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1.   

 در که گیرنده تصمیم  دیگری گیری تصمیم فرآیند هر مانند. گیری تصمیم برای زمانیست انتخاباتی هر

 را او هایتوانایی و بشتتتناستتتد را انتخاباتی نامزد خواهدمی او. دارد نیاز اطالعات به استتتت دهنده رای اینجا

 معرفی احتمالی دهندگان رای و مردم به را هایشتتتتتانبرنامه و خود نامزدها انتخاباتی تالش هر در. بستتتتتنجد

 در تا کنندمی برداری الگو مرستتتتتتتوم هایروش از و گیرندمی نظر در بودجه تبلیغات برای آنها. کنندمی

 خورده شتتتتتکستتتتتت را دیگری و موفق را نامزد یک که آنچه حال این با. کنند شتتتتترکت انتخاباتی هایرقابت

 وارد محدود منابعی با انتخاباتی نامزد یک. استتتتتتتت انتخاباتی تالش این ستتتتتتتاماندهی و ریزیبرنامه کندمی

 این که استتتتت موفق صتتتتورتی در او. بیاورد دستتتتت به را ممکن رای حداکثر باید و شتتتتودمی رقابت فرآیند

 . باشد بیشتر آراء از نیازش مورد اکثریت از حداکثر

 

 

  بحث+  فکر

 دارید؟ چند احتیاج رای میزان چه به خود شتتتهر در شتتتوراها انتخابات در پیروزی برای دانیدمی شتتتما آیا

 در؟ دارید احتیاج پیروزی برای رای میزان چه به حداقل بدهند؟ شتتتتما رای توانندمی شتتتتما حوزه در نفر
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 این آیا. درآمد شهر شورای عضویت به رای ۱۴،۶۴۱ کسب با عطایی شهال قزوین شهر در ۱۳۹۲ سال

 ؟دانیدمی باال را رای میزان

 

 های گزینه بین کردن انتخاب حال در خود انتخاباتی تالش از مرحله هر در انتخاباتی نامزد یک

 چهارچوب بشناسد، با را هارقابت سیاسی فضای باید تالش این شروع از پیش او حال این با. است مختلف

. کند درک بخوبی را خود نقش هایمحدودیت و باشتتتتد آشتتتتنا شتتتتهر شتتتتورای عضتتتتو یک قانونی هایفعالیت

 هایگروه به وابسته گفتمان این کنند، محتوایمی تعیین را انتخاباتی گفتمان کشور سیاسی فضای درحالیکه

سی فضای از خود دهندگان رای. انتخاباتیست تالش مخاطبان و ذینفع  درباره مایلند آگاهند، آنها کشور سیا

 حاصتتتتتتتل اطمینان او انتخاباتی های وعده اجرای چگونگی درباره و بدانند نامزد یک انتخاباتی هایبرنامه

 . کنند

یام که اینجاستتتتتتتتت باتی پ بد می اهمیت نامزد یک انتخا یام هر در. یا  و اهداف بر عالوه انتخابی پ

 هایگروه عالئق با آشتتتتتنایی. باشتتتتتد شتتتتتده گرفته نظر در نیز مخاطب هایگروه عالئق باید نامزد باورهای

 شما بخش این سرفصل اولین در. نیست ممکن منطقه در ذینفع و مخاطب هایگروه شناسایی بدون اجتماعی

 شتتتناستتتایی را هاگروه این چگونه آموزیدمی و شتتتویدمی آشتتتنا ذینفع هایگروه تعریف و شتتتناستتتایی فرآیند با

 را انتخاباتی تالش یک در موجود تهدیدهای و هافرصتتتت توانمی ذینفع هایگروه شتتتناستتتایی از بعد. نمایید

 مبنای انتخاباتی نامزد یک هایضتتتعف نقطه و هاتوانایی کنار در تهدیدها و هافرصتتتت این. کرد شتتتناستتتایی

 تحلیل درس این دوم فصتتتتل ستتتتر در.  هستتتتتند او انتخاباتی ریزیبرنامه و او انتخاباتی پیام محتوای تعریف
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 استراتژی تعریف در آنها از استفاده درباره و گیریممی فرا را تهدیدها و هاضعف، فرصت قوت، نقاط نقاط

 . بریممی بهره انتخاباتی

 

 : بحث+  فکر

 نه آنها از برخی. اندکرده شتترکت کنون تا کشتتور روستتتای و شتتهر شتتوراهای انتخابات در بستتیاری زنان

 ستتازمان را زیادی هایفعالیت خود عضتتویت دوران در اند، بلکهشتتده انتخابات در پیروزی به موفق تنها

 ریاستتتتت که کرد اشتتتتاره کرج شتتتتهر شتتتتورای عضتتتتو استتتتکندری فاطمه به توانمی آنها میان از. اندداده

 کرد شرکت شعارها این با شهر شورای انتخابات در او. دارد عهده بر نیز را شهر این فرهنگی کمیسیون

 : کندمی یاد مردم با پیمان عنوان با آنها از که

 اعالم مردم به را خود های دارایی و اموال شتتتهر، فهرستتتت شتتتورای به ورود ابتدای در اعضتتتا  -

 .نمایند

 .آورممی کرج به وزیر یک  اندازه و حد شهردار، در یک  -

 .شود افتتاح باید ۹۴سال  تا کرج شهری قطار یک خط  -

 .شود ایجاد کرج جنوبی – شمالی کمربند باید  -

 .بندممی جهانشهر باغات و سیب باغ احیای برای همت کمر   -

 .بود خواهم کرج کلیدی نقاط در غیرهمسطح تقاطع ۱۰ایجاد  پیگیر  -

 .گیرممی کرج سد آب از را کرج آب حق  -
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 – تفریحی مجموعه بزرگترین به تبدیل باید عظیمیه جی بی های بلندی و کرج رودخانه حاشتتتتیه  -

 .شود خاورمیانه توریستی

 .کنممی اندازیراه مردم مشارکت برای را ها شورایاری  -

 آغاز متخصتتتص تیمی همراه به را البرز استتتتان بنایی زیر استتتتو توستتتعه کافی تاخیر ستتتال دو  -

 .کرد خواهم

 

دانید؟ می شتتهر شتتورای یک توستتط اجرا قابل و منطقی را شتتعارها کدام شتتعارها این مجموع از

 اعضتتتتای ستتتتایر یا استتتتکندری فاطمه خانم هایدارایی و اموال از فهرستتتتتی هنوز یادآوری برای

 نظر چیستت؟ به در ایوعده چنین اهمیت پس. استت نشتده گزارش یا مشتاهده کرج شتهر شتورای

 که ندارند؟ آرزوهایی را کرج مردم عامه مشتتتترک آرزوهای شتتتکل بیشتتتتر ها وعده این آیا شتتتما

 کنند؟می رضایت احساس شدنشان بیان از ولی دانندنمی ممکن را آنها تحقق مردم حتی

 

 ببرد، کاندیداهای را بهره بیشتتتتتتتترین موجود منابع از کوشتتتتتتتدمی انتخاباتی نامزد هر آنکه وجود با

 انتخاباتی هایفعالیت برای الزم مالی بنیه از ندرت به روستتتا و شتتهر شتتوراهای انتخابات در کننده شتترکت

 هایفهرستتت شتتهر شتتوراهای و مجالس انتخابات در که هستتتیم شتتاهد اخیر هایستتال در. هستتتند برخوردار

 تشکیل و سیاسی هایگروه همگرایی حاصل معموال انتخاباتی نامزدهای همگرایی. شوندمی ارائه انتخاباتی

 کالنشتتتهر در شتتتهر شتتتوراهای انتخابات و استتتالمی شتتتورای مجلس انتخابات در حالیکه در. استتتت ائتالف

 دیگر انتخاباتی های حوزه در شتتهر شتتوراهای انتخابات کنند، درمی شتترکت ملی گستتتره با ستتیاستتی احزاب
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 و ذینفع هایگروه شناسایی از بعد  انتخاباتی نامزد یک. سیاسی تا هستند محلی و ایمنطقه بیشتر هااولویت

 انتخاباتی نامزدهای ستتتتایر و انتخاباتی رقبای شتتتتناستتتتایی مرحله وارد خود قوت و ضتتتتعف نقاط شتتتتناستتتتایی

 .شودمی

 مبنایی چه بر انتخاباتی خیر؟  نامزد یا استتتت ممکن ائتالف تشتتتکیل آیا که استتتت این ستتتوال مرحله این در 

 موضتتوع بشتتود؟ این آنها فهرستتت عضتتو و بدهد دیگر نامزدهای از تن چند با همگرایی به تصتتمیم تواندمی

 ائتالف یک در مشارکت میزان و ائتالف یک تشکیل تحلیلی مبانی آن در که است درس این سوم سرفصل

است،  برخودار بیشتری ظرافت از ائتالف مفهوم روستا و شهر شوراهای انتخابات در. کنیممی شناسایی را

 یکستتتتان مختلف روستتتتتاهای شتتتتهرها در آنها تاثیر میزان و ائتالف یک بر موثر و کننده تعیین عوامل چون

 . نیست

 

 : بحث+  فکر
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http://www.mehrnews.com/news/2070316/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/2070316/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/2070316/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/2070316/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/2070316/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/2070316/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/2070316/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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 و تبریز شهر شورای سابق استان، عضو جوانان امور و فرهنگی معاونت استان، سرپرست ایثارگران

 . استان ساختمان مهندسی تظام سازمان سابق رئیس

 بینید؟می چه در را آنها اشتراک است؟ نقاط شده افراد این ائتالف باعث دالیلی یا دلیل چه کنیدمی فکر

 

 تحلیل مبنای بر استتتتتراتژی کرد، یک شتتتتناستتتتایی را ذینفع هایگروه انتخاباتی نامزد وقتی پایان در

 هنر معنای به اقتصتتاد به کرد، نوبت گیری تصتتمیم ائتالف درباره و نمود طراحی خود قوت و ضتتعف نقاط

 اقتصتتتتتتادی عملکرد که دهدمی نشتتتتتتان هاپژوهش. رستتتتتتدمی نامحدود نیازهای به محدود منابع تخصتتتتتتیص

 عملکرد که نامزدهایی. استتتتتتتت بوده ضتتتتتتتعف یا قوت نقطه یک کننده تعریف همیشتتتتتتته انتخاباتی نامزدهای

 هر در دیگر سوی از. هستند رقبایشان و نامزدها سایر از پذیرتر آسیب معموال اندداشته ضعیفی اقتصادی

 با سرفصل این در دهدمی تشکیل را دهندگان رای گیری تصمیم فرآیند از بخشی اقتصادی مسائل انتخاباتی

 تالش در. شتتتویممی آشتتتنا انتخاباتی هایبرنامه در اقتصتتتادی شتتتناستتتی روش و  اقتصتتتادی عملکردی اهمیت

 تحلیل و انتخاباتی تالش مدیریت درباره هم و روز شرایط درباره هم اقتصادی تحلیل کاندیدای هر انتخاباتی

 . است اهمیت حائز و مفید انتخابات فرآیند کارآیی

 هایببازتا و نمادها کنیممی مرور درس این در ما که مفاهیمی نکنید هستتتتتتتتید؟ فراموش آماده آیا

 . آشنایید مفاهیم این با شما. دارند جامعه اعضای تک تک روزانه رفتار در مختلفی
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 یا و نیازها خدمات، تامین خدمت، ارائه هدف با و دارد مخاطب گروهی ایموسسه و سازمان، نهاد ره

 هاگروه این توصتتتیف برای ذینفع واژه از فارستتتی زبان در. گیردمی شتتتکل گروه این به کاال عرضتتته حتی

ستفاده  یک انتخاباتی برنامه اجرای از دهندگان رای از هاییگروه یا گروه انتخاباتی تالش هر در. شودمی ا

 عبارت Stakeholder یا ذینفع فرد تعریف پس. متضتتتترر دیگر هایگروه یا گروه و شتتتتوندمی متنفع نامزد

 :از بود خواهد

  عالقمند فرد تعریف 2.1

 آن از یا دارد منافعی نهاد یک تاستتتتتتتیس یا پروژه یک طرح، انجام یک اجرای در که گروهی یا فرد

 نامزد هایستتتتیاستتتتت از متاثر معموال افراد یا فرد این شتتتتهر شتتتتوراهای مورد در. گرددمی ضتتتترر متحمل

 درانتخابات نمونه عنوان به. نیستتت مثبت همیشتته تاثیر این لزوما. هستتتند او هایبرنامه و انتخاباتی، اهداف

 با جمهوریخواه نامزدهای از یکی ترامپ دونالد آمریکا متحده ایاالت در ۲۰۱۶ستتتتتتال  جمهوری ریاستتتتتتت

 تبدیل انتخابات در ذینفع گروه یک به را آنها متحده ایاالت به آنها ورود منع پیشتتتتتنهاد و مستتتتتلمانان به حمله

ند قرار او برابر در که کرد بات یک در ذینفع هایگروه و افراد. گرفت ند انتخا  مختلف هایگروه از عبارت

 وجود احتمال این. اقشار سایر و شهر اقتصادی فعاالن و هاها، پیمانکاران، شرکت صنفی، اتحادیه و سنی
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 در حاضتر هایگروه بر تکیه مهم نکته. باشتند نداشتته حضتور شتما منطقه در هاگروه این از برخی که دارد

 . است آنها نیازهای و عالئق و منطقه

 

 

 : بحث+  فکر

 در تنهایی به ها اتحادیه این شتتتتما نظر به. دارند حضتتتتور صتتتتنفی های اتحادیه ایران شتتتتهرهای اکثر در

شند؟ در ساز سرنوشت توانندمی شهر شورای انتخابات  قابل گروه شهری هر در ها اتحادیه این کنار با

 انتخابات در شتتتتهر یک کستتتتبه آیا. شتتتتودمی یاد کستتتتبه عنوان به آنها از که دارد وجود دار مغازه توجهی

 آیند؟ می شمار به ذینفع گروه یک شهر شوراهای

 

 موفق خود تالش در ذینفع هایگروه جذب بدون انتخاباتی نامزد یک که استتتتتتتت مهم بستتتتتتتیار نکته این

 رفتار تحلیل. بشتتود تعامل وارد آنها با و کند شتتناستتایی را ذینفع هایگروه و افراد بتواند باید او. بود نخواهد

 یک آنجایی از. است انتخاباتی نامزد یک موفقیت مبنای آنها احتمالی واکنشهای بینی پیش و ذینفع هایگروه

محلی، دوستتتت،  همستتتایه، هم که کند جذب را کستتتانی بتواند باید روستتتتا و شتتتهر شتتتوراهای انتخابات نامزد

 فرآیند این در. کاهدنمی ذینفع افراد شتتتتتناستتتتتایی اهمیت از هستتتتتتند او نزدیک و دور اقوام  حتی یا و همکار

 بیشتتترین ذینفع هایگروه شتتناستتایی و تعیین در واقعی مشتتاهدات بر مبتنی و علمی شتتناستتی روش از استتتفاده
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 باشید آماده. پردازیم می ذینفع هایگروه شناسایی فرآیند تشریح و تعریف به بعدی بخش در. دارد را کارآیی

 . بکنید ایتازه نگاه دید این از خود پیرامون محیط به که

 ذینفع هایگروه شناسایی 2.2

 از پس. است ذینفع هایزیرگروه و هاگروه شناسایی پیرامون جامعه با انتخاباتی تعامل در گام مهمترین

 شتتتتتتعارهای و برنامه از را هاگروه این تاثیرپذیری میزان و تاثیرپذیری  توانمی هاگروه این شتتتتتتناستتتتتتایی

 این رفتار تحلیل و شتتتتتتتناستتتتتتتایی در انتخاباتی نامزد یک. کرد تحلیل و تجزیه انتخاباتی نامزد یک انتخاباتی

 خود تاثیرپذیری میزان گیرد، بلکهمی نظر در هاگروه این روی بر را خود اثرگذاری میزان تنها نه هاگروه

 نامزد یک هایبرنامه از غیرمستقیم یا مستقیم توانندمی ذینفع هایگروه. کندمی تحلیل هاگروه این از نیز را

 . بگذارند تاثیر آنها روی غیرمستقیم یا مستقیم بطور و بشوند متاثر انتخاباتی

 در. دهدمی را جواب بهترین یافته نظام روش یک از استتتتتفاده ذینفع هایگروه تعریف و شتتتتناستتتتایی در

 که تنها نه او مرحله این در. بگیرد نظر را منطقه یک جغرافیای تواندمی انتخاباتی نامزد یک مرحله اولین

 مختلف هایگروه پذیری تاثیر باید بلکه بدهد وقف منطقه جغرافیایی شتتترایط با را خود انتخاباتی برنامه باید

 یک انتخاباتی حوزه جغرافیای شاید. بسنجد آنها اجرای محل اساس بر عمرانی و شهری های پروژه از را

 به. دارند وجود مختلفی هایمرزبندی کوچک جغرافیایی  محدوده یک در حتی ولی باشتتتتتتتد کوچک نامزد

. باشتتد داشتتته مختلفی آثار محله ستتاکنین روی بر تواندمی اتوبوس ایستتتگاه یا مترو خط تاستتیس نمونه عنوان

 خانه شوند، ولی آزرده شده ایجاد سروصدای از شاید دارند قرار ایستگاه یا خط کنار در دقیقا که هاییخانه

 ناشی آلودگی و سروصدا بدون عمومی نقل و حمل به دسترسی منافع از دارند فاصله خیابان یک که هایی
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 مستقیم که است مناطقی تعیین و شهر از نقشه یک تهیه خوب هایروش از یکی. شوندمی برخوردار آن از

 . شوندمی متاثر اینچنینی های پروژه از غیرمستقیم یا

 

 

 : بحث+  فکر

 شما. است شخصی مسافربر هایسواری و هاتاکسی به ساماندهی شهرتان برای شما هایبرنامه از یکی

 چه.  کنید متمرکز نقطه یک در را آنها  شهر بازار نزدیکی در مرکزی ایستگاه یک تاسیس با خواهیدمی

 در ستتتتاکن خانواده یک شتتتتوند؟ اگرمی متضتتتترر هاگروه کدام و برندمی نفع شتتتتما کار این از هاییگروه

 افراد تردد و ترافیک افزایش با مرکز این که کند شتتتتتتتکایت و کند مراجعه شتتتتتتتما به مرکز این مجاورت

 آنها با داد، چگونه نخواهند رای شتتتتما به اقوامشتتتتان و آنها و کاستتتتت خواهد آنها ملک ارزش از ناشتتتتناس

 دارید؟  خود آرای زمره در آنها حفظ برای پیشنهادی کنید؟ چهمی برخورد
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 نشتتتتتتتات انتخابات حوزه از خارج از انتخاباتی نامزد یک برنامه به هاواکنش از بخشتتتتتتتی ایمنطقه هر در

 یا مستتتتتتتتقیم آنها منافع که کند تمرکز ذینفعی هایگروه روی بر باید موفق نامزد یک حال این با. گیرندمی

 نباید و نباشتتد پستتندیده افراد منافع بر تکیه برخی نظر از شتتاید. شتتوندمی متاثر او هایبرنامه از غیرمستتتقیم

 و منافع تحلیل. دانست منافع نقش بودن مطلق  معنای به را آنها منافع اساس بر ذینفع هایگروه رفتار تحلیل

 . بشوند تعریف آنها های انگیزه از بخشی که شودمی باعث انتخاباتی حوزه یک در مختلف هایگروه عالئق

 

 همه با که بایستتتتتتتتی نه و تواندمی نه نامزد یک که معناستتتتتتتت این به انتخاباتی فعالیت هر در محدود منابع

عامل ذینفع هایگروه باتی نامزد یک .کند ت ید انتخا عد را خود مخاطب گروه وضتتتتتتتوح به با  تعریف از ب

 

 تاثیر های حوزه تعریف طریق از ذینفع گروههای شناسایی

 های پروژه تمام اجرای محل شااامل که کنید تهیه خود زندگی محل انتخاباتی حوزه از نقشااه یک

  .باشد می عمرانی و شهری

 می کنده خیابانی اگر مثال بعنوان .کنید تعریف اثر منطقه یک های پروژه این از کدام هر برای

  .بدهید افزایش مجاورش خیابانهای در را ترافیک و کنید قطع را خیابان آن شود

 را شاوند می متضارر که گروهی و شاوند می متنفع ها پروژه این از که را گروهی منطقه هر در

  .بکنید نظر مورد نقشه وارد را آنها لیست و کنید مشخص
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 را خود انتخاباتی استتتتراتژی باید هم انتخاباتی نامزد یک مخاطب گروه تعیین در. کند تعیین ذینفع هایگروه

 زمان گذر با آنها عالئق و افراد منافع که باشتتتتتتتد نظر در باید او. را خود هایاولویت هم و بگیرد نظر در

 شتتتتتتتهر، منافع نزدیکی در جهانگردی جاذبه یک به جاده یک ازاحداث بعد مثال عنوان به. کندمی تغییر

 افزایش منطقه این به نزدیک امالک ارزش و کندمی پیدا افزایش هافروشتتی اغذیه و هارستتتوران صتتاحبان

 آن منافع از نبردن بهره خاطر به پروژه این به شتتتتتتتهر داخل در ستتتتتتتاکن افراد عالقه حالیکه در. یابد می

 .  بیابد کاهش تواندمی

  اقتصادی  – اجتماعی هایشاخص نقش 2.3

 روستتتتایی یا شتتتهری جامعه و اهالی اجتماعی – اقتصتتتادی زندگی ابعاد همه در روستتتتا و شتتتهر شتتتوراهای

 خدمات مانند مستتائلی روزمره زندگی هایچالش از ایهعمد بخش بستتیاری تصتتور برخالف. دارند حضتتور

 الگوهای و عالئق ایمنطقه هر در. هستتتتتند برق و نقل، آموزش، آب و درمان، حمل و شتتتتهری، بهداشتتتتت

تحصیالت،  جمعیت، میزان سنی جمعیتی، توزیع درآمد، بافت توزیع چگونگی تابع حدی تا اهالی مصرفی

  اجتماعی و اقتصتتادی اطالعات از چکیده یک تهیه انتخاباتی نامزد هر برای. استتت بیکاری نرخ و مشتتاغل

 تهیه برای مختلفی ادارات کشور مناطق از بسیاری در. است ضروری منطقه هایشاخص تغییرات روند و

 و مراکز این هایگزارش از استتتتتتتفاده با توانندمی انتخاباتی نامزدهای دارند، که وجود اطالعات این ثبت و

 – اقتصتتتتتادی کارشتتتتتناس یک خدمات از استتتتتتفاده مرحله این در. کنند تهیه را نیاز مورد آمار آنها پرتالهای

 در موجود هایشاخص از فهرست یک است بهتر نیاز مورد اطالعات تهیه برای. شودمی توصیه اجتماعی

 : است زیر هایشاخص شامل معموال اطالعات این. باشید داشته اختیار
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 جمعیت توزیع از استفاده با ندارید را جمعیتی تراکم نقش چنانچه: منطقه در جمعیتی تراکم و جمعیت ●

 . کنید مشخص را حوزه پرجمعیت مناطق تواندمی تراکم کیفی میزان و

 ثبت را آنها جمعیت و بشتناستید را منطقه در موجود ستنی هایگروه: جمعیتی جنستیتی و ستنی توزیع ●

 . کنید

 در که زنانی باشتتتید داشتتتته نظر در روستتتتایی مناطق در: کنید ثبت را زنان و مردان اشتتتتغال میزان ●

 نظر در را آنها عالئق و  آنها. شتتتتتوندمی محستتتتتوب کنند، شتتتتتاغلمی کار مزارع و خانگی صتتتتتنایع

 . بگیرید

  شهری توسعه طرحهای به یافته اختصاص کشاورزی، شهری، اراضی اراضی ●

 مستتتاجد، تکایا، مدارس، کتابخانه شتتتامل اجتماعی نهادهای: آنها حضتتتور میزان و اجتماعی نهادهای ●

 فرهنگی عالئق نوع به بستتته ایران مناطق از بستتیاری در. هستتتند محلی و یها حرفه ها، انجمنهای

 با را خود و کنید تهیه نهادها این از فهرستتتتتی. هستتتتتند فعال اجتماعی نهاد چند یا یک در محل مردم

 . کنید آشنا آنها

 آموزشی خدمات به دسترسی و تحصیالت میزان ●

  آوری فن و فنی اطالعات به دسترسی میزان ●

 با. باشند متضاد حتی و متفاوت توانندمی شهر یک مردم باورهای: باورها و محلی فرهنگی های ارزش ●

 . است مهم آنها حساسیت نقاط و رفتار شناسایی در آنها شناخت و آنها درک اینحال
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 : بحث+  فکر

ستخراج را خود منطقه جمعیت اطالعات آمار ملی درگاه به مراجعه با سیتی با سنی گروه کدام. کنید ا  جن

 مطرح خود همکالسیهای با و کنید شناسایی را گروه این هایاست؟ چالش ترین پرجمعیت شما منطقه در

ستفاده قابل شما انتخاباتی برنامه تعریف در اطالعات این آیا.  کنید  اطالعات اگر کنیدمی هستند؟ چکار ا

  ایران آمار مرکز با آشنایی

 :آدرس در آماااار مایای درگااااه طاریا  از ایاران آماااار مارکاز  تاوسااااااا  شاااااااااده تاهایاااه آماااار و اطاالعاااات

 http://www.amar.org.ir/قالب در ایران آمار مركز  .باشااااد می دسااااترساااای قابل عالقمندان همه برای 

 های نقشااه مرکز این در .اساات شاادهکشااورتعریف ریزی برنامه و مدیریت سااازمان به وابسااته و دولتي مؤسااسااه

 آموزش،  درباره موضاااوعی آمارهای آماری، مفاهیم و تعاریف آماری، های ساااالنامه کشاااور، های دهساااتان

  معدن، و صاااانعت  مسااااکن، و ساااااختمان ارتباطات، و انبارداری نقل، و حمل  بازرگانی، جمعیت، انرژی،

  .است موجود خانوار درآمد و هزینه و انسانی نیروی  شیالت، جنگیداری، کشاورزی، گردشگری، و فرهنگ

  .بیاورید بدست را خود حوزه به مربوط اطالعات از ای عمده بخش توانید می درگاه این به مراجعه با
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ستان سطح در فقط شد موجود شهرستان یا ا  پیدا را نیازتان مورد آمار نتوانید خود شهر درباره شما و با

 کنید؟

 

 

 ذینفع هایگروه نمایندگان  .2.4

 با معموال آنها. کنند صتتتتتتتحبت ذینفع هایگروه اعضتتتتتتتای همه با توانندنمی معموال انتخاباتی نامزدهای

 استتت ذینفع گروه یک نماینده کستتی چه اینکه تشتتخیص نتیجه در. داشتتت خواهند تماس هاگروه این نمایندگان

 سخنگوی و عضو واقع در افراد این که کند تایید باید نامزد اول گام در. است مهم انتخاباتی نامزد یک برای

 یک خودش معلمین نماینده آیا که بداند باید انتخاباتی نامزد یک اگر مثال عنوان به. هستتتتتتتند ذینفع هایگروه

 حرفهای بکوشتتتد باید انتخاباتی نامزد نمایندگان این با صتتتحبت از بعد. دارد دفتری شتتتغل یک یا هستتتت معلم

 اعضتتتتتتای معموال. کند تایید را آنها تا بدهد تطبیق واقعیت از موجود هایبرداشتتتتتتت و مشتتتتتتاهدات با را آنها

 .هستند ذینفع هایگروه برای خوبی نمایندگان ذیل هایگروه

 شورا سابق و فعلی منتخب نمایندگان ●

مدارس،  ستتتتتتتابقه با زن(، مدیران چه و مرد چه) تجربه با فامیل، معلمان ستتتتتتتپیدان، بزرگان ریش ●

 مساجد باسابقه پیشنمازان

 زیستتتت، پزشتتتکان، روستتتای محیط فعاالن: دارند را مختلف های پروژه در رهبری نقش که افرادی ●

 محلی ادارات
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 فرماندار، بخشدار، شهردار مانند محلی مقامات ●

 فعالیت فضای سازی شفافیت ضمن اینکار. کنید صحبت آنها با افراد این فعالیت و کار محل در بکوشید

 مایلید شتتتما که بدانند و باشتتتند مطلع شتتتما تماستتتهای از ذینفع هایگروه اعضتتتای تا شتتتودمی باعث انتخاباتی

 منطقه در آنها. نترستتتید هاگروه این با تماس از. باشتتتید آنها منافع و عالئق حامی و بدانید بیشتتتتر آنها درباره

 . گذارندمی تاثیر شما موفقیت بر و دارند حضور شما

 

 را فعالیت این. کنید مطالعه را زینب جامعه با  شاااااهرتهران شاااااورای نامزدهای جیساااااه گزارش :فعالیت

 کنید؟می ارزیابی چطور

 . ۱ زینب جامعه با  شهرتهران شورای نامزدهای جیسه گزارش 

                                                                 

 . اولین نشست کمیته مشترک زنان و کاندیداهای زن در شوراهای شهر عصر دیروز در دفتر مرکزی جامعه زینب برگزار شد ۱

 

 به گزارش خبرنگار مهرخانه، در نزدیکی انتخابات شااااوراها، جامعه زینب با همراهی احزاا زنان اصااااولگرا و سااااایر تشااااکل های زنان، این کمیته

های کاندیداها برای حضور در شوراهای شهر مشخص شود مشترک را با نمایندگان زن در شوراهای شهر و روستا برگزار کرد تا مواضع و برنامه

 . و میزان همکاری و مساعدت این بانوان در پی گیری مطالبات زنان و خانواده در صورت حضور در شوراهای شهر، سنجیده شود

 

 . از طیف های مختیف اصولگرایان که جهت حضور در شوراها اعالم آمادگی کرده بودند، حضور داشتنددر این نشست زنانی 

، لیال خدامرادی، مریم اوتادی، فرح ماه بانویی، مریم سااادات شااریف، سااوره نجفی، لیال (دبیرکل جامعه فاطمیون)میهمانان این نشااساات طاهره رحیمی

  .خدامرادی و فاطمه سادات میرمصیب بودند

 

: در ابتدای نشااساات طاهره رحیمی عضااو شااورای مرکزی جامعه زینب و کاندیدای شااورای شااهر به اهمیت انتخابات شااورای شااهر اشاااره کرد و گفت
ت انتخابات شاااورای شاااهر همواره از اهمیت بسااایاری به ویاه در تهران و کالن شاااهرها برخوردار بوده اسااات، اما امساااال با همزمانی انتخابات ریاسااا

 . و انتخابات شوراها اهمیت آن چندین برابر شده و انشاهلل شاهد حضور حداکثری مردم پای صندوق های رأی خواهیم بود جمهوری

 

در . حضور زن در عرصه های مختیف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک تکییف است: کارشناس ارشد حقوق زن در اسالم در ادامه خاطرنشان کرد

نی، آبادانی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و یک شهر نیازمندی ها و مشکالت بسیار زیادی دارد شورای شهر مسائل مختیف عمرا

 . و ضروری است که در تمام زمینه ها کارشناس داشته باشیم و از تمام تخصص ها برای اداره شهر استفاده کنیم

http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
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http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://mehrkhane.com/fa/news/6896/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
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. زنان قشر آسیب پذیر جامعه هستند و بخش اشتغال زنان نادیده گرفته شده است: تعضو شورای مرکزی جامعه زینب به مسائل زنان اشاره کرد و گف
دست فروشی یک زن یعنی مرگ تدریجی زنی که از سر ناچاری به دست فروشی . شودبرای مثال هیچ اقدامی برای زن های دست فروش انجام نمی

 .    ن شغل را در یک محی  مناسب تر و با استفاده بهینه از امکانات موجود انجام دهندباید تدابیری اندیشیده شود که آنها بتوانند هما. روی آورده است

 

 توان بسیاری از مشکالت زنان را برطرف کرد با حضور حداکثری زنان در شورای شهر می

: های خود پرداخت و گفتها و برنامهیتکارگران و یکی از کاندیداهای شاااورای شاااهر به بیان فعاللیال خدامرادی مسااا ول کمیته بانوان جامعه اساااالمی
هدف من از حضاااور در شاااورای شاااهر این اسااات که همکاری مؤثر و پایداری را با زنان دیگر آااز کنم تا شااااهد حضاااور پررنگ زنان در عرصاااه 

توان بسااایاری از میبا حضاااور حداکثری زنان در شاااورای شاااهر . اجتماع و اداره شاااهر باشااایم و زنان بیشاااتری وارد عرصاااه مدیریت شاااهری شاااوند

 . مشکالت زنان از قبیل ازدواج، اشتغال و نیز مشکالت زنان کارگر را برطرف کرد

 

 زنان آسیب پذیر باید تحت حمایت قرار گیرند

مشاوره حقوقی در مسائل : های خود پرداخت و گفتدر ادامه نشست فرح ماه بانویی، فوق لیسانس عیوم قضایی و کاندید شورای شهر به بیان برنامه

اند وگاهی به بینیم که به دلیل آسااااااایب های اجتماعی چون طالق، اعتیاد، ازدواج موقت و ایره، دچار آسااااااایب شااااااادهو خانوادگی همواره زنانی را می

 . ما باید مدافع حقوق زنان باشیم. اختالالت روانی و روان پریشی دچار و خانواده آنها با بحران روبه رو شده است

 

آمار . هدف من این اساات که از زنان به ویاه زنان آساایب پذیر جامعه حمایت کنم و آنها را تحت پوشااش قرار دهم: عه زینب در ادامه افزودعضااو جام

 . دهد که زنان باید تحت حمایت و توجه بیشتری قرار گیرندباالی طالق و نیز آمار روزافزون خشونت های خانگی و فرار دختران، نشان می

. باید به زنان آموزش ها و مهارت های الزم داده شااود. کنند، باید شااناسااایی و رفع شااوندخطراتی که زمینه فروپاشاای خانواده را فراهم می :وی افزود
 . باید برای زنانی که دیگر توانایی کارکردن ندارند و بیمه هم ندارند، فکری کرد

 

 کارآفرینی زنان اولویت برنامه بانوان 

یب لیساااااانس الهیات و معارف اساااااالمی، عضاااااو شاااااورای مرکزی و معاون امور بانوان آموزش و پرورش و یکی دیگر از فاطمه ساااااادات میرمصااااا

در حوزه بانوان من در نظر دارم زمینه اشااااتغال و : ها و دیدگاه های خودپرداخت و اظهار داشااااتکاندیداهای شااااورای شااااهر در ادامه به بیان فعالیت

زنان باید اداره زندگی را در اولویت قرار دهند تا بتوانند در پساات های اجرایی نیز فردی مفید و مؤثر در سااطم جامعه . کارآفرینی زنان را فراهم کنم

 .باشند

 

 پارک های ویاه بانوان در سطم شهر افزایش یابد 

کنم من فکر می: چنین بیان کرد سوره نجفی کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی عیت حضور خود را در شورای شهر

زنان باید با حضااور . شااویمشااهدای ما کاری حسااینی کردند و اکنون ما که بازماندگان آنها هسااتیم باید کاری زینبی کنیمردر ایر این صااورت یزیدی می

 . فعال خود در عرصه اجتماع از ارزش های امام و انقالا حفاظت کنند

 

زیرا زمانی که مادران به . های من افزایش پارک های ویاه بانوان اساتیکی از برنامه: نان اشااره کرد و گفتهای خود در خصاو  زوی به برنامه

ایجاد بیمه زنان خانه دار، افزایش . توانند فرزندان خود را تربیت کنندگیرد، بهتر و راحت تر میرساااااااند و روح آنها در آرامش قرار میآرامش می

 . های من در خصو  زنان استمادران و پدران و ایجاد کتابخانه های آزاد ویاه بانوان از دیگر برنامهمرخصی های زایمان برای 

 

 توان تعداد طالق ها را کاهش دادهای مهارت زندگی در سطم شهر میاندازی کارگاهبا راه

های خود ها و برنامهدرس دانشگاه بود که به بیان فعالیتیکی دیگر از کاندیداهای شورای شهر مریم اوتادی کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی و م

هدف من این است که مشکالت زنان را در سطم خانواده و جامعه شناسایی کنم و با عیم به تبعیض های موجود عییه زنان در صدد : پرداخت و گفت
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 : پایان از قبل

 فعالیت منطقه در آنها با دیدار هایمحل و  آنها نمایندگان و ذینفع هایگروه از فهرستتتتتتی باید شتتتتتما اکنون

 تمرکز آنها روی بر که کنید انتخاب را اصلی ذینفع گروه سه فهرست این از. باشید داشته  خود انتخاباتی

 تهیه آنها فرهنگی و اقتصتتتتتتتادی، اجتماعی هایویژگی از خالصتتتتتتته یک گروه هر درباره و کرد خواهید

 و بدهند نظر آن درباره بخواهید آنها از و بگذارید میان در خود همکالستتتتتتتیها با را خالصتتتتتتته این. کنید

 . کند تحلیل را شما پیشروی شرایط

 

                                                                 
دانم که نیاز قشر جوان به ویاه زنان چیست و تا حدود زیادی میمن در جیسات مشاوره خود و کارهای کیینیکی که انجام داد . رفع این مشکالت برآیم

 . عیت اصیی من برای حضور در شورای شهر حمایت از جوانان و زنان است

 

کنم عیت باالی طالق در کشاااور ما فارز از مساااائل و معضاااالت اقتصاااادی و فرهنگی موجود، این اسااات که جوانان با عیم و من فکر می: وی افزود

های مهارت های اصیی من این است که به صورت بسیار منظم کارگاهیکی از برنامه. کنند و نسبت به یکدیگر شناخت ندارندفی ازدواج نمیآگاهی کا

 .زندگی را در سطم شهر دایر کنم و در پایان دوره به دختران و پسران گواهی بدهم

 

های من یکی دیگر از برنامه. توانند مشااکالت زنان را بفهمندشااته باشااند، بهتر میاگر زنان در عرصااه مدیریت حضااور دا: اوتادی در ادامه بیان کرد

زنان شااال مجبور هساتند فرزند خود را سار کار ببرند که این هم . در حوزه زنان این اسات که به زنان شااایی که فرزند کوچک دارند، رسایدگی کنم

رخصی با حقوق داده شود تا زمانی که کودک آنها به سنی برسد که بتوانند او را به مهدکودک باید به این زنان م. زندبه زنان و هم به کودک آسیب می

 . زندشود و این مس یه به او ضربه میدر ایر این صورت با جدایی کودک از مادر، کودک دچار اضطراا جدایی می. بسپرند

 

دار که عیی رام اینکه در خانه کارهای بسیار زیاد و سختی ت که از زنان خانهسومین اقدام من در حوزه زنان این اس: این کاندید شورای شهر افزود

 .دهند، حقوق بگیر نیستند، حمایت کنمانجام می
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Figure ۱ یک در نمازگزاران با صحبت حال در اصفهان از اسالمی شورای مجلس انتخابات نامزد خالقی مینو تصویر 

 .مسجد
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 هم  SWOT Analysis آن به تخصتتصتتی زبان در که تهدیدها و هاقوت، ضتتعف، فرصتتت نقاط تحلیل

 و تالش هر در بالقوه ضعف نقاط و بالقوه هایتوانایی شناسایی هایروش محبوبترین از شود، یکیمی گفته

 شتتتودمی تعریف بازاریابی و مدیریت، بازرگانی در روش این برای کاربرد بیشتتتترین گرچه. استتتت فعالیتی

 هایتوانایی و انتخاباتی هایرقابت شتتتتتتترایط تحلیل در فراوانی کاربردهای روش این اخیر ستتتتتتتالهای در

 شتتتتتتتکستتتتتتتت یا موفقیت احتمال تخمین برای روش این از روزها این. استتتتتتتت کرده پیدا انتخاباتی نامزدهای

 اجتماعی برنامه هر و انتخاباتی تالش هر ریزیبرنامه در گام اولین. شتتتودمی استتتتفاده انتخاباتی هایبرنامه

 هایچالش و هافرصتتت از مناستتبی درک فعاالن و ریزانبرنامه کندمی کمک روش این. استتت  تحلیل انجام

 بهره خود انتخاباتی تالش ریزیبرنامه در هافرصتتتتت این از موفقیت با بتوانند و باشتتتتند داشتتتتته پیشتتتترو در

 گیرد، بهمی قرار ذینفع هایگروه از ریزانبرنامه و فعاالن شتتتتتتتناخت کنار در وقتی تحلیل این نتایج. ببرند

 در باید تحلیل این انجام انتخاباتی تالش یک زمانبندی در. کندمی کمک آنها انتخاباتی برنامه ستتتتتتتازی بهینه

 . کتتنتتتتدمتتی تتتعتتریتتف را انتتتتتختتتتابتتتتاتتتی تتتالش بتتنتتیتتتتان کتتتته بتتتتاشتتتتتتتتتتد، چتترا ریتتزانبتترنتتتتامتتتته اولتتویتتتتت
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 آن انجام چگونگی و هاضعف و هاتوانایی راهبردی تحلیل 3.1

 گام این در. کرد بررسی را محیطی شرایط باید ابتدا  هاضعف و هاتوانایی راهبردی تحلیل انجام برای

 و هاشتتتتتاخص شتتتتتامل و هستتتتتتند بیرونی شتتتتترایط این از گروه یک. شتتتتتودمی تعریف هاویژگی از گروه دو

 و شتتترایط دیگر گروه. کنندمی تعریف را محلی و ستتتیاستتتی هایرقابت فضتتتای که شتتتوندمی چهارچوبهایی

 نظر در باید هاضعف نقطه و هاقوت نقطه هم گروه این در. شوندمی انتخاباتی نامزد به مربوط هایویژگی

 گذشتتته عملکرد درباره توانندمی برخی و باشتتند شتتخصتتیتی توانندمی هاضتتعف نقطه از برخی. شتتوند گرفته

 آماده گامهای. نمایند مشخص را ضعف و قوت نقاط دقت با باید او همراه تیم و انتخاباتی نامزد. باشند نامزد

 : از عبارتند تحلیل این سازی

 در انتخاباتی نامزد اهداف و هستند انتخاباتی نامزد اصلی حامی که مردمی گروه یا سازمان تعریف .1

 .آنها با رابطه

 قوت نقاط ضعف  نقاط تهدیدها  فرصتها

 محیطی شرایط بررسی

  درونی شرایط تحلیل برونی  شرایط تحلیل
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 هستند شهر زنان و کسبه حامیانش اصلی گروه و است زن یک انتخاباتی نامزد اگر نمونه عنوان به

 رابطه در را خود اهداف او. کند تعریف« زنان و بازرگانی جامعه و کستتتتتبه» را خود گروه باید او

 گستتتترش و شتتتهری هایزیرستتتاخت بهبود او هدف اگر نمونه عنوان به. کندمی تعریف گروه این با

 افزایش و نگهداری بهبود» نماید تعریف شتتتتتکل این به را هدفش تواندشتتتتتهریستتتتتت، می فضتتتتتاهای

 گسترش و شهر بازار به منتهی مسیرهای و هاخیابان ویژه به هازیرساخت از محافظت در کارآیی

 «.  آنها از وری بهره در شهر بانوان و ها خانواده به دادن اولویت با شهر سبز فضای

 

 

 اجتماعی گروه به توجه با را آنها و کنید تهیه خود اهداف از ایصتتتتتتفحه یک چکیده یک :فعالیت

 بهره اجتماعی پایگاه این برای مناستتتتتب واژگان از. کنید توجیه دارید را آنها به خدمت قصتتتتتد که

   . ببرید

 

 آنها تحلیل و انتخاباتی نامزد هایتوانایی از فهرست یک تنظیم .2

 را هایشفعالیت و تجربیات، تحصتتتتتتتیالت، مشتتتتتتتاغل باید انتخاباتی نامزد یک هاتوانایی تهیه برای

 هر بگیرد نظر در باید او. بستتنجد انتخاباتیش حوزه فرهنگی و ستتیاستتی، اجتماعی فضتتای به نستتبت

 مردم توجه این. شتتتودنمی تلقی امتیاز یک و توانایی یک شتتتهر مردم طرف از لزوما مثبتی ویژگی

 یک محیطی شتترایط تغییرات به توجه با. کندمی تبدیل توانایی یک به را ویژگی یک که استتت شتتهر



24 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 به تواندمی گذشتتتتته در ضتتتتعف نقطه یک شتتتتود، یا تبدیل آینده در ضتتتتعف نقطه به تواندمی توانایی

 . گردد تبدیل حال زمان در توانایی

 با معلم زن یک: بگیرید نظر در کردیم فرض پیش هایمثال در که انتخاباتی نامزد نمونه عنوان به

ند؟  توانندمی چه او قوت نقاط.  قوی اجتماعی شتتتتتتتبکه  معلم یک او که کنیم فرض بگذاریدباشتتتتتتت

 عبارت توانندمی او قوت نقاط. است خیریه هایانجمن در فعال و خود انتخاباتی حوزه در دبیرستان

 :از باشند

 بودن شده شناخته -

 شهر مردم با آشنایی -

 آموزان دانش و فعلی آموزان دانش هایخانواده طریق از ارتباطات از ایگسترده شبکه داشتن -

 . هستند کار به مشغول که شده التحصیل فارغ

  کاری نظم داشتن -

 اداری کار روال با آشنایی -

  مردم نیازهای با آشنایی -

 انتخاباتی حوزه در مردم فرهنگ با آشنایی -

 خیریه انجمنهای طریق از اجتماعی فعاالن به داشتن دسترسی -

  ارشد کارشناسی مدرک دارای -

 انتخاباتی نامزد شخصیت از برخاسته که افزود نیز را دیگری هایویژگی توانمی قوت نقاط این به

 پایگاه یک از و استتت شتتهر در ایشتتده شتتناخته چهره مذکور نامزد قوت نقاط این استتاس بر. استتت

 او. شتتتتتود تبدیل انتخابات در پشتتتتتتیبان جریان یک به تواندمی که استتتتتت برخوردار بالقوه اجتماعی
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 را آنها چهارچوب در فعالیت توانایی احتماال و استتت مطلع اداری هایچهارچوب وجود از همچنین

 نامزد. دارند بیشتتتتتتتتری تحقق احتمال او ستتتتتتتوی از شتتتتتتتده داده انتخاباتی های وعده نتیجه در. دارد

 کارشتتتناستتتی مدرک که کند، زیرا مطرح دانشتتتگاهی چهره یک عنوان به را خود تواندمی انتخاباتی

 عنوان به خود معرفی با او دارد، شاید انتخاباتی حوزه به بسته اینکار اهمیت حال این با. دارد ارشد

 در پیروزی و رای کستتتتتب برای بیشتتتتتتری شتتتتتانس تجربه با آموزگار یک و آموزشتتتتتی چهره یک

 را هایشتوانایی معرفی نوع که استتتتت انتخاباتی حوزه مردم از او شتتتتناخت. باشتتتتد داشتتتتته انتخابات

 . کندمی مشخص

 

 

 : بحث+  فکر

 هایچهره عنوان به را خود کوشتتتندمی ایران در انتخاباتی نامزدهای و ستتتیاستتتی های چهره چرا

 چهره دارد قرار آزاد دانشتتتتتتتگاه یک نزدیکی در که شتتتتتتتهری در کنند؟ آیا مطرح دانشتتتتتتتگاهی

 داشتن بواسطه تواندمی فردی دیگری کالنشهر یا تهران شهر در است؟ آیا مهم بودن دانشگاهی

 کند؟ معرفی دانشگاهی چهره را خود ارشد کارشناسی مدرک یک

 این بدون و شتتتتتتتوندمی تبدیل توانایی به دم مر عالقه بخاطر هاویژگی برخی که نکنید فراموش

 مانند تصاویری به تکیه. نیست استفاده قابل انتخاباتی فرآیند در که هستند ویژگی یک تنها عالقه

 ر. دارد سالئق این در ریشه شایسته مادر یا خوب پدر
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 هایتوانایی برای آیا . کنید تحلیل را آنها و کنید تهیه خود هایتوانایی از فهرستتتتتتتت یک: فعالیت

 بیاورید؟ مثالی خود تجربیات از توانیدمی شده ذکر

 

 

 آنها تحلیل و انتخابات نامزد ضعف نقاط از فهرست یک تنظیم .3

 حتی ضتتتتتتتعف نقاط این از برخی. استتتتتتتت ضتتتتتتتعف نقاط دارای انتخاباتی نامزد هر قوت نقاط مانند

 نقطه به منطقه مردم فرهنگ با ناسازگاری دلیل به که باشند مثبتی هایویژگی و تجربیات توانندمی

 صتتادقانه باید همراهش تیم و انتخاباتی نامزد ضتتعف نقاط کردن فهرستتت در. اندشتتده تبدیل ضتتعف

 نامزد. باشتتتند داشتتتته وجود توانندمی خطاهایی حتی یا منفی نقاط گذشتتتته در. کنند مرور را گذشتتتته

 آنها شتتتتتتدن مطرح برای و کند مطرح را ضتتتتتتعف نقاط این خود با صتتتتتتداقت کمال با باید انتخاباتی

 ضعف نقاط این برای را مناسبی روایت خود نامزد که است این مهم. باشد آماده انتخاباتی درفرآیند

 نقاط این. نزد لطمه اجتماعیش پایگاه و او رابطه به هم و بکاهد او پذیری آستتتتیب از هم که برگزیند

 . بگیرد قرار او انتخاباتی هایفعالیت استراتژی تعریف مبنای  بایستیمی و تواندمی ضعف

 هم خیریه هایفعالیت در که معلم بانوی این. بگیریم نظر در را گذشته مثالهای انتخاباتی نامزد حاال

 همراهش تیم و او. باشتتتد گذشتتتته در اشتتتتباهاتی و کلی ضتتتعف نقاط دارای تواندمی کندمی شتتترکت

 و فکر ستتراغ به لطفا فهرستتت این مطالعه از بعد. کنندمی ارائه او ضتتعف نقاط از را ذیل فهرستتت
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. بروید فعالیت ستتراغ به ستتپس. کنید نظر ابراز بخش این در شتتده مطرح پرستتش درباره رفته بحث

کنید؟  گفتگو دیگران با آنها درباره ستتپس و کنید فهرستتت صتتادقانه را خود ضتتعف نقاط توانیدمی آیا

 بر و پذیرند می را خود ضتتتتعف نقاط اندکی گروه فقط ولی دارند ضتتتتعف نقطه همه نکنید فراموش

 : از عبارتند ما کاندیدای ضعف نقطه. کنندمی تعریف را خود انتخاباتی استراتژی آن اساس

 .ندارد را عمرانی هایفعالیت تجربه آموزشی تجربه داشتن وجود با -

 . ندارد خبر صنفی های اتحادیه پرده پشت مسائل از پرورش و آموزش در خدمت سابقه دلیل به -

 .ندارد شهری مدیریت در قبلی تجربه و بشود شهر شورای وارد خواهدمی که است اول بار -

نایی وجود با -  پر مردم برای  که دهدمی هایی وعده تبلیغاتش در اداری چهارچوبهای با آشتتتتتتت

 .نیست ممکن اجرایشان او برای و  هزینه

باتی نامزد اینکه به توجه با - نه از خارج انتخا نه زنان دارد کند، احتمالمی کار خا  و دار خا

 . ندانند ایشایسته نامزد را او خانه از خارج زنان کار مخالف مردان

 ظرایف از و نیستتتتت آشتتتتنا آنها از ناشتتتتی مستتتتائل و شتتتتهری های پروژه مالی مدیریت با نامزد -

 .نیست مطلع پیمانکاران به شهرداری قراردادهای اعطای

 اجتماعی گروه دو نماینده نامزد انتخاباتی حوزه در بودن شتتده شتتناخته و تدریس ستتابقه وجود با -

 . است نداشته تماسی ذینفع هایگروه سایر با و است شهر در

 ستتابقه نداشتتتن از مثبت هایویژگی داشتتتن وجود با ما نظر مورد انتخاباتی نامزد رستتدمی بنظر

 دیگری ذینفع هایگروه با باید همچنین او. بردمی رنج ها پروژه مالی امور و شتتتتتهری مدیریت

 انتخاباتی نامزد رسدمی بنظر. کند قویتر را خود اجتماعی پایگاه تا کند برقرار تماس منطقه در

 از را خود اطالعات تا کند استتتتتتفاده اطمینان قابل و کارشتتتتتناس مشتتتتتاورانی از باید نظر مورد
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 انتقادات و دهندگان رای هایپرستتش به دادن پاستت  آماده و برستتاند روز به شتتهری های پروژه

 . باشد رقبا

 

 

 : بحث+  فکر

 آن بخاطر این گیرد؟ آیامی قرار توجه مورد کمتر هارقابت در انتخاباتی نامزدهای مدیریتی عملکرد چرا

 مدیریتی عملکرد  که استتتتت دلیل این به یا دارند انتخاباتی نامزدهای از دیگری انتظارت مردم که استتتتت

 ارد؟ ند شهر درشورای آنها عملکرد به ربطی معموال انتخاباتی نامزدهای

 

 

 شده ذکر  ضعف نقاط برای آیا . کنید تحلیل را آنها و کنید تهیه خود ضعف نقاط از فهرست یک :فعالیت

 نقطه بشتتتتتتتوید انتخاباتی فعالیت وارد فردا همین شتتتتتتتما اگر بیاورید؟ آیا مثالی خود تجربیات از توانیدمی

 بشود؟ شما شکست باعث که دارید ضعفی

 

  آنها تحلیل و  هافرصت فهرست .4
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هستند،  شخصیتش و او پیشینه و تجربیات از برخاسته انتخاباتی نامزد یک قوت و ضعف نقاط اگر

 توانندمی هافرصتتت این. هستتتند اجتماعی تحوالت و پیرامون محیط شتترایط از برخاستتته هافرصتتت

 و فرصتتت انتخاباتی نامزد به و باشتتند آمده بوجود انتخاباتی حوزه اجتماعی زندگی از بعدی هر در

 شرایط در ریشه توانندمی هافرصت این. بدهند را هایش وعده تحقق و انتخابات در پیروزی امکان

 نامزد به آنها تحلیل و هافرصت شناسایی. باشند داشته نامزد منطقه در خرد تغییرات یا کشور کالن

. گردد آشنا بیشتر پیرامونش جامعه فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی جغرافیایی با که دهدمی فرصت

 فرآیندهای بر حاکم قوانین استتتتاس بر شتتتتده، واقعا شتتتتناستتتتایی هایفرصتتتتت که استتتتت مهم نکته این

 و ها کلیشتتتته استتتتاس بر نباید انتخاباتی نامزد یک. باشتتتتند فرصتتتتت اجتماعی تعامالت و اقتصتتتتادی

سایی را هافرصت شده پذیرفته ولی نادرست هایبرداشت ساس بر را هافرصت باید او. کند شنا  ا

 را موجود هایفرصتتتت از برخی. کند شتتتناستتتایی شتتتده مشتتتخص اهداف از ایمجموعه یا هدف یک

 :کرد بندی طبقه زیر هایگروه قالب در توانمی

 تواندمی آن بر تمرکز با انتخاباتی نامزد و است نشده برآورده که نیازی یا شهری خدمات خالء -

 . بیفزاید خود اجتماعی پایگاه به

 انتخابات عرصتتتتتتته به اجتماعی های شتتتتتتتبکه ورود با نمونه عنوان به :نو آوریهای فن ورود -

 آنها هایپرستتتتش به و باشتتتتند مستتتتتقیم تماس در خود طرفداران با توانندمی انتخاباتی نامزدهای

 انتخابات در آنها پیروزی به و شودمی آنها اجتماعی پایگاه افزایش باعث تماس این. بدهند پاس 

 . کندمی کمک
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 تواندمی مقررات از نامزد حامی اجتماعی هایگروه رضایت عدم یا شکایت: قوانین و مقررات -

 وعده هم و کند تعریف خود برای دهنده رای برای جذاب ماموریتی هم تا باشد او برای فرصتی

 . بدهد را اصالحات

 انتخاباتی نامزد و کندمی پیدا بهبود کشتتتور اجتماعی و اقتصتتتادی شتتترایط: کالن شتتترایط بهبود -

 . بدهد دهندگانش رای به مهمتری و بیشتر های وعده تواندمی

 به نزدیکی بدلیل بتازگی که آیدمی شتتتهری استتتت، از شتتتده انتخابات نامزد کهمعلمی خانم ما مثل در

 کالنی شتتترایط. استتتت گرفته قرار جهانگردان توجه مورد تاریخی بناهای بودن دارا و زیبا طبیعتی

 شترایط این از تواندمی او ولی. نیستت انتخاباتی نامزد کنترل در اندداشتته بدنبال را تحولی چنین که

 باعث شتتتتهر شتتتتورای به زن یک انتخاب که شتتتتود یادآور اجتماعی پایگاه به تواندمی او. ببرد بهره

 برنامه یک ارائه با و کند استتتتفاده فرصتتتت این از تواندمی همچنین او. شتتتودمی آنها شتتتهر شتتتهرت

 تواندمی او. بیفزاید شهر کسبه مشتریان تعداد به خصوصی بخش شراکت با هتل یک ساخت جهت

 هستتتند صتتنعت این در کار به مایل که کستتانی و جهانگردان به عالقمند جذب برای فرصتتت این از

 . کند استفاده

 

 

 : بحث+  فکر
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 را هافرصت هستند؟ این چه شهری شوراهای انتخابات در مستقل نامزدهای برای رو پیش هایفرصت

 ستتتایر با هافرصتتتت این درباره. کنید ذکر دانیدمی فرصتتتت را آنها اینکه دلیل و بیاورید فهرستتتت یک در

 . کنید صحبت هاهمکالسی

 

 

 به فقط هافرصت این داشت؟ آیا خواهید هاییفرصت بشوید، چه انتخاباتی رقابت وارد شما اگر :فعالیت

 فهرستتتت را انتخاباتیتان حوزه در را خود پیشتتتروی در هایکنند؟ فرصتتتتمی انتخابات در شتتتما پیروزی

 است؟ اهمیت حائز انتخابات در شما شرکت چرا هافرصت منظر از. کنید

 

 آنها تحلیل و هاچالش و تهدیدها فهرست .5

 نتتامزد برای را هتتاییچتتالش و تهتتدیتتدهتتا تواننتتدمی همچنین کالن رویتتدادهتتای و پیرامون محیط تغییرات

 نامزد اهداف یا هدف به توجه با باید را تهدیدها این هافرصتتتتتتتت مانند. بیاورند ارمغان به انتخاباتی

 دیگر برخی و کاهندمی انتخابات در پیروزی احتمال از تهدیدات این از برخی. کرد تعریف انتخاباتی

 انتخابات در که کرد فراموش نباید. شتتتتوندمی انتخاباتی نامزد از دهندگان رای شتتتتدن رویگردانده باعث

 را رقابت توانندمی همچنین تهدیدات این. کند تغییر تواندمی دهندگان رای ستتتلیقه و دارد نقش هم ستتتلیقه

 : کرد بندی گروه هافرصت مانند را تهدیدات. کنندمی دشوارتر
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 خاص شتتتتخصتتتتیت یا خاص تیپ یک از توانندمی دهندگان رای: دهندگان رای ستتتتلیقه در تغییر -

 پیدا را ستتتتلیقه تغییر این دلیل باید. برگزینند را دیگری نماینده بخواهند و باشتتتتند خستتتتته و دلزده

 . کرد استفاده انتخاباتی نامزد نفع به آن از بتوان تا کرد

 ایران، نامزدهای در انتخاباتی، بویژه هر در: حاضتتتر ستتتیاستتتی هایگروه و رقبا تعداد افزایش -

 سخت را رقابت نامزدها این تعداد افزایش. شوندمی سیاسی رقابت دنیای وارد زیادی انتخاباتی

 ارائه بخوبی را خود هایبرنامه نتواند مذکور انتخاباتی نامزد که شتتتتتتتودمی باعث و کندمی تر

 . داشت خواهد احتیاج انتخاباتیش تالش برای بیشتری منابع به او. کند

 اجرا مقررات و قانون چهارچوب در که فرآیندیست انتخابات: جدید فرآیندهای و جدید مقررات -

 عرصتتته به مختلف افراد ورود زمینه کردن محدود هدف با مقررات و قوانین افزایش. شتتتودمی

 وضتتع مقرراتی اگر نمونه عنوان به. باشتتتد آفرین خطر انتخاباتی نامزد برای تواندمی انتخابات

 که بانویی اجباریستتتت، آنگاه شتتتوراها انتخابات نامزدهای برای برتر حجاب پوشتتتیدن که شتتتود

 . شودمی حذف رقابت از قبل پوشد نمی چادر

 شتتتودمی اقتصتتتادی رشتتتد کندی باعث که تحولی گونه هر: اقتصتتتادی موانع و مقررات افزایش -

 شتتتتتتهرهای در که انتخاباتی نامزدهای بویژه. شتتتتتتودمی منظور تهدید یک انتخاباتی نامزد برای

 این افزایش. ندارند کشور کالن اقتصاد شرایط تغییر و تعیین در کنند، نقشیمی رقابت کوچک

 . باشد پذیری آسیب افزایش معنای به تواندمی افراد برای تهدیدها

 

 : بحث+  فکر
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 یک در را تهدیدها هستتتند؟ این چه شتتهری شتتوراهای انتخابات در مستتتقل نامزدهای هایچالش و تهدیدها

 همکالستتتتتیها ستتتتتایر با تهدیدها این درباره. کنید ذکر دانیدمی تهدید را آنها اینکه دلیل و بیاورید فهرستتتتتت

 . کنید صحبت

 

 

 توانندمی تهدیدها این هستند؟ آیا تهدیداتی چه با مقابله بشوید، آماده انتخاباتی رقابت وارد شما اگر: فعالیت

 قراردهند الشعاع تحت انتخابات در را شما موفقیت

 

 انتخاباتی تالش یک در راهبردی تحلیل کاربرد .3.2

. انتخاباتیستتتتتتت نامزد یک انتخاباتی استتتتتتتراتژی تبیین و طراحی در جدی گام اولین   راهبردی تحلیل انجام

 نامزد و انتخابات درونی هایویژگی هم و بیرونی شتتتتتتترایط هم تحلیل این دیدید قبل بخش در که همانطور

 برای انتخاباتی استراتژی طراحی مقدمه بخش این که گفت توانمی نتیجه در. گیردمی نظر در را انتخاباتی

 از باید باشد موفق اجرا در که نهایی طرح یک به رسیدن و استراتژی این طراحی  برای. است نامزد یک

 نیز شتتتما نهایی استتتتراتژی و نیستتتت بهترین لزوما استتتتراتژی اولین نکنید فراموش. کرد شتتتروع نقطه یک

 آن درباره مشتتتاورانتان و دوستتتتان با بار چندین شتتتما استتتتراتژی بهترین به رستتتیدن از قبل نیستتتت، احتماال

 . بدهید انجام را فعالیت این گام اولین برای حال این با. کرد خواهید همفکری
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 هایگروه کدام آورد؟ خواهید رای بود؟ چند خواهد چه شما کنید، استراتژی فکر انتخابات درباره: فعالیت

 طراحی آنها با تعامل و تشویق برای هاییفعالیت دهند؟ چهمی تشکیل را شما آراء اصلی پایگاه اجتماعی

دارید؟  انتخاباتی نامزدهای و سیاسی هایگروه سایر با تفاوتی چه بود؟ شما خواهد چه شما اید؟ پیامکرده

 . کنید حفظ را آنها و کنید فهرست را هاپرسش این به کنید؟ پاس می متمایز چگونه را هاتفاوت این

 

 شتده طراحی استتراتژی هر. کنید ستازماندهی ذیل جدول به توجه با را اول فعالیت از را هایتان نوشتته حاال

 طراحی استتتتتتتراتژی خود قوت نقاط مبنای بر تنها نه شتتتتتتما. گیردمی قرار اصتتتتتتلی گروه چهار از یکی در

 اهمیت جزییات به توجه. کنید لحاظ طراحی این در هم را خود ضتتتتتتتعف نقاط که کوشتتتتتتتیدمی بلکه کنیدمی

 . است جزییات به توجه برای فرصت ایجاد  SWOT تحلیل کاربرد مهمترین و دارد بسیاری

 ضعف نقاط قوت نقاط 

 فرصت -ضعف استراتژیهای فرصت - قوت استراتژیهای هافرصت

 تهدید - ضعف استراتژیهای تهدید - قوت استراتژیهای تهدیدها

 

 عنوان به. کنندمی تبدیل فرصت به را شما قوت نقاط که هاییستاستراتژی دهیدمی پاس  که پرسشی اولین

 امور در فعال و  شتتتده شتتتناخته چهره یک او که واقعیت این درس این فرضتتتی انتخاباتی نامزد برای نمونه



35 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 افزایش تقاضای آنها بنام که کند تبدیل شهر نیکوکار فعاالن و زنان سخنگوی به را او تواندمی است خیریه

 .کندمی را شهری فرسوده هایبافت تعمیر و ترمیم یا سبز فضای

 صتتتتورت هستتتتتند راه در که هاییفرصتتتتت با قوت نقاط راستتتتتاستتتتازی هم با هافرصتتتتت به قوت نقاط تبدیل 

 عکس بر. نیست ثابت قانون این ولی بشوند هافرصت از برداری بهره مانع توانندمی ضعف نقاط. گیردمی

 انتخاباتی نامزد نمونه عنوان به. کرد اندیشتتتتیچاره ضتتتتعف نقاط برای محیطی شتتتترایط به توجه با توانمی

 او که زمانی. ندارد آنها از ناشتتتی مالی مستتتائل و عمرانی های پروژه مدیریت از زیادی تجربه ما فرضتتتی

 است بشود، ممکن شهر سبز و تفریحی فضاهای افزایش برای شهر خیر فعاالن و زنان سخنگوی کوشدمی

 این از حاصتتتل منافع روی بر تواندمی او اول درجه در. برود ستتتوال زیر تجربگی بی واستتتطه به او اعتبار

 خواهد ستتازماندهی را ها پروژه این انجام برای الزم ستتیاستتی اراده او که شتتود یادآور و کند تاکید ها پروژه

ستفاده با و کرد سان از ا  این تواندمی دقیقا او دیگر طرف از. گذاشت خواهد اجرا به را آنها مجرب کارشنا

 شتتتهری مدیریت در مشتتتارکت به زنان ندانستتتتن مجاز که شتتتود یادآور و کند تبدیل دیگری انتقاد به را انتقاد

 شتتهر، در زنان مهم، اجتماعی گروه یک که شتتودمی باعث او حضتتور و استتت شتتده تجربگی بی این باعث

 . بگیرند قرار شهری های پروژه مدیریت به مربوط مسائل جریان
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قاط گروه استتتتتتتتراتژی هایگروه از دیگر یکی  ها – قوت ن ید هد باتی نامزد گروه این در. استتتتتتتتت ت خا  انت

 در کرد نباید فراموش. گیردمی نظر در تهدیدها با مقابله برای را خود قوت نقاط از استتتفاده هاییاستتتراتژ

 با مقابله برای ممکن راه بهترین هاچالش این برای بودن دارد، آماده وجود فراوانی هایچالش انتخاباتی هر

 مایل آنها و استتت تغییر حال در انتخاباتی حوزه در دهندگان رای ستتلیقه کنیم فرض مثال عنوان به. آنهاستتت

 رای به قوتش نقاط ستتایر بر تکیه با توانندمی ما فرضتتی انتخاباتی نامزد. بدهند رای معلم زن یک به نیستتتند

. استتتت نکرده نامزد را خود معلم زن یک عنوان به و نیستتتت معلم زن یک فقط او که شتتتود یادآور دهندگان

 شتتده داوطلب جامعه عضتتو یک عنوان به و استتت مشتتغول تدریس به که اجتماعی فعال یک عنوان به بلکه

 در را ضعفش نقاط اهمیت باید انتخاباتی نامزد هر دیگر سوی از. کند مشارکت شهری مدیریت در تا است

 که دهندمی شتتکل را تهدیدی او ضتتعف نقاط از استتتفاده با گاهی انتخاباتی رقبای. کند درک تهدیدها با مقابله

 یک به تواندمی ضتتتتتعف نقطه کدام که بپرستتتتتد خود از باید او. کرد خواهد تهدید انتخابات در را او پیروزی

 ایران در شهری مدیریت در زنان سهم

 نشاریه نوشاته به اینحال با .باشاد درصاد ده باید حداقل نزنا ساهم ایران در شاهری مدیریت در که اسات شاده اعالم بارها

 اداره مدیران و مناط  معاونان رده در نفر، پنج تهران شاااهرداری در مدیرکل زنان تعداد 1394 دیماه در بیدیه آنالین

 و کارگر 36،680 مجموع از که حالیساات در این .باشااد می نفر 100 نواحی شااهرداران رده در و نفر 40 تا 30 کل،

 1393 تابسااتان در .اند بوده زن  نفر هزار پنج 1392 سااال در تهران شااهرداری پیمانی و قراردادی و رساامی کارمند

 به تهران شااهرداری در شاااال زنان و اساات کرده پیدا یشافزا نفر هزار 59 به شااهری کارکنان کل تعداد که شااد، اعالم

 نشااریه این نوشااته به  .اساات نشااده منصااوا منطقه شااهرداری به زنی تهران در هنوز اینحال با  .رسااند می نفر 9،700

 .است مردان با اولویت ترفیع و ارتقاء در که دارند باور تهران شهرداری در بسیاری زن رسمی کارمندان
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 نکته این آیا کندنمی استتتفاده چادر از ما داستتتان معلم بانوی اگر نمونه عنوان به. شتتود تبدیل انتخاباتی حربه

 داد؟  خواهد پاس  تهدید این به چگونه او آنصورت شود؟ در تبدیل انتخاباتی تهدید یک به تواندمی

  انتخاباتی شعار و استراتژی تعریف .3.3

 گرچه و استتتتتت ایشتتتتتده تعیین و معین چهارچوب و قوانین تابع روستتتتتتا و شتتتتتهر شتتتتتوراهای در انتخابات

 آنها انتخاباتی هایتالش کرد خواهند ارائه متفاوتی هایبرنامه مختلف شتتتتتتتهرهای در انتخاباتی نامزدهای

 وجود انتخابات در پیروزی برای منبع چهار منطقه هر در نمونه عنوان به. داشتتتتت خواهد مشتتتتترکی نکات

 : دارد

 مردم -

 انتخاباتی فعالیت برای الزم بودجه -

  زمان -

 اطالعات -

. دارند گوناگونی اجتماعی پایگاههای و متفاوتی مالی منابع مختلف نامزدهای و احزاب انتخاباتی هر در

 منابع از استتتتفاده با باید تهدیدها و هافرصتتتت کردن مشتتتخص از بعد نامزدی هر انتخابات در پیروزی برای

 متمرکز انتخابات یک در منابع کارای مدیریت طالیی قانون. بکوشتتتتتتتد درانتخابات پیروزی برای محدود

. دارند را احتمالی دهندگان رای تعداد بیشتتتتتترین که اجتماعیستتتتتت هایگروه با تعامل بر موجود منابع کردن

 تمرکز و نظر مورد اجتماعی گروه انتخاب انتخاباتی نامزد یک استتتراتژی تصتتمیمات ترین اصتتلی از یکی

  راهبردی تحلیل به تواندمی انتخاباتی نامزد که اینجاستتتتتتتت. استتتتتتتت گروه آن دهندگان رای آراء جذب بر

 . است تر جذاب اجتماعی گروه کدام برای فرصت – قوت استراتژیهای و او قوت نقاط ببیند و کند مراجعه
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 همه منابع ولی باشتتتتتتتد داشتتتتتتتته تعامل احتمالی دهندگان رای همه با که دارد دوستتتتتتتت انتخاباتی نامزد هر

 نحوه و انتخابات قوانین به توجه با باید انتخاباتی نامزد که اینجاستتتتتتت. هستتتتتتتند محدود انتخاباتی نامزدهای

 تبلیغات هایمحدودیت باید همچنین او. کندمی تمرکز گروه کدام روی بر بگیرد تصتتتتتتتمیم آراء شتتتتتتتمارش

 از گروهی برای انتخاباتی ستتیستتتم هر که استتت شتتده پذیرفته واقعیت یک این. بگیرد نظر در را انتخاباتی

 از معنای به این اینحال با. شتتتتوندنمی نامزدها بقیه شتتتتامل کند، کهمی ایجاد را مزایایی انتخاباتی نامزدهای

 حامی هایگروه زمانیکه که دهدمی نشتتتان کشتتتور در آمارها. نیستتتت انتخابات نتایج بودن شتتتده تعیین پیش

 انتخاب برای بیشتری شانس از شهر شوراهای انتخابات در نامزد زنان کنندمی شرکت انتخابات در زنان

 را خود شتتتتناستتتتایی مدارک باید تنها دهندگان رای ایران در اینکه به توجه با. بود خواهند برخوردار شتتتتدن

 . است حامیانشان آوردن رای صندوق پای به انتخاباتی هر در زن نامزدهای چالش مهمترین کنند ارائه
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 اهمیت از و شودمی اهمیت حائز گذشته انتخابات در زنان مشارکت روند تحلیل و بررسی منظر این از

 . است برخوردار باالیی

 

 انتخابات در دهنده رای زنان و انتخابات نامزد زنان

 درصد 4.6 تنها 1392 سال در شوراها انتخابات آخرین در هستند زن کشور در دهندگان رای از نیمی آنکه وجود با

 ولی باشااد می 85 سااال در شااوراها قبیی انتخابات برابر دو نساابت این گرچه .بودند زن انتخاباتی نامزدهای کل تعداد

 که بود این شااهر شااوراهای انتخابات آخرین در توجه جالب نکته .دارد زیادی بساایار فاصاایه مطیوا نساابت تا هنوز

 این .درآمدند شهر شوراهای عضویت به الزم آراء کسب با شوراها انتخابات در کننده شرکت زن نامزدهای از نیمی

 می بنظر .است بوده درصد 21 سوم دوره و درصد 39 دوم دوره درصد، 18 شوراها انتخابات اول دوره برای نسبت

 دوره در حالیکه در .نکردند شرکت انتخابات در دهند می رای زنان به که دهندگانی رای سوم دوره انتخابات در رسد

 در نامزد زنان موفقیت رساااد می بنظر .باالییسااات نساااب که اند شاااده پیروز زن نامزدهای از نیمی شاااوراها چهارم

 جالبی تنوع از مختیف شاااهرهای شاااوراهای در زنان موفقیت .باشاااد می مختیف اقشاااار مشاااارکت از تابعی انتخابات

 نفر 3 عضور 31 از تهران در .است انتظار از کمتر شهرها شوراهای از زنان سهم کالنشهرها در .است برخوردار

 می زن اعضا سوم یک بوشهر در و نفر 6 شهر شورای عضو نفر 15  از کرمان شهر در حالیکه در .باشند می زن

 برای .دارد وجود شورا عضو زن نفر یک تنها شهر شورای عضو مرد نفر 38.2 هر ازای به متوس  بطور .باشند

  .کنید مراجعه "جنسیت تفکیک به شهر شوراهای" پاوهشی ضمیمه به بیشتر اطالعات
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 که خوبیستتت زمان دانید؟ االنمی چه خود حوزه در شتتوراها انتخابات در زنان مشتتارکت درباره :فعالیت

 شتتتتتتعار چه راهبردی تحلیل و اطالعات این از استتتتتتتفاده با.  کنید استتتتتتتفاده نظرسااااانجی درس مطالب از

 است؟ جذاب اجتماعی هایگروه کدام برای شعار گزینید؟ اینمی بر را انتخاباتی

 

  

https://www.yaldanetwork.org/polling
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https://www.yaldanetwork.org/polling
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 اجتماعی هایگروه و او اجتماعی پایگاه دیگر ستتتتتتتوی از. استتتتتتتت محدود نامزد یک منابع انتخاباتی هر در

 حامی دهندگان رای تعداد حتی و. دهندگان رای همه نه و هستتند دهندگان رای از ایزیرمجموعه هوادارش

 پس دیگر سوی از. باشد انتخابات در پیروزی برای الزم آرای از کمتر است ممکن اجتماعیش پایگاه در او

 تواندنمی نفر ۱۱ یا ۷یا   ۵از  مرکب شتتتتتتتورای یک در تنهایی به پیروز نامزد انتخابات در پیروزی از

.  دارد احتیاج شتتتتتورا اعضتتتتتای ستتتتتایر حمایت به انتخاباتیش شتتتتتعارهای تحقق برای او. ببرد پیش از کاری

 احتمالی دهندگان رای تعداد منابع، افزایش افزایش ضتتتمن انتخاباتی تبلیغات مرحله در ائتالف که اینجاستتتت

 یک عنوان به را خود موفقیت ستتتتازوکار انتخاباتی نامزد تا شتتتتودمی باعث انتخاباتی تالش کارآیی بهبود و

 های وعده تحقق او ائتالف این موقع به تشتتتکیل با. کند فراهم شتتتهر شتتتورای احتمالی عضتتتو و پیروز نامزد

 مزایا و آن آن، انواع تشتتکیل ائتالف، دالیل یک چیستتتی درباره بخش این در. کندمی تضتتمین را انتخاباتیش

 . کنیممی صحبت ائتالف یک در عضویت هایهزینه و
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 چیست؟  ائتالف 4.1

 با که ستتتتتیاستتتتتی گروه یا انتخاباتی نامزد چند یا دو بین موقت اتحاد یک از استتتتتت عبارت ائتالف یک

 .گیردمی صورت قدرت و نفوذ افزایش هدف

 یک به شتتتدن ملحق صتتتورت در آیا که استتتت این بپرستتتد خود از باید نامزدی هر که اصتتتلی پرستتتش 

. خیر یا هستتت بیشتتتر فردی فعالیت از حاصتتل منابع مجموع از حاصتتل مزایای و حاصتتل منابع جمع ائتالف

 در پیروزی اول درجه در انتخاباتی ائتالف تشتتتتتکیل هدف و دارد معینی و مشتتتتتخص هدف همیشتتتتته ائتالف

 و باشند داشته ایآورده آن در کنندگان مشارکت همه که است موفق صورتی در ائتالفی هر. است انتخابات

 تشتتتکیل برد -برد وضتتتعیت در تنها هاائتالف. اندبرده مزایایی شتتتان آورده ارزش اندازهبه که کنند احستتتاس

 . شوندمی

 را آنها احتمالی آرای افزایش که نامزدهاستتتتت اجتماعی پایگاه گستتتتترش ائتالف تشتتتتکیل مزیت اولین

 باید ائتالف تشتتتتتتتکیل. گیردمی صتتتتتتتورت پیروزی هدف با انتخابات در ائتالف نکنید فراموش. دارد بدنبال

 این. استتتتتتتت دهندگان راهی تعداد و ملی زمان، منابع تابع پیروزی احتمال. بدهد افزایش را پیروزی احتمال

 : باشید داده پاس  ذیل هایپرسش به ائتالف یک در عضویت از قبل که است مهم

 است؟  احتیاج فعالیت زمان و تبلیغاتی رای، بودجه میزان چه به انتخابات در پیروزی برای -

 کند؟ تامین تواندمی یا دارد منابعی چه ائتالف عضو هر -

o تامین دارد احتمال آنکه نه دارد وجود که هستتتتت چیزی منبع: صتتتتادقانه پاستتتت  اهمیت 

 . بشود

 شود؟می مدیریت چطور منابع از استفاده -
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 است؟  احتیاج ائتالف هدف تحقق برای رای چند به -

 است؟  نیاز مورد هاییمهارت چه با و افراد تعداد چه تبلیغاتی فعالیت برای -

 چیست؟  ائتالف عضو نامزد هر هایمهارت -

 و منتخب محلی، افراد ستتازمانهای و ستتیاستتی هایستتیاستتی، گروه هایگروه بین توانندمی هاائتالف

 :از عبارتند که گیرندمی شکل مختلفی توافقات اساس بر هاائتالف. بگیرند صورت مقامات

 هایکرسی همه برای که کنند توافق توانندمی سیاسی نامزدهای و هاگروه: رقابت عدم به توافق -

 تفکیک و آراء شتتتتکستتتتتن از جلوگیری منظور به همکاری این. نکنند رقابت یکدیگر با شتتتتورا

 . ندارند انتخابات نتیجه در تاثیری که است کوچکی هایزیرگروه به حامی هایگروه

 هستتتند متحد همدیگر با که کنند اعالم علنا استتت ممکن ستتیاستتی هایگروه: همکاری بدون اتحاد -

 که دارد معنوی ارزش اعالم چنین. کنند کاری یا بشتتتتتتتوند متحمل ایهزینه عمل  در آنکه بدون

 هایبرنامه از اتحاد اعالم این با ستتیاستتی هایگروه. باشتتد داشتتته بدنبال را آراء افزایش تواندمی

 واحد برنامه یک بدون اتحادی چنین شهر یک سطح در شاید. کنندمی حمایت یکدیگر انتخاباتی

 . ضروریست آن تشکیل امکان بررسی ولی نباشد ممکن

 در پیروزی برای کتته کننتتدمی توافق یکتتدیگر بتتا انتختتابتتاتی نتتامزدهتتای : همکتتاری برای توافق -

 . دهندمی قرار یکدیگر اختیار در را الزم اطالعات و منابع و کنند کمک یکدیگر به انتخابات

 دهندمی قرار ائتالف اختیار در را خود منابع همه سیاسی هایگروه و نامزدها : مساعی تشریع -

 . گردد رقیب ائتالف شکست موجب تا

 این تشتتتکیل دالیل یا دلیل باید حال این با. استتتت ممکن انتخابات دوران در هاائتالف این از کدام هر

 ائتالف یکدیگر با حوزه یک مختلف منطقه دو از  معلم دو اگر نمونه عنوان به. باشتتتتتد مشتتتتتخص هاائتالف
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 یکستتتتان استتتتت ممکن دو هر هامهارت نظر از ولی کندمی تقویت را دیگری اجتماعی پایگاه کدام کنند، هر

 مواجه آنها با فردی بطور دو هر که انتقادهاییست آماج سیاسی هایگروه سایر دربرابر ائتالفی چنین. باشند

 بدهند ائتالف تشتتتکیل اقتصتتتادی فعال یک یا شتتتهرداری ستتتابق مدیر یک با معلم دو این اگر حال. شتتتدندمی

شانمهارت مجموعه خود اجتماعی پایگاه گسترش ضمن  هر از قبل همین برای . اندکرده تکمیل نیز را های

 : پرسید باید ائتالفی

 بود؟  خواهد میزان چه ائتالف در کس هر مشارکت میزان -

 بود؟  خواهد ناراضی منبع کدام در شراکت از شما حامی گروه -

 دارد؟  احتیاج چیز همه از بیش چیزی چه به شما انتخاباتی تالش و شما حامی گروه -

 دارید؟ احتیاج منابع سایر از بیش منبع کدام به و دارید منابع سایر از بیشتر را منبع کدام -

 صتتتادق هاپرستتتش این به پاستتت  در کامال شتتتما که استتتت مهم بستتتیار این انتخاباتی تالش نظر نقطه از

 آستتیب کاهش راههای از یکی کنید مرور را خودتان ضتتعف نقاط و کنید مراجعه  SWOT تحلیل به. باشتتید

 باید دیگر ستتتتوی از. ندارند مشتتتتابهی ضتتتتعف نقاط که کستتتتانیستتتتت با ائتالف انتخاباتی تالش یک در پذیری

 اینجا. بگیرید تصتتمیم موجود اطالعات استتاس بر و کنید فکر واضتتح ائتالف یک به پیوستتتن مزایای درباره

 . کنیممی فهرست مجددا را ائتالف یک به پیوستن منافع

 را هاییمهارت و منابع آنها که شتتتتتتتودمی باعث انتخاباتی نامزدهای توان تجمیع با ائتالف یک .1

 . نیستند دارا فردی بطور که کنند کسب

 پیروزی احتمال توانندمی انتخاباتی نامزدهای محلی نفوذ و قدرت افزایش با انتخاباتی هایائتالف .2

 . بدهند چشمگیری افزایش انتخابات در را آنها
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 . بدهند افزایش را آنها احتمالی آرای تعداد نامزدها اجتماعی پایگاه افزایش با توانندمی هاائتالف .3

 همه برای که بشود ابعادی شامل و باشد فراگیر نامزدها انتخاباتی برنامه شودمی باعث هاائتالف .4

 . کند ارائه تواندنمی را برنامه آن فردی بطور نامزد یک ولی است مهم دهندگان رای

 نتایج از و کنند استتتتتتتتفاده یکدیگر انتخاباتی تجربه و دانش از توانندمی ائتالف یک اعضتتتتتتتای .5

 . ببرند بهره یکدیگر توسط شده انجام نظرسنجیهای

 ائتالف یک کارایی. استتت بیشتتتر آن اعضتتای فردی کارآیی مجموع از معموال گروه یک کارآیی .6

 . است بیشتر نامزدها فردی کارایی جمع از انتخاباتی کارزار یک در

 زمان و منابع از وری بهره که دهدمی تشتتتتتکیل را بزرگتری انتخاباتی ستتتتتتاد معموال ائتالف یک .7

 . دهدمی افزایش را موجود

 قومی و اجتماعی هایگروه همه برای تواندمی متنوع و مختلف اعضتتتتتای داشتتتتتتن با ائتالف یک .8

 وجود عشتتتیره و قوملهجه، زبان،  تنوع که استتتت کشتتتور مناطق در مهم نکته این. باشتتتد پذیرفتنی

 خودش قوم رای نامزد هر حالیکه در باشتتتد داشتتتته را قوم چندین آرای تواندمی ائتالف یک. دارد

 . دارد را

. اجتماعیستتتتتتتت پایگاه و منابع، کارآییها در افزایش بر اصتتتتتتتل ائتالف یک در بینیدمی که همانطور

. شتتتتتتوندنمی پیروز انتخابات در معموالدارند،  تعلق اجتماعی گروه یک به فقط اعضتتتتتتایش که هاییائتالف

 برای خوبی مبنای تواندنمی خوبی ایده هر لزوما. پیروزیستتتتتتتت انتخابات در ائتالف هدف نکنید فراموش

 را کدامیک شتتتما احتمالی ائتالف ببینید و بگیرید نظر در را باال هشتتتتگانه منافع. باشتتتد ائتالف یک تشتتتکیل

 . کرد خواهد تامین
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 دیگر فعالیت هر مانند ائتالف تشتتتتتکیل. دارد وجود هم مضتتتتتاری و هاهزینه ائتالف هر منافع کنار در

 همچنین هاهزینه این. بگیرد قرار ائتالف تاثیر تحت انتخاباتی نامزد یک هایویژگی برخی شتتتتتودمی باعث

 ائتالف اعضتتتای همه پذیرش مورد هایاولویت نفع به فردی هایاولویت برخی  از کردن صتتترفنظر شتتتامل

 تا باشتتتند داشتتتته اولویت هم دهندگان رای برای باید هااولویت این بینیدمی فوق مثال در که همانطور. استتتت

 

 مازندران شوراهای انتخابات در زیست محیط دوستداران ائتالف

 نهایت در که دادند تشاکیل  شاوراها انتخابات در زیسات محی  دوساتداران ائتالف بنام ائتالفی  گروهی 1392 ساال در 

 از حمایت به دهندگان رای تشاااوی  و زیسااات محی  از حفاظت سااایاساااتها بر تاکید گروه این هدف .داشااات عضاااو 40

 چرا؟ و دانید می موف  را ائتالفی چنین چقدر .بود زیست محی  حفظ معیارهای مطاب  هایشان برنامه که بود نامزدهایی

 را خودتان نظر ."کنند انتخاا باید" کنید می فکر که آنچه نه دارند را خود انتخاا دهندگان رای که نکنید فراموش

  .کنید دفاع مشاهدات از استفاده با آن از و بنویسید

 زیساااات محی  چرا .نبود موف  دهندگان رای آراء جذا در و بود موقت ائتالف یک این که باشااااید داشااااته توجه حاال

  ندارد؟ را دهندگان رای جذا توان انتخاباتی مبارزات در اهمیتش عییرام

 .عادی مردم برای اهمیتشان در هم و جست نامزدها برای زیستی محی  مسائل اولویت در هم باید را سوال این به پاسخ

 عالقه اساس بر فق  که ائتالفهایی اوقات خییی انتخاباتی اولویت یک ا هستند عالقه بیشتر موضوعات و مسائل از خییی

 محی  آیا دید این از .نباشااد اولویت در عادی مردم برای موضااوعات این وقتی بویاه .نیسااتند موف  شااوند می تشااکیل

 اولویتها روی بر باید ائتالفها تشاااکیل در عالقه؟ یک فق  یا اسااات بوده انتخاباتی اولویت یک اهمیتش عییرام زیسااات

  .عالئ  نه و کنید تمرکز
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 به باید آن تشتتتتکیل محورهای ائتالف یک موفقیت احتمال تحلیل در. باشتتتتد موفق آنها آرای جذب در ائتالف

 فهرستتت مطابق ائتالف یک در حضتتور از قبل.  شتتود منجر دهندگان رای برای اعضتتایش جذابیت افزایش

 شتتما ضتتعف نقاط از هایهزینه این نکنید فراموش. کنید شتتناستتایی را احتمالی هایهزینه و هازیان باید ذیل

 . هستند متفاوت

 روی تغییر این استتتتتت؟ آیا چقدر هایتاناولویت تغییر هزینه ائتالف یک به پیوستتتتتتن صتتتتتورت در .1

 باید آوریدمی دستتت به که آرایی تعداد نکنید گذارد؟ فراموشمی تاثیر حامیتان اصتتلی گروه حمایت

 .باشد پذیر توجیه و منطقی ائتالف تا باشد بیشتر دهیدمی دست از که آرایی تعداد از

 کامال را انتخاباتی و تبلیغاتی هایپیام توانیدنمی دیگر گروهتان و شتتتتتما ائتالف یک به پیوستتتتتتن با .2

 رای نظر از و شتتتتود تبدیل جمعی هویت یک به شتتتتما فردی هویت استتتتت ممکن حتی. کنید کنترل

 . حقیقی فرد یک نه و باشید ائتالف یک از جزیی دهنده

 نقاط شتتریک اعضتتاء ستتایر قوت نقاط و هامهارت از بردن بهره ضتتمن ائتالف یک به پیوستتتن با .3

 دانیدمی اعضاء سایر درباره را چیز همه باشید مطمئن. شویدمی هم آنها گذشته اشتباهات و ضعف

 . کند نابود را شما انتخاباتی آینده که نشوید مواجه اخالقی یا مالی رسوایی یک با ناگهان و

 در. استتتت خودتان هایتوانایی ارزش نکردن فراموش ائتالف یک تشتتتکیل در نکات مهمترین از یکی

 از کمتر اعضا همه برای آن تشکیل هزینه که شودمی تشکیل صورتی در ائتالف یک فایده و هزینه تحلیل

 . کندمی صدق هم شما درباره نکته این که بشوید مطمئن. باشد آن فوائد
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 هاائتالف اند؟ کدامگرفته شتتکل شتتما منطقه در هاییائتالف چه گذشتتته انتخابات در که کنید تحقیق :فعالیت

 موفقیت دالیل درباره دوستتتانتان با و کنید فهرستتت را موفق هایائتالف هایچرا؟ ویژگی و اندبوده موفق

 . کنید ارائه را همفکری این نتایج و کنید صحبت هاائتالف این

 



49 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  
 

 شهری انتخابات در موفق ائتالف یک داستان

  شدن آشکار .کنند انتخاا عضو 33 با  را شهرشان شورای دوره دهمین تا رفتند رای صندوقهای پای به اسپانیا در والنسیا شهر مردم 1394 سال بهار در

 .باشند ناراضی داشت، دست در را شهر شورای اکثریت که مردم، حزا از بسیاری تا بود شده باعث 1395 تا 1390 سالهای فاصیه در مالی فسادهای

  .داد دست از 1394 بهار در را خود آرای از نیمی حزا این .بود شده حزا این محبوبیت عدم باعث مدیریتها سوء و اقتصادی بد شرای  این بر عالوه

 این موفقیت .داند تشکیل مدیریتها سوء به دادن پایان و شهرداری در اصالحات انجام برای ائتالف یک مردم نارضایتی از استفاده با منتقد و مخالف احزاا

 تا رفتند رای صندوقهای پای به اسپانیا در والنسیا شهر مردم 1394 سال بهار در این و بود عمومی نارضایتی و سیاسی شرای  از برداری بهره در ائتالف

 راه یک که بوواقعیت شده باعث 1395 تا 1390 سالهای فاصیه در مالی فسادهای  شدن آشکار .کنند انتخاا عضو 33 با  را شهرشان شورای دوره دهمین

  :از بودند عبارت انتخاباتی شعارهای .بود کرده ارائه موجود وضعیت برای حل

  رشد تالش، کار، :(حاکم حزا) مردم حزا -

 اکثریت نفع به حکمرانی :والنسیا شهرستان سوسیالیست حزا -

 شجاعت و شهامت با :تعهد ائتالف -

 است چپگرایان حکومت زمان :شهروندان ائتالف -

  .وقتشه االن :والنسیا جامعه حزا -

  !آزاد :دمکراسی و ترقی اتحاد، حزا -

  !تغییر :شهری شهروندان حزا -

 به را دادستان پای شد موف  حزبی مقاصد برای شهرداری مالی منابع از استفاده به او کردن متهم و وقت شهردار به حمیه با تعهد ائتالف احزاا، این میان از

 تحقی  آااز و شکنیها قانون این .بود قانونش خالف کارهای بخاطر شهردار کردن رسوا هدفش ولی کرد انتقاد مدیریتها سوء از ائتالف این .بکشد ماجرا

  .است کرده استفاده سوء خود قدرت از وقت شهردار که کرد آشکار زود خییی دادستانی تحقیقات .شد مردم حزا شکست مقدمه شهردار درباره دادستانی

 .آنهاست نوبت که کند متقاعد را مردم نشد موفق هم چپگرایان ائتالف و کند جذا را اکثریت نظر نتوانست سوسیالیست حزا حزا، این برخالف

 حزب  .خوردند شکست انتخابات در مردمی اولویتهای اساس بر بندی اولویت عدم و انتخاباتی شعارهای از نادرست استفاده با حزب دو هر

 خورد شکست تعهد ائتالف شهردار ریبو خوان از باربرا ریتا خانم وقت شهردار نهایت در گرچه .کرد اخراج را شده متهم عضو یک مردم

 این متوجه که چپگرا احزاب .بیاورد بدست را کرسیها از بخشی توانست مردمی حساسیتهای درک و موقع به اقدام با مردم حزب ولی

  .کردند تنزل کامل اقلیت موقعیت به و دادند دست از آراء از را خود موجود سهم نبودند حساسیتها

 شعارهایشان تا کشیدند میدان به را بیطرف ناظر یک پای و کردند را استفاده حداکثر رقیب ضعف نقطه از ائتالفی نامزدهای ائتالف این در 

 .شد پیروز اولویتها درست درک و ریزی برنامه نتیجه در تعهد ائتالف و واقعیست اتهامات که پذیرفتند مردم .باشد داشته اعتبار
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 ائتالف یک حفظ و تشکیل 4.2

. دارد وجود جمعی اراده یک آن حفظ برای ولی فردیستتتتتت تصتتتتتمیم محصتتتتتول ائتالف یک تشتتتتتکیل

 را ائتالف حفظ هاچالش این شتتتتناختن. هستتتتتند مدیریت قابل ولی نیستتتتتند کم ائتالف یک تشتتتتکیل هایچالش

 . کندمی ممکن

 مشتتترک هدف یک روی بر توانندنمی محلی ائتالف یک اعضتتای معموال: هامحدودیت و هدف -

 ولی بشتتتتوند پیروز انتخابات در رای هزار چند یا صتتتتد چند جذب با خواهندمی آنها. کنند توافق

. دهندنمی اختصتتتاص ائتالفشتتتان هایمحدودیت و اهداف درباره همفکری و بحث به کافی وقت

. شتد قایل تمایز برنامه و هدف بین و بشتوند تعریف بوضتوح باید انتخاباتی برنامه و فعالیت افق

 شکست انتخابات در بود، یا نخواهد موفق انتخابات در ائتالف نشود تعریف بوضوح هدف اگر

 . پاشید فروخواهد یا و خورد خواهد

 بروز باعث استتتتتت ممکن این. دارند وجود مختلفی های انگیزه و اهداف ائتالف هر در: انگیزه -

 از تنها برخی و کشتتتندمی زحمت بقیه از بیشتتتتر برخی بشتتتود ائتالف اعضتتتای بین نارضتتتایتی

 . برندمی بهره دیگران تالش حاصل

 معموال. ائتالفیستتت هر در فرآیندها ترین پرچالش از یکی گیری تصتتمیم فرآیند : گیری تصتتمیم -

 نه عمل در ولی. شتتتتتتودمی شتتتتتتنیده زیاد ائتالف یک تشتتتتتتکیل از قبل" گفتند همه چه هر" جمله

 تصتتمیم فرآیند ستتر بر باید ائتالف یک اعضتتای. ندارند مشتتخصتتی تعریف" همه" نه و" هرچه"

 تعریف این علیرغم و باشند کرده تعریف آن برای معینی چهارچوب و باشند کرده توافق گیری

 . باشند مجادله حتی و بحث آماده باید
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 نظر اختالف. طبیعیستتتتتت کامال و قطعیستتتتتت نظر اختالف بروز ائتالف  هر در : اختالف حل -

 نظر در حل راه. بشود اعضا درباره قضاوت باعث نباید و است دستجمعی کار ذات از بخشی

 شتتتتتتده تعریف اختالف بروز از پیش باید فرآیند این. استتتتتتت اختالفات حل برای فرآیندی گرفتن

 از کمیستتتتیون یک شتتتتامل تواندمی اختالف حل فرآیند. بشتتتتناستتتتند رستتتتمیت به آنرا همه و باشتتتتد

 شتتده برگزیده فرد اجتهاد که استتت این مهم. محلی معتمدین از نفر چند یا باشتتد ائتالف اعضتتای

 بماند محترم و باشد شده پذیرفته تفاهمات سوء رفع و اختالف حل در

 یکدیگر به بتوانند باید اعضتتتتتا همه. شتتتتتودمی نابود پنهانکاری با انتخاباتی ائتالف :اعتماد حفظ -

 نظارت و شتتفافیت با را کاری روال. باشتتند شتتفاف همکاری فضتتای در و باشتتند داشتتته اعتماد

 . کنید معین

 معموال و محلی فردیستتتتتت ائتالف عضتتتتتو هر شتتتتتوراها انتخابات در: کارها و وظایف تقستتتتتیم -

 اعضاء که است مهم این. شوندمی انجام شخصی منابع و وقت صرف با انتخاباتی هایفعالیت

شند کرده تقسیم تساوی به را هافعالیت و کارها  است خوب. نگردد کاری کم به متهم کسی تا با

 برگزار میزگرد شتتکل به شتتهر دانشتتگاه یا و مستتاجد، مدارس در تبلیغاتی هایبرنامه از برخی

 و هایشتتتانبرنامه و نظرات طرح برای ائتالف اعضتتتای همه به برابری فرصتتتت میزگرد. شتتتد

تایج استتتتتتتتت خوب بخش این در. دهدمی دهنده رای با تعامل  همه برای را  SWOT تحلیل ن

 فراموش. کنید تقسیم را وظایف هافرصت و هاتوانایی اساس بر و باشید داشته ائتالف اعضای

 . بزند لطمه وری بهره به نباید تساوی مساوی تقسیم در نکنید
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 ائتالف. هستتتند اعضتتایش ضتتعف نقاط معموال که دارد ضتتعفی نقاط ائتالفی هر : ضتتعف نقاط -

 هدف. بپذیرند را آنها همه تا کنید شناسایی را اعضا ضعف نقاط است ندارد، خوب وجود کامل

 . آنهاست علیرغم انتخاباتی تالش مدیریت نیست، هدف ضعف نقاط انکار

 خبرنامه یک تعریف. باشتتند شتتده تعریف مشتتخصتتی و واضتتح ارتباطی کانالهای باید: ارتباطات -

 باید ائتالف اعضتتتتتتتای همه برای که انتخاباتی ستتتتتتتتاد هایفعالیت از روزانه هایگزارش برای

 این جایگزین تواندمی روزانه جلستتات کوچک شتتهرهای  در. خوبیستتت حل راه شتتود فرستتتاده

شد خبرنامه  از و دهندمی انجام آنرا همه که کنند تعریف روزانه فعالیت یک توانندمی اعضا. با

 جماعت نماز در شرکت مثال عنوان به. کنند استفاده نظر تبادل و تماس برای آن انجام فرصت

 همه ناهار صتتتترف برای مالقات یا صتتتتبحگاهی روی پیاده یا مستتتتجد یک در عشتتتتاء و مغرب

 . هستند انتخاباتی رقابت طول در روزانه و منظم ارتباط برای خوبی هایفرصت

 اعضاء سایر و شودمی دیده آنها هایتالش که کنند احساس باید ائتالف اعضای : تقدیر و تایید -

 مهم این نامزدی هر برای انتخاباتی هایرقابت در دیگر ستتتتوی از. هستتتتتند هاتالش این قدردان

 . باشد معتبر و شده شناخته چهره یک و ببرد موفقیت از ایبهره هم خودش که است

. ندارند مشابهی هایاولویت آن اعضای که بود ائتالفی در نباید : هااولویت در تضاد از پرهیز -

 حفاظت نامزد اولویت اگر. بردمی سوال زیر را ائتالف یک وجود اصل هااولویت ناسازگاری

 .است اشتباه نیست اولویتش در سبز فضای که ائتالفی به پیوستن است زیست محیط از

شتن - شته پنهانی هایبرنامه یا نیات افراد که است معمول گرچه: پنهانی اهداف ندا شند دا  ولی با

 و شتتتفافیت با همه که استتتت مهم این. شتتتودمی تر شتتتکننده افرادی چنین حضتتتور با ائتالف یک

 . کنند تمرکز انتخابات در پیروزی روی بر اعتماد
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 مرور برای منظم جلسات اعتماد، برگزاری حفظ نیازمند آن نگهداری و حفظ شد تشکیل ائتالف وقتی

 افزایش باعث هافعالیت ستتتتازی شتتتتفاف و منظم تماستتتتهای و ارتباطات حفظ. گیریستتتتت تصتتتتمیم و هافعالیت

 اعضتتا باید اعتماد حفظ برای. شتتودمی ائتالف به دهندگان رای اعتماد و یکدیگر به ائتالف اعضتتای اعتماد

 بهره ستتازی اعتماد برای شتتاخصتتی از و باشتتند کرده پیشتتنهاد هماهنگی و اعتماد ایجاد برای را هاییروش

 عضتتتو یک زمانیکه. خوبیستتتت شتتتاخص غیبت عدم و جلستتتات در موقع به حضتتتور نمونه عنوان به. ببرند

. کندمی مختل را اعضتتاء ستتایر با خود ارتباط ترتیب این به و گیردمی تماس دیگری عضتتو استتت، با غائب

 این. استتت کرده غیبت او چرا که گیردمی شتتکل ستتوال این او اقدام این به نستتبت اعضتتا ذهن در آنکه ضتتمن

 باعث همیشته لزوما کار این ولی کنند انتخاب ائتالف رهبر عنوان به را عضتو یک اعضتاء که استت ممکن

 دربرابر که انتخاباتیست ستاد رییس عنوان به فرد یک انتخاب راه بهترین. شودنمی شفافیت و اعتمادسازی

 نقش ترتیب این به. کند مدیریت را انتخاباتی ستتتتتاد هایفعالیت حال عین در و باشتتتتد پاستتتتخگو اعضتتتتا تمام

 . دارند اطالعات به یکسانی دسترسی همه و شودمی حفظ ائتالف اعضای نظارتی

 

 

 

 ائتالف این به تشتتویق را شتتما چیزی چه کنیدمی فکر نامزدها ستتایر با ائتالف یک تشتتکیل به اگر :فعالیت

 کنید؟  پیدا دسترسی اجتماعی هایگروه کدام به ائتالف این با کند؟ امیدواریدمی
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 تهران شهر اول شورای

 پیروزی به موف  اکثریت کساااب با سااایاسااای گروه یک اعضاااای روساااتا و شاااهر شاااوراهای انتخابات دوره اولین در

 به تعی  و سیاسی همگونی که رسد می بنظر .بودند گروه این اعضای از شهر شورای عضو 15 هر و شدند انتخابات

 پیوند انتظار خالف بر .شد منحل تهران شهر شورای اولین اینحال با .شد می باید شورا این موفقیت باعث گروه یک

 ریشه.کنید مطالعه را اینجا و  اینجا  توانید می دوره این درباره .نشد اعضا هماهنگی و همفکری باعث اعضا سیاسی

 شااورای شاادن فیج باعث شااورا در حاضاار جناح دو بین تواف  عدم و بود شااهردار انتخاا در اعضاااء اختالف اصاایی

 این در که آنچه به توجه با بود؟ چه تهران شهر شورای شکست دالیل شما نظر از .شد آن انحالل نهایت در و شهر

  کردید؟ می جیوگیری آن از چگونه اید خوانده بخش

  :منابع

 خبرگزاری شااهر، شااورای انحالل تا شااهرداران عزل از /شااهری مدیریت در طیباناصااالح کارنامه

 1392 شهریورماه 4  فارس،

 دیماه 23 ایرانی، تاریخ .انحالل یک هایحدیث و حرف تهرانر اول شاااورای فرجام .امید مهر، ایران

1392  

 137-82 تهران شهر شورای دورۀ اولین سخنگوی هاییادداشت هست، راهی حتما   وسمقی، صدیقه

 صفحه 535 اول، چاپ خاوران، انتشارات شاپوری، معصومه تنظیم و ،ویرایش
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 هایفعالیت در اقتصتتتتتتتادی تحلیل از استتتتتتتتفاده و وری بهره به اختصتتتتتتتاص درس این در مبحث آخرین

. گیردمی صتتورت تبلیغات از نظیری کم حجم آن در انتخاباتی هر در که کشتتوریستتت ایران. دارد انتخاباتی

 آنقدر گاهی. شتتتودمی تبلیغاتی هایکارت و هاها، تراکت پوستتتترها، پالکاردها، پارچه از پر شتتتهرها چهره

 راه آنها روی توجه بی عابرین و شودمی پوشیده آنها از زمین که شودمی توزیع شهر میدان یک در تراکت

 تبلیغاتی بمباران یک توانمی را تبلیغاتی شتتتتتیوه این. نلغزند هستتتتتتند مواظب بارانی روزهای در و روندمی

 استتتفاده. نیستتت خبری هدفمندی از در و دارد دنبال به انتخابات دوره هر در را هاهزینه افزایش که دانستتت

 از انتخاباتی نامزد یک که شتتودمی باعث انتخاباتی کارزار یک در فایده – هزینه و اقتصتتادی هایتحلیل از

 تحلیل از استتتتتفاده و وری بهره هایشتتتتاخص تعریف. ببرد را استتتتتفاده بهترین و بیشتتتتترین محدودش منابع

 هایگروه به موثر رستتتتانی پیام و موفقیت کلید انتخابات یک در شتتتترکت هدف گرفتن نظر در با ها حاشتتتتیه

 بویژه. نیست ممکن آن ادامه که ناکارآ ایستشیوه فعلیش شکل در تبلیغاتی بمباران. است مختلف اجتماعی

 در بخواهد نامزدی تا باشتتتتتد بیشتتتتتتر آن هایهزینه از باید انتخابات در پیروزی و شتتتتتدن انتخاب فواید آنکه

 .کند شرکت انتخابات
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 : کنیم مشخص را انتخاباتی کارزار یک در تبلیغات هدف بیایید اول 

 انتخابات در پیروزی جهت دادن رای به آنها ترغیب و تشتتویق و دهنده رای تعداد بیشتتترین جذب هدف

 ! است

 و استتتتتت محدود شتتتتتما منابع. استتتتتت مردم رای گرفتن هدف. نیستتتتتت تبلیغ توزیع و چاپ فقط هدف پس

 تحلیل و شتتده تعریف استتتراتژی از استتتفاده با شتتما که اینجاستتت. داد انجام شتتودمی زیادی تبلیغاتی کارهای

SWOT  به اجتماعی هایگروه کدام و دارید تبلیغاتی هایفرصت چه که کنید مشخص توانیدمی شده انجام 

 تعداد استتاس بر شتتاخص این. کنید تعریف وری بهره شتتاخص یک توانیدمی حاال. دهندمی رای بیشتتتر شتتما

 کنید؟ هزینه چگونه

 تهیه آن واحد ازای به را فعالیت یا کاال هر قیمت .کنید تهیه خود نظر مورد تبییغاتی فعالیتهای و کاالها از لیست یک

 بر .باشد بودجه این برابر باید تبییغات حجم ضربدر قیمتها مجموع .بگیرید نظر در را خودتان بودجه کل حاال .کنید

  :بگویید دارید که اطالعاتی اساس

  کنید؟ چاپ توانید می تراکت چند شود می نصب شهرداری مجوز با که تبییغاتی بنر هر ازی به

  دارید؟ ادعا این برای مدرکی چه رساند؟ می بهتر مردم به را شما پیام کدام

  چرا؟ آری اگر کنید؟ دعوت اذا صرف به اهالی ای تکیه یا مسجد در خواهید می آیا

  چرا؟ و است بهترین ای شیوه چه حامیانتان اصیی گروه میان در تبییغ و تشوی  برای

 کنید؟ توزیع اهالی بین در پرچم حتی یا شرت تی تقویم، خواهید می آیا

   .دهد می تشکیل را شما تبییغاتی استراتای اساس پرسشها این به شما پاسخهای
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 فعالیت اگر. شتتتتتودمی تعریف شتتتتتما به احتمالی دهندگان رای و آوریدمی دستتتتتت به نهایت در که راییستتتتتت

 که استت انتخاباتی هایفعالیت انجام با اولویت. استت بیهوده نشتود شتما آرای تعداد افزایش به منجر تبلیغاتی

 . آورندمی ارمغان به شما برای را رای تعداد بیشترین

 استتتتفاده متوستتتط تحلیل بجای ایحاشتتتیه تحلیل از نکنید فراموش باید خود تبلیغاتی هایفعالیت تحلیل در

 واحد هر که رایی تعداد برای تخمینی یا پیشتتتتتتتفرض باید گیریدمی تصتتتتتتتمیم تراکت چاپ درباره اگر. کنید

 در را نکته این کنیدمی مقایسه پالکارد نصب با را تراکت چاپ وقتی. باشید داشته افزایدمی شما به تراکت

. استتت روش هر ازای به رای هر هزینه ستترانه مهم نیستتت، بلکه مهم هزینه متوستتط که باشتتید داشتتته نظر

 نامزد برای. داشتتتتت خواهد اولویت آوردمی ارمغان به شتتتتما برای کمتری هزینه با را رای هر که روشتتتتی

 داشتتته بدنبال را حتمیش شتتکستتت تواندمی تبلیغاتی بمباران استتت برخوردار محدودی منابع از که انتخاباتی

 . کند تمرکز اجتماعیش جایگاه عضو و حامی اجتماعی هایگروه روی نتواند که شودمی باعث چون باشد

 ایجاد که رایی و دارد تبلیغات شتتتتتتتیوه که ایهزینه از استتتتتتتتفاده با هدفمندی تبلیغات در نکنید فراموش

شویق تنها تبلیغات ولی. شودمی سنجیده کندمی  باید هنوز او انتخابات روز. است رای دادن به دهنده رای ت

 دادن رای به او تصتتتتمیم و دهنده رای شتتتترایط تحلیل در. ندهد رای شتتتتاید و بگیرد تصتتتتمیم دادن رای برای

 نقل و حمل وستتتایل کردن فراهم موارد از بستتتیاری در. بگیرید نظر در دادن رای روز در را او هایچالش

 انتخاباتی نامزدهای از بستتتتیاری که امری.  دارد آراء افزایش روی بر را تاثیر بیشتتتتترین انتخابات روز در

 .کنندمی غفلت آن از هنگفت هایهزینه علیرغم
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 کارهایی استتت؟ از بوده چقدر قبلی انتخابات در شتتما شتتهر شتتورای فعلی اعضتتای تبلیغاتی هزینه :فعالیت

 جذب باعث فعالیت کدام. آورندمی خاطر به امروز را کدامیک مردم اندداده انجام ۱۳۹۲سال  در آنها که

 است؟ کرده منصرف رای دادن از را آنها فعالیت کدام و است شده نامزدها به دادن رای به مردم

 

 و هتتا آگهی. مختتاطبین گروه و مردم فرهنتتگ از تتتابعیستتتتتتتتت تبلیغتتاتی هتتایروش ارزش تبلیغتتات در

 باید خود هایبرنامه در شتتتتتتتما. کنندنمی انتخاباتی نامزدهای به کمکی ندارند ماندگاری اثر که هاییفعالیت

 شما برای هافعالیت این اقتصادی دیدگاه از وگرنه باشد داشته جذابیت مخاطبین برای هایتانپیام که بکوشید

 . دارد دنبال به زیان تنها و است نداشته ایفایده

 

 رای صندوق پای به رفتن اهمیت

 .خوروند ساام بهش اون بعد روز .هازارد آقای مون همسااایه بااچه توی رفت اشااتباهی روز یک من سااگ

 هازارد آقای که اومد یادم بعد .نشدم راضی ولی زدم آتیش رو گیهاش من .داد جون چشمم جیوی زیاد درد با سگم

 تو که ساایاهها محیه رفتم انتخابات روز .شااد می انتخاا راحت یکبار سااال دو هر و اساات شااهر شااورای رییس

 نمی ولی بدهند رای بروند خواستند می که کردم سیاه های دهنده رای از پر رو ماشینم .بودند نداده رای عمرشون

 .بردم می رو بعدی گروه و شاااون محیه گردونم برمی را اونها بعدش .بروند پیاده گیری رای حوزه تا تونساااتند

 عمدا هازارد آقای که بدونید باید کنم می فکر ولی بزنم رو رایتون خوام نمی من" گفتم می کردنشااون پیاده موقع

 با هازارد آقای .رای صاااندوقهای پای بودم برده من رو نفر 96 که دادند رای نفر 400 ."کشاااته رو من ساااگ

  .باخت رای 16 اختالف

   .1997 تا 1973 از کنگره نماینده وییسون، چارلی
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 از یکی بعدا خود که چارلی که شتتتتتتویدمی متوجه رفتن رای هایصتتتتتتندوق پای به اهمیت داستتتتتتتان در

 انتخابات یک نتیجه تغییر به موفق ولی نکرد دیگری خرجی بنزین پول از غیر شتتتتتتد کنگره فعال نمایندگان

 .شد

 

 

 به و کنند شتتتترکت انتخابات در توانندنمی معموال که هستتتتتند اجتماعی گروه کدام شتتتتما شتتتتهر در :فعالیت

 چقدر کار این هایبکنید؟ هزینه دادن رای به تشتتتتتتویق توانیدمی را آنها دهند؟ چطورنمی رای دلیل همین

 کرد؟ خواهد شما نصیب رای میزان چه و بود خواهد
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 جنسیت تفکیک به روستا و شهر شوراهای: ۱ پژوهشی ضمیمه

 

 کل در نفر ۱۳۸و  هزار ۳۳۶کل  از نفر ۲۷۶و  هزار۷با  زنان شتتتتتتتوراها، انتخابات اول دوره ●

و  هزار۳۲۸با  که گرفتند قرار مردی داوطلبان برابر در درصتتد ۲.۱معادل  اندکی ستتهم با کشتتور

 و شهر شوراهای عرصه در قاطع اکثریت با درصد ۹۷.۸معادل  سهمی با کننده شرکت نفر ۸۶۲

 .یافتند حضور روستا

. شد برگزار مرد و زن از اعم کنندگانشرکت تعداد نسبی کاهش با نیز شوراها دوم دوره انتخابات ●

 ستتتتهم با که بوده نفر ۹۵۷هزار  ۲۱۸ کل  از نفر ۸۶۷و  هزار۵داوطلب  زنان تعداد دوره این در

و  هزار ۲۱۳با  مردان مقابل در. یافتند حضتتتور درصتتتد ( دهم شتتتش ممیز )دو ۲.۶معادل  ناچیزی

 .است دوم دوره در درصد ۹۷.۳معادل  سهمی با مردان اکثریتی حضور مؤید که نفر تعداد ۹۰

 دوره این در. استتتت یافته افزایش زنان میان در هم و مردان میان در هم داوطلبین تعداد ستتتوم دوره ●

 )دو ۲.۸معادل  سهمی با کشور کل در نفر ۷۵۹و  هزار ۲۴۷کل  از نفر ۱۳۱و  هزار ۷با  زنان

 با داوطلب ۶۲۸و  هزار۲۴۰با  مردان نیز دوره این در. یافتند حضتتتور درصتتتد ( دهم هشتتتت ممیز

 .هستند اکثریت در همچنان درصد ۹۷.۱معادل  سهمی
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 و زن جنس دو هر از داوطلبان تعداد افزایش با نیز روستتتا و شتتهر استتالمی شتتوراهای چهارم دوره ●

 نفر ۶۶۴و  هزار ۲۵۹از  نفر ۹۶و  هزار۱۲داوطلب  زنان تعداد دوره این در. شتتتتتد برگزار مرد

 انتخابات برگزاری دوره چهار کل در را نظیری بی رشد درصد ۴.۶معادل  سهمی با کشور کل از

 نفر ۵۶۸و  هزار ۲۴۷با  مردان دوره این در. اندکرده تجربه روستتتتا و شتتتهر استتتالمی شتتتوراهای

 استتالمی شتتوراهای در قاطع اکثریت با همچنان درصتتد ۹۵.۳معادل  ستتهمی با کشتتور در داوطلب

 .یافتند حضور روستا و شهر

ستی وضعیت بررسی اگرچه شان کشوراسالمی شوراهای انتخابات مختلف های دوره جنی  در که دهدمی ن

 حضتتور همچنان استتت، اما یافته افزایش قبل ستتالهای به نستتبت شتتهر شتتورای در زنان چهارم، ستتهم دوره

 .است مشهود زنان حداقلی

 

 چون پرجمعیتی دید، شتتتتتهرهای خود به را زنان حداقلی حضتتتتتور كه نبود شتتتتتهریكالن تنها تهران ●

 از ایران بزرگ شهر دومین مشهد. نبودند مستثنی قاعده این از هم تبریز و مشهد، اصفهان، شیراز

 یک تنها نماینده ۲۱از  اصفهان رسید، در زنان به كرسی ۲تنها  شهر شورای كرسی ۲۵مجموع 

 .شد اشغال زنان توسط شورا كرسی ۲۱از  كرسی ۳تبریز  در و یافت راه شورا به زن نفر

 با قم. گذراند ستتتر از را نهاد، انتخابات این دیگر عضتتتو ۲۰میان  در شتتتورایی زن یک شتتتیراز، با ●

 .هستند زن آن شورای عضو ۲۱ از عضو ۲شورا، تنها  در زنان درصدی ۹حضور 

 یكدستتت شتتورا و نداشتتتند شتتهر شتتورای در جایی هیچ زنان كه كرمانشتتاه چون هستتتند هم شتتهرهایی ●

 .نیستند زن عضو ۱۳از  یک هیچ ساری مانند بزرگی شهر در و است شده مردانه



62 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 كرد، با محستتوب كشتتور بزرگ شتتهرهای از یكی جزو را آن توانمی كه شتتهری كرمان مقابل، در ●

  زن نماینده ۶شهر،  این شورای عضو ۱۵میان  شد، از ظاهر شهرها دیگر درمیان متفاوت نسبتی
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 شهری شورای نخستین این شاید. رساندمی درصد ۴۰به  را زنان حضور میزان كه دارند حضور ●

 .هستند زن آن اعضای از نیمی به نزدیک كه است

 به را شتتتورایش هایكرستتتی درصتتتد ۳۰تهران،  شتتترق كیلومتری ۲۵در  كوچک رودهن، شتتتهری ●

 سهم درصد ۹تهران، تنها  چون شهریكالن در كه است حالی در است، این داده اختصاص زنان

 .داشتند را شورا به ورود قصد كه شده زنانی

 .است داده زنان به را شورا هایكرسی درصد ۳۶شورا،  عضو ۱۱از  عضو ۴با  بوشهر، ●

 چهارم تا اول دوره -اسالمی شوراهای انتخابات. ۱ جدول

 

 کشور کل داوطلب

 

 کشور کل منتخب

 انتتتتتختتتتابتتتتات ردیف

 شتتتتتتتوراهای

کشواسالمی

 ر

 تتتتتتتتتتتتتتاریتتتتتتتتتتتتت 

 برگزاری

 شتتتترکت تعداد

 کتتتتل کتتتنتتتنتتتتده

 کشور

 تتتتتتتتتتعتتتتتتتتتداد

 شتتتتتتتتتترکتتتتت

 زن کننده

 شتتتترکت تعداد

 مرد کننده

 درصتتتد

 زنان

 درصتتتد

 مردان

 تتتتتتعتتتتتداد کل تعداد

 زنان

 درصتتتتتتتتتتد

 از زنتتتتتان

 کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 منتخبین

 از زنان درصتتتتد

 کننده شرکت کل

 زن های

 ٪۱۸ ۰.۸۴ ۱۳۷۵ ۱۶۳,۹۸۰ ۹۷.۸ ۲.۱ ۳۲۸,۸۶۲ ۷,۲۷۶ ۳۳۶,۱۳۶ ۷۷/۱۲/۰۷ دوره اولین ۱

 

 دوره دومین ۲

 

۸۱/۱۲/۰۹ ۲۱۸,۹۵۷ ۵,۸۶۷ ۲۱۳,۹۰ ۲.۶ ۹۷.۳ ۱۵۵,۳۱۹ ۲۳۳۶ ۱.۵ ۳۹٪ 

 

 ستتتتتتتتتتومتتتیتتتن ۳

 دوره

 

۸۵/۰۹/۲۴ ۲۴۷,۷۵۹ ۷,۱۳۱ ۲۴۰,۶۲۸ ۲.۸ ۹۷.۱ ۱۰۹,۱۳۶ ۱۴۹۱ ۱.۳۶ ۲۱٪ 

 

 چتتهتتتتارمتتیتتن ۴

 دوره

 

۹۲/۰۳/۲۴ ۲۵۹,۶۶۴ ۱۲,۰۹۶ ۲۴۷,۵۶۸ ۴.۶ ۹۵.۳ ۱۷۹٬۲۹۲ ۶۰۰۹ ۳.۳۹ ۴۹٪ 
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 هایاستان بترتیب را وضعیت ترین بد  دیگر هایاستان به نسبت  استان خود شاخص با استان هر ●

 دارا  اصفهان و واردبیل  بختیاری و محال وچهار شرقی آذربایجان و  غربی آذربایجان و کردستان

 .استتتتتتتتتتت تتترمتتنتتتتاستتتتتتتتتتب دارا  وکتترمتتتتان تتتهتتران  نتتهتتتتایاستتتتتتتتتتتتتا وضتتتتتتتتعتتیتتتتت و  هستتتتتتتتتتتنتتتتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲جدول 

 هااستان مراکز و بزرگ شهرهای برخی در شورا عضو زنان تعداد
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 تتتتعتتتتداد منتخب زنان اسامی

 زنتتتتتتان

 منتخب

 کتتتتل تعتتتتداد

 اعضا

 استان نام

 تهران نفر ۳۱ ۳ آباد معصومه و دانشور راستگو، فاطمه الهه

 اردبیل نفر ۱۳ ۱ تقوی لیال

 آبادان نفر ۱۳ ۳ فرانصاری حیاوی، مریم زاده ، زینبکردی سمیرا

 بتتتتانتتوایتترانتتمتتنتتش، متتتتاه متتومتتنتتی، زهتترا لتتری، متتهتترنتتوش زهتترا

 زاهدی صدیقه و بیگیدیوان زاده، رویامعصوم

 کرمان نفر ۱۵ ۶

 بوشهر نفر ۱۱ ۴ گرشاسبی بارگاهی، خدیجه رضایی، الهام زاده، زهرا نداعبدهللا

 قزوین نفر ۱۳ ۳ عطایی اشدری، شهال احمدی، فاطمهنخستین مریم

 شاهرود نفر ۱۱ ۱ موسوی زهرا

 بندرعباس نفر ۱۳ ۳ مالیی علیزاده، راحله جراره، پروین فاطمه

 بیرجند نفر ۱۱ ۳ نخعی نفیسه و بیرجندی هالل زهراحسینی، فاطمه زهرا سیده
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 ایالم نفر ۱۱ ۱ میرزابیگی فاطمه

 سمنان نفر ۱۱ ۲ شجاعی بیگم قادری،صدیقه نیره

 تبریز نفر ۲۱ ۳ آهور حضرتی، ایران خاماچی، اکرم المیرا

 زنجان نفر ۱۳ ۳ کشاورز تبار ،سونیاحمزه شعبانی ،معصومه پریسا

 شهرکرد نفر ۱۱ ۳ شریفی عطایی، طیبه روحی،زهرا اکرم

 خوی نفر ۱۳ ۳ دوست رنج مکاری کریمی، لیال واحدی، معصومه فریده

 اهواز نفر ۲۱ ۳ کارابریشم پور، مریمزمان پور، آذرصالح زیبا

 ورامین نفر ۱۳ ۳ میرزایی تاجیک ،شقایق میرزایی ،اکرم زهرا

 اراک نفر ۱۵ ۱ بهادری اشرف

 رشت نفر ۱۵ ۲ شیرزاد پیشگر ،فاطمه فرانک

 گرگان نفر ۱۳ ۱ نورا زهرا

 قم نفر ۲۱ ۱ ارجمند الهام
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 یزد نفر ۱۳ ۳ یادگار اصیل،عزت امینی وزیری ،ملیحه حمیده

 همدان نفر ۱۵ ۱ زاده نورهللا نرگس

 سنندج نفر ۱۳ ۲ نژادفروتن آوجیان،لیال زهرا

 آباد خرم نفر ۱۳ ۱ طهماسبی فرشته

 خرمشهر نفر ۱۱ ۱ عطشانی فاطمه

 زاهدان نفر ۱۵ ۲ نو قلعه االسالم جدید بجد،مهین برنایی فریبا

 یاسوج نفر ۱۱ ۱ زمانی زهرا

 رودهن نفر ۱۳ ۴ اجواری بهاره و لطفی محمدی ،آزیتا همتی ،فریده مهین

 سمنان نفر ۱۱ ۱ قادری نیره

 کرج نفر ۲۱ ۳ صارم قهرمانی مریم و آجرلو اسکندری ، فاطمه فاطمه

 شیراز نفر ۲۱ ۲ زارع ،سوسنیقطین زهرا

 اصفهان نفر ۲۱ ۱ پور واشیانی ندا
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 مشهد نفر ۲۵ ۲ رزمگاه غیور فاطمه و شعرباف غفوری انسیه

 ارومیه نفر ۱۵ ۱ مبین لطیفه

 نهاوند نفر ۹ ۱ گلیدسته میترا

 نیشابور نفر ۱۳ ۲ کاشفی سکاکی، لیال ثمانه
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 دارند؟ عضویت زن یک مرد چند  ازای در استان نام

 زن یک مرد ۱۵۲ازای  در شرقی آذربایجان

 زن یک مرد ۲۰۲ازای  در غربی آذربایجان

 زن یک مرد ۱۱۷ازای  در اردبیل

 زن یک مرد ۱۱۲ازای  در اصفهان

 زن یک مرد ۳۱ازای  در البرز

 زن یک مرد ۲۸ ازای  در ایالم

 زن یک مرد ۲۹ازای  در بوشهر

 زن یک مرد ۱۷ازای  در تهران

 زن یک مرد ۱۴۰ازای  در بختیاری و چهارمحال
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 زن یک مرد ۴۵ازای  در جنوبی خراسان

 زن یک مرد ۴۴ازای  در رضوی خراسان

 زن یک مرد ۴۲ ازای  در شمالی خراسان

 زن یک مرد ۶۷ ازای  در خوزستان

 زن یک مرد ۶۸ازای  در زنجان

 زن یک مرد ۳۰ ازای  در سمنان

 زن یک مرد ۴۲ ازای  در بلوچستان و سیستان

 زن یک مرد ۳۸ازای  در فارس

 زن یک مرد ۶۳ ازای  در قزوین

 زن یک مرد ۳۶ازای  در قم
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 زن یک مرد ۳۱۰ازای  در کردستان

 زن یک مرد ۲۱ ازای  در کرمان

 زن یک مرد  ۶۳ ازای  در کرمانشاه

 زن یک مرد ۴۷ازای  در بویراحمد و کهکیلویه

 زن یک مرد  ۳۹ازای  در گلستان

 زن یک مرد ۳۲ ازای  در گیالن

 زن یک مرد  ۳۲ ازای  در لرستان

 زن یک مرد ۴۱ازای  در مازندران

 زن یک مرد ۳۱ازای  در مرکزی

 زن یک مرد  ۳۹ ازای  در هرمزگان
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 زن یک مرد  ۶۶ ازای  در همدان

 زن یک مرد  ۳۳ازای  در یزد

 شتتتتتتتتتوراهتتتتای در  زن یتتتتک متتترد ۴۴ازای  در کشور روستاهای در کل میانگین

 هستند  روستاها

 

 

 :منابع

 

 کشور وزارت های دهیاری و ها شهرداری سازمان

 روستا و شهر شوراهای چهارم دوره شورا، آمار فرهنگ

 ۱۳۹۲خرداد  ۲۹اند/ شهرشده شورای عضو شهرها کدام در زنان /آنالین خبر

 بشیرى فرحناز/ فروردین /۱۵۷ شماره / ۱۳۸۴/  زن پیام/  ماهنامه

 کشور وزارت وبسایت

 ۱۳۹۲اردیبهشت  ۲۳اعتماد/  روزنامه
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