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های انتخاباتی طراحی، ساااااخت، انتوام و مدیریت پیام انتخاباتی، سااااه اصاااام تمثیرگذار در مدیریت مبارزه

ستفاده قرار نگیرند، میهستند. اصولی که ا توانند منجر به شکست داوطلب گر به درستی مورد توجه و ا

 انتخابات شوند.

های شاااود، اما مبارزههای مادی و معنوی چشااامگیری در زمان انتخابات میدر ایران با وجود آنکه هزینه

ر مثم روستاها مورد غفلت تهای انتخابیه کوچکهای انتخاباتی به ویژه در حوزههوشمندانه و مدیریت پیام

 گیرد.قرار می

ای تصااور کنید فردی در خیابان جلوی شااما را بگیرد و بپرسااد چرا باید به شااما رای بدهدا پرسااش ساااده

شما نیاز دارید جوابی آماده  ست.  ساده نی ست و جواب آن چندان  سخ به آن کوتاه ا ست، اما زمان برای پا ا

کمتر از یک دقیوه پرساااااشاااااگر را مجاب کنید تا به شاااااما رای دهد.  داشاااااته باشاااااید. باید بتوانید در زمانی

دهندگان را بیان کنید و نشاااااان دهید که ها، چشااااام انداز و درر و دریافت خود از مساااااا م مهم رایارزش

هایی نیز در آسااااااتین دارید. این هدف ناگهانی به دساااااات حمکنید و راهمشااااااکر روزمره انها را درر می

پیام انتخاباتی کار کرده باشند و پاسخ  تخابات و کمپین تبلیغاتی او باید از پیش بر روی آید. داوطلب اننمی

 هایی از این دست را آماده کرده باشند.به پرسش

کننده و به یادماندنی باشاااد که رای دهنده را مجاب کند از میان بایسااات چنان قانعجواب شاااما می در واقع 

دارید. پیام ، قلب راهبردی « پیام»رای رسااااایدن به این هدف نیاز به ساااااایر رقبا، شاااااما را انتخاب کند. ب

 دهندگان( شما است. ارتباط با مخاطبان )در اینجا حامیان و رای
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ای و کرن و نیز فرآیند آشااانایی با سااااختارهای یک پیام مناساااب، شاااناساااایی جامعه هدف در ساااط  منطوه

کننده و همچنین آگاهی از موانع موجود، همگی رگذار و قانعارا ه پیامی تاثی ٬همراه شااادن با خواسااات آنها

های انتخاباتی، با هدف تمثیرگذاری ها یا فعالیتاین موارد از اثرگذارترین مجموعه فرآیند ارتباطی کمپین

 دهندگان است.گیری رأیبر روند تصمیم

 

ن را مدیریت کنید، از قرار زیر آموزید تا بتوانید پیامی مناساااااااب طراحی و انتوام آدر این درس آنچه می

 است: 

 تعریف روایت کمپین -1

 پیام چیستا -2

 شناخت مخاطبان -3

 چالش شنیده شدن -۴

 معیارهای یک پیام مؤثر -۵

 پیامسازی -۶

 تعیین سیاستها -۷

گوید چرا باید به شما رای دهند. بنابراین طراحی ای کوتاه و صادقانه که به مخاطبان میپیام گزاره

 یک پیام مناسب و استفاده مکرر آن یکی از رمزهای پیروزی شما در انتخابات است.
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 آزمون پیام -۸

 استفاده از پیام: نظم و تکرار -۹
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مودماتی دارد. قبم از هر اقدامی، اوم خودتان باید به این پرساااش جواب دهید که چرا طراحی پیام نیاز به 

 های شما چه هستند و مزیت شما نسبت به رقبا چیستا ایدا ارزشدر انتخابات شرکت کرده

اید و مرزهای های اصااااااالی روایت کمپین خود را بنا نهادهها جواب دهید، پایهاگر بتوانید به این ساااااااوام

 اید.های خود تعیین کردهبرای ارتباط واضحی

یدن به روایت کمپینی موثر، این اسااااااات که انتخابات را از زاویه دید  از بهترین راهکارها برای رسااااااا

هایی در انتخاب نامزد مورد نظرشاااااان مهم اساااااتا دهندگان چه مولفهمخاطبان ببینید. فکر کنید برای رای

هایی در ذهن دارندا به عنوان مثام اشااااتغام مساااا له اوم رسااااشآنها به دنبام چه چیزهایی هسااااتند و چه پ

آنهاسااااات یا در حام حاضااااار سااااااخت بیمارساااااتان در منطوه برای آنها اولویت داردا جامعه هدف خود را 

ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی و یا حمایت از محصوالت  های آنها را بشناسید. شناسایی کنید و خواسته

 دو گروه مختلف از مخاطبان است.کشاورزی منطوه، اولویت 

ها و شاااااناساااااایی جامعه هدف، از دید آنها به انتخابات نگاه و فکر کنید که برای جلب با طرح این ساااااوام

 ای را باید پیاده کنیدانظرشان چه باید بگوییدا و چه برنامه
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ی قرار بگیرد. به یک نکته را درنظر داشته باشید. ممکن است روایت کمپین شما تحت تاثیر مسا م مختلف

سیاری از احزاب حاکم ممکن است در روایت کمپین خود بر  تکیه کنند و با این « اقتصاد»عنوان نمونه ب

ها و مشااکرتی کنند که با وجود دغدغهدهندگان خود را مجاب میاسااتراتژی دوباره پیروز شااوند. آنها رای

تواند ین تنها جریان سیاسی آنهاست که میکه وجود دارد، هنوز اقتصاد مهمترین معضم موجود است و ا

 ها برای حم این معضم را رهبری کنند.ترش

های قدرت و ها و اشااااتباههای رقیب که به دنبام ایجاد تغییر هسااااتند، بر ناکامیها و کمپینهدر موابم، گرو

ز این دسااات تمرکز های مختلف مانند فسااااد اقتصاااادی، ایجاد اشاااتغام و مواردی انمایندگان حاکم در زمینه

خواهند جهت آرا جریان رقیب را به نفع خود تغییر دهند و اعتماد مخاطبان را به خود کنند. آنها میمی

 جلب کنند. 

کند که ایجاد تغییر ضاااروری اسااات و ترس آنها را از دهندگان را مجاب میای، رایبه عروه چنین شااایوه

 برد. بین می

یا  ترکیبی از ترس و امید  برید،ه در ارتباطات راهبردی خود به کار میتصاویری ک توجه داشته باشید که

بنابراین ضروری است که تصویری روشن از روایت خود داشته باشید تا بتوانید استمرار و تغییر است. 

دهندگان بر مبنای آن پیام محکمی بساااااازید. به گونه ای که بدانید چه مطلبی را به چه روشااااای باید به رای

 د انتوام دهید. خو
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 تمرین:

گیری دهندگان هدف شاااما در هنگام تصااامیمکه رأی در دو یا ساااه جمله، کوتاه و مختصااار بگویید .1

 کنند.برای رأی دادن، به چه چیزی فکر می

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

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

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

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

 

توانید در روایت خود اساااتفاده کنید، شااارح دهید. مخاطبین باید به امید و ترس را که میعناصااار  .2

 چه چیزهایی امید داشته باشندا باید از چه چیزهایی نگران باشندا

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

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

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

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

 

 تان قرار است در روایت خود مورد استفاده قرار دهید بیان کنید.دو یا سه مس له که شما و کمپین .3

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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های یک کمپین انتخاباتی سااااااختن یک پیام درسااااات، قدرتمند و تاثیرگذار شااااااید مهمترین بخش از فعالیت

ا این امرکلیدی مورد غفلت واقع می هایشااان شااود. بساایاری از کاندیداها، همراهان و کمپینباشااد. اما عموما

گذارند، کنند و آن را به بحث مینند چگونگی انتشااار عکس و پوسااتر فکر میمشااتاقانه درباره جز یاتی ما

 « انداچرا کاندیدا شده»گیرند که اما پرداختن به این پرسش مهم را نادیده می

ای کوتاه و صااادقانه اساات که به ترین شااکم، پیام گزارهاساات. در ساااده« پیام»پاسااخ به این سااوام همان 

 ا باید به شما رای بدهند و چه تمایزی میان شما و سایر رقبا وجود دارداگوید چردهندگان میرای

پیام انتخاباتی متاثر از راهبرد و روایت کمپین شما است و باید این قدرت را داشته باشد تا جهت فکری 

تمرکز تواند ساااابب . بنابراین باید در انتخاب آن دقت کنید. چرا که میدهندگان را به نفعتان تغییر دهدرای

سااااز برقراری ارتباط با های انتخاباتی و همچنین زمینههای شاااما، کمپین و همراهان شاااما در فعالیتترش

 مخاطبان باشد. 

همچنین پیام باید چنان ساده باشد که بتواند بارها و بارها تکرار شود، برای همه مخاطبان قابم درر باشد 

 کند تا رای خود را به نفع شما در صندوق بیندازند.دهندگان مردد را قانع تر رایو از همه مهم
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میرحسین  ،۸۸اجازه بدهید با مثالی موضوع را کمی بیشتر بشکافیم. در انتخابات ریاست جمهوری سام 

اش پیام انتخاباتی خود های عمومیموساوی، از داوطلبان انتخابات ریاسات جمهوری در یکی از ساخنرانی

سان و نهادهایی خواهد بود که ملت  آینده، دولت عورنیت،دولت » را چنین توضی  داد: ستفاده از کارشنا ا

 «بینی.گذاری کردند، نه دولت رمالی و کفپایه

ای کوتاه و واضاااا  مواضااااعش را مطرح و بر تغییر شاااارایط آن زمان به کنید که او در جملهمرحظه می

 تکیه کرد. مداری،سمت عورنیت و عملکرد همراه با کارشناسی و قانون

اش نژاد، ر یس جمهور وقت و رقیب انتخاباتیانتوادی نیز از محمود احمدی او البته در انتهای ساااااااخنش،

های اقتصادی و مباحث علمی داشت و عملکرد دولت او به ویژه در حوزه اقتصاد را به جای تکیه بر داده

هایی بته این اصااطرح نیز از گزارشارزیابی کرده بود. ال« رمالی و کف بینی»و کارشااناساای، بر اساااس 

ها از نظرات او استفاده گیریای دارد و در تصمیماستخراج شده بود مبنی بر اینکه دولت نهم، رمام ویژه

 کند. می

دهندگانش دهن به دهن های انتخاباتی او اساااتفاده شاااد و میان رایساااخنرانی میرحساااین موساااوی در کلی 

 های ارتباطی او و کمپینش موفق بود. یم شدن به قلب فعالیتچرخید. چنین پیامی، در تبدمی

 «دولت عورنیت به جای دولت رمالی»از پیام میرحسین موسوی شعار انتخاباتی نیز ساخته شد: 

توان از آن شعاری کوتاه ، گویا و ساده استخراج کرد و در برخی های پیام همین است. مییکی از ویژگی

 نند پوستر از آن استفاده کرد.های ارتباطی مااز شیوه
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یک نکته را نیز در نظر بگیرید. همه چیز در پیام خرصااااه نشااااده اساااات. بلکه باید چند قدم جلوتر را نیز 

برای تشااااری  « جامعخط مشاااای»بینی کنید در صااااورت پیروزی در انتخابات، نیاز به ارا ه ببینید و پیش

های خود را در قالب پیام بازساااازی کنید و همچنین از دم ها و اقدامات خود دارید. یعنی ایدهگیریموضاااع

 هایی را بسازید.خط مشی انتخاباتی خود پیام

، راهکارها «الگوی زیست مسلمانی»ای به نام صفحه 2۰ای به عنوان نمونه میرحسین موسوی در جزوه

 و سیاست های خود برای ایجاد تغییر در چارچوب عورنیت را توضی  داده بود.

ها، تا اینجا آموختید که پیام، شااعار و خط مشاای چیساات. دقت کنید که این سااه عنصاار مکمم این توضاای با 

 یکدیگرند اما معادم هم نیستند:

 شعار پیام خط مشی

 بسیار کوتاه کوتاه طوالنی

 اطرعات بسیار محدود اطرعات کوتاه و خرصه جامع و مفصل

هایی که در صورت بیان سیاست

 ذ خواهد شدپیروزی اتخا

پاسخ به این پرسش که چرا باید 

 به شما رای داده شودا

طراحی شااااده تا به خاطر سااااپرده 

 شود و تاثیر بیشتری بگذارد

 دهندگانبرای تمام رای دهندگان جامعه هدف برای رای خوانندهمه آن را نمی
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 تمرین:

 به نظر شما عناصر سازنده یک پیام خوب چیستا  -1

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

سید. حوزه پیام می دوتا سه -2 سیاست خارجی، اقتصادی و یا حتی تواند سیاسی،پیام انتخاباتی بنوی

 ها را اثربخش کرده استااجتماعی باشد. به نظر شما چه چیزی این پیام

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 شناخت مخاطب

های یکسانی انه هم همه اعضای خانواده سلیوههای متفاوتی دارند. حتی در یک خمردم ترجیحات و ذهنیت

ا ندارند. آیا همه خانواده شما یک نوع غذا را دوست دارندا از یک برنامه تلویزیونی لذت می برندا مطم نا

دهنده واجد شاااااارایط، ها رایدهندگان تعمیم دهید. میلیونچنین نیساااااات. حاال این موضااااااوع را به کم رای

اند، گروهی جوانند، اند، بعضاااااای بازاریکردهناگونی دارند. برخی تحصاااااایمهای گوها و موقعیتپیشااااااینه

گیرد. مردم مختلف تجربیات و عواید ها لیسااتی طوالنی را دربرمیاند و این تفاوتای مذهبی و ساانتیدسااته

ن، سیاسی و اید ولوژیک متفاوتی دارند. این وظیفه شما است تا در زمینه راهبرد انتخاباتی خود و کمپینتا

های آنان را دریابید و آنگاه متناسب با آن هدف اولویت و خواسته مخاطبان جامعه هدف را شناسایی کنید،

 انتخاباتی را تعیین نمایید. 

کس ارتباط برقرار مطم ن باشااااید که اگر پیام کمپین خود را بر روی همه مردم متمرکز کنید، آنگاه با هی 

اطبان هدف را شااااااناسااااااایی کنید و با تکیه بر آنها، پیام انتخاباتی خود را اید. بنابراین ترش کنید مخنکرده

های آنان را بازتاب دهید. به عنوان نمونه اگر در تدوین و ارتباط برقرار کنید. شاااااااما باید نیازها و ارزش

ت های آب آشامیدنی روبرو هستید و رفع این معضم خواسمنطوه شما با کمبود منابع آب و فرسودگی لوله

سازی بخش نباشد که تمام تمرکز پیام خود را روی موضوع بومیبسیاری از مردم است، شاید خیلی نتیجه

مدیران و مسااااااا والن حوزه انتخابی خود قرار دهید. هر چند این هم موضاااااااوع مهمی اسااااااات و نباید در 

 هایتان نادیده بگیرید. سیاستگذاری
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گذاری کنیما رقرار کرد، پس باید روی چه گروهی ساارمایهحاال سااوام این اساات اگر نباید با همه ارتباط ب

برای پاسخ به این پرسش، نیاز به شناسایی مخاطبان است. باید جامعه هدف مشخص شود و این امر نیاز 

 های مختلف مردم دارد. به تحویق و پژوهش و ارتباط با طیف

نی ساااعی کنید خود را جای آنان ها، خلق شاااخصااایتی از مخاطبان در ذهن اسااات. یعیکی از بهترین شااایوه

اندا زن هسااتند یا مردا چه شااغلی دارندا میزان بگذارید و شااخصاایتی فرضاای از آنها خلق کنید. چند ساااله

تحصاااااایرت آنان چودر اسااااااتا در چه طبوه اجتماعی قرار دارندا مذهبی و ساااااانتی هسااااااتند یا ال یکا یا 

شا  و کتابخانه و سجد هستند یا بیشتر در کافیپوشندا اهم هیات و مداحی و مروشنفکرا چگونه لباس می

تواند همچنان ادامه های تلویزیونی مورد عرقه آنان چیسااتا...و این فهرساات میگذرانندا برنامهسااینما می

 پیدا کند.

های گوناگونی را ترساایم کرد. اما نکته این اساات که تصااورات توان شااخصاایتها میبر اساااس این پرسااش

اقعی داشاااته باشاااد و غیرواقعی نباشاااند. همانطور که باالتر گفته شاااد باید بر اسااااس شاااما باید مصاااادیق و

 ها رسید. اطرعات، تحویق، ارتباطات و پرسشگری به این چهره

های آنان را شااناسااایی کرد و ها و خواسااتبعد از این ترساایم ذهنی، زمان آن اساات که مسااا م مهم، دغدغه

دهندگان هدف چه آید که رایترتیب پاسخ این دو پرسش به دست می برای آنها سیاستگذاری نمود. به این

 کسانی هستندا و نیز مهمترین مسا م و مشکرت آنها چیستا

 توانید داستانتان را روایت کنید و پیام انتخاباتی خود را منتوم نمایید.اگر به این شناخت برسید، آنگاه می
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تا درر بهتری از اعداد وارقام داشااته باشااید، به یک آمار دهد طراحی مخاطبان به شااما این امکان را می

 های خود در نظر بگیرید.گذاریواقعی برسید و عناصر انسانی را در سیاست

  

 

 تمرین:

سی یا حتی اقتصادی خوب را  سیا سه پیام  سازنده یک پیام خوب کدامندا دو یا  شما عناصر  به نظر 

 کندامی ها را اثربخش بنویسید. چه چیزی این پیام

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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های گوناگون از اخبار و سااارگرمی گرفته تا خانواده، دوساااتان، تبلیغات همه ما هر روزه با سااایلی از پیام

رساااااان و غیره مواجهیم. در واقع یک کاندیدای انتخابات، های پیامهای اجتماعی، کانامبکهتلویزیونی، شااااا

تنها با رقبای ساایاساای خود مواجه نیساات، بلکه ناچار اساات برای شاانیدن شاادن و تاثیرگذار بودن پیامش، با 

 های دیگر نیز مبارزه کند.طیف متنوعی از پیام

دهندگان عرقه ای به سااایاسااات کته مشاااترر وجود دارد. بیشاااتر رایها یک نبا این حام در میان تنوع پیام

های آنان اند که ساااایاساااات جایی در میان اولویتهای روزمرهندارند. این روزها مردم چنان درگیر دغدغه

 ندارد. 

اند آن هم به دلیم آنکه نفع مسااااااتویمی در نتای  تنها گروهی کوچک از مخاطبان مشااااااتاق امور ساااااایاساااااای

گران ساااایاساااای که از این راه امرار معاش مداران، تحلیمورزان، حکومتارند. مانند ساااایاسااااتانتخابات د

اند. این گروه های انتخاباتی کردهکنند و یا کساااااانی که زمان و منابع مالی چشااااامگیری صااااارف فعالیتمی

 شنوند.کنند و میهای حاضر در انتخابات را به دقت رصد میهای انتخاباتی همه طرفپیام
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های جامعه مدنی، ساااته ای دیگر نیز نفع غیر مساااتویم دارند. همچون اعضاااای احزاب سااایاسااای، ساااازماند

های تجاری، برخی کارکنان شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، و سازمانهای تخصصی متمثر از اتحادیه

ا زندگی آنها را های حکومتی. شاااااید نتای  انتخابات بر این افراد تمثیر بگذارد، اما لزوتغییرات ساااایاساااات ما

 های نامزد انتخابات و کمپین توجه زیادی نشان خواهند داد.هد. این گروه نیز به گفتهدتغییر نمی

گروه بعدی شاااهروندان آگاه هساااتند. این بخش از جامعه شاااامم تمام افرادی اسااات که از خواندن تیترهای 

نگاران، شااااوند. افرادی مثم وکر، روزنامه های جامعه خود آگاهخواهند از واقعیتجذاب فراتر رفته و می

شااود، چون شااهروندان و اساااتید دانشااگاه در این گروه قرار دارند. اما این دسااته به همین افراد محدود نمی

 آگاه توریبا در هر گروه اجتماعی وجود دارند. 

ن افراد محیط را دانند به چه کساای رأی دهند. تکلیفشااان روشاان اساات. ایسااه گروه اوم معموال از قبم می

 دانند به دنبام چه چیزهایی هستند.کنند و دقیوا میشناسند، سیاست را دنبام میمی

اما تعداد جمعیت آنان چندان قابم توجه نیساااااات. بلکه برعکس، گروه بزری و بساااااایار تاثیرگذار بر نتای  

ا انتخابات، رای آنها زندگی خود را دارند،  شوند.تلوی می« شهروندان عادی»دهندگانی هستند که اصطرحا

 کننده باشند.های تلویزیونی سرگرمکنند. شاید طرفدار برنامهکننده تلویزیون را نگاه میهای سرگرمبرنامه

های خودشان را دارند اما بخش بزرگی از این افراد اصوالّ به دنبام شرکت در انتخابات نیستند. مشغولیت

تیجه بسااایار تاثیرگذارند. چرا که آنها خیلی به دنبام این امور نیساااتند و دهند، در تعیین نآنهایی که رای می

معروف هساااااااتند، « آرای خاکساااااااتری»اطرعات کافی نیز ندارند. در نتیجه جلب نظر این افراد که به 

 ساز باشد.تواند برای کاندیدا سرنوشتمی
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کنید، باط با این افراد ترش میهمچنین در نظر داشاااته باشاااید در همان زمانی که شاااما برای برقراری ارت

کنند. ممکن است پدر یا مادر رسانی دیگر نیز دریافت میهای اطرعها و واسطههایی را از رسانهآنها پیام

نماز و روحانی مجلس اطرعاتی  روند، از طریق پیشخانواده وقتی برای اقامه نماز به مساااااااجد محم می

های مجازی یا گروه فرزند کوچک خانه به وسااااااایله شااااااابکه کان دارد درباره کاندیداها دریافت کند. یا ام

دوسااتانش با پیام انتخاباتی یکی از داوطلبان آشاانا شااود و بر سااایر اعضااای خانواده هم تاثیر بگذارد. حتی 

شااااید پوساااتری از یکی از رقبای انتخاباتی جلوی درمغازه اهالی محم قرار گرفته باشاااد که حرف دم آنها 

و آنها را به سمت او جلب کند. و مواردی از این دست که شاید ساده به نظر بیایند اما به همین زند را می

 توانند مسیر آرا را تغییر دهند. راحتی می

های شااااما و کمپین شااااما را تشااااکیم سااااازی بخش مهمی از فعالیتبه همین دلیم اساااات که پژوهش و آماده

دهند مگر این که درباره موضااااااوعاتی که ی شااااااما گوش نمیدهندگان به حرفهادهد. این گروه از رأیمی

گیری شاااما را در ذهن ندارند و و در غیر این صاااورت در هنگام رأی برایشاااان مهم اسااات حرف بزنید، 

آورد. آنها باید شاااااما را جز ی از خود بدانند که با آنان وجه اشاااااترار دارید و از پیامتان را به خاطر نمی

 گویید.زبانشان سخن می

هااای خوب در این حوزه برای رسااااااایاادن بااه این هاادف راهی طوالنی در پیش رو داریااد. یکی از نمونااه

های کدام از فهرساااااااتهای خانم هاجر چنارانی نماینده نیشاااااااابور در مجلس دهم اسااااااات که در هی فعالیت

وام پیام انتخاباتی قرار نداشاات و به صااورت مسااتوم وارد رقابت شااد. او برای شااناسااایی جامعه هدف و انت

سحاق سفر کرد و خود به آنان به روستاها و مناطق مختلفی همچون روستای چناران، ا آباد، خرو و غیره 

 گو کرد. وبا مردم کوچه و خیابان گفت



19 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

یامترین رایاز عمده هدف یکی از پ با این  ناسااااااااب  ند و مت نان بود خانم چنارانی ز هدف  گان  ند های ده

های گوناگون کشور، کارآفرینی برای آنان، ایجاد حضور زنان در عرصهسازی برای اش زمینهانتخاباتی

هااا و کمیسااااااایون خااانواده و مواردی از این دساااااااات قرار گرفتااه بود. بعروه او مرقااات هااای کااارگروه

های مختلف زنان از پرسااتاران، معلمان، زنان فعام ساایاساای و اجتماعی، با طیف متنوع و مفصاام  بساایار 

نشاااسااات و با آنها از های روساااتا یان کنار آنها روی زمین میو ساااایرین داشااات. در خانهدار بانوان خانه

 گفت.هایش در صورت پیروزی سخن میبرنامه

های انتخاباتی خانم چنارانی قرار داشااااااات و ناگفته نماند که کمپین انتخاباتی او نیز در هماهنگی با فعالیت

های اجتماعی و ها، شبکههای وی را به سرعت در رسانهیها و پوسترها و سخنرانها، عکستمام مرقات

های داد. در واقع کمپین انتخاباتی او، پیام وی را از طریق تمام شااااایوهرساااااان بازتاب میهای پیامرساااااانه

 داد، بارها و بارها تکرار کردند.دادند و تا روزی که قانون اجازه تبلیغات میموجود انتوام می

های انتخاباتی خانم چنارانی، شناسایی جامعه هدف، نحوه انتوام پیام و روایت فعالیت رسد شیوهبه نظر می

باتی به مخاطبان موثر بوده و رایانتخا یدهاش  یام او را شااااااان یه دهندگان پ ند. چرا که رای حوزه انتخاب ا

 نیشابور در انتخابات مجلس دهم به نفع خانم چنارانی به صندوق ها ریخته شد.
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کلی در انتخابات مجلس در ایران، به جز خانم چنارانی، شماری از سایر نامزدهای کمتر شناخته  به طور

های جمعی را نداشااتند، هم به گیری از رسااانهتر امکان بهرهشاادهشااده که شاااید به اندازه نامزدهای شااناخته

های ینستاگرام( و رسانههای اجتماعی )به طور خاص، اهای جایگزین، مثم شبکهای از رسانهطور فزاینده

رسااان )مثم تلگرام( برای رساااندن صاادای خود به مخاطب اسااتفاده و سااعی کردند از این ابزار برای پیام

 توویت صدای خود در انتخابات استفاده کند.
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و نیز کمپین شااااما، صاااارف  بیشااااتر منابع مادی و معنوی شااااخص شااااما به عنوان نامزد انتخابات، حامیان

طبان ارتباط برقرار کنید و بر آنها تاثیر بگذارید تا به شااود. صاارف اینکه با مخارساااندن پیام انتخاباتی می

شاااااااما رای دهند. بنابراین یک پیام باید از کیفیتی برخوردار باشاااااااد که بتواند چنین هدفی را تامین کند. 

ا  یک پیام مناسب و تاثیرگذار چه هستندا پاسخ آن در هشت  هایباشد. اما ویژگی« قابم فروش»اصطرحا

 محور زیر توضی  داده شده است:

 

 پیام باید کوتاه و ساده باشد -۱

ای نیسااات که افراد وقت و حوصاااله برای حرفتان را باید مختصااار و مفید بزنید. حاال دیگر دوره و زمانه

یک بروشور مفصم را بخوانند تا اطرعاتی که  های طوالنی داشته باشند یا اینکهگوش دادن به سخنرانی

خواهند به سااارعت و به ساااادگی در جریان ماجرا قرار کنید را به خاطر بساااپارند. مردم میشاااما ارا ه می

 بگیرند. در آن صورت اطرعات ارا ه شده را بیشتر و بهتر به ذهن خواهند سپرد.
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دهندگان ارتباط برقرار کنید و توجه و موثر با رای در اینجا هم کمتر از یک دقیوه زمان دارید تا به شاااکم

 رای آنها را به دست بیاورید. 

های تخصصی بندی ساده و کوتاه ارا ه دهید. استفاده از واژهخواهید منتوم کنید را در یک بستهآنچه که می

هنی ایجاد حرف زدن، نتیجه عکس دارد. اگر از رای دهندگانتان یک تصویر ذ« لفظ قلم»و اختصاری و 

 توانید پیام مناسبی خلق کنید و به آن اعتبار ببخشید.کرده باشید، آنگاه بهتر می

بود. در آن زمان روابط ایران با  ۷۶های انتخابات ریاسااااااات جمهوری در ساااااااام یک نمونه عینی رقابت

 های گوناگون از ایرانهای زیادی بود و بسااااایاری از سااااافرای دولتکشاااااورهای جهان دساااااتخوش چالش

 فراخوانده شده بودند. 

های اصاااالی جمهوری، یکی از روایتاز داوطلبان انتخابات ریاساااات« محمد خاتمی»در چنین شاااارایطی 

ساایاساات خارجی ایران باید در قالب »کمپین انتخاباتی خود را تغییر این شاارایط قرار داد. او تاکید داشاات 

در « تغییر»مهوری انتخاب شود، جو درصورتی که برای پست ریاست« عزت، حکمت و مصلحت باشد

را « باز سااااااایاسااااااات درهای»کند و های جدی دولتش پیگیری میاین حوزه را به عنوان یکی از برنامه

 سرلوحه کار وزارت امور خارجه قرار خواهد داد. 

دهندگان جامعه هدف بود و چنانچه دیدید رای مردم در پیام خاتمی کوتاه، سااااااده و برمبنای خواساااااته رای

 ها ریخته شد. به نفع او به صندوق ۷۶م خرداد سام دو
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 پیام باید صادقانه و موثق باشد  -۲

هایی غیرواقعی و تخیلی های موجود و باورپذیر باشااااد. دادن وعدهیک پیام انتخاباتی باید مبتنی بر واقعیت

های مردم، واساااتهها و خشاااود. در تدوین آن مواردی همچون ارزشتوجهی رای دهندگان روبرو میبا بی

دهندگان شود. راینامزد انتخابات درنظر گرفته می ها و پیشینهراهکارهایی برای رفع مشکرت، سیاست

تان را باور کنند. بنابراین بهتر آن اسااات که های آیندههای شاااما درمورد خودتان و همچنین برنامهباید گفته

یی کنید و آنگاه بر مبنای این شااااناخت روایت کمپین های جامعه هدف خود را شااااناساااااابتدا ذا وه و دغدغه

آورد. درساات اساات خود را در قالب پیام پیاده کنید. اما یک نکته را نیز فراموش نکنید. پیام مساا ولیت می

که موساام انتخابات، زمان وعده دادن اساات، ولی باید بتوانید پس از رساایدن به قدرت و مساا ولیت، به آنچه 

شود. به عنوان نمونه یکی وگرنه رای شما ریزش خواهد کرد و اعتماد مردم سلب می اید، عمم کنید.گفته

های های انتخاباتی حسااااااان روحانی، ر یس جمهور دولت یازدهم در زمان رقابتترین وعدهاز اصااااااالی

های ساایاساای و رفع حصاار سااران جنبش ساابز بود. او حتی انتخاباتی، تغییر فضااای امنیتی، آزادی زندانی

در پاسااخ به ساا والی درباره رفع حصاار از زهرا  دانشااگاه صاانعتی شااریفدر  13۹2اردیبهشاات  23روز 

شااود شاارایطی را در به نظر من مشااکلی نیساات و می“: گفت رهنورد، میرحسااین موسااوی و مهدی کروبی

یک سااام آینده در کشااور فراهم کرد که نه تنها آنهایی که در حصاارند آزاد شااوند، بلکه آنهای که به خاطر 

 ”در زندان هستند آنها هم آزاد شوند. ۸۸سام 

. اما تا لحظه نگارش این پس از تشااکیم دولت نیز حساان روحانی به طور ضاامنی این وعده را تکرار کرد

دهندگان روحانی عملی نشااده درس و گذشاات بیش از سااه سااام از عمر دولت وی هنوز این خواسااته رای

اند این امور خارج از اختیار است. هرچند که شخص ر یس جمهور و اعضای دولت وی بارها تاکید کرده

https://www.youtube.com/watch?v=qpsLpbWi-II&list=UUmoEC6C_SIHQXVCgjuKbZ1A
https://www.youtube.com/watch?v=qpsLpbWi-II&list=UUmoEC6C_SIHQXVCgjuKbZ1A
https://www.youtube.com/watch?v=fiIhGGjm3ak
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های زیادی صاااورت گرفته اسااات، اما این ها و مخالفتتراشااایقوه مجریه اسااات و با وجود ترش آنها مانع

 دهندگانش مطرح شد و ایجاد توقع کرد. امور به عنوان پیام انتخاباتی کمپین او و مطالبه رای

 

 دهندگان مهم باشدپیام باید برای رای -۳

های جامعه هدف باشاااد. ها و مطالبهها و ارزشواضااا  اسااات که پیام انتخاباتی شاااما نباید خارج از دغدغه

ها مهم کن است بسیاری از امور در دنیای سیاست و رقابت برای داوطلبان نمایندگی و احزاب و تشکممم

خواهند انعکاس مسااا م روزمره خود و ترس و امیدهایشااان را در پیام شااما ببیند. مثر باشااد، اما مردم می

ها و باید در سیاستدرست است که حم معضم ترافیک بسیار مهم و اساسی است، و حتما پرداختن به آن 

سیاری از رایبرنامه شد، ولی برای ب شدن دهندگان رشد روزافزون تورم و کمهای داوطلب انتخبات با تر 

روند تر اساات. بنابراین آنها به سااراا پیامی میقدرت خرید آنها بدون تغییر در میزان دسااتمزدهایشااان مهم

 است. که بر تغییر در شرایط اقتصادی تاکید بیشتری کرده 

 

 ها باشددهنده تفاوتپیام باید نشان -۴

بایست یک ویژگی های مخاطبان، میها و ارزشدر ادامه بحث پیشین مبنی بر تدوین پیام مطابق با دغدغه

دهندگان میان شااااما و دیگر را نیز درنظر گرفت و آن تفاوت نامزد انتخاباتی با سااااایر کاندیداهاساااات. رای

کنند. در نتیجه با موایسه خود با دیگران به روشنی به آنها نشان دهید که در ب میرا انتخا دیگر رقبا یکی 

ای انگشااات بگذارید که دیگران توانید از موضاااوعی حرف بزنید و بر مطالبهاین رقابت متفاوتید. شاااما می
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خواست  اند. مثرا درست است که تغییر شرایط اقتصادی یکآن را نادیده گرفته یا در قبالش سکوت کرده

اصاااالی و کلیدی اساااات، ولی این موضااااوعی اساااات که احتماال همه داوطلبان نمایندگی راجع به آن سااااخن 

تواند دغدغه گروهی از اندازی قطار شاااااااهری در منطوه شاااااااما میگویند و برنامه دارند. در اینجا راهمی

 ز شما با دیگر رقباست.اند. این همان تفاوت و تمایآن نپرداختهدهندگانتان باشد که دیگران به رای

های انتخاباتی خود قا م بندی منطوی میان پیامنگر داشته باشید و بتوانید یک دستهدر واقع باید نگاهی جامع

 ها بسازید.شوید. یعنی باید اولویت روایت کمپین خود را مشخص کنید و بر مبنای آن پیام

هایش در شاااورای شاااهر نهاوند را رونق صااانعت نامهیکی از بر گلی،به این نمونه توجه کنید. میترا دساااته

همشااهریان عزیزم بیا ید برای »گردشااگری قرار داد و پیامش در این رابطه را به این شااکم مطرح کرد: 

دانیم شاااهرمان آرزوهای بزری داشاااته باشااایم و برای رسااایدن به این آرزوها ترش کنیم. همانطور که می

های مختلف از جمله صاانعت توریساام و ایجاد گردشااگری و اماکن نهشااهر ما قابلیت بساایار باالیی در زمی

تفریحی و کشااااااورزی و باغداری و گیاهان دارویی دارد ولی تا بحام آنگونه که باید به آن توجهی نشاااااده 

های زراعی و وجود سرابها های طبیعی و ذاتی و زمیناست و با توجه به هوای معتدم و مناسب و زیبایی

ا با مشورت و نظر سنجی با شما همشهریان عزیز خیلی زودتر توان این اهمی داف را محوق ساخت. قطعا

 «به اهدافی که برای شهرمان مد نظر است خواهیم رسید.

هایش دعوت کرد و در انتخابات کردن برنامهدهندگانش را نیز به شاااااااراکت در پیادهگلی رایخانم دساااااااته

 کسب رای شد.  شورای شهر دوره چهارم در نهاوند موفق به
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 پیام باید ذهن و قلب افراد را تسخیر کند -۵

ورزان بزری با کاریزما، گویند سیاست کسب و کاری عاطفی است. این تعبیری بیراه نیست. سیاستمی

تاثیر می یام، بر قلب و مغز مخاطبانشااااااااان  مایش قدرت کرم و پ به ن نایی رهبری خود را  گذارند و توا

نا پیام شااما باید بر دم مخاطبان بنشاایند و آنها احساااس کنند آنچه از جانب شااما مطرح گذارند. به این معمی

های منطوه تکیه تواند به باورها و سنت، میشده است، حرف دم و خواسته آنهاست. پیامی با چنین ویژگی

عکس، بر کند، یا اینکه بر دغدغه آنها برای تغییر شااااااارایط مثر در حوزه اقتصاااااااادی تمرکز کند و یا بر

ای محلی های اجتماعی، یا حتی دغدغهدهندگان بر ثبات و اسااااااتمرار موضااااااوعی مانند آزادیمطالبه رای

های دار تاکید داشااته باشااد. همواره باید احساااسااات مردم، عواید و ارزشهای مدتمانند تداوم پرداخت وام

 ها و امیدهایشان درنظر گرفته شود. آنان، ترس

ای و کشااوری احساااس ها و باورهای منطوهبت به کشااور و تاریخ مشااترر و ساانتمعموال همه مردم نساا

توان از نمادها و تصاااویری با این وجوه اشااترار اسااتفاده مثبتی دارند. بنابراین در هنگام طراحی پیام می

 کرد. 

  

که با مخاطبان  ببینیدسااخنرانی خانم فاطمه حسااینی، نماینده مجلس دهم در زمان تبلیغات انتخابات را 

گوید به خاطر فرزندانش آمده چون احساس بغض می گوید. او باها میاز دالیم حضورش در رقابت

 خطر کرده است. 

https://drive.google.com/a/nidemocracy.org/file/d/0B6e2CZaZW-j8aGpwV2pKYWRCMHM/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/a/nidemocracy.org/file/d/0B6e2CZaZW-j8aGpwV2pKYWRCMHM/view?pref=2&pli=1
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پیام باید هدفمند باشد -۶  

ای دهند فرق دارند. هر گروه و دساااااااتهدهند، با آنهایی که به شاااااااما رای نمیافرادی که به شاااااااما رای می

های خاص خود را دارند. ممکن اساات که همه افراد منطوه شااما مثر موافق تعطیلی کارخانه کارتن دغدغه

سرا شدن ساختمانی سازی به خاطر ایجاد آلودگی و بوی بد باشند، اما ممکن است همه آنها درباره فرهنگ

 نظر نباشند. ات اسرمی همدر شهر یا واگذاری آن به سازمان تبلیغ

ها را تشااخیص دهید و پیام را به صااورت هدفمند به تان این اساات که تفاوتوظیفه شااما و کمپین انتخاباتی

خواهند بدانند چه کسی دهندگان به دنبام اطرعات روشن هستند. میسمت مخاطبان احتمالی بفرستید. رای

کند. اگر ن نمایندگی کدامیک در جهت خواسااااااته آنها حرکت میکند.از میان داوطلبامنافع آنها را تامین می

واضااااا  در اختیار آنها بگذارید. آنگاه رای آنان را نیز به سااااامت خود جلب کنید. پس  شاااااما اطرعات را 

 کوتاهی نکنید. 

های انتخاباتی محمد خاتمی و یکی از پیام ۷۶باز هم اجازه بدهید به انتخابات ریاسااااااات جمهوری ساااااااام 

نیم. او از نخساااتین کاندیداهایی بود که به طور مشاااخص درباره زنان و جوانان ساااخن گفت و بر رجوع ک

نوش آنها در پیشبرد امور تاکید کرد. در تمام مبانی انتوام پیام انتخاباتی، شخص خاتمی، اعضای کمپین و 

وان نمونه گفتند. به عننزدیکانش، به طور واضاا  بر ضاارورت مشااارکت زنان در امور مختلف سااخن می

سفند سام  1۶ باید »اش در دانشگاه شیراز گفته بود: های انتخاباتی، او در یکی از نخستین سخنرانی۷۵ا

از زنان برای ایجاد و تاسیس جامعه مدنی و تامین مشارکت عمومی در جهت پیشبرد امور کشور استفاده 

و خود نیز باید این شایستگی را به اثبات کرد. زنان ما شایستگی و توان الزم و پا به پای مردان را دارند 

 «برسانند.
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گرفت، منجر به جلب نظر موافق زنان شد چنین پیام روشنی که گروهی مشخص از مخاطبان را دربرمی

 و رای عمده خاتمی متعلق از جانب آنها بود. 

 

 پیام باید سنجیده شود -۷

ها و کیفیت الزم برخوردار اید از ویژگیسااااوام این اساااات که چطور باید مطم ن باشااااید پیامی که ساااااخته

بایسااااات نساااااخه اولیه پیام انتخاباتی خود را در اختیار اساااااتا هی  راهی جز آزمودن آن ندارید. یعنی می

دهندگان جامعه هدف و خانواده و نزدیکان خود قرار دهید و ببنید آیا طرح و کارشاناساان، گروهی از رای

پسندند و کدام قسمت هایی از آن را میآنها را داشته استا چه بخش های شما نکات مورد نظروعده کرم 

ها و سوگیری شماستا از آنها بپرسید دهنده سیاسترا دوست ندارندا دالیم آنها چیستا تا چه حد بازتاب

دادندا و در آخر اینکه آیا پیام و کدام موضاااوعات را تغییر میاگر جای شاااما بودند چه نکاتی را برجساااته 

 ا آنودر متواعدکننده هست که مخاطبان را راضی کند رای خود را به نفع شما بریزندا شم

اگر پیام شااما درباره تحصاایرت اساات با معلمان و مدیران مدارس صااحبت کنید. اگر قصااد دارید بر روی 

فعام در اوهای جیها و اندار یا نمایندگانی از تشاکمکارآفرینی زنان متمرکز شاوید، صاحبت با زنان خانه

 آورید. این حوزه تصویری از تاثیرگذاری پیامتان به دست می

 

 



30 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 پیام باید تکرار شود -۸

ها به نفع شما پر شود. پس باید آن ها ثبت شود، آنودر که در روز انتخابات صندوقپیام شما باید در حافظه

شما و همه اعضای کمپین «. هاملکه ذهن»را تکرار و تکرار و تکرار کنید تا فراگیر شود و به اصطرح 

اند، باید در هر موقعیت و فرصاااااتی پیام انتخاباتی را هایی که با شاااااما ا ترف کردهو حتی حامیان و گروه

های اجتماعی و ها، شاااااابکههای مختلف، رسااااااانههایی گوناگون در مکانتکرار کنید. مردم با بمباران پیام

و هساااتند. در این صاااورت شاااما تنها در صاااورتی موفق رساااان روبرو هساااتند. نامزدهای دیگر روبرپیام

 خواهید شد که: 

 پیام واحدی داشته باشید. -1

 توانید از تکرار آن غافم نشوید. تا می -2

دانند که موضع شما چیست و اگر مرتب یادآوری نشود، اگر پیام واحدی نداشته باشید، رای دهندگان نمی

 کنند. ا پیام شما ارتباط برقرار نمیهای شما و سایر رقبا، بآنها بین ایده
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حاال وقت آن اساااااات پیامی قدرتمند و تاثیرگذار بسااااااازید. طرحی که بر اساااااااس روایت کمپین خود تدوین 

اید و قرار اساااات رای مخاطبان جامعه هدف را به ساااامت شااااما جلب کند. اما این کار را چگونه باید کرده

 انجام دادا

 

 های اصلیپاسخ به پرسش (الف

هایی اولین قدم برای طراحی یک پیام این اساات که شااما ابتدا با خودتان صااادق باشااید و بتوانید به پرسااش

انتخابات توانایی داشااته باشااند خودشااان  درباره دالیم شاارکت خود در انتخابات پاسااخ دهید. اگر نامزدهای 

ها را پیدا کنند، آنگاه برای جامعه هدف رصااه رقابتهای مناساابی راجع به دالیم حضااورشااان در عجواب

ای خواهند داشااات. بسااایاری از سااایاساااتمداران باتجربه و مجرب تنها به این علت که با کنندههم دالیم قانع

 اند. هایی روبرو نشدند، شکست خوردهچنین پرسش
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 ها از قرار زیر است:این پرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اید. در نتیجه نیاز دارید در واقع نوشاااه راه و هدف خود را مشاااخص کرده هاگویی به این پرساااشبا پاساااخ

کننده برای خود و کمپین و نزدیکان و پاسااااخی واضاااا ، کوتاه و صااااادقانه بدهید. تا زمانی که جوابی قانع

 دهندگان را نیز راضی کنید. توانید رایهمراهانتان نداشته باشید، نمی

کنید، به ساااااااراا مراحم اید و چه هدفی را از این کار دنبام میدگی شااااااادهدانید چرا داوطلب نمایناگر نمی

 بعدی نروید. 

پردازید، حتما تحویق و بررسااای کنید مشاااکلی که در پی رفع و رجوع آن هساااتید، وقتی به ساااوام دوم می

دهندگان هدف نیز هساااات. مثر اگر شااااما بر روی عروه بر اینکه آرمان و هدف شااااماساااات، مساااااله رای

دهندگان شااااما رفع اید در حالی که خواساااات عمده رایگذاری کردهسااااازی مدیریت شااااهری ساااارمایهبومی

 معضم بیمه است، با مشکم مواجه خواهید شد. 

 

 سازیهای اصلی برای پیامپرسش

 اماچرا در انتخابات کاندیدا شده  .1

 قصد دارم چه مشکلی را حم یا شرایطی را تغییر دهم یا برعکس تثبیت کنما .2

 ها، تغییر شرایط و یا تثبیت یک موقعیت چیستاام برای رفع مشکمطرح و برنامه.3

ی شود من در موایسه با سایر رقبا، جناح موابم و مخالفانم گزینه بهترچه ویژگی باعث می.4

 باشما
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دهندگان دهید، در واقع گام بلندی برای جلب نظر رایهنگامی که به پرساااااااش شاااااااماره ساااااااه جواب می

دهید که لی و مشااااخصاااای دارید و به آنها اطمینان میعم دهید که برنامهدارید چون به آنها نشااااان میبرمی

دهید، بلکه راهبرد واضااحی برای عملی کردن آن دارید. این نکته وجه تمایز شااما به عنوان فوط وعده نمی

 نامزد انتخابات یا حزب و تشکم شما با سایر رقباست. 

سوام چهارم، به طور حویوی و واض  باید ت سخگویی به  ها ها، طرحوابلی بین ارزشدر آخر، در زمان پا

های گوناگون بایسااااااات بتوانید در موقعیتهای خود و رقبا ایجاد کنید. این توابم و تمایز را میو اولویت

 نشان دهید و برجسته کنید. 

یاد داریدا در یکی از آن برنامه ۹2جمهوری سااااااااام های انتخابات ریاسااااااااتآخرین مناظره های را به 

جمهوری حضااور داشااتند یک جمله از سااوی حساان روحانی یکی از طلب ریاسااتداو ۸تلویزیونی که هر 

 « من سرهنگ نیستم، حووقدانم.»کاندیداها، تکلیف رقیبش محمدباقر قالیباف را روشن کرد. او گفت:

باتی که مبتنی بر پیاام انتخاا با این جملاه  قالیبااف را برجساااااااتاه کرد. او اش بود، تماایز روحانی  با  خود 

 اش بر خرف قالیباف، شااهردار تهران، مبتنی بر مشاای اعتدالی بوده وخواساات تاکید کند سااابوه ساایاساایمی

های دانشاااااااجویان و آزادی اقوام بوده اسااااااات. این همان پیام انتخاباتی همواره طرفدار آزادی بیان، فعالیت

منطبق بر دغدغه جامعه هدف وی بود. البته با چاشااااااانی طعنه به رقیبش نیز همراه بود مبنی بر اینکه به 

 دارد.  های مدنی مردمدر موابم خواسته« گازانبری»اش رفتار واسطه سابوه نظامی

  

https://youtu.be/qoDJLebwvmg
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 تمرین:  

های اساااساای برای طراحی پیام کمپین بر اساااس روایت خود حاال نوبت شااماساات که به پرسااش )الف

 پاسخ دهید: 

 

 ایدا چرا در انتخابات کاندیدا شده -1

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 تغییر دهید یا برعکس تثبیت کنیداقصد دارید چه مشکلی را حم یا شرایطی را  -2

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ها، تغییر شرایط و یا تثبیت یک موقعیت چیستاشما برای رفع مشکم طرح و برنامه -3

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 شود من در موایسه با سایر رقبا، جناح موابم و مخالفانم گزینه بهتری باشماچه ویژگی باعث می -۴

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



35 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

  

 تراجازه بدهید در این تمرین دو پیام را با هم موایسااااااه کنیم وببینیم کدامیک در طراحی آن موفق )ب

 اند. بوده

ای با معضاااام بیکاری با هم رقابت دو نامزد انتخابات شااااورای شااااهر را تصااااور کنید که در منطوه

شاااود تا ساااخنان پایانی کنند. در انتهای دوره کمپین، به هر یک ازآنها یک دقیوه فرصااات داده میمی

خواهند یکی از میرا به جای رأی دهندگانی که  خود را در مناظره انتخاباتی مطرح کنند. خودتان 

 بگذارید و با دقت بررسی کنید سخنان کدامیک قانع کننده است: این دو نفر را انتخاب کنند، 

 نامزد اول: هانیه

من فردی عملگرا هسااتم و رونق مالی را به منطوه باز خواهم گرداند. من در نظر دارم برای تمامی 

رت اقتصادی در سط  استان و کشور نمایم. شهروندان ایجاد اشتغام کنم و شهر را تبدیم به یک قد

دانم چه باید کرد. ملت بزری ما با انتخاب من، بار دیگر موفق و ثروتمند خواهد شاااااااد. من دقیوا می

خواهید ثروتمند شوید و اعضای خانواده خود را دارای شغم ببینید، به من رأی دهید.اگر می  

 نامزد دوم: مینو 

اند، که مردم ما تا کنون وعده های پوشالی زیادی در زمینه اشتغام شنیده من به این دلیم نامزد شده ام

اند برای شهروندان خود ایجاد شغم کنند. طرح من برای از های مس وم کماکان نتوانستهاما دستگاه

بین بردن مشکم این است که مزایای مالیاتی را برای کارفرمایان جدید فراهم کنم، بانک توسعه ملی 

ا سازماندهی کنم تا ایده های تجاری شهروندان را حمایت کند و اشتغام را در اولویت مباحث را مجدد

شورا قرار دهم. رقیب من وعده های زیادی داده است، اما من تنها فردی هستم که به مردم اهمیت 

 می دهد و برای مشکرت آنان راه حم دارد.
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 دهیدا و چرااام نامزد رأی میها، بنویسید که به کدحاال با توجه به این پیام

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

نحوه پاسخ آنها  های اساسی داده استا به نظر شما کدام یک از نامزدها پاسخ بهتری به پرسش

 های اساسی در کیفیت پیامشان تاثیری داشته استا به این پرسش

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 تحلیم زیر از پیامهای نامزدها را مطالعه کنید. موافوید یا مخالفا چراا

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 سااااااات این کار را انجام دهد. و چگونه قرار ا مینو دقیوا گفته اسااااااات که چه برنامه ای دارد

حم زند، اما طرح و راههای زیادی میهانیه اما یک سااااااایاساااااااتمدار نوعی اسااااااات که حرف

 .ایدای هستند و بارها آنها را شنیدهدهد. حرفهای او کلیشهواضحی ارا ه نمی

کند، اما در عین حام جدید و ساااده اساات. پیام مینو متفاوت اساات. اطرعات زیادی ارا ه می

کند که مردم ام او واقعگرایانه و منسااجم اساات و تصااویری از یک جامعه کارآمد ارا ه میپی

های جدید هستند. همچنین به ارزشهایی مانند ایجاد موقعیت، ترش آن مشغوم کار در شرکت

 پذیری، جامعه، دموکراسی، و کارایی توجه دارد.زیاد، انصاف، مس ولیت
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 های درستانتخاب کلمه (ب

ها در برقراری این مثام نشااانگر تاثیر کلمه«. فرن فرد نفوذ کرم دارد»گویند اید که میحتما بارها شاانیده

دهیم. هایمان را شکم داده یا خاتمه میها بخش جدانشدنی زندگی ما هستند. با آنها رابطهارتباط است. کلمه

ترین وجوه زندگی ما مانند خرید ساابزی و ترین و جز یکنیم. در سااطحیازیم یا خراب میسااچیزی را می

سرنوشت سر کوچه تا اموری  ستن یک قرارداد مهم با کلمهمیوه از مغازه  سر و کار ساز و کلی مثم ب ها 

ا در های متفاوتی رکنیم احسااااااااساااااااات و واکنشهای مختلف اساااااااتفاده میهایی که در موقعیتداریم. واژه

 سازی غافم شد.توان از نوش آنها در پیام انگیزد. با توجه به اهمیت تاثیر و کرم، نمیمخاطب برمی

ساااخنرانی برای گروهی از مخاطبان  تر کنیم. وقتی در حام اجازه بدهید با یک مثام موضاااوع را شااافاف

 هایی با هم دارندا چه تفاوت« ما»و « من»هستید به کار بردن کلمه 

کنید، مخاطبان را در اسااتفاده می« ما»اساات که تاثیر آنها متفاوت اساات. زمانی که در سااخنانتان از مساالم 

کنید بخشااااای از پیام گذارید. در واقع آنها را دعوت میکنید و تاثیر زیادی روی آنها میبحث شاااااریک می

ن دارد احساااس مغرور گفتن امکا« من»هایتان برای آنهاساات. اما دهید که برنامهشااما باشااند و نشااان می

بودن را به شاااااانوندگان الوا کند و تصااااااویری را نمایش دهد که بیشااااااتر از آنکه مردمی فکر کند و برنامه 

 اندیشد.بریزد، به حکومت می

هایی اساااااااتفاده کنید که مرتبط با هایتان دقت کنید. کلمهکنید که باید در انتخاب لغتبنابراین مرحظه می

روند به چه های رای میدهندگان وقتی پای صااندوقاین فکر کنید انتظار دارید رایراهبرد شااما باشااند. به 

 های متناسب با آن فکار و احساسات بیابید.کنند یا چه احساسی دارندا آنگاه کلمهچیزی فکر می

های کلیدی راجع به لیساااااتی از کلمه« طوفان فکری»توانید از یک فرایند برای رسااااایدن به این هدف می

هایی را انتخاب کنید فاده کنید. یعنی پس از آنکه راهبرد انتخاباتی خود را مشخص کردید، لغت و واژهاست
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ها و اهداف شااااااما و نوع کنند و تصااااااویری از شااااااخصاااااایت، ارزشهای انتخاباتی را بیان میکه دغدغه

 دهند. این انتخاب باید توصیفی و عملگرایانه باشد. تان را ارایه میرهبری

هایی را برای ها فکر کنید. شااااااما به عنوان نامزد نمایندگی با راهبرد مشااااااخص چه کلمهاین کلمهکمی به 

 کنیداطرح با مخاطبان انتخاب می

 های کلیدی باشند:هایی از لغتتوانند نمونهها میاین کلمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر مبنای آنکه چه راهبرد و  های پیام انتخاباتی کاندیدا تنظیم شاااااود.تواند بساااااته به اولویتاین لیسااااات می

 استراتژی در نظر گرفته شده است و مخاطبان جامعه هدف چه کسانی هستند. 

ها و های سااااااایاسااااااای اسااااااات که کلمههای نامزدها و نیز احزاب و گروهجدوم زیر نمونه ای از موقعیت

 دهد:ن میهای قابم استفاده برای تاثیرگذاری بر مخاطبان و جلب نظر مثبت آنها را نشاعبارت

تجربه 

 گرایی

 همراه جدید رفاه

نماینده  اعتدال احترام صادق 

 گرا

رو به  رفاه

 جلو

اصول آزادی

 گرا

تمشارک و  گفت 

 گو

 برابری عدالت

جوان 

 گرایی

 موثر شفاف حقوق

 همدل تغییر شغل رهبر

رفع  آبادانی مردمی

 تنش

اصالح

 طلب

 مستقل امنیت پیشرو نترس
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 موقعیت دستاورد پیام های پیامکلمه

 تجربه

 تعهد

 شده سوابق تمیید

 قدرت

 ثبات

 رشد

 ادامه دستاوردهای گذشته

 غرور / افتخا

 مبارزه با فساد

 هاتکمیم طرح

کنند که تفاوتی دهندگان احساس میرأی

در زناااادگاای آنااهااااا ایااجاااااد شااااااااااده و 

 اند.دستاوردهایی داشته

 

به تغییرنداشااااااته و دهندگان تمایلی رأی

 شوند.خواستار حفظ وضع موجود می

 

خود  احزاب حاکم معموال بر ساااااااوابق

کنند. دساااتاوردهای خود را به تمکید می

دهناادگااان یااادآوری و برتجربااه و رأی

 کنند.اثربخشی خود تمکید می

 

بر  احزاب حاااکم شاااااااواهاادی را مبنی

پیشااااارفتها و دساااااتاوردهای خود ارا ه 

کنند که مکید میکرده و در عین حام ت

هنوز راه درازی در پیش اساااااااات. در 

خواهند که دهندگان میپیام خود از رأی

 آنها را برای اتمام کار خود یاری کنند.

 حزب حاکم

 

نامزد یا حزبی که در حام حاضااااااردر 

خواهد مجددا می رأس قدرت اسااااااات و

 انتخاب شود.
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 تغییر

 بهبود

 جدید

 اصرح

 نیست(کافی )کافی بوده است، کافی 

 امید

 باور 

 اصرح

 عدالت

 آزادی

 اقتصاد

دهناادگااان خواساااااااتااار چیزی نو و رأی

 شوند.بیهتر می

 

که تغییر  شونددهندگان امیدوار میرأی

 آنها شود. سبب بهبود زندگی

 

تاوردهای گروه فعلی در  ها از دسااااااا آن

شاااااااوند وبه این باور قدرت ناامید می

رسااند که نامزد یا حزب یا تشااکم و می

رقیب، طرح وچشااام انداز بهتری جناح 

 دارد.

 

دهندگان این دغدغه ایجاد در بین رأی

شاااااااود که کارگروه یا نماینده فعلی می

 ایراد دارد.

 

 حزب یااا نااامزد رقیااب، از خشااااااام یااا

دهناادگااان از دولاات بااه خساااااااتگی رأی

 رقیب حزب حاکم

 

زد یااا حزب، گروه و جناااحی کااه نااام

جزو اپوزیسیون بوده یا تا کنون قدرت 

ای نداشااته اساات و نماینده را در دساات

نداشااته اساات. این نامزد یا حزب ترش 

کناااد تاااا قااادرت را از حزب حااااکم می

 بگیرد.
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لیااااقتی و دالیلی همچون فساااااااااااد، بی

 کند.برداری میمداری بهرهرابطه

 

 مستوم

 تغییر

 متفاوت

 اصرحات واقعی

 پار

 صدای مردم

 کنیم( بهتر )میتوانیم بهتر عمم

 جدید

 جسور

 

دهناادگااان ایجاااد این باااور در بین رأی

اترف »آنها،  شاااود که رأی دادن بهمی

 نیست.« رأی

 

فی از تعااااداد کااااا ین  ب ین باااااور در   ا

که افراد  شاااااااوددهندگان ایجاد میرأی

کم یا احزاب و تشااااااا وم و  های مسااااااات

توانند یک سااااااایساااااااتم کوچکتر نیز می

 بزرگتر را تغییر دهند.

 

 در یااااک ا اااتااارف، ایااان تااامااااایاااام در

شااود که یک نفر دهندگان ایجاد مییرأ

گروه یااا فرد در قاادرت را بااه چااالش 

 بکشد.

 

 یک کاندیدای مستوم یا حزب کوچک

 

جدید و  احزاب سااااااایاسااااااای کوچک یا

مساااااااتوااام باااایاااد  همچنین ناااامزدهاااای

دهندگان را متواعد کنند که ارزش رأی

 دادن دارند. رأی
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کنند که یک فرد یا آنها احسااااااااس می

جریان و حزب جدید نیز بتواند خود را 

تر تر یاااا بزریاحزاب قااادیمی در بین

 نشان دهد.

 

 جوان/جدید در برابر کهنه

 تجربهمجرب در برابر بی

 پار در برابر فاسد

 دسترس در دسترس در برابر دور از

 توانمند در برابر ناتوان

 دیدگاه داشتن دیدگاه در برابر عدم

 

دهندگان ایجاد این احسااااس در بین رأی

شااااااود که کاندیدا یا جریانی، چیزی می

کناااده کاااه بهتر از رقباااا را ارا اااه می

تر ازآنها اساات، توانمندتر اساات و قوی

تواناد باا چاالشاااااااهاای پیش رو بهتر می

 مواجه شود.

 

 تضاد

 

خود از  نامزدها و احزاب باید در پیام

ادبیاتی اسااتفاده کنند که تضااادی را بین 

آنهاااا و رقباااای آنهاااا ایجااااد کناااد، بر 

هاا تمرکز کناد، و هاا و نگرانیدغاهدغا

نشاااااااان  های آنها راها یا مزیتتفاوت

 دهد.

 

 

ندگی یکی در  حاال اجازه دهید جدوم راهنما را کمی عینی کنیم و در قالب دو مثام از دو داوطلب نمای

 قدرن و دیگری به دنبام ورود در قدرت پیاده کنیم.
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 مثالی از جریان حاکم:  

آنچه امروز میخواهیم، نمایندگانی اسااات که توانایی خود را در زمینه ثبات اقتصااااد و ایجاد اشاااتغام »

هی  اثبات کرده باشاااااند. ممکن اسااااات دیگران نیز ادعا کنند که توانایی این کار را دارند، اما آنها از 

ای در زمینه ایجاد اشتغام و رونق اقتصادی در کشوربرخوردار نیستند. اکنون زمان اعتماد و تجربه

ای داریم تا وظیفه خطیر شدههای اثبات نشده نیست. ما نیازبه رهبری اثباتریسک کردن روی وعده

 «.رأی دهید Xبه فرد  بازسازی اقتصاد و ایجاد اشتغام را ادامه دهد. بنابراین 

 حاکم: مثالی از رقیب جریان 

ای توانیم دوباره به همان نمایندگان پیشین با کارنامهگیری داریم. میما در این انتخابات، قدرت تصمیم»

توانیم کماکان شاهد باشیم که ثروتمندان ساالری بازگردیم. میمداری و فامیماز اخترس، فساد و رابطه

های جدید و شفاف و توانیم به تغییررای دهیم. به نیرو و ایده. یا میشوندثروتمندتر، و فورا فویرتر می

های شهروندان رأی دهیم و به ایجاد کشوری توانیم به اولویتدست در دست هم، می شروعی تازه. 

ای رأی دهید تا در کنار هم، آینده XXمحور و کامیاب کمک کنیم. در این انتخابات به قدرتمند، عدالت

 «.یمجدید بساز
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 تمرین:

 های مربوط به انتخابات راتشری  کنند.پن  کلمه را مطرح کنید که شما، یا دغدغه -1

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

های موردی وجود دارد که با چالش جدوم فوق در مورد شرایط نامزدها و احزاب سیاسی را مرور کنید. آیا هی  -2

دهندگان چه افکار و احساساتی درباره این انتخابات داشته خواهید رأیفعلی شما انطباق داشته باشدا فکر کنید که می

 باشند. چه کلماتی این افکار و احساسات را به خوبی توصیف میکنندا

………………………………………………………………………………………………

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

دهندگان هدف شاااااما هساااااتندا آیا های رأیدهنده دغدغهدهندا آیا بازتابها چه اطرعاتی درباره شاااااما میاین کلمه -3

دهندا آیا ارتباط خوبی با راهبرد کنندا آیا به مردم دلیلی برای حمایت از شااااما میتضااااادی بین شااااما و رقبا ایجاد می

 شما دارندا

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

شااده، عبارت ساااده ای بنویسااید که به سااه پرسااش اساااساای پاسااخ دهد: چرا نامزد با توجه به کلمات کلیدی انتخاب -۴

 ایدا چه خواهید کردا چه مزیتی نسبت به رقبا داریدا این عبارت، پیام شما است.شده

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 یافتن سبک (ج

ند. هی  دو نفری شبیه هم نیستند. هر فردی دارای سبک و منش و هویت منحصر به ها با هم فرق دارآدم

های انتخاباتی نیز نمود داشاااااته باشاااااد. به عبارت دیگر پیام انتخاباتی خود اسااااات. این ویژگی باید در پیام

 های شما و قابم اعتماد باشد. دهنده هویت و ارزشبازتاب بایست شخصی،می

ان یک نسااااخه واحد برای طراحی آن ارا ه کرد ولی نکته آن اساااات که ترش کنید تودر این صااااورت نمی

 خرق و متمایز و در عین حام اصیم و واقعی باشید.

بودن تکیه کنید و لحنی شاابیه به سااایر رقبا و « متفاوت»یکی از موارد مهم در این بخش آن اساات که بر 

کند و بر روی آنها تاثیر مخاطبان را جلب میساایاساایون نداشااته باشااید. حرف تازه و ساابک متفاوت نظر 

ایران برای »هایی که حزب مشاااااارکت در انتخابات مجلس شاااااشااااام با تکیه بر شاااااعار گذارد. مانند پیاممی

جمهوری یازدهم که حساااااان روحانی در بحبوحه جو داشاااااات. یا نمونه دیگر انتخابات ریاساااااات« ایرانیان

اش را در همین تکیه کرد و تمام راهبرد انتخاباتی« امید تدبیر و»ناامیدی بر تشاااااااکیم دولتی متکی بر 

ها و افراد ساابک منحصاار به فرد و خرقانه و همچنین سااادگی در راسااتا قرار داد. رمز موفویت این تشااکم

 ارا ه بود.

رسانید، باید تصور کنید که در حام صحبت با یک دوست یا عضو به خاطر داشته باشید وقتی پیام را می

هسااتید. از کلمات ساااده و قابم فهمی اسااتفاده کنید که مردم در گفت وگوهای روزمره خود به کار  خانواده

گیرند. پیام شاما باید سااده و کوتاه باشاد. مثم یک اساتاد دانشاگاه صاحبت نکنید که در حام ارجاع دادن می

 به مسا م سیاسی است.
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 تمرین:  

 پیامی را که در بخش قبم )استفاده درست از کلمات( طراحی کرده بودید را دوباره مرور کنید.

 

 اید مناسب هستنداآیا کلماتی که استفاده کرده

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

 

 تنداآیا متناسب با سبک شما هس

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

 

 دهنداآیا ارزشهای شما را نشان می

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

 

 آیا ساده و قابم درر هستندا

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

 اید را بخوانید و در صورت لزوم آن را بازنویسی کنید.پیامی که نوشته

……………………………………………………………………………………………… 
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 بررسی تمایزها (د

مردم از میان شاااااما و رقبای شاااااما در نهایت از یک طرف حمایت  انتخابات، زمان انتخاب کردن اسااااات.

هایشااان را بشااناسااد و ها و امیدها و انتظارها و دغدغهکنند. طرفی که از زبان آنها سااخن بگوید، ترسمی

ها نشاااااااانگر تمایز نامزد اتتخابات یا یک مند از قدرت رهبری باشاااااااد. همه این ویژگیقابم اعتماد و بهره

دهندگان در مورد مساله شود رایهای سیاسی نسبت به سایرین است. ویژگی که سبب مینو جریا گروه

اید، احساااس فوریت و اهمیت کنند. اگر رای دهندگان حس کنند چیزی در خطر اساات و ای که طرح کرده

ردم منطوه امکان دارد منافع آنها را به خطر بیندازد، احتمام اینکه به شما رای دهند زیاد است. مثر اگر م

تان بر این مسااا له شاااما نسااابت به فراگیر شااادن آلودگی آب احسااااس نگرانی کنند و شاااما در پیام انتخاباتی

سااااازی دارید، احتمام جلب رای مردم های عینی مثم تعطیلی کارخانه کارتناید و برنامهانگشاااات گذاشااااته

 زیاد خواهد بود.

مشااااکم تاکید کنید تا حس مشااااارکت را در آنها بوجود  دهندگان هم در رفع اینتوانید بر نوش رایحتی می

 بیاورید.

 

چارچوب »اید، تدوین ها برای آنکه مطم ن شاااوید مساااا م مهم و کلیدی را در پیام خود گنجاندهیکی از راه

 بر اساس یک جدوم ساده است:« پیام

 



48 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 گوییم:آنچه ما درباره آنها می

 چرا مردم نباید به رقبای ما رأی دهند

 گوییم:ما درباره خودمان می آنچه

 چرا مردم باید به ما رأی دهند

 گویند:آنچه آنها درباره خودشان می

 چرا مردم باید به رقبای ما رأی دهند

 گویند:آنچه آنها درباره ما می

 چرا مردم نباید به ما رأی دهند

 

یب اصاااالی خود را مشااااخص کنید. برای اسااااتفاده از چارچوب پیام در انتخاباتی با چند رقیب، ابتدا باید رق

یعنی مشااخص کنید که برای کسااب آرا با کدام نامزد یا حزب رقابت مسااتویم دارید. اگر رقیب معینی برای 

شااوند. چون تاثیر چندانی در کسااب رأی ندارید، حتی اگر به شااما حمله کنند نیز رقیب شااما محسااوب نمی

ی هر کدام از رقبای عمده خود یک چارچوب پیام آوری شاااااااما ندارند. اما اگر چند رقیب دارید، برارای

 تهیه کنید.

هنگام استفاده از چارچوب پیام، الزم است تمام عوامم مؤثر در کمپین انتخاباتی، از جمله ادعاهایی که به 

 شود را در نظر بگیرید.شود یا اتهاماتی که ناخواسته و ناگفته مطرح میطور ضمنی بیان می

کنید که رقبای شاااااما گویید نامزد پرتجربه ای هساااااتید، به طور ضااااامنی بیان میمیبه عنوان مثام، وقتی 

ترین نامزد هستید، ممکن است منظور شما این باشد که گویید که صادقتجربه الزم را ندارند. یا وقتی می

ت رقبا غیرصااادق، غیر قابم اعتماد یا فاسااد هسااتند. به خاطر داشااته باشااید که رقبای شااما نیز ممکن اساا

همین روش را به کار گیرند. مثر ممکن است رقبا از تجربه اندر شما سخن گفته یا بگویند که سیاست و 

ها را داشاااته باشاااید، کند تا انتظار این جملهاید. چارچوب پیام شاااما را یاری میطرحی واقعی ارا ه نکرده
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باید به اتهاماتی از این دست پاسخ تضادهایی که به نفع شما است را شناسایی کنید، و بیندیشید که چگونه 

 دهید.

کند تا حزب یا کمپین خود را از دید رقبا ببینیده کاری که انجام آن چارچوب پیام همچنین شما را یاری می

بینیم. با این حام، فکر در غیر این صاااااورت سااااااده نیسااااات. ما معموال خود را منفی و رقبا را مثبت نمی

 د که ارتباطات مؤثرتری برقرار شود.شوکردن به این مسا م موجب می

 

تصور کنید که شما یک کاندیدای انتخابات شوراهای شهر و روستا هستید و قرار است با یکی دو رقیب 

به رو شدن با آنها باید همه جز یات و احتماالت را در نظر بگیرید. از نواط قوت و مواجه شوید. برای رو

نید خودتان را جای رقبا و حتی مخالفان و دشمنان خود بگذارید ضعف احتمالی خود مطلع باشید و سعی ک

توانید از این احتماالت یک کردیدا حتی میو فکر کنید در این صاااااااورت چه نواط منفی را برجساااااااته می

های منفی جوابی مناسب آماده و با تدوین یک چارچوب فهرست تهیه کنید. سپس برای هر کدام از ویژگی

 برداری کنید. آن به نفع خود بهرهپیام ترش کنید از 
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 به این مثام توجه کنید. 

  
 را جلب کند.  خانم امینی قرار است با آقای بهاری رقابت کند و نظر مساعد مردم

کند. خانم امینی قصاااااااد دارد خود را نامزدی معرفی کند که برای بهبود وضاااااااعیت مردم ترش می

بنابراین برای ایجاد تمایز، آقای بهاری را فردی معرفی میکند که در مواقع حسااااااااس درکنار مردم 

د او را تا حد یک با چنین اساااااااتراتژی خانم امینی انتظار دارد که آقای بهاری ترش کن نخواهد بود.

کند. او با آگاهی از چنین جنگد و مشااکرت را حم نمیمبارز صاارف تولیم دهده کساای که صاارفا می

تواند چندین پاسخ مناسب بدهد. از جمله با چنین جمله ای، از این حمله احتمالی برخورد احتمالی می

خانم امینی «. ما خواهم جنگیدتوانید روی من حساااب کنید. من برای شاامی»به نفع خود اسااتفاده کند: 

توانااد از افرادی کااه برای حمااایاات از آنهااا جنگیااده اساااااااات مثااام بزنااد، و برای اثبااات ادعااایش می

 مرحظه کنید:« چارچوب پیام»ها را در جدوم دستاوردهای خود را ارا ه کند. حاال این استدالم

 

 گوید:آنچه خانم امینی درباره آقای بهاری می

لحظات حسااااااس در کنار شاااااما آقای بهاری در 

 نخواهد بود.

 گوید:درباره خودش می آنچه خانم امینی 

توانید روی من حساااااب کنید. من برای شااااما می

 خواهم جنگید.

 گوید:آنچه آقای بهاری درباره خودش می

کنم تا مشکرت را من مردم را گرد هم جمع می

 برطرف کنم.

 ید:گوآنچه آقای بهاری درباره خانم امینی می

 خانم امینی به جای حم مشکرت، با همه

 سر جنگ دارد.
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 تمرین:

 تان آماده کنید. رقبای اصلیحاال نوبت شماست. یک چارچوب بر اساس پیام خود و  -1

 گوییم آنچه ما درباره آنها می

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 گوییمآنچه ما درباره خودمان می

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 گویندآنچه آنها درباره خودشان می

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 گویندآنچه آنها درباره ما می

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

اید بررساای کنید. به نظر شااما پیام کدامیک از طرفین جدولی که بر اساااس چارچوب پیام ساااخته -2

یدا اگر پاسخ شما برتری تر استا شما یا رقیبتانا چطور به این نتیجه رسیددرگیر در انتخابات قوی

 قدرت پیام رقیب است، حاال برای بهبود پیام خود چه راهکاری داریدا

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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بینی شاااااده را در خود بگنجاند. های پیشها و برنامهحاشااااایه تمام سااااایاساااااتپیام شاااااما باید واضااااا  و بی

درباره مسااا م مهم مربوط به آنها  گیری شاامامندند و البته حق دارند تا بدانند که موضااعدهندگان عرقهرأی

خواهند مطم ن شااااوند که شااااما قرار اساااات نماینده ای قابم اعتماد باشااااید که قرار اساااات چیساااات. آنها می

خواهند های آنها را نمایندگی کنید. بعنوان نمونه کارگران حوزه رای شما به دنبام بیمه هستند و میخواسته

 اده شود. ای بازتاب ددر پیام شما چنین مطالبه

ها و مساااااا م مهم از نظر مخاطبان را بنابراین شاااااما باید این توانایی را داشاااااته باشاااااید تا اوال این دغدغه

شناسایی کنید و دوما در پیام خود به مسا لی اشاره کنید که بیشترین تمثیر را بر رأی دهندگان هدف دارند، 

کنید، و این اطمینان را ایجاد کنید که قصاااد  خواهید این مشاااکرت را حمباید توضااای  دهید که چگونه می

 شما اصرح وضعیت موجود است. 

ساایاساات شااما باید مبتنی بر حم کردن مشااکرت مردم عادی باشااد. درباره مشااکرت معموم آنها صااحبت 

 کنید، بگویید که چرا باید این مشکم را حم کرد، و شما برای حم آن چه راهی دارید.

شااود. این عبارت بساایار گویا اساات و دقیوا نشااان گفته می« گذاری چارچوب» به تعیین ساایاسااتها، معموال

 دهد که برای انجام این فرایند پیچیده و خطیر، چه باید بکنید.می
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دهد، تا بتوانید درباره آنها صاااااحبت کرده و پیام گذاری مساااااا م، مرزهایی را حوم آنها قرار میچارچوب

 حلهای پیشنهادی خود را به هم ارتباط دهید.راه دهندگان هدف، وهای رأیخود، دغدغه

 

 بهترین رویکرد این است که:

 مشکم را تشری  کنید -1

 حلهایی را پیشنهاد نمایید راه -2

 حم را عملی کنید خواهید راهتوضی  دهید که چگونه می -3

 دهندگان در حصوم نتیجه و ضرورت این امر را شرح دهیدنوش رأی -۴

  



54 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

  

 

 ن سیاستهامثالی از تعیی

 

 توانید این چهار مرحله را در مثام زیر تشخیص دهیدابه نمونه زیر توجه کنید. آیا می

 

کیفیت پایین سیستم آموزشی، کشور را در تنگنا قرار داده است. این عامم سبب تضعیف اقتصاد، »

ما شاااده محدود شااادن موقعیتهای پیشااارفت برای فرزندان ما، و به حاشااایه راندن خواهران و مادران 

اساات. ما باید با تعهد کامم، ساایسااتم آموزشاای با کیفیتی را برای تمامی کودکان ایجاد کنیم. باید بخش 

ساازی سایساتم آموزشی ثابتی از بودجه را به سااختن مدارس جدید، اساتخدام معلمان شاایساته، و پیاده

فرزندانمان ارا ه  مدرن اختصاص دهیم. دست در دست هم، میتوانیم سیستم آموزشی باکیفیتی را به

 «.کنیم که شایسته آنها باشد

 

دهندگان احساس کنند که مسا م سیاسی بیش از حد پیچیده این امکان وجود دارد که گاهی اوقات رأی

های پیوند دادن شده را درر نکنند. یکی از بهترین راه کننده است، یا آمار و اعداد ارا ه یا سردرگم

تر کنید. درباره تمثیر ، این اسااااااات که دغدغه ها را برای آنها شاااااااخصااااااایدهندگان با پیام کمپینرأی

هایی ازتجربیات شخصی خود ارا ه کنید. بدین ترتیب، مشکرت بر زندگی مردم حرف بزنید، و مثام

 های شما را بهتر درر خواهند کرد.دهندگان گفتهرأی
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توان درباره مسا م سیاسی مثم یک داستان روان و ساده و قابم درر دهد که چگونه مینشان می این مثام

 برای همه اقشار مردم سخن گفت: 

 

سوادی، او نتوانسته است شغم مورد نظر خود را به مادر من سواد خواندن و نوشتن ندارد. به دلیم بی»

ن زیاد دیگری مانند مادر من نیز در منطوه وجود دساات آورده و زندگی مطلوب خود را داشااته باشااد. زنا

خواهم با سااواد هسااتند.به همین دلیم اساات که من میدرصااد زنان منطوه کم سااواد یا بی ۶۰دارند. بیش از 

این موضاااااااوع مبارزه کنم و مراکز آموزش خواندن را در بخشاااااااهای مختلف برقرار نمایم. بدین ترتیب، 

 «.بیشتر و زندگی بهتری خواهند داشتهای زنانی مانند مادر من موقعیت

 

دهندگان را ساااوادی در بین زنان، واقعیتی اسااات که احسااااساااات رأیدرصااادی کم ساااوادی و بی ۶۰آمار 

شود که درباره باورها و ارزشهای خود صحبت انگیزد. عروه بر این، شخصی کردن پیام سبب میبرمی

 اهند بود.کنید. اینها دالیلی برای رأی دادن مردم به شما خو

هایی رأی میرأی نامزد به احزاب و  گان  ند ها ده باورهای آن ند و  یان کن های خود را ب که ارزشااااااا ند  ده

 دهنده باورهای مردم باشد.بازتاب

 

دهد تا پیشاانهادهای شااما را بهتر درر کنند و سااخن گفتن از مسااا م ساایاساای به این شااکم، آنها را یاری می

 تان برقرارکنند. های شما و رقبایتمایزی بین ایده
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 های زیر درباره رقابت هانیه و محمود را مطالعه کنید:مثام

  

 

 مورد اول: مسئله مسکن

گوید که در مورد مساا له مسااکن، هانیه به ترش خود برای به دساات آوردن مسااکن اشاااره کرده و می

 حاضر است برای تممین مسکن مردم نیز به همین سختی ترش کند.

 

ی که به سااختی کار میکنند، باید قدرت خرید مسااکن برای خانواده خود را شااهروندان» اصللل مسللئله:

 «.داشته باشند

ای بساااازم. ساااام کار کردم تا بتوانم برای خانواده و فرزندانم خانه 2۰من » شلللده:مسلللئله شلللخصلللی

کنند، بتوانند برای خود مطم ن باشاااید که ترش خواهم کرد تا همه شاااهروندانی که به ساااختی کار می

 «.ای تممین کنندخانه

 

کند شاااامم انصااااف، دلساااوزی، بخشاااندگی، احترام، و ترش هایی که هانیه در اینجا مطرح میارزش

ای که کند نیز عبارت اساات از یک خانواده شاااد در خانهزیاد هسااتند. تصااویر ذهنی که وی خلق می

 برای به دست آوردنش ترش کردهاند.

 

 مورد دوم: مراقبت از سالمندان

های آنان نجا مسااا له این اسااات که ساااالمندان از مزایای بازنشاااساااتگی برخوردار باشاااند وخانوادهدر ای

منابع الزم برای مراقبت از این قشاار را در اختیار داشااته باشااند. هانیه از تجربه شااخصاای مربوط به 

 دهد.والدین خود استفاده میکند تا به ما اطمینان دهد که به این مس له اهمیت می
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 «.دولت باید مزایای بازنشستگی سالمندان را برقرار سازد» له:اصل مسئ

ها را در این زمینه درر کردم که مجبور شااادم از وقتی مشاااکرت خانواده» شلللده:مسلللئله شلللخصلللی

توانید برای مراقبت از شهروندان سالمند جامعه، روی من حساب والدین سالمند خود مراقبت کنم. می

 «.کنید

 

کند عبارتند از دلسوزی، خانواده، وبخشندگی. تصویر ذهنی در اینجا مطرح میهایی که هانیه ارزش

 کند نیز از پدران، مادران، پدربزرگها و مادربزرگهای مردم هستند.که وی خلق می

 

 مورد سوم: مدارس و آموزش

 آموزان در مدارس و کیفیت بد آموزشمس له بعد، درباره پذیرش بیش از اندازه دانش

 

آموز دارند. کودکان ما به مکان آموزشاااااای مدارس ما بیش از ظرفیت خود دانش» :اصللللللل مسللللللئله

 «.مناسب و معلمان خوب نیاز دارند

گیری بودجه، برای کودکان ما نخواهد جنگید. من سالها محمود در هنگام رأی» شده:مسئله شخصی

 ی من حساب کنید.توانید روام. در آینده نیز میها و معلمان پشتیبانی کردهاز کتابخانه

 

کند که در این حوزه فعام بوده اسااااااات )پشاااااااتیبانی از در این مثام، هانیه بر این حویوت تمکید می

چارچوب پیام « گوییمآنچه ما درباره آنها می»ها و معلمان(. در عین حام، وی از بخش کتابخانه

 استفاده کرده و درباره نواط ضعف محمود صحبت میکند.



58 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

  

 تمرین:

ورد را ذکر دهندگان در حوزه انتخابی شما کدامندا حداقم سه مبه نظر شما مهمترین مسا م رأی -1

 کنید.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 کنیدا برای حم ایندر صورت انتخاب شدن، بر کدام یک از این مسا م تمرکز می -2

 کنیداهایی استفاده میمسا م از چه سیاست

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

های با توجه به مساااا لی که لیسااات کردید، پیام خود را طراحی کنید. ساااعی کنید ازیکی از روش -3

ها اسااتفاده کنید ای تعیین ساایاسااتمورد اشاااره در این بخش اسااتفاده نمایید. یا از فرایند چهار مرحله

حلها را پیاده خواهید کرد، هایی ارا ه کنید، شاارح دهید که چگونه راهحم)مشااکم را تشااری  کنید، راه

دهندگان و ضاارورت قضاایه را توضاای  دهید( یا با اساانفاده از تجربیات خود یا دیگران، و نوش رأی

 داستان را شخصی کنید.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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سااااختن پیام هر چودر هم با کیفیت و اساااتاندارد باشاااد اما پایان کار نیسااات. چون تضااامینی وجود ندارد که 

اید هایی که آموختهساااااااس تمام درسمخاطبان جامعه با آنچه شااااااما در چارچوب روایت کمپین خود و بر ا

اید، رابطه برقرار کنند. بنابراین نیاز دارید پیام خود را به آزمون بگذارید. یعنی با گروهی از ارا ه کرده

 دهندگانی که هدف پیام شما هستند آن را مطرح کنید و ببینید که بازخورد آنان چگونه است. رای

اید یا خیرا پاسخ آنها به پیام مثبت است یا منفیا ما در نظر داشتهآیا برداشت مردم همان چیزی است که ش

واکنش آنها ضعیف است یا قویا اگر سوءبرداشت یا سوءتعبیری وجود داشته باشد، یا مردم پیام شما را 

 کننده بدانند، یا آن را دوست نداشته باشند، چاره ای جز تغییر پیام نیست.  خسته

 

اسااات. کارشاااناساااانی را از بین آشااانایان خود و « گروه کانونی»پیام، ایجاد یک بهترین راه برای آزمون 

دهندگان هدف انتخاب کنید. اگر پیام شاااما درباره آموزش اسااات، با معلمان، کارشاااناساااان آموزشااای، رأی

های دهندگان هدف شاااما جوانان هساااتند، افرادی با پیشاااینهمردم، و مدیران مدارس صاااحبت کنید. اگر رأی

ا به کار گیرید. بازخورد تمامی این افراد را دریافت کرده و ببینید آیا پیام را دوساااات دارند و آن مختلف ر

اند و چرا، و چه چیزی را اند یا خیر. بپرسید که چه بخشهایی از پیام را دوست نداشتهرا متواعدکننده یافته

 دوست دارند تغییر دهید.
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های کانونی نجام دهید. اگر زمان الزم برای تشااااااکیم گروهبری انیازی نیساااااات که آزمون پیچیده و هزینه

کامر رسااااامی را در اختیار ندارید یا انجام این کار برای شاااااما بیش از حد پیچیده اسااااات، از دوساااااتان و 

دهندگان هسااتندح حتی این نوع آزمون غیررساامی نیز اعضااای خانواده خود اسااتفاده کنید. آنها هم جزو رأی

 شود.ام شما میسبب ارتوا و بهبود پی

 

  
 تمرین:

دهندگان هدف خود فکر کنید. برای آزمون پیام و دریافت بازخورد از چه به پیام کمپین و رأی

کنیدا حداقم سه گروه مختلف که در آزمون پیام از آنها استفاده دهندگان استفاده مییگروههایی از رأ

 ید کرد را لیست کنید.خواه

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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دوساااااااتان و اعضاااااااای خانواده،  دوره و زمانه، دوره بمباران خبر و اطرعات از منابع مختلف اسااااااات. 

نامها، رادیو، اینترنت، شااااااابکهتلویزیون، بیلبوردها و تبلیغات، روزنامه های خبری و های مجازی، کا

های گوناگونی قرار دارند، به همین دلیم د دیگری از این دساات. مردم در معرض پیامرسااان و و موارپیام

 سپارند که بارها و بارها دیده یا شنیده باشند. هایی را به خاطر میآنها تنها پیام

به تعداد دفعات تکرار تبلیغات تلویزیونی محصااوالتی مانند برن  محساان فکر کنید. احتماال این تبلیغات را 

دانند این تنها های تبلیغاتی میهای خاصااااااای از آنها را نیز در ذهن دارید. آژانساید، حتی جملهها دیدهبار

 راهی است که مردم پیام آنها را به خاطر خواهند سپرد.

های محدودی را برای همین چالش در مورد ارتباطات سااااایاسااااای نیز وجود دارد. یک کمپین تنها موقعیت

ن در اختیار دارد. اگر پیام کمپین تکرار شااود، احتمام به خاطر ماندن آن نیز افزایش دهندگاارتباط با رأی

های خود درباره مساااااا م مختلف ساااااخن گوید و در تبلیغات خواهد یافت. اما اگر یک نامزد در ساااااخنرانی

 دهندگان سااااردرگم خواهند شااااد و پیام کمپین را به خاطرکمپین نیز مسااااا م گوناگونی مطرح شااااوند، رأی

 نخواهند سپرد. 
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کند، موقعیتی برای تکرار پیام خود دارید. در واقع، هر بار که نامزد یا کمپین شما ارتباطی را برقرار می

شد. در تمام مراحم آماده سازی داوطلبان، برگزاری نشست با آنها، پیام کمپین باید مبنای تمام ارتباطات با

ها و بنرها، تهیه طرحهای های اجتماعی، طراحی نشانهها، پست کردن مطالب در شبکهمصاحبه با رسانه

 پیشنهادی، یا برگزاری مناظره با سایر نامزدها، باید پیام خود را در ذهن داشته باشید.

کنند موضوع را عوض های دیگر سعی میپایبند ماندن به پیام، حتی در هنگامی که گزارشگران یا کمپین

ظم پیام، بهترین راه برای ماندن در ذهن رأی دهندگان اساات، آن هم در نامیده میشااود. ن« نظم پیام»کنند، 

ای دیگر مطرح نمایند. پایبند ماندن به پیام سبب شاخص و شرایطی که رقبا سعی میکنند مسا م را به گونه

 شود.های انتخاباتی میبرجسته بودن در مناظره

اید و مردم حق دارند ه دلیم خاصاای بر پا کردهبه خاطر داشااته باشااید که این کمپین شااما اساات. کمپین را ب

 این دلیم را بدانند.
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 تمرین:

هر یک از موقعیتهای زیر را در نظر بگیرید. بنویسااااید که در هر یک از این شاااارایط، پیام خود را 

 چگونه به کار میگیرید.

 

 انتخاب داوطلبان:

………………………………………………………………………………………………

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

 نشست با حامیان بالقوه:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 پست کردن مطالب در صفحه فیسبوک کمپین:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 تأمین منابع مالی:

………………………………………………………………………………………………

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