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 کند. اینیابی به این اهداف را مشــخص میطرح کمپین ســندی اســت کتبی و جامع که اهداف کمپین انتخاباتی و چگونگی دســت

کند و به شام کمک را در مسیر روزهای پرمشغله و دشوار کمپین و انتخابات راهنامیی می تانطرح در واقع نقشه راهی است که شام و گروه

طبعا طرحی که  های پیش رو و اقدامات مورد نیاز طی روزهای انتخابات، راهنام و خط مشی مشخصی را داشته باشید. کند تا برای چالشمی

بروزرسانی و ارزیابی شود. پویایی، از نکات مهم هر طرحی است.  دیده شده در آن، کنید، باید به صورت منظم و با توجه به تغییراتتهیه می

شه راه خود شده فراوانند؛ و با توجه به انعطاف بینیپیش در هر انتخابات، رخدادهای غیر سند راهربدی، حتی از تغییر بنیادین نق پذیر بودن 

 در میانه انتخابات، هراس نداشته باشید. 

ــود:  :نکته کلیدی ــته ش ــوب در تدوین طرح کمپین، یک قانون وجود دارد که نباید زیر پا گذاش طرح کمپین فقط زمانی طرح محس

 .شود که مکتوب باشدمی

 منابع انسانی، منابع مادی، منابع غیر مادی، زمان، اطالعات به طور کلی هر کمپین، پنج منبع اصلی در اختیار دارد که عبارتند از: 

ها، نوع انتخابات ریزی کمپین وجود دارد، و روش عملی مورد استفاده در این زمینه باید نیازها و داشتههای متنوعی برای طرحروش

های مجاز تحت قوانین انتخابات را انعکاس دهد. با این حال، در این زمینه باید اجزاء زیر را در نظر گرفت و لحاظ کرد، پیش رو، و فعالیت

 سازند: یابی به هدف را ممکن میین اجزا در کنار یکدیگر دستچرا که ا

ــتههدف کمپین گزارههدف:   ــن اســت که خواس ــان میای واضــح و روش ای کوتاه و دهد. هدف کمپین باید گزارههای کمپین را نش

سته شد که خوا شخص با شان دهد، های واقعم شام را ن ست که، از طرهدف در کمپین، مقوله«بینانه  شرتین میزان ای ا یق جلب بی

 » است.رضایت مردم و جامعه مورد نظر، و حامیت و همکاری اعضای کمپین، برای نامزد انتخاباتی محقق شده

شکل ماهانه، هفتگی و روزانه مشخص کرده و زمان الزم زمانبندی و طرح عملیاتی: زمان  بندی و طرح عملیاتی اقدامات آتی را به 

کنند. برای تعیین این برنامه زمانبندی، در کنار آگاهی از اطالعات، نیازمند ها و اجزای کمپین تعیین میرا برای اجرای همه فعالیت

 تجربه نیز هستید. 

شخص می :بودجه و تأمین منابع مالی  سایر منابع مادی الزم را برای اجرا و اجزاء کمپین م کند. در بخش تأمین بودجه میزان پول و 

 شود. یابی به این منابع ترسیم میمنابع مالی چگونگی دست

شام را با نامزدهای دیگر به رأیپیام گزارهپیام:   شام را مشخص کرده و ماهیت، موضع و تفاوت  ن منتقل دهندگاای است که هدف 

کند. این پیام باید به بخش پیام در طرح کمپین این گزاره را تعریف کرده و زمان و چگونگی انتقال پیام را مشـــخص می کند.می

 های جامعه هدف و حوزه انتخابیه شام باشد.کننده نیازها و خواستمینأ نوعی منطبق بر افکار و دیدگاه شام و نیز ت

شام را مشخص میاین بخش راهرسانه و ارتباط:   ستفاده از رسانهربد ارتباطی بیرونی  سنتی و نوین را برایکند که چگونگی ا  های 

 کند. شدن بیشرت تعریف میدهندگان و شناختهارتباط با رأی
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لب اد داوطبه چند نفر نیاز دارید؟ نقش این افراد چه خواهد بود؟ آیا توانایی پرداخت حقوق را دارید یا باید از افر  اعضــای کمپین: 

شود؟ زمانی که هر فرد در کمپین فعالیت خواهد کرد چه میزان است؟ این بخش از استفاده کنید؟ این گروه باید چند نفر را شامل 

 کنند. طرح کمپین برای پاسخ دادن به سؤاالتی است که به یافنت منابع انسانی مناسب جهت اجرای مؤثر راهربد کمک می

دهندگان مورد نیاز را برای رســیدن به هدف، محل دســرتســی به این دهندگان، تعداد رأیراهربد ارتباط با رأی دهندگان:متاس با رأی 

دادن این افراد در روز انتخابات را به افراد، و چگونگی ارتباط مستقیم با حامیان بالقوه و بالفعل را مشخص کرده و اطمینان از رأی

 دنبال دارد.

نامزد ویژگی فاوت اســــت، هر  بات دیگر مت خا با انت بات  خا خاص خود را دارد و هر هر انت چالشهای  با  باتی  خا ها و کمپین انت

ست. هر نامزد، فارغ از موانع پیش رو، باید حداکرث تالش خود را برای ارتباط مؤثر با رأیفرصت صی روبرو ا دهندگان و پیروزشدن در های خا

شناخته انتخابات به کار گیرد.  سرتدهشدن اما گاه در انتخابات چیزی فراتر از پیروزی وجود دارد. گاه باید برای  شرت یا ارتباط گ تر در جامعه بی

 ید.شوکردن موضوع یا موضوعاتی خاص نامزد میدهندگان جدید را جلب کنید و گاه برای مطرحها یا رأیاولیتالش کنید. گاه باید حامیت رأی

 

ای برای آن تعریف کنید. بندی شـــدههای کمپین داشـــته و برنامه زمانکند تا تخمینی برای هزینهبندی به شـــام کمک میبودجه

ساس این بودجه شام میبندی برا ست که  ستفاده از بودجها دی، محل بنتوانید روشی برای مدیریت منابع مالی خود تدوین و ترسیم کنید. با ا

ریزی های رصف و هزینه آن را برنامهمین و حجم مالی آن را تدوین کرده و بر اســــاس آن زمانأ تاریخ و مدت زمان مورد نیاز برای ت مین،أ ت

 کنید. می

 

ای از جامعه کند. شــام با طیف گســرتدههایی اســت که وقت و زمان بســیاری را طلب میمدیریت کمپین انتخابات، از جمله پروژه

های آزاد کارمندان دولت متفاوت است با اصناف و بازاریان های متفاوتی دارند. زمانها و ساعتهای آزاد، زمانروبرو هستید که از نظر وقت

های مرسوم را برای کار کمپین پیش بربید، قطعا یا با مشکالت زیادی روبرو خواهید شد و یا و اگر بخواهید رویه معمول در سایر پروژه … و 

 کنیم.بندی و اقدامات اولیه آن تعریف میهایی برای تهیه لیست زماناید. در ادامه، گامین آوردهمیزان اثربخشی و کارکرد کمپین خود را پای



3	|	 سازی مبانی راهربدی کمپین انتخاباتیمادهآ  	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

 های کلیدیگام نخست: لیست تاریخ

را  های کلیدی هر انتخاباتستاد انتخابات کشور در آستانه هر انتخابات، تاریخ هایبا رجوع به قانون انتخابات و همچنین اطالعیه

 قدامات کلی مابین آنها را لیست کنید. آوری، و اجمع

 گام دوم: تهیه لیست اقدامات

شام کمک می گذاری و تعیین زمان الزم برای انجام هر کند تا بتوانید زمانتهیه لیست کامل از اقدامات الزم مابین هر بازه زمانی به 

 ع، اقدامات فردی هر نامزد، و مواردی از این دست است. مین منابأ آوری اطالعات، تاقدام را لیست کنید. این اقدامات مربوط به جمع

 گام سوم: تبدیل محوریت اقدام به زمان

در مرحله بعدی، باید محوریت برنامه را بر اســـاس زمان، تنظیم کنید. بدین معنی که تاریخ چند ماهه را در جدولی درج کرده و 

 اقدامات جدول فوق را لیست کنید. های اول) و هر روز (برای ماه آخر) برای هر هفته (در ماه

 نظارت و پیگیری زمانی و تدوین:

های های انتخابیه کوچک جوابگو باشد، اما در حوزههای جداول قبلی ممکن است برای حوزهمدیریت، گردآوری و نظارت متام داده

ستم سی شکل خواهد بود. باید بتوانید از  ساده مدیریت پروژه بر انتخابیه بزرگرت، م ستفاده کنید. های  ق مبانی همچنین مطاب ای این منظور ا

ت ر اولیه مدیریت پروژه، رشوع و پایان همه عناوین اجرایی با یکدیگر رخ نداده و با هم نیز پایان نخواهد پذیرفت. لذا باید آنها را به صـــو 

ایی هر کدام را تعیین و منابع انسانی و مادی و سازی کرد تا بر اساس آن خطوط زمانی، میزان همپوشانی و یا فواصل اجر خطوط زمانی پیاده

  غیرمادی خود را اختصاص دهید. 

 

ستفاده در میان ابزارهای هر کمپین مجموعه فهرستیکی از رایج ست: فهرست حامیان، فهرست حامیان ترین ابزارهای مورد ا ها ا

صحاب رسانه، فهرست رأیمالی بالقوه، فهرست اف ذیر، پدهندگان اقناعراد داوطلب، فهرست رهربان جوامع محلی، فهرست اطالعات متاس با ا

شده است. فهرستهای دیگر. در برخی از فصول این جزوه پیرامون فهرستفهرست رهربان فکری، و فهرست ا، ههای پیشنهادی مواردی ذکر 

ند و همچون خون در رگ چه های کمپین هســـت باره مکان و چگونگی افزایش حامیت از کمپین در خود دارند. اگر  اطالعات حیاتی را در

ــت ــت به کیفیت و نظم فهرس ــرتده به اطالعات را ایجاد کنند، اما فایده هر فهرس ــی گس ــرتس ــاید در کمپین حس دس های بلندباال و متعدد ش

 اند:ریزی بهرت، کمک خواهند در ادامه لیست شدهبرنامه هایی که به شام برایبرخی فهرست های مندرج در آن است. داده

    .دهندگانآمار کلی رأی
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 ان نامزدها فهرست دوستان و آشنای

 فهرست دوستان و آشنایان حامیان 

 های مدیریت متاس افزاری یا رشکتهای نرمبسته

 هاکار مستقل کمپین

ها در حفظ کیفیت اطالعات نقش بســـیار مهمی دارد. از جمله موارد مهم در ها، روش مدیریت دادهفارغ از شـــیوه تهیه فهرســـت

ستفاده از فه حفظ کیفت اطالعات، ست. هنگام ا صا فهرسترستبه روز بودن آنها صو ها، از به روز بودن آنها های مورد ارائه رشکتها، مخ

 ها را بر اساس معیارهای مختلف فراهم کند. هدف نهایی رسیدن به سیستمی است که امکان بررسی داده اطمینان حاصل کنید. 

ریت زمان و منابع مادی اهمیت دارد این اســت که افراد به کمپین انتخاباتی جذب شــده و آن یکی از موضــوعاتی که به اندازه مدی

دهند که بســـته به توانایی مالی و افراد داوطلب، انرژی، توانایی، و مترکز را با خود به همراه بیاورند. این افراد اعضـــای کمپین را تشـــکیل می

لی انداز سیاسی محهای انتخاباتی نامزد و چشمداوطلب است. اعضای کمپین بسته به آرمان بگیر و افراداهداف کمپین، شامل کارکنان حقوق

 کنند. تغییر می

 رشح وظایف اعضای کمپین 

ظارت می :مدیر کمپین ند، اجرای بیمدیر کمپین بر اجرای طرح کمپین ن نه امور را پیگیری میک ند، و از تحقق دردرس و روزا ک

کند؛ مدیر کمپین همچنین از وضعیت مناسب نامزد یا نامزدها در رشایط تحت فشار و تحت نیازهای کمپین صل میاهداف کمپین اطمینان حا

صل می صمیامت جدید را اطمینان حا ساس آن ت کند. او همچنین هر روزه گزارشات مختلف پیرامون منابع و بازدهی آنها را رصد کرده و بر ا

 کند.تجدید نظر میگرفته یا در اهداف و اقدامات آینده، 

سازمان سانی و  سئول کمیته منابع ان سازمان :دهی میدانیم سئول  دهندگان و های مربوط به ارتباط با رأیدهی میدانی، فعالیتم

 کند. دهی و اجرا میریزی، سازمانجذب اعضا، از تجمع و راهپیامیی گرفته تا مراجعه خانه به خانه، را طرح

کند و از دسرتسی آنها به اطالعات مسئول هامهنگی افراد داوطلب این افراد را جذب و مدیریت می :داوطلبمدیر هامهنگی افراد 

 کند.کند. این بخش زیر نظر کمیته منابع انسانی فعالیت میمورد نیاز برای انجام مناسب کار و حس تعلق آنها به گروه اطمینان حاصل می

رد تأمین منابع مالی و دیگر منابع برای کمپین (از جمله لوازم دفرتی اهدایی، غذا، تجهیزات این ف :مســئول کمیته تأمین منابع مالی

 کرد این منابع بر عهده دارد.ای، فضای اتاق کار و غیره) را در محدوده منابع مالی کمپین و مقررات و قوانین مربوط به هزینهرایانه
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ــانهمدیر روابط عمومی و مطبوعاتی :مدیر روابط عمومی کند (معموال با همکاری مدیر کمپین)، ای کمپین را تدوین می، راهربد رس

ای کمپین، با کند، و برای کمک به افزایش پوشـــش رســـانهدهی میکند، رویدادهای مطبوعاتی را ســـازمانها رســـیدگی میبه روابط با رســـانه

 کند. نقش پر رنگی را ایفا می ای سخرنانی ها و نیز بیانیه های کمپین،کند. این فرد همچنین در تنظیم محتو نگاران رابطه ایجاد میروزنامه

ها در زمینه راهربد و مطالب، از جمله اطالعات مربوط به مسائل آوری اطالعات مورد استفاده کمپینگران به جمعپژوهش :پژوهش

 ها نیز بر عهده این پژوهشگران است. ها و دادهتکنند. تهیه لیسدهندگان کمک میهای رأیهای مربوط به اولویتسیاسی یا داده

مسئوالن فناوری از دسرتسی کمپین به انواع فناوری مورد نیاز برای اجرای طرح کمپین، از جمله تلفن همراه، رایانه،  :مسئول فناوری

  کنند. اطمینان حاصل می افزارهای پایگاه داده و غیره اینرتنت، نرم

ا بر ثر تبلیغاتی در حوزه انتخابیه ر ؤ های مریزی و اجراء امور تبلیغاتی و روشدیر تبلیغات وظیفه برنامهم :مدیر کمیته تبلیغات

های دیجیتال، از جمله را نیز بر عهده دارد. بخش رسانه های الزم برای هامهنگی در امور چاپی و غیرهعهده دارد. همچنین این فرد هامهنگی

 های کمیته تبلیغات خواهد بود. زیر مجموعه

م های جدید مثل توئیرت، فیسبوک، تلگرام، اینستاگراهای دیجیتال دسرتسی به رسانهمسئول رسانه :های دیجیتالمسئول بخش رسانه

های مربوط سایتدهی کرده و همچنین اشکال مختلف ارتباط الکرتونیک مثل پیامک، ایمیل، وبهای تصویری اینرتنتی و غیره را سازمانو پیام

 کند. این بخش زیر نظر بخش تبلیغات فعالیت خواهد کرد و ارتباط تنگاتنگی با بخش فناوری خواهد داشت. و سایر موارد را مدیریت می

های تلفنی، برگزاری جلسات، دسرتسی به لوازم مورد نیاز، درج ویی به متاسگاین فرد، دفرت کمپین و مواردی مثل پاسخ :مسئول دفرت

 کند. های جدید در تقویم و سایر موارد را مدیریت میبرنامه

گاه داده پای گاه داده فهرســــت رأی :مدیر  پای با دهندگان کمپین را تنظیم میمدیر  متاس  تایج  ند درج منظم ن مان ند و اموری  ک

ــازماندهندگان، همکار رأی دهندگان هدف از افراد داوطلب گیری حامیان احتاملی و اخذ فهرســت رأیدهی میدانی برای هدفی با مســئول س

 دهندگان را بر عهده دارد. کمپین جهت متاس با این رأی

ـفی ملزومات مورد نیاز کمپین اســت. این ملزومات می مینأ وظیفه مدیر تدارکات، تجهیز و ت :مدیر تدارکات ــامل اقالم مرصـ تواند ش

 کمپین و یا موارد مربوط به پذیرایی و غیره باشد. 

ـــام، :هامدیر بخش اقلیت ـــور دارند، این بخش میاقوام و اقلیت اگر در حوزه انتخابیه ش ـــام های مذهبی متعددی حض تواند به ش

تری را داشـــته باشـــید. مدیر این بخش از میان همین جامعه اقلیت تر و متفاوتریزی دقیقجامعه هدف، برنامه کند تا برای این گروه ازکمک

 قومی و یا مذهبی انتخاب شود. 

ها و نیز دانشـــجویان به عنوان موتور محرک تفکر جامعه، بســـیار حیاتی اولی جذب آرای رأی :مدیر کمیته جوانان و دانشـــجویان

 است.
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شکیل مینیمی از جامعه رأی :ه بانوانمدیر کمیت شام را زنان ت شد یا مرد؛ ایجاد دهندگان  دهند. فارغ از اینکه نامزد انتخاباتی زن با

چنین بخشــی در ســتاد برای مترکز بر جامعه زنان، و جلب آرای آنها رضروی اســت. به خاطر رشایط جامعه ایران و حضــور بیشــرت مردان در 

ها و های کمپین و حضور در فعالیتزنان کمرت فراهم بوده. این بخش به آنان کمک خواهد کرد تا بیشرت با فعالیتسیاست، فضا برای حضور 

صمیم شور، گیریت سی و اجتامعی ک سیا شارکت خود در آینده  ضا را برای بهبود میزان م شوند و در نهایت ف شنا  سی و اجتامعی، آ سیا های 

 آورند. فراهم

 

ـــاید هیچهای قابل توجهی دارند. این افراد منابعی را در اختیار کمپین قرار میافراد داوطلب توانایی گاه امکان خرید یا دهند که ش

چنین، کنند. همبرای دسرتسی به آنها وجود نداشته باشد. این افراد شادابی و پویایی را به کمپین آورده و در کار حس تعهد ایجاد می پرداخت

برند. اگر چه افراد داوطلب نیروی های آن را به پیش میاین افراد با نشــان دادن حامیت عموم مردم به کمپین مرشــوعیت بخشــیده و فعالیت

کنند. افراد دهند، اما از ســـوی دیگر نیازهایی را در ســـاختارهای مدیریتی و اجرایی کمپین ایجاد مین را در اختیار کمپین قرار میکار رایگا

هایی که به شـــکل گســـرتده از افراد دهی نیاز دارند. کمپیندهی، حامیت، کارهای هدفمند، انگیزه و ســـاختاری برای پاداشداوطلب به جهت

 های مهم و پیچیده کمپین بدانند. کنند باید این افراد را جزء داراییمی داوطلب استفاده

 آورند که برخی از آنها عبارتند از: افراد بنا به دالیل مختلف به کار داوطلبانه روی می

 ها های نامزد یا احساس نزدیکی با این اندیشهباور به مسائل و اندیشه 

 ب تجربه کاری های جدید یا کسانگیزه یادگیری مهارت 

 انجام کار داوطلبانه  استخدام با حقوق در نتیجه 

 بخش آشنایی با افراد جدید، حس ارتباط بیشرت با اجتامع، و انجام کار هدفمند و لذت -دالیل اجتامعی  

 های شخصی و افزایش میزان اعتامد به نفسیافنت توانایی 

 های خود شناخته شدن و معرفی توانایی 

 گذاری در وقتقدرت از طریق رسمایه نزدیک شدن به 

 های حاصل از ورود داوطلبان، باید این دالیل را در نظر داشته باشد.کمپین در هنگام تالش برای افزایش فرصت

 یافنت بهرتین افراد داوطلب 

ص به های خادارند. اگرچه گاه در برخی پروژهتعهدی بلندمدت و مداوم بهرتین افراد داوطلب کسانی هستند که نسبت به کمپین 

سجم داوطلبان کوتاه شت، هر چه کار افراد داوطلب من شد، مهارتمدت نیاز خواهید دا شته با شرتی دا شد و تداوم بی و  ترهای آنها قویتر با

تا چهارماهه کامل یک کمپین باشـــد یا  تواند برای یک دوره ســـهارزش رابطه با آنها برای کمپین بیشـــرت خواهد شـــد. این تعهد بلند مدت می

 شود. های متعددی که نامزد انتخاباتی، کاندیدای انتخابات میدوره
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 توان در موارد زیر جستجو کرد: برای یافنت افراد داوطلب می

 خانواده و دوستان

 های محلیمدارس و دانشگاه

 های فرهنگی نرشیات محلی و پاتوق

 های مردم نهاد و مذهبی محلی سازمان

 حامیانی که توانایی کمک مالی ندارند

 فعالین مدنی مستقل

 

  مدیریت افراد داوطلب

های مهم باشـــند و باید بر اســـاس همین دیدگاه با این افراد برخورد کرد. هر چه تعهد کمپین در توانند از داراییافراد داوطلب می

فراد داوطلب بیشــرت باشــد، رابطه با این افراد بهرت و مزایای این رابطه هم برای کمپین و هم برای داوطلبان بیشــرت خواهد حامیت و مدیریت ا

 شد. 

ســطح حداقل تعهد را از لحاظ ســاعات یا روزهای کار در هفته جهت کار داوطلبان برای  :تعیین معیارهایی برای کار داوطلبانه

 هر دو طرف باید به این توافق پایبند باشند. سازمان مشخص کنید. توافقی کاری را بر اساس نیازهای دو طرف ایجاد کنید. 

ساختارهایی در کمپین برای حامیت از افراد داوطلب سی گزارش دهند و در برابر چه  :ایجاد  افراد داوطلب باید بدانند به چه ک

 وظایف خود را از چه کسی بگیرند و در صورت بروز مشکل به چه کسی مراجعه کنند. کسی پاسخگو هستند، رشح

اگر داوطلبی برای انجام کار اشتیاق دارد اما در کار خود پیرشفت ندارد،  :در صورت لزوم هاپایش میزان پیرشفت و تغییر سمت

باشد. برای های فرد مطابقت بیشرتی داشتهای دیگر منتقل کرد که شاید بیشرت مورد عالقه آن فرد بوده یا با مهارتتوان این فرد را به پروژهمی

مندی اش ســوال بپرســید و حداقل دو بخش را به او جلوگیری از هدر رفت منابع در این بخش، بهرت اســت در هامن ابتدا از فرد درباره عالقه

 برای فعالیت پیشنهاد دهید. 

دهند را رصفا به دلیل داوطلبانه بودن آنان قبول نکنید. داوطلبان باید کیفیتی که داوطلبان انجام می کارهای کم :کیفیت باال

انداردها را رعایت کنند. داوطلبان از یادگیری شـــود و آنها باید این اســـتای کمپین برای کل گروه اعامل میبدانند که اســـتانداردهای حرفه

سازمان از مشارکت آنها بهرههای جدید منتفع میمهارت او را در کنار  کند. یا اگر توانایی آن داوطلب به هامن میزان است،برداری میشوند و 

ـــتانداردهای حرفه ـــده می های الزم را دریافتای قرار دهید تا در کنار کمک، آموزشافراد با اس ـــانی تربیت ش توانند برای کند. این منابع انس

 های بعدی انتخابات، خربگان خوبی باشند. دوره
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شتیبانی سابقه ندارند و آموزشی ندیده :آموزش و پ هایی را برای اند. فرصتاز داوطلبان نخواهید کاری را انجام دهند که در آن 

 های جدید فراهم کرده و به داوطلبان در کسب رشایط مطلوب و تجربه مورد نیازشان کمک کنید. یادگیری مهارت

ای را برای قدردانی و تشکر از آنها در جمع های ویژهعالوه بر تشکر از داوطلبان در فواصل زمانی منظم، باید فرصت :قدردانی

ید بودن فخواهند از مدر نظر گرفت. برای شناخنت افراد داوطلب زمان بگذارید و نسبت به دالیل مشارکت آنها آگاهی پیدا کنید. داوطلبان می

 شود. بودن در کار داوطلبانه، با قدردانی سنجیده می خود آگاهی یابند و این مفید

که در ادامه  ،ای دست به کار شوندتوانند تقریبا در هر پروژهمیاند، داوطلبان بسته به زمانی که برای کار در کمپین در نظر گرفته

 کنیم. ها اشاره میهایی از این فعالیتبه منونه

 های افراد داوطلب دالیل عدم مشارکت و ناگفته

سب چیزی ارزشمند در قبال انجام شتیاق افراد داوطلب برای همکاری با کمپین معموال نتیجه ک شوار در کمپین  تعهد و ا کارهای د

ـــده و برمنی ـــود، داوطلبان از کمپین خارج ش ـــکل مطلوب انجام نش ـــت. اگر این تبادل منافع به ش کمپین معیارهایی را برای  گردند. وقتیاس

گونه امنتر، هدهد نیز معیارهایی در نظر بگیرید. به بیانی سادهکند، باید برای آن چه خود به داوطلبان ارائه میمشارکت داوطلبان تعیین می

مجاب کرده به صورت داوطلبانه در هایی که فرد را خواهید به اهداف، چهارچوب و مسیر شام احرتام بگذارند، شام نیز به انگیزهکه از آنها می

 شامل موارد زیر است: افراد داوطلب  کمپین شام فعالیت کند، احرتام بگذارید. برخی دالیل دلرسد شدن 

 نبود امکانات یا عدم نظافت

 عدم پیگیری

 عدم قدردانی یا توجه کافی به کار افراد داوطلب

 حس شکست

 بخشو کار لذت نبود تفریح

 نبود حس اعتامد

 ثیرگذاریأ عدم ت
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