماه



27 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

سایت و کانال ارتباطی آنالین و مواردی از این دست، راه خود خود در ففای آنالین باشند و با تشکیل وب

 های دیجیتال باز کنند. را به رسانه

نچه که از این رویداد انتخاباتی آای نیاز به مقدماتی دارد تا بتوان همه انهپیاده کردن یک رویداد رس

شییود، کنترل کرد و در خدمت پیام انتخاباتی درآورد. در نتیجه  باید سییه منعکس می -در هر شییکل و قالبی-

آنها مرحله طراحی، اجرا و پیگیری رسییییییانه ای را به دقت دنبال کرد و برگزاری یک رویداد را بر مبنای 

 پی گرفت. درچهار جدول زیر این مراحل به ترتیب توضیا داده شده است:

 طراحی رویداد

 کنید؟ به دنبال چه تیترها و عناوینی هستید؟ها پاسخ دهید: چه اخباری را تولید میبه این سؤال 

 خواهید در این رویداد بیان کنید، خوب فکر کنید.به داستان و مطالبی که می 

 ها، افراد، ، بیان داسییتان از طریق موقعیتان تصییویری این داسییتان فکر کنید. مثالا به چگونگی بی

 ها.اعمال، یا نشانه

 .محل مناسبی برای خبرنگاران درنظر بگیرید  که در صورت نیاز مجهز به پارکینگ باشد 

  زمان مناسیییبی برای حفیییور اهالی رسیییانه انتخاب کنید. این زمان معموال نزدیک ظهر یا اوایل

 بعد از ظهر است.

 های خا  اطمینان حاصیییییییل از اخذ مجوزهای الزم و قانونی برای برگزاری رویداد در محل

 کنید.
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 نهدر مرحله طرح یه رسیییییییا به این ریزی، اطالع ید.  ماده کن ای و خروجی مطبوعاتی خود را آ

ی که تر بیان کنید و مطمئن خواهید شییییید رویدادتوانید پیام خود را به شیییییکل واضیییییاترتیب، می

 کنید همان داستانی را بازگو خواهد کرد که شما در نظر دارید.برگزار می

  افرادی را به عنوان سییییییخنران میهمان انتخاب و دعوت کنید. پیام و برنامه زمانی هر رویداد را

 به اختصار برای هر میهمان توضیا داده و نکاتی را برای سخنرانی به آنها پیشنهاد دهید.

 ها، و تجهیزات احتمالی مورد نیاز در رویداد فکر کنید. آیا به بنر نیاز خواهید به مطالب، ابزار

 وی سخنرانی چطور؟ سیستم صوتی؟ نورپردازی ویاه؟ تابلو؟  نراتور برق؟داشت؟ سک  

 

 

 پیش از رویداد

 ای ارسال کنید.های مختلف رسانهای خود را برای همه خبرنگاران و کانالاطالعیه رسانه 

 ان کمپین دعوت کنید.از حامی 

 .برای اخذ مجوزهای الزم برای برگزاری مراسم و رویداد اقدام کنید 

   وی سخنرانی، و مانند آن را تهیه کنید.تجهیزات ویاه مانند سیستم صوتی، نورپردازی، سک 

 .بیانیه مطبوعاتی نامزد انتخابات را نوشته و تمرین کنید 
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  کپی بگیرید و از مطالب تبلیغاتی نیز رونوشییییییت پس از نهایی کردن خروجی مطبوعاتی از آن

 تهیه کنید.

 .با دیگر سخنرانان و میهمانان ویاه هماهنگی الزم را به عمل آورید 

 ای با خبرنگاران تماس بگیرید و از حفور آنها در مراسم مطمئن شوید.برای پوشش رسانه 

  نامزد و سایر سخنرانان در تعیین کنید که مسئول هماهنگی با « مدیر صحنه»فردی را به عنوان

 رویداد برای انجام بی دردسر کارها خواهد بود.

  بنرها را نصیییب کنید و سیییایر کارهای الزم را برای مشیییخص کردن محل رویداد، دسیییت کم یک

 ساعت قبل از شروع رویداد؛ انجام دهید.

 

 

 در حین رویداد

 ر کنید.ها، حامیان، و میهمانان برای حفور در برنامه تشکاز رسانه 

 نام به خبرنگاران خوشییامد بگویید؛ از آنها بخواهید دعوتنامه یا کارت خود را نشییان  در میز ثبت

 داده و پس از امفا وارد جلسه شوند.

 ها مطلع و با مدیر صحنه آشنا هستند.مطمئن شوید همه سخنرانان از ترتیب سخنرانی 

 .خروجی مطبوعاتی را بین خبرنگاران توزیع کنید 
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 ترسی همه خبرنگاران و فیلمبرداران به برق و سایر تجهیزات مورد نیاز اطمینان حاصل از دس

 کنید.

 های متعدد بگیرید.در حین رویداد از زوایا و نقاط دید مختلف عکس 

 رسان پست کنید.های اجتماعی و پیاموقایع را از درون رویداد به شکل زنده در شبکه 

 

 

 

 پس از رویداد

 ای ارسال کنید.های رسانهها را برای همه کانالمطبوعاتی و عکس بالفاصله خروجی 

 ها را برای رسیییان پسیییت بگذارید و پسیییتهای اجتماعی و پیامای در شیییبکهبرای پوشیییش رسیییانه

 حامیان کلیدی ارسال کنید.

 اند، تشکر کنید.از خبرنگارانی که رویداد را پوشش داده 

 ها ارسییال کنید، حتی اگر خبرنگاران همان رسییانه در ها و مراسییم را برای رسییانهمتن سییخنرانی

 جلسه حفور داشته باشند.

 ها در ارتباط باشید و پوشش رویداد انتخاباتی را پیگیری کنید. در این مرحله اگر آنها به با رسانه

 های احتمالی آنها پاسخ دهید.ها و ابهامعکس، فیلم یا متنی احتیاج داشتند، فراهم کنید و به سوال
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  :تمرین

 

به یک رویداد رسیییانه ای فکر کنید و برای تجسیییم و طرح ریزی آن جدول زیر را پر کنید. به این ترتیب 

ای آن توانید رویداد را از دیدگاه خبرنگاران و گزارشگران ببینید و ههنیتی از چگونگی پوشش رسانهمی

 داد تأکید داشته باشد.هایی از رویداشته باشید و مشخص کنید کمپین باید بر چه جنبه

های خبری داسیییتان خود را مشیییخص کنید و آن را در قالب تیتر عنوان بخش

 درآورید.

 تیتر این داستان چیست؟

 

 عنوان

بندی داسییییییتان خود نگاران برای قالبپاراگرافی کوتاه به سییییییبک روزنامه

های خبری باید این داسیییتان را پوشیییش بنویسیییید. چه خبر اسیییت؟ چرا رسیییانه

 خواهیم چه داستانی را برای دیگران بازگو کنیم؟د؟ میدهن

 

 مقدمه

خواهید از رویداد ارائه دهید در ههن خود مجسم تصویر یا عکسی را که می

 توان استفاده کرد؟کنید.چه تصاویری برای تقویت این رویداد می

 عکس یا تصاویر
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مه این ص کنید و مطمئن شییییوید که ههای خود مشییییخکته اصییییلی را در گفتهن

ثییانییه  1۵توان این پیییام را در کمتر از کنییید. چگونییه مینکییات را منتقییل می

 منتقل کرد؟

 

 نقل قول از نامزد

برای اثبات  واقعیات، مسییییییتندات و آمار و ارقام را از منابع معتبر تهیه کنید.

 ادعای خود به چه اطالعاتی نیاز است؟

 

 مستندات و واقعیات

د که موضییییع شییییما را تقویت کنند. کارشییییناسییییان، سییییخنرانانی را انتخاب کنی

هییا و مسییییییئوالن موجییه حوزه انتخییابییاتی برای رهبران جوامع محلی، چهره

ها چه خواهند گفت و درباره چه موضییوعاتی صییحبت حمایت از ما به رسییانه

 خواهند کرد؟

 

 نقل قول تأییدی

 

 ای مخالفان آماده شوید.هها و هجمههای رسانهبرای پرسش

 اران چه خواهند پرسید؟ مخالفان چه خواهند گفت؟خبرنگ

 پرسش و پاسخ یا

 های احتمالیواکنش
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ای متناسب با جویی در زمان و جلب پوشش رسانهها باعث صرفهآمادگی برای همکاری با رسانه

های نامزد انتخاباتی، مشییییاوران و بخشییییی از فعالیت پیام انتخاباتی در باالترین میزان خواهد شیییید. بنابراین

اختصیییییا  یابد. ابزارهایی که شیییییامل منابع دسیییییت اول و « ایابزارهای رسیییییانه»کمپین او باید به تدوین 

ها در طول کمپین اسییییت. این ابزارها بسیییییار متنوع اطالعات مورد نیاز برای ارتباط و همکاری با رسییییانه

 هستند.

 ای از این ابزارها بپردازیم:عهاجازه بدهید یه مجمو

 ای های رسانهبسته  .1

ها یا ای تمایل دارد اطالعاتی درباره کاندیدای انتخابات داشته باشد تا در هنگام تدوین گزارشهر رسانه

ارسییال اخبار مربوط به آن نامزد انتخاباتی از آنها اسییتفاده کند. بنابراین بهتر آن اسییت که این اطالعات 

رسییال شییود تا از صییحت و سییقم آنها مطمئن باشییید و یا به بالی انتشییار اطالعات نادرسییت توسییط شییما ا
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جو در اینترنت گرفتار نشییییوید. این موضییییوع برای کاندیداهای زن و جوان و نیز وحاصییییل از جسییییت

داوطلبانی که در ففییای سیییاسییت و اجتماع شییناخته شییده نیسییتند از اهمیت زیادی برخوردار اسییت چون 

ها قرار دارند. پس تالش کنید کامل و روشیییییین خود را بین قفییییییاوتگروه بیشییییییتر زیر هره عموما این

ای مناسییب را هم به صییورت چاپی و هم به شییکل ایمیل و فلش مموری، های رسییانهمعرفی کنید و بسییته

 در اختیار رسانه ها قرار دهید. 

 تفاده اهالی رسانه قرار گیرند. های انتخاباتی مورد استوانند در تمام مدت فعلیتاین اطالعات می

 ایهای رسانهای از بستهنمونه

 

 نامه نامزد انتخاباتزندگی 

 ای کوتاه و خالصه شامل پیام اصلی و دلیل شرکت در انتخاباتبیانیه 

  ،چند برگ در تشیییریا مسیییائل سییییاسیییی مرتبط با پیام حزب یا نامزد مثل ایجاد اشیییتغال، آموزش

 دسترسی به خدمات پایه و مواردی مانند این بهداشت و درمان، امنیت،

 عکس نامزد انتخابات 

 بروشور، پوستر یا اوراق تبلیغاتی کمپین 
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ای را پس از شییروع به کار کمپین، به شییکل الکترونیک یا چاپی برای خبرنگاران های رسییانهبسییته

پین در اختیار روزنامه نگاران ها باید در همه رویدادهای کمو دبیران خبری ارسال کنید. همچنین، این بسته

های سیاسی، اجتماعی، وه، بهتر است پس از نشست با بزرگان ایل و قبیله، چهرهمدعو قرار گیرند. به عال

ای های رسانهاقتصادی و فرهنگی، حامیان بالقوه محلی، و دیگر رهبران جوامع محلی، تعدادی از این بسته

مزد ای باید در وبسییایت نارا در محل پخش کرد. همچنین لینک دسییترسییی به اسییناد مندرج در بسییته رسییانه

دهندگان بتوانند در هر زمان به این ها و رأیانتخابات یا صییییییفحات اجتماعی قرار گیرد تا اهالی رسیییییییانه

 مطالب دسترسی پیدا کنند.

 

 رسانیهای پیامبسته .2

تمام اجزای کمپین و راهبرد ارتباطی باید بر پایه پیام انتخاباتی طراحی شییییییوند.همچنین باید شییییییرایطی 

های مختلف تکرار و تکرار شییییییود. بنابراین پیام باید بر همه ارتباطات در موقعیت فراهم کرد که این پیام

ای های مطبوعاتی، تبلیغات، راهبرد رسیییییییانهها، خروجیها، سییییییخنرانیسیییییییایتکمپین تأثیر بگذارد: وب

 های اجتماعی، ارتباط خانه به خانه، کاله و تیشیییییرت، ورسیییییانه ای، مطالب تبلیغاتی،های رسیییییانهخروجی

 خالصه همه چیز!

های انتخاباتی اسییت. در واقع باید پیش از آنکه قدم به عرصییه الیتعپیام انتخاباتی، بخش مهمی از ف

های بعدی بر پیام پیام متناسییییییب با روایت کمپین طرح ریزی شییییییود و آنگاه در تمام اقدام فعالیت بگذارید،

 وفادار ماند.
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های مختلف نوشیییته باشیییید، آنگاه برای تهیه بل و در قالببا این توضییییا، اگر پیام انتخاباتی را از ق

ها، مرجع مناسبی در اختیار خواهید داشت و همچنین ای، نوشتن متن سخنرانی و بیانیههای رسانهخروجی

 زبان و لحن این مطالب دارای انسجام خواهند بود. 

شود، بسته پیام قوه توزیع میای، که توسط کمپین بین خبرنگاران و حامیان بالبر خالف بسته رسانه

رسانی، خصوصی و شامل مجموعه اسناد داخلی است که فقط برای استفاده اعفای ستاد انتخاباتی طراحی 

 اند.شده

 رسانینمونه بسته پیام

 

 پیام اصلی کمپین به شکل کتبی در یک تا چهار جمله 

 ایسخنرانی اصلی انتخاباتی نامزد یا کمپین،  نسخه یک دقیقه 

 ایخنرانی اصلی انتخاباتی نامزد یا کمپین، نسخه پنش دقیقهس 

  هایی از پیش تهیه شییده که شییامل جواب« پرسییش و پاسییخ»نکات اصییلی و جالب توجه کمپین و

 ها ارائه دهند.های معمول رسانهاست که همه اعفای کمپین باید در برابر پرسش

 

تواند که فرصییت محدود و حجم کارها زیاد، می بسییته پیام رسییانی بویاه در زمان تبلیغات انتخاباتی

های انتخاباتی نظم دهد و در زمان کمتر، بهره بیشییییییتری برد. هنگام تنظیم متن اولیه سییییییخنرانی، به فعالیت
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های مطبوعاتی، و طراحی ادبیات کمپین و ارتباطات آنالین، آماده شییییدن برای مصییییاحبه، نوشییییتن خروجی

 اجعه کرد.رسانی مرتوان به بسته پیاممی

 

 خروجی مطبوعاتی .3

خروجی مطبوعاتی مانند یک خبر کوتاه اسیییت. متنی چند پاراگرافی و مختصیییر که اخبار کمپین را 

 کند. ها منتقل میدر زمانی کوتاه به تعداد زیادی از رسانه

شییییود: چه پرسییییش پاسییییخ داده می ۶همواره  در خروجی مطبوعاتی مانند یک خبر اسییییتاندارد مطبوعاتی،

 سی؟ چه چیزی؟ چه زمانی؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ک

 دهد:خروجی مطبوعاتی به سؤاالت زیر پاسخ می

 

  داستان درباره چه کسی است؟ 

  چه خبر است؟ 

  این اتفاق در کجا رخ داده است؟ 

  زمان اتفاق کی بوده است؟ 

  چرا این قفیه اهمیت دارد؟ 
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  چرا این اتفاق افتاده است؟ 

 ست؟آمده اچگونه داستان پیش

 

کند. باید مثل قالب خروجی مطبوعاتی مشییابه مطالب خبری اسییت و رویدادی خبری را تشییریا می

یک خبرنویس عمل کرد. جمله اول، یا مقدمه، خیلی کوتاه، مهمترین موضوعی که باید مطرح شود، در بر 

 شتر تکمیل می کند.گیرد و در ادامه چند جمله ساده وباز هم کوتاه مقدمه را با اطالعات و مطالب بیمی

 

 اجزای استاندارد خروجی مطبوعاتی عبارتند از:

 عنوان گیرا 

 کندای که داستان را به شکل خالصه تعریف میمقدمه یک جمله 

 پاراگرافی کوتاه با جزئیات بیشتر درباره داستان 

 پاراگرافی کوتاه با یک یا دو نقل قول 

 دادپاراگرافی کوتاه برای توضیا شرایط یا اهمیت روی 

 پاراگراف نهایی حاوی اطالعات اصلی درباره کمپین 

 اطالعات برای تماس با مسئول یا سخنگوی ستاد انتخابات 
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همانطور که در سییییییطور باالتر تاکید شیییییید، این خبر باید کوتاه و معموال در حد یک صییییییفحه باشیییییید. اگر 

اطالعات مربوط به پیشینه کمپین های پاوهشی؛ اسناد و مدارک  یا خواهید اطالعات دیگری، مانند دادهمی

 ای به خبر ضمیمه کنید. را در اختیار خبرنگاران قرار دهید، آنها را در برگه جداگانه

در صیییورت امکان اظهارات افراد خوشییینام و شیییناخته شیییده را نقل قول کنید. افرادی که لزوما در 

در موضییییوعی خا  تأیید یا حمایت  کمپین نقش رسییییمی ندارند، اما تمایل دارند موضییییع کمپین یا نامزد را

 کنند.

های مطبوعاتی با دو سیییبک متفاوت مطرح شیییده اسیییت. نمونه به عنوان مثال دو نمونه از خروجی

کند. نمونه دوم اما مدل جدیدتری است اول سبک متداولی است که ابتدا همه اطالعات متنی را مشخص می

 شود.که با نقل قولی از نامزد برای جلب توجه شروع می

 نمونه اول:

 خروجی مطبوعاتی

 …….تاریخ

 مسئول روابط مطبوعاتی:

 ماندانا حیدری )شماره تلفن(

 مهرداد اکبری )شماره تلفن(
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 افتتاح شد….دفتر مرکزی کمپین الهه محمودی در محله 

الهه محمودی، نامزد انتخابات شییییییورای شییییییهر دوره پنجم، امروز دفتر مرکزی کمپین خود را در محله 

 تتاح کرد.  اف….

جمعی چند نفره از حامیان کمپین در مراسیییم افتتاحیه حفیییور داشیییتند، که به گفته خانم محمودی، نشیییان 

 دهنده حمایت گسترده از این کمپین است.

شناسم. به این مردم ام، این مردم را میچون در این محله بزرگ شده»الهه محمودی در این مراسم گفت: 

به شیورای شیهر، برای احقاق حقوق آنها مبارزه خواهم کرد. این دفتر مرکزی کنم. پس از ورود فکر می

های ها درباره آینده آموزش و اشتغال، که از اولویتدهندگان و بیان دغدغهپلی است برای ارتباط با رأی

 «من هستند.

از جمله های کمپین، واقع شییییییده اسییییییت، پایگاهی برای فعالیت….. دفتر مرکزی کمپین، که در خیابان 

 ها، و مراجعه خانه به خانه، خواهد بود. های محلی، جشنوارهنشست

 تاکنون، کمپین خانم محمودی تنها کمپینی است که اقدام به افتتاح دفتر مرکزی در این منطقه کرده است.

سییییاله محله و حامی کمپین این کاندیدای انتخابات که با همه اعفییییای  ۷2ابراهیم نصییییرتی، از سییییاکنان 

سم شرکت کرده مینوادهخا ا »گوید: اش در این مرا از حقوق ما دفاع و در این منطقه  خانم محمودی  حتما

 «زایی خواهد کرد. برای همین دفتر مرکزی کمپین را در این محله افتتاح کرده است.اشتغال
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ند. بر امحمودی یکی از هشیییییت نفری اسیییییت که در این منطقه برای انتخابات مجلس اعالم نامزدی کرده

 برگزار شود. ۹۶اردبیبهشت سال  2۹بندی وزارت کشور، قرار است انتخابات در اساس زمان

 

 نمونه دوم:

 خروجی مطبوعاتی

 …….تاریخ

 مسئول روابط مطبوعاتی:

 ماندانا حیدری )شماره تلفن(

 مهرداد اکبری )شماره تلفن(

 افتتاح شد….دفتر مرکزی کمپین الهه محمودی در محله 

کنم. پس از ورود به شیییییناسیییییم. به این مردم فکر میام، این مردم را میاین محله بزرگ شیییییده چون در»

شییورای شییهر، برای احقاق حقوق این مردم مبارزه خواهم کرد. این دفتر مرکزی پلی اسییت برای ارتباط 

 « د.های من هستنها درباره آینده آموزش و اشتغال، که از اولویتدهندگان و بیان دغدغهبا رأی
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اینها بخشیییییی از اظهارات امروز الهه محمودی، نامزد انتخابات شیییییورای شیییییهر دوره پنجم، در مراسیییییم 

 است.…….افتتاحیه دفتر مرکزی کمپینش در محله

جمعی چند نفره از حامیان کمپین در مراسیییم افتتاحیه حفیییور داشیییتند، که به گفته خانم محمودی، نشیییان 

 ست.دهنده حمایت گسترده از این کمپین ا

های کمپین، از جمله واقع شییییییده اسییییییت، پایگاهی برای فعالیت….. دفتر مرکزی کمپین، که در خیابان 

 ها، و مراجعه خانه به خانه، خواهد بود. های محلی، جشنوارهنشست

 تاکنون، کمپین خانم محمودی تنها کمپینی است که اقدام به افتتاح دفتر مرکزی در این منطقه کرده است.

سییییاله محله و حامی کمپین این کاندیدای انتخابات که با همه اعفییییای  ۷2نصییییرتی، از سییییاکنان  ابراهیم

سم شرکت کرده میخانواده خانم محمودی  حتما از حقوق ما دفاع و در این منطقه »گوید: اش در این مرا

 «زایی خواهد کرد. برای همین دفتر مرکزی کمپین را در این محله افتتاح کرده است.اشتغال

اند. بر محمودی یکی از هشیییییت نفری اسیییییت که در این منطقه برای انتخابات مجلس اعالم نامزدی کرده

 برگزار شود. ۹۶اردبیبهشت سال  2۹بندی وزارت کشور، قرار است انتخابات در اساس زمان

 

 ایاطالعیه رسانه .4

معموال اطالع رسانی  خبری است که هدف آن ای یک پیام بسیار کوتاه برای رسانهاطالعیه رسانه

ای باید نوع رویداد درباره یک رویداد یا برنامه انتخاباتی نامزد اسیییت. مانند یک دعوتنامه. اطالعیه رسیییانه
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را توضییییا دهد و جزئیاتی مثل زمان، مکان، سیییخنرانان و سیییایر اطالعات احتمالی را به شیییکل واضیییا و 

 روشن مشخص کند.

مفیدی مثل مدت زمان رویداد یا وجود سیستم صوتی برای همینطورسعی کنید اطالعات تکمیلی و 

 ضبط صدا و سایر امکانات احتمالی را در اطالعی درج کنید. 

ا  هکر کنید تا مخاطبان  فراموش نکنید که شییییماره تماس و ارتباط با مسییییئول ارتباطات کمپین را حتما

 بتوانند هر سوال و نکته و ابهامی را درمیان بگذارند.

 

 صاویرها و تعکس .5

باز هم تاثیری که فیلم و  هرچقدر که راجع به یک رویداد اطالعات شییییییفاهی و کتبی منتقل کنید،

 گذارد، نخواهد داشت. عکس از آن داستان به جای می

کند و مخاطبان جامعه هدف اطالعات زیادی ازآنها تر میتصییییییویر و ویدئو درک واقعه را ملموس

ا آورند. حتدرباره نامزد به دسیییت می جمهوری تبلیغاتی اکبر هاشیییمی رفسییینجانی در انتخابات ریاسیییت فیلم ما

تشییخیص  های رئیس مجمعدهندگان، اشییکیأگران و حتی ررا به خاطر دارید. بسیییاری از تحلیل ۸۴سییال 

 مصلحت نظام را در آن فیلم نامانوس و وصله ناجور ارزیابی کردند.

بهکمی نزدیک بات مجلس دهم را  خا یاورید. عکس تر زمان انت غاتی زنان و مردان یاد ب های تبلی

هنوز نقل گذرد،داوطلب نمایندگی مجلس تا همین امروز که چندین ماه از تشییییییکیل رسییییییمی این مجلس می

 محافل است. 
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کاندیدای انتخابات مجلس از درود و « مهدی عبدالوند»ات غمربوط به تبلی یکی از این پوسییییییترها،

رضییا عبدالوند نماینده دوره پنجم و شییشییم مجلس، کمک گرفته بود. پدر انگشییت ازنا بود که از پدرش غالم

 و در حال نصیحت كردن او است. اش را به سمت پسرش گرفتهاشاره

ها و تصییاویر متعدد طنز های اجتماعی شیید و با پیامها و شییبکهدسییتمایه طنز در رسییانه این پوسییتر،

 بازپخش شد.  

 

 



45 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

تواند ارتباطی  بسیییییار قدرتمندتر از ارتباط که  یک عکس و تصییییویر می کنیدبنابراین مالحظه می

 های مورد استفاده در کمپین اهمیت بسیار زیادی دارند.کالمی ایجاد کنند و از همین رو، عکس

های خواهید با عکسهای انتخاباتی را آماده کنید، از خود بپرسییییییید که میوقتی قصیییییید دارید عکس

بیننده منتقل کنید؟ آیا نامزد باید در عکس جدی، رسییییییمی، و مورد احترام به نظر  کمپین چه پیامی را به

برسیید؟ یا خونگرم، بامالحظه، و در دسییترس باشیید؟ آیا فقط باید از تصییویر صییورت نامزد اسییتفاده کرد؟ یا 

اسیییتفاده دهندگان ای نامزد در کنار اعفیییای خانواده، محل کار، یا در حین تعامل با رأیهتوان از عکسمی

شییییییوند؟ پوشییییییش داوطلب زمینه در عکس باعث تقویت پیام کمپین میها، یا پسکرد؟ کدام موقعیت، فعالیت

گیرند، باید به چه نحو انتخابات به خصیییو  زنان و جوانان که بیشیییتر مورد قفیییاوت و ارزیابی قرار می

دهد؟ عکس مطابق با پیام میباشییید؟ آیا عکس مورد نظر قدرت رهبری و احاطه و اعتماد به نفس را نشیییان 

 انتخاباتی است؟ و این فهرست می تواند کماکان ادامه داشته باشد.

ستفاده میها و تصاویر در بروشورها، پوسترها، آگهیها از عکسکمپین کنند. ها، و بنرهای خود ا

فیت از نامزد ارائه ها، بهتر است عکاسی پیدا کنید که بتواند تصاویری با کیبا توجه به میزان بازنشر عکس

 دهد.

توان در بخش های مختلفی از این تصیییاویر پس از برداشیییتن عکس و انتخاب آنها برای کمپین، می

 استفاده کرد:

 دهندگانها به عنوان نقطه کانونی مطالب کمپین و ارتباط با رأیاستفاده از عکس 

 های اجتماعیرسان و رسانههای پیامها در وبسایت رسمی، صفحهاستفاده از عکس 
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 های خبری برای ای چاپ شیییده یا نسیییخه الکترونیک آنها از طریق ایمیل به رسیییانههارسیییال عکس

 کنند.هایی که خودشان انتخاب میهای انتخابی شما به جای عکساستفاده از عکس

 

 ایفهرست مخاطبان رسانه .6

ان خبری اسییت که احتماال ای شییامل اطالعات تماس با خبرنگاران و دبیرفهرسییت مخاطبان رسییانه

این اطالعات عبارتند از شیییماره تلفن همراه و تلفن دفتر محل کار، نشیییانی دهند. اخبار کمپین را پوشیییش می

ای، نشانی اسکایپ، شماره اپ، وایبر و هر راه ارسال پیام لحظهپست الکترونیک )ایمیل(، فیسبوک، واتس

ستی. شانی پ شتن این اطال فکس و ن سانعات، تماس با رسانهبا در دست دا شد و میها آ توانید به تر خواهد 

 راحتی و به سرعت با اصحاب رسانه ارتباط برقرار کنید.

ستاد انتخاباتی شما،شما یا دفتر رسانه شته  ای  شاید بخشی از این اطالعات را از قبل در اختیار دا

مکتوب و آنالین محلی جدیدی، بویاه  هایهای خبری و رسییانهباشییید، اما درنظر داشییته باشییید که خروجی

شیییییوند که باید به این فهرسیییییت اضیییییافه شیییییوند. برای اطمینان از وجود تمام در ایام انتخابات تأسییییییس می

 ای در این فهرست به عنوان خروجی اولیه یا ثانویه، درباره آنها تحقیق کنید.های رسانهخروجی

های های انتخاباتی باید رسانهپیش از آغاز  فعالیت با این حال یک نکته را به خاطر داشته باشید که

نگاران آن رسییانه آشیینا تاثیرگذار منطقه انتخابی خود را شییناسییایی کنید و با سییردبیران و دبیران و روزنامه

ها به دنبال اخبار و اطالعات مهم و شیییییوید. در واقع این ارتباط مثل یک معامله دوسیییییویه اسیییییت. رسیییییانه

دهندگان یأا نیز در پی معرفی خود به عنوان کاندیدای انتخابات و تاثیرگذاری بر رپرمخاطب هسییییتند، شییییم
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تر هسیییتید. وقتی دو طرف از پیش با یکدیگر آشییینا شیییده باشیییند، این ارتباط رسیییانه ای و انتقال اخبار راحت

 شود. انجام می

 ایهای رسانهها برای سازماندهی اطالعات تماس با خروجیبرخی گزینه

 

 اطالعات مربوط به تماس با هر یک از خبرنگاران و دبیران خبری را اد فهرستتتتتتتت جام : ایج

ای )روزنامه خا ، کانال تلویزیونی(، و نوع سازماندهی کنید و بر اساس خروجی کانال رسانه

 بندی کنید.رسانه )رادیو، تلویزیون، اینترنت، مطبوعات( تفکیک و گروه

  :های های آنالین و کانالهای خبرنگاران، رسیییییییانهه تلفنفهرسییییییتی از شییییییمارتهیه دفتر تلفن

تلویزیونی مهم را برای دفتر مرکزی کمپین، نییامزد، و مییدیر سییییییتییاد انتخییابییاتی تهیییه کنییید. این 

 ها را در تلفن همراه نامزد، منشی مطبوعاتی، و مدیر کمپین وارد کنید.شماره

 تلفن همراه مسیییییئول سیییییتاد انتخابات یا بر روی  ای:های پیامک و پیام رستتتتتان  ح هایجاد گروه

منشیییی مطبوعاتی یا بر روی ابزار دیجیتال مخصیییو ، گروهی پیامکی ایجاد کنید که بتوان از 

توان برای خدمات پیام ها استفاده کرد. همین کار را میآن برای انتقال سریع اخبار مهم به رسانه

 انجام داد. اپ و غیرهای مانند تلگرام، فیسبوک، واتسرسانی لحظه

  :فهرسییییییتی از نشییییییانی ایمیل خبرنگاران و دبیران خبری تهیه کنید. برای ایجاد فهرستتتتتتت ایمیل

ها را دسته بندی کرد و در هنگام بروز رخدادهای مهم چندین نسخه تر میتوان ایمیلارتباط سریع

  های کمپین را برای هر گروه ارسال کرد.های مطبوعاتی و بیانیهاز خروجی
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 ایمیل تنها راه ارسال اسناد نیست. اسکایپ، گوگل چت، گوگل هرست ا کترونیک اسناد: تهیه ف

 نگاران قرار دارند.ها گاه بیشتر در دسترس روزنامهداک، و دیگر برنامه

  :های ای بویاه در حوزههای رسیییانهبرخی خروجیاستتتتفاده از فکس یا دورن ار در موارد الزم

مناطق محروم،  هنوز دریافت مطالب را از طریق دورنگار  تر و روسییییییتاها وکچانتخابیه کو

کنند هایی را که هنوز از دورنگار استفاده میدهند. با بررسی دوباره خروجی)فکس( ترجیا می

 شناسایی کنید و برای حفظ ارتباط با آنها فهرستی برای ارسال دورنگار تدوین کنید.

 

 

 تمرین 

 تی در پیش دارید. برای این رویداد یک خروجی مطبوعاتی بنویسید.تصور کنید که یک رویداد انتخابا
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های آنالین اسییت. این روزها در دسییت هر پیر و جوان و زن و مردی زمانه، دوره و زمانه رسییانه

های هوشمند و لپ تاپ و کامپیوتر و غیره دید. دستیابی لفنتوان یکی از فناوری های دیجیتال را مانند  تمی

 را دو چندان کرده است. هاییراحت و ارزان به اینترنت هم استفاده از چنین فناوری

درصد  ۸2در ایران بیش از  ۹۵سامانه مدیریت ضریب نفوه اینترنت، این ضریب سال  آمارطبق 

میلیون نفر از اینترنت اسییییتفاده می کنند.  ۶2میلیونی اسییییت که نشییییان می دهد بیش از  ۷۵بر مبنای جامعه 

 ۵۸لیون و می 2۹درصیید رسیییده و  3۸.۶۷درایران به  3Gهمچنین ضییریب نفوه اینترنت موبایل با توسییعه 

 ایرانی با موبایل خود به شبکه اینترنت متصل می شوند. ۷1۹هزار و 

http://www.mehrnews.com/news/2960373/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/2960373/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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میلیون نفر از مردم ایران از طریق گوشییییی های هوشییییمند به اینترنت متصییییل می  30یعنی حدود 

 شوند.

های انتخابی نیسییییییت و کاندیداها باید توجه به پوشییییییی در فعالیتای قابل چشییییییمچنین آمار گسییییییترده

نالین را به عنوان یکی ازابزارهای طالیی برای پیروزی در انتخابات مورد توجه قرار دهند.   های آرسیییییانه

های های اشتراک فایلرسان در ففای اینترنت، سایتهای اجتماعی و پیامهای دیجیتال، مانند شبکهرسانه

هزینه برای پیام کمهای انتخابیه کوچک، از ابزارهای کارآمد و ها به ویاه در حوزهتصییییییویری و وبالگ

 روند. تر به شمار میرسانی به مخاطبان در سطا وسیع

 

 های اصلی کمپین کمک کنند:توانند به افزایش فعا یتهای دیجیتال میرسانه

 پیام رسانی سریع و آسان به مخاطبان در سطحی گسترده 

 های کمپیناطالع رسانی درباره فعالیت 

 جذب افراد داوطلب و کمکی 

  مند به پیام کمپینهایی بزرگ از افراد عالقهگروهیافتن 

 دهندگان اصلی یا حامیان فعلیافزایش انگیزش رأی 

 ایجاد انگیزه و تحرک در نزدیکی برگزاری رویدادها 

 ارتباط گسترده با حامیان مالی بالقوه 
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 رسانه دیجیتال چیست؟

ان مردم و برای مصییییرف اطالعات یا بر فناوری الکترونیک و موبایل که در می ای اسییییت مبتنیرسییییانه

 گیرد.تعامل با یکدیگر مورد استفاده قرار می

 ها عبارتند از:هایی از این دست رسانهنمونه

 :های شبکه اجتماعیسایت

 فیسبوک 

 ینکدینل 

 گوگل پالس 

 مای ام اف بی  

 

  :های بزرگ و کوچکسرویس دهنده های وبالگ

 توئیتر 

 بالگر 

 تامبلر 

  وردپرس 

 

  :ایانی  ح هپیام رس

 اپواتس 

 فیسبوک 
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 مسنجر 

 الین، وایبر 

   اسکایپ 

   گوگل 

 

 :های اشتراک گذاری عکس و تصویرسایت

 چتاسنپ 

 فلیکر 

 اینستاگرام 

  اسمایل باکس 

 

 :های نشانه گذاری اجتماعیسایت

 پینترست 

 ردیت 

 تامبلر 

 

 

اما مدیریت حفیور در این نالین، آهای های زیاد فعالیت انتخاباتی در ففیای رسیانهبا وجود مزیت

ها باید منابع الزم را برای حفور مستمر و مؤثر در این طلبد و کمپینها زمان و تالش زیادی را میرسانه

 ها در اختیار داشته باشند. رسانه

شییییود نیز چندان سییییاده نیسییییت. در ایام های آنالین منتشییییر میهمینطور کنترل آنچه که در رسییییانه

شییوند که هدف آنها تنها انتخابات رسییانی متعددی متولد میهای پیامها و شییبکهسییایتوبانتخابات در ایران 
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های ها دست به انتشار اخبار شایعه و شنیده می زنند یا به قصد ففاسازیاست. گاهی برخی از این رسانه

یطی ستاد شوند. در چنین شراکنند که به سرعت گسترده و پخش میخبری و سیاسی مطالبی را منتشر می

انتخاباتی کاندیدا باید هوشیییار و گوش به زنگ باشیید و با رصیید کردن این اخبار، به موقع واکنش نشییان دهد 

 و پاسخ مناسب را روی رسانه های دیجیتال رسمی آن نامزد، منعکس کند. 

 های دیجیتالریزی برای چ ون ی، زمان، و هدف استفاده از رسانهنکات مهم در برنامه

 های اجتماعی باید به طور مداوم و منظم به روزرسیییییانی و به ویاه رسیییییانه -ی دیجیتال ابزارها

 مدیریت شوند.

 های دیجیتال و چگونگی بازنشر آن توسط دیگران دشوارتر است.کنترل پیام در رسانه 

 های جمعیتی و جغرافیایی منطبق بر مخاطبان هدف دهندگان دارای ویاگییافتن و تفکیک رأی

ها پیدا دهندگانی که در این رسییییییانهیکند. گاهی رأها ایجاد میزیادی در این رسییییییانه گاه چالش

 هایی نیستند که شما به دنبالشان هستید.شوند، آنمی

 تواند دشیییوارتر باشییید، و این افراد گاه تأثیرگذاری بر رفتار فعاالن و حامیان در محیط آنالین می

 کند.که به کمپین کمکی نمی کنندها و لحنی استفاده میاز فعالیت

 مانند.ها در اههان باقی میها، هیچ چیز خصوصی نیست و اشتباهات تا مدتدر این رسانه 

 

نکته مهمی که نباید فراموش کرد این اسییییییت که ارتباط گسییییییترده با جوامع آنالین جایگزین ارتباط 

های دیجیتال ین در اسییتفاده از رسییانهدهندگان و سییازماندهی چهره به چهره نیسییت. هدف کمپمسییتقیم با رأی
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، کار داوطلبانه در باید بسییییش جوامع آنالین برای مشیییارکت در اقدامات عملی در ففیییای واقعی باشییید؛ مثالا 

کمپین، حمایت مالی، شییرکت در گردهمایی ها، رأی دادن به شییما، و ترغیب خانواده و دوسییتان برای رأی 

 دادن به شما.

های دیجیتال ابزاری منحصیییر به فرد هسیییتد که ات، مطمئن باشیییید رسیییانهبا در نظر داشیییتن این نک

 توجه باشند.توانند به آن بیها میتعداد کمی از کمپین

 

 برای بهره برداری هر چه بیشتر از کمپین، کافی است نکات زیر را در ههن داشته باشید:

 مشخص کردن نوع راهبرد ارتباطی :نقطه شروع  . 1

های آنالین، تبیین اهداف اصلی کمپین و نقش گیری درباره استفاده از رسانهتصمیماولین کار برای 

های دیجیتال برای دستیابی به این اهداف است. الزم است هر چند وقت یک بار از حفور فعال در رسانه

از آن باید  دهندگان هدف و بسییییش حامیان اسیییتفاده کنید، اما پیشهای دیجیتال برای یافتن و اقناع رأیرسیییانه

هایی فرضی را مطرح کرد و با توان پرسشرسانه درست را شناسایی کنید. برای رسیدن به این هدف، می

پاسییخ به آنها بر مبنای تحقیقات و مطالعه و نمود عینی و واقعی، به بهترین و موثرترین رسییانه آنالین برای 

 ارتباط با مخاطبان جامعه هدف رسید.

 از خود بپرسید:
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 ن بالقوه و بالفعل نامزد انتخاباتی در کدام بخش از ففیییییای مجازی بیشیییییتر فعالند و حفیییییور حامیا

گیرند؟ کنند؟ اطالعات و اخبار را از کجا میدارند؟ این افراد برای ارتباط از چه ابزاری استفاده می

 زنند؟برای سرگرمی و معاشرت به کجا سر می

 بات چه اطالعاتی ر خا به عنوان داوطلب انت به اشییییییتراک بگذارم؟ این اطالعات ا میمن  خواهم 

 مطالب نوشتاری هستند، یا ویدئو، یا عکس؟ بهترین ابزار برای انتقال این اطالعات چیست؟

 ای از آنها دارم؟دوست دارم مردم از طرف کمپین چه اقداماتی انجام دهند؟ چه خواسته 

 ق و اتصال اینترنت تا چه حد مطمئن و کنند. برها پشتیبانی میهای محلی از کدام رسانهزیرساخت

 قابل اعتماد است؟

 کنند یا از ابزارهایی مانند های هدف برای دسترسی به اطالعات بیشتر از کامپیوتر استفاده میگروه

 تلفن همراه؟ با توجه به این موضوع، برای انتشار محتوای کمپین باید از چه ابزاری استفاده کنم؟

 

های یان بالقوه و بالفعل خود را مشیییخص و ارزیابی کنید. از آنجا که رسیییانهمحل فعالیت آنالین حام

کنند، باید هر کاری را که الزم اسییت ای وسیییع از مخاطبان را فراهم میدیجیتال امکان دسییترسییی به گسییتره

 کنند.ای است که مخاطبان هدف استفاده میانجام دهید تا مطمئن شوید رسانه مورد استفاده شما همان رسانه

های دیجیتال متعدد، بهتر اسیییییت زمان و منابع خود را جایی صیییییرف کنید که به جای حفیییییور در رسیییییانه

 کنند.تان حفور دارند و زمان خود را در آنجا سپری میحامیان
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 های آنالینارزیابی میزان تاثیرگذاری در رسانه .2

های یابی میزان تاثیرگذاری شبکهنالین، ارزشآهای یکی از کارهای مهم در طول فعالیت در رسانه

از نتایش مورد انتظار « تصیییویری کلی»مجازی مورد اسیییتفاده نامزد انتخابات بر مخاطبان اسیییت. در ابتدا، 

های اجتماعی تجسییم کنید. سییپس، معیارهای مشییخصییی را برای ای را در رسییانههای رسییانهخود از تالش

ای مورد اسییییتفاده را ا بتوانید هر یک از ابزارهای رسییییانهسیییینجش موفقیت در نظربگیرید تا با اسییییتفاده آنه

ها ارزیابی کنید. خوشییییییبختانه، ابزارهای رایگان زیادی برای تحلیل، بازاریابی اجتماعی، و ردیابی داده

شییوند. البته می توانید از اعفییای آشیینا با های اجتماعی ارائه میتوسییط خود رسییانه وجود دارند که معموالا 

 یا کارشناسان این حوزه کمک بگیرید. دانش فناوری

«  Insights»کنید، با استفاده از بخش در کمپین خود استفاده میفیسبوک برای مثال اگر از صفحه 

اند، و توانید تعداد بازدیدکنندگان محتوای تولیدی خود، تعداد افرادی که این محتوا را به اشییتراک گذاشییتهمی

ها را ترین نوشییتهفحه خود را مشییخص کنید. این ابزار همچنین محبوبکنندگان صییگروهبندی جمعیتی دنبال

توانید کند. با استفاده از این معیارها می، به اشتراک گذاری، یا نظرات مشخص می«الیک»بر اساس تعداد 

 فاصله خود را با مخاطب هدف و محتوای مورد عالقه آنها تعیین کنید.

 ( یا کلوت Twitalyzerگیری از خدماتی مانند توئیتاالیزر )، با بهرهتوئیتردر صورت استفاده از 

(Klout) گیرند، مشخص کنید. توانید تأثیر خود را بر توئیتر، کاربرانی که بیشتر تحت تأثیر قرار میمی 

های ارسال ایمیل انبوه با ردگیری اطالعات تحلیلی میزان باز است. بیشتر برنامه ایمیلنمونه دیگر 

کنند. با های ارسالی محاسبه میهای گیرنده را بر روی پیامای شما توسط گیرنده و تعداد کلیکهشدن ایمیل
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شوند و به این ترتیب موضوع و ها بیشتر باز میتوانید مشخص کنید کدام ایمیلها، میاستفاده از این برنامه

 های خود را بر همین اساس تنظیم کنید. محتوای ایمیل

( اسیییییتفاده کنید. Analytics Googleاز گوگل آنالیتیکز ) ،سیییییایتوبذاری ثیرگأبرای بررسیییییی ت

هایی درباره بازدیدکنندگان ونحوه توان از آن در هر وبسایت برای به دست آوردن دادهابزار رایگانی که می

ستفاده از این ابزار، این امکان را دارید تا بازدیدکننده ستفاده آنها از سایت بهره گرفت. با ا ها را از نواحی ا

 جغرافیایی و جمعیتی هدف به سایت خود جذب کنید و مسیر آنها به سمت سایت را بررسی کنید.

 

 ارزیابی زمان و مناب  موجود .3

حفییییور مؤثر در ففییییای آنالین نیازمند مدیریت و نگهداری روزانه اسییییت. بعد از شییییروع کار و 

رای جذب اعفیییا و اسیییتفاده مفید از آنها درطول رسیییان، بهی اجتماعی یا پیامعفیییویت در یکی از شیییبکه

های انتخاباتی خود، باید ارتباط را حفظ کنید. بهتر این اسییییییت در مورد زمان و منابع موجود برای  فعالیت

جلب مشارکت در ففای دیجیتال، واقع گرا باشید. اگر زمان و منابع دیگر محدود باشند، بهتر است یک یا 

 ها محدود کنید.خاب کنید و حفور آنالین را به همین محیطدو ابزار دیجیتال را انت

 

 های هر ابزارها و ظرافتآشنایی با پیچیدگی .۴

ثیرگذار از این ابزارها آشنایی أمعمول کاربران و شرایط استفاده تدر هنگام ایجاد حساب، با رفتار 

در توئیتر از هشییتگ و عالمت تأیید     پیدا کنید. روندهای معمول در هر ابزار را شییناسییایی کنید. برای مثال،
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(tip hatاستفاده می )اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک و یوتیوب باعث افزایش  شود؛ همچنین الیک  یا به

 شود. تعداد مخاطبان مطالب می

با توجه به هدف خود از ارائه محتوا به مخاطبان، ابزار و محیط مورد نظر را انتخاب کنید. چون 

های اجتماعی مخاطبان و قالب خا  خود را برای پسیییت گذاشیییتن ها و ابزارهای مختلف در رسیییانهبرنامه

توان متون دارند، از هر یک از این ابزارها باید با هدفی مشییییخص اسییییتفاده کرد. برای مثال در توئیتر نمی

 کاراکتر و کلمه وجود دارد. 1۴0طوالنی و تحلیلی نوشت و تنها امکان انتشار 

تراست. ها طوالنیها و نوشتهبل فیس بوک مکان مناسبی برای انتقال نقطه نظرات، مصاحبهدر مقا

بوک به دالیل مختلف کاهش پیدا کرده است فیساما نکته این است که در ایران این روزها میزان استفاده از

 و جای آن را تلگرام و حتی اینستاگرام گرفته است.

 

 های دیجیتالها در رسانهریت فعا یتهایی برای مدیایجاد سیستم .۵

های دیجیتال، فهرسییییتی کوتاه یا تقویمی از موضییییوعات کمپین برای شییییروع کار کمپین در رسییییانه

برای گذاشتن پست در ففای آنالین تهیه کنید و یک جدول زمانی برای درخواست از حامیان کمپین )جهت 

برای رسیییدن به نتایش مطلوب آماده کنید. این جدول  های مهمانجام اقدامی خا (، و نیز فهرسییتی از تاریخ

پذیری کافی را داشته باشد تا کمپین بتواند نسبت به رویدادهای فعلی و موضوعات روز زمانی باید انعطاف

 های دیجیتال واکنش الزم را از خود نشان دهد.و مورد توجه مخاطبان رسانه
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های دیجیتال در های افراد در رسانهت یا دیدگاهدر طرح خود، زمانی را برای پاسخگویی به سؤاال

ها نظر بگیرید. برای مثال، صیییرف توئیت کردن و رها کردن موضیییوع کافی نیسیییت. باید نسیییبت به توئیت

 واکنش نشان داد، به سؤاالت جواب داد، و از کاربران فعال نام برد.

هید، دقیقا مشیییخص کنید در برای اینکه در این کار نظم داشیییته باشیییید و موضیییوعی را از دسیییت ند

کمپین چه کسی مسئول درج مطالب است و آیا روندی برای بازبینی مطالب وجود خواهد داشت یا خیر. در 

به خاطر داشییته باشییید که صییورت وجود روند بازبینی، مشییخص کنید چه کسییی مسییئول حذف محتوا اسییت. 

  ار زیادی دارد.ها اهمیت بسیسرعت و اقدام به موقع در بسیاری از این رسانه

های کمپین، زمانی را برای بررسیییی فعالیت کاربران نکته دیگر این اسیییت که در بخشیییی از فعالیت

های آنالین و همینطور فعالیت رقبای انتخاباتی خود در نظر بگیرید. روند این بررسییییی و دیگر در رسیییییانه

گفتگوهای موجود درک درسییییتی  پاسییییخگویی همانند گفتگوی رو در رو با افراد اسییییت. سییییعی کنید از نوع

های آنالین سیییخن بگویید و داشیییته باشیییید و شییییوه تعامل کاربران را با یکدیگر درک کنید. به زبان رسیییانه

شود، و سندیت بنویسید و سعی کنید سبک خودتان را داشته باشید. این لحن باعث ایجاد اعتبار و سندیت می

شد. در های دیجیتال بر هر چیز دیگر اولودر رسانه شینی، یا رسمی با شما نباید تبلیغاتی، ما یت دارد. لحن 

اندیش باشید و از خود اشتیاق نشان دهید. خشمگین نشوید و توهین و های خود انتقادپذیر و مثبتبیان دیدگاه

های خود پرهیز و سعی کنید درباره موضوعاتی صحبت تحقیر نکنید.  از تالش صرف برای پیشبرد دیدگاه

در جییامعییه دیجیتییال طرفییدار دارد. همچنین در ارائییه اطالعییات حتمییا منبع را هکر کنییید. هنگییام  کنییید کییه

 درخواست از کاربران برای اقدام، از لحنی واضا و مستقیم و دوستانه استفاده کنید.
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های ففییییای آنالین و محیط خارج همچنین فراموش نکنید برای موفقیت هر چه بیشییییتر، بین فعالیت

)مطالب چاپی، روابط عمومی، جذب اعفیییا( هماهنگی ایجاد شیییود. در مطالب چاپی از نکات از این ففیییا 

های اجتماعی اسییییتفاده کنید و مطالب چاپی را در ففییییای آنالین مطرح کنید. همه مطرح شییییده در رسییییانه

 مطالب چه

 در ففای آنالین و چه خارج از این ففا باید مرتبط و در راستای پیام کمپین باشند.

 

 ها و ایجاد تغییرات الزمپایش فعا یت -۶

هر هفته یا هر ماه یک بار، پیشرفت خود را ارزیابی کنید تا میزان حرکت به سمت هدف و استفاده 

های دیجیتال در راسیییتای راهبرد ارتباطی، مشیییخص شیییود. در صیییورت توقف اسیییتفاده از بهینه از رسیییانه

 یا حامیان را به بخش مشارکت فعال هدایت کنید.ابزارهای آنالین، محتوا را از دسترس خارج کنید 
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  :تمرین

کنند؟ های آنالینی اسییتفاده میدر حوزه انتخابیه شییما، مخاطبان جامعه هدف بیشییتر از چه رسییانه .1

های تاثیرگذار در آرای مردم چطور؟ با این شیییناخت، شیییما و سیییتاد مسیییئوالن محلی، شیییخصییییت

 انتقال پیام انتخاب خواهید کرد؟هایی را برای انتخاباتی شما چه رسانه

ها، برای تحقق اهداف مورد نظر در رویداد، چه درخواستی را از مخاطبان از طریق این رسانه .2

 جامعه هدف مطرح خواهید کرد؟ 

 های آنالین بنویسید.دو پیام مرتبط با رویداد برای استفاده در رسانه .3
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سیار دشوار است. این کار وقت، توانایی و اطالعات زیاد یک ارتباط مؤثر رسانهگاهی ایجاد  ای ب

خواهد و موضییییوعی نیسییییت که به تنهایی از عهده یک نفر بربیاید. بنابراین بهتر این اسییییت مانند سییییایر می

ثمربخشییی  های انتخاباتی، گروهی برای تدوین و پیاده سییازی راهبرد ارتباطی تشییکیل دهید تا نتیجهفعالیت

 نیز حاصل شود. 

 ایاعضای گروه ارتباط رسانه

 

 های ارتباطی بر همه ارتباطات سازی طرحاین فرد ضمن طرح ریزی و پیاده: مسئول ارتباطات

بیرونی نظارت دارد. مسئول ارتباطات با همکاری نامزد و مدیر ستاد انتخابات، تدوین و اجرای 
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ها، مخاطبان هدف تعریف شییییییده، پیام اسییییییاس پاوهشطرح ارتباطی عملی و تحقق پذیر را بر 

ای کند. در نبود مدیر مطبوعاتی، این فرد مسئول روابط رسانهشما، و منابع موجود، تفمین می

 نیز خواهد بود.

  :کند، همه رویدادهای ای را رفع و رجوع میمدیر مطبوعاتی روابط رسیییییییانهمدیر مطبوعاتی

اران و دبیران خبری جهت افزایش پوشییییش خبری کمپین ای را سییییازماندهی و با خبرنگرسییییانه

 کند.ارتباط برقرار می

 های اجتماعی و های دیجیتال حفییور کمپین را در رسییانهمدیر رسییانههای دیجیتال: مدیر رستتانه

تال مدیریت می یامدیجی یامک، پ ند پ مان باط الکترونیک  ای، رسیییییییانی لحظهکند و هر گونه ارت

 کند.مشابه را کنترل میوبسایت کمپین، و موارد 

 

های به جز این سییه مسییئول، نامزدهای انتخاباتی نیاز دارند از همکاری افراد برخوردار از مهارت

توانند به کمپین در تهیه مطالب خالقانه و کم فنی و آشیییییینا به دنیای مجازی نیز بهره بگیرند. این افراد می

دهندگان و مراجعه خانه به خانه، تأمین منابع تباط با رأیتوان برای ارهزینه کمک کنند. از این مطالب می

های مربوط به ها، و تمام فعالیتمالی و جذب افراد داوطلب، در رویدادهای عمومی، ارتباط با رسیییییییانه

 تبلیغات کمپین، از جمله پوسترها و بنرهای خیابانی، استفاده کرد. 

طراح در اختیار ندارند باز هم باید فردی را برای هایی که منابع مالی الزم را برای اسییتخدام کمپین

 ارائه خدمات پیمانی در تهیه مطالب پیدا کنند.
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باشییند و بیشییتر « خبرنگار خود»توانند ها میهای دیجیتال، کمپینبا توجه به رشیید قابل توجه رسییانه

اما نقش سیییایرخبرنگاران و دبیران خبری حداقل در  در ارائه تصیییویر عمومی از خود نقش داشیییته باشیییند،

تر، مانند اخبار تلویزیونی و گفتگوهای ای سیییییینتیآینده نزدیک کمرنگ نخواهد شییییییید. ابزارهای رسیییییییانه

دهند. داشیییتن های ارتباطی کمپین را تشیییکیل میرادیویی، همچنان دارای اهمیت هسیییتند و بخشیییی از شییییوه

ای، خبرنگاران، و دبیران خبری موضیییییوعی مهم اسیییییت و اران حرفهنگرابطه کاری مناسیییییب با روزنامه

 تواند به پوشش بیشتر کمپین منجر شود.می

توانید امکانات مورد با درک نیازهای خبرنگاران و اطمینان از آمادگی برای پوشش این نیازها، می

 ها را برای پوشش فعالیتهای کمپین در اختیار آنان قرار دهید. نیاز رسانه

 

  



65 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 

 هانکات مهم در همکاری با رسانه

 

 ارتباط با دبیران خبری، خبرنگاران و نویسندگان  برجسته 

 حفظ ارتباط 

 درک موضوعات خبرساز 

 شجاعت ابراز عدم اطمینان در مواقع الزم و تالش برای یافتن پاسخ 

 راستگویی و ارائه اطالعات دقیق 

 هاها و نیازهای رسانهدرک محدودیت 

 هاع به تماسپاسخگویی سری 

 ارائه اطالعات در قالب مناسب به خبرنگاران 

 های خبرسازها به محتوا و داستانبینی نیاز رسانهپیش 

 حفظ جایگاه در صدر اخبار 

 رسیدگی به مشکالت و تداوم حرکت 
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 ارتباط با دبیران خبری، خبرن اران و نویسندگان برجسته

ندیدای انتخاباتی را عفییوی از گروه خود دانسییته و اگر خبرنگاران، نویسییندگان و دبیران خبری کا

با او آشنا باشند، و اگر متقاعد شوند که نامزدی وی عملی است و از حمایت واقعی برخوردار هستند، تمایل 

های کمپین  خواهند داشییت. برخورد اول تأثیر بسیییار مهمی دارد، بنابراین در بیشییتری برای پوشییش فعالیت

 ران حتما پیام کمپین و نوع حمایت از کمپین را به آنها منتقل کنید.دیدار اول با خبرنگا

 

 حفظ ارتباط

به طور مرتب با خبرنگاران تماس بگیرید و این ارتباط را به رخدادهای مهم و رویدادهای کمپین 

 محدود نکنید، بلکه این ارتباط را حفظ کرده و درباره موضوعات روز با آنها گفتگو کنید.

به تماسهمیشیییییییه برای  به پاسییییییخگویی  ید  به عنوان منبعی مف ید و خود را  باشیییییی ماده  ها آ های آن

 نگاران معرفی کنید.روزنامه

 

 درک موضوعات خبرساز

روند؛ با درک این موضیییییوع، در هنگام برخی موضیییییوعات و زوایای دید خبرسیییییاز به شیییییمار می

ام جلوتر خواهید بود. سعی کنید پیشنهاد موضوع به خبرنگاران یا طرح ریزی رویدادهای رسانه ای یک گ

تر در بین موضیییوعات مرتبط با کمپین و اخبار مهم ملی، سیییالگردها و مناسیییبت های مهم، روندهای وسییییع
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های مورد عالقه مردم ارتباط ایجاد کنید. نقاط ها، انتشار اخبار و اطالعات جدید، یا داستانسیاست یا کمپین

ند ثبت باط با رأینام نامزد، تحعطف کمپین، مان تاح دفتر مرکزی نیز از قق اهداف در ارت دهندگان، یا افت

 شوند.مطالب مناسب خبری محسوب می

 

 راست ویی و ارائه اطالعات دقیق

کنند. همیشییه حقیقت را بگویید. خبرنگاران برای دسییترسییی به اطالعات دقیق به منابعشییان تکیه می

شود، خبرنگاران دیگر از این فرد به عنوان منبع استفاده  اگر منبعی به عنوان منبع غیر موثق تشخیص داده

های خود منبع هکر کنید تا خبرنگاران بتوانند از این منابع در نخواهند کرد. در صییییییورت امکان برای گفته

دهد.هرگز از مطالب خود اسییییییتفاده کنند. این کار هم اعتبار شییییییما و هم اعتبار خبرنگاران را افزایش می

 ها استفاده نکنید. یدهها و شنشایعه

 

 شجاعت ابراز عدم اطمینان در مواق  الزم و تالش برای یافتن پاسخ

مطمئن »اگر با سییؤالی روبرو شییدید که از جوابش مطمئن نیسییتید، بهترین کار این اسییت که بگویید 

ید و در برای رسییییدن به جواب تحقیق کن« نیسیییتم؛ اجازه بدهید بررسیییی کنم و بعدا به سیییؤالتان جواب دهم.

 اسرع وقت با خبرنگاران تماس بگیرید. خبرنگاران برای صداقت شما احترام قائل خواهند شد.
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 هاها و نیازهای رسانهدرک محدودیت

کنند. بنابراین سیییعی کنید در پوشیییش های زمانی شیییدید کار میخبرنگاران تحت فشیییار و محدودیت

های انتخباتی شما هر باشید برای پوشش اخبار فعالیت ای منصف باشید. از خبرنگاران انتظار نداشتهرسانه

کاری انجام دهند. با ارائه منابع پاوهشییی و معرفی و پیشیینهاد افرادی دیگر برای مصییاحبه، به خبرنگاران 

 هایشان کمک کنید.برای استفاده از این اطالعات در نوشته

برای انتشیییار مطالب صیییرفا از  با توجه به حجم زیاد کار و فشیییار زمانی، شیییاید برخی خبرنگاران

شیییود همان چیزی اسیییت که در خروجی مطبوعاتی شیییما اسیییتفاده کنند. این یعنی آن چه منتشیییر می خروجی

شوند. بنابراین، الزم است برای نوشتن خروجی اید و گاه این مطالب کلمه به کلمه نقل میمطبوعاتی نوشته

برای خبرنگاران موثق به نظر برسیییید. مزیت این کار مطبوعاتی مناسییییب وقت کافی بگذارید تا این مطالب 

 شود.دهندگان منتقل میآن است که پیامتان مستقیم به رأی

 

 هاپاسخ ویی سری  به تماس

های زمانی روزانه در کار خود مواجهند، و به همین دلیل بیشیییتر خبرنگاران سییییاسیییی با محدودیت

های خود به زمان نیاز اگر برای فکر کردن روی جوابهای آنها پاسییییخ دهید. باید در اسییییرع وقت به تماس

شییان سییؤال کنید. زمان کوتاهی را برای توانید از خبرنگاران درباره سییؤاالتشییان  و مهلت زمانیدارید، می

آماده کردن پاسییخ خود در نظر بگیرید، و سییپس در اسییرع وقت و پیش از پایان مهلت با آنها تماس بگیرید. 
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که شیما برای انتقال پیام انتخاباتی خود به اهالی رسیانه نیاز دارید و باید رضیایت آنها را  به یاد داشیته باشیید

 جلب کنید. 

 ارائه اطالعات در قا ب مناسب به خبرن اران

تر و البته با ارائه موارد مورد نیاز خبرنگاران برای نوشیییتن مطالبشیییان، کار خبرنگاران را آسیییان

 تر خواهید کرد.شدهکیفیت آن را بهتر و کنترل

خروجی مطبوعاتی مختصیییر و مفید، به همراه دیگر موارد مندرج در مطالب تبلیغاتی، کار آنها را 

 تر خواهد کرد.ساده

 

 های خبرسازها به محتوا و داستانبینی نیاز رسانهپیش

اسییت. هایی برای خبرنگاران جالب و در کانون کار کمپین شییما به این فکر کنید که چه نوع داسییتان

شییناسییید تماس گرفته کاری، با خبرنگارانی که میتوانند بدون هیچ گونه محافظهبرای مثال، خبرنگاران می

 های خبرساز به آنها ارائه دهید.هایی را درباره داستانو ایده

 

 حفظ جای اه در صدر اخبار

پایش کنید. از  خود را به منبع مناسییییییب اطالعات تبدیل کنید. پوشییییییش خبری را در منابع گوناگون

ای اطالع حاصییییل کنید، و ببینید هر خبرنگار به های گوناگون رسییییانهوقایع مختلف مورد پوشییییش خروجی
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توانند بر منطقه یا نوشییییییتن چه مطالبی عالقه دارد. به همه انواع اخبار )نه فقط اخبار سیییییییاسییییییی( که می

ه خود را از لحاظ پیام کمپین خود و دهندگان تأثیر داشییییییته باشییییییند، توجه کامل داشییییییته باشییییییید. جایگارأی

 های مخالفان حفظ کنید.های آن و همچنین در نسبت با پیام و فعالیتفعالیت

 

 رسیدگی به مشکالت و تداوم حرکت

به این وضعیت  های اشتباه یا ارائه مطالب نادقیق درباره شما، فوراا در صورت برخورد با نقل قول

سییت مالقات حفییوری داشییته باشییید، و تاکید کنید که در صییورت عدم رسیییدگی کنید. تماس گرفته و درخوا

پوشش آنالین )از  انتشار بی کم و کاست پاسخ کمپین شما، به این مسأله واکنش نشان خواهید داد. در بحث

جمله نظرات و پسیییتها(، این نظرات را هشییییارانه بررسیییی کرده و بر پایه دیدگاه کمپین خود به سیییرعت به 

 های نامطلوب یا غیر منصفانه پاسخ دهید.نههای رساپوشش
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