




 وهبالق دهندگان یأ ر  آراء و نظر  جلب

 کارکرد و هدف ،وظیفه تنها
.است انتخاباتی های کمپین



اکاندید حامیان

داکاندی حریفان حامیان

رپذی  اقناع یا مردد ی دهندگانأ ر 

 به دهندگان یأ ر 

 متقسی گروه سه
:می شوند



 رپذی  اقناع یا مردد ی دهندگانأ ر  ترغیب

شام کمپین از حامیت برای

امش به دادن یأ ر  برای حامیان کردن بسیج

 ارتباط از هدف

ی دهندگانأ ر  با



شهری جامعه

روستایی جامعه

 یجغرافیای مبنای دو

 هدف جامعه
:از عبارتند



 معیارهــای برخــی اســاس بر توان می شهر هر در

 را شـــهروندان ،شـــناختی جمعیـــت و جغرافیـــایی
.کرد دسته بندی

شھری جامعھ



جه با که به تو عه در این ستایی جام عداد رو فراد ت  زا ا

شار لف اق یاد مخت بوده ز کان یا و ن یک ام  هب آن تفک
 ایبــر  جغرافیــایی تفکیــک روش ،نیســت مقــدور ســادگی

 .شود می پیشنهاد روستاها

روستایی جامعھ



ی دهندگانأ ر  تعداد

موجود منابع

ــزان ــای می ــورد فعالیت ه ــاز م ــرای نی  ب

 ی دهندگانأ ر  کردن بسیج یا ترغیب

 موثر عوامل

 مختلف روش های بر
 ارتباط برای

:رأی دهندگان با



.ددارن رأی دهندگانبر  زودگذر تأثیری

.نددار  رأی دهندگانمدت بر  طوالنی تأثیری

رسد روش های

گرم روش های

ارتباط روش های

رأی دهندگان با 



یمحل سیاسی فضای

یفرهنگ محیط

هدف مخاطبان

 روش های تأثیر 

 انرأی دهندگ با ارتباط
 عواملاین  به

:دارد بستگی



ندتر و متمرکزتر روش یک چه هر شد هدفم ستاوردهای ،با  یبرا آن د

.بود خواهد بیشرت کمپین

.ستا ی دهندگانأ ر  با ارتباط روش گرم ترین خانه به خانه مراجعه

هایک متامی تقریبأ ؛بگذارند کنار را رسد روش های متام نیست الزم  مپین 

.می گیرند کار به را گرم و رسد روش های از ترکیبی ،انتخاباتی

.بود خواهد گرم تر یا ترغیب کننده تر ،باشد شخصی تر روش یک هرچه
 ،راهــــربد تهیــــه هنگــــام

 ،منابع مدیریت و طرح ریزی
 رسد های طرح انتخاب برای

 در را موارداین   باید  ٬گرم و

:باشید داشته ذهن



برنامه ریزی و زمان

رثیأ ت

کارایی

مالی هزینه

نداوطلبا  معیارهای

 اب ارتباط  روش
ی دهندگانأ ر 



یپیامیش مراجعه

ستادی مراجعه

 به خانه مراجعه

 روش دو به خانه

:است زیر



. دمی دهناهمیت  آن هاکه فعال هستند و به نیازهای  نشان دهند رأی دهندگانبه 

.رندبه دست آو  رأی دهندگانبهرتی از مسائل مهم  ودرکپیام خود را آزمون کرده 

هت  آن هارا دریافت کرده و  رأی دهندگان خواست هایو  پیام هانظرات،  را در ج
.می کنداستفاده  پیام هابه شعارها و  سمت دادنارزیابی و 

که  دقیق ترنواحی حامیت خود را  نبشناسند و اطمینان حاصل کنند   دگانرأی ده
.دادمورد نظر در روز انتخابات عمال رأی خواهند 

ــا  ــدگانروابــط قدرمتنــدی را ب ــه جــذب   رأی دهن گــروه الــف برقــرار و نســبت ب
.گروه پ اقدام کنند اقناع پذیر رأی دهندگان

 مراجعه

 خانه به خانه
 کمپین به

:تا می دهد امکان



.دنزدیک با قدرت دارن رابطه ای

.دهو یک مهره احتاملی قدرت، برای آنان ارزش قائل ش شده انددیده 

.نددر قبال رأی دادن به این نامزد، حس مسئولیت دار 

.نداو شناخت خوبی دار  برنامه هاینسبت به نامزد و 

.ودخواهد ب آن هانامزد پس از پیروزی نیز در دسرتس 
 همچنین

 خانه به خانه مراجعه
 را حس این مردم به

:که کند می القاء



داوطلب زیادی تعداد

زا تنش و یاحساس رشایط بر کنرتل و بدن زبان ،پوشش نوع ،ارتباطی های شیوه به داوطلبان آموزش

فرهن سه حداکرث و دو های گروه در داوطلب افراد بندی تقسیم

بداوطل های گروه از تعداد هر برای گروه رس تعیین

یجغرافیای مناطق بندی درصد

مدکارآ  و زمانبندی برنامه

ریگی یأ ر  حوزه خانوارهای تعداد لیست تهیه

مراجعه مورد ناحیه محدوده های و خیابان ها نقشه

.کند یاری دشوار یا معمول پرسش های کردن مطرح برای را مراجعه کنندگان که اطالعاتی

اسمت اطالعات همراه به کمپین منترشات

ها برای مهم مسائل و رأی دهندگان نظر درباره اطالعات جمع آوری برای سازوکاری یا بازخورد فرم مرا به ،آن   هه
.کنند داوطلبانه کار یا مالی کمک می خواهند که رأی دهندگانی اطالعات

.کنند دآوریگر  را اطالعاتی چه و بگویند چه باید بدانند آن اساس بر مراجعه کنندگان که خانه به خانه مراجعه منت

شان که کمپین تبلیغاتی اقالم سایر و ،تی رشت ،کاله ،نشان ند ن بان می ده پین کدام سوی از داوطل یت کم  فعال
.می شوند کمپین از حامیت افزایش به منجر و ،می کنند

ند نوشنت و خواندن توانایی که دهند می تشکیل افرادی را دهندگان یأ ر  جامعه از بخشی مین به .ندار یل ه  و دل
ند را کوچکی کارت ،یأ ر  های صندوق پای ،افراد استفاده سوء از جلوگیری برای صویر مان یر ت یه ز  در را آن و ته

.دهید قرار افراد اختیار

 برای الزم موارد

 کمپین اعضای
 از استفاده جهت در

 مراجعه روش
:خانه به خانه



.نیدک خودداری کالن های سیاست و کلی موارد پیرامون کردن صحبت از

.دهید ارايه را خود های برنامه

.یدکن صحبت ها آن با خودشان زبان با

. ویدش جویا را ها آن معیشتی مشکالت خصوص به افراد شخصی مشکالت

.کنند وگفتگ شام با نیازهایشان و خودشان درباره بخواهید افراد از

.کنید خودداری ،شامست توان از خارج آنها کردن عملی که هایی وعده و ها قول دادن از

.دکنی همدردی ها آن با ،هایشان دغدغه و مشکالت بیان هنگام

.کنیدن بدگویی ،فعلی نامزدهای و قبلی منتخبان از

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

.یدباش هامهنگ زدن حرف هنگام ، گروه یک عضو و کمپین مناینده عنوان به

 در زیر موارد

 یپیامیش مراجعه
:شوند رعایت



.رندآو  فراهم را دوطرفه ارتباطات برقراری امکان باید

.بندمی یا پایان و می شوند رشوع نامزد نام با

.ودش بیان محرتمانه و مؤدبانه

.اشندب ترشیح قابل کوتاهی زمان در باید

 با ؤثرم ارتباط که دارند تصاویری حتی و ساده ادبیات

.می کند تسهیل را رأی دهندگان

 منت های خصوصیات

 دهش تعیین پیش از

 ســتادی مراجعــه در

:از عبارتند



محلی فضای

اتیانتخاب قوانین

 نکمپی فرهنگ

 مــورد واقعی روش های

ــتفاده ــرای اس ــرفنت ب  گ
 به رأی دهندگان از رأی

ـــوارد ـــر م ـــتگی زی  بس
.دارند



خانه به خانه مراجعه

یبیترغ بروشورهای توزیع

لفنت شامره بانک از استفاده

پیامک

یریپیگ شبکه
 مرســوم روش هــای

 از یأ ر  گــرفنت برای
 ی دهنــــــــــدگانأ ر 

:از عبارتند



 تمسئولی که نامزد حامیان و داوطلبان و کمپین اعضای متامی

.دارند عهده بر را نزدیکانشان دادن یأ ر  پیگیری

؟ندھست کسانی چھ پیگیری شبکھ از منظور



تخمیناول گام

دیتقسیم بندوم گام

زمان بندی سوم گام

برنامه ریزیچهارم گام

ــــای  ــــرای الزم گام ه  ب

 باطارت برای برنامه ریزی
 اندهندگ یأ ر  با مستقیم

 شــــورای انتخابــــات در
:از عبارتند شهر



)خانه۱۰ تا ۸ ساعت  هر متوسط( خانه هر برای شده رصف زمان مدت

)اشدب باید نفره سه حداکرث و دو ها گروه( داوطلب های گروه تعداد

.ودش داده قرار پوشش تحت باید که هایی خانه تعداد

ها خانه به مراجعه قابل روزهای تعداد

 هــر در کــه هــایی ســاعت در روزها تعداد رضب از(  ها ساعت تعداد

)آید می درست به ،گرفتید نظر در داوطلبین برای روز

ــــه ــــزی برنام ــــرای ری  ب

 داوطلــب افــراد مراجعه
ــــــه ــــــه ب ــــــای خان  ه

 نیازمنـــد ،دهنـــدگان یأ ر 
:است زیر موارد دانسنت



امکپیگروه الف از طریق  رأی دهندگانارتباط با 

یطیعمومی و تبلیغات مح نشست هایگروه پ از طریق  رأی دهندگانارتباط با 

حیطیاز طریق تبلیغات م رأی دهندگانارتباط با متامی 

از طریق مراجعه خانه به خانه رأی دهندگاندرصد جامعه  ۳۰ارتباط با 

از ) ندقرار است رأی ده نخستین بارافرادی که برای ( رأی اولی هاارتباط با 

یا  شبکه هایطریق  عی و  هااجتام که  گردهامیی  صی  یدارهای خصو و د

.می بینیدبرای آنان تدارک 

 از ســاده منونــه

ـــه ـــزی برنام  ری

 بــــرای کلــــی

ـــــاط ـــــا ارتب  ب

 :دهندگان یأ ر 






