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 مقدمه

دهنده فکری ها، اولین گام در معرفی خود به جهان است. پس از آن که هدف غایی و اصول تشکیلارزیابی و برآورد فعلی از داشته

شــفافیت مقتضــی به بقیه معرفی کنید. واقعیت این اســت که با متام تخصــص و توانید خود را با قدرت و تر میخود را تعیین کردید، راحت

های خود را به نحو مقتضــی در جامعه و بین مردم عرضــه کنید در نهایت جایی در قلب مردم و در مناصــب مهارتی که دارید اگر نتوانید ایده

های پیرشــفت برای خودتان آماده کنید، از خطرها دور بســازید و فرصــتبرد -اجرایی نخواهید یافت. شــام نیاز دارید با مراکز قدرت رابطه برد

 مبانید و در عین حال با جسارت پیش بروید.

 پنجره جوهری :الف

شام. به کمک این مدل و فهرست کشیدن ارزیابیپنجره جوهری یک مدل است برای به تصویر  کردن خصوصیات خود و دیگران از 

 خورند:ریزی کنیم. در این مدل چهار ناحیه اصلی به چشم میتوانیم برای خودشناسی بیشرت برنامهفردی می

 دانند که شــامها و نقاط ضــعف خود واقفید. اطرافیان شــام نیز بر آنها واقفند. آنها میشــام بر تعداد زیادی از توامنندی ناحیه باز:

ــید این خصــوصــیتبرون ــاد هســتید. وقتی هم شــام و هم دیگران از خصــوصــیات خاص فردی آگاه باش ها در ناحیه باز قرار گرا، عجول و ش

سیاری از مواقع بی خربیم و دیگران گیرند. معموال این ناحیه بهمی سیل خود در ب ست. بدین معنا که ما از پتان سرتده نی اندازه کافی بزرگ و گ

 نیز از آن آگاهی ندارند. کلید توامنندی در گسرتش این ناحیه است.

شام ممکن ناحیه کور: ستند ولی دیگران از آنها آگاهند.  شوف ه شام نامک شام بر خود  صیات  صو ستعداد یا  تعدادی از خ ست ا ا

دهیم. مثال ممکن اســت شــام از صــفت بدی را در خود نبینید ولی از دید دیگران پنهان منانده باشــد. این خصــوصــیات را در این ناحیه جا می

ن صفات ی ایاطالع باشید ولی دوستان یا استادتان معتقد باشند شام داراای مثل سخنوری یا هرن بیحسود بودن خود یا استعداد خود در زمینه

 ها هستید.یا توامنندی

ستعدادها و توامنندی ناحیه پنهان: ست دارای ا شید که خود به خوبی از آنها آگاهید اما دیگران از آنها شام ممکن ا صی با های خا

صدق میبی ساخنت وجهه عمومی نحوه عیانخربند. این موضوع در مورد خصوصیات منفی نیز   ونه خصوصیاتسازی این گکند. بنابراین در 

 اهمیت بسزایی دارند.

شناخته:  ستند، دیگران نیز از آن آگاهی ناحیه نا شیده ه شام پو شام اعم از مثبت یا منفی نه تنها بر  صیات فردی  صو ضی از خ بع

ـــهود حین تجربیات جدید می ـــف و ش ـــید و دقیقا به همین دلیل نباید تجربیات جدید را از خود درندارند. در این حیطه به کش . یغ کنیدرس

تواند منجر به کاهش اندازه این ناحیه و اید میهایی که تا حال فرصــت حضــور در آنها را نداشــتهاســتقبال از تجربیات جدید و ورود به حیطه
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شناخته کوچک سه ناحیه کور، پنهان و نا ست. در کل هرچقدر  شام شد افزایش ناحیه باز گردد که مطلوب نهایی  هرت بتر و ناحیه باز بزرگرت با

 هایتان تکیه کرده و آنها را به کار گیرید. توانید روی توامنندیمی

 

شته شام با مفهوم پنجره جوهری و این را هم به خاطر دا شنایی اولیه  ستند و رصفا جهت آ شید که این چهارناحیه با هم برابر نی با

شدهساده شکل به تصویر کشیده  شناخته بسیار بزرگی هستند و یا حتی اگر اند. در عمل بسیاری از سازی مطلب به این  افراد دارای ناحیه نا

 (ناحیه پنهان). دانندهای خود آگاهی دارند راهکارهای ارائه آن به دیگران را منیبه توامنندی هم 

 خود را تعریف کنید.» بودن« :ب

سازند. در گام اول شام باید بدانید در چه میباشید که سه حیطه تخصص، مهارت و رویکرد مثلث وجهه عمومی شام را به یاد داشته

صص دارید و از آن مهمزمینه صصای تخ شور باز میخورد و چه گرهشام دقیقا به چه دردی می تر باید بدانید این تخ . کندای از کار مردم و ک

شتباهات رایج در معرفی خود به دیگران در همین زمینه رخ می شام خود را معرفیکی از ا یا  کنید تخصصکنید ولی دقیقا بیان منیی میدهد. 

شام به چه درد فرد مقابل می ساخنت وجههمهارت  ستای  خورد. برای  شام در را عمومی خود ابتدا به این فکر کنید که کدام تخصص و مهارت 

ـــانی به دیگران اســـت و دردی از آنها دوا میمنفعت ایم. دن شـــام را در زیر بیان کردهها و بو کند. ســـه نکته اصـــلی در تعریف توامنندیرس

 ایم:گیرند بسیار زیاد هستند، اما ما اینجا به تعریف سه نکته بسنده کردهست نکات مهم که باید مورد توجه قراربدیهی

ــته توانید گویی به دور باشد. در واقع شام منیآنقدر متمرکز انتخاب کنید که از کلیشام نیاز دارید توامنندی مورد نظر را  ــیلی  های رش تحص

 ها به حلهای تحصـــیلی یا مهارتی خود اعالم کنید و بگویید در متامی آنها رسآمد هســـتید و در این حیطهکامال متفاوت را به عنوان زمینه

هایی انتخاب کنید که در عین اینکه دربرگیرنده جمع کثیری از مردم جامعه توانید اولویتاما می مشکالت متامی مردم کشور خواهید پرداخت،

ساخته میاست قرش خاصی را پررنگرت کند و حامیت آنها را به خود جلب کنید. انتخاب توامنندی شود هایی که بر روی آنها وجهه عمومی فرد 

کار به مســائل روز جامعه توجه کنید و ببینید کدام مســاله در حال حارض در تخصــص شــامســت.  باید کامال هدفدار و متمرکز باشــد. برای این

سیار کلی شام اعالم کنید مثال با توجه به توامنندی تحصیلی و مهارتی فعلی من به گوییگفنت اینکه تخصص من جوانان است ب ست ولی اینکه 

 تواند شعار انتخاباتی خوبی باشد.کرد میجوانان مترکز خواهمبر روی مسائل کاری و ایجاد شغل  عنوان کارآفرین

شعار انتخاباتی به عنوان مترکز بر مسائل معیشتی  شام باید بر روی مسائلی مترکز کنید که پوشش جمعیتی خوبی را در بر بگیرد. قراردادن 

ــت خود را از  جوانان گرچه بسیار پرطرفدار خواهد بود، اگر آن را فقط به جوانان مدرسه خیابان یا محله خاصی اختصاص دهید عمال  ــذابی ج
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های بودن گروه کثیری از افراد را در بر بگیرد تا حامیت گروه افیت و محدودکنید باید در عین شــفای که انتخاب میداد. حیطه دســت خواهد

 شخصی و فردی.  های دهید دغدغه شام دغدغه ملی است و فراتر از دغدغه بزرگرتی را به خود جلب کنید و نشان

ضور خود را با دالیل مثبت و اجرایی گره بزنید و نه با کمبود. مثال ست ح شهر م بهرت ا شده باعالم اینکه چون زن دیگری از  ود ن کاندیدا ن

کند ولی اگر این موضوع را به صورت مثبت ارائه دهید بر توامنندی مشخصی کید میأکننده شام تدر نهایت بر نگاه محدودمن به میدان آمدم، 

شعارها و اهدافتان وزن  شاره کنید، بار معنایی تبلیغاتی  شهرتان باز خواهد کرد ا شکالت مردم  شرت و مفیدتری خواهکه دارید و گره از م د بی

 یافت.

ساخنت وجهه شاره میکارا فرنس متخصص  ساخت یک وجههشخصی به خوبی ا شخصی کارآمد هر فرد نیاز کند که این روزها برای 

های خود به شیوه مناسب برای ساخت روابط عمیق و پایدار بهره بگیرد. در حضور خصیش را مدیریت کرده و از توامنندیدارد خود و روابط ش

عمومی شــام دارد. توجه داشــته باشــید که ســاخنت ثیر بســیار زیادی در ســاخنت وجههأ انتخاباتی نیز مســاله ارتباطات و ســاخنت روابط با افراد ت

رود. با ســاخنت وجهه عمومی عالوه بر ســاخنت تصــویر ذهنی و برداشــت دیگران از شــام به جلوتر مینت تصــویرعمومی یک گام از ســاخوجهه

شام  دلخواه خود در اذهان عمومی شام وفادارند (به  شام ارتباط عاطفی فکری برقرار کرده و به  شت که با  شام افرادی خواهید دا در نهایت 

عمومی خود به چشم کاالیی نگاه کنید که باید خریدار کنند). در واقع اگر به وجههپنهان حامیت میدهند و از شام به صورت علنی و ی میأ ر 

شام) کند مییأ مورد نظر را متقاعد به خرید آن (ر  شتیباندادن به  شام با مردم عادی، مراکز قدرت و پ ساز های جریانتوان گفت نحوه ارتباط 

وردن یا نیاوردن) شامست. برای ساخنت این روابط و ایجاد یک تعامل تجربی مثبت با دیگران نیاز دارید آ ی أ شدن یا نشدن (ر کننده برندهتعیین

ثیرگذاری بر اذهان عمومی و ساخت روابط مداوم و پویا أ ها و ابزارهای متفاوتی برای تو از اهرم کرده های مشخص درازمدت تعریفاسرتاتژی

 دهندگان بهره بربید.یأ با ر 

 ها:تعریف نشانهگام اول 

شانهحضور کاندیداها در رقابت شنیداری همراه است. هر کاندیدا باید بتواند برای کمپین های انتخاباتی با ن های کالمی، دیداری و 

 اهای برصــی و شــنیداری به بهرتین شــکل در اذهان عمومی نام خود ر انتخاباتی خود رنگ، شــعار، هدف و نام انتخاب کند و با مدیریت جنبه

از  هاباشید در بعضی قسمت شوید ممکن است نیاز داشتهکند. اگر در حزب خاصی عضو هستید و به منایندگی از حزب وارد رقابت میحک

 بخشند. های شام معنا میکنند و به کنشها اهمیت بیشرتی پیدا میتصمیم حزب پیروی کنید ولی اگر مستقل باشید این انتخاب

ای بسپارید چون ترجیح اصلی این است که لوگوی خود را عوض نکنید و تا آخر هامن لوگو در متامی بروشورها و حرفه لوگوی خود را به طراح

 تجمعات و برنها و دنیای مجازی معرف حضور شام باشد.
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ــاده و ترجیحا خوانا، تک کلمه ــام قای و مرتبط انتخاب کنید. دقتلوگو را س یت بال برای حامکنید رنگ انتخابی و طرح مورد نظر ش

های شــتابزده قضــاوت ٪۹۰ شــد، نتایج نشــان دادند ثیر رنگ در بازاریابی انجامأ ســیاســی از فرد دیگری به کار نرفته باشــد. در تحقیقی که از ت

ی برند باشــید که لوگوی شــام نقش مهمی در معرفدرباره نام (اعم از محصــول، خدمات و...) تنها بر اســاس رنگ آن بوده اســت. دقت داشــته

گذارند. مغز ما ثیر میأ ها بر نظر و دید افراد از هویت برند موردنظر تدهند که رنگمیکند. مثال مطالعات نشــــانوجودی شـــام بازی می

ی تازه هادهد و این نشان از اهمیت رنگ در تشکیل هویت برند دارد. به همین دلیل به برندهایی که قابل تشخیص هستند را ترجیح میبرند

 شان متامیز کند.شدههایی استفاده کنند که آنها را از رقبای شناختهشود که در طراحی لوگو از رنگتوصیه می

های درهم تنیده های مجازی خوانا و مشخص باشد. از فونتشده و هم در شبکههای چاپفونت انتخابی در لوگو باید هم در برگه 

س شتهادهو غیرمعمول خودداری کنید. هرچقدر لوگوی  ضافهتری دا شید در ادامه راه امکان حذف یا ا کردن و تغییرات کوچک در آن بیشرت و با

 شود.تر میراحت

سه تا چهار کلمه انتخاب کنید. ببینید چطور می شعار تبلیغاتی خود بپرهیزید. جمالت را بین  سم تو از جمالت طوالنی برای  انید با ا

 بط بازی کنید. و فامیل خودتان برای ساخنت شعار مرت

این است که گرچه لزومی ندارد به مذهب در شعارهای خود اشاره کنید، شعارهای شام حتام باید با شعائر مذهبی ایران  نکته مهم

 خوانی داشته باشد و هرگز ضد شعائر دینی شعار ندهید. هم

اذ هر ها قبل از اتخفایده باشــد و با تحلیل موقعیتبه خاطر داشــته باشــید که هر عمل و رفتار شــام باید مبتنی بر منطق هزینه و 

صمیمی که احتامل عبور از هنجارهای دینی را می سبه کنید که آیا قادر به پرداخت هزینه دهید از ریسکت شید و محا ها و خطرات آن آگاه با

 در برابر اعرتاض افکار عمومی هستید یا خیر.

وجود جســارت در افراد نیســت ولی منطقی اســت که قبل از کنش یا منکر لزوم ارها کید ما بر حفظ آرامش و پیشــربد کأالبته که ت

کید بر ارتباطات انســانی و أها، تســازی پیامدلیل بپرهیزیم. از شــخصــیهای بیواکنشــی هزینه و فایده آن هم بررســی شــود و از ایجاد جنجال

صورت مجنبه ستفاده نکنید. برترین و کاربردیهای احساسی غافل نشوید ولی هرگز از این ابزار به  شعار مستقیم و پررنگ ا ثر آنست ؤ ترین 

 باشد.ت گرفتهأ های بنیادین فکری شام نشکه از ارزش

 گام دوم ارتباط با مراکز قدرت:

ا روابط بهای قدرت شـــوند، داشـــنت بانک اطالعاتی قدرمتند و ایجاد خواهند وارد حیطهیکی از الزامات ارتباطی برای افرادی که می

 های تحتها، حیطهشدن به آنهای ارتباطی و نزدیکافراد قدرمتند داخل حلقه است. شام نیاز دارید از افراد صاحب نفوذ و قدرمتند شهر، راه

ــوابق فکری ــتنفوذ و س ــان اطالعات الزم را به دس ــن ش ــب بنامیید. برای آش ــتفاده مناس ا افراد ایی ببیاورید تا در مواقع الزم بتوانید از آنها اس

از  فکری و حامیت آنها تعداد بیشــرتیگیرد تا با همریزی کنید و ببینید کدام یک از آنها در جبهه فکری شــام قرار میخوشــنام و بانفوذ، برنامه

سازید. جدا از تبلیغات مستقیم که در برنامه سب ای مناسب برای کههای کمپین انتخاباتی خود دارید یکی از اسرتاتژیافراد را با خود همراه 

برای این منظور دقت کنید که این افراد در  حامیت، ساخنت ارتباط درازمدت و برد برد با افراد قدرمتند و صاحب نفوذ در حوزه خودتان است. 
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ست کهای فکری مخالف یا جناححیطه شند. واقعیت این ا شته با شام را ندا سابقه حامیت از مخالفین  شند و  شام نبا ه هرچقدر های رقیب 

سطوح محلی شود نقش حامیتانتخابات در  ست تر میهای فردی در پیروزی کاندیداها پررنگتر و کوچک برگزار  شود ولی این بدین معنا نی

طرف بر روی گروه موافقین و افراد کلیدی موافق، و دوم، مردم بیاول، طرف غافل شـــوید. مترکز و انرژی خود را که از کســـب آرای مردم بی

ست که ت شام اهمیتیأ متمرکز منایید. اینجا شفاف اهداف کلی فردی و اجتامعی  شام میصد چندان پیدا می ثیر تعیین  ررسی توانید با بکند. 

 اجاملی سوابق افراد بانفوذ، کسانی که با شام قرابت و نزدیکی فکری بیشرتی دارند برای تشکیل حلقه حامیتی خود بگزینید.

 هادهای عمومی و مردمی:گام سوم ارتباط با ن

شتند  صد دا شته افرادی که ق ست. در گذ شام در مجامع عمومی و خصوصی در دو حیطه حقیقی و مجازی قابل تعریف ا ضور  ح

ـــود ولی  ـــنام و معتمد محل را جلب کنند تا افکار عمومی هم دنباله روی آنها ش ـــوند کافی بود حامیت چندین فرد خوش وارد حریم قدرت ش

های مجازی و دسرتسی بیشرت افراد به اطالعاتی که بعضا ممکن است از کنرتل ما خارج شده و حتی برای ما دردرسساز ش محیطامروزه با گسرت 

کرد. افرادی که مایلند به هر شکلی وارد شوند، مدیریت ارتباطات در دو جبهه حقیقی و مجازی افکار عمومی را له و علیه شام هدایت خواهد

 باید حتام از حضور مشاور زبده برای حفظ امنیت مجازی اطالعاتی خود بهره بربند.حیطه کنشگری شوند 

های مجازی که به آن خواهیم پرداخت حضـــور حقیقی در مجامع و دیدارهای مردمی هم در ســــاخنت در کنار مدیریت محیط

ی مختلف ارتباطی بهره بگیرید، حضور در مجامع و ثر است. شام برای جذب آرای مردم همچنان که باید از ابزارهاؤ عمومی شام بسیار موجهه

عمومی مورد نیاز خودتان باید ثر و ســـاخنت وجههؤ مالقات حضـــوری با مردم را نیز نباید از یاد بربید. به همین منظور برای جلب حامیت م

با دیگران و اطالعاتی که در مورد شــام ســازی شــام تصــمیم بگیرید که در چه مجامعی، با چه عنوانی و چگونه حضــور پیدا کنید. نحوه ارتباط

 تواند افکار عمومی را به سمت شام جلب کند و شام باید از این فرصت بهره مناسب بربید. گردد میمستقیم یا غیرمستقیم منترش می

برانگیزترین ترین و در عین حال چالشهای اجتامعی یکی از هوشـــمندانههای عمومی و فعالیتحضـــور در مکان دادن بهشـــکل

سالمت عمومی رفتاری جامعه اهمیت میفعالیت سی که به  شام به عنوان ک ست.  شام شارکتی در اداره جامعه و های  دهد، تا به حال چه م

های خاصی هستید؟ آیا ان جی او ها یا کنید؟ آیا عضو انجمنهای اجتامعی خاصی را پیگیری میاید؟ آیا فعالیتروابط اجتامعی شهری داشته

های اجتامعی خاصـــی را تا حال به اجرا کنید؟ آیا برنامههای خیریه رشکت میکنید؟ آیا در فعالیتنهادهای مدنی خاصـــی را رهربی می

باشند به ساخنت وجهه عمومی شام از طریق ارتباط رودررو با مردم ریزی شدهها پیش برنامهها که باید از مدتاید؟ متامی این فعالیتدرآورده

توانید با اطالع از این مشــکالت، خط مشــی کلی خود، اهداف مورد نظر و کنند. شــام میهی یافنت از مشــکالت ســطح جامعه کمک میو آگا

 گذاری کنید. گشایی آن مشکالت رسمایههای مربوط به راهو بر روی معرفی توامنندیراهکارهای مدنظرتان را تبیین کرده 

سخرنانی ضور در  شام باید بتوانید در زمینهها و میتینگدر واقع جدای از ح ضور اجتامعی مهای انتخاباتی  ل ثر نیز پروفایؤ های ح

با مردم عادی نیز همکاری و مشــارکت جمعی داشــته باشــید. متامی این  قابل قبولی از خود ارائه دهید و عالوه بر صــاحبان قدرت و نفوذ، 

شامها در نهایت باید در پروفایلفعالیت صفحات فیس های مجازی  سایت،  صویر بوک یا کانالاعم از وبالگ، وب شوند و ت های تلگرام منعکس 

سی فعال را در ذهن مخاطب حک کنند. در واقع آنچه که تعیین می سیا شگر اجتامعی  شینه موفق و قابل قبولی در امور یک کن شام پی کند 

و  گردندهایی که در نبود شام رد و بدل میسازند و حرفدر ذهن بقیه میاید یا خیر در نهایت تصویری است که دیگران از شام اجرایی داشته
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یاسی های سگذاری بر روی وجهه عمومی خود را از مدتی بسیار پیشرت از فعالیتهای مربوط به رسمایهنه در حضور شام. بدین منظور فعالیت

 خود آغاز کنید.

های قدیمی مانند روزنامه و صــدا و ســیام را نقش رســانه های متفاوت، ها و برنامهها، اپلیکیشــننرم افزار در ارتباطات امروزین، 

ثیرگذار و در بســیاری از مواقع رسنوشــت ســاز أ ها همچنان به دلیل برد باال و مخاطب فراوان تاند. گرچه هر دوی این رســانهتر کردهکمرنگ

های قدیمی گرفته و با های اجتامعی انحصــار را از دســت رســانهدهند که چگونه شــبکهیم هســتند، روندهای اخیر ارتباطی به خوبی نشــان

اند و در بخشند محبوبیت بسیاری یافتهای و هیجانی میها به دلیل اینکه به افراد اجازه ابراز تفکرات لحظهروند. این شبکهرسعت به پیش می

های ثیرات مثبت شـــهروند خربنگاری و اطالع رســـانیأ نیز حتام با موارد زیادی از ت کنند. شـــامدهی افکار عمومی نقش پررنگی بازی میجهت

شته ساخنت آنان برخورد دا ساخنت محبوبیت افراد و یا برعکس منفور  ستفاده هوشمندانه از این ابزار ارتباطی فردی در  اید. در چنین رشایطی ا

دهی به افکار عمومی نقش بســزایی بازی کند. چنانکه در مســتقیم برای جهتتواند در موجه ســاخنت حضــور شــام و تبلیغ مســتقیم یا غیر می

زدند و  های تلگرامیســـیس کانالأ آخرین انتخابات منایندگی مجلس دیدیم بســـیاری از کاندیداها با رشوع فعالیت انتخاباتی خود دســـت به ت

ــان میاخبار فعالیت ــت هوادارانش ــان را از این طریق به دس ــاندند. هایش ــور اکانتهای باالی دولتی نیز میحتی در ردهرس های توان به حض

هایی مانند توییرت و تلگرام جمهور در شـــبکهرســـانی منســـوب به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و معاون امور زنان و خانواده رییساطالع

 کرد. اشاره

شتهشام نیز اگر تا به حال پایگاهی برای انعکاس فعالیت  شوید و قدمهای خود ندا ست به کار  ست هر چه زودتر د ای هاید بهرت ا

 های مجازی بهرت است نکات مهم زیر را مرور کنید:اول را برای ساخنت برند شخصی خود بردارید. اما قبل از حضور در محیط

ــبکه :الف  ــیاری از ش ــور خود را تعریف کنید. بس ــام نحوه حض ــور دو طرفه را برای ش و مخاطبین فراهم های اجتامعی رشایط حض

ضاها مانند کانالکنند که میمی ضی ف شتاری بپردازید ولی در عین حال بع شنیداری، دیداری یا نو رامی تنها های تلگتوانید در آنها به گفتگوی 

تصویر شخصی سازند. در هر دو حالت این فضاها نقش بسزایی در اطالع رسانی و ساخنت رسانی و حضور یک طرفه را فراهم میرشایط اطالع

 کنند.شام ایفا می

شنهادها مردمی و اطالعات میدانی  شهروندی، انتقادات و پی ستقیم اخبار  شام را قادر خوبی ارتباطات دوطرفه دریافت م ست که 

 این ارتباطســازد در برابر اتفاقات جاری در مواقع الزم رسیعرتین واکنش را نشــان دهید و کنرتل اوضــاع را به دســت گیرید. در عین حال می

شبکهمی شام در  شدن، کنرتل اتفاقات و بازتاب واکنش  صورت مدیریت ن شمشیر دو دم در  شام خارج تواند در حکم  های مجازی را از دست 

 کرده و اتفاقات را به سمت ناخوشایندی هدایت سازد. 

صفحه فیس بوک و یا سازی میبرای رشوع ارتباط  سایت یا  صویری توانید از یک وبالگ یا وب ساده و رشح نوشتاری و ت کانال تلگرام 

شتهکم فعالیتهایتان رشوع کنید و کمفعالیت سرتش دهید. هر ابزار ارتباطی را که برگزینید باید در نظر دا شید که رشطتان را گ ضور  با اول ح
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ترین زمان ممکن آخرین اینکه در کوتاهدر دنیای مجازی رعایت امنیت و رشط دوم اطالع رسانی مناسب است. یک اطالع رسانی مناسب ضمن 

شـــناســــد و از صـــحت و ســـقم دقیق اخباری که کرده، حدود اخالقی را میدهد، از جار و جنجال پرهیزاخبار را در اختیار افراد قرار می

 سازد مطمنئ است.میمنترش

ــیاســی به شــامر میهای هر فرد کنشــگر یادگیری اطالعات پایه برای حفظ امنیت مجازی، جزو اولین قدم  مراقب  رود. در دنیای س

ـــبکهعکس ـــ کردهها و اطالعاتی که از قبل روی ش ـــید (های مجازی منترش ) و در حد امکان متامی ماجرای مینو خالقی را به یاد آوریداید باش

های تلفن و کامپیوتر خود باشید و همواره در تیم خود های شخصی و دردرسساز منایید. مراقب دسرتسیود را خالی از هرگونه پیامارتباطات خ

 های ای تی و امنیت را به همراه داشته باشید.یک فرد توامنند و متخصص در زمینه

 کنند:وری فعالیت مجازی کمک مینکاتی که به ما در بهبود بهره

 در فعالیت مجازی به دو حیطه محتوای اطالع رسانی و تبلیغاتی توجه کنید.  

های خودتان را در کنار اخبار مرتبط با اهدافی که از کاندیدا شــدن باشــید که اخبار مربوط به فعالیتدر بخش محتوا به یاد داشــته 

ستمر و به روز این اخبار میخود بیان کرده شار م رش کنید. انت شام بر آنچه در حال حارض تو اید منت اند این حس را در مخاطب ایجاد کند که 

 در جامعه در جریان است ارشاف دارید و خواهید توانست مشکالت را دیده، بررسی و حل کنید. 

شته  صورت رسمی نکردهاگر تا به حال فعالیت جدی ندا ساخنت وجهه عمومی خود به  ساید یا هنوز رشوع به  شنهاد ما این  تاید پی

سایت برای جمع شی و مورد نظر خود راهکه یک  سایت میآوری محتوای گزین سادهاندازی کنید. این  شابه یک تواند به  شکل ممکن م ترین 

شخصی و حرفه سایت در کنار پیوندهای موجود به اطالعات  شد. در این  صاویر اینفوگرافیکوبالگ (و حتی خود یک وبالگ) با االت، ، مقای، ت

خوانید را پســـت کنید. این گونه هایی که میها و کتاببخش، ســـخرنانیها، برندها، کارهای الهام، ویدئوهای یوتیوب، پادکســـتهانقل قول

رقرار ها بمحتوای گزینشــی شــام، ارتباطی قوی و صــمیمی با آن ها) عالوه بر جذب بینندگان (مشــرتیان بالقوه!) با ارائهها (یا وبالگوبســایت

 کند.می

سخرنانیتبلیغات می برای  صورت فیلم ها و حضور خودتان در مجامع و برنامهتوانید از بریده  ستفاده کرده به  ها و بازخورد مردم ا

در  های شام خواهند داشت و بهرت استباشید که این تبلیغات برصی نقش بسزایی در معرفی فعالیتو عکس آن را منترش کنید. به یاد داشته

های بزرگ شخصی و مترکز دادن عکسهای خودتان و بازخورد دیگران قرار دهید و نه شخص خودتان (از قرارا بر روی فعالیتتهیه آنها مترکز ر 

 توانید همدلی بیشرتی با مخاطب ایجاد کنید. بر روی چهره و شخص خودتان به تنهایی بپرهیزید)، از این راه می

ساخنت  شند در  شام با سخرنانی  شند و چه بدون  شام همراه با سخرنانی  سیار مهم و دیدارهای حضوری چه با  شام ب  وجهه عمومی 

شام با رشکت در بعضی مجامع عمومی پیام همدلیرسنوشت که کنید. همچنانهمفکری با گروه خاصی را به مخاطبین خود ارسال می سازند. 
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ــت آورید.أبا ابراز ت ــام دارند را نیز به دس ــت حامیت گروهی که نفوذ و منابع زیادی در منطقه ش از این رو باید در  یید و همراهی ممکن اس

سازی ارتباطی با دیگران و علی الخصوص افراد رده باال یابید حضورتان در جهت شبکهتالش باشید حتی اگر سخرنانی ندارید و رصفا حضور می

سپارید از مدتؤ و م شد. به خاطر ب ضور خود در رقابتثر در آن جمع با شامهای انتخاباتی باید متامی مکاملها قبل از اعالم ح  ات و ارتباطات 

شبکه ستای  شد. نکته مهم برای حضور مدر را ست که باید بدانید دؤ سازی ارتباطی و ایجاد تعامل پویا با افراد مد نظرتان با ر ثر در مجامع این

سی بعدی سیا سب و به دور از پرداخت هر هزینه  صورت منا سائل روز چه نظری دارید و چگونه باید این نظر را به  ابراز کنید.  مورد اهم م

های های کمرت و تندروتری را به همراه خواهد داشت که در مواقع خطر معموال واکنشابراز نظرهای جنجالی و افراطی در نهایت حامیت گروه

 دهند و ممکن است کنرتل وقایع را از دست شام خارج سازند. تری نشان میافراطی

ــه  ــنهاد ما اینســت که ترتیبی دهید که از خالص ــور در هر  پیش ــوید و قبل از حض مهمرتین خربهای روز و جریانات مردمی باخرب ش

آمدن هر فرصــتی بتوانید نظر پخته و کارشــناســانه در آن مورد ابراز  جمعی نظرات خود را در مورد مســائل روز مرور کنید تا در صــورت پیش

ــید که همواره مهمرتین عامل تعیین کننده اینکه ــته باش ــتند. پیش از هر  کنید. به خاطر داش ــام هس چه بگویید و چگونه بگویید مخاطبین ش

سخرنانی خود برجسته   وحضور حتام اطالعات اولیه مخاطبین و مدعوین را به دست آورید تا بتوانید اهم نکات مد نظر آنها را در مکاملات یا 

 پررنگ کنید. 

گویی ســت. اگر گویی و کمبه خاطر داشــته باشــید ســادههای مختلف نکته بســیار مهم دیگری که باید در هنگام حضــور در جمع 

سخرنانی ساده نگهدارید و از  شید حتام باید کالم خود را کوتاه و  شته با ضمن اینکه باید حضور پررنگ و فعالی دا ستید  های سخرنان مدعو نی

سالن برای گروه شه و کنار  شایانی  زیدهگوی و گ های مختلف مردم بپرهیزید. این امر (کمطوالنی در گو شام کمک  ضور  گوی) به جذابیت ح

اندیشـــیدن  دارد). به مخاطب خود اجازهمی کنید دیگران را معموال به تفکر واهایی که در انتهای ابراز نظرات خود میکند (مثال مکثمی

ســــت و این های انتخاباتیع رقابتبدهید و از مبباران اطالعاتی بپرهیزید (توجه کنید که بحث ما درباره حضـــور در مجامع قبل از رشو 

 ایم.های سخرنانی تبلیغاتی را در دروس دیگر برای شام بیان کردهکند. اسرتاتژیهای تبلیغاتی همیشه صدق منیها در مورد سخرنانیاسرتاتژی

دارند کوتاه، رسیع و  های تبلیغاتی معموال نیازاما اگر در جمعی به عنوان ســخرنان حضــور دارید به خاطر بســپارید که ســخرنانی 

کننده باشند. از این رو باید آنها را طوری تنظیم کنید که عالوه بر منطق احساسات مخاطب را نیز درگیر مفاهیم خود سازند. استفاده از مجاب

شت و ت ضع معی سته) و  مین آینده مالی (برای افرادأ مفاهیمی چون امنیت ملی، حس وحدت و همکاری، تعلق به آب و خاک، بهبود و ش بازن

 شوند.شغلی (برای جوانان) از اهم مسائلی هستند که برای ایجاد حس همدلی و غلیان احساسات مخاطب بیشرت استفاده می

 کردن احساسات و نرش دانش الزم.کنندگی، درگیرمحتوای یک سخرنانی جذاب بر سه محور اصلی می چرخد: مجاب

ــام باید با دادن اطالعات موردنظر خودتا  ــمت موردنظر خود، ن، ش ــات مخاطبین را به س ــاس برای گرفنت نتیجه دلخواه  جریان احس

های سیاسی انتخاباتی به رسعت پس ها و خطابهدر عمل بسیاری از سخرنانی رسد، هدایت کنید. گرچه در کالم این امر بسیار ساده به نظر می

شود مترکز بر یک موضوع اصلی و تعدادی موضوع مرتبط با ها میسخرنانی سپاریبه خاطر روند. نکته مهمی که باعث شدن از یاد میاز شنیده

سخرنانی ست.  شته آن ا شام باید بر تعداد محدودی از نکات مهم مترکز کرده و موارد مرتبط با مخاطب خاص را پررنگ کنند. به خاطر دا های 

کید شــام باید بر این موضــوع باشــد که چگونه به حل مشــکالت موجود خواهید پرداخت. با بیان مشــکالت به أباشــید در ســخرنانی خود متام ت
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ها آماده کنید و سپس با امیدوارسازی حلتوانید اذهان عمومی را برای ارائه کاریزماتیک راهصورت مخترص و درگیرسازی احساسات مخاطب می

سخرنانیمخاطب به وجود راه ازی سکنید در جریانحس مثبت و امید به افراد بدهید. از این رو تک تک کلامتی که انتخاب می حل در انتهای 

شام ت شود تا به بهرتین وجه در ذهن مخاطب  صی انتخاب  صد و منظور خا ستند. هر کلمه باید هدفدار و با ق یر ثأ این فرآیند حائز اهمیت ه

 بگذارد.

ــاده و معطو   ــخرنانی خود را تا حد امکان س ــائلی که به جنجالس ــلی نگاه دارید. از طرح مس های قومیتی، مذهبی، ف به نکات اص

زنند بپرهیزید و هرگز کســـی را تحقیر نکنید. زبان پاکیزه، مثبت و شــــاد یکی از عوامل پایه در جلب همدلی نژادی و جنســـیتی دامن می

 های جالب غفلت نکنید.لطیفهها، اشعار و های کوتاه، مثلناشنوندگان است. از گنجاندن داست

های شام باید بر طراحی که برای جذب حامی باید مورد توجه قرار داد شبکه سازیست. بخش بزرگی از فعالیتترین اصولی از مهم 

یرت تر و قوهای مناســب برای جلب نظر مخاطبین متمرکز باشــد. راهکارهای پیشــنهادی زیر شــبکه ارتباطی شــام را گســرتدهو اجرای اســرتاتژی

 خواهند ساخت:

 محلی را بشناسید. اول: رهربان و افراد منتفذ

رهربان محلی کسانی هستند که قدرت و نفوذ زیادی روی مردم عادی دارند و اگر حامیت خود را از شام اعالم کنند هواداران زیادی  

 برای شام به ارمغان خواهند آورد. برای آشنایی با این رهربان به ترتیب زیر عمل کنید:

 افراد به طور شخصی و رودررو مالقات کنید.ترتیبی دهید که بتوانید با این  .۱ 

 هایشان آگاه شوید. های خود با آنها حرف بزنید تا از نظرات شخصی و موضع گیریبرنامهها و خود را کامل معرفی منایید و از انگیزه .۲ 

 کنند.کید میأمسائلی تکنید روی چه فکری کنید و دقتدر مورد اهداف اصلی خود و نیازهای مهم منطقه با آنها هم .۳ 

 از آنها درخواست کنید حامیت خود را به صورت علنی و برای عموم اعالم کنند. .۴ 

 ثرتر بگیرید.ؤ یید خودتان، عکس یا ویدئویی برای تبلیغات مأای حاوی تبا رضایت آنها جمله .۵ 

بروید  ها و سمینارها) ها، افتتاحیهمانند منایشگاههای جمعی رسمی های آمد و شد معمولشان (مخصوصا برنامهبا آنها به مکان .۶ 

 تا افراد دیگر هم از این حامیت آگاه شوند.

د از کرد عبارتنای بیابید. مهمرتین اقشاری که به محبوبیت شام کمک خواهنداز بین مردمان هر قرشی برای خود حامی و مناینده .۷ 

سیاسی مطرح، اساتید دانشگاه، منایندگاچهره صنفی مختلف، تجار، بازیگران و ورزشکاران. دقت کنید حامیت کسانی ن انجمنهای  های 

کته در باشند. این نرا جلب منایید که خوش سابقه بوده در انتخابات قبلی از افرادی با خط مشی متفاوت یا متضاد با شام حامیت نکرده
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صدق می سیون و علامی دینی بیشرت  سیا امیت این افراد از خود ابتدا به طیف مخاطبین خود دقت کنید تا کند. در اعالم حمورد حامیت 

                      ها روبرو نشوید. یأ با یک حامیت نامناسب با ریزش ر 

 های اجتامعی، آموزشی و سیاسی منطقه خود تهیه کنید. های مخصوص فعالیتدوم: فهرستی از ان جی اوها، مراکز خیریه و مکان

های مالی تبلیغی شــوید یا ســخرنانی ترتیب دهید. برنامه توانید اســپانرســآنها را رصــد کنید و ببینید در کدام برنامه میهای برنامه 

ها دعوت کنید تا با رونق مدت برگزار کنید. افراد حامی خود را به این برنامههای کوتاهآموزشـــی به صـــورت ســـمینار یک ســـاعته و یا کارگاه

شــدن نحوه اطالع رســانی برنامه، نقشــه و راهکار اجرایی تعریف کنید. اهداف خود و نیازهای منطقه را در ثرترؤ برای م بیشــرتی برگزار شــوند.

 حین آموزش و سمینار یادآوری کنید.

ســاخنت خود فقط به یک گروه و تفکر خاص ممکن اســت از تعداد آرای مردمی شــام بکاهد و محدودکننده باشــد، اگر گرچه منتســب ســوم:

  رود.میتر پیشکنید کارهایتان راحتهای مختلف حامیت آنها را به خود جلببتوانید با انتساب خود به گروه

شرتی قرارگروه  شین مورد توجه بی سین، کارگران یا معلامن معموال در انتخابات پی صی مانند زنان، مهند توانید اند. میگرفتههای خا

های لحها و راهسازی بر فایده برنامهکنید و در هنگام سخرنانی یا ارتباطکمبودهای قرش خاصی تعریفاهداف خود را با توجه به مشکالت و 

سابقه تدریس دارید میأخود ت شوید و مشکالت کید منایید. مثال اگر  ساتید، معلامن و مدیران مدارس بهره مند  شجویان، ا توانید از حامیت دان

 های قدرمتندتر است.ب تعداد بیشرتی از مخاطبان و حامیت گروهآنها را بررسی منایید. هدف اصلی جذ

ضور م  شام در متامی این جمعؤ نکته مهم در این میان ح شتهها و فعالیتثر و فعال  ست. به یاد دا شام ها شید هر جمله و کالم  با

شود، پس در هر رشایطی مثبت و می شام به کار گرفته  صممتواند در مبارزات انتخاباتی علیه  فروتن  بودنمعتدل اظهارنظر کنید و در عین م

ــت مطلبی را که فکر می ــی اس ــوص ــید. در دنیای موبایل و دوربین و اینرتنت هرگز به خیال اینکه جمع خص کنید نباید در جمع عمومی و باش

 کشوری بیان کنید مطرح نسازید. 

اید و اینکه چگونه دستاوردها سیار مهم هستند؛ اینکه چه کردهو در انتها فراموش نکنید که دو نکته در ساخنت وجهه عمومی شام ب 

 گیر وهای آتی خود دقیق، سختگذارید. در انتخاب ابزار نحوه منایش دستاوردها و نحوه ارائه برنامههای خود را در معرض منایش میو برنامه

 های شـــام،و هدفمند به روز شـــود و رشحی مبســـوط از فعالیت کنید باید به طور منظممنظم باشـــید. هر ابزاری که برای ارتباط انتخاب می

شته صویری در اختیار مخاطب قرار دهد. هرگز فعالیتسخنان، نو صوتی و ت شتاری،  صورت نو ستاوردهایتان را به  های خود را محدود ها و د

ود را فراتر از مذهب، جنســیت و نژاد بیان های اصــلی و کالن خآورید. خواســتهکنید اقبال عمومی را به دســتهای خاص نکنید و ســعیجمع

 کنید و به متامی جوانب و پیامدهای احتاملی نظرات شخصی خود مسلط باشید.
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