




سازیپیام.۶

تعیین سیاست ھا.۷

آزمون پیام.۸

نظم و تکرار: استفاده از پیام.۹

پیام چیست؟.۲

شناخت مخاطبان.۳

چالش شنیده شدن.۴

معیارھای یک پیام مؤثر.۵

تعریف روایت کمپین.۱

ت
س
هر
ف



:اگر بتوانید به این سوال ها جواب دهید

:قبل از هر اقدامی، اول خودتان باید به این پرسشها جواب دهید

ن تعییییی

روایت

نکمپی

چرا در انتخابات شرکت کرده اید؟

ارزش های شما چه هستند و مزیت شما نسبت به رقبا چیست؟

.پایه های اصلی روایت کمپین خود را بنا نهاده اید

.مرزهای واضحی برای ارتباط های خود تعیین کرده اید



روایت کمپین
راھکارھااااااای 
رساااااایدن باااااا  
روایااااااااااااااااااات 

:رکمپینی موث

انتخابااااات را از
زاویااااااااا  دیاااااااااد 

.یدمخاطبان ببین

فکااااار کنیاااااد بااااارای 
رای دھنااااااد ان چاااااا  
مولفااااااااااااااااا  ھایی در 
انتخاا  ناامزد ماورد 

.نظرشان مهم است

آنها ب  دنبال چا 
د چیزھااایی ھسااتن

و چااااااااااااااااااااااااااااا  
پرساااااش ھایی در 

.ذھن دارند

جامعاااااا  ھاااااادف 
خود را شناسایی
کنیااااااااااااااااااااااااااد و 
خواست  ھای آنهاا 

. را بشناسید



پیام چیست؟

: زاره ای کوتاه و صادقان  است ک  ب  رای دھند ان می  وید

.متاثر از راھبرد و روایت کمپین شما است

.تان تغییر دھدباید این قدرت را داشت  باشد تا جهت فکری رای دھند ان را ب  نفع

.تالش ھای شما و کمپین انتخابی تان را متمرکز می کند

.چ  تمایزی میان شما و سایر رقبا وجود دارد

.زمین  ساز ارتباط مخاطبان با نامزد انتخاباتی می شود

.چرا باید ب  شما رای بدھند



پیام

.شودچنان ساده باشد ک  بتواند بارھا و بارھا تکرار

.برای ھم  مخاطبان قابل درک باشد

.رای دھند ان مردد را قانع کند تا رای خود را ب  نفع شما در صندوق بیندازند

:پیام باید



تفاوت هییییییییای 

شییعار، پییییام،
خط مشیو

بسیار کوتاه

اطالعات بسیار محدود

برای تمام رای دھند ان

ده طراحی شده تا ب  خاطر سپر
.ذاردشود و تاثیر بیشتری بگ

کوتاه

اطالعات کوتاه و خالص 

برای رای دھند ان جامع  ھدف 

پاسااب باا  ایاان پرسااش کاا  چاارا
باید ب  شما رای داده شود؟

طوالنی

جامع و مفصل

ھم  آن را نمی خوانند

بیاااااااان سیاسااااااات ھایی کااااااا  در 

صورت پیاروزی اتخااذ خواھاد 
.شد

خط مشیشعار پیام



ن شناسااااایی و تعیااااای

جامعاااا  ھاااادف باااار 

مبناااااااای تح یااااااا  و 

ارتباط با مخاطبان

خلااااااا  تصاااااااویری 

ذھنااای از مخاطباااان 

بر مبنای  زاره ھای

عینی و واقعی

، شناسااایی مشااکالت

دغدغاااااااااااااااااااااا  ھا و 

خواساات  ھای جامعاا  

ھدف

شناخت مخاطب



ا ااار بااا  ایااان شاااناخت 
انید برسید، آنگاه می تو

داسااااتانتان را روایاااات
اتی کنیااد و پیااام انتخاباا
.دخود را منت ل نمایی

بعاااااد از ایااااان ترسااااایم 
ذھنی، می توان مساالل
مهاااااااام، دغدغاااااااا  ھا و 
خواسااات ھای آناااان را 

ای شناسایی کارد و بار
آنهاااااااا سیاساااااااتگذاری 

.نمود

باااار اساااااا پرسااااش ھای 
زیااااااااااااااااار می تاااااااااااااااااوان 

ی شخصاایت ھای  ونااا ون
.را ترسیم کرد

چنااااد سااااال  ھسااااتند؟ زن 
ی ھستند یا مرد؟ چ  شاغل

دارند؟ میزان تحصایالت
آنان چ در اسات؟ در چا  
طب ااااا  اجتمااااااعی قااااارار 
دارناااد؟ ماااذھبی و سااانتی 

ھستند یا اللیک؟

خاااااود را جاااااای آناااااان 
ی بگذاریاااد و شخصااایت

فرضااای از آنهاااا خلااا  
.کنید

نیاااااااز باااااا  تح یاااااا  و 
پااهوھش و ارتبااااط باااا
طیف ھاااااااای مختلاااااااف 

. مردم دارد

یاز برای پاسب ب  این پرسش، ن

.ب  شناسایی مخاطبان است

باید جامع  ھدف مشخص شود



مخاطبان مشتاق امور سیاسی 

رندکسانی ک  از انتخابات نفع غیر مست یم می ب

شهروندان آ اه

شهروندان عادی

ییییییییییی  کاندیییییییییییدای 

انتخابییییات تنهییییا بییییا 

د رقبییای سیاسییی خییو

.مواجه نیست



. از قبل می دانند به چه کسی رأی دهند

.تکلیفشان روشن است

محیط را می شناسند، سیاست را دنبال می کنند و 

.دقیقا می دانند به دنبال چه چیزهایی هستند

.تعداد جمعیت آنان چندان قابل توجه نیست

دارناد، ک  نفع مسات یمی در نتاایا انتخاباات•
مانناااااد سیاسااااات ورزان، حکومت ماااااداران، 

تحلیل  ران سیاسی

مشتاقان امور سیاسی

مانند اعضای احزا  سیاسی، ساازمان ھای •
جامعاا  ماادنی، اتحادیاا  ھای تجاااری، برخاای 

کارکنان شرکتهای دولتی

افرادی که نفع غیرمستقیم دارند

ماننااااد وکااااال، روزناماااا  نگاران، و اساااااتید •
اماااا ایااان دسااات  بااا  ھماااین افاااراد . دانشاااگاه

محااادود نمی شاااود، چاااون شاااهروندان آ ااااه 
.ت ریبا در ھر  روه اجتماعی وجود دارند

شهروندان آگاه

سییییه گروهییییی 

کییییییییییییییییییییییییییییییه 

ز سرنوشت سیا
:نیستند

این سه گروه



شهروندان 

عادی، 

سرنوشت سازان

انتخاباتی

ابات روه بزرگ و بسیار تاثیر ذار بر نتایا انتخ

. تندبخش بزر ی از این افراد اصوالّ ب  دنبال شرکت در انتخابات نیس

.مشغولیت ھای خودشان را دارند

.اطالعات کافی ندارند

معروف « آرای خاکستری»جل  نظر این افراد ک  ب  

.ھستند، می تواند برای کاندیدا سرنوشت ساز باشد



این گروه از 
:رأی دهندگان

بااااا  حرفهاااااای شاااااما 
 اوش نمی دھناد مگاار
ایااااااان کااااااا  دربااااااااره 
موضااااااااوعاتی کاااااااا  
برایشاااان مهااام اسااات 

.حرف بزنید

بایااد شااما را جزلاای
ا از خود بدانند کا  با

آنااان وجاا  اشااتراک 
دارید و از زبانشاان

.سخن می  ویید

شناسااایی دغدغاا  ھا،
خواسااااااااااااااااااااات ھا و 
  امیدھایشااان نیاااز باا

تح یاااا  و پااااهوھش 
.دارد



چالش شنیده شدن



معیارهای ی  
پیام موثر

تکرار شود

کوتاه و 
ساده باشد

صادقانه و 
موثق باشد

برای 
رای دهندگ
ان مهم 
نشان دهنده باشد

تفاوت ها 
باشد

ذهن و قلب 
افراد را 
دتسخیر کن

هدفمند 
باشد

سنجیده 
شود



پاسب ب  پرسش  ھای اصلی

انتخا  کلم  ھای درست

یافتن سبک

بررسی تمایزھا

پیام سازی



قصاااااااااد دارم چااااااااا  
مشااااکلی را حاااال یااااا 
شاااارایطی را تغییاااار
دھااااام یاااااا بااااارعکا 

تثبیت کنم؟ 

چااااارا در انتخاباااااات 
کاندیدا شده ام؟

چااا  ویه ااای باعااا  
می شااااااااود ماااااااان در 

قبا، م ایس  با سایر ر
جناااااااااا  م ابااااااااال و 
مخالفااااااااانم  زیناااااااا  

بهتری باشم؟

طاااااار  و برناماااااا  ام 
، برای رفع مشاکل ھا
ا تغییااار شااارایط و یااا

یاات تثبیاات یااک موقع
چیست؟

پرسش های 

اصلی 

برای 

پیام سازی



پاساااب بااا  آن، ن شااا 
راه و ھاااادف نااااامزد 
انتخاباااااااااااااااااااااااات را 

.  مشخص می کند

اه، نیازمند پاساب کوتا
صااااریص و صااااادقان  

است 

  باادون پاسااخگویی باا
پرساااش ھای اصااالی، 
سارا  مراحال بعاادی 

.  نروید

اول خاااااود را قااااااانع 
کنیااااااد تااااااا بتوانیااااااد
رای دھناااااااااااااد ان را 

.راضی کنید

پاسخ 

به 

پرسش  های 

اصلی



نمونیییه هایی 

ازکلمیییه های 

کلیـــــــــدی

موثر

ھمراه 

ھمدل

اعتدال  را

اصال  طل 

اصولگرا

مست ل

برابری

شفاف

جدید

رتغیی

احترام

رفع تنش

آزادی

امنیت

عدالت

جوان  رایی

تجرب   رایی

رھبر

هنمایند

مردمی

رفاه

نترا

مشارکت

ح وق

رفاه

شغل

صادق

آبادانی

رو ب  جلو

وپیشر

 فت  و  و

.این کلم  ھا می توانند نمون  ھایی از لغت ھای کلیدی باشند و بست  ب  اولویت ھای پیام انتخاباتی کاندیدا تنظیم شود



یافتن سب 

. خالق و متمایز و در عین حال اصیل و واقعی باشد

. بودن تکی  کند« متفاوت»بر 

. اشدلحنی شبی  ب  سایر رقبا و سیاسیون نداشت  ب

.حرف تازه و سبک متفاوت، نظر مخاطبان را جل  می کند و بر روی آنها تاثیر می  ذارد

. از کلمات ساده و قابل فهم استفاده شود



بررسی تمایزها

د چرا مردم نبای•
باااااا  ماااااااا ر ی 

.دھند

چرا ماردم بایاد •
بااا  رقباااای ماااا 

.ر ی دھند

چرا ماردم بایاد •
باااااا  ماااااااا ر ی 

.دھند

د چرا مردم نبای•
بااا  رقباااای ماااا 

.ر ی دھند

آنچیییییییه میییییییا 
دربیییاره آنهیییا 
:می گوییم

آنچیییییییه میییییییا 
دربیییییییییییییییییاره 
خودمیییییییییییییان 
:می گوییم

آنچیییییه آنهیییییا 
دربیییییاره میییییا 

:می گویند

آنچیییییه آنهیییییا 
دربیییییییییییییییییاره 
خودشییییییییییییان 

:می گویند

یکااای از راه ھاااا بااارای آنکااا  

مطماالن شااوید مسااالل مهاام و 

کلیاااااادی را در پیاااااااام خاااااااود 

 نجاناااااااااده ایاااااااااد، تااااااااادوین 

باار اساااا « چااارچو  پیااام»

: یک جدول ساده است



 ھا، باا  تعیااین سیاساات

چییییارچوب  »معمااااوال 

 فتااااااااااا  « گیییییییییییذاری

بهتاااااااارین . می شااااااااود
: رویکرد این است ک

ن ش ر ی دھند ان
  در حصول نتیجا

و ضااارورت ایااان 
امااااااار را شااااااار  

.دھید

  توضاایص دھیااد کاا
چگوناااااااااااااااااااااااااااا  
می خواھیاااااااااد راه  
حاااااال را عملااااااای 

.کنید

راه  حل ھااااااایی را 
پیشنهاد کنید

ص مشااکل را تشااری
.کنید

 هاتعیین سیاست



آزمون پیام

چاااااااا  چیاااااااازی را 
ر دوست دارند تغیی

.دھید

بپرساااااید کااااا  چااااا  
م بخش ھااایی از پیااا

را دوسااااااااااااااااااااااات 
نداشت  اند و چرا؟ 

ا بررسااای کنیاااد آیااا
پیاااااااام را دوسااااااات 
دارناااااااااااااد و آن را 
مت اعدکنناااااااااااااااااااده 

. یافت  اند یا خیر

د بازخورد پیام خاو
در ایااااان افاااااراد را 

. دریافت کنید

ز کارشناسااانی را ا
و بین آشنایان خود

ر ی دھند ان ھادف 
.انتخا  کنید

یگروه کانون



نظم پیام

:استفاده از پیام

نظم و تکرار

. ب  پیام انتخاباتی پایبند بمانید

. پیام باید مبنای تمام ارتباطات باشد

پایبند ماندن ب  پیام سب  شاخص و برجست  بودن در مناظره ھای 

.انتخاباتی می شود

. پیام باید در ھم  موقعیت ھای ارتباطی نامزد انتخابات تکرار شود




