سرفصلها
•
• تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها
تعریف و شناسایی گروههای عالقمند و ذینفع

•
• تحلیل بهره وری در فعالیتهای انتخاباتی

شیوههای همگرایی و جمع آوری عالقمندان و ذینفعان

؟

پرسشها
•
•
•

پرسشهایی مانند فضای سیاسی کشور چه تاثیری بر فعالیت گروههای مختلف دارند؟
نامزدهای رقابتهای انتخاباتی چگونه باید برنامه خود را ارائه کنند و چه شعار تبلیغاتی را باید برای خود برگزینند؟
آیا نامزدها در جذب رای دهندگان موفق خواهند بود یا خیر؟

انتخابات
•
•
•

هر انتخاباتی زمانیست برای تصمیم گیری
هم رای دهنده و هم نامزد انتخاباتی یک نامزد انتخاباتی در حال انتخاب کردن بین گزینه های مختلف هستند.
برای هر نامزدی این مراحل وجود دارد:

شناسایی گروههای ذینفع طراحی استراتژی بر اساس نقاط ضعف و قوت شناسایی فرصتها

شناساییذینفعان
•

هر نامزد انتخاباتی یک گروه مخاطب دارد.

تعریف فرد عالقمند:
• فرد یا گروهی کهه در اجهرای یهک طهرن ،انیهاپ یهک پهرواه یها تاسهی یهک نههاد
منافعی دارد یا از آن متحمل ضرر می گردد.
• هیچ نامزد انتخاباتی بدون شناسایی گروههای ذینفع و مخاطب موفق نخواهد بود.
• .گروهههههای ذینفهههع مهههیتواننهههد مسهههتقیم یههها یرمسهههتقیم از برنامههههههههای یهههک نهههامزد
انتخاباتی متاثر بشوند و بطور مستقیم یا یرمستقیم روی آنها تاثیر بگذارند.

روشها
•

تهیه نقشه جغرافیایی شهر و تعیین محل اجرای پرواههای عمرانی و دایره تاثیر پذیری آنها
o

•
•

این می تواند شامل آثار مثبت و منفی باشد.

تهیه لیستی از گروههای سنی ،مشا ل ،صنایع ،اصناف و اقشار اجتماعی
تهیه لیستی از مساجد و تکایا و محله هایشان

گامبهگام
شناساییگروههایذینفعازطریقتعریفحوزههایتاثیر

•
•

•
•

یک نقشه از حوزه انتخاباتی محل زندگیی خدوگ تهیده دنیدگ دده شدامل محدل ااد ار تمدا د وژه
هار شه ر و عم انی می باشگ.
ب ار ه دگا از این وژه هار یک منطقه اث تع یف دنیگ .بعندوان مثدال اید خیابدانی دندگه
می شوگ آن خیابان ا قطع دنیگ و ت افیک ا گ خیابانهار مااو ش افزایش بگهیگ.
گ ه منطقه ی وهی ا ده از این وژه ها متنفع می شونگ و ی وهی ده متض می شدونگ
ا مشخص دنیگ و لیست آنها ا وا گ نقشه مو گ نظ بکنیگ.
با اف اگر ده نماینگه این ی وهها هستنگ صحبت دنیگ ،تا از نظ ات آنها مطلع بشدویگ .ایدن مهد
است ده شما از زاویه گیگ آنها به تغیی اتی ده ور خواهگ گاگ نگاه دنیگ.

نقششاخصهایاقتصادی -اجتماعی
•
•
•
•
•
•
•

جمعیت و تراکم جمعیتی در منطقه
توزیع سنی ،جنسیتی و آموزشی جمعیت
میزان اشتغال مردان و زنان
اراضی کشاورزی ،شهری ،اراضی طرحهای توسعه شهری
نهادهای اجتماعی و میزان حضور آنها
میزان دسترسی به اطالعات فنی و فن آوری
ارزشهای فرهنگی محلی و باورها

نمایندگانگروههایذینفع
•
• ریش سپیدان ،بزرگان فامیل ،معلمان با تیربه (چه مرد و چه زن) ،مدیران با سابقه مدارس ،پیشنمازان باسابقه مساجد
• افرادی که نقش رهبری در پرواه های مختلف را دارند :فعاالن محیط زیست ،پزشکان ،روسای ادارات محلی
• مقامات محلی مانند فرماندار ،بخشدار ،شهردار
نمایندگان منتخب فعلی و سابق شورا

تحلیلراهبردی
•

تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها یکی از محبوبترین روشهای شناسایی تواناییهای
بالقوه و نقاط ضعف بالقوه در هر تالش و فعالیتی است.

•

در این تحلیل دو گروه ،شرایط بیرونی و شرایط نامزد انتخاباتی تعریف می شوند
o
o

شرایط بیرونی :شاخصها و چهارچوبهایی که فضای رقابتهای سیاسی و محلی را تعریف می کنند.
شرایط و ویژگیهای نامزد انتخاباتی :آن ویژگیهایی که نامزد را تعریف میکنند از نقاط ضعف
شخصیتی تا عملکرد گذشته نامزد

گامهایتحلیلراهبردی

بررسی شرایط
محیطی

صداقتباخود
•
•
•
•

تهیه یک لیست از تواناییهای نامزد انتخاباتی با توجه به عالئق حوزه انتخابی
تنظیم یک لیست از نقاط ضعف نامزد انتخابات و تحلیل آنها
فرصتها و تحلیل آنها
تهدیدها و چالشها

کاربردهاتحلیلراهبردی
نقاطقوت

نقاط ضعف

فرصتها

است اتژرهار قوت-ف صت

است اتژرهار ضعف-ف صت

تهدیدها

است اتژرهار قوت-تهگیگ

است اتژرهار ضعف-تهگیگ

تعریفاستراتژیوشعارانتخاباتی
در هر منطقه چهار منبع برای پیروزی در انتخابات وجود دارد:

•
•
•
•

مردم
بودجه الزم برای فعالیت انتخاباتی
زمان
اطالعات

ائتالفوشیوههایهمگرایی
•
• پایگاه اجتماعی او و گروههای اجتماعی هوادارش زیرمیموعهای از رای
در هر انتخاباتی منابع یک نامزد محدود است.

•

•

دهندگان هستند و نه همه رای دهندگان.
یک ائتالف عبارت است از یک اتحاد موقت بین دو یا چند نامزد انتخاباتی یا
گروه سیاسی است که با هدف افزایش نفوذ و قدرت صورت می گیرد.
اولین مزیت تشکیل ائتالف گسترش پایگاه اجتماعی نامزدهاست که افزایش
آرای احتمالی ایشان را بدنبال دارد.

مزایایتشکیلائتالف
•
•

برای پیروزی در انتخابات به چه میزان رای ،بودجه تبلیغاتی و زمان فعالیت احتیاج است؟
هر عضو ائتالف چه منابعی دارد یا می تواند تامین کند؟
o

•
•
•
•

اهمیت پاسخ صادقانه :منبع چیزی هست که وجود دارد نه آنکه احتمال دارد تامین بشود.

استفاده از منابع چطور مدیریت می شود؟
به چند رای برای تحقق هدف ائتالف احتیاج است؟
برای فعالیت تبلیغاتی چه تعداد افراد و با چه مهارتهایی مورد نیاز هست؟
مهارتهای هر نامزد عضو ائتالف چیست؟

انواعائتالف
•
•
•
•

توافق به عدم رقابت :گروهها و نامزدهای سیاسی می توانند توافق کنند کهه بهرای همهه کرسهیهای
شورا با یکدیگر رقابت نکنند.
اتحاد بدون همکاری :گروههای سیاسهی ممکهن اسهت علنها اعهالپ کننهد کهه بها همهدیگر متحهد هسهتند
بدون آنکه در عمل هزینهای متحمل بشوند یا کاری کنند.
توافققق بققرای همکققاری :نامزدهههای انتخابههاتی بهها یکههدیگر توافههق مههیکننههد کههه بههرای پیههروزی در
انتخابات به یکدیگر کمک کنند و منابع و اطالعات الزپ را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.
تشریع مساعی :نامزدها و گروههای سیاسی همه منابع خود را در اختیار ائهتالف قهرار مهی دهنهد
تا موجب شکست ائتالف رقیب گردد.

پیشازهرائتالفی
•
•
•
•

میزان مشارکت هر ک در ائتالف چه میزان خواهد بود؟
گروه حامی شما از شراکت در کداپ منبع ناراضی خواهد بود؟
گروه حامی شما و تالش انتخاباتی شما به چه چیزی بیش از همه چیز احتیاج دارد؟
کداپ منبع را بیشتر از سایر منابع دارید و به کداپ منبع بیش از سایر منابع احتیاج دارید؟

تشکیلوحفظیکائتالف
•
•
•
•
•
•
•
•

هدف و محدودیتها :معموال اعضای یک ائتالف محلی نمیتوانند بر روی یک هدف مشترک توافق کنند.
انگیزه :در هر ائتالف اهداف و انگیزههای مختلفی وجود دارند.
تصمیم گیری :فرآیند تصمیمگیری یکی از پرچالشترین فرآیندها در هر ائتالفی است.
حل اختالف :در هر ائتالف بروز اختالف نظر قطعی و کامال طبیعی است.
تقسیم وظایف و کارها
ارتباطات :باید کانالهای ارتباطی واضح و مشخصی تعریف شده باشند.
تایید و تقدیر :اعضای ائتالف باید احساس کنند که تالشهای ایشان دیده میشود.
نداشتن اهداف پنهانی :مهم است که همه با شفافیت و اعتماد بر روی پیروزی در انتخابات تمرکز کنند.

بهرهوریدرفعالیتهایانتخاباتی
•

استفاده از تحلیل ههای اقتصهادی و هزینهه! فایهده در یهک کهارزار انتخابداتی
باعددم مددیشددوگ ددده یددک نددامزگ انتخابدداتی از منددابع محددگوگش بیشددت ین و
بهت ین استفاگه ا بب گ.

•

تعریههف شههاخیهای بهههره وری و اسههتفاده از تحلیههل حاشههیهههها بهها در نظههر
گرفتن هدف شرکت در یک انتخابات کلیهد موفقیهت و پیهاپ رسهانی مهوثر بهه
گروههای اجتماعی مختلف است.

پیروزی
•
•

هدف جذب بیشترین تعداد رای دهنده و تشویق و تر یهب
آنها به رای دادن جهت بیروزی در انتخابات است!
فرامههههوش نکنیههههد در تبلیغههههات هدفمنههههدی بهههها اسههههتفاده از
هزینهای که شیوه تبلیغات دارد و رایی که اییهاد مهی کنهد

•

سنییده میشود.
در تبلیغهههات ارزش روشههههای تبلیغهههاتی تهههابعی اسهههت از
فرهنگ مهردپ و گهروه مخهاطبین .آگههیهها و فعالیتههایی
کههه اثههر مانههدگاری ندارنههد کمکههی بههه نامزدهههای انتخابههاتی
نمیکنند.

موفقباشید
در راه ارتقاء و اعتالی ایران عزیز
موفق و پیروز باشید!

