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دهندگان بالقوه. این مهم یأ شــــود: جلب نظر و آراء ر خالصــــه می های انتخاباتی تنها در یک چیزوظیفه، هدف و کارکرد کمپین

 دهندگان دارد. یأ وابستگی مستقیمی به ارتباط گرفنت با ر 

ها، کمپینیکی از مهم نامزد که  کارهایی  عاالن کمپینترین  باتی و ف خا جام میهای انت با ها ان باط مســــتقیم  ند، برقراری ارت ده

بین تواند پیش و ماشود. این فرآیند میدهندگان گفته میدهندگان است. در ادبیات انتخابات سیاسی، به این فرایند ارتباط با رأیرأی

و من رو در ر «ثری را به کار گرفته: ؤ شود. نرگس کاملی، منتخب سه دوره شورای شهر سوادکوه شیوه ساده اما م ها پیگیریانتخابات

سعی میکنم و از خانه که بیرون میبا مردم در ارتباط هستم. اصال از وسیله نقلیه در مسیر راهم استفاده منی ساعت آیم  کنم یک 

 »1شنوم.ایستم و حرف آنها را میبینم و میرا می زودتر این کار را بکنم چون در مسیر مردم

شوراها طی ماههای ریاستدر ایران، نامزدهای منایندگی پست های رسمی کمپین خود، با حضور در منازل افراد جمهوری، مجلس و 

. اما آنچه که در های خاص و برجسته، در صدد جلب افکار عمومی از طریق جلب نظر رهربان فکری و ریش سفیدان هستندو چهره

ـــت، ـــت. به طور مثال در این یأ متاس با ر  این درس مدنظر اس دهندگان، بدون در نظر گرفنت جایگاه فکری آنان در جامعه هدف اس

درس خواهیم گفت که یک نامزد انتخاباتی، چگونه باید برای متاس مســــتقیم با شــــهروندان یک روســــتا و یا یک محله از شــــهر 

 اجرا کند.  ریزی و آن رابرنامه

دهندگان را بررسی و برای هرکدام معیارهایی را یأ گیری با ر ها ارتباطهای صحیح انتخاب روشهمچنین در بخشی از این درس، شیوه

ــیوهدر نظر می ــام کمک میگیریم. ارايه این ش ــابهی را پیاده و یا ایدهکند تا بتوانید ایدهها به ش های موجود را از های تازه و یا مش

 ثیرگذاری، بسنجید.أ ظر میزان تن

																																																																				
	۱۳۹۵ تابستان –مصاحبه با یلدا  1
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ـــاختارمند ارتباط با رأییک برنامه کنش های انتخاباتی، و حامیان بالقوه دهندگان، رابطه قدرمتندی را بین نامزدها یا کمپینگرانه و س

 کند.ها برقرار میآن

نیازهایی است که، رفع آنها در حوزه وظایف گرفنت آراء و نظرات آنان پیرامون مسائل و  ٬دهندگانیأ گیری با جامعه ر هدف از ارتباط

شهر و روستا است. هنگام ارتباط شورای  ها به اطالعات مهمی کمپین ٬دهندگانیأ گیری با جامعه ر یک منتخب منایندگی مجلس و یا 

کنند. در می ریزی کمپین و محوریت شــعارهای خود را در جهت حل آن مســائل، بناپیرامون مســائل مهم آنان دســت یافته و برنامه

شعارها و برنامهیأ جامعه ر  ٬مقابل شده و در خواهند یافت که  شرتین میزان  ٬های چه نامزدیدهندگان نیز با نامزدان بالقوه آشنا  بی

 ها و نیازهای آنان دارد.   پوشانی را با دغدغههم

ها معموال از دهد. کمپیندهندگان را رشح میرأیسازی، سازماندهی و اجرای یک برنامه اثربخش ارتباط با این درس، چگونگی آماده

ها پیش از انتخابات تصــــمیم به کنند. افرادی که از مدتدهندگان برقرار میها قبل از انتخابات، ارتباط خود را با رأیها و ماههفته

ــد رشکت در انتخرشکت در انتخابات آتی را دارند، و یا منتخبین فعلی که طی دوره ــندهای مختلف قص  ابات را دارند، باید آماده باش

دهندگان حفظ کنند، چه انتخاباتی در کار باشــــد چه خیر. اما با توجه به رشایط هر که ارتباط خود را در متام طول ســــال با رأی

 2گیرند. دهندگان وجود دارند که باید مدنظر قرار ریزی برنامه ارتباط با رأیانتخابات، مالحظات راهربدی مهمی در راستای طرح

 

 
 

  

																																																																				
	 تدوین شده است. ٬گرفته شده و سپس برای انتخابات ایران بازنویسی Campaign Skills Training Guide زوه  ساختار درس پیش رو از ج2 
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 شوند:موضوعات زیر در این درس پوشش داده می

 

 گیریدهندگان برای ارتباطتعیین جامعه رأی 

 دهندگانهای ارتباط با رأیروش 

 دهندگانهای ارتباط با رأیارزیابی روش 

 مراجعه خانه به خانه 

 دهندگانپیگیری نتایج ارتباط با رأی 

 دهندگانگرفنت رأی از رأی 

 دهندگانرتباط با رأیتهیه طرح ا 
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 توان به سه دسته تقسیم کرد:دهندگان را میدهندگان است. به طور کلی، رأییأ بندی جامعه ر نخستین گام برای ارتباط، دسته

 

 

 

رأی دهندگان

حامیان شام

رأی دهندگان 
مردد یا 
اقناع پذیر

حامیان 
حریفان 
شام
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 کند:دهندگان، دو هدف اصلی را دنبال میارتباط با رأیطرح 

 

 

 

کنند، دانســنت های محلی تعیین منیی خود را بر اســاس ســاختار حزبی و جناحی در انتخاباتأ توجه به اینکه در ایران اکرث مردم، ر با 

 ی خواهد داد، بسیار مشکل خواهد بود. أ اینکه هر فرد به چه نامزدی ر 

ـــهروندان، تا روزهای باقی مانده  ـــیاری از ش ـــ تابس ی بدهند، دچار تردید بوده و یا رغبتی به أ ی ر انتخابات، درباره اینکه به چه کس

سته ی این دسته بزرگ جمعیتی را به أ اند موج افکار عمومی را ایجاد و ر رشکت در انتخابات ندارند. اما گاها نامزدهای انتخاباتی توان

 گیریم:سمت خود جذب کنند. لذا برای جامعه هدف، دو مبنای جغرافیایی را در نظر می

 جامعه شهری 

 معه روستاییجا 

 

با توجه به تفاوت جمعیت در شهرها و روستاها، برای جامعه شهری بر اساس معیارهای جمعیت شناختی و جغرافیایی پیش خواهیم 

 رفت و برای جامعه روستایی بر اساس تفکیک جغرافیایی. 
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 جامعه شهری:

شهر می مرحله اول: شهروندان را دستهتتوان بر اساس برخی معیارهای جغرافیایی و جمعیدر هر  بندی کرد. افراد غنی یا شناختی، 

ستمند، صناف، بازاریان، اقلیت م شهرکا سازمانهای قومی و مذهبی،  شجویی، کارمندی و یا کارکنان  شیههای دان های مختلف، حا

 و مواردی از این دست.  دارزنان خانه نشینان، مهاجرین، شهروندان قدیمی،

تواند های مذهبی و غیرمذهبی زنان، میو یا محفل 3دارشبکه زنان خانه ٬گفته شده منابع بسیج درسدر طور که به طور مثال هامن

شام با ر  شد. مییأ یکی از منابع ارتباطی  سایی و خودتان به عنوان نامزد انتخاباتی زن دهندگان با شنا توانید این مجالس و محافل را 

ضای داوطلب ضمن هامهنگی از قبل با میزبان ٬تانکمپین و یا چند تن از اع سات حارض و  رشیح برنامه ٬در این جل های کمپین را ت

 کنید. 

 

توانید به این لیست بندی باال را برای شهر خود انجام دهید. موارد دیگری را میکنید، دستهدر صورتی که در شهر زندگی می :۱مترین

 اضافه کنید؟ 

 شهرک پزشکان   

   ن صنعتیکارگرا 

    

 

																																																																				
	 ۱۹صفحه  - منابع بسیج درس3	
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های مختلف، از هم تفکیک های جمعیتی را مشخص کرده و با رنگبندینقشه شهر خود را تهیه کرده. بر روی آن این دسته: ۲مترین

 کنید. 

شورای  سوم  ساس مخاطب خود، پیام مختلفی را برای آنان ارسال کنید. در انتخابات دوره  شام کمک خواهد کرد تا بر ا شیوه به  این 

شهروندان، تصمیم  شده برای توزیع درب منازل  شهر کاشمر، نگارنده بر اساس منابع انسانی در اختیار، و همچنین تعداد اقالم تهیه 

شیه شهر مترکز کند. طی این فرایند، داوطلبان به توزیع خانه به خانه برخی اقالم تبلیغاتی در گرفت بر روی قرش محروم و حا شین  ن

ــاندن این پیام بود که نامزدهای این ائتالف که  های مطلوببندیبســته و صــحبت با شــهروندان، اقدام منودند. هدف از این کار، رس

شده شهر نامزد  شورای  شیهبرای  صی به حا ست اکرثیت اند، توجه خا شت. این ائتالف توان شهر خواهند دا شینان و نقاط محروم  ن

  اعضای شورای شهر و کرسی شهرداری را از آن خود کند.

اید، از حجم باالی خانوار برخوردار اســــت، باید آنها را بر حال مناطقی که باقی مانده و یا اگر مناطقی که جدا کرده مرحله دوم:

ساس سیم نقاط ا ستهجغرافیایی، تق سعی کنید مناطق را طوری د نفره بتواند طی یک روز،  ۲گروه  ۵یا  ۴بندی کنید که بندی کنید. 

 . متام آن را پوشش دهد

 

 جامعه روستایی: 

ست، روش  سادگی مقدور نی شار مختلف زیاد نبوده و یا امکان تفکیک آن به  با توجه به اینکه در جامعه روستایی تعداد افراد از اق

شنهاد می  ای انجام دهید که بتوانید در هر روز از کمپینجغرافیایی را به گونهشود. این تفکیک تفکیک جغرافیایی برای روستاها پی

دهندگان هدف خود گفتگو کنید. در بخش مراجعه خانه یأ مراجعه کرده و با ر  ٬های هر منطقه تفکیکیخود به حداقل یکی از خانه

 به خانه بیشرت درباره این ایده و علت آن صحبت خواهیم کرد.  
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ام از مناطق اســـمی را به ترتیب روســـتای محل زندگی خود را بر اســـاس تعداد خانوار حدودی، تفکیک کنید. برای هر کد :۳مترین

 حروف الفبا و یا عدد در نظر بگیرید و مشخص کنید که هر منطقه حدودا چه تعداد خانوار دارد. 

 

تلفیقی  ٬ریزی برای این روســتاهارســد. برنامهکه جمعیتشــان گاها تا چندین هزار نفر می 4روســتاهایی در کشــور وجود دارد تبرصــه:

های کار اجرایی در روســتاها. لذا اگر روســتایی که شــام در آن نامزد شــهری در کنار در نظر گرفنت ســهولتریزی اســت از نگاه برنامه

 حتام مدل اجرایی جامعه شهری را در پیش بگیرید.   ٬شناختی قابل تفکیک استهای جمعیتدارای جمعیت باال با تفاوت ٬شویدمی

ــتا و یا م ــتاهای دیگردر هر انتخابات محلی، نامزد، از یک روس ــهری اســت و رقبای او نیز از مناطق و یا روس ــتند. این  نطقه ش هس

ساس تفکیک قومیوابستگی را نیز می ساس این تعریف، می ای و مذهبی نیز تعریف کرد. لذا قبیله ٬توان بر ا دهندگان یأ توان ر بر ا

 های زیر نیز تقسیم کرد:را به دسته

و  و از شـــام ظ جغرافیایی، هم محله، هم روســـتا و یا همشـــهری شـــام بودهافرادی که به لحا ناحیه الف: حامیان: 

 ٬ایقبیله ٬شــناختی هســتند که به واســطه عوامل قومیهای جمعیتکنند، و یا بخشــی از گروهتان حامیت میکمپین

د را عوض حامیت زیادی از شــــام دارند. این افراد به شــــام رأی خواهند داد و تا روز انتخابات نظر خو  و... مذهبی

 نخواهند کرد. 

های کنند، یا بخشـــی از گروهافرادی که در ناحیه حامیت از رقبای شـــام زندگی می ناحیه ب: حامیان رقیبان شـــام: 

شــناختی هســتند که حامیت زیادی از رقیبان شــام دارند. این افراد به رقیبان شــام رأی خواهند داد و تا روز جمعیت

 ند کرد.انتخابات نظر خود را عوض نخواه

																																																																				
	از توابع شهرستان جیرفت در استان کرمان عمران آباد علی روستایبه طور منونه: 4	
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کنند، یا حتی افرادی که در نواحی خارج از منطقه شــــام و رقبایتان زندگی می پذیر:دهندگان اقناعناحیه پ: رأی 

شی از گروه صمیم نگرفتههای جمعیتبخ شام عالقه دارند. این افراد تاکنون ت ستند که به  ششناختی ه ام اند که به 

ها را به دست آورید. معموال این دسته توانید رأی آندهندگان، میبا رأی های مؤثر ارتباطرأی دهند، اما با انجام روش

 دهند. دهندگان را به خود اختصاص مییأ از افراد، بخش باالیی را از درصد جامعه ر 

 

 

ن اســت که در اما دو ناحیه دیگر را نیز نادیده نخواهد گرفت. دلیل آن ای ٬لذا این درس بیشــرت بر روی گروه ســوم مترکز خواهد کرد

 »متامی«دقیقا گفت که  ٬دهندگان و افکار آنها به ســادگی قابل تفکیک و شــناســایی نیســتند که بتوان بر اســاس آنیأ ر  ٬جامعه ایران

 دهندگانهای ارتباط با رأیروش ٬ی خواهند داد یا خیر. اما به طور کلیأ حتام به فالن نامزد انتخاباتی ر  ٬اهالی فالن منطقه از شـــهر

ها دهند. این درس، روششناختی متشکل از حامیان بالفعل و بالقوه قرار میهای جمعیتدهندگان و گروهز خود را بیشرت بر رأیمترک

 دهد. ها در اختیار شام قرار میبندی و مشارکت دادن این گروهو ابزارهایی را برای اولویت

رأی 
دهندگان

: ناحیه الف

حامیان شام

:ناحیه ب

حامیان 
رقیبان شام

:ناحیه پ

رأی دهندگان 
اقناع پذیر
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 :دهندگان را تعیین کنیدجامعه ارتباط با رأی :۴مترین

 کنند؟دهنده در نواحی الف زندگی میچه تعداد رأی ل:او 

 کنند؟دهنده در نواحی ب زندگی میچه تعداد رأی دوم:

 کنند؟دهنده در نواحی پ زندگی میچه تعداد رأی سوم:

 اعداد فوق را با هم جمع کنید. چهارم:

 

اما این ارتباط و تعداد آن برای  ها ارتباط برقرار کنید.دهندگانی اســت که در کمپین خود باید با آندهنده کل رأیاین تعداد، نشــان

 بدین ترتیب، درکی از کارهایی که باید انجام دهید خواهید داشت.  هر منطقه متفاوت خواهد بود.

 

 

 تعداد ارتباطات

دفعاتی است که تعداد  ٬رتباطکنید. منظور از تعداد ادهندگان برقرار میمسئله بعد، تعداد ارتباطاتی است که با هر یک از انواع رأی

اهداف و شعارهای  ٬با نامزد…) پیامک و  ٬متاس تلفنی ٬های ارتباطی (مانند مراجعه خانه به خانهدهندگان هدف از طریق روشیأ ر 

ش از های مختلف پیطی دوره ٬های ارتباطی توسط کمپینشوند. این روشدادن به نامزد موردنظر، ترغیب مییأ کمپین آشنا و برای ر 

شام برای جامعه زنان خانهسازی میپیاده ٬انتخابات ستندشود. به طور مثال  سته که در گروه نواحی پ ه ش  ٬دار و یا معلمین بازن
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ــتقیم تدوین می ــه و دیدار با این گروه را برنامهکنید. ابتدا برنامهچهار برنامه ارتباطی مس ــوری مانند جلس نید. در کریزی میای حض

شده توسط آنان در جلسه قبلیکنید که در آن به دغدغهای آنان پیامکی گروهی ارسال میمرحله دوم بر  پاسخی کوتاه  ٬های مطرح 

 دار و یا معلمینای باشد که این گروه از زنان خانهنوع پوشش تبلیغاتی شام باید به گونه ٬و مستقیم داده باشید. طی هفته تبلیغات

آنان را یا به صــورت  ٬حیطی شــام را در هر روز ببینند. در انتها از طریق مراجعه خانه به خانهحداقل یکی از تبلیغات م ٬بازنشــســته

 کنید.ی دادن به خود ترغیب میأ مستقیم و یا از طریق افراد داوطلب، به صورت انفرادی به ر 

رتباط هستید. اما برای اینکه خود را به آنان نیاز به گرفنت یک یا دو ا ٬برای اینکه نام و بخشی از شعارهای خود را به افراد بشناسانید

 تر هستید.  نیازمند دفعات ارتباط بیشرت و اثربخش ٬ی آنها را داشته باشیدأ ثابت کنید و آنان شام را باور کرده و در نهایت ر 

 

 :۵مترین 

شام خیلی بزرگ است؟ احتامل همراهی آنبه عنوان مثال، آیا جامعه رأی  ت؟ آیا برای گرفنت رأی، ها چقدر اسدهندگان پ 

 ها ارتباط برقرار کنید؟ با آن )باید بیش از یک بار (تعداد ارتباط

شدهرأی  سیج  شام تا چه حد ب ها حارض صندوق ها یادآوری کنید که پایاند؟ آیا باید بیش از یک بار به آندهندگان الف 

 شوند؟

آیا باید زمین را کامل برای حریف خود خالی کنید و انرژی و  دهندگان گروه ب حامی شــام نیســتند، امایأ رغم اینکه ر علی 

سعی می سوی خود جذب کنید؟ منابع خود را هدر ندهید؟ یا اینکه  سیار پرحجمی انجام داده و آنها را به  کنید تبلیغات ب

 گیرید و حدی از تبلیغات را بر روی این گروه انجام خواهید داد؟ یا راهکار سومی را در پیش می

دهندگان بالفعل دارد؟ آیا باید زمان و منابع بیشــرتی را ای انتخاباتی چگونه اســت؟ این فضــا چه تأثیری بر تعداد رأیفضــ 

 ها یادآوری کنید که رأی دهند؟دهندگان کنید و به آنرصف برقراری ارتباط با رأی
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 بر اساس ارزیابی شام از این عوامل:

 ن الف ارتباط برقرار کند؟دهندگاباید با رأی 5چند بار کمپین شام 

 دهندگان ب ارتباط برقرار کند؟کمپین شام چند بار باید با رأی 

 دهندگان پ ارتباط برقرار کند؟کمپین شام چند بار باید با رأی 

 

 دهندگان الف رضب کنید.دهندگان الف را در تعداد رأیتعداد دفعات ارتباط با رأی پنجم:

 دهندگان ب رضب کنید.دهندگان ب را در تعداد رأیأیتعداد دفعات ارتباط با ر  ششم:

 دهندگان پ رضب کنید.دهندگان پ را در تعداد رأیتعداد دفعات ارتباط با رأی هفتم:

 

 دهندگانتعداد ارتباطات روزانه با رأی :۶مترین 

 فوق را با هم جمع کنید. ۷و  ۶، ۵اعداد سطرهای  هشتم:

  مهلت قانونی تبلیغات انتخابات، تقسیم کنید.  6روز ۷را بر تعداد  ۹شده در سطر مجموع محاسبه نهم:

سطر  دهم: ست آمده در  ست که از روز آغاز تبلیغات تا روز قبل از انتخابات (، تعداد رأی۹عدد به د روز)،  ۷دهندگانی ا

 گرایانه است؟ ها ارتباط برقرار کنید. آیا عدد به دست آمده واقعباید هر روز با آن

																																																																				
 دهنده است که در ابتدای همین بخش توضیح داده شده است. یأ تعداد گرفنت ارتباط با ر هامن  »چند بار«منظور از  5

	 تواند انجام شود.روزه نخواهد بود و طی دوران کمپین می ۷دهندگان، شامل بازه یأ ها مانند دیدارهای خصوصی نامزد انتخاباتی با ر البته برخی از روش 6
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 ا داوطلبان کافی را برای رسیدن به این تعداد رأی در اختیار دارید؟آی 

 دهندگان، آیا وسایل ایاب و ذهاب کافی دارید؟در صورت پراکندگی جغرافیایی این رأی 

 ها را دارید؟آیا منابع الزم برای این فعالیت 

 دهنده چیست؟به نظر شام مؤثرترین راه ارتباط با این تعداد رأی 

 

 :۶و  ۵امون مترین توضیح پیر 

شام با ر  سه به یک. قرار یأ میزان متاس  شد. به طور مثال، دو به یک یا  شرت از دو گروه الف و ب با سیار بی دهندگان گروه پ باید ب

شرتین وقت و انرژی کمپین را روی ر  ست بی ساختار واقعی کمپین، هنگام برنامهیأ ا سنجش دهندگان بالقوه رصف کنید. در  ریزی و 

های جمعیتی را از برنامه خود حذف کنید. یا به اس میزان منابع کمپین و ســطح جغرافیایی، گاها الزم اســت شــام برخی گروهبر اســ

شاید طی  روز فرصت تبلیغات انتخاباتی،  ۷طور مثال، از هر منطقه، چند محله آن را پوشش دهید. این موارد را در نظر بگیرید که 

سانی  شام منابع باالی ان شهر و یا کمپین  شناختی که از  شد. لذا با توجه به  شته با و مادی برای پوشش همه مناطق را در اختیار ندا

های های بعدی روشدر بخش ریزی از پیش داشته باشید.ها نیز برنامهها را معین و برای این محدودیتیتوروستای خود دارید، اول

 ها خواهیم داشت. وشگیری را معرفی و در نهایت ارزیابی از این ر ارتباط
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شیوهفرایند ارتباط با رأی شامل  ست که کمپینها و فعالیتدهندگان  سیج دهندگان، ترغیب و بها برای برقراری ارتباط با رأیهایی ا

سیاسی در رسارس جدهند. کمپینانجام می آنانکردن پایگاه اصلی  ن دهندگاهای مختلفی برای ارتباط با رأیهان از روشها و احزاب 

ستفاده می سمدهندگان گرفته تا جشنوارهرسانی به رأیها و مراکز کمککنند: از کلینیکا شین هایی که در آنها و مرا ها نامزدها ما

 شورند!دهندگان را میرأی

شام برگزار میدهنیأ در ایران نیز نامزدهای انتخاباتی برای معرفی خود و جذب ر  سم  صورت منادین طی دگان، گاها مرا کنند و یا به 

 کنند! کشی در روستاها و شهرها، لوازم خانگی توزیع میقرعه

 دهندگان، به عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت:های کمپین شام برای ارتباط با رأیروش
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ی کمپین خود را انتخاب کرده و برنامه ارتباطی مؤثری را تهیه دهیم که بهرتین روش ارتباطی برادر این بخش، به شــــام آموزش می

 های مختلف است. برای این کار ابتدا مترین زیر را انجام دهید. های رشوع، مرور گزینهکنید. یکی از بهرتین راه

 

 دهندگانهای ارتباط با رأیشیوه :۷مترین

 ها چقدر است؟کند؟ فاصله زمانی بین این فعالیتیدهندگان چه مکمپین شام در حال حارض برای ارتباط با رأی 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

 نظر از برگزاری انتخابات، انجام داد؟ها را در متام طول سال، و رصفتوان این فعالیتآیا می 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

 یک مؤثرتر است؟ چرا؟های ارتباطی، کداماز بین این روش 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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شده بودند، از این روش  شام نامزد  شام را به ها استفاده کردند؟ کآیا نامزدهایی که پیشرت در حوزه انتخابیه  دام روش نظر 

  آن نامزد جلب کرده بود؟

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

 هالیست فعالیت :۸مترین

نید و ببینید آیا مواردی در لیســـت وجود دارد که دهندگان که در مترین قبلی تهیه کردید را مرور کهای ارتباط با رأیلیســـت شـــیوه

 ها را برای خود یادداشت کنید.ها استفاده منایید. این موارد را عالمت بزنید یا آنبتوانید از آن

 

 هاشیوه

ن را هندگادهای مرســــوم ارتباط با رأیبا توجه به قوانین انتخابات و نیز ابزار و امکانات تبلیغاتی موجود در جامعه، برخی شــــیوه

 توان بدین ترتیب ذکر منود:می

 پوسرت و برن 

 های عمومینشست 

 جشنواره، تجمع و مراسم 

 بیلبورد 

 ها و بروشورهابرگه 
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 دهندگانمتاس تلفنی با رأی 

 های انبوهارسال پیامک 

 ایتبلیغات روزنامه 

 با رهربان محلی بحث و گفتگو 

 های تلگرامی)و کانالهای اجتامعی (مانند صفحات فیسبوکی کمپین در شبکه 

 های سیاسیبیانیه 

 ای (رپورتاژ آگهی)اخبار رسانه 

 مراجعه خانه به خانه 

 رشت، کاله، نشان و کاالهایی از این دستتی 

 سایتوب 

 ویدئوهای اینرتنتی 

 ایمیل انبوه 

 زندگینامه مستند  

 های تبلیغاتیبسته 

 

خانوار  ۱۰۰توانید به کار بگیرید. در روستایی با ای فوق را میهروش ٬بنا به توسعه یافتگی و امکانات هر منطقه از کشور

ها در آخرین اولویت ٬های مجازیایجاد صفحات مجازی و یا کمپین در شبکه ٬که شهروندان آن دسرتسی به اینرتنت ندارند

گاها می با ر خواهند بود و  به ارتباط  خایأ توان آنها را از رده امورات اجرایی مربوط  رج کرد. برعکس، بحث و دهندگان 

نه خا به  نه  خا یا مراجعه  با رهربان محلی و  به حجم در اولویت ٬گفتگو  نا  لذا ب هد داشــــت.  های اول و دوم قرار خوا

 های فوق را انتخاب کنید. توانید روشمی ٬دهندگان و اندازه جغرافیایی حوزه انتخابیهیأ ر 
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 جدول زیر را تکمیل کنید.  :۹مترین 

 ثر را انتخاب کرده و در لیست زیر بنویسید. ؤ باط میدانی مپنج روش ارت 

 8علت 7)۵تا  ۱میزان کارایی (از  عنوان ردیف

۱    

۲    

۳    

۴    

۵    

 

 پنج روش ارتباط و تبلیغات مجازی، دیجیتال و نوین را انتخاب کرده و در لیست زیر بنویسید.  

 علت )۵تا  ۱میزان کارایی (از  عنوان ردیف

۱    

۲    

۳    

۴    

۵    

																																																																				
 بیشرتین ۵کمرتین و  ۱عدد  7

	مزیت باالیی برای کمپین شام دارد. ٬ای از این روش را در گذشته تجربه کردید یا بنا به میزان هزینه و سطح پوششدهید که چرا این روش موثر خواهد بود. آیا تجربهتوضیح  8
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 کنید را در لیست زیر بنویسید. روش ارتباطی که شام برای کمپین خود انتخاب می ۱۰ 

 علت )۵تا  ۱میزان کارایی (از  عنوان ردیف

۱    

۲    

۳    

۴    

۵    

۶    

۷    

۸    

۹    

۱۰    
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  .نخواهید کرد را در لیست زیر بنویسید ها استفادهپنج روش ارتباطی که قطعا از آن 

 علت عنوان ردیف

۱   

۲   

۳   

۴   

۵   

 

ساده سیار  سیاری به موفقیت کمپین خواهد کرد. طرد کردن افراد ب شود، کمک ب تر از جذب کردن گاها دانسنت آنچه که نباید انجام 

 ه و بیشرتین حد از جذب و برقراری ارتباط با افراد را داشته باشد.هایی را برگزینید که کمرتین میزان دافعآنها است. لیکن باید روش

موضوع شناخت و احاطه شام به روحیات مخاطبان در جامعه هدف، و نیز ارشاف شام به قوانین و ابزارهای جدید ارتباطی، در تهیه 

 های فوق، بسیار مفید است. کارآمد و موثر جداول و انجام دادن مترین

 ٬کلامت کلیدی ٬رسم الخط ٬هارنگ ٬سعی کنید یک محوریت واحدی از منظر شعارها ٬دهندگانیأ های ارتباط با ر روشهنگام اجرای 

رنگ و بوی واحدی از کمپین شــام را داشــته  ٬های انتخابیدر نظر بگیرید. به طوری که متام روش ٬عکس و ســایر منادهای تبلیغاتی

 باشند.  

 های مختلف، بیشرت توضیح داده خواهد شد.بندیها بر مبنای دستهخاب بهرتین روشدر بخش بعدی پیرامون شیوه انت
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اط با های ارتبدهندگان نیز دید راهربدی داشـــته باشـــید. روشریزی کمپین، باید نســـبت به ارتباط با رأیهای طرحمانند متامی جنبه

ها بستگی دارد. روش انتخابی شام برای ترغیب یا بسیج کردن آن های مورد نیازمیزان فعالیتو  دهندگانتعداد رأی، به دهندگانرأی

 کند.نیز بستگی خواهد داشت. این بخش شام را در تعیین بهرتین روش ارتباطی برای کمپین خود یاری می منابع موجودهمچنین به 
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 و رسدهای گرم ارزیابی تأثیر: روش

 دهند. های ارتباطی را نشان میشوند. این عبارات، اثربخشی روشدهندگان به دو دسته رسد و گرم تقسیم میهای ارتباط با رأیروش

 

 

 

 دهندگان دارند. های گرم، تأثیری طوالنی مدت بر رأیروش

، یا ن صحبت کنندهنگام شام با همرس خود درباره آ کنند، ممکن استها به ارتباط برقرارشده فکر میدهندگان احتامال تا ساعترأی

  کند. شوند و ذهن مخاطب را به خود درگیر میها تحلیل میبا اعضای خانواده متاس بگیرند و درباره آن پرسش کنند. این روش

 

 دهندگان دارند.های رسد، تأثیری زودگذر بر رأیروش

 گردند. دگان خیلی رسیع به زندگی پرمشغله خود باز میدهنشوند و رأیها به رسعت فراموش میاین روش
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 دهندگان، به فضای سیاسی محلی، محیط فرهنگی، و مخاطبان هدف بستگی دارد.های ارتباط با رأیتأثیر روش

شامر می ٬منونهبه عنوان  گرم و رسد بودن بر مبنای مخاطب هدف: صورتی یک روش گرم به  شبکه اجتامعی در  ه آید کیک کمپین 

انگیزی برای مخاطبش داشـــته باشـــد. از طرفی هنگامی که یک کمپین شـــبکه اجتامعی نتواند مخاطب محتوای خربی تازه و هیجان

یک روش رسد به حساب خواهد آمد. چرا که بیشرتین کاربر شبکه اجتامعی را جوانان تشکیل داده و هدف  ٬جوان خود را جذب کند

ی دهنده نتواند مخاطب مورد أ ارتباط گرفنت با جوانان اســت. مادامی که هر روش ارتباط با ر اصــلی اســتفاده از این روش ارتباطی، 

شام را به خود اختصاص  ٬شود. چرا که هر روش ارتباطیروش رسد محسوب می ٬نظرش را به خود جذب کند بخشی از منابع کمپین 

ارکرد خارج بوده و موجب هدر رفت منابع کمپین خواهد از ک ٬دهنده را به خود جلب کندیأ دهد و هنگامی که نتواند نظر ر می

شام تر  با ذکر مثال میشد. به طور دقیق ضای کانال تلگرامی  ضیح داد که وقتی تعداد اع ست ۱۰۰۰توان اینگونه تو اما عدد  ٬نفر ا

شدن محتوا شده زیر هر پست برای دیده  شان ٬ذکر  ست، ن شامست، دهنده گرم بنزدیک و یا بیشرت از این رقم ا ودن روش انتخابی 

اند. همچنین اگر هر روش آن محتوا را برای دیگر نزدیکان خود ارســــال کرده ٬کند که مخاطبان کانال تلگرامی شــــامچرا که بیان می

شود؛ چرا که شاخص کارکرد هر روش رابطه یک روش رسد محسوب می مخاطب جذب کند، ٬ارتباطی نتواند به میزان متناسب با خود

سمی خصوصی برگزار مییمی با تعداد جلب آراء رایمستق شام مرا ستید دهندگان دارد. به طور منونه اگر  درصد  ۱۰کنید و تنها توان

 شود. این روش، رسد محسوب می ٬ی بدهندأ دهندگان در آن مراسم را قانع کنید تا به شام ر یأ ر 

ها ورتی گرم خواهند بود که کمپین به تازگی رشوع به استفاده از آنتبلیغات پیامکی در ص گرم و رسد بودن بر مبنای تعدد استفاده:

شد صورتی که تبلیغات پیامکی، بیش از انداره توسط کمپین ،کرده با دهندگان را رسدرگم کند، این روش شود و رأی ارسالها اما در 

 رسد به شامر خواهد آمد. 

ها به طور ذاتی به دلیل کم کاربرد بودنشــــان توســــط جامعه ی روشدر بســــیاری مواقع برخ گرم و رسد بودن بر مبنای کاربرد:

سایت روش رسد محسوب شود. به طور منونه در ایران استفاده از ایمیل و یا پیگیری امور انتخاباتی نامزدها، از طریق وب ٬دهندهیأ ر 
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ها، ذاتا رسد محســــوب دارد. لذا برخی روشمندی به آن وجود نیا ممکن نیســــت و یا عالقه ٬آنها، هنوز برای بخش زیادی از جامعه

 شوند. می

ترین امور انتخاباتی در ایران اســــت. از توزیع پوســــرت و تبلیغات محیطی یکی از عادی گرم و رسد بودن بر مبنای محتوا و زمان:

یغاتی خود در سطح شهر و نامزدها اقدام به چسباندن و نصب پوسرتها و برنهای تبل ٬نخستین ساعات آغاز رسمی تبلیغات انتخابايت

دهندگان) یک امر کامال رسد یأ نصــــب پوســــرتهای تبلیغاتی بجز روز اول (به دلیل تازگی برای ر  ٬کنند. لذا در نگاه اولروســــتا می

و یا تا  ٬پوسرتی از عکس خود در لباس محلی چاپ کنید ٬شود. همین روش هنگامی که شام به عنوان یک کاندیدای زنمحسوب می

رش نکرده و بعد به یک ٬م تبلیغاتسو روز صب و یا منت سرتی ن تواند می ٬باره حجم باالیی از تبلیغات محیطی را انجام دهیدهیچ پو

 به خود مشغول کنید.  ٬دهندگان را در میان انبوه محتوای تکراری رقبایأ روشی کامال گرم محسوب شود و ذهن ر 

 ٬عکوس برای شام به همراه داشته باشد. تصور کنید به عنوان یک نامزد انتخاباتی زنتواند گرم باشد اما اثر مگاها روشی می تبرصه:

رشت و یا کاله به عنوان تبلیغات چاپ کنید و از اعضای جوان کمپین خود بخواهید از آن استفاده بخواهید عکس خود را بر روی تی

ای کامال عکس خواهد داشت. حتی در کالن شهری مانند تهران نتیجه ٬کنند. این شیوه در شهر و روستایی با ساختار مذهبی و سنتی

سال سکیت دخرتانکه ، هنگامی۱۳۸۴در  سنجانی حامی سوار ا شمی رف ست ٬ستاد انتخاباتی ها در  ٬جمهوری در آن دورهنامزد ریا

 حواشی در پی داشت که به نوعی مخرب بود.  ٬تبلیغاتی انجام دادند هرژ  خیابان
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ــد.   ٬های گرم و حتی رسدلذا همه روش ــام باش با توجه به درک و دانش خود، تعیین کنید که باید منطبق با ظرفیت جامعه هدف ش

ین حواشــی را برای کمپین شــام به همراه دهندگان و کمرتدر فضــای ســیاســی و فرهنگی فعلی، چه روشــی بیشــرتین تأثیر را بر رأی

شتخواهد  ست می. بدین منظور، باید توجه کنید که رأیدا شام اطالعات را معموال از چه راهی به د و اینکه  آورنددهندگان هدف 

  تر نیز هستند؟ های تازهآیا آماده پذیرش راه

 

 های رسد و گرمروش :۱۰مترین 

 کند را نیزها اســتفاده میهای دیگری که در لیســت نیســتند اما کمپین شــام از آنر کنید. روشهای ارتباطی زیر را مرو لیســت روش

اضـــافه کنید. برای هرعنوان بنویســـید که آیا روش گرم اســـت یا رسد؟ در چند کلمه علت گرم یا رسد بودن روش از دیدگاه خود را 

   تخابیه شام مربوط، و یا بر اساس تجربیات فردی شام باشد. بنویسید. ممکن است این علت به باورهای عمومی مردم در حوزه ان

 علت روش عنوان

   پوسرت و برن

   های عمومینشست

   جشنواره، تجمع و مراسم

   بیلبورد

   ها و بروشورهابرگه

   دهندگانمتاس تلفنی با رأی

   های انبوهارسال پیامک

   ایتبلیغات روزنامه
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   لیبحث با رهربان مح

های اجتامعی (مانند صــفحات کمپین در شــبکه
 های تلگرامی)فیسبوکی و کانال

  

   های سیاسیبیانیه

   ای (رپورتاژ آگهی)اخبار رسانه

   مراجعه خانه به خانه

   رشت، کاله، نشان و کاالهایی از این دستتی

   سایتوب

   ویدئوهای اینرتنتی

   ایمیل انبوه

   تندنامه مسزندگی

   های تبلیغاتیبسته

   

   

 

 

 ارزیابی تأثیر: انتخاب

باید توجه داشت که رسد یا گرم بودن یک روش، ممکن است از یک انتخابات تا انتخابات دیگر، و از یک کشور تا کشور دیگر، تغییر 

 ا در ذهن داشته باشید:موارد زیر ر ریزی و مدیریت منابع، باید کند. بنابراین، در هنگام تهیه راهربد، طرح
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تند و تر هستر و مستقیمهای گرم اکرثا شخصیروش تر خواهد بود.تر یا گرمکنندهتر باشد، ترغیبهرچه یک روش شخصی 

یک مکان واحد حضــــور فیزیکی دارند. این روشها، رأیدر آن نامزدها (یا داوطلبان کمپین)، در  هدف و  ها دهندگان 

ای را شــــکل دهند (در مقابل گفتگوی کنند تا در گفتگو رشکت کرده و ارتباط دوطرفهاری میدهندگان را یهمچنین رأی

های محلی در مناطق جغرافیایی کوچک مانند کنند). در انتخاباتطرفه، که در آن تنها نامزد یا داوطلبان صــــحبت مییک

سیار موثر و کارا خواهد بود. مردم باید بتوانند از  ستاها، این روش ب شام نیز پیام رو شام بحث و گفتگو کنند و  نزدیک با 

 خود را به آنان برسانید. 

ــتاوردهای آن برای کمپین بیشــرت خواهد بود.   ــد، دس ها به عنوان مثال، کمپینهر چه یک روش متمرکزتر و هدفمندتر باش

شیرینی توزیع مناینتوانند چادری را برای پذیرایی از مردم تهیه کنند یا بین آنمی صورت معلوم نیست کهها   د. اما در این 

دهندگان هدف کمپین باشند، بنابراین دستاوردها چندان زیاد نخواهند بود. نامزدهای انتخاباتی افراد حارض در برنامه، رأی

شهرها اقدام به برگزاری برنامه یأ آوری ر در مناطق مختلف ایران، گاها برای جمع ستاها و حتی  شام و پذیرایی در رو های 

ــورتیکنند، در حالی که در نهایت رشکتمی ــتند. در ص که ارتباطات به طور کنندگان در برنامه، لزوما حامیان آن نامزد نیس

توانید از منتخبین ها افزایش خواهد یافت. به طور منونه میدهندگان هدف برقرار شـــوند، اثربخشـــی آنمســـتقیم با رأی

 گرد هم جمع کنید.  سفیدان محلی رااصناف دعوت کرده و یا ریش

از آنجا که این روش بسیار شخصی و مستقیم است،  ر رسارس جهان، مراجعه خانه به خانه احتامال بیشرتین تأثیر را دارد.د 

ــامر میترین روش ارتباط با رأیگرم ــتدهندگان به ش ــس ــبی آید. نش ــیار مناس های عمومی با مردم نیز روش جایگزین بس

دهندگان متایلی ندارند که اعضـــای کمپین به خانه دهد و یا رأیکه رشایط عرفی اجازه منی هســـتند، به ویژه در مناطقی

 ها مراجعه کنند. آن

ست متام روش  ا به کار های رسد و گرم ر های انتخاباتی، ترکیبی از روشتقریبأ متامی کمپینهای رسد را کنار بگذارند. الزم نی

اند، منطقی اســت که شــام نیز این ی حارض در انتخابات، اقدام به توزیع پوســرت کردههای انتخاباتاگر متام کمپین گیرند.می
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اگر چه توزیع پوســرت در ســطح شــهر و روســتا ممکن  منونهکار را انجام دهید، حتی اگر روشــی رسد به شــامر آید. به طور 

ساب آید، اما معموال کمپین ست یک روش رسد به ح ست های انتخاباتی از هامن دقایق او ا لیه بامدادی که آغاز تبلیغات ا

کنند. چرا که در صــبح، از قبل تعیین شــده میهای مکانرشوع به توزیع و چســباندن پوســرت نامزدها بر روی دیوارها و یا 

صحبت می شعار و یا تبلیغاتی متفاوت دارند  شده و یا پوسرت،  کنند. لذا روشی که در ظاهر مردم درباره افرادی که نامزد 

ــامر می رسد به ــام برای آید، در روز اول تبلیغات نه تنها گرم بوده، بلکه از مهمش خواهد  »9ثیرگذاری اولیهأ ت«ترین ابزار ش

 بود. 

 

 شده در برابر دستاوردهای حاصلهارزیابی تأثیر: منابع رصف

به زمان و داوطلبان بیشرت، و بعضی  هاهستند. بعضی روش دهندگان، نیازمند تالش و رصف منابع بسیارهای ارتباط با رأیمتام روش

 ریزی راهربی نیاز دارند. همه این مواردها، به میزان خاصی پژوهش، اطالعات، و برنامهنیز به منابع مالی بیشرت نیاز دارند. متام روش

 در تبدیل یک روش گرم به رسد و یا بالعکس تاثیر دارند. 

هایی که های مرســــوم کمپین خود، و روشهای قبلی تهیه کردید، روشمترین دهندگان که درهای ارتباط با رأیبه لیســــت روش

خواهید در انتخابات بعدی و یا حتی در بازه زمانی بین دو انتخابات و به منظور ایجاد پایگاه حامیان به کار گیرید، فکر کنید. می

 ها را تعیین کنید. میزان منابع موردنیاز برای آن

 

																																																																				
9 First impression	
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به معنای  ۵به معنای کمرتین و  ۱کند. بندی میدهندگان را بر اساس پنج معیار رتبههای معمول ارتباط با رأیجدول زیر، برخی روش

 بیشرتین مقدار است. 

 معیارهای مورد استفاده عبارتند از:

 

 

 

 چه مقدار پول الزم است؟ :هزینه مالی

 به چه تعداد داوطلب نیاز است؟ :داوطلبان

 ها، چقدر زمان الزم است؟ریزی و انجام فعالیترای برنامهب :ریزیزمان و برنامه

 دهندگان درنظر گرفته شده است، تا چه حد رسد یا گرم است؟ تأثیر آن چقدر خواهد بود؟ فعالیتی که برای ارتباط با رأی :تأثیر

 دهنده ارتباط برقرار کند؟تواند در آن واحد با چند رأیاین فعالیت می :کارایی

 

معیارهای روش 
ارتباط با 
رأی دهندگان

تأثیر

زمان و 
برنامه ریزی

داوطلبانکارایی

هزینه مالی
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 کارایی دهندگان هدفتأثیر بر رأی ریزیزمان و برنامه داوطلب ه مالیهزین روش

 ۱ ۵ ۴ ۵ ۱ مراجعه خانه به خانه

 ۴ ۵ ۵ ۳ ۲ نشست عمومی

 ۵ ۳ ۴ ۳ ۵ پوسرت

 ۳ ۲ ۴ ۲10 ۳ متاس تلفنی

 ۵ ۲ ۲ ۱ ۵ پیامک

 ۴ ۲ ۴ ۱ ۲ های اجتامعیرسانه

 

 کند. بسته به فضای منطقه و تعدادای مذکور را در فضای خاص کمپین ارائه میهاین منودار، یک ارزیابی کلی از تأثیر و کارایی روش

 دهندگان هدف، این ارزیابی نیز تغییر خواهد کرد. رأی

 

  

																																																																				
کنند. این روش نیروی انسانی بسیار بسیار ط شده را برای مخاطبان خود پخش میدهند. بدین صورت که صحبتی از پیش ضبها، خدمات متاس تلفنی کامپیوتری ارايه میبرخی رشکت 10

 ثیرگذاری بسیار باالیی ندارد.أ طرفه بود مکامله، میزان تاندکی نیاز دارد، اما با توجه به یک
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 بندیارزیابی تأثیر: جمع

صور  هر کمپین باید از خود بپرسد آیا منابع (زمان، پول و داوطلبان) الزم برای اجرای بهرتین روش را در اختیار دارد یا تی خیر؛ و در 

  ؟ها را فراهم مناید یا نهتواند آنکه این منابع وجود نداشته باشند، آیا کمپین می

هایی که به منابع کمرتی احتیاج دارند. نکته گیرد که نیاز به منابع فراوان دارند، و هم روشهایی را به کار میهر کمپین هم روش

ا ها ر توان آندهند و با منابع موجود میده قرار دهید که نتایج موردنظر را به دست میهایی را مورد استفااصلی این است که روش

 به شکل مؤثر اجرا کرد.

ــتفاده همزمان از روش ــین کنید طوریســعی ٬هادر هنگام اس های هدایتی و هم بخش ٬از آنها بهره بربید که به مانند اجزاء یک ماش

مخاطب را دچار پریشانی  ٬برنامه از بسیاری از ابزارهاوی را روشن کرده باشید. استفاده بیمحرکه را داشته باشید و هم مسیر پیش ر 

باید فکر کند. پس بیشــرت از اینکه خود روش مهم  ٬بیشــرت از اینکه درباره شــام بشــنود و ببیند ٬دهنده بالقوهیأ کند. ر در انتخاب می

یک  توانید به عنوانکند. شام میو یا پیامک انتخاباتی را گرم و یا رسد میتر است. و محتواست که یک پوسرت محتوای آن مهم ٬باشد

سی به مانند عکس ٬نامزد انتخاباتی زن سرت تبلیغاتی خود عک سنامهدر پو شنا سی در لباس های  ستفاده کنید و یا عک ای و پرسنلی ا

اما عکس اول تنها این پیام را به  ٬رار خواهند گرفتها به یک اندازه در دسرتس مردم قمحلی شهر و روستای خود. هر دوی این طرح

شده شام نامزد انتخابات  شام به باورها ٬اید. اما عکس دوم عالوه بر اعالم نامزدی در انتخاباتآنان خواهد داد که  رسوم و  ٬اهمیت 

شهرها و روستاهایی که حساس یت قومی و مذهبی باالیی برقرار اصالت و افتخار به بومی بودنتان را نشان خواهد داد. هر چند در 

شیوه ٬است ستفاده از این  شهری مانند ارومیه که حساسیت ٬هاباید در ا شید. به طور مثال در  شته با های رعایت همه جوانب را دا

شهروندان ترک و کرد وجود دارد شان ده ٬قومی باالیی مابین  سته به هر دو قومیت ن ستقل از/ و واب ست خود را م ید و طبعا بهرت ا

ــنتی آذری ــرتهای تبلیغاتی خود از حامیانی در هر دو لباس س ــال پیامک زبانها و کردزباندر پوس ــتفاده کنید. و یا هنگام ارس ها اس

     از زبان آذری و کردی به صورت همزمان استفاده کنید. ٬انبوه
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ها را بر اســــاس توانید برخی روشمبود منابع، میها را نباید برای کل مناطق جغرافیایی اجرا کنید. در صــــورت کلزوما متامی روش

ـــیم ـــناختی، فقط برای برخی از مناطق و گروهبندی جغرافیایی و یا جمعیتتقس ـــام کمک ش های هدف اجرایی کنید. این کار به ش

به این مهم  های بازخوردی هر روش،کند تا در صــــورت عدم تجربه در کار کمپین، هنگام اجرای یک روش، با اســــتفاده از دادهمی

شرتین منابع را بر روی آن بگذارید.  شرت بوده که طی روزهای باقی مانده تا پایان تبلیغات، بی شی کدامیک بی برسید که میزان اثربخ

شان، های دیگر، رضورت اجرا منودنو دیگر روش رای شهرها و برخی روستاها)سایت (بها مانند نصب پوسرت و یا وبالبته برخی روش

  ست. مترین زیر به شام برای سنجش رضورت هر روش، کمک خواهد کرد. ا معلوم شدهاز پیش 

 

 شده در برابر دستاوردهای حاصلهمنابع رصف :۱۱مترین 

 هاییهای مرســوم کمپین خود، و روشهای قبلی تهیه کردید، روشدهندگان که در مترینهای ارتباط با رأیلیســت روش .۱

شده رو و معیارهای ارائهتور کار قرار گیرند را مرور کنید. بر اساس فضای فرهنگی و سیاسی انتخابات پیششام باید در دس که به نظر

تا  ۱ها را تعیین کنید. از مقیاس ها و همچنین دســـتاوردهای هر یک از آندر منودار زیر، میزان منابع موردنیاز برای هر یک از روش

دهنده بیشــرتین مقدار اســت. در ســتون آخر، تعیین کنید که آیا روش نشــان ۵ن مقدار و دهنده کمرتینشــان ۱اســتفاده کنید، که  ۵

موردنظر کامکان باید به کار گرفته شــود یا خیر. در صــورتی که جواب مثبت اســت تیک بزنید و در صــورتی که نیاز به کنار گذاشــته 

 شدن روش وجود دارد، از عالمت رضبدر استفاده کنید.

 

زمان و  اوطلباند هزینه مالی وشر 
 ریزیبرنامه

تأثیر بر 
 دهندگان هدفرأی

حفظ یا  کارایی
 حذف؟

       پوسرت و برن
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       های عمومینشست

       جشنواره، تجمع و مراسم

       بیلبورد

       ها و بروشورهابرگه

       دهندگانمتاس تلفنی با رأی

       های انبوهارسال پیامک

       اینامهتبلیغات روز 

       بحث با رهربان محلی

ــه بک ــــ ین در ش پ م ــای ک ه
حات  ند صــــف مان اجتامعی (

ــال ــان ــای فیســــبوکی و ک ه
 تلگرامی)

      

       های سیاسیبیانیه

ای (رپورتــاژ اخبــار رســـــانــه
 آگهی)

      

       مراجعه خانه به خانه

ـــــان و تــی رشت، کــاله، نش
 کاالهایی از این دست

      

       ایتسوب

       ویدئوهای اینرتنتی

       ایمیل انبوه

       زندگینامه مستند
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       های تبلیغاتیبسته

       

       

 

 

ساس تحلیل .۲ ست نهایی روشبر ا ستاوردها، لی شام در های گرم در برابر رسد و منابع در برابر د های ارتباطی که کمپین 

رده و ببینید که در چه صورت یک روش ممکن است از تفاده خواهد کرد را بنویسید. به دالیل خود فکر کها اسانتخابات آینده از آن

 .گرم به رسد تبدیل شود

۱................................................................................................................................................................................................................... 

۲................................................................................................................................................................................................................... 

۳................................................................................................................................................................................................................... 

۴................................................................................................................................................................................................................... 

۵................................................................................................................................................................................................................... 

۶................................................................................................................................................................................................................... 

۷................................................................................................................................................................................................................... 

۸................................................................................................................................................................................................................... 
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 ارزیابی زمانی :۱۲مترین

دهندگان، در چه بازه و تاریخ زمانی پیش یأ های ارتباط با ر قانون انتخابات را خوانده و بر اساس آن تعیین کنید که هر کدام از روش

 از انتخابات، قابل اجرایی شدن دارد. دو روش به طور منونه حل شده است. 

 بازه زمانی چه چند روز روش

 هفته پایانی انتخابات روز ۷ پوسرت و برن

   های عمومینشست

   جشنواره، تجمع و مراسم

   بیلبورد

   ها و بروشورهابرگه

   دهندگانمتاس تلفنی با رأی

   های انبوهارسال پیامک

   ایتبلیغات روزنامه

   بحث با رهربان محلی

نند صــفحات های اجتامعی (ماکمپین در شــبکه
 های تلگرامی)فیسبوکی و کانال

  

   های سیاسیبیانیه

   ای (رپورتاژ آگهی)اخبار رسانه

   مراجعه خانه به خانه
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   رشت، کاله، نشان و کاالهایی از این دستتی

 از روز رشوع کمپین روز ۱۲۰ سایتوب

   ویدئوهای اینرتنتی

   ایمیل انبوه

   امه مستندنزندگی

   های تبلیغاتیبسته
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ستامتیک بین کمپین انتخاباتی و رأی سی صی و  شخ ست. این روش معموال در مراجعه خانه به خانه، نوعی ارتباط  دهندگان هدف ا

جعه خانه به خانه بیشــرتین بازدهی و مرا گیرد.ی آنها مهم اســت، توســط نامزدها و داوطلبان مورد اســتفاده قرار میأ مناطقی که ر 

تر اســـت و احتامال هم برای های دیگر شـــخصـــیدهندگان دارد. این روش از اکرث روشهای ارتباط با رأیتأثیر را در بین متامی روش

ن صــحبت ی آ ســاز دهندگان ارزشــمند و ســازنده خواهد بود. لذا در این بخش درباره این روش و شــیوه پیادهکمپین و هم برای رأی

 خواهیم کرد.

11 

																																																																				
11 BJP candidate Hina Bhat talks to women during her door-to-door campaign for the upcoming assembly election, in Srinagar. 2014 [Source: 

https://goo.gl/7CfJJz ] حنا بات، نامزد حزب بی جی پی هنگام مراجعه خانه به خانه برای انتخابات مجلس سال ۲۰۱۴ در شهر رسینگر در جاموکشمیر هندوستان 
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 آوریم؟چه به دست می

 :دهد تامراجعه خانه به خانه به کمپین امکان می

 

 

 

 

 

 

 

.نواحی حامیت خودرا دقیق تر بشناسند و اطمینان حاصل کنند که رأی دهندگان مورد نظر در روز انتخابات عمال رأی خواهند داد

.روابط قدرمتندی را با رأی دهندگان گروه الف برقرار و نسبت به جذب رأی دهندگان اقناع پذیر گروه پ اقدام کنند

.به رأی دهندگان نشان دهند که فعال هستند و به نیازهای آن ها اهمیت می دهند

.پیام خود را آزمون کرده و درک بهرتی از مسائل مهم رأی دهندگان به دست آورند

.نظرات، پیام ها، و خواست های رأی دهندگان را دریافت کرده و آنها را در جهت ارزیابی و سمت دادن به شعارها و پیام ها استفاره می کند
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 :کند کهنین مراجعه خانه به خانه به مردم این حس را القاء میچهم

 

 

 

 

 چگونه مراجعه کنیم؟

 به طور کلی دو نوع مراجعه خانه به خانه وجود دارد:

کند تا مسائل مهم آنان را شناسایی کرده و نظر دهندگان مراجعه مین روش، نامزد مستقیام به رأیدر ای مراجعه پیامیشی: 

ـــی معموال مدتآن ـــوند. مراجعه پیامیش ها قبل از انتخابات و یا در بین انتخابات مختلف انجام ها را درباره خود جویا ش

 ار، سطح پوشش بسیار باال خواهد بود. شود. طبعا در بسیاری روستاها با توجه به تعداد اندک خانو می

.نسبت به نامزد و برنامه های او شناخت خوبی دارند

.نامزد پس از پیروزی نیز در دسرتس آن ها خواهد بود

.رابطه ای نزدیک با قدرت دارند

.دیده شده اند و یک مهره احتاملی قدرت، برای آنان ارزش قائل شده

.در قبال رأی دادن به این نامزد، حس مسئولیت دارند
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کند تا پیام کمپین و نامزد انتخاباتی را به دهندگان محلی دیدار میدر این روش، افراد داوطلب با رأی مراجعه ســــتادی: 

های های مجلس و یا شهرهای بزرگ که محدودیتها را ترغیب به حامیت مناید. این روش برای انتخاباتها برساند و آنآن

 شود، بسیار مفید است. مانی و وسعت جغرافیایی مانع از مراجعه خانه به خانه نامزد انتخاباتی میز 

 

 ریزی کنیم؟چگونه برنامه

ریزی و رصف منابع فراوانی دارد. ســازی آن نیاز به برنامهتواند بســیار اثربخش باشــد، اما پیادههر چند که مراجعه خانه به خانه می

 نجام این روش به موارد زیر نیاز دارند:اعضای کمپین برای ا

تعداد زیادی داوطلب (با توجه به مســــائل عرفی و عقیدتی در صــــورتی که یکی از اعضــــای تیم مراجعه زن باشــــد،  

 دهندگان احساس راحتی و مشارکت بیشرتی خواهند داشت)رأی

زا (همیشــــه یط احســــاســــی و تنشهای ارتباطی، نوع پوشــــش، زبان بدن و کنرتل بر رشاآموزش داوطلبان به شــــیوه 

 تحت هر رشایطی،دهند. باید از افراد داوطلب بخواهید که کنندگان نشــان منیشــوندگان، روی خوشــی به مراجعهمراجعه

افراد گروه از پوشـــش هم ســـطح با آن منطقه باید محرتمانه و بدور از تعصـــب و تنش با مخاطبان خود ســـخن بگویند. 

 .)برخوردار باشند

 .افراد آشنا به هر محله را در هامن محله به کار بگیرید ٬بندی داوطلبانسیمهنگام تق 

شهرها و روستاهایی با چند ترکیب قومی و مذهبی متفاوت  افراد داوطلب از هامن عقیده و گویش و قومیت را برای  ٬در 

 .هر منطقه استفاده کنید
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شناختی را تحت بندی جمعیتجغرافیایی و یا تقسیم حتام حداقل درصد مشخصی از همه مناطق ٬ریزیدر هنگام برنامه 

 .پوشش قرار دهید

رهربان فکری و افراد برجسته مانند خانواده شهدا و جانبازان  ٬سفیدان محلیبرای رشوع در مراجعه پیامیشی از خانه ریش 

ــتادی ابزارهای متاس نفوذ باالیی  از مناطقی رشوع کنید که در آن دیگر ٬و یا نخبگان رشوع کنید. برای رشوع در مراجعه س

 اینرتنت و مواردی از این دست محروم است.   ٬ای که از داشنت بیلبوردهای تبلیغاتینداشته. مثال مناطق حاشیه

 .های دو و حداکرث سه نفرهبندی افراد داوطلب در گروهتقسیم 

شخص طی روز از متام های داوطلب ( هر محله را به یک رسپرستعیین رسگروه برای هر تعداد از گروه  سپارید که آن  ت ب

ها در متاس باشــــد. این فرد باید توانایی باال در پشــــتیبانی های داوطلب در محله خود به طور مرتب بازدید و با آنگروه

 فکری و عملیاتی داشته باشد.)

ساعتبرنامه زمان  ه منزل آنان مراجعه نکنید. هایی که مردم در حال اسرتاحت هستند، ببندی و کارآمد (از عرص به بعد و 

 عرص باشد) ۵صبح تا  ۹واند تبه طور منونه و معمول با توجه به فصل و ساعات تاریکی، بهرتین زمان برای مراجعه می

 گیرییأ تهیه لیست تعداد خانوارهای حوزه ر  

 های ناحیه مورد مراجعهها و محدودهنقشه خیابان 

 .های معمول یا دشوار یاری کندح کردن پرسشکنندگان را برای مطر اطالعاتی که مراجعه 

 منترشات کمپین به همراه اطالعات متاس 

ــازوکاری برای جمع  ــائل مهم برای آنآوری اطالعات درباره نظر رأیفرم بازخورد یا س ها، به همراه اطالعات دهندگان و مس

 .خواهند کمک مالی یا کار داوطلبانه کننددهندگانی که میرأی
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 12.کنندگان بر اساس آن بدانند باید چه بگویند و چه اطالعاتی را گردآوری کنندخانه به خانه که مراجعهمنت مراجعه  

کنند، و دهند داوطلبان از ســوی کدام کمپین فعالیت میرشت، و ســایر اقالم تبلیغاتی کمپین که نشــان مینشــان، کاله، تی 

هایی که قلب سکونت طرفداران ها در اماکن عمومی یا محلهنشوند (اگر پوشیدن آ منجر به افزایش حامیت از کمپین می

 .در پی نداشته باشد) و یا حساسیتی رقبای شامست، خطر

دهند که توانایی خواندن و نوشــــنت ندارند. به همین دلیل و برای دهندگان را افرادی تشــــکیل مییأ بخشــــی از جامعه ر  

سوء صندوقجلوگیری از  ستفاده افراد، پای  صویر زیر تهیه و آن را در اختیار افراد قرار یأ های ر ا ، کارت کوچکی را مانند ت

 شود. هایی که اسم شام مشابهت اسمی با دیگر نامزدها را دارد، بسیار توصیه میدهید. این کارت همچنین در انتخابات

 

 

  

																																																																				
 ن منت آمده است.ای از ایمنونه  در بخش بعدی، 12



	ارتباط با رأی دهندگان	|	45
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 چه بگوییم؟

 باید موارد زیر درنظر گرفته شود:کند، در مراجعه پیامیشی که خود نامزد اقدام به متاس مستقیم با افراد می

 

 ای کالن خودداری کنید. هاز صحبت کردن پیرامون موارد کلی و سیاست 

ایده و  ٬های خود برای آن منطقهمســــایل هر منطقه از حوزه انتخابیه خود را به تفکیک از قبل تهیه و پیرامون برنامهســــعی کنید 

 ٬کنندبیشـــرتین نکاتی را که مطرح می ٬هنگام مواجهه با یک کاندیدای زن ٬وهدهندگان زن بالقیأ طرحی داشـــته باشـــید. معموال ر 

رغم جمعیت باالی دخرتان روید. در آنجا علیای شهر میپیرامون مسائل حوزه زنان و دخرتان است. تصور کنید به یک منطقه حاشیه

شام باید از قبل امکانات ورزشی مخصوص بانوان و یا معابر امن برای عبور و م ٬در حال تحصیل ساعات تاریک وجود ندارد.  رور در 

شته شیداین نیازها را بررسی کرده و برای رفع آنها طرحی آماده دا ست ٬با ضح و دقیق به خوا صورت وا سخ تا بتوانید به  ها افراد پا

   دهید.

 

 .های خود را ارائه دهیدبرنامه 

صحبت مییأ که با ر هنگامی شنیدن  ٬کنیددهندگان  ستور  ٬های آنانصحبتپس از  پیرامون آنچه که برای پس از کسب کرسی در د

با بیانی ساده و ابتدا ایده خود را گفته و سپس در چند جمله پیامدها و مزایای آن ایده  ٬صحبت کنید.  کوتاه ٬ایدکار خود قرار داده

رشیح کنید. پس از بیان مزایابرای آن رای دهد را دهنده را پوشش مییأ های و نیازهای ر دغدغه ٬هایی که این ایدهبخش ٬دهنده را ت

سب با آن در ذهن دارد شام و اینکه اگر راه کاری متنا سپس از او بخواهید تا نظرخود را پیرامون ایده  شام در میان  ٬برشمرید و  با 

ای که کرد و برای تحقق ایده بگذارد. این گام، یعنی اینکه او در ایده شــام ســهیم اســت و خود را نزدیک به تفکر شــام حس خواهد

شرتکا درباره صحبت کردیدم شد. در پایان جمعیأ به ر  ٬اش  شام ترغیب خواهد  شید و با دادن به  شته با بندی از بحث کوتاه خود دا
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ی أ شــام ر دهنده بالقوه به یأ کنید که آن ر خواهید و ابراز امیدواری میاز او می »ی شــام و با کمک یکدیگر...أ با ر «جمالتی همچون 

 دهد.   

 

 

 

 

 .گویی)دور از بزرگه ها صحبت کنید (گفتار ساده و ببا زبان خودشان با آن 

سیاست ٬در یک روستا به عنوان نامزد سخن میبه مانند  صحبت نکنید. از کلامت قابل درک و  ٬گویندمداران که در جلسات رسمی 

 پرهیز کنید. ٬آیدگویی و یا ذکر مواردی که غیررسمی به نظر میهاز بذل ٬ساده با بیانی شیوا استفاده کنید. اما درعین حال

 

.ابتدا ایده خود را بیان کنید

.مزایای آن را در چند جمله بگویید

توضیح دهید که این مزایا چه بخشی از نیاز های آن افراد را 
.پوشش می دهد

.بخواهید که نظرشان را پیرامون ایده شام بگویند

اشد، در نهایت در جمع بندی که به طور منونه شامل این جمالت ب
»...با رای شام و با کمک یکدیگر«: بحث را خامته دهید
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 .بخواهید درباره خودشان و نیازهایشان با شام گفتگو کنند مشکالت شخصی افراد را جویا شوید و 

شهرها و روستاهایأ بسیاری از دغدغه جامعه ر  شغل ٬دهندگان در  ن مجلس معیشت و اقتصاد برای منایندگا ٬بیان مسائل مربوط به 

برای نامزدان شورای شهر و روستا است. پیرامون این مسائل پرسش کنید و به  ٬و امور مربوط به شهرداری و امور عمرانی و مجوزها

ــهرداری گلهیأ طور مثال اگر ر  ــد در ش ــتنددهندگان از کارمندان فاس ــبز محله ٬مند هس ــای س ــفالت و فض ــعیت آس ــان و یا از وض ش

ضی شهرداریخود برای تغییر و رفع آن دغدغه هایاز ایده ٬اندنارا ساد در  ضل ف سخن بگویید. مثال بگویید برای حل مع برنامه  ٬ها 

 برد.ای را از بین میهای سلیقهگیریهای اتوماسیون اداری است که بسیاری از تصمیمشام استفاده از سیستم

 

 .ست، خودداری کنیدهایی که عملی کردن آنها خارج از توان شامها و وعدهاز دادن قول 

ــهر و منایندگی مجلس مشــخص و معین اســت. در حوزه اختیارات خود صــحبت کنید و از دادن  ــورای ش حوزه اختیارات اعضــای ش

های متوالی پرهیز کنید. شام باید اعتامد مردم را برای دوره ٬توانید داشته باشیدهایی که در اجرا و یا عدم اجرای آن نقشی منیوعده

 . جلب کنید

 

 .هایشان، با آنها همدردی کنیدهنگام بیان مشکالت و دغدغه 

اس گوید. برای ایجاد حس احسیک دخرت جوان با شام درباره مشکالتش پیرامون نبود فضای فرهنگی مانند کتابخانه و غیره سخن می

فع همین مشــکالت و معضــالت که هم ســن آن دخرت بودید ســخن گفته و بگویید که برای ر از مشــکالت خود در هنگامی ٬همدردی

دهندگان بقبوالنید که شام مناینده آنها برای پیگیری رفع این مشکالت یأ به ر  ٬است که نامزد انتخاباتی شدید. با سخنانی از این دست

در انتخابات باید ریشه در رفع معضالت حوزه انتخابیه داشته باشد تا چرا که دغدغه مشرتکتان است. دالیل حضور شام  ٬خواهید بود

    مردم را به این باور برساند که شام درکی از معضالت جاری دارید.
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 .از منتخبان قبلی و نامزدهای فعلی، بدگویی نکنید 

 ٬حتی اگر به دلیل عملکرد ضـــعیف فرد منتخباند. لذا ی دادهأ های قبلی به منتخب و یا منتخبان فعلی ر در دوره ٬دهندگانیأ اکرث ر 

شندأ از ر  شده با شه نگاهتان رو به جلو و متمرکز بر  ٬ی قبلی خود رسخورده  ستفاده کنید. همی ضا برای تحریف ا شام از آن ف نباید 

ستبرنامه سیا شد. البته ذکر  صمیمهای خود با شده و از نها و ت شهر و روستای فعلی گرفته  شورای  شام غلهایی که توسط  ط ظر 

شهرراه کاری تازه ٬های غلطمستثنی خواهد بود. اما برای آن تصمیم ٬بوده شورای  شهردار محبوب  ٬ای ارائه دهید. اگر اعضای قبلی 

روی برنامه آتی  ٬توانید ضــمن انتقاد از آن تصــمیممی ٬برکنار کرده بودند… و کارآمدی را بنا به دالیل مختلف از جمله ســیاســی و 

 مانور دهید.  ٬بازگرداندن دوباره آن فرد به کرسی شهرداری خود برای

 

 .های قومی، مذهبی و فکری مخاطبان را درک کرده و در نظر بگیریدحساسیت 

از چند ترکیب قومی و مذهبی تشکیل شده باشد. از بیان مواردی که موجب  ٬ایدممکن است شهر و یا روستایی که در آن نامزد شده

شود  سیت  سیت ایجاد حسا شهر و روستایی که حسا شهروندان ترک در  خودداری کنید. اینکه مثال با لباس محلی کردی بخواهید با 

 هایخواهید به دیدار خانوادهدیدار کنید. یا نامزد انتخاباتی زن هســــتید که با پوشــــش مانتو رنگی و رورسی می ٬قومی وجود دارد

 13  مذهبی و یا متدین شهر بروید. ٬سنتی

های از پیش تعیین شده استفاده کنید. متنی را تهیه و آن را در اختیار افراد داوطلب قرار دهید تا بر اساس از منت عه ستادیدر مراج

ــند، داوطلبان را ریزی کنند. درصــورتی که منتآن بتوانند مبنای گفتگوی خود با مخاطبان را پی های مراجعه به خوبی تهیه شــده باش

 دهندگان ارتباط برقرار کرده و پیام یکسانی را منتقل کنند. کنند تا با رأییاری می

																																																																				
دهندگان است. لذا یأ کید بر تناسب و هامهنگی میان پوشش با ساختار اجتامعی و عقیدتی ر أت ٬تشویق یه رفتار دوگانه نیست. منظور از طرح این بخش ٬هدف از طرح این مثال13 

 اعضای داوطلب کمپین رشایط اجتامعی و عرفی را رعایت کنید.  چه خود به عنوان نامزد انتخاباتی و چه ٬های افرادشود که هنگام مراجعه به خانهتوصیه می



	ارتباط با رأی دهندگان	|	49
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

دهنده ارتباط برقرار کند و یک نفر نیز اطالعات را ای که یک نفر با رأیمراجعه توســــط دو نفر انجام شــــود، به گونه 

 .یادداشت مناید

سیت  سا سته به ح ست که یکی از مراجعهب شد، زیرا رأیهای محلی، بهرت ا صورت احساس کنندگان زن با دهندگان در این 

راحتی بیشــرتی خواهند داشــت. در برخی شــهرها و روســتاها که رشایط عرفی و عقیدتی بســیار زیادی حاکم اســت، تیم 

 14 کمپین شام با حواشی کمی مواجه خواهد بود. …) کننده اگر از محارم باشند (زن و شوهر، برادر و خواهر و مراجعه

کنندگان آموزش داده شــــود که وارد مشــــاجره با و محرتمانه رفتار شــــود؛ باید به مراجعه کنندگان مؤدبانهبا مراجعه 

 .ای شکل گرفت مؤدبانه محل را ترک کننددهندگان نشوند، با احرتام برخورد کنند، و اگر مشاجرهرأی

 .مراجعین، در به کار بردن لحن، لغات و زبان بدن، باید مهارت داشته باشند 

هنگام حرف زدن با عضــو دیگر گروه هامهنگ باشــند و حرف یکدیگر را قطع  ه کمپین و عضــو یک گروه،به عنوان منایند 

 دهندگان پرســشیأ تواند درباره معضــالت ســخن بگوید و دیگری درباره شــعارهای کمپین. یک نفر از ر نکنند. یک نفر می

 کند و دیگری یادداشت برداری.

  

 مراجعه خانه به خانه: نتم

 ها:منت

 .اید در زمان کوتاهی قابل ترشیح باشندب 

 .کنددهندگان را تسهیل میادبیات ساده و حتی تصاویری دارند که ارتباط مؤثر با رأی 

																																																																				
بلکه مردم هنوز مراجعه خانه  ٬اما در بسیاری از نقاط کشور نه تنها رشایط عرفی و عقیدتی حادی غالب است ٬اگر چه فرهنگ سازی پیرامون کار حرفه ای از اهداف این دروس است 14

 اند.ها را تجربه نکردهبه خانه از سوی کمپین
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 .دهندگان نیز امکان سخن گفنت داشته باشندای که رأیباید امکان برقراری ارتباطات دوطرفه را فراهم آورند، به گونه 

کنند تا در ذهن بیان میبه صـــورت واضـــح و شـــمرده  را یابند؛ داوطلبان این نامان میشـــوند و پایبا نام نامزد رشوع می 

 .دهندگان جای گیرندرأی

اگر شــخص داوطلب  ٬ای و احتاملی وی را به کار بربند. به طور مثالداوطلبان باید نام کامل نامزد به همراه پیشــوند حرفه 

  رضوری است.  »رتدک«ذکر کلمه  ٬پزشک و یا دارای مدرک دکرتا است

شدهنگامی  سلط ٬تانگروهخود و هم ٬که منت مراجعه تهیه  سئولیت توضیح هر بخش از  ٬تان در هر موضوع به میزان ت م

 آن را بر عهده بگیرید. 

 

 ساختار کلی منت برای مراجعه خانه به خانه داوطلبان 

 جمله آغازیناول: 

 پرسی کنید.  نه به خانه بود احوالگوی شام در مراجعه خادبانه با شخصی که پاسخؤ م

 معرفی خوددوم: 

 اید.سپس خود را معرفی و به آن شخص بگویید که از طرف چه کسی و به چه دلیل به درب خانه او مراجعه کرده

 درباره شخص نامزدسوم: 

 ا ذکر کنید. او ر  15ای و سوابق کاری و گاها وابستگی فامیلیحرفه ٬به صورت خالصه و تیرتوار عناوین تخصصی

 معضالت و مشکالت حوزه انتخابیه چهارم: 

معضالت و مشکالت شهر و روستای خود را از مقام یک شهروند عادی بیان کنید و سپس از انگیزه خود برای همکاری با کمپین این 

 نامزد انتخاباتی در جهت رفع این مشکالت سخن بگویید. 

																																																																				
اید. طبیعی است که باید از این مزیت نامزد انتخابات شده ٬های رسشناس و محبوب  شهر و یا روستای خودبه طور منونه ممکن است شام به عنوان دخرت و یا همرس  یکی از چهره 15

 وابستگی  خانوادگی خود بهره بربید. 
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 شعار و اهداف ٬هادرباره ایدهپنجم: 

 گام بعدی است.  ٬ها و شعارهایی که در جهت رفع معضالتی که در بند قبلی به آن اشاره شدیدهطرح ا

 برداریدهنده و یادداشتیأ پرسش از ر ششم: 

اش و های شــخصــیاز او بخواهید درباره نیازها و ایده ٬دهنده از هدف و بیان و طرح مســاله شــام آگاه شــدیأ حال که ر  

صحبت وی را همچنین دیدگاهش نسبت به کم سخن بگوید. به خوبی و با احرتام گوش فرا دهید و  پین و نامزد انتخاباتی 

 قطع نکنید. 

صحبت  شامهای وی یادداشتاز  سوال  سواالت مربوط به  ٬برداری کرده و از او بخواهید که به چند  کوتاه پاسخ دهد. این 

برداری از او برای این کار اجازه ســت. پیش از یادداشــتدهندگان اســت که در ادامه همین مبحث آمده ایأ فرم ارتباط با ر 

صحبت شخص بداند از  شتبگیرید. اینکه  صحبتبه او این حس را القاء می ٬کنیدبرداری میهای او یاددا هایش کنید که 

 های ادبی را رعایت کند. چهارچوب ٬شود که به صورت ناخودآگاهبرایتان اهمیت دارد و همچنین باعث می

 تطبیق نیازها با شعارها هفتم:

سخنش را بیان کردهنگامی شونده دیدگاه و  شعارها و اهداف کمپین ٬که فرد مراجعه  ای را ایجاد کنید. به رابطه ٬میان نیازهای او و 

 هایی از نیازهای او را پوشش خواهد داد. به او بگویید که کمپین شام چه بخش ٬بیانی دیگر

 تبلیغاتیدرخواست و تحویل بسته هشتم: 

ـــام بایدمحوریت حرف »ما«کلمه  ٬بندیدر بخش انتهایی و جمع  ـــد های ش ـــام و مراجعه ٬»ما«. منظور از باش ـــونده ش ش

ـــتید. به بیانی دیگر هنگام جمع توانیم با کمک هم در جهت بهبود ما می«به طور منونه به او بگویید که  ٬بندی بحثهس

اید قبوالند که شام او را جزئی از کمپین خود محسوب کردهگفتار به مخاطب می استفاده از این نوع »رشایط گام برداریم.

 های مشرتک و اهداف مشرتکی دارید. دغدغه ٬شود که شام نیز به مانند اوای میو همچنین برای او تاکید دوباره
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شامل بروشورها و موارد تبلیغاتی دیگر است را   سته تبلیغاتی که  شام باید ب ر به مخاطب خود بدهید. اگر ددر این بخش 

ها و درگیر دیدن نوشته ٬های شامممکن است آن مخاطب به جای توجه کامل به حرف ٬همه مراحل قبلی این کار را بکنید

شخص پس از خداحافظی  ٬دهیدکه شام در انتهای کار، بسته تبلیغاتی را میتصاویر بسته تبلیغاتی شام باشد. اما هنگامی

شام شغول میخود ب ٬با  شورها و اقالم تبلیغاتی م دوباره  ٬شود و به نوعی هر چند برای چند دقیقهه خود به بررسی برو

 گیرد. تحت تبلیغات مضاعف و تثبیتی قرار می

 گزاریسپاسنهم: 

 ی شام را باهاگزاری کنید و از او بخواهید صحبتگرم و صمیامنه از وقتی که شخص مراجعه شونده در اختیار شام قرار داده سپاس

 دیگر اطرافیان خود مطرح کند.  

 

 منونه منت برای مترین در مراجعه خانه به خانه

 سالم و وقت شام بخیر اول:

خانوادگی به صورت کامل) مزاحم شام شدیم تا درباره ایشان با شام صحبت ما از ستاد انتخاباتی خانم مهندس (نام و نام دوم:

 کنیم. 

شناخمنی سوم: ستند و درحال حارض هم دانیم آیا  صنایع ه صیل کرده رشته  شان تح تی از خانم مهندس *** دارید یا خیر؟ ای

 مدیریت کارخانه *** رو به عهده دارند.  

هاست ها هنوز به بسیاری از آنها رسیدگی نشده است. از جمله سالمنطقه ما مشکالت خودش را دارد و طی این سال چهارم:

بســیاری از معابر قابلیت رفت آمد ندارد. مشــکل در  ٬خانه هســتیم. و یا حتام دیدید که با اندک بارانیکه ما منتظر افتتاح کتاب

 مشکل در نبود مدیریت است. برای همین ما داوطلبانه وارد کار شدیم تا این رشایط رو تغییر بدیم.  ٬نبود پول نیست



	ارتباط با رأی دهندگان	|	53
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

مله تالش برای گرفنت ردیف بودجه بیشــــرت از مرکز اســــتان و یا های خوبی رو ارائه دادند. از جخانم مهندس *** برنامه پنجم:

ها به نوسازی و ساخت فضای فرهنگی و عمرانی های اضافی و تزریق اون پولبهبود ساختار مالی شهرداری برای کاهش هزینه

 شهر.

اجازه بگیرد)  شام شناختی  ٬برداری نظرتشنظر شام چیست؟ (فرد دوم در این هنگام باید از سوال شونده برای یادداشت ششم:

 کنید شهر چه مشکالتی دارد؟ از خانم مهندس دارید؟ فکر می

های مشرتکی داریم. خانم مهندس*** برای این بخش یک های شام بسیار مفید و اساسی بود. خوشحالیم که دغدغهگفته هفتم:

میزان تخلفات اداری و موارد  ٬اندازی شــودرداری راهراهکار ارائه کرده بودند و آن اینکه اگر ســیســتم اتوماســیون اداری در شــه

 از بین خواهد رفت. و این نکته مهمی است. … مربوط به رشوه گرفنت و 

همه ما دنبال بهبود این رشایطیم. امیدوارم بتوانیم با هم این رشایط را تغییر بدهیم. ســوابق اجرایی خانم مهندس ***  هشــتم:

 زید. انداشان اعتامد کنیم. این بسته خدمت شام. ممنون خواهیم شد اگر وقت داشتید نگاهی بیتوانیم به اینشان داده که می

سپاس نهم: سیار  شام هم مثل ما به رسکار خانم ** رای بدهید و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ب گزاریم. امیدوارم 

 ن خود این موارد را مطرح کنید. با دیگر اعضای خانواده و دوستا ٬خواهیم اگر صالح دانستید

 خدانگهدار

نه، برای هنگامی نکته رضوری: خا به  نه  خا به همراه برخی اقالم یأ که ر در مراجعه  ند، متنی را تهیه و  دهندگان در منزل نیســــت

ـــت و جای مطمنئ دیگر قرار دهید. در آن منت پیرامون علت مراجعه ـــندوق پس و اینکه از  تبلیغاتی، جلوی درب منزل و یا درون ص

اید ســخن بگویید. در نهایت از آنان بخواهید که محتوای تبلیغاتی درون بســته را مطالعه و با کمپین طرف چه نامزدی مراجعه کرده

 شام همراهی کنند. 

 

 منت مراجعه خانه به خانه :۱۳مترین 
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ــای گروه خود، یک منت مراجعه انتخاباتی یا ترغیبی را برای انتخاب ــنت، به دقت به ات پیشبا همکاری اعض ــید. پیش از نوش رو بنویس

 های زیر فکر کنید.پرسش

ـــتقیم به آندهندگان عالقهآیا رأی  ـــورتی که جواب مثبت ای دارند که منایندگان کمپین به طور مس ها مراجعه کنند؟ در ص

 است، چه باید بگویید تا احساس راحتی کنند؟

 ها چه باید گفت؟و احوالپرسی کرد؟ به آن دهندگان سالمبه نظر شام چگونه باید با رأی 

سب و برقراری ارتباط مؤثر با رأیهایی از رأیچه پرسش  دهندگان هدف، به چه دهندگان دارید؟ برای تهیه یک راهربد منا

 )و ... اطالعاتی بیش از همه نیاز دارید؟ (اطالعاتی مانند مسائل مهم، هدف از رأی دادن

 کنید؟بیان می پیام یا شعار خود را چگونه 

 

کننده انتخاب کنید. در ادامه، منت خود را با یک پس از این که منت را تهیه کردید، دو نفر از اعضــــای گروه خود را به عنوان مراجعه

 دهنده، آزمون خواهید کرد. نفر به عنوان رأی
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ها و کنند، این مهم رضوری اســت که خواســتیا نامزدها به منازل افراد مراجعه و با آنان گفتگو می طی دورانی که افراد داوطلب و

کمپین اســـتفاده کرد. هر چند با توجه به قانون  ها برای بهبود و اصـــالح مســـیردهندگان ثبت و درج شـــده و از آنیأ های ر دغدغه

نظرات مردم هنگام مراجعه خانه به خانه دارند، اما در هامن مدت زمان آوری ها مدت زمان اندکی را برای جمعانتخابات، کمپین

 تبیین کنید.  ا و نیازها،هتوانید سخرنانی روزهای پایانی خود را بر اساس آن دغدغهاندک، می

ـــهروندان، می ـــتافراد داوطلب هنگام مراجعه به منازل ش ـــان را بها و دغدغهتوانند از آنان بخواهند تا خواس میان  ا آنان درهایش

 گذاشته و به نوعی صدای شهروندان را به گوش شام به عنوان نامزد انتخاباتی برسانند. 

صد دارید تا در دوره سیار زیادی برای  مختلفی هایاگر ق شام کمک ب از انتخابات از آن حوزه انتخابیه رشکت کنید، این اطالعات به 

 خواهد کرد.  های راهربی کمپین شام در آیندهتدوین برنامه

ان را دهندگدهندگان، الزم اســت که اطالعات دریافت شــده از رأیبرانگیز برقراری ارتباط مســتقیم با رأیلذا در رستارس مســیر چالش

رای دهندگان را بدهندگان این اســت که امکان برقراری رابطه دوطرفه با رأیدارید. مزیت ارتباط مســتقیم با رأیگردآوری کنید و نگه

شکنید، بلکه بازخورد آندهندگان منتقل میسازد. بدین ترتیب، نه تنها پیام خود را به رأیفراهم می شام خص ها درباره پیام کمپین، 

 منایید. شام به عنوان نامزد، و مسائل مهم را دریافت می
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ری بهره بردن از این اطالعات، باید آن را پیگی های انتخاباتی برخوردار هستند. اما برایاین اطالعات از ارزش بسیار باالیی برای کمپین

 کرده و به دقت به آن توجه منایید. 

دهندگان را های رأیتوانید نظرات و گفتهدهندگان اســــت. با اســــتفاده از چنین فرمی، میای از فرم ارتباط با رأیبرگه زیر منونه

شده و پیگیری شوند تا وارد پایگاهتحویل داده میاین اطالعات در ادامه به دفرت مرکزی کمپین  آوری منایید.جمع های داده مربوطه 

تواند در کوتاه مدت نقشــه واضــحی از نواحی حامیت آوری و پایش کند، میشــوند. اگر کمپین این اطالعات را به صــورت مؤثر جمع

 مواردی متمرکز مناید. های خود را باید بر چه خود تهیه کرده و تعیین کند که در روزهای آخر انتخابات، تالش

 16دهندگانمنونه فرم ارتباط با رأی

 دهنده (در صورت متایل):نام رأی

 شامره متاس ( در صورت متایل):

 مرد �   زن �  جنسیت: 

 مسن �   میانسال �   جوان � محدوده سنی: 

 دیپلم به باالفوق �   دیپلم �   کم سواد �  بی سواد  � سطح تحصیالت: 

  آدرس:

 آشنا هستم  �    شناسمکمی می �   فقط اسمش را شنیدم �    آشنایی ندارم �میزان شناخت از نامزد: 

 انتظار دارید نامزد انتخاباتی چه دغدغه و نیاز شام را مرتفع کند؟

 

 

																																																																				
 آوری کند.ها را از مردم جمعاطالعات این فرم ٬هایی که برای ارتباط با مردم درنظر گرفتهها و محلد و یا برنامهتواند از روزهای نخستین فعالیت خود، در محل ستاکمپین می 16
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 آل شام برای مجلس/شورا چه ویژگی دارد؟ مناینده ایده

 

 

 

آوری و ثبت این اطالعات، برآورده ســــاخنت بهرت نیازها و پرداخنت به که هدف از جمع دهندگان بگویدالزم اســــت که کمپین به رأی

 استفاده قرار نخواهند گرفت. مورد سوء عنوان ها است، و اطالعات به هیچهای آندغدغه

 

 دهندگانتهیه پایگاه داده رأی

ست. می دهندگان، قرار دادن اطالعاتترین راه پیگیری نتایج ارتباط با رأیساده کنان توانید با کمک کار مربوطه در یک پایگاه داده ا

زیادی  تواند زمانو افراد داوطلب، اقدام به تهیه پایگاه داده منایید. بسته به وسعت منطقه جغرافیایی و تعداد جمعیت، این کار می

شت. اگر کار را به درستی انجام دهی صاص دهد، اما ارزش آن را خواهد دا د، اطالعات ارزشمندی از حوزه انتخابیه در را به خود اخت

 رو یاری خواهد کرد. های پیشدست خواهید داشت که شام را در انتخابات

وانید تبازخورد نظرات مخاطبان و یا مدیریت مشرتی وجود دارد که میافزارهای آنالین و آفالینی نیز برای مدیریت این، نرم بر عالوه

ــازی کنیدبهینهن دهندگالیســت رأی آن را برای ــوالت کردهرشکت .س اند، که البته ممکن اســت های مختلفی اقدام به ارائه این محص

رشکت گوگل باشــد که گوگل درایو  Google Formsتواند اســتفاده از افزار آنالین میترین نرمهزینهاما شــاید بیقیمت باشــند. گران

  خود قابل دسرتسی است.
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ای اســتفاده کنید که امکان پیگیری اطالعات و روندها را در یک بازه زمانی طوالنی و از ســیســتم دادهتفکر بلندمدت داشــته باشــید 

مدت به شــام بدهد. همچنین، به ســیســتم منعطفی نیاز دارید که امکان تهیه انواع مختلف گزارشــات را برای شــام فراهم آورد، به 

 بخش انتخاباتی را به راحتی استخراج کنید. دهندگان یک ای که مثال بتوانید دیدگاه متام رأیگونه

ستفاده کنید، میخواهید از هیچ یک از این فرمتاگر منی ستفاده قرار دهید. مهم های الکرتونیک ا ست کتبی را مورد ا توانید یک لی

های یید. البته روشقیمت اســــتفاده منااین اســــت که اطالعات باکیفیت و مناســــبی را نگهداری کنید، نه این که از یک ابزار گران

 الکرتونیک از انعطاف بیشرتی برخوردار هستند. 

 

 دهندگانپیگیری نتایج برقراری ارتباط با رأی :۱۴مترین 

نده و محدودیت  بات را خوا خا باطقانون انت خارج از روزهای تبلیغات را های خود پیرامون ارت با شــــهروندان در  گرفنت 

سپس با توجه به حوزه انتخا سید.  شنا صورت منونه تهیه کنید. چه موارد دیگری باید از ر ب دهندگان یأ بیه خود، فرمی را به 

 روی کمپین خود تا موفقیت را ترسیم کنید؟پرسیده شود تا بهرت بتوانید مسیر پیش

ز ن کمرت افرم را به صورت منونه با همراهی یکی از افراد در گروه خود تکمیل و مدت زمان آن را محاسبه کنید. آیا این زما 

  دقیقه خواهد بود؟ ۲
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ـــدن در انتخابات، حس هیجان ـــت. اگر پیشپیروز ش ـــام بدهند یا بازخوردهای بینیانگیزی اس ها پیش از انتخابات خرب از پیروزی ش

ز شام باشند، احساس شوق و انرژی فراوانی خواهید دهنده حامیت ادهندگان دریافت کنید که نشانهای ارتباط با رأیزیادی از طرح

 کرد. 

ها پای داشنت باعث رفنت آنکنید. اما اگر این دوستگویند که شام را دوست دارند، احساس اعتبار بیشرتی میدهندگان میوقتی رأی

ـــندوق ـــود، نتیجهص ـــت منیها نش ـــامآورید. به عبارت دیگر، وقتی رأیای به دس ـــت که دهندگان عمال به ش  رأی ندهند، مهم نیس

 اند. دهندگان درباره شام چه گفتهرأی

شامر میهای اصلی فرایند ارتباط با رأیدهندگان، یکی از مؤلفهبه همین دلیل است که گرفنت رأی از رأی ور از آید. منظدهندگان به 

دهید تا اطمینان حاصــل منایید وز انتخابات انجام میهایی اســت که پیش از انتخابات و در ر دهندگان، متام فعالیتگرفنت رأی از رأی

 دهند. ها رفته و رأی میکه حامیان شام در روز انتخابات عمال پای صندوق

گان و دهند های برقراری ارتباط با رأیهایی هستند که در روششوند، معموال مشابه فعالیتهایی که در این فرایند انجام میفعالیت

رای های مورد استفاده بگیرند. با این حال، روشدهندگان هدف در جریان کمپین انتخاباتی صورت میبسیج رأی به منظور ترغیب یا

د دهندگان برقرار کنند تا اعضــای کمپین بتوانندهندگان، این قابلیت را دارند که روابط نزدیک و مســتقیمی را با رأیگرفنت رأی از رأی
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ها اند یا خیر، و به صــورت شــخصــی و مؤدبانه از آنتر رأی دادهکرده، بررســی کنند که آیا پیشها یادآوری اهمیت مســئله را به آن

 ها رفته و رأی دهند. بخواهند که پای صندوق

دهندگان، به فضـــای محلی، قوانین انتخاباتی، و فرهنگ کمپین بســـتگی دارد. های واقعی مورداســـتفاده برای گرفنت رأی از رأیروش

 این کار عبارتند از: های مرسومروش

 

 

دهندگان باید به صورت مؤدبانه انجام شود. حامیان باید بسیج و ترغیب شوند یأ ی از ر أ گرفنت ر 
دادن را به خود یأ شــود که الزم اســت زحمت رفنت پای صــندوق و ر داده توضــیح هاو برای آن

باشـــد، باید برای ناحیه شـــام دشـــوارتر و ناخوشـــایندتر  گیری دریأ بدهند. هر چه فرایند ر 
 دهندگان تالش بیشرتی انجام دهید.یأ کردن ر متقاعد

 

  

پیامک

شبکه پیگیری

مراجعه خانه به خانه

توزیع بروشورهای ترغیبی

ناستفاده از بانک شامره تلف
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 شبکه پیگیری:

شــان را برعهده دارند. این افراد عمال متامی اعضــای دادن نزدیکانیأ منظور از شــبکه پیگیری، افرادی هســتند که مســئولیت پیگیری ر 

روز  ۷گیری (پنجشـــنبه) که دوران پر تنش و پر مشـــغله یأ از ر دهند. در روز قبل کمپین و داوطلبان و حامیان شـــام را تشـــکیل می

شده، اعضای کمپین و افراد داوطلب باید رشوع به ایجاد ارتباط با دوستان و نزدیکان خود منوده و از ر  سپری  ها دادن آنیأ تبلیغات 

شود. آنان باید به صورت گیری متام منییأ ر گیری، با یأ در روز بعد، اطمینان حاصل کنند. کار اعضای کمپین و داوطلب شام در روز ر 

یأ هده بگیرند و در صــورت نیاز موانع آنان برای ر عدادن را بر یأ خودجوش وظیفه پیگیری و تشــویق دوســتان و آشــنایان خود برای ر 

 دادن را برطرف کنند. 
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ها گیری، تعداد افرادی را که به صندوقیأ ز ر هنگام سازماندهی برای شبکه پیگیری، از اعضای کمپین و داوطلبان بخواهید که طی رو 

کند و از اند را شــامرش کنند. این شــامرش، به اعضــای کمپین و داوطلبان حســی از رقابت با خود را القاء میهدایت و ترغیب کرده

ر یک از اعضای کمپین و تواند سنجشی باشد برای میزان کارکرد این روش و هدهد که میطرفی، آماری را نیز در اختیار شام قرار می

 داوطلبان. 

 

 ها فکر کنید.های از میان برداشنت آندهندگان و روشبه موانع موجود بر رس راه رأی

 گیری دارند؟هایی از این دست برای رسیدن به حوزه رأیآیا نیاز به وسیله ایاب و ذهاب یا کمک 

 گیری دارند؟آیا نیازی به کمک برای یافنت حوزه رأی 

 ها یادآوری کنید که چه مدارک شناسایی با خود داشته باشند؟زم است به آنآیا ال  

 دادن دارند؟آیا نیازی به مراقبت از یکی از اعضای خانواده در هنگام رأی 

سئله مرعوب  شلوغ بودن و گیری وجود دارد؟ آیا خود فرایند رأیهای رأیها در حوزهای برای آنکنندهآیا م گیری به خاطر 

 کننده نیست؟کننده یا نگرانها مرعوبطوالنی برای آن هایصف
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 دهندگانریزی برای گرفنت رأی از رأیبرنامه: ۱۵مترین 

 دهندگان فکر کنید. خواهید در آن رشکت کنید را درنظر بگیرید و به راهربد گرفنت رأی از رأیانتخابات بعدی که می

 أثیر بیشرتی بر حامیان شام خواهند داشت؟دهندگان، تهای گرفنت رأی از رأیکدام شیوه 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

ـــوند که رأی دادن برای حامچه موانعی باعث می  ـــود؟ برای برطرف کردن این موانع چه اقداماتی ش ـــوار ش ـــام دش یان ش

 توانید انجام دهید؟می

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 دهندگان را کی باید آغاز کنید؟های خود برای گرفنت رأی از رأیشود؟ فعالیتگیری چه زمانی آغاز میرأی 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 دهندگان، چه اطالعاتی را باید در طول کمپین گردآوری کنید؟های گرفنت رأی از رأیبرای بهبود فعالیت 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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... انگیزگی ودهنده بودید را مرور کنید. مواردی بوده که مشکالت شخصی و یا بییأ های گذشته که شام در جایگاه ر دوره 

رهیز دادن پیأ رغم داشنت نظر مثبت به یک نامزد، از ر تان به یک نامزد، غالب شده باشد و در نهایت علیبر رغبت و متایل

 ید؟ اگر بله، مواردی که مانع شدند را ذکر کنید: کرده باش

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

بر مشــکالت شــام غالب شــود و شــام نســبت به حضــور پای  تانداشــت تا رغبتحال از نظر شــام، چه راهکارهایی وجود  

  ی اقدام کنید؟ أ صندوق ر 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

صورتی  صورت یک لیست تهیه یأ که قابلیت تعمیم به کل یا بخشی از جامعه ر راه کارهای فوق در  دهندگان را دارد را به 

 کنید و از آن در کمپین خود استفاده کنید. 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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ــی کردیم. اکدر این درس، متام عنارص موردنیاز برای برقراری ارتباط مؤثر با رأی ــت که متدهندگان را تحلیل و بررس ام نون زمان آن اس

 ها را در قالب یک طرح متمرکز با هم ترکیب کنیم.آن

های راهربدی ریزیدهد تا متام تحقیقات و برنامهای ســاده (مانند آنچه در ادامه خواهید دید) به شــام امکان مییک ســاختار شــبکه

آورید و های پیش رو به دســــت میدیدی کلی از چالش جا جمع کنید. بدین ترتیب،دهندگان را یکخود در زمینه ارتباط با رأی

ــل۹توانید برنامه زمانی کمپین (درس می های کمپین در زمان مقرر انجام کنید که متام فعالیت) را با دقت تهیه کرده و اطمینان حاص

 شوند. می

سباتی راهای خود در زمینه ارتباط با رأیبرای تعیین دقیق فعالیت ستند، اما  دهندگان باید محا ساده ه سبات  انجام دهید. این محا

 ها و مدیریت مؤثر منابع دارند. تأثیر زیادی بر پیگیری فعالیت

 بدین منظور بر اساس دو مدل شهری و روستایی برای انتخابات شوراها پیش خواهیم رفت. 
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ریزی کرده و آن را در برنامه ندگان برنامهدهیأ در این بخش، گام به گام توضــــیح خواهیم داد که چطور برای ارتباط مســــتقیم با ر 

ریزی گام به گام همچنان برای هر منطقه از ایران با هر زمانی کمپین خود بگنجانید. اما همچون گل مباحث گذشــــته، این برنامه

 شدن است.ترفرهنگ، ساختار اجتامعی و ابعاد جغرافیایی نیازمند اعامل تغییر و بومی

 

 انتخابات شورای شهر:

 تخمین گام اول:

دهندگان، باید ابتدا برآوردی از میزان نیاز خود داشــته باشــید. نیاز در اینجا منظور تعداد حداقل آرایی یأ ریزی ارتباط با ر برای برنامه

)Xآراء  زیابی شــام به شــورای شــهر را تضــمین کند. بدین منظور ابتدا تعداد آرای دوره قبلی منتخبین را تهیه کنید. ا) اســت که راه

) را بر تعداد واجدین Rبیشــــرتین و کمرتین راه یافته به انتخابات میانگین گرفته و آن را عدد مبنای خود قرار دهید. این عدد مبنا (

شهر خود تقسیم کرده و در عدد Eدادن (یأ رشایط ر  )، میزان حداقل درصد افرادی است که %Xرضب کنید. عدد حاصله ( ۱۰۰) در 

 ها را به خود جلب کنید. ی آنأ رسی شورای شهر، باید بتوانید ر شام برای گرفنت ک

هایی اســـت که افراد داوطلب باید طی روزهای تبلیغات انتخاباتی به آن مراجعه کنند. بدین منظور، تعداد تخمین دوم، تعداد خانه

ساکن (Eدادن (یأ افراد واجد ر  شهر خود را بر تعداد خانوار  ) بیانگر Hگیریم. عدد () درنظر میHد را () تقسیم کنید. این عدF) در 

ستفاده از میزان حداقل درصد افراد موردنیاز (یأ تعداد متوسط افراد واجد رشایط برای ر  ست. با ا ) برای راه%Xدادن در هر خانه ا

 ای که باید به آن مراجعه کنید را محاسبه کنید. توانید تعداد حداقل خانهیابی شام به شورا، می

) ســاکن باشــند، Hدهنده (یأ ر  ۲دهندگان نیاز دارید و به طور متوســط در هر خانه یأ درصــد کل آراء ر  ۳۰مثال اگر شــام به  به طور

 های شهر را تحت مراجعه خانه به خانه قرار دهند. درصد کل خانه ۱۵باید افراد داوطلب شام 
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   بندیگام دوم: تقسیم

ها بندی کنید. هر چه این لیســتای گذشــته توضــیح داده شــد، تقســیمهدر بخش های مختلف کهدهندگان شــهر را به لیســتیأ ر 

بندی منابع و زمان، کمک بیشـــرتی خواهد کرد. به طور مثال این ریزی کامل شـــام برای تقســـیمتر باشـــد، به برنامهتر و دقیقجزئی

کارکنان شهرداری، انجمن معلمین ریاضی، بازنشستگان  ها، اصناف، بازاریان، جامعه پزشکان،ی اولیأ تواند شامل، ر ها میبندیتقسیم

ها لیســت دیگر باشــد. همچنین این های رسشــناس، اســاتید و ده، چهره… ... ، اعضــای مســجدنیروهای مســلح، گروه مذهبی محله

 بندی جغرافیایی برای مراجعه خانه به خانه افراد داوطلب نیز انجام دهید. تفکیک را بر اساس تقسیم

 

 بندیسوم: زمان گام

هایی که از قبل تواند از هامن روزهای نخســتین کمپین، کار خود را آغاز کند. بدین منظور، با اســتفاده از لیســتنامزد انتخابات می

شده و زمانی که تا روز انتخابات مانده، جدولی زمانی برای نشست های خصوصی و عمومی طراحی کنید. اینکه در هر روز با تهیه 

هایی مراجعه کنید. الزم اســت برای هر کدام از این موارد، از روزها چهره هایی قرار اســت دیدار کنید و به منزل چه افراد هچه گرو 

 قبل الزم است برای مکان و آمادگی افراد، هامهنگی الزم را انجام دهید. 

 روز زمان دارید.  ۷برای مراجعه افراد داوطلب در طرح مراجعه خانه به خانه، 

 

 ریزیگام چهارم: برنامه

هفته چند برنامه دیدار خصــــوصــــی را تدارک ببیند. همچنین هر روز باید بتواند به منازل افراد  نامزد انتخاباتی باید بتواند در هر

سعی کنید برای مراجعه خانه به خانه توسط نامزد، در پایان دوران کمپین، در هر محله حدا ثیرگذارأ ت قل به و یا عادی مراجعه کند. 
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های تحت پوشــــش، شــــهدا و جانبازان، توانید برای افراد عادی، از میان خانوادهیک خانه مراجعه کرده باشــــید. بدین منظور می

ــرت از اینکه دنبال گرفنت ر  ــتگان، کارگران، نخبگان و مواردی از این دســت را انتخاب کنید. در این دیدارها، بیش ــس ظر افراد ی نأ بازنش

دهندگان یأ دهندگان باشــید. چرا که ر یأ های ر ها و نیازها و ایدهبال برقراری یک مکامله دوطرفه و شــنیدن دغدغهباشــید، باید به دن

یید ارتباط أفریبی و غیر آن را تشــخیص خواهند داد. ســهیال محمدخانی منتخب دو دوره شــورای شــهر دشــتســتان در تتفاوت عوام

ان شکردم مشکالتآمدم تا شب جلسه داشتم یا با مردم مالقات داشتم و سعی مییاز صبح که از خانه بیرون م«وید: گدوطرفه می

 17»را حل کنم.

مدیر کمپین،  یا  باتی و  نامزد انتخا با ای ســــاده از برنامه. این موارد منونهزیر را مرور کنیدموارد به عنوان  ریزی کلی برای ارتباط 

 دهندگان است:یأ ر 

 هندگان از طریق مراجعه خانه به خانهدیأ درصد جامعه ر  ۳۰ارتباط به  

ـــبکهی اولیأ ارتباط با ر   ـــت رأی دهند) از طریق ش ـــتین بار قرار اس های اجتامعی و یا ها (افرادی که برای نخس

 .بینیدها و دیدارهای خصوصی که برای آنان تدارک میگردهامیی

 دهندگان گروه الف از طریق پیامکیأ ارتباط با ر  

 های عمومی و تبلیغات محیطین گروه پ از طریق نشستدهندگایأ ارتباط با ر  

 دهندگان از طریق تبلیغات محیطییأ ارتباط با متامی ر  

 

 دهندگان، نیازمند دانسنت موارد زیر است:یأ های ر ریزی برای مراجعه افراد داوطلب به خانهبرنامه

																																																																				
 ۱۳۹۵تابستان  –مصاحبه با یلدا  17
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 هاتعداد روزهای قابل مراجعه به خانه 

 آید)هایی که در هر روز برای داوطلبین درنظر گرفتید، به درست میوزها در ساعتها (از رضب تعداد ر تعداد ساعت 

 خانه) ۱۰تا  ۸مدت زمان رصف شده برای هر خانه (متوسط هر ساعت  

 ا دو و حداکرث سه نفره باید باشد)ههای داوطلب (گروهتعداد گروه 

 .هایی که باید تحت پوشش قرار داده شودتعداد خانه 

 

 :۱۶مترین 

شام باید تحت پوشش طرح خانه به خانه داوطلبان قرار گیرد را محاسبه ا توجه به گام اول، تعداد خانهب  شهر  هایی که در 

 کنید. 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 بر اساس گام چهارم، مدت زمان روشنایی و مفید روز در اواخر بهار برای مراجعه افراد به منازل افراد را محاسبه کنید. 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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روز ایام انتخابات و نیز مدت زمان رصف شـــده برای هر خانه، و با درنظر گرفنت اعداد در دو بند قبلی، به  ۷با احتســـاب  

 های موردنیاز، احتیاج دارید؟چه تعداد گروه داوطلب برای پوشش حداقل خانه

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 در صورتی که بخواهید همه شهر را پوشش دهید، به چه تعداد داوطلب و گروه داوطلبانه نیاز دارید؟  

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 ۳۰، حوزه جغرافیایی خود را همیشه دهندگان در خانه نباشندیأ با توجه به اینکه هنگام مراجعه افراد داوطلب، ممکن است ر  تذکر:

 :زیر را بخواهید ریزی و درنظر بگیرید. همچنین هر روز از افراد داوطلب آماردرصد بزرگرت برنامه

 ای مراجعه شدههتعداد خانه 

 دهندگانیأ های موفق با ر متاس 

 دهندگانیأ های ناموفق با ر متاس 
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 انتخابات شورای روستا:

شورای روستاهایی با جمعیت متوسط یأ م برای طرح ارتباط با ر ریزی گام به گابرنامه شهر  ،به باالدهندگان برای  شورای  شبیه  تقریبا 

سیار پررنگز خواهد بود. با این تفاوت که نقش نام شهرها و د انتخاباتی در مراجعه خانه به خانه ب ست. نامزدهای انتخاباتی در  تر ا

مند هستند. اما نامزدهای انتخابات شورای روستا، ریزی انتخاباتی بهرهرو برای برنامهان پیشروستاها، هر یک به اندازه مساوی از زم

تری روبرو هســـتند. این مزیت به آنان کمک خواهد کرد تا بتوانند طی بازه فعالیت با ابعاد جغرافیایی بســـیار کوچکرت و یکدســـت

ظر نها و نیازها و همچنین جلبو از نزدیک با آنان برای دریافت دغدغهرسمی کمپین خود، به منازل اکرث افراد روستا مراجعه کرده 

 آنان، دیدار کند. 

دهندگان است. در این رشایط گاها آنقدر جمعیت یأ مراجعه خانه به خانه ر  ٬شک بهرتین روشخانوار بیدر روستاهای کوچک و کم

باطی خود به خود به علت ارتباط نزدیک متامی شــهروندان و های دیگر ارتدادن در یک روســتا کم اســت که روشیأ واجد رشایط ر 

 شوند. از کارکرد خارج می  ٬شناخت باال از یکدیگر

 شود:خانوار به باال پیشنهاد می ۲۰۰های زیر برای روستاهایی با گام

شام باید تخمینی از میزانیأ برای طرح ارتباط با ر  گام اول  ست.  شهر ا ستا به مانند  ی مورد نیاز خود را أ ر  دهندگان در رو

 تهیه کنید. 

شام همتقسیمگام دوم   شناختی و جغرافیایی است.  هایی که به لحاظ جمعیت زمان پس از دیدار با لیستبندی جمعیت 

 بندی جغرافیایی کنید.تقسیم کوچهتهیه کردید باید روستای خود را بر اساس تعداد خانوار و  18شناختی

																																																																				
 سفیدان و یا خانواده شهدای روستابه طور مثال ریش 18
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های ثیرگذار روســــتا، خانهأ های تهای مانده به انتخابات باید ضــــمن دیدار با چهرهی ماهطبندی گام ســــوم و زمانبرای  

صورت روزانه بروید و با مردم دیدار کنید. می جویی در وقت، افراد چند خانه توانید برای رصفهشهروندان عادی را نیز به 

صورت همزمان دیده و برای آن سخرنانی کنیبا هم را در یک مکان به  سعی کنید برای ها  شنوید.  سخنان آنان را نیز ب د و 

این بخش از میزبانان داوطلب در هر محله اســتفاده کنید. طی روزهای تبلیغات نیز افراد داوطلب کمپین شــام مجددا به 

 دهندگان روستایی باید مراجعه کنند.یأ های ر خانه

شهر، همچون برنامه ریزیگام آخر و برنامهدر   شورای  سازی کنید، ای که باید پیادهباید آماری از منابع و پروژهریزی برای 

 داشته باشید. 

 

ضیح: شور در  ۳۴حدود « ٬مرکز آمار ایران اطالعاتمطابق  تو ستایی ك ستا كه بین  ۹۹۰۱درصد از جمعیت رو خانوار  ۰۳۰تا  ۱۰۰رو

ستند و كمرت از  ساكن ه ستایی در  ۵جمعیت دارند  ستای زیر  ۳۰۳۵۱درصد جمعیت رو سكونت دارند. در  ۲۰رو شهر  ۴۱۶خانوار 

روســــتا در این فاصــــله جمعیتی وجود دارد. همچنین  ۵۸۳۳نفر ســــكونت دارند در حالیكه  ۵۰۰۰تا  ۱۰۰۰كشــــور جمعیتی بین 

توان نسخه لذا منی »شهر در این طبقه جمعیتی وجود دارد. ۳۰۰زار نفر دارند در حالیكه ه ۱۰تا  ۵روستای كشور جمعیتی بین ۲۴۸

شهرها در نظر گرفت. لذا هنگام برآورد حوزه انتخابیه خود از منظر تعداد خانوار  واحدی برای روستاها و یا دستورالعمل ثابتی برای 

شیوه  ٬رو و منابع در اختیارپیش و با درنظر گرفنت زمان ٬دهندگان و ابعاد جغرافیایییأ و ر  سنجیده و  روش مراجعه خانه به خانه را 

 اجرای آن را بر یکی از دو روش زیر قرار دهید:

 مراجعه پیامیشی (برای روستاهای کم جمعیت) 

 مراجعه پیامیشی و ستادی (برای روستاهای پرجمعیت و شهرها) 
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 :۱۷مترین

هایی را که دوستان و آشنایان شام در آن ساکن به دقت بررسی کرده و خانه نقشه روستای خود را تهیه کنید. سپس آن را 

 گذاری کنید. لیستی از این افراد تهیه کرده در زیر بنویسید:هستند را عالمت

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

ــت  ــت قرار دارند؟ آیا این تعداد را میاز تعداد خانوارهای روس هایی؟ توان افزایش داد؟ از چه روشا، چه تعداد در این لیس

 ا، ایجاد ائتالف با چند نامزد دیگر است)هتوان گفت که یکی از روش(برای روشن شدن این سوال، به عنوان منونه می

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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 دهندگانطرح ارتباط با رأی

ــان  روش ــاطــب مــخ
 هدف

ــــــــــدازه  ان
 مخاطبان

تــعــداد کــل 
که  طاتی  با ارت
 باید برقرار کرد

ـــــداد  ـــــع ت
 ارتباطات

ــه زمان ــن ــای هــزی ه
 مالی

ــان  ــب ــل داوط
 مورد نیاز

مراجعه خانه 
 به خانه

باط در  خانه۲۰۰۰۰ محالت یک ارت
هر  ــــ دو  - ش

ـــاط در  ـــب ارت
ت ا (یکی روســــ

نامزد و دیگری 
 داوطلبان)

ــامــزد طــی  ن
دوران رسمی 
ــیــن و  کــمــپ
ــان  ــب ــل داوط

روز  ۷طــی 
دوره 

 تبلیغات

باط  اولین ارت
روز  ۱۰۰در 

ین،  پ م ک اول 
ـــــن  دومـــــی

 ۸ارتبــاط در 
ــــر  روز آخ

 کمپین

مـــــحـــــتـــــوا 
 تبلیغاتی، نشان

و لبــاس، تهیــه 
اقالم الزم برای 
مـــراجـــعـــات، 
برای  ــه  ــذی تغ

 داوطلبان

لب  ۸۰ داوط
ــر روز  در ه

(در 
ــایــی گــروه ه

تایی برای  دو
ساعت کار  ۹

 ۸و ســـاعتی 
 خانه)

ـــــت  نشــــس
 عمومی

ــاه  ۱ ۱ ۳۰۰ الف و پ ــر م  ۶ه
شست طی  ن
ــاه آخر  دو م

ین و  پ م  ۷ک
 ۷نشست در 
 روز تبلیغات

مواد الزم برای 
دعوت افراد و 
تبلیغات، برنها، 
ــون،  ــکــروف ــی م
یه  غذ اقالم و ت
ـــــرای  الزم ب

 هانشست

لب  ۱۵ داوط
ـــرای هـــر  ب

 نشست

ست ش های ن
 خصوصی

رهربان همــه 
 -هـــا گـــروه

ــاف  ــــن  -اص
ــــــــــار  اقش

 مختلف

به  ۱ ۶۰ بســــتگی 
ــداد گروه تع

ندی شــــام  ب
 دارد

ته ای دو  هف
 نشست

مواد الزم برای 
دعوت افراد و 
تبلیغات، برنها، 
ــون،  ــکــروف ــی م
یه  غذ اقالم و ت
ـــــرای  الزم ب

 هانشست

 داوطلب ۵

ــات  تــبــلــیــغ
طی در  حی م
 نواحی هدف

هف ۰ ۱ ۶۰۰۰۰ هاهمه گروه ــک  ــه ی ت
 آخر کمپین

نصـــب پوســـرت 
طراحی و تولید 

و  پــوســــــرت 
 بیلبورد

 نفر ۲۰
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کــمــپــیــن در 
که های شــــب
 اجتامعی

ارتباط در  ۳۳ ۱ ۴۰۰۰ هارأی اولی
هـــــر روز 

 (میانگین)

(۴۰۰/۱۲۰ 
= ۳۳) 

متــــام دوره 
 کمپین

ایــــنــــرتنــــت، 
 کامپیوتر

 نفر ۲

هـــای نـــامـــه
 شخصی

 هارأی اولی

- 

 دانشگاهیان

اطــــالعــــات  ۱ ۵۰۰۰
مـــــوجـــــود 

 تنیس

ارسال در بازه 
روزه پیش  ۷

 از انتخابات

ـــــت رأی  لیس
هــــا و اولــــی

دانشــــگاهیان، 
متاس  اطالعات 

ــا، طراحی آن ه
ها، و چاپ نامه

ــت ــاک ــه، پ ــام ن
 کاغذ و مهر

لب  ۱۰ داوط
بــرای قــرار 

ها دادن نامه
نامه در پاکت

کار را  / این 
وانیــد از تمی

ها قبل هفته
 .انجام دهید

ـــــع  ـــــوزی ت
 بروشور

 ۲۰۰۰ ۱ ۱۴۰۰۰ هاهمه گروه

(۱۴۰۰۰/۷ = 
۲۰۰۰) 

خر  ــه آ فت ه
 کمپین

طراحی و چاپ 
بروشورها، تهیه 
برای  ـــــه  نقش
تـــــــوزیـــــــع 

 بروشورها

لب  ۳۰ داوط
 در روز

ــاس تلفنی  مت
ــــــــــــــــا  ب

 دهندگانرأی

روز آخــر  ۸  ۱ ۲۵۰۰۰ گروه پ
 کمپین

متاس  نرم افزار 
 تلفنی خودکار

 نفر ۱

 

سایر ارقام  ٬ارقام مربوط به اندازه مخاطبان ست. همچنین فرضی و  ست که در این مثال، متام رقمی تخمینی ا موارد و الزم به ذکر ا

شدههزینه اقالم ست  ست. با این حال، بر مربوط به هر فعالیت لی شده ا ست که اند، اما اعداد و ارقامی مالی برای آنها ارائه ن الزم ا

ول ذکر کنید تا کمپین شــام اطالعات کاملی در خصــوص منابع ریزی واقعی خود، اعداد و ارقام مالی را به طور کامل در جددر برنامه

  .دست آورد نیاز به مورد
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  :۱۸مترین 

شام از این مثال چیست؟ آیا این مثال، راهربد ارتباط با رأی  شام ایدهندگان را به خوبی ترشیح میدریافت  ن کند؟ به نظر 

 ریزی مناید؟ دهندگان را بهرت برنامهینه ارتباط با رأیهای خود در زمتواند کمپین را یاری کند تا فعالیتمثال می

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 روستا در این مثال برای شام ممکن است؟آیا تفکیک و یا تبدیل شهر به  

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 دهندگانریزی ارتباط با رأیبرنامه: ۱۹مترین 

دهندگان که در این درس تهیه کردید، و همچنین اعداد و ارقام به دســــت های مربوط به طرح ارتباط با رأیگیریها و نتیجهتحلیل

 آمده در درس پیش را مرور منایید. 

این جداول ذکر  ریزی کنید. در زیر برخی ازدهندگان، را بهرت برنامهکند تا بتوانید طرح ارتباط با رایجداول زیر به شــــام کمک می

 اند. به صورت مترین آنها را در رایانه خود پیاده کرده و تکمیل کنید. شده

 

 دهندگانیأ تعداد ر  های جمعیت شناختیلیست گروه
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 نفر ۱۲۰ صنف طالسازان

...  

...  

  

  

 

هــای ارتبــاط بــا شــــیوه
 دهندگانیأ ر 

ــــــــداد  ها و مخاطبانروهگ ــــــــع ت
 دهندگانیأ ر 

عـــداد افـــراد تـــ عداد ارتباطت
 داوطلب

 مبلغ موردنیاز

هـــــــــای گـــــــــروه جلسات خصوصی
 شناختیجمعیت

ــار /  ۱ نفر ۳۵۰۰  ۴۰ب
 جلسه

هر  ۵ برای  نفر 
 جلسه

ــان  ۲۰۰ هــزار تــوم
 برای هر جلسه

ــت گروه ارسال پیامک ــای جمعی ه
 شناختی

    نفر ۳۵۰۰

     گروه الف ارسال پیامک

      ارسال پیامک

...      

...      
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 هاتعداد خانه محدوده لیست محالت

 خانه ۲۰۰ مرتی ۳۰از ابتدای میدان آبان تا آخر  امیرکبیر

...   

...   

   

 

 زمان محدوده زمان در اختیار لیست افراد داوطلب

 خانه ۱۲۰ محله امیرکبیر ظهر ۳صبح تا  ۹ میالد اخرتی و فاطمه اخرتی

 خانه ۲۲۰ محله قنات عرص ۶ظهر تا  ۱۱ محمد عالیی و پروانه ستوده

...    

    

 

 چه جداول دیگری ممکن است موردنیاز شود؟ 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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 های این درس:با توجه به مترین :۲۰مترین 

ــیوه  دهندگان، بیشــرتین تأثیر را بر حامیان شــام خواهند داشــت؟ پنج روش را به اولیت ذکر های گرفنت رأی از رأیکدام ش

 کرده و برای هر روش، سه دلیل بنویسید:

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
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