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رسانها ارتبا راهبردتد ی 

میخواهمبهچههدفیبرسم؟

مخاطبانجامعههدفچهکسانیهستند؟

چهپیامیبهرأیدهندگانمنتقلکنیم؟

ند؟مخاطبانازچهرسانهایبرایکسباطالعاتاستفادهمیکن

چهمحتواییبهمخاطبانجامعههدفمنتقلمیکنیم؟

یم؟ازچهترفندهاوراهبردهاییبرایانتقالپیاماستفادهکن

قدما  

قدمد م

قدمس م

قدمچهارم

قدمپنجم

قدمششم



:بپرسیدخ دا 

هند؟دیأرتغییریکبهتاکنیمقانعرایدهندگانأرمیخواهیم•

هستیم؟موجودوضعحفظدنبالبهیا•

کنیم؟مجابمیتوانیمیاداریمقصدرامخاطبانازتعدادچه•

کنترل؟قابلومحدودیااستزیادآنهاتعدادآیا•

کجاست؟ماهدفجامعهجغرافیاییمنطقه•

دارند؟انتخاباتکاندیدایازتصویریوآشناییچهمخاطبان•

دارند؟کافیآگاهیمابهنسبتآنهاآیا•

ست؟اچگونهاوکمپینوانتخاباتیکاندیدایبهمخاطبانگرایش•

؟دهیمقرارمخاطباناختیاردرمیتوانیماطالعاتیونکاتچهما•

1

3

2 ا  قدم

برسم؟هدف چهبهم خ اهم

؟



:دبدانیباید،کنیدتد ی هدفمندرسانها راهبردیکاینکهبرا 

هستند؟کسانیچههدفجامعهمخاطبان•

میکنند؟رااستفادهبیشترینرسانههاکداماز•

؟هستندکسان چههدفجامعهمخا با 

د مقدم



.تکلیفخودراباپیامانتخاباتیروشنکنید•

.یستدقیقابدانیدپیاماصلیشمابرایمخاطبانهدفتانچ•

.اشدپیامانتخاباتیبایدقابلیتتکرارمداومراداشتهب•

. دیکراهبردرسانهایمناسببایداینامکانرافراهمکن•

یم؟کنمنتق  دهندگا أربهپیام چه

س مقدم



.استپیروزیکسبکلیدهایازیکی•

.داردمضاعفاهمیتموضوعاینایراندر•

.داشتخواهدبستگیهدفدهندگانرأیاستفادهموردرسانههایبهرسانهایخروجیهایانتخاب•

.کنیدپیشبینیانتخاباتیحوزهکلدررسانههاازاستفادهدرراتفاوتهاباید•

.یکندمتغییرآنهازندگیشیوهوناحیه،ایندرساکنمردمنظر،موردناحیهبهبستهغالبرسانه•

درهویژبهانتظاری،چنینداشتنوکنند،عوضراخودرسانهایابزارمردمکهمیآیدپیشکمتر•

.نیستواقعبینانهچندانانتخاباتی،محدودکمپینزمان

ند؟م کناستفادها العاتکسببرا رسانها چها مخا با 

چهارمقدم



نیم؟کبازگومسائلایندربارهمیخواهیمرامطالبیچهکدامند؟هدفرأیدهندگانبرایمهممسئلهسه•

یدداخصددیشزندددگیدرکاندیددداایددنبداننددد؟انتخابدداتینددامزددربددارهرادیگددریچیددزچددهبایدددرأیدهندددگان•

نظدرمدوردناحیدهبدهراندامزدتعهددوداشدتهاهمیدتخبدرینظدرازکهدادهانجامکاریچهخودحرفهای

دهد؟نشان

گردهمداییومنداظره،پشدتیبانیاعدالمآیدا .دهیددنشانجالبتروبزرگترراخودکمپینمیتوانیدچطور•

کمدکنکمپدیازحمایدتافزایشورشدبهروتصویرایجادبهبتوانندکهدارندوجودعمومیبزرگهای

کنند؟

.کنیدبیانتصویریشکلبهراداستانهااینمیتوانیدچطور•

م؟م کنیمنتق هدفجامعهمخا با بهمحت ای چه

پنجمقدم



لستصویرحمیدهزرآبادی،نمایندهقزویندرمج

دهممیانمردمدرزمانرقابتهایانتخاباتی

م؟م کنیمنتق هدفجامعهمخا با بهمحت ای چه



رسانهایپوششامکاننوعدو

پ ل رسانهها •

رایگا رسانهها •

یشتریبنفوذ،هزینهپرداختبدونکهرایگانرسانههایازاستفاده

.تاسبهتر،میبرندپیشراکمپینپیامودارندمخاطبانبین

ششمقدم

کنیم؟هاستفادپیامانتقا برا راهبردهای  ترفندهاچها 



رسانها ثرؤمر یدادها سا مانده 

چیست؟رسانها ر یداد

.میشودطراحیرسانهایپوششایجادبرایکهاستکمپیندرفعالیتی•
.استکنندهخستهمطبوعاتیکنفرانسهایازفراترچیزی•
.هستندسرزندهتروجالبتربسیار•
.دارندبیشتریبصریویژگیهای•



ات،تصویرشدددهالمیرگلوبیددد

نماینددددددددهمجلدددددددسنهدددددددمو

کاندیدددداینماینددددگیمجلدددس

.دهمازحوزهساوهوزرند

رسانها ر یداد



رسانها ثرؤمر یدادها سا مانده 

بودنخبرساز•

کمپینپیامتقویت•

رسانههابرایجالبوواضحتصویروجود•

انتخاباتیپیامدربارهنامزدگفتههایبودنمفیدومختصر•

رسانههاحضوربرایمکانوزمانبودنمناسب•

کمپینحامیاناشتیاقوتعدد•

بدهویددادربرگدزاریازپدسبالفاصلهفیلموعکسودقیقمطبوعاتیخروجیارائه•

رسانههاسایرورویداددرحاضررسانههای

پیامرسدانواجتمداعیشدبکههایرویرسدانهایرویددادهایلحظدهبدهلحظهگزارش•

.اینستاگراموتلگراموتوئیترمانند

رسررررررانها ر یررررررداد

 اجرررررررردم بایسررررررررت

 یرررررررر یژگ هرررررررا 

:باشد



ر یداد راح 

:دهیدپاسخسؤالهااینبه
هستید؟عناوینیوتیترهاچهدنبالبهمیکنید؟تولیدرااخباریچه

.کنیدفکرخوب،کنیدبیانرویدادایندرمیخواهیدکهمطالبیوداستانبه•
.نشانههایا،اعمال،افراد،موقعیتهاطریقازداستانبیان،مثالا.کنیدفکرداستاناینتصویریبیانچگونگیبه•
.باشدپارکینگبهمجهزنیازصورتدرکهبگیریددرنظرخبرنگارانبرایمناسبیمحل•
.استظهرازبعداوایلیاظهرنزدیکمعمولازماناین.کنیدانتخابرسانهاهالیحضوربرایمناسبیزمان•
.کنیدحاصلاطمینانخاصمحلهایدررویدادبرگزاریبرایقانونیولزممجوزهایاخذاز•
وکنیددانبیدواضدحترشدکلبدهراخدودپیاممیتوانید،ترتیباینبه. کنیدآمادهراخودمطبوعاتیخروجیورسانهایاطالعیه،طرحریزیمرحلهدر•

.داریدنظردرشماکهکردخواهدبازگوراداستانیهمانمیکنیدبرگزارکهرویدادیشدخواهیدمطمئن
رانکداتیودادهتوضدیحمیهمدانهدربدرایاختصداربدهرارویددادهدرزمدانیبرنامهوپیام .کنیددعوتوانتخابمیهمانسخنرانعنوانبهراافرادی•

.دهیدپیشنهادآنهابهسخنرانیبرای
صدوتی؟سیسدتمچطدور؟سدخنرانیویسدک داشدت؟خواهیددنیدازبندربدهآیدا .کنیددفکدررویدداددرنیدازمدورداحتمدالیتجهیدزاتو،ابزارهدا،مطالببه•

برق؟ژنراتورتابلو؟ویژه؟نورپردازی

رسانها ر یدادیک



ر یدادا پیش
.کنیدارسالرسانهایمختلفکانالهایوخبرنگارانهمهبرایراخودرسانهایاطالعیه

.کنیددعوتکمپینحامیاناز•
.کنیداقدامرویدادومراسمبرگزاریبرایلزممجوزهایاخذبرای•
.کنیدتهیهراآنمانندو،سخنرانیویسک ،نورپردازی،صوتیسیستممانندویژهتجهیزات•
.کنیدتمرینونوشتهراانتخاباتنامزدمطبوعاتیبیانیه•
.کنیدتهیهرونوشتنیزتبلیغاتیمطالبازوبگیریدکپیآنازمطبوعاتیخروجیکردننهاییازپس•
.آوریدعملبهرالزمهماهنگیویژهمیهمانانوسخنراناندیگربا•
.شویدمطمئنمراسمدرآنهاحضورازوبگیریدتماسخبرنگارانبارسانهایپوششبرای•
.ودبخواهدکارهادردسربیانجامبرایرویداددرسخنرانانسایرونامزدباهماهنگیمسئولکهکنیدتعیین«صحنهمدیر»عنوانبهرافردی•
.دهیدانجامرویداد؛شروعازقبلساعتیککمدست،رویدادمحلکردنمشخصبرایرالزمکارهایسایروکنیدنصبرابنرها•

رسانها ر یدادیک



ر یدادحی در
.کنیدتشکربرنامهدرحضوربرایمیهمانانو،حامیان،رسانههااز•
.شوندجلسهواردامضاازپسودادهنشانراخودکارتیادعوتنامهبخواهیدآنهاازبگویید؛خوشامدخبرنگارانبهنامثبتمیزدر•
.هستندآشناصحنهمدیرباومطلعسخنرانیهاترتیبازسخنرانانهمهشویدمطمئن•
.کنیدتوزیعخبرنگارانبینرامطبوعاتیخروجی•
.کنیدحاصلاطمیناننیازموردتجهیزاتسایروبرقبهفیلمبردارانوخبرنگارانهمهدسترسیاز•
.بگیریدمتعددعکسهایمختلفدیدنقاطوزوایاازرویدادحیندر•
.کنیدپستپیامرسانواجتماعیشبکههایدرزندهشکلبهرویداددرونازراوقایع•

رسانها ر یدادیک



ر یدادا پس

.ایارسالکنیدبالفاصلهخروجیمطبوعاتیوعکسهارابرایهمهکانالهایرسانه•

.هارابرایحامیانکلیدیارسالکنیدبرایپوششرسانهایدرشبکههایاجتماعیوپیامرسانپستبگذاریدوپست•

.ازخبرنگارانیکهرویدادراپوششدادهاند،تشکرکنید•

.متنسخنرانیهاومراسمرابرایرسانههاارسالکنید،حتیاگرخبرنگارانهمانرسانهدرجلسهحضورداشتهباشند•

تند،فراهمکنیدوبهدراینمرحلهاگرآنهابهعکس،فیلمیامتنیاحتیاجداش. بارسانههادرارتباطباشیدوپوششرویدادانتخاباتیراپیگیریکنید•

.  سوالهاوابهامهایاحتمالیآنهاپاسخدهید

رسانها ر یدادیک



رسانها اب ارها مجم عه

بستهها رسانها 

زندگینامهنامزدانتخابات•

اباتایکوتاهوخالصهشاملپیاماصلیودلیلشرکتدرانتخبیانیه•

عکسنامزدانتخابات•

بروشور،پوستریااوراقتبلیغاتیکمپین•

1



بستهها پیامرسان 2

پیاماصلیکمپینبهشکلکتبیدریکتاچهارجمله•

سخنرانیاصلیانتخاباتینامزدیاکمپین،نسخهیکدقیقهای•

سخنرانیاصلیانتخاباتینامزدیاکمپین،نسخهپنجدقیقهای•

رسانها اب ارها مجم عه



م ب عات خر ج 3

گیراعنوان•

.میکندتعریفخالصهشکلبهراداستانکهجملهاییکمقدمه•

داستاندربارهبیشترجزئیاتباکوتاهپاراگرافی•

قولنقلدویایکباکوتاهپاراگرافی•

رویداداهمیتیاشرایطتوضیحبرایکوتاهپاراگرافی•

کمپیندربارهاصلیاطالعاتحاوینهاییپاراگراف•

انتخاباتستادسخنگوییامسئولباتماسبرایاطالعات•

رسانها اب ارها مجم عه



:خر ج م ب عات بهسؤاالت یرپاسخم دهد

داستاندربارهچهکسیاست؟•

چهخبراست؟•

ایناتفاقدرکجارخدادهاست؟•

زماناتفاقکیبودهاست؟•

چرااینقضیهاهمیتدارد؟•

چراایناتفاقافتادهاست؟•

چگونهداستانپیشآمدهاست؟•

رسانها اب ارها مجم عه



ا العیهرسانها 4

وتداهدریکپیامبسیارکوتاهبرایرسانهخبریماننددیدکخبدرک

یرسددانههااطددالعرسددانیدربددارهیددکرویدددادیددابرنامددهانتخابددات

.نامهنامزدیکدعوت

رسانها اب ارها مجم عه



عکسها تصا یر5

.کنندعکسوویدئواطالعاتشفاهیوکتبیکمپینراتکمیلمی

روبرایاستفادهازعکسمناسبدرفعالیتهایانتخاباتیفک

.  بررسیکنید

رسانها اب ارها مجم عه



فهرستمخا با رسانها 6

ندازایناطالعاتعبارت. اطالعاتتماسباخبرنگارانودبیرانخبریاست

،(ایمیل)شمارهتلفنهمراهوتلفندفترمحلکار،نشانیپستالکترونیک

...فیسبوک،واتساپ،وایبر

رسانها اب ارها مجم عه



ا دیجیترسانهها درارتبا اتگسترشراهنما 

پیامرسانیسریعوآسانبهمخاطباندرسطحیگسترده•

اطالعرسانیدربارهفعالیتهایکمپین•

جذبافرادداوطلبوکمکی•

نیافتنگروههاییبزرگازافرادعالقهمندبهپیامکمپی•

افزایشانگیزشرأیدهندگاناصلییاحامیانفعلی•

ایجادانگیزهوتحرکدرنزدیکیبرگزاریرویدادها•

ارتباطگستردهباحامیانمالیبالقوه•



اجتماع شبکهسایتها •

وردپرس،بلرتام،توئیتر،کوچکوبزرگوبالگهای،پالسگوگل،لینکدین،فیسبوک

لحظها رسان پیام•

گوگلواسکایپ،وایبر،لین،مسنجر،فیسبوک،واتساپ

تص یر عکسگذار اشتراکسایتها •

باکساسمایل،اینستاگرام،فلیکر،چتاسنپ

اجتماع گذار نشانهسایتها •

تامبلر،ردیت،پینترست

ت؟چیسدیجیتا رسانه

بررا  مردممیا درکهم بای  الکتر نیکفنا ر :برمبتن استرسانها 

.م گیردقراراستفادهم ردیکدیگرباتعام یاا العاتمصرف



کمپی  دیجیتا رسانهها 

:بهرهبردار هرچهبیشترا کمپی 

مشخصکردننوعراهبردارتباطی:نقطهشروع. ۱

ارزیابیمیزانتاثیرگذاریدررسانههایآنالین.۲

ارزیابیزمانومنابعموجود.۳

آشناییباپیچیدگیهاوظرافتهایهرابزار.۴

جیتالایجادسیستمهاییبرایمدیریتفعالیتهادررسانههایدی.۵

پایشفعالیتهاوایجادتغییراتلزم.۶



ارتبا  گر هایجاد

همکاریبارسانهها•

ارتباطبادبیرانخبری،خبرنگارانونویسندگانبرجسته•

حفظارتباط•

درکموضوعاتخبرساز•

راستگوییوارائهاطالعاتدقیق•

شجاعتابرازعدماطمیناندرمواقعلزموتالشبراییافتنپاسخ•

درکمحدودیتهاونیازهایرسانهها•

پاسخگوییسریعبهتماسها•

ارائهاطالعاتدرقالبمناسببهخبرنگاران•

بینینیازرسانههابهمحتواوداستانهایخبرسازپیش•

حفظجایگاهدرصدراخبار•

رسیدگیبهمشکالتوتداومحرکت•




