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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮآورد ﻓﻌﻠﯽ از داﺷﺘﻪﻫﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ و اﺻﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻓﮑﺮی
ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺘﻀــﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ متﺎم ﺗﺨﺼــﺺ و
ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀــﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿــﻪ ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﯾﯽ در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم و در ﻣﻨﺎﺻــﺐ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷــام ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت راﺑﻄﻪ ﺑﺮد-ﺑﺮد ﺑﺴــﺎزﯾﺪ و ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎی ﭘﯿﴩــﻓﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺧﻄﺮﻫﺎ دور
مبﺎﻧﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ.

اﻟﻒ :ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻮﻫﺮی
ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻮﻫﺮی ﯾﮏ ﻣﺪل اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان از ﺷام .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺪل و ﻓﻬﺮﺳﺖﮐﺮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ:
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎز :ﺷــام ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿــﻌﻒ ﺧﻮد واﻗﻔﯿﺪ .اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷــام ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﻗﻔﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷــام
ﺑﺮونﮔﺮا ،ﻋﺠﻮل و ﺷــﺎد ﻫﺴــﺘﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺷــام و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان از ﺧﺼــﻮﺻــﯿﺎت ﺧﺎص ﻓﺮدی آﮔﺎه ﺑﺎﺷــﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺼــﻮﺻــﯿﺖﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎز ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ و ﮔ ﺴﱰده ﻧﯿ ﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭘﺘﺎﻧ ﺴﯿﻞ ﺧﻮد در ﺑ ﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯽ ﺧﱪﯾﻢ و دﯾﮕﺮان
ﻧﯿﺰ از آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮامنﻨﺪی در ﮔﺴﱰش اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮر :ﺗﻌﺪادی از ﺧ ﺼﻮ ﺻﯿﺎت ﺷام ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷام ﻧﺎﻣﮑ ﺸﻮف ﻫ ﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮان از آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﻨﺪ .ﺷام ﻣﻤﮑﻦ ا ﺳﺖ ا ﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎ
ﺻــﻔﺖ ﺑﺪی را در ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ وﻟﯽ از دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن منﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷــﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼــﻮﺻــﯿﺎت را در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺷــام از
ﺣﺴﻮد ﺑﻮدن ﺧﻮد ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪای ﻣﺜﻞ ﺳﺨﻨﻮری ﯾﺎ ﻫرن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎدﺗﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷام دارای اﯾﻦ ﺻﻔﺎت
ﯾﺎ ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن :ﺷام ﻣﻤﮑﻦ ا ﺳﺖ دارای ا ﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎی ﺧﺎ ﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮان از آﻧﻬﺎ
ﺑﯽﺧﱪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺧ ﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺤﻮه ﻋﯿﺎن ﺳﺎزی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧ ﺼﻮﺻﯿﺎت
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ :ﺑﻌ ﻀﯽ از ﺧ ﺼﻮ ﺻﯿﺎت ﻓﺮدی ﺷام اﻋﻢ از ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺷام ﭘﻮ ﺷﯿﺪه ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از آن آﮔﺎﻫﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺸـــﻒ و ﺷـــﻬﻮد ﺣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽرﺳـــﯿﺪ و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ را از ﺧﻮد درﯾﻎ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳــﺘﻘﺒﺎل از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ورود ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻓﺮﺻــﺖ ﺣﻀــﻮر در آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷــﺘﻪاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ و
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اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷام ﺳﺖ .در ﮐﻞ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮر ،ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎز ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﻬﱰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ.

اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دا ﺷﺘﻪﺑﺎ ﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿ ﺴﺘﻨﺪ و ﴏﻓﺎ ﺟﻬﺖ آ ﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺷام ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻮﻫﺮی و
ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را منﯽداﻧﻨﺪ)ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن(.
ب» :ﺑﻮدن« ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺺ ،ﻣﻬﺎرت و روﯾﮑﺮد ﻣﺜﻠﺚ وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷام را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﮔﺎم اول ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭼﻪ
زﻣﯿﻨﻪای ﺗﺨ ﺼﺺ دارﯾﺪ و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺨ ﺼﺺ ﺷام دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﻣﯽﺧﻮرد و ﭼﻪ ﮔﺮهای از ﮐﺎر ﻣﺮدم و ﮐ ﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷام ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﯿﺎن منﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎ
ﻣﻬﺎرت ﺷام ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺗﺨ ﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت ﺷام در را ﺳﺘﺎی
ﻣﻨﻔﻌﺖرﺳـــﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳـــﺖ و دردی از آﻧﻬﺎ دوا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳـــﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺻـــﻠﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎ و ﺑﻮدن ﺷـــام را در زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﺪﯾﻬﯽﺳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ:
ﺷام ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﻮامنﻨﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺷام منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﺷــﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼـــﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در متﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﴎآﻣﺪ ﻫﺴـــﺘﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت متﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ﻗﴩ ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﺮرﻧﮕﱰ ﮐﻨﺪ و ﺣامﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺪﻓﺪار و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﺴــﺎﻟﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ در ﺗﺨﺼــﺺ ﺷــامﺳــﺖ.
ﮔﻔنت اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷام اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮامنﻨﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎری و اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﺟﻮاﻧﺎن متﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﻢﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ متﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻗﺮاردادن ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان متﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎﺻﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﻋﻤﻼ ﺟــﺬاﺑﯿــﺖ ﺧﻮد را از
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دﺳــﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺣﯿﻄﻪای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از اﻓﺮاد را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺣامﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﱰی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺷام دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی.
ﺑﻬﱰ ا ﺳﺖ ﺣ ﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد .ﻣﺜﻼ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن زن دﯾﮕﺮی از ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻧ ﺸﺪه ﺑﻮد
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪم ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺷام ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮامنﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﮐﻪ دارﯾﺪ و ﮔﺮه از ﻣ ﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺗﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ا ﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﺘﺎن وزن ﺑﯿ ﺸﱰ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﺎرا ﻓﺮﻧﺲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﺷﺨ ﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ وﺟﻬﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﯿﺎز
دارد ﺧﻮد و رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯿﺶ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و از ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد .در ﺣﻀﻮر
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳــﺎﺧنت رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺳــﺎﺧنت وﺟﻬﻪﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷــام دارد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﺳــﺎﺧنت
وﺟﻬﻪﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﮔﺎم از ﺳــﺎﺧنت ﺗﺼــﻮﯾﺮذﻫﻨﯽ و ﺑﺮداﺷــﺖ دﯾﮕﺮان از ﺷــام ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرود .ﺑﺎ ﺳــﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳــﺎﺧنت ﺗﺼــﻮﯾﺮ
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷام اﻓﺮادی ﺧﻮاﻫﯿﺪ دا ﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷام ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷام وﻓﺎدارﻧﺪ )ﺑﻪ ﺷام
رأی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﺷام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﺣامﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻬﻪﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪار
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن )رأیدادن ﺑﻪ ﺷام( ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺷام ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت و ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎنﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎز
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن )رأی آوردن ﯾﺎ ﻧﯿﺎوردن( ﺷامﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت اﯾﻦ رواﺑﻂ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ درازﻣﺪت ﺗﻌﺮﯾﻒﮐﺮده و از اﻫﺮمﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻣﺪاوم و ﭘﻮﯾﺎ
ﺑﺎ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﱪﯾﺪ.
ﮔﺎم اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ:
ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ،دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد رﻧﮓ ،ﺷــﻌﺎر ،ﻫﺪف و ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﴫــی و ﺷــﻨﯿﺪاری ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷــﮑﻞ در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد را
ﺣﮏﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﺣﺰب ﺧﺎﺻﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺣﺰب وارد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺰب ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷام ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻟﻮﮔﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮاح ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫامن ﻟﻮﮔﻮ در متﺎﻣﯽ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ و
ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﺑرنﻫﺎ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺮف ﺣﻀﻮر ﺷام ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻟﻮﮔﻮ را ﺳــﺎده و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺧﻮاﻧﺎ ،ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪای و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖﮐﻨﯿﺪ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷــام ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺣامﯾﺖ
ﺳــﯿﺎﺳــﯽ از ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻧﮓ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎمﺷــﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸــﺎن دادﻧﺪ  ۹۰٪ﻗﻀــﺎوتﻫﺎی ﺷــﺘﺎﺑﺰده
درﺑﺎره ﻧﺎم )اﻋﻢ از ﻣﺤﺼــﻮل ،ﺧﺪﻣﺎت و (...ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس رﻧﮓ آن ﺑﻮده اﺳــﺖ .دﻗﺖ داﺷــﺘﻪﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی ﺷــام ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪ
وﺟﻮدی ﺷـــام ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸــــﺎنﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ و دﯾﺪ اﻓﺮاد از ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﻐﺰ ﻣﺎ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ رﻧﮓ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎزه
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ از رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از رﻗﺒﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺷﺎن ﻣﺘامﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﭼﺎپﺷﺪه و ﻫﻢ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﻧﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه
و ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻟﻮﮔﻮی ﺳﺎدهﺗﺮی داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ در اداﻣﻪ راه اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ در آن ﺑﯿﺸﱰ و
راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺟﻤﻼت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .ﺟﻤﻼت را ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ا ﺳﻢ
و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت ﺷﻌﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ در ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺷام ﺣﺘام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان
ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺿﺪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ ﺷﻌﺎر ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر ﺷــام ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺣﺘامل ﻋﺒﻮر از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی دﯾﻨﯽ را ﻣﯽدﻫﯿﺪ از رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﺧﻄﺮات آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﱰاض اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﭘﯿﺸــﱪد ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺟﺴــﺎرت در اﻓﺮاد ﻧﯿﺴــﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﺶ ﯾﺎ
واﮐﻨﺸــﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه آن ﻫﻢ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﻮد و از اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ .از ﺷــﺨﺼــﯽﺳــﺎزی ﭘﯿﺎمﻫﺎ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴــﺎﻧﯽ و
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ از ارزشﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﮑﺮی ﺷام ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎم دوم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت:
ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﺷـــﻮﻧﺪ ،داﺷـــنت ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﺎ
اﻓﺮاد ﻗﺪرمتﻨﺪ داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ .ﺷام ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺷﻬﺮ ،راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ و ﺳــﻮاﺑﻖ ﻓﮑﺮیﺷــﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻨامﯾﯿﺪ .ﺑﺮای آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد
ﺧﻮﺷــﻨﺎم و ﺑﺎﻧﻔﻮذ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺟﺒﻬﻪ ﻓﮑﺮی ﺷــام ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢﻓﮑﺮی و ﺣامﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸــﱰی از
اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﯾﺪ .ﺟﺪا از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد دارﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐ ﺴﺐ
ﺣامﯾﺖ ،ﺳﺎﺧنت ارﺗﺒﺎط درازﻣﺪت و ﺑﺮد ﺑﺮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرمتﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ در ﺣﻮزه ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در
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ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﺟﻨﺎحﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺷام ﻧﺒﺎ ﺷﻨﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣامﯾﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺷام را ﻧﺪا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻧﻘﺶ ﺣامﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮدی در ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿ ﺴﺖ
ﮐﻪ از ﮐﺴـــﺐ آرای ﻣﺮدم ﺑﯽﻃﺮف ﻏﺎﻓﻞ ﺷـــﻮﯾﺪ .متﺮﮐﺰ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را اول ،ﺑﺮ روی ﮔﺮوه ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ و اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮاﻓﻖ ،و دوم ،ﻣﺮدم ﺑﯽﻃﺮف
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ منﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻔﺎف اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘامﻋﯽ ﺷام اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮر ﺳﯽ
اﺟامﻟﯽ ﺳﻮاﺑﻖ اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷام ﻗﺮاﺑﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸﱰی دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺣامﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺰﯾﻨﯿﺪ.
ﮔﺎم ﺳﻮم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ:
ﺣ ﻀﻮر ﺷام در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧ ﺼﻮ ﺻﯽ در دو ﺣﯿﻄﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ا ﺳﺖ .در ﮔﺬ ﺷﺘﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗ ﺼﺪ دا ﺷﺘﻨﺪ
وارد ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺪرت ﺷـــﻮﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺣامﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﻮﺷـــﻨﺎم و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻞ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺷـــﻮد وﻟﯽ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و دﺳﱰﺳﯽ ﺑﯿﺸﱰ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﻨﱰل ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دردﴎﺳﺎز
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﺎزی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻟﻪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺷام ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ وارد
ﺣﯿﻄﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘام از ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎور زﺑﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﱪﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻀـــﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﺠﺎﻣﻊ و دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻢ در ﺳــــﺎﺧنت
وﺟﻬﻪﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺷام ﺑﺮای ﺟﺬب آرای ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ و
ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀـــﻮری ﺑﺎ ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﱪﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣامﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳـــﺎﺧنت وﺟﻬﻪﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻀــﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎطﺳــﺎزی ﺷــام ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷــام
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷام ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺷام ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﱪﯾﺪ.
ﺷـــﮑﻞدادن ﺑﻪ ﺣﻀـــﻮر در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﻮﺷـــﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷام ﺳﺖ .ﺷام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐ ﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻓﺘﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣ ﺸﺎرﮐﺘﯽ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و
رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ ﺷﻬﺮی داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ان ﺟﯽ او ﻫﺎ ﯾﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﺻـــﯽ را رﻫﱪی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺧﺎﺻـــﯽ را ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﻪ اﺟﺮا
درآوردهاﯾﺪ؟ متﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷام از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط رودررو ﺑﺎ ﻣﺮدم
و آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓنت از ﻣﺸــﮑﻼت ﺳــﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷــام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻼت ،ﺧﻂ ﻣﺸــﯽ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ،اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺮ روی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راهﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﻣﺸﮑﻼت ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ.
در واﻗﻊ ﺟﺪای از ﺣ ﻀﻮر در ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎ و ﻣﯿﺘﯿﻨﮓﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺣ ﻀﻮر اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻــﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ .متﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷام اﻋﻢ از وﺑﻼگ ،وﺑ ﺴﺎﯾﺖ ،ﺻﻔﺤﺎت ﻓﯿﺲﺑﻮک ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗ ﺼﻮﯾﺮ
ﯾﮏ ﮐﻨ ﺸﮕﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺳﯿﺎ ﺳﯽ ﻓﻌﺎل را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷام ﭘﯿ ﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﻮر
اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﺷام در ذﻫﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﺷام رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و
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ﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﺷام .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﱰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻣﺮوزﯾﻦ ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﻘﺶ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﺻــﺪا و ﺳــﯿام را
ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮاوان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و در ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﴎﻧﻮﺷــﺖ ﺳــﺎز
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،روﻧﺪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ اﻧﺤﺼــﺎر را از دﺳــﺖ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﴎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه اﺑﺮاز ﺗﻔﮑﺮات ﻟﺤﻈﻪای و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در
ﺟﻬﺖدﻫﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷـــام ﻧﯿﺰ ﺣﺘام ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺎدی از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺷـــﻬﺮوﻧﺪ ﺧﱪﻧﮕﺎری و اﻃﻼع رﺳـــﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻓﺮدی در ﺳﺎﺧنت ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻨﻔﻮر ﺳﺎﺧنت آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد دا ﺷﺘﻪاﯾﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ا ﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺟﻪ ﺳــﺎﺧنت ﺣﻀــﻮر ﺷــام و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴ ـﺰاﯾﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺴـــﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﺎ ﴍوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد دﺳـــﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳـــﯿﺲ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ زدﻧﺪ و
اﺧﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸــﺎن را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻫﻮاداراﻧﺸــﺎن ﻣﯽرﺳــﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ردهﻫﺎی ﺑﺎﻻی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀــﻮر اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی
اﻃﻼعرﺳـــﺎﻧﯽ ﻣﻨﺴـــﻮب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺷـــﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﯾﯿﱰ و ﺗﻠﮕﺮام
اﺷﺎرهﮐﺮد.
ﺷام ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪا ﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻬﱰ ا ﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ د ﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ و ﻗﺪمﻫﺎی
اول را ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ زﯾﺮ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ:
اﻟﻒ :ﻧﺤﻮه ﺣﻀــﻮر ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴــﯿﺎری از ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﴍاﯾﻂ ﺣﻀــﻮر دو ﻃﺮﻓﻪ را ﺑﺮای ﺷــام و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷﻨﯿﺪاری ،دﯾﺪاری ﯾﺎ ﻧﻮ ﺷﺘﺎری ﺑﭙﺮدازﯾﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻌ ﻀﯽ ﻓ ﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﴍاﯾﻂ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧنت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺷام اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻃﺮﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ اﺧﺒﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺮدﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺷام را ﻗﺎدر
ﻣﯽﺳــﺎزد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎری در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﴎﯾﻌﱰﯾﻦ واﮐﻨﺶ را ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ و ﮐﻨﱰل اوﺿــﺎع را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻢ ﺷﻤ ﺸﯿﺮ دو دم در ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧ ﺸﺪن ،ﮐﻨﱰل اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺑﺎزﺗﺎب واﮐﻨﺶ ﺷام در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را از د ﺳﺖ ﺷام ﺧﺎرج
ﮐﺮده و اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎزد.
ﺑﺮای ﴍوع ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ وﺑﻼگ ﯾﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺳﺎده و ﴍح ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﴍوع ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻢﮐﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺎن را ﮔ ﺴﱰش دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ دا ﺷﺘﻪﺑﺎ ﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﴍط اول ﺣ ﻀﻮر
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در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﴍط دوم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﯾﮏ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ آﺧﺮﯾﻦ
اﺧﺒﺎر را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺮده ،ﺣﺪود اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﯽﺷـــﻨﺎﺳــــﺪ و از ﺻـــﺤﺖ و ﺳـــﻘﻢ دﻗﯿﻖ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﴩﻣﯽﺳﺎزد ﻣﻄﻤﱧ اﺳﺖ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺮد ﮐﻨﺸــﮕﺮ در دﻧﯿﺎی ﺳــﯿﺎﺳــﯽ ﺑﻪ ﺷــامر ﻣﯽرود .ﻣﺮاﻗﺐ
ﻋﮑﺲﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ روی ﺷـــﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﴩـــ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺎﺷـــﯿﺪ )ﻣﺎﺟﺮای ﻣﯿﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ( و در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن متﺎﻣﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و دردﴎﺳﺎز منﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ دﺳﱰﺳﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﺗﯿﻢ ﺧﻮد
ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻮامنﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ای ﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دو ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را در ﮐﻨﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷــﺪن
ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﻨﺘ ﴩ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺘ ﺸﺎر ﻣ ﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻪ روز اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ را در ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷام ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ اﴍاف دارﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼت را دﯾﺪه ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی ﻧﺪا ﺷﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﴍوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻨ ﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰﯾﻨ ﺸﯽ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣ ﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ
وﺑﻼگ )و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ وﺑﻼگ( ﺑﺎ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨ ﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ،ﺗ ﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﻣﻘﺎﻻت،
ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ ،وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﯾﻮﺗﯿﻮب ،ﭘﺎدﮐﺴـــﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ،ﺳـــﺨرناﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ را ﭘﺴـــﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
وﺑﺴــﺎﯾﺖﻫﺎ )ﯾﺎ وﺑﻼگﻫﺎ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬب ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن )ﻣﺸــﱰﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه!( ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰﯾﻨﺸــﯽ ﺷــام ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻮی و ﺻــﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﯾﺪه ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎ و ﺣ ﻀﻮر ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺮدم ا ﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻢ
و ﻋﮑﺲ آن را ﻣﻨﺘﴩ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﴫی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷام ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻬﱰ اﺳﺖ در
ﺗﻬﯿﻪ آﻧﻬﺎ متﺮﮐﺰ را ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﺎزﺧﻮرد دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدﺗﺎن )از ﻗﺮاردادن ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯽ و متﺮﮐﺰ
ﺑﺮ روی ﭼﻬﺮه و ﺷﺨﺺ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ( ،از اﯾﻦ راه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺪارﻫﺎی ﺣ ﻀﻮری ﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺨرناﻧﯽ ﺷام ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺪون ﺳﺨرناﻧﯽ ﺷام ﺑﺎ ﺷﻨﺪ در ﺳﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷام ﺑ ﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و
ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺷام ﺑﺎ ﴍﮐﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ

www.yaldanetwork.org

ﺳﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ | 8

ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺣامﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷــام دارﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﻼش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺨرناﻧﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﴏﻓﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﺣﻀﻮرﺗﺎن در ﺟﻬﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﻓﺮاد رده ﺑﺎﻻ
و ﻣﺆﺛﺮ در آن ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑ ﺴﭙﺎرﯾﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺣ ﻀﻮر ﺧﻮد در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ متﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﳌﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷام
در را ﺳﺘﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺣ ﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺠﺎﻣﻊ اﯾﻨ ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در
ﻣﻮرد اﻫﻢ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ روز ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎ ﺳﺐ و ﺑﻪ دور از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎ ﺳﯽ ﺑﻌﺪی اﺑﺮاز ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﺮاز ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣامﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻤﱰ و ﺗﻨﺪروﺗﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ واﮐﻨﺶﻫﺎی
اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﱰل وﻗﺎﯾﻊ را از دﺳﺖ ﺷام ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻨﺴــﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﻼﺻــﻪ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺧﱪﻫﺎی روز و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺧﱪ ﺷــﻮﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺣﻀــﻮر در ﻫﺮ
ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺴــﺎﺋﻞ روز ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻــﻮرت ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﻫﺮ ﻓﺮﺻــﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﺨﺘﻪ و ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳــﺎﻧﻪ در آن ﻣﻮرد اﺑﺮاز
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷــام ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ
ﺣﻀﻮر ﺣﺘام اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻫﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ را در ﻣﮑﺎﳌﺎت ﯾﺎ ﺳﺨرناﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و
ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀــﻮر در ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﺳــﺎدهﮔﻮﯾﯽ و ﮐﻢﮔﻮﯾﯽ ﺳــﺖ .اﮔﺮ
ﺳﺨرنان ﻣﺪﻋﻮ ﻧﯿ ﺴﺘﯿﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣ ﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ و ﻓﻌﺎﻟﯽ دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺪ ﺣﺘام ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺎده ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ و از ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮔﻮ ﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ )ﮐﻢ ﮔﻮی و ﮔﺰﯾﺪه ﮔﻮی( ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺣ ﻀﻮر ﺷام ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ﻣﮑﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ وا ﻣﯽدارد( .ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد اﺟﺎزه اﻧﺪﯾﺸـــﯿﺪن
ﺑﺪﻫﯿﺪ و از مبﺒﺎران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ )ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺣﻀـــﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻗﺒﻞ از ﴍوع رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽﺳــــﺖ و اﯾﻦ
اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪق منﯽﮐﻨﺪ .اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺳﺨرناﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را در دروس دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷام ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳــﺨرنان ﺣﻀــﻮر دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴــﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ ﺳــﺨرناﻧﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ،ﴎﯾﻊ و
ﻣﺠﺎبﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺣﺲ وﺣﺪت و ﻫﻤﮑﺎری ،ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آب و ﺧﺎک ،ﺑﻬﺒﻮد و ﺿﻊ ﻣﻌﯿ ﺸﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ )ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧ ﺸ ﺴﺘﻪ( و
ﺷﻐﻠﯽ )ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن( از اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻏﻠﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﺳﺨرناﻧﯽ ﺟﺬاب ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ :ﻣﺠﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ،درﮔﯿﺮﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﴩ داﻧﺶ ﻻزم.
ﺷــام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن اﺣﺴــﺎﺳــﺎت ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻼم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎ و ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﭘﺲ
از ﺷﻨﯿﺪهﺷﺪن از ﯾﺎد ﻣﯽروﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد متﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﺪادی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
آن ا ﺳﺖ .ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎی ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ متﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص را ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دا ﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ در ﺳــﺨرناﻧﯽ ﺧﻮد متﺎم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷــام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺸــﮑﻼت ﺑﻪ
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ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﴫ و درﮔﯿﺮﺳﺎزی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ راهﺣﻞﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻣﯿﺪوارﺳﺎزی
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد راهﺣﻞ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺨرناﻧﯽ ﺣﺲ ﻣﺜﺒﺖ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪﻫﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠامﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزی
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﺪار و ﺑﺎ ﻗ ﺼﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎ ﺻﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺟﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷام ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﮕﺬارد.
ﺳــﺨرناﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳــﺎده و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﺻــﻠﯽ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ .از ﻃﺮح ﻣﺴــﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﻧﮋادی و ﺟﻨﺴـــﯿﺘﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴـــﯽ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﺑﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰه ،ﻣﺜﺒﺖ و ﺷــــﺎد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﻪ در ﺟﻠﺐ ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .از ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺜﻞﻫﺎ ،اﺷﻌﺎر و ﻟﻄﯿﻔﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﯾﺴﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ
و اﺟﺮای اﺳ ـﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷــﺪ .راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی زﯾﺮ ﺷــﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷــام را ﮔﺴــﱰدهﺗﺮ و ﻗﻮﯾﱰ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ:
اول :رﻫﱪان و اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻔﺬ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
رﻫﱪان ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی روی ﻣﺮدم ﻋﺎدی دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺣامﯾﺖ ﺧﻮد را از ﺷام اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻮاداران زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﺷام ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻫﱪان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
 .۱ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ و رودررو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ منﺎﯾﯿﺪ و از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﺸﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.

 .۳در ﻣﻮرد اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢﻓﮑﺮی ﮐﻨﯿﺪ و دﻗﺖﮐﻨﯿﺪ روی ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .۴از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣامﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
 .۵ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﺣﺎوی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﻋﮑﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .۶ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺸﺎن )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ منﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ( ﺑﺮوﯾﺪ
ﺗﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺣامﯾﺖ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
 .۷از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺮ ﻗﴩی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺎﻣﯽ و منﺎﯾﻨﺪهای ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ اﻗﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺷام ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺠﺎر ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ورزﺷﮑﺎران .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣامﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﺟﻠﺐ منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮش ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ از اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﺷام ﺣامﯾﺖ ﻧﮑﺮدهﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در
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ﻣﻮرد ﺣامﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ﻋﻠامی دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻋﻼم ﺣامﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣامﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﯾﺰش رأیﻫﺎ روﺑﺮو ﻧﺸﻮﯾﺪ.
دوم :ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ان ﺟﯽ اوﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را رﺻــﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳــﭙﺎﻧﴪ ـ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺷــﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳــﺨرناﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
آﻣﻮزﺷـــﯽ ﺑﻪ ﺻـــﻮرت ﺳـــﻤﯿﻨﺎر ﯾﮏ ﺳـــﺎﻋﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮاد ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روﻧﻖ
ﺑﯿﺸــﱰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﺷــﺪن ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳــﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻘﺸــﻪ و راﻫﮑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .اﻫﺪاف ﺧﻮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را در
ﺣﯿﻦ آﻣﻮزش و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳــﻮم :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺘﺴــﺐﺳــﺎﺧنت ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ از ﺗﻌﺪاد آرای ﻣﺮدﻣﯽ ﺷــام ﺑﮑﺎﻫﺪ و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ،اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣامﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن راﺣﺖﺗﺮ ﭘﯿﺶﻣﯽرود.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎ ﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ،ﻣﻬﻨﺪ ﺳﯿﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﻣﻌﻠامن ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿ ﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿ ﺸﱰی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻗﴩ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨرناﻧﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزی ﺑﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی
ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺣامﯾﺖ داﻧ ﺸﺠﻮﯾﺎن ،ا ﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻣﻌﻠامن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣ ﺸﮑﻼت
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ منﺎﯾﯿﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﱰی از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺣامﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﺪرمتﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣ ﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻓﻌﺎل ﺷام در متﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد دا ﺷﺘﻪﺑﺎ ﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ و ﮐﻼم ﺷام
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷام ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ در ﻫﺮ ﴍاﯾﻄﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﺘﺪل اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﻣ ﺼﻤﻢﺑﻮدن ﻓﺮوﺗﻦ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ .در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دورﺑﯿﻦ و اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺼــﻮﺻــﯽ اﺳــﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﮐﺸﻮری ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﺴﺎزﯾﺪ.
و در اﻧﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ در ﺳﺎﺧنت وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض منﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻧﺤﻮه منﺎﯾﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد دﻗﯿﻖ ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ و
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷـــﯿﺪ .ﻫﺮ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ روز ﺷـــﻮد و ﴍﺣﯽ ﻣﺒﺴـــﻮط از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷـــام،
ﺳﺨﻨﺎن ،ﻧﻮ ﺷﺘﻪﻫﺎ و د ﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮ ﺷﺘﺎری ،ﺻﻮﺗﯽ و ﺗ ﺼﻮﯾﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود
ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺳــﻌﯽﮐﻨﯿﺪ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ دﺳــﺖآورﯾﺪ .ﺧﻮاﺳــﺘﻪﻫﺎی اﺻــﻠﯽ و ﮐﻼن ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺬﻫﺐ ،ﺟﻨﺴــﯿﺖ و ﻧﮋاد ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ متﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘامﻟﯽ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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