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های مختلف برای ارتباط و رساااااااندن پیام و از رسااااااانه هر انتخاباتدر دنیای امروزی نامزدهای 

 1۴0توان در آن پیامی به طول کنند. از توئیتر که تنها میمعرفی برنامه خود به رای دهندگان اسااااااتفاده می

توانند عکس، فیلم، تیزر بوک و یوتیوب که افراد میهایی مانند آپارات، فیسحرف منتشاااااار کرد تا شاااااابکه

های زیادی برای پیام رسااانی نامزدهای انتخاباتی گزینه کنند، را منتشاار  تریهای طوالنیتبلیغاتی و نوشااته

را اضاااافه کرد و  )اس ام اس( های کوتاه تری مثل تلفن همراه و پیامیمیها باید ابزار قددارند. به این شااابکه

فراموش نکرد که این روزها شبکه تلگرام یک تحول بزرگ در جریان اطالع رسانی در ایران ایجاد کرده 

 است. 

های نوین برای برقراری تماس آوریدر این درس با طراحی محتوای پیام شخصی و استفاده از فن

و حاصل  محصول نهایی ،شویم. فراموش نکنید پیام یک نامزدی دهندگان احتمالی آشنا میأبان و ربا مخاط

. در نتیجه شااااما زمانی اسااااتهای مدیریتی و شااااهری برنامه ریزی، تهیه راهبرد انتخاباتی، تعریف اولویت

تخاباتی خود و کنید که با موضاااوعاتی مانند چگونگی ساااازماندهی تالش انمطالعه این درس را شاااروع می

 اید. طراحی و برنامه ریزی آشنا شده

هایی اسااات که شاااما هم اکنون به آن فراموش نکنید این کالس درباره بهینه کردن تالش  نکته مهم:

های کوتاه آشاانایید. پس فکر کنید، با فرسااتادن پیاممشااغولید. اگر شااما از یک دسااتگاه تلفن همراه اسااتفاده می

 نکنید کار غیرممکنی در پیش دارید. 
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های تبلیغاتی نقشااای نداشاااته باشاااند. شاااعارهای انتخاباتی در چند انتخاباتی نیسااات که در آن پیامهیچ 

ی أها رخالصااه کنند. مخاطا این پیامهای انتخاباتی و شااخصاایت نامزد انتخاباتی را کوشااند برنامهکلمه می

امزد انتخاباتی عالقمند اب بیابند به نها را جذ  دهندگان احتمالی هسااااااتند. ایشااااااان در صااااااورتی که این پیام

های ریخ نظامخواهند که درباره او بیشاااااتر بیاموزند. بسااااایاری از نامزدهای انتخاباتی در تاشاااااوند و میمی

ی أی دهندگان احتمالی مطرح کنند و رأخاب چنین شاااعارهایی خود را برای راند با انتسااااالر توانساااتهمردم

خورشیدی( ایاالت  13۸7میالدی )  200۸در انتخابات سال  ایشان را جذب کنند. از آقای باراک اوباما که

ایران   1392وارد عرصه شد تا آقای حسن روحانی که در انتخابات  «امید و تغییر»متحده آمریکا با شعار 

های مختلف مداران از کشااورهای مختلف و فرهن ها انداخت، ساایاسااتشااعار تدبیر و امید را بر ساار زبان

شااااان انتخاب ی دهندگانأهای مخاطبان و را با توجه به شاااارایا زمان و مکان و وی گیپیام انتخابی خود ر

های شخصی و ضرورت آن برای یک نامزد انتخاباتی کنند. در این فصل درباره پیام  و کارکردهای پیاممی
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داشاااته باشاااد. در پایان فصااال  دهیم که چرا یک کاندیدا باید پیامکنیم و به این پرساااش پاساااخ میصاااحبت می

 های شخصی موفق در مبارزات انتخاباتی را ذکر خواهیم کرد. هایی از پیامنمونه
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 پیام چیست؟  .1

پیام معموال ترکیبی از کلمات مختصاار و همه بیایید برای خود مشااخک کنیم که پیام چیساات. ازاول 

این گزاره ایساات که شااما و  دهند.ارائه میداشاات کلی را درباره شااما مفید اساات که یک تصااویر واحد یا بر

را مرتا تکرار کنید. در نتیجه خود شااما نباید از تکرارش خسااته شااوید. این پیام باید  هواداران شااما باید آن

های شااما و خاسااتگاه شااما در جامعه نیز و در عین حال ساااده باشااد. پیام شااما خالصااه ارزش ،زیبا، جذاب

خواهید که مردم این پیام را درباره شما به خاطر بسپارند و در یک شما می ،است. مثل یک کارت شناسایی

پیام موفق پیامی اساااااات که متناسااااااا با شااااااما،  پیام هویت و نام شااااااما در نزد مردم خواهد بود. این ،کالم

 و خاستگاه شما باشد و برای مخاطا جذاب باشد.  ،های شماارزش

بتول الساااادات موساااوی نامزد انتخابات دوره دهم مجلس  عنوان نمونه پوساااترهای تبلیغاتی خانمه ب

با توجه به ساااابقه . «ت کار دگر اساااتاندر سااار ما هم  »شاااورای اساااالمی از تهران مزین به این جمله بود 

تحصاایلی این خانم که دارای مدارک کارشااناساای مدیریت و کارشااناساای ارشااد مطالعات حقو  زنان اساات و 

تاکیدی بود بر ارزش ساااختکوش بودن.  ،تدانشاااجوی دکترا نیز بود، واهه هم  ش ادر هنگام تالش انتخاباتی

زیبا و ادیبانه اساااااات و پیام برنامه تبلیغاتی ایشااااااان را از سااااااایر نامزدهای انتخاباتی متمایز  ،ترکیا جمله

کند. از سوی دیگر پوسترهای تبلیغاتی مرضیه خلخالی که از همین حوزه داوطلا شده بود، دچار نوعی می

ری بود با  و شاااهر ،رساااانی بود. او که جوانترین نامزد انتخاباتی از حوزه تهران، شااامیراناتتضااااد در پیام

وارد مبارزه شده بود. ولی پوسترهای او حاوی این جمله هم  «بگذاریم شایستگان به مردم خدمت کنند»پیام 

سل جوان و خانی ما به جوانأر»بود  شور و نیرو . «وادهترین نامزد اصالح طلا کاندیدای ن شانه  جوانی ن

شین دارد. اگر تکیه  شه در تحصیالت، تجربه کاری و دستاوردهای پی ستگی ری شای و انرهیست. حال آنکه 
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ترین بودن نوعی گسااااساااات در پیام و جوان اش بوده اساااات، اشاااااره او به جوانیاین نامزد بر شااااایسااااتگی

 آید. اش به حساب میانتخاباتی

های او باشاااد، بلکه باید های نامزد انتخاباتی و ارزشباید وزین و متناساااا با وی گیپیام نه تنها که 

ریشااه در واقعیت داشااته باشااد و در محتوا سااازگار باشااد. پیام هر نامزد انتخاباتی ضاامن معرفی او و ارائه 

دگان در دهنیأر خواهدیک تصاااویر کلی از او،  باید او را از ساااایر نامزدهای انتخاباتی متمایز کند. او نمی

ند بقیه ساایاسااتمداران ی او را تنها یکی از نامزدهای انتخاباتی بدانند یا ساایاسااتمداری مانأهای رپای صااندو 

عنوان یک ه دهندگان او را بیأخواهد ری ایشااان اساات. بلکه بواسااطه پیام شااخصاای خود میأکه خواهان ر

برای همین است که بسیاری از نامزدهای انتخاباتی ی بخاطر بیاورند. أهای رنامزد متفاوت در پای صندو 

های مختلف اساااااتفاده و حتی عکس ها،رن  ها،کنند، بلکه از طرحهای مختلفی اساااااتفاده مینه تنها از پیام

شااود. هدف متفاوت بودن، ها باعث خنده مخاطبان میهایی در این عکسکه گاهی هساات کنند و چه بسااامی

  .گاهی به هر بهایی، است

تواند یک شااااااعار یا پیام هر نامزد انتخاباتی باید بخاطر داشااااااته باشااااااد که پیام شااااااخصاااااای او نمی

ایدئولوهیک باشااااد. پیام باید درباره نامزد باشااااد و نه درباره ایدئولوهی یا شااااعارهای ساااایاساااای. در بیشاااتر 

کنند. پیام نمی شااااااوند و کمکی به پیروزی نامزد انتخاباتیهایی با شااااااکساااااات مواجه میانتخابات چنین پیام

ای از شعارهای سیاسی باشد. پیام هر نامزد انتخاباتی درباره همچنین برنامه سیاسی نیست و نباید مجموعه

هایی که ندارد. پیام همچنین نباید حاوی حمالت فردی اساات که او هساات و نه چیزهایی که نیساات و وی گی

 منفی و تبلیغاتی علیه رقبا وجود داشته باشد.  منفی به رقبا باشد، حتی اگر در برنامه تبلیغاتی حمالت
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 فکر + بحث 

 

  برخورده اید؟  «متفاوت»تا به حال در پوستر تبلیغاتی چند نامزد انتخاباتی به واهه 

 هایی در پیام انتخاباتی یک نامزد باعث تمایز یک نامزد انتخاباتی از سایر برای خود شما چه واهه

 شود؟ نامزدها می

  رسد را ثبت کنید. سپس این نظرسنجی را در خانواده خود از تان میاولی که به ذهنپنج واهه

 حداقل پنچ عضو دیگر خانواده انجام بدهید. آیا واهه ای هست که بیشتر از یکبار تکرار شده است؟

 ید.های خود به اشتراک بگذارید و درباره آنها بحث کنکالسیاید را با همهایی را که پیدا کردهواهه 
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 کارکردهای یک پیام شخصی .2

تواند از چند کلمه تشااکیل شااده باشااد و بساایار کوتاه باشااد، ولی همین چند کلمه پنج پیام انتخاباتی می

 دهند. کارکرد حیاتی برای نامزد انتخاباتی دارند که احتمال پیروزی او را در مبارزه انتخاباتی افزایش می

 معرفی و تعریف هویت نامزد انتخاباتی ●

 امزد انتخاباتی از سایر نامزدهامتمایز کردن ن ●

 کنترل بحث و گفتمان انتخابات ●

 دهندگانیأجذب مخاطا و ر ●

 دهندگان احتمالییأتضمین ارتباط پیوسته با ر ●

 

افزایند و آنرا به زیربنای تالش انتخاباتی هر نامزدی این کارکردها تنها به اهمیت پیام شااخصاای می

کند. کند و برای تالش انتخاباتی بسترسازی میرا مشخک میکنند.  پیام شخصی چهارچوب بحث تبدیل می

این پیام مبنای حرکت است. برای تضمین این کارکردها طراحی پیام با رعایت نکات مطرح شده در بخش 

تدبیر و »وقتی دکتر حساان روحانی با پیام  1392عنوان نمونه وقتی در سااال ه اول الزم و ضااروریساات. ب

وارد میدان شاااد، این پیام بالفاصاااله به هویت او و هوادارانش تبدیل شاااد. این پیام همچنین چهارچوب  «امید

 بحث انتخاباتی را تعیین کرد و باعث یک تغییر ساختاری در گفتمان نامزدهای انتخاباتی شد. 

س کند. مانند یک عکاو را معرفی و تعریف می درجه اولپیام شاااااخصااااای یک نامزد انتخاباتی در 

برای کارت شناسایی، یا نام و نام خانوادگی، پیام شخصی نامزد انتخاباتی کارت شناسایی اوست. پس اولین 

ایجاد تمایز بین  ،پیام شخصی کارکرد دومکارکرد پیام شخصی معرفی نامزد انتخاباتی و دادن نام به اوست. 
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جدا  ،گفته شااد، هدف پیام شااخصاای این نامزد انتخاباتی و سااایر نامزدهاساات. همانطور که در بخش پیشااین

عنوان یاک چهره متمااایز باه ه کردن این ناامزد انتخااابااتی از ساااااااایر ناامزدهاای انتخااابااتی و معرفی او باا

نامزدهای انتخاباتیسااات. وقتی معرفی و تمایز انجام شاااد، این پیام نامزد انتخاباتیسااات که به او امکان کنترل 

 . دهدبحث و میدان مبارزه انتخاباتی را می

های فردی شاااوند که عالوه بر داشاااتن تناساااا با وی گیکارکردهای پیام شاااخصااای وقتی تقویت می

 نامزد انتخاباتی با چهار وی گی محیطی ارتباط برقرار کنند. برای برقراری این ارتباط پیام شخصی باید: 

 به مسئله و نیاز به ارائه راه حلی برای آن بپردازد.  :اول

 چرا این مسئله مهم است و این نامزد برای حل آن مناسا است.  :دوم

 نامزد انتخاباتی چکار خواهد کرد؟ :سوم

 دعوت به تالش جمعی را در برداشته است.  :چهارم

 

خواهد تنها با یک پیام شااخصاای در انتخابات پیروز نظر برسااد که یک نامزد انتخاباتی میه شاااید ب

شااوند. پیام شااخصاای های انتخاباتی محقق میکارکردها در کنار سااایر تالش شااود. نباید فراموش کرد که این

مناسااااا برای پیروزی ضااااروریساااات و بدون آن پیروزی در انتخابات ممکن نیساااات، ولی به تنهایی برای 

 پیروزی در انتخابات کافی نیست. 
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 :تمرین

 

های د را با توجه به مساله یا چالش اصلی حوزه انتخاباتی خود، دلیل اهمیت آن، توانمندیچهار بعد پیام خو

خودتان برای حل مساله و دعوت به تالش جمعی برای حل آن تعیین کنید و فهرست وار بنویسید. کدامیک 

 تانشخصی کند؟ چطور این وی گی را در پیامهایتان شما را از سایر نامزدها متمایز میاز توانمندی

 گنجانید؟می

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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 های شخصی در مبارزات انتخاباتیهای پیامنمونه .3

 

 

 

 

 

 

 

 

های شخصی موفق در مبارزات انتخاباتی در فضای بین برنامه انتخاباتی و شعارهای انتخاباتی پیام

دهد. شعارهای تبلیغاتی یک نامزد و برنامه را نشان می ،شوند. جدول فو  تفاوت بین شعار، پیامتعریف می

که احتماال در  شود ولی پیام شخصی او برای مخاطا خاصی استانتخاباتی برای مخاطا عام طراحی می

اجتماعی نامزد تعریف برخالف شاااااعار، پیام با توجه به خاساااااتگاه و پایگاه ی خواهد داد. أانتخابات به او ر

پیام همچنین محتوایی غنی دارد و اطالعات مناسبی درباره نامزد به  شود و هدفش مخاطا خاص است.می

دهد. برنامه ساااایاساااای و اقتصااااادی نامزد انتخاباتی محتوی به مراتا بیشااااتری دارد ولی مخاطا خاص می

 مخاطبان آن معموال محدود و معدود هستند. 

های انقالبی ی موفق در انتخابات ایران بساایار اساات. بعد از یک دوره تکیه بر پیامهاهای پیامنمونه

های شاااخصااای روی آوردند. و ایدئولوهیک در دهه شاااصااات بیشاااتر نامزدهای انتخاباتی به اساااتفاده از پیام

 خیلی کوتاه 

  در بر ندارد زیادیاطالعات 

 کوتاه

 محتوای غنی

 طوالنی

 محتوای کامل و پیچیده

 پیام برنامه شعار

خوانندرا نمی همه آن مخاطب خاص برای مخاطب عام  
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نوان استفاده ماهرانه و موثر از پیام شخصی در بسیاری از انتخابات باعث موفقیت نامزدها شده است. به ع

مثال مهندس نینا سیاهکالی مرادی از جمله نامزدهای دوره چهارم انتخابات شوراها در شهر قزوین بود که 

البدل اول شاااهر قزوین به شاااورای شاااهر راه یافت ولی عنوان عضاااو علیی بهأر ۴1۶هزار و  9با کساااا 

روز بعد از انتخابات رد شاااد. او که مدرک کارشاااناسااای ارشاااد  ۵0هایی صاااالحیتش در پی اعترار گروه

اندیشه جوان برای »سال داشت از پیام  27های کامپیوتری داشت و در زمان انتخابات تنها معماری سیستم

شاااان بود و هم برای جوانان شاااهر اساااتفاده کرد که هم متناساااا با او و زندگی کاری و علمی «نآینده جوانا

 قزوین جذاب بود. موفقیت او در انتخابات علیرغم تبلیغات کم، بدلیل موفقیت او در جذب آراء بود. 

سعیدی ستان اصفکه به ساله 32زهرا  هان عنوان نماینده منتخا و مستقل مردم شهرستان مبارکه ا

های موفق در پیام رساااانی شاااخصااای اسااات. او به دهمین دوره مجلس راه یافته اسااات، یکی دیگر از نمونه

وری است.  عکس محجبه او ارشد مهندسی صنایع؛ گرایش مدیریت سیستم و بهرهدارای مدرک کارشناسی

دیده  «ا علیها السالمیا زهر»شود و در باالی پوستر عبارت در برابر نقش زیبایی از پرچم ایران ظاهر می

 «بانوی نمونه ایثارگر و پ وهشاااگر برتر کشاااور، آمده ام برای تالشااای صاااادقانه...»شاااود. متن پیام او می

عنوان یک شاااارکت کننده در  ه اساااات. این پیام ساااااده و در عین حال منعکس کننده سااااوابق و تجربیات او ب

اساات. پیام  «تالش صااادقانه»های مختلف اساات و در ضاامن شااامل یک دعوت به ها و گردهماییجشاانواره

رأی  ۴۶3هزار و  20اش بوده است. او با کسا  های مثبت نام و سابقهشخصی این نامزد شامل همه جنبه

ر دوره از میزان آرای مأخوذه و کسااا بیشااترین آرای مأخوذه، به عنوان نماینده مردم شااهرسااتان مبارکه د

 دهم مجلس شورای اسالمی انتخاب شد. 
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شااویم. همانطور در بخش بعدی با ابزارها و فن آوری ارتباطی و چگونگی اسااتفاده از آنها آشاانا می

تواند باعث موفقیت یا شااکساات یک نامزد که در اولین بخش از این درس مالحظه کردید، پیام شااخصاای می

 انتخاباتی بشود. 
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انتخاباتی در برقراری و حفظ ارتباط مستقیم با هوادارانش است. برای همین راز موفقیت هر نامزد 

ای که تکرارپذیر باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. در عصر گونهه است که طراحی پیام شخصی ب

دهندگان احتمالی یأمختلفی برای برقراری ارتباط با رهای های اجتماعی ابزار و شاااایوهارتباطات و شاااابکه

اند یا دارند. با این حال کثرت وسااایل ارتباطی به این معنا نیساات که همه آنها برای انتقال پیام مناساااوجود 

آوری ارتباطی ابزار وزن یکسانی دارند. بافت اقتصادی و اجتماعی هر شهر و میزان بهره وری آنها از فن

معنای کارآیی آن برای همه   کند. وجود یک تکنیک ارتباطی بهارتباطی مناساااااا در آن شاااااهر را تعیین می

 نامزدهای انتخاباتی نیست. 

های زیر پاساااااخ بدهید و بکوشاااااید درباره بافت پیش از انتخاب هر وسااااایله ارتباطی باید به ساااااوال

 اجتماعی شهرتان و کاربری ابزارهای ارتباطی مختلف در آن بیشترین اطالعات ممکن را بدست بیاورید.
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 چه درصدی از جمعیت شهر دارای تلفن همراه هستند؟  ●

های دیجیتالی )پیامک، پسااات الکترونیکی، پیام از طریق چه درصااادی از جمعیت شاااهر به پیام ●

 دهند؟ های اجتماعی( واکنش نشان میشبکه

گذرانند؟ پارک، خیابان، بازار یا مساااجد؟ در مردم شااهر بیشااترین اوقات فراغت را در کجا می ●

 کند؟ ها چه چیزی توجه ایشان را جلا میلاین مح

نامه محلی وجود دارد؟ چند درصاااد از مردم شاااهر آیا در حوزه انتخاباتی شاااما روزنامه یا هفته ●

 خوانند؟ این نشریات محلی را می

 

ها در پیدا کردن ابزاری اساات که بیشااترین پوشااش ارتباطی را در اهمیت پاسااخ دادن به این سااوال

توانند خبرسااااز باشاااند ولی در های پیشااارفته ابزار مختلفی میآوریشاااما دارد. در دنیای فنحوزه انتخاباتی 

تان به گروه بزرگتری از مخاطبان اساااتفاده از ابزاری مهم اسااات که کارآمد تالش شاااما برای رسااااندن پیام

و میزان پوشاااش در منطقه شاااما مشاااخک  ،وسااایله تعداد کاربران، راحتی اساااتفادهه باشاااند. این کارآمدی ب

 پردازیم. شود. در این بخش به مطالعه این ابزارها میمی
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 فکر + بحث 

 

 یک لیست از اعضای خانواده، نزدیکان و همکاران خود تهیه کنید تا تعداد لیست به یکصد نفر برسد. 

 ند؟ می کن را هر روز چک از این تعداد چند نفر دارای آدرس ایمیلی هستند که آن 

 بوک فعالند؟ هر کدام در فیس بوک چند نفر دوست دارند؟ چند نفر در شبکه اجتماعی فیس 

  چند نفر در اینستاگرام فعالند؟ و  چند نفر در شبکه اینستاگرامی ایشان فعالند؟ 

  ستفاده چند نفر از اعضای این لیست کامپیوتر شخصی دارند و چند نفر از تلفن همراه هوشمند ا

 نند؟  می ک

در  هر پاسااخ گروه بزرگتر را مشااخک کنید و بعد به این سااوال جواب بدهید برای شااما کدام وساایله 

 تر است؟مناسا
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 آشنایی با شبکه های اجتماعی موجود .1

ای دارند و با وجود آنکه برخی از این شاابکههای اجتماعی حضااور فعال و گسااتردهدر ایران شاابکه

شااااود. در این قساااامت به تر میای آنها در ایران پررن روز سااااهم و نقش رسااااانهها فیلتر هسااااتند، اما هر 

پردازیم. یادآوری این نکته های موجود در ایران و میزان تاثیرگذاری آنها میوار شاااااابکهمطالعه فهرساااااات

وری آفنکند. تحول دائمی های جدید این لیست تغییر میالزم است که با معرفی نرم افزارهای جدید و شبکه

یابد و تازه واردها های اجتماعی موجود کاهش پیدا میبه این معناسااااااات که تاثیرگذاری برخی از شاااااابکه

  کنند.مخاطبان آنها را جذب خود می

 

 Facebookفیس بوک 

برد. این شبکه اجتماعی که در حال حاضر فیس بوک این روزها دهه اول عمر خود را به پایان می

آید در ایران بطور رسمی فیلتر است. در نتیجه دسترسی های اجتماعی به شمار میترین شبکهیکی از مهم

های ساایاساای و اجتماعی بساایاری از آن برای به آن برای همه راحت و آسااان نیساات. با این حال شااخصاایت

برند. با وجود آنکه این شاااااابکه های مخاطا خود بهره میایجاد صاااااافحه هواداران و پیام رسااااااانی به گروه

یافته نقش های تصااااااویری را دارد و در انتخابات گوناگون در کشااااااورهای توسااااااعههای تولید پیامتظرفی

حال بساایاری از نامزدهای  های مختلفی مواجه اساات. با اینپررنگی پیدا کرده اساات، در ایران با محدودیت

هایشان بهره درباره تالشهای آن برای اعالم حضور انتخاباتی و خبررسانی وانند از ظرفیتتانتخاباتی می

رسااانی پیوسااته از طریق های آن به این مفهوم اساات که برقراری ارتباط منظم و پیامببرند، گرچه محدودیت

 ی دهندگان احتمالی ممکن نیست. أبه گروه وسیعی از رآن 
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  Instagramاینستاگرام 

ربران امکان به اشااتراک این شاابکه اجتماعی بعد از فیس بوک پا به عرصااه وجود گذاشاات تا به کا

هایشان را بدهد.  این شبکه در ایران فیلتر نیست و بسیار محبوب است. کاربران این شبکه با گذاشتن عکس

ستفاده از تلفن سرگرمیا شتراک میهای همراه خود تصاویری از زندگی روزمره و  گذرانند. های خود به ا

همراه هوشمند بود که توانایی اتصال به اینترنت را داشته  برای استفاده از این شبکه باید مجهز به یک تلفن

خورد، اما های همراه در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت بسیار به چشم میباشد. گرچه نمونه این تلفن

آمار دقیقی از تعداد کاربران آنها در شهرهای کوچک و مناطق روستایی وجود ندارد. این شبکه در عرصه 

ساایاساای ایران مهم اساات و بساایاری از مقامات و احزاب صاافحات مخصااوص به خود را در آن های فعالیت

هزار  7۵۴عنوان مثال صااافحه رسااامی دکتر حسااان روحانی رییس جمهور کشاااور دراین شااابکه ه دارند، ب

عضااااو دارد و او از این طریق نساااابت به بساااایاری از رویدادهای زندگی روزمره در جامعه واکنش نشاااان 

فاده از این شاااابکه برای نامزدهای شااااوراهای شااااهر در مناطق شااااهری پرچمعیت با کاربری دهد. اسااااتمی

حال در مناطق کم جمعیت لزوما بهترین شاابکه ممکن  آید. با ایننظر مناسااا میه های همراه بگسااترده تلفن

 نیست. 

 

  Twitterتوئیتر

شتر کارکرد خبری دارد تا پیام اران احزاب مختلف طرفداران و هوادرسانی. گرچه شبکه توئیتر بی

کنند، کاربری آن محدود ها و رویدادهای دوران انتخابات اساااتفاده میرساااانی درباره برنامهاز آن برای خبر

های اجتماعی خاصاااای مانند جوانان و فعاالن اجتماعی اساااات. فیلتر بودن این شاااابکه در ایران  به به گروه
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ی دهندگان أبرای برقراری ارتباط پیوسااته با راساات و ابزار مناساابی های اسااتفاده از  آن افزوده محدودیت

اساات  Streamیا  الگوریتم جریانیبالقوه نیساات. از سااوی دیگر تنظیم و ارائه پیام از طریق این شاابکه تابع 

کنند پیام نامزد انتخاباتی دیگر در که که کاربران گروه هدف به آن دسااااااترساااااای پیدا میو چه بسااااااا زمانی

تر اساات تا پیام ها مناسااایدشااان نباشااد. در مجموع این شاابکه برای خبررسااانی و تماس با رسااانهمعرر د

 های مخاطا و پایگاه اجتماعی نامزدهای انتخاباتی. رسانی به گروه

 

 

  Telegramتلگرام

عنوان یک نرم افزار ارساااااال پیامک وارد بازار شاااااد، ولی خیلی زود در ایران نقشااااای ه تلگرام ب

باعث شااااد تا   Channel  کانالو   Group  گروههای ایجاد معادل یک شاااابکه اجتماعی پیدا کرد. ظرفیت

  شاااااان در تماس مساااااتمربوک به تلگرام روی بیاورند تا بتوانند با نزدیکانای مانند فیسبسااااایاری از شااااابکه

های تصاااویری و صاااوتی نیز ارساااال نماید. در تواند فایلباشاااند. این نرم افزار عالوه بر ارساااال پیامک می

های مطرح کشور در آن کانال ارتباطی دارند. افراد بسیاری از ها و روزنامهحال حاضر بیشتر خبرگزاری

ی مدرساااااه و دانشاااااگاه و هادر این نرم افزار با اعضاااااای فامیل، همکالسااااای  Groupطریق گزینه گروه 

های اجتماعی گیری شااابکهرساااد این نرم افزار زیرسااااخت شاااکلهمکارانشاااان در تماس هساااتند. بنظر می

ن سااتاد انتخاباتی خود توانند هم با فعاالمختلف در کشااور اساات. با اسااتفاده از تلگرام نامزدهای انتخاباتی می

های این نرم افزار در این است که تنها بر روی تلفن ی دهندگان بالقوه در تماس باشند. محدودیتأو هم با ر

همراه هوشاااامند با ظرفیت اتصااااال به شاااابکه اطالعات )دیتا( قابل اسااااتفاده اساااات. در نتیجه ظرفیت اطالع 



21 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

های همراه هسااااتند. با این رسااااانی آن محدود به زیرگروهی از گروه مخاطا اساااات که دارای این نوع تلفن

های فن آوری و نرم افزاری نقش های هوشااامند و پیشااارفتاساااتفاده از تلفنرساااد با گساااترش حال بنظر می

 ای آن در جامعه پررن  تر خواهد شد. رسانه

 

 SMSپیامک 

ترین شبکه اجتماعی باشد که هرگز نام شبکه اجتماعی نداشته است ولی در ایران نقش شاید قدیمی 

هااای برقراری تماااس بااا ترین روشدر دسااااااترسهااای تلفنی یکی از کنااد. پیااامااکرا بااازی کرده و می آن

های مختلفی هم خدمات ارسااال و طراحی باشااند و شاارکتها فیلتر نمیهای مخاطا هسااتند. این پیامکگروه

ها به یک تلفن همراه هوشاااااامند نیاز نیساااااات و هر تلفن کنند. برای باز کردن این پیامکبرای آنها ارائه می

های همراه در کشاااور ما و ها باشاااد. با توجه به پوشاااش گساااترده تلفنن پیامهمراهی میتواند دریافت کننده ای

توان گفتن پیامک بیشاااترین و های تلفن همراه مانند همراه اول و ایرانسااال میتعداد کاربران و وجود شااابکه

 ترین پوشش ارتباطاتی را در ایران دارد. گسترده

 

های شااویم و درباره تکنیکی اجتماعی آشاانا میهاهای اسااتفاده از این شاابکهدر بخش بعدی با شاایوه

 کنیم. موجود برای بهره برداری از آنها صحبت می
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 فکر + بحث 

 

 اید؟ عنوان یک شبکه اجتماعی نگاه کردهه های شهر و روستا بحال به خیابانه آیا تا ب 

 های اجتماعی را دارند؟ های ایران حکم شبکهآیا خیابان 

 ای و پالکارد چه شاااباهتی به پسااات کردن یک نوشاااته یا عکس در پارچه نصاااا پوساااتر، تبلیغات

 شبکه های اجتماعی اینترنتی دارد؟ و چه تفاوتی با آنها دارد؟
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 رسانی های موجود در پیامآوریها و فنتکنیک .2

های نامزدهای انتخاباتی رسااد اولویتنظر میه های اجتماعی ببا توجه به گسااترش و پوشااش شاابکه

 توان به شرح ذیل تعریف کرد:میرا 

 توئیتر فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام،  های تلفنی،پیامک

 

های های مخاطا از اولویتممکن اسااااات برخی نامزدهای انتخاباتی با توجه به بافت جمعیتی گروه

شش آنها را در های اجتماعی ما اول میزان پودیگری استفاده کنند. در تهیه و پیشنهاد این رده بندی از شبکه

ایم. اگر مطمئن نیساااتید که کدام شااابکه ایم و ساااپس میزان کاربری آنها در جامعه در نظر داشاااتهنظر گرفته

اجتماعی در میان هواداران شما بیشترین کاربری را دارد از یک نظر سنجی ساده از یک نمونه یکصد تا 

 دویست و پنجاه نفره استفاده کنید. 

رسااد های اخیر نقش مهمی داشااته اساات و بنظر میاجتماعی که در فعالیت ترین شاابکهاولین و مهم

ته جدی گرف بات در ایران آنرا  خا ناظران انت عاالن و  یامکهمه ف ند، پ یامک  در های تلفنیا یت پ ند. اهم ا

های همراه و وجود انواع مختلف انتخابات و ارتباطات در ایران بر کسی پوشیده نیست. گسترش شبکه تلفن

های همراه هوشااامند در کشاااور باعث شاااده اسااات تا بسااایاری از پیامک برای ارساااال پیام انتخاباتی و نتلف

شاااااان اساااااتفاده نمایند.  پس از برگزاری انتخابات دوره دهم های مخاطابرقراری ارتباط پیوساااااته با گروه

ه در هفته آوری اطالعات اعالم کرد کوزیر ارتباطات و فن 1394مجلس شااااورای اسااااالمی در زمسااااتان 

پایانی مهلت تبلیغات انتخاباتی روزانه بیش از دویساااااات میلیون پیامک از طریق شاااااابکه ارتباطی کشااااااور 
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ها در انتخابات در ایران دیگر بر کسی پوشیده نیست. سامانه ارسال اند.  تاثیرگذاری پیامکشدهمخابره می

  .پیامک  یکی از ابزارهای ارتباطی اصلی نامزدهای انتخاباتی است

 اساات. در نتیجه لایر 105داقل تعرفه برای یک پیامک با این حال ارسااال پیامک رایگان نیساات. ح 

های مختلفی وجود ای بیش از ده میلیون لایر داشااته باشااد. سااامانهتواند هزینهارسااال صااد هزار پیامک می

دهند. سااراساار کشااور را انجام میهای تبلیغاتی و پیام صااوتی در دارند که خدمات مبتنی بر پیام کوتاه ، پیام

های احتمالی آنها ارائه این خدمات به تنهایی کافی نیساات. شااما باید گزارش کامل اسااتفاده کاربران و واکنش

مناساااابی از  ئه دهنده این خدمات بانک اطالعاترا هم درخواساااات و دریافت نمایید.  این مهم اساااات که ارا

مند با بیشاااترین تعداد ممکن از اعضاااای گروه مخاطا شاااما )نه جمعیت کاربران داشاااته باشاااد و بتواند هدف

تواند با استفاده از نظرسنجی انجام شده لزوما جمعیت شهر( تماس برقرار کند. همچنین نامزد  انتخاباتی می

آگاهی پیدا کنند و با تبادل نظر و انتقاد و پیشانهاد، برای  ،ها از دیدگاه مردم نسابت به خودتوساا این ساامانه

 هرچه بهتر شدن پیام رسانی و محتوای خود تالش نماید. 

یکی دیگر از کاربردهای پیامک برقراری ارتباط پیوسااته و منظم با گروه مخاطا اساات. بساایاری 

کنند و تا ارتباط منظمی های خودکار استفاده میهای مختلف برای ارسال پیامکاز تبریک و تسلیت مناسبت

ی أی گیری را به رأزدیک به انتخابات با ارسال روز رانتخاباتی در روزهای نبرقرار کنند. این نامزدهای 

ها همچنین برای سااااااااماندهی تالش انتخاباتی و ارساااااااال اطالعات درباره کنند.  پیامکدهنده یادآوری می

گیرند. ها، میزگردها و جلسااات پرسااش و پاسااخ مورد اسااتفاده قرار میرویدادهای انتخاباتی مثل گردهمایی

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد عبارتند از: موارد دیگری که پیامک می
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 نظرسنجی پیامکی ●

 های احتمالی کاندیداها یا کناره گیریاطالع از ائتالف ●

 اخبار لحظه به لحظه انتخابات با پیامک ●

 های مهم با ارسال پیامکاطالعیه ●

 

های مخاطا قابلیت استفاده از این گروه مزیت دیگر بهره برداری از پیامک در برقراری ارتباط با

دهد، دهندگان بالقوه را مییأبه شااما امکان دسااترساای به همه ر ها در فضااای تلگرام اساات. اگر پیامکپیام

تواند  با راه اندازی کانال دهد. در تلگرام هر نامزد انتخاباتی میتلگرام به شما توان ساماندهی ایشان را می

ای با مخاطبان داشااااته باشااااند و یک محل بحث و تبادل آراء  برای کانال ارتباطی پیوسااااتهزمان و گروه هم

های کوتاه و های صاوتی، فیلمبررسای تاثیر پیامش داشاته باشاد. فراموش نکنید که تلگرام اجازه انتشاار فایل

حتما بکوشااید از دهد. در صااورتی که اسااتفاده از کانال در تلگرام برای شااما مفید اساات، تصااویر را نیز می

 های آن بهره ببرید. همه ظرفیت

ستاگرام و تان را میاگر پیامک و تلگرام به شما امکان ارتباط پیوسته با هواداران دهد از طریق این

های آنها را منتشاار کنید. حتما سااعی کنید از طریق اینسااتاگرام ها و واکنشتوانید اخبار و عکسبوک میفیس

ها را منتشر کنید تا هم عموم ها و مالقاتهای گرفته شده از لحظات مهم در نشستها یا عکسبهترین عکس

های شااما ثبت شااود. در فیس های شااما باشااند و هم به نوعی یک بایگانی آنالین از فعالیتدر جریان فعالیت

زید و های مفیدتان نیز بپرداتوانید در کنار اسااااااتفاده از عکس به انتشاااااااار مقاالت و یادداشاااااااتبوک می

های مخاطا به آنها را پیگیری کنید. با توجه به اینکه شااابکه اینساااتاگرام در ایران های مردم و گروهواکنش



26 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

های نوشاااااتاری در فیس بوک، شااااااید بهتر باشاااااد اول بر اساااااتفاده از فیلتر نیسااااات، علیرغم وجود ظرفیت

 های اینستاگرام تکیه کنید. ظرفیت

وش نکنید. شااااما با قرار دادن   ها را فرامتفاده از هشاااات در اسااااتفاده از هر شاااابکه اجتماعی اساااا

های قابل جستجو تبدیل کنید. شاید اولین هشتگی که بخواهید های مورد نظر را به هشت توانید کلیدواههمی

ها است ولی فراموش نکنید برای گسترش میزان نشر پیامایجاد کنید نام خودتان باشد. این فکر بسیار مناسبی

 های دیگری هم استفاده کنید. بعنوان مثال خبر زیر را  در نظر بگیرید: ز هشت باید ا

های اجتماعی است و مسائلی ترین انگیزه من فعالیتفاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران: مهم

از جمله کودکان خیابانی و کودکان کار موضاااوعاتی اسااات که نادیده گرفته شاااده. حضاااور کودکان 

تواند به حل این کند و یکی از نهادهایی که به طور قطع میتمام شهروندان را ناراحت می ،خیابانی

مشکل کمک کند شهرداری است. شهرداری گاهی اوقات حتی بیشتر از بهزیستی می تواند در حل 

 این مساله یاری کند.

جوها خودش را نشااااان واهه در جسااااتاگر فقا از هشاااات  برای خانم دانشااااور اسااااتفاده کنید، آنگاه فقا این 

 اینطور نوشت:  ییهادهد. حال آنکه می توان خبر را با استفاده از هشت می

اساات و   اجتماعیهای : مهمترین انگیزه من فعالیت تهرانعضااو شااورای شااهر   فاطمه_دانشااور

موضوعاتی است که نادیده گرفته شده. حضور   کودکان_کارو   کودکان_خیابانیمسائلی از جمله 

تواند به کودکان خیابانی تمام شهروندان را ناراحت می کند و یکی از نهادهایی که به طور قطع می

 بهزیساااتی#اسااات. شاااهرداری گاهی اوقات حتی بیشاااتر از   شاااهرداریحل این مشاااکل کمک کند 

 تواند در حل این مساله یاری کند.می
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هایی مانند تهران، اجتماعی، کودکان تنها نام خانم دانشااااااور بلکه جسااااااتجو درباره کلیدواههنه حاال 

رساند. در اینستاگرام، فیس بوک و توئیتر این خبر و کودکان کار هم جستجوگر را به این خبر می ،خیابانی

کند. تر میشااود و حوزه انتشااار آن را گسااتردهها ظاهر میعنوان بخشاای از اخبار مربوط به این کلیدواههه ب

تان در این ساااه شااابکه اطمینان حاصااال کنید که از ن حوزه نشااار اخبار و پیامتر کرددر نتیجه برای گساااترده

تان قرار را حتما پس از پیام کنید. آناید. اگر از هشت  مستقلی استفاده میهای مناسا استفاده کردههشت 

شااما و افزایش بدهید تا خواننده اول پیام شااما را ببیند و بعد هشاات  را. فراموش نکنید اولویت باید نشاار پیام 

 حوزه انتشار آن باشد. 
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 های اجتماعیسنجش کارآیی پیام در شبکه .3

توان از طر  مختلف سنجید. در های ارسالی را در شبکه های اجتماعی میاین روزها کارآیی پیام

 سنجش این کارآیی این نکات مهم هستند: 

 پیام به چند نفر رسیده است؟  ●

 چند نفر به پیام ارسالی واکنش نشان داده اند؟  ●

ام، پذیرفتن دعوت نهفته در پیام و یا ارسااال تواند شااامل پاسااخ دادن به پیاین واکنش می ○

 پیام به دیگران باشد. 

 اند؟ چند نفر درباره پیام شما با دیگران  بحث و تبادل نظر کرده ●

ها با اساااتفاده از اطالعات درگاه ارساااال آنها پاساااخ بدهید. در توانید برای پیامکساااوال اول را می

توانید به این سوال با نگاه کردن به پایین پیام ببینید که کانال میشبکه تلگرام در صورت استفاده از ظرفیت 

اند همیشااه از تعداد افرادی که پیام را بطور پیام توسااا چند نفر دیده شااده اساات. تعداد افرادی که پیام را دیده

برای شاااما بینند کنند کمتر اسااات. برای همین تعداد افرادی که پیام را میمساااتقیم یا غیرمساااتقیم دریافت می

ها توانید میزان و حجم واکنشتواند شاااخک مهمی باشااد. در تلگرام با اسااتفاده از ظرفیت ایجاد گروه میمی

تر بوده شود برای افکار عمومی جذابرا بسنجید. طبیعی است بخشی از پیام شما که باعث بحث بیشتر می

تان بهره برای بهینه ساااازی محتوا و عناصااار پیامخوبی تحلیل کنید و از آنها ه ها را باید باسااات. این واکنش

 ببرید. 

مطلا رو »یا همان   likeتواند به صاااااورت الیک در اینساااااتاگرام و فیس بوک واکنش خواننده می

تواند نظر خود را در بخش نظرات ثبت کند  یا به ثبت شااااااود. در کنار این خواننده می «دوساااااات داشااااااتم
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ها و محتوای نظرات مهم اسااااات و باید در آنکه تعداد این واکنشبگذارد. با وجود   Commentاصاااااطالح 

جای خود تحلیل شاااود و مورد بررسااای قرار بگیرد، این نکته را نباید از نظر دور داشااات که کاربران فیس 

ها بوک از کاربران اینستاگرام و کاربران اینستاگرام از مخاطبان پیامکی شما کمتر هستند. در تحلیل واکنش

اید ها و نظرات بر اسااااس نظرسااانجی که در بخش اول انجام دادهرفتن وزن مناساااا برای واکنشدر نظر گ

 بسیار مهم است. 

جتماعی و های اای که همیشاااه باید در نظر داشااات، اهمیت سااانجش کارآیی پیام شاااما در شااابکهنکته

وقت یک نامزد انتخاباتی و تیم همراه او نباید غر  ساانجش کارآیی  ی اساات. هیچأتفاوت آن با تصاامیم به ر

ی دهنده احتمالی به أتبادل نظر در فضای مجازی تصمیم ربشوند. کارآیی پیام مهم است ولی ورای بحث و 

در فضااای مجازی ی دادن و انتخاب این کاندیدا نهفته اساات. این درساات اساات که میزان پذیرش پیام شااما أر

ی آنها نیساات. در أ، ولی این هرگز به معنای تضاامین ری دهندگان احتمالی به شااماسااتأعداد رمتناسااا با ت

نتیجه هرگز همه منابع خود را به تحلیل و سنجش کارآیی پیام خود در شبکه های اجتماعی تخصیک ندهید 

 و فراموش نکنید: هدف شما مطرح بودن نیست، هدف شما پیروزی در انتخابات است. 

درصد مخاطا عام  73پیامی را دارای یک هرم جمعیتی بدانیم، مخاطبین پیام شما معموال اگر هر 

درصد مخاطا عالقمند هستند. یک درصد مخاطبین شما کسانی  11درصد مخاطا مطلع و  ۵1  هستند،

را از های ارسااالی نباید این نکته پردازند. در ساانجش کارآیی پیامهسااتند که فعاالنه به هواداری از شااما می

توانید با هاساات ولی شااما مینظر دور داشاات که واکنش این یک درصااد به پیام شااما متفاوت با سااایر بخش

نید. در بخش ها استفاده کای تشویق سایر گروههای آنها از نیروی آنها برتشویق آنها و استفاده از حساسیت
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ساااانجش کارآیی پیام در این کار بهره  هایپردازیم و از این هرم و شاااایوهبعدی به چگونگی طراحی پیام می

 بریم. می

فعاالن% 1

عالقمندان% 11

افراد مطلع% 15

مخاطب عام% 73

 هرم مخاطبان
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هر فردی در زندگی چیزهایی را دوساات دارد و اهدافی دارد. یک نامزد انتخاباتی عالوه بر اهداف 

دالی نقاش مورد ال خوشاااتان بیاید و ساااالوادورو عالئق برنامه هم دارد. شاااما ممکن اسااات از سااابک ساااورئ

شااان خواهد آمد. اما آیا تان باشااد. احتماال یک درصااد فعاالن و هواداران شااما خیلی از این نکته خوشعالقه

مطرح کردن آن برای پیروزی در انتخابات مفید اساات؟ فراموش نکنید انتخابات بازی اعداد اساات. راضاای 

زده درصد عالقمند و پانزده درصد مطلع خوب است ولی این سه گروه تنها نگه داشتن یک درصد فعال، یا

ی دهندگان بالقوه هسااتند. در أرگترین گروه ردهند. مخاطبین عام بزدرصااد رای دهندگان را تشااکیل می 27

 طراحی هر پیامی ابتدا باید ایشان را در نظر گرفت و عالئق ایشان را شناخت و ارزیابی کرد. 

کوشااد حمایت ایشااان را جلا نماید و شااما خطاب به مخاطا عام اساات، این بخش می بخشاای از پیام

های فعلی یا معرفی هایی که مربوط به تغییر سااایاساااتآنها را جذب نماید. بخش دیگری از پیام، بوی ه بخش

های جدید در اداره شاااهر اسااات خطاب به عالقمندان و فعاالن خواهد بود که معموال در مناصااابی سااایاسااات

 توانند این تغییر را ایجاد کنند. هستند که می
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 شوند:دهنده معموال به سه گروه اصلی تقسیم مییأم شما باید هدفمند باشد. جمعیت راز سوی دیگر پیا

اینها هواداران شما هستند کسانی که به شما باور دارند و از شما در هر  پایگاه اجتماعی شما: ●

های مدرسه، ممکن است اعضای خانواده، فامیل، همکالسی کنند. این افرادشرایطی حمایت می

اند. پیام شاااما دوساااتان و نزدیکان شاااما باشاااند و همینطور کساااانی که باورهای شاااما را پذیرفته

کوشد ایشان را متقاعد به حمایت از شما کند. آنها در هر شرایطی خطاب به ایشان نیست و نمی

 کنند. از شما حمایت می

 

ند و باورهای شااما ااینها افرادی هسااتند که با شااما کامال مخالف اجتماعی رقیب مخالف:پایگاه  ●

ی نخواهند داد. أهیچ شرایطی به شما ردانند. هدف ایشان شکست شماست و تحت را مردود می

تواند باشد، چون اتالف منابع است. این گروه نظر خود را درباره پیام شما خطاب به ایشان نمی

 دهند. نمی شما تغییر

 

پیام شااما  اند.تفاوت هسااتند یا هنوز تصاامیمی نگرفتهکه یا نساابت به شااما بیکسااانی گروه میانه: ●

ی دادن به أاید بتوانید ایشااان را تشااویق به ردهندگان اساات. شااما شاایأخطاب به این گروه از ر

 خود بکنید. پس باید گروه میانه را بخوبی بشناسید. 

 

شاود این گروه میانه اسات که سارنوشت که بین دو گروه رقیا برگزار میدر بسایاری از انتخابات 

تان ولی خطاب به گروه های پایگاه اجتماعیکند. پیام شااااما باید بر اساااااس حساااااساااایتانتخابات را تعیین می

ی دادن به شااااما بشااااوند. در بساااایاری از موارد نامزدهای زن أطراحی بشااااود تا ایشااااان تشااااویق به ر میانه
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های مربوط به حقو  زنان اسااااااتفاده کنند. زنانی که توانند فقا از پیامت شااااااوراها و یا مجلس نمیدرانتخابا

دهند، نیازی به چنین پیامی ندارند. ایشااااااان در هر حال به این نامزدها ی میأهایی ربراساااااااس چنین برنامه

شااااوند. در هایی جذب نمیپیامهای اجتماعی با اسااااتفاده از چنین طرف و سااااایر گروهدهند. زنان بیی میأر

کنند در شااااااان پافشاااااااری مینتیجه نامزدهای زنی که عالوه بر حقو  زنان بر نکات دیگری هم در برنامه

 هستند.  تراء و پیروزی در انتخابات موفقجذب آر

هایی درباره تمام زنان پیروز در انتخابات مجلس و شاااااوراهای شاااااهر عالوه بر حقو  زنان برنامه

سااازی تصاامیم گیری در گذاری و شاافافهای اقتصااادی، جذب ساارمایهمحیا زیساات، گسااترش فرصااتحفظ 

اند. برخی کارآفرینان موفقی بوده اند که قبل از موفقیت در انتخابات گیری در شورا ارائه کردهروند تصمیم

اقتصاااادی برای خود  اند و پایگاهی در میان فعاالنشاااوراها در اتاقهای بازرگانی شاااهر یا اساااتان فعال بوده

 ایجاد کرده بودند.

 

 فکر + بحث 

 

سه موضوع اصلی که برای شما مهم هستند را لیست کنید. از این سه موضوع کدامیکی برای مخاطا 

 عام مهم است؟ چرا اینطور فکر می کنید؟
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 شوند؟ های شما مربوط میهایی از عالئق شما به برنامهچه بخش .1

آید یا نمی آید. یک لیساات از باشااید که چرا از نقاشاای سااورئال خوشااتان میالزم نیساات خیلی نگران 

اند را پررن  کنید. عالئق خود تهیه کنید و آنهایی را که در شااااااکل دادن به برنامه های شااااااما موثر بوده

 توانید جدول ذیل را تهیه کنید:می

 عالقه ارتباط نقش 

 ها و فقدان  تسااهیالت و تاساایساااتمرا با محدودیت

ورزشاای در شااهر برای جوانان و زنان آشاانا کرده 

اساات. در صااورت انتخاب شاادن به شااورای شااهر 

خواهم این تاساااااایساااااااات را گسااااااترش بدهم و می

 مدیریت آنها را بهبود ببخشم.

باعث شاااااااده اسااااااات تا بخواهم به فراگیری 

های رزمی بپردازم و عضااااااو هیات ورزش

 های رزمی در شهر هستم. ورزش

 ورزش 

 

هااای ه ام کااه در شااااااهر مااا پروههمتوجااه شااااااااد

گردی موفق خواهند گری و تورهای طبیعتگردش

کوشاام عنوان یک عضااو شااورای شااهر میه بود. ب

از کارآفرینان این عرصااااااه حمایت کنم و به جذب 

 .سرمایه گذاران عالقمند بپردازم

باعث شاااده اسااات تا با فضااااهای شاااهری و 

 جاذبه های گردشگری شهرمان آشنا بشوم.

 عکاسی 
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سااااز تجربیات شاااما دهنده باورهای شاااما و زمینهتوانند نشاااانبینید عالیق شاااما میهمانطور که می

های اجتماعی بیشاااتر تماس برقرار کنید. نامزد کند که با گروهباشاااند. از طرفی این عالقه به شاااما کمک می

ورزشااکاران شااهر انتظار تواند از هئیت ورزش یا فدراساایون شااهر یا اسااتان اساات می عضااوانتخاباتی که 

سیاری از مردم او را یکی از خودشان خواهند دانست. فراموش نکنید  شد. از سوی دیگر ب شته با حمایت دا

شااان هایی باشااد که اهمیتهای شااما در زمینهتر از برنامهتواند بساایار مهمبرای مخاطا عام عالئق شااما می

سااتقالل شاااید اهمیت  اثر گرمایش زمین را بر مصاارف عنوان نمونه یک طرفدار تیم اه کند. برا درک نمی

 کند. آب و مدیریت منابع آبی درک نکند ولی عالقه یک نامزد به تیم محبوبش را درک می

های تواند به پیامتان میهای شااخصاای و در ارتباط پیوسااته با مخاطبانتان در پیاماسااتفاده از عالئق

کند. بعنوان مثال اگر یک درگاه ر نامزدهای انتخاباتی متمایز میشااما محتوایی غنی بدهد که شااما را از سااای

های شهرتان، تیم ملی و یا ورزشکاران توانید از طریق آن پیروزی تیماید میارسال پیامک راه اندازی کرده

شاااااهر را در مساااااابقات مختلف تبریک بگویید. درباره رویدادهای هنری اطالع رساااااانی کنید و بعد درباره 

 های خودتان برای بهبود شرایا و امکانات فرهنگی و ورزشی شهر صحبت کنید. برنامه
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 کنید؟های خود را چگونه خالصه میبرنامه .2

 

 

 

 

 

مثلث فو  را در نظر بگیرید. مثلث سااااده ترین شاااکل هندسااایسااات که دارای ساااه ضااالع اسااات. ساااه 

بگیرید. حاال برای هر موضاااوع موضاااوع اصااالی را که چند صااافحه پیش مشاااخک کرده بودید را در نظر 

سههای مرتبا را فهرستو واقعیت ،هاها، کلیدواههعبارت سید. حاال این هر کدام از این  موضوع  وار بنوی

 س مثلث بنویسید:أرا روی یک ر

 

 

 

 

 

 درمان و بهداشت

 خانواده و زنان زایی اشتغال
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عنوان ه دهد بنویسااید. بان را نشااان میشاانظرتان اهمیته حاال برای هر یک از موضااوعات نکاتی را که ب

 مثال:

 بهداشت و درمان ●

دسااترساای به خدمات درمانی حق تمام شااهروندان اساات و شااهر ما باید فضاااهایی را به  ○

های مزمن های تخصاااااصااااای درمان ناراحتیگساااااترش بیمارساااااتان و تاسااااایس کلینک

 اختصاص بدهد. 

مردم شااااهر ما در حال حاضاااار برای مراجعه به پزشااااکان متخصااااک یا باید به مرکز  ○

اسااتان بروند یا به تهران ساافر کنند. تاساایس یک کلینیک تخصااصاای در شااهر تقاضااای 

 بسیاری از مردم است. 

پدر بیمار خود من برای آنکه یک متخصاااک قلا ببیند ناچار شاااد در گرمای تابساااتان  ○

هایش افزود. اعضااای خانواده بساایاری از ما به ناراحتی هفت ساااعت تا تهران برود که

کنند اگر شاااهر ما امکانات خدمات درمانیش تر زندگی میکنند و راحتبیشاااتر عمر می

 را افزایش بدهد. 

 

 زنان و خانواده ●

حال کمترین بهره را از فضااااهای  ها هساااتند با اینزنان بنیان و مدیران اصااالی خانواده ○

 شهری دارند. 

درصد مشاغل شهرداری به زنان رسیده است، حال آنکه نیمی از دارندگان  ۵کمتر از  ○

 مدارک دانشگاهی در شهر ما زنان هستند. 
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بدون تشویق کارآفرینان زن احیای صنایع دستی در شهر ما ممکن نیست. آنها بافندگان  ○

 کنند. و هنرمندان واقعی هستند که این آثار را خلق می

 

 زاییاشتغال ●

 مجبور به ترک شهر و دوری از خانواده هستند.  شغلجوانان ما برای پیدا کردن  ○

های شااغلی فعلی پاسااخگوی نیاز جامعه ما نیساات و برای حفظ بنیان خانواده ما فرصاات ○

 ها را افزایش بدهیم. باید این فرصت

با یکی از بدترین تجربیات زندگی من دیدن دوستان و آشنایانی است که ناچار به وداع  ○

 شان و تحمل دوری آنها هستند چون اقتصاد منطقه ما رشد کافی نداشته است. فرزندان

 

 حاال چهارچوب برنامه شما تقریبا مشخک است:

خواهید با تعریف یک پروهه عمومی برای سااااخت یک عنوان یک عضاااو و شاااهروند شاااما میه ب  

 های شغلی برای زنان را افزایش بدهید. بیمارستان به اشتغال زایی در شهر بپردازید و همچنین فرصت

در انتقال و نشار این پیام باید از پیام رساانانی اساتفاده کنید که معتمد و شاناخته شاده هساتند. این مهم 

درسااتی منتقل شااود. خود شااما اولین مبلپ این پیام هسااتید، ولی برای آنکه پیام ه اساات که پیام باور شااود و ب

را بخوبی منتقل کند. آیا برای  تواند آنمحتوای آن باید فکر کنید چه کسی می پذیرفته شود عالوه بر طراحی

اسااااااتفاده از زنان فعال در خانه بهداشاااااات راه حل مناساااااابی اساااااات؟ یا برای جذب  ،ساااااایس یک کلینیکأت

دارند شاااان را در شاااهر خودشاااان نگهخواهند جوانانهای سااارمایه گذاری اساااتفاده از پدرانی که میفرصااات
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توانید از مدیران محلی با تجربه و یا سااابق اسااتفاده کنید تا شااود؟ در بساایاری از موارد شااما میتوصاایه می

 اهمیت موضوع را برای مخاطبان تشریح کنند و زمینه پذیرش پیام شما را فراهم کنند. 

در این مرحله همچنین باید با اسااااتفاده از مطالا گفته شااااده در این درس ابزار ارسااااال پیام را نیز 

انتخاب کنید. فراموش نکنید ابزاری را انتخاب کنید که بیشااااااترین پوشااااااش را دارد و مخاطبان عام به آن 

 دسترسی دارند. 
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 کلمه ای: شعارهای انتخاباتی و سابقه آنها 5رمز  .3

ی دهندگان به یادگار أهمیشاااااااه شااااااعارهای خود را هم برای ر نامزدهای پیروز انتخابات تاریخی

در انتخابات ریاست جمهوری در  13۸7اند. انتخابات ایران نیز از این قاعده مستثی نیستند. در سال گذاشته

شااااارکت کرد. او که فرزند یک مادر آمریکایی  «آری، ما می توانیم»ایاالت متحده باراک اوباما با شاااااعار 

التحصیل آمد که فارغمی سفیدپوست و یک پدر مسلمان و سیاهپوست کنیایی بود، یک آفریقایی تبار به شمار

آمد. شعار او نه مدرسه حقو  دانشگاه هاروارد بود و اولین سناتور آفریقایی تبار ایالت ایلینویز به شمار می

عنوان یک عضااااااو یک اقلیت ن ادی از موانع ه تنها شااااااورانگیز بود بلکه منعکس کننده هویت او بود که ب

مخاطبین بحران و رکود اقتصادی در ایالت متحده این شعار به زیادی گذشته بود. از سوی دیگر با توجه به 

 داد و همه آمریکاییان چه سفیدپوست و چه سیاه پوست به آن واکنش نشان دادند. اعتماد به نفس می

اصالح طلبان با شعار  139۴در ایران هم انتخابات مختلف شعارهای ماندگاری داشته اند. در سال 

در انتخابات مجلس دهم شااااارکت کردند که منعکس کننده آرزوی بخش « اقتصاااااادیامید و آرامش، رونق »

اند. بزرگی از جامعه بود. اصالح طلبان تنها کسانی نبوده اند که از شعارهای مناسا شرایا روز بهره برده

وارد انتخابات ریاساااااات  «دولت کارآمد و عدالت گسااااااتر»محمود احمدی ن اد با شااااااعار  13۸۴در سااااااال 

را داد. از نظر بسیاری از مخاطبان عام « های مردمدیده شدن پول نفت بر سر سفره»جمهوری شد و وعده 

داد که با افزایش بهای نفت چند برابر شااااده بودند. شااااعارهای او وعده توزیع عادالنه درآمدهای نفتی را می

عدالت »باعث تمایز او از رقبایش شاااد که از نظر مردم انتخاباتی او برای اقشااااری در جامعه جذاب بود و 

 نبودند و درباره درآمدهای نفتی هم وعده ای نداده بودند.  «گستر
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دهند که شاااعار انتخاباتی خالصاااه پیام یک نامزد انتخاباتی اسااات. شاااعارهای ها نشاااان میاین مثال

د و هم به نوعی متناسا با جایگاه و گیرنموفق شعارهایی هستند که هم شرایا زمان و مکان را درنظر می

خاسااتگاه نامزد انتخاباتی هسااتند.  بهترین شااعارهای انتخاباتی ترکیا آرمان و واقعیت هسااتند. شاااید درباره 

عنوان نمونه ه کنند ولی نامحتمل نیسااااتند و برای مخاطا عام قابل درک هسااااتند. بیک ایده آل صااااحبت می

مطرح شااد نه  13۸0حمد توکلی در انتخابات ریاساات جمهوری که توسااا ا «جمهوری دوم»شااعاری مانند 

شنا و او نمی توانست با آن تماس برقرار تنها واضح نبود بلکه درباره مفهومی بود که برای مخاطا عام ناآ

  .های مناسا و زیبا که برای مخاطا عام ملموس هستند در تنظیم یک شعار مهم استکند. استفاده از واهه

سو او تواند چالش برانگیز باشد. از یکناسا برای یک نامزد شورای شهر میم تعریف یک شعار

ها استفاده کند. از سوی عارهای دهن پرکن برای تهییج تودهنامزد یک انتخابات ملی نیست که بخواهد از ش

ا ری پیرامونش باشاااااد. این نیازههای محلی و نیازهای جامعه شاااااهدیگر شاااااعار او باید منعکس کننده چالش

ها باشند و یا در خصوص گسترش فضای سبز. شعاری که ها و خیابانتوانند درباره آسفالت کردن جادهمی

کند باید برای جمعیت شاااهری جالا و جذاب باشاااد. در تنظیم یک یک نامزد انتخابات شاااوراها طراحی می

 شعار این چهار اصل رعایت می شوند: 

های مشااااترکی دارد، ها با مردم شااااهر ارزشهر نامزد انتخابات شااااورا های مشتتتتترک:ارزش ●

ها گام اول در طراحی یک شعار انتخاباتی جذاب است. در یک شهر مشخک کردن این ارزش

خوش حسابی و در شهر دیگر شاید احترام به شعائر مذهبی ارزش مشترک باشد. از استفاده از 

 های مشترک نترسید.ارزش
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یابد؟ در شاااان چگونه بهبود میبرند و زندگیها ساااود میمردم چگونه از برنامه منافع و فواید: ●

 طراحی شعار بکوشید ازاین منافع و فواید استفاده کنید. 

 

ستفاده کنید: ● شعار زیبایی  از زبان مناسب ا سادگی  شعار باید از زبان مناسا بهره ببرد.  یک 

قرار است شعار  آن است ولی سادگی هیچوقت به معنای ابتذال یا لودگی نیست. فراموش نکنید

شما قابل درک باشد ولی قرار نیست مبتذل باشد. اگر در شهر شما گویش محلی فارسی نیست، 

 به داشتن شعاری به گویش محلی هم فکر کنید. 

 

های تلگرام حضااااااور دارید؟ خوب از شاااااابکه اید که درفراموش نکرده :شتتتتتتعار را بیازمایید ●

کنید. مطمئن باشید که شعار مناسبی طراحی کردید که اجتماعی برای آزمودن شعارتان استفاده 

های اجتماعی و جلساااات مختلف برای سااانجش هکنند. از ظرفیت شااابکعامه از آن اساااتقبال می

 کارآیی شعارتان بهره ببرید. 
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 فکر + بحث 

 

و سه کلمه های مشترک است پنچ کلمه برای ساختن شعار دارید. از این پنچ کلمه، دو کلمه درباره ارزش

های خودتان و سااااه های شااااما. آنها را فهرساااات کنید )دو کلمه درباره ارزشدرباره فواید و منافع برنامه

فکرانتان این شااعار را ها و همکالساایکلمه درباره فواید و منافع(. حاال برای آنها شااعاری بسااازید و با هم

 ید این نکات را لحاظ کنید؟کنند؟ چطور می توانمطرح کنید؟ آنها چه نکاتی را مطرح می
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 ها و نهادهای مردمی ای از شعارهای تبلیغاتی شرکتنمونه 

گزینند تا ضاااامن ایجاد اثری های مختلف و نهادهای گوناگون شااااعارهای مختلفی را بر میشاااارکت

شاااعارهای ماندگار در ذهن کاربران و مخاطبان تصاااویر ذهنی جذابی را نیز از خود ارائه دهند. جدول ذیل 

ترین وی گی محصول یا نماید. این شعارها برجستههای جهانی را ارائه میالمللی و سازمانچند شرکت بین

عنوان مثال فولکس واگن که به کارآیی مصاارف سااوخت و ه خدمات شاارکت یا سااازمان را شااامل هسااتند. ب

 وارد بازار جهانی شاااده اسااات تا هم متضااااد «کوچک فکر کنید»کوچکی محصاااوالتش می بالد با شاااعار 

های باشااد و هم محصااولش را تبلیپ کرده باشااد. شااعار پورشااه تولید کننده آلمانی ماشااین «بزرگ فکر کنید»

این شاااعار . «جایگزین ندارد»قیمتی که بازار مناسااابی هم در ایران دارند خیلی سااااده اسااات: لوکس و گران

همتا عرضه عنوان یک خودروی بیه را ب کند و آنپررن  می منحصربفرد بودن محصول این شرکت را

 کند.می

 

    شرکت  محصول شعار

 فولکس واگن  مصرفخودروهای شهری کم کوچک فکر کنید

 پورشه  خودروهای لوکس و اسپرت جایگزین ندارد

 آستین مارتین  خودرو لوکس محصول بریتانیا قدرت، زیبایی و روان

 ریبوک  کاالهای ورزشی، بخصوص کفش هستممن همانی هستم که 
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 آدیداس  کاالهای ورزشی  غیرممکن وجود ندارد

 سونی  محصوالت الکترونیکی باورش کن

 صلیب سرخ  سازمان جهانی امداد  تفاوتی استبزرگترین تراژدی بی

 

 

تراهدی بزرگترین »در میان این شااعارها شااعار سااازمان جهانی صاالیا ساارت هم قابل توجه اساات: 

رسانی در بالیای طبیعی و در این شعار ضمن تاکید بر ماموریت این سازمان برای کمک. «تفاوتی استبی

داند( یک دعوت به تالش کس یک زلزله یا سیل را کمدی نمیشرایا جنگی که معموال تراهدی هستند )هیچ

مراتا بزرگتری است خود دعوت دست جمعی را هم شامل است. یادآوری اینکه نکردن کاری تراهدی به 

توانند بسااایار آموزنده باشاااند. این به کاری کردن اسااات. شاااعارهای این چنینی برای یک نامزد انتخاباتی می

شااعارها با برجسااته کردن یک وی گی چشاامگیر و ماموریت اصاالی سااازمان، مخاطا را تحت تاثیر قرار 

یابد و مخاطبی که آماده واکنش عارها را جالا میکنند. مخاطا عام این شاااااادهند و توجه او را جلا میمی

 کند؟کند. آیا رای دهنده احتمالی شما با شعارتان ارتباط برقرار مینشان دادن است با آنها ارتباط برقرار می
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 های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایرانای از فیلمنمونه 

های تبلیغاتی نامزدهای مختلفی نیز های انتخاباتی در ایران شاااااااامل تهیه و پخش فیلمتاریخ رقابت

های او را در برنامه ریزی مشخک ها معموال ضمن تشریح پیام شخصی نامزد اولویتبوده است. این فیلم

از طریق شاابکه یک صاادا و  1392خردادماه سااال  1۴روز  روحانی حساان دکتر تبلیغاتی مسااتندمی کنند. 

سیما پخش شد. این مستند نمونه مناسبی از بیان مسئله از طریق مصاحبه با مردم درباره مشکالت و دغدغه 

اصااالت داشااتن تقاضااا و نیازهای  هایشااان، و تعریف خواساات اصاالی مردم اساات.  مصاااحبه با مردم باعث

خواهد دولتی بر محور تدبیر پردازد که میمطرح شده بود. برای این مسئله فیلم به راه حل آقای روحانی می

و امید تشاکیل دهد و احیای اقتصااد ایران را در اولویت قرار بدهد. به این ترتیا آقای روحانی ضامن تاکید 

زایی بعنوان اولویت اول بخاطر نیاز مردم به کار و اشااااتغال بر اشااااتغال بر دو ارزش تدبیر و امید با تثبیت

 کند.المللی کشور تاکید میاش برای حل مسائل اقتصادی از طریق بهبود موقعیت بیناقتصاد و توانایی

اند که یکی سااوابق آقای سااید محمد برگرفته شااده 13۸۴دو مسااتند دیگر تبلیغاتی از انتخابات سااال 

نامه او را به تصااااویر دهد و با اسااااتفاده از کالم و تصااااویر زندگیجمهور وقت را نشااااان می خاتمی رئیس

ست درباره او برنامهمی سا از زبان، عکسکشد. فیلم دوم تبلیغی ا سیار منا ستفاده ب های تاریخی و هایش. ا

اند. طبیعی اساات تفاوت را به واکنش بکشااشااود پیام او تاثیر گذار باشااد و مخاطا بیحتی حماساای باعث می

که بسیاری از نامزدهای شوراهای شهر از امکاناتی برای تولید چنین تبلیغی برخوردار نیستند ولی باز هم 

توانند با اساااتفاده از هنرمندان بومی یا حرفه ای کلیو کوتاهی را درباره خود و پیامشاااان طراحی کنند و می

کنند. فراموش نکنید چنین فیلمی باید در چهارچوب های اجتماعی  و کانال تلگرام منتشااااار از طریق شااااابکه

 پیام شما و با توجه به نیازها و عالئق مخاطبین تهیه گردد. 

http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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http://www.yjc.ir/fa/news/4411955/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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های تبلیغاتی نامزدهای دهمین خواندن تحقیق خوب آقایان حساااان بشاااایر و سااااید حمید طاهری درباره فیلم

 139۴اسااات در تابساااتان های راهبردی سااایدوره انتخابات ریاسااات جمهوری، که در فصااالنامه پ وهش

 شود.های تبلیغاتی توصیه میمنتشر شده است، برای آشنایی بیشتر با شما این فیلم

 



48 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 
 

شما کی هستید؟ شاید شما معلم، کارآفرین، مهندس، پزشک، پرستار، فعال اجتماعی، مادر نمونه و  

ی دهنده فقا این مهم نیست که امروز که هستید. در آماده شدن برای أعضو موثر جامعه باشید ولی برای ر

های آنها را نشاان تالشکنند. داسااتان زندگی افراد اساات که انتخابات بساایاری اهمیت داسااتان را فراموش می

دهد. بعنوان نمونه آبراهام لینکلن رئیس جمهور ایاالت متحده و فرمانده کل نیروهای مسلح آن در دوران می

جن  داخلی این کشاااور در قرن نوزدهم بود. او بردگی سااایاهان و آفریقایی تباران در این کشاااور را ملغی 

گیرد و کسااای که در مقام ریاسااات جمهوری قرار میرساااد کرد و کشاااورش را مجددا متحد نمود. بنظر می

کند این نیست. شود، بسیار قدرتمند است. ولی آنچه که این شخصیت را واقعا برجسته میفرمانده کل قوا می

بلکه این واقعیت اساااااات که او در یک کلبه چوبی بدنیا آمد. مادرش را در کودکی از دساااااات داد و تنها دو 

های حقو  به خودش ران کار کرد و با مطالعه کتابن هیزم شااااااکن و قایقکالس به مدرسااااااه رفت. بعنوا

وکالت آموخت و بعنوان یک وکیل محلی مشااااغول به کار شااااد. چهار بار در انتخابات کنگره و یک بار در 

های بساایار و از انتخابات ساانا شااکساات خورد و تنها یک دوره دو ساااله نماینده کنگره شااد. با وجود شااکساات
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داری و ش ادامه داد و سااااااخنگوی مخالفان بردهاهای ساااااایاساااااایکی از فرزندانش به فعالیتدساااااات دادن ی

کند طرفداران حفظ اتحاد ایاالت متحده شااد. کمتر کساای با یک رئیس جمهور احساااس همدردی و همدلی می

 کنند. ولی با وکیلی خودساخته که فرزند از دست داده است؟ همه به او احساس نزدیکی می

ها و تجربه اید نیست. درست است که عنواننامه شما در سوابق و عناوینی که داشتهدگیاهمیت زن

تر اساات. به داسااتان مریم میرزاخانی ریاضاایدان برجسااته کاری هم مهم هسااتند، اما داسااتان زندگی شااما مهم

، دانش آموخته ایرانی و برنده مدال فیلدز  نگاه کنید: یک دانش آموز ممتاز و برنده مدال المپیاد ریاضاااااای

شگاه صنعتی شریف و دانشجوی برجسته. آنچه که او را در ذهن افراد برجسته می کند تنها این عناوین دان

او مسافر اتوبوس دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ریاضی دانشجویی بود  1376نیستند. در اسفند ماه 

رتبه نخسااات را بدسااات آورده بود. اتوبوس به که در حال بازگشااات از اهواز بودند. تیم او در این مساااابقات 

شااود. یادآوری این شااوند و مریم میرزاخانی زخمی میکند و شااش دانشااجوی نخبه کشااته میدره سااقوط می

هایی بوده است. اگر شما هم برای دهد که دستاوردهای او حاصل تالش و غلبه بر چه چالشسانحه نشان می

اید نباید فراموش کنید که باید این نکات را با های ناامن گذشااااااتهجادهتان از رساااااایدن به این نقطه در زندگی

 تان در میان بگذارید. مخاطا

های شااماساات. شااما را به رای نامه شااما در یک انتخابات داسااتان شااما، زندگی شااما و تالشزندگی

تید نماینده آنها در کند که آماده هساااادهد و مشااااخک میهایتان گواهی میکند، به تواناییدهندگان معرفی می

 شورایی باشید که شهرشان را اداره می کند. 
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 نامه خود را آماده کنید؟چطور زندگی .1

ای به برنامه شما نداشته صاد  باشید و با دقت زندگی خود را مرور کنید. مخاطا عام شاید عالقه

دیدگاه خودتان ولی در هایتان را از دهد. چالشباشاااااااد ولی خیلی سااااااریع اغرا  و غلو را تشااااااخیک می

اید و بعد اید و درس خواندهچهارچوب جامعه بیان کنید. شااااما روزی به دنیا آمده اید، جایی به مدرسااااه رفته

شاید دانشگاه، شاید کار و شاید حتی به مقام اداری یا مدیریتی باالیی هم رسیده اید. از همه سوابق خود یک 

کنند. در طول سوابق برای شما مهم هستند و چطور شما را تعریف میلیست آماده کنید و بعد ببینید چرا این 

خواه برجسااته ساافر زندگی چه چیزهایی برای شااما مهم بوده اساات؟ خوزه مارتین نویساانده، شاااعر و آزادی

کوبایی درباره روزی که برای اولین بار شاااهد شااال  خوردن یک برده بود در بزرگسااالی اینگونه نوشاات 

هایم از شرم بودم دیدم چطور اربابی برده ای را به زیر شال  گرفته است، و هنوز گونهمن وقتی کودکی »

دهند اند به شما انگیزه میآن تجربه یا تجربیاتی که شکل دهنده شخصیت شما در زندگی بوده  «.سوزندمی

 های انتخاباتی بشوید چه هستند؟ که امروز وارد رقابت

شد. نوشتن زندگینامه نه تنها باید شامل زندگی شد بلکه باید شامل اهداف شما با نامه سوابق شما با

تان را به اهداف و مسائلی پیوند بزنید که برایتان مهم فرصت خوبیست برای شما تا بتوانید تجربیات زندگی

هستند. چرا حفظ محیا زیست برای شما مهم است؟ چرا کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان برای شما مهم 

عنوان مثال ه ؟ در کدام بخش از زندگی شااما تجربه ای وجود دارد که باعث اهمیت آنها شااده اساات؟ باساات

کرد که دختر یک مارگارت تاچر، بانوی آهنین و نخست وزیر سابق بریتانیا، همیشه به این نکته اشاره می

داشااااته و گه میهایش را نمغازه دار بوده اساااات و شاااااهد بوده که چطور پدرش با دقت و وسااااواس حساااااب

شه افتخار میهای مختلف میعوارر و مالیات ست. او همی شیر کرد که میپرداخته ا شه  شی داند بهای یک 
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شاااوند. این تجربه در پیام شاااخصااای او باعث ها چقدر اسااات و ارزا  چطور در جامعه توزیع میدر مغازه

 ر قابل درک باشد. ها و عوارشد تا حمایت او از صنایع و تالشش برای کاهش مالیاتمی

 

 نامه آماده کردن یک جدول است: های مناسا برای شروع به نگارش زندگییکی از راه

 شرح تجربه رویداد سال 

   

 

 

مهم آن دوران را که مرتبا به  یتجربه ،فهرسااتی از رویدادها و سااوابق خود تهیه کنید و در برابر هر کدام

 تان هست، توضیح دهید. پیام شخصی و برنامه های انتخاباتی

 سال  رویداد شرح تجربه

های در دوران تحصتتتتتتیل با مستتتتتتائل جامعه و چالش

برخاستتته از بیکاری آشتتنا شتتده بودم و دراین ستتال 

هتتا را تجربتته کردم. جوانتتان متتا بتته کتتار این چتتالش

 دردکشیده و برخاسته از مردم ←احتیاج دارند  

فارغ التحصااااایلی از دوره کارشاااااناسااااای 

 جامعه شناسیارشد 

1385 
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نامه بنویسااید. در این توانید بر اساااس آن یک زندگیحاال شااما یک لیساات و چهارچوب دارید که می

توانید آنها را به هشاات  تبدیل کنید. الزم نیساات همه تجربه هایی اسااتفاده کنید که مینامه از کلیدواههزندگی

ل از این تجربه را ذکر کنید، مگر آنکه تجربه را ذکر کنید، بلکه صااااافت برخاساااااته از آن یا وی گی حاصااااا

مستقیما به برنامه شما مربوط باشد، بعنوان مثال: تجربه فعالیت محیا زیستی اگر برنامه شما شامل اهدافی 

در این زمینه اساااااات یا تجربه کار با زنان و کودکان اگر دفاع از حقو  این دو گروه اجتماعی در دسااااااتور 

 کارتان قرار دارد. 
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 نامه یک نامزد انتخاباتی مهم است؟چرا زندگی .2

نامه خاستگاه اجتماعی او را تبیین نامه رسمی اوست. این زندگینامه نامزد انتخاباتی معرفیزندگی

کند و او را عضاااوی از مردم یا حداقل پایگاه اجتماعیش معرفی می کند. در نتیجه این معرفیسااات که او می

ند و  رای بدهند. می تواند از اعضاااااااای پایگاه اج تماعیش و رای دهندگان بالقوه بخواهد به او اعتماد کن

لیت میئویک انساااااان و یک فرد آماده قبول مساااااعنوان ه نامه هر نامزد انتخاباتی باعث معرفی او بزندگی

شان نامه خود را بگونه ای ارائه کرده اند که برای شنوندگانشود. نامزدهای انتخاباتی موفق معموال زندگی

 جالا بوده است. 

خواهد سااااااااختمانش را نامه یک نامزد انتخاباتی حکم یک میز اداری را دارد که میبدون زندگی

نامه او محک تجربیاتش اساااااات و اولین مدرکی که می تواند عور کند. برای مخاطبین یک نامزد زندگی

 نشان بدهد: 

 اش صداقت دارد.واقعا درباره اهداف و برنامه ●

 اش برخوردار است.و توان الزم برای محقق کردن اهداف اعالم شدهاز تجربه  ●

  ها را دارد.ابله و غلبه بر چالشتوان مق ●

کند که نامزد انتخاباتی توانایی ای که با مهارت و صااداقت تهیه شااده باشااد، شاانونده را متقاعد مینامهزندگی

 عنوان شناسنامه هویت خود در زندگی اجتماعی نگاه کنید. ه نامه بالزم را دارد. به زندگی
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 هایشانزنان فعال ایرانی و پیام .3

ایم و حتی یک زن های انتخابات مجلس و شااورا بودهدر دو دهه اخیر شاااهد ورود زنان به عرصااه

در به مقام وزارت بهداشااات و دیگری به مقام معاونت ریاسااات جمهوری رسااایده اسااات. برخی از این زنان 

های بسااایاری مواجه شاااده اند و حتی برای اساااتعفاء دوران خدمت خود در مجلس یا شاااورای شاااهر با چالش

های خود کساااا اند تا بیشاااترین آرای ممکن را در حوزهاند. گروه دیگر موفق شااادهتحت فشاااار قرار گرفته

زنان در پیام رسااانی و شااهرها باشااند. همه این نمایند و رقیا جدی برای ریاساات بر شااورای شااهر در کالن

های اجتماعی و های شااابکهاند و از ظرفیتارائه تصاااویری مثبت از خود به جامعه پیرامونشاااان موفق بوده

های پیام رسااانی چهار تن از این زنان در اند. در این بخش به مرور فعالیتها به خوبی اسااتفاده کردهرسااانه

 پردازیم. شبکه های اجتماعی و رسانه ها می
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 مهرنوش نجفی )شورای شهر همدان( 

به  13۸5است. او در انتخابات سال  1357این عضو  دوره سوم شورای شهر همدان متولد سال 

حجاب او در شاااابکه عضااااویت این شااااورا انتخاب شااااد و علیرغم فشااااارهایی که به بهانه انتشااااار عکس بی

فعالیت در این شااااورا ادامه داد. از سااااال اش به بوک به او وارد شااااد، تا پایان دوره نمایندگیاجتماعی فیس

ست  13۸3 ست. وی ریا ستان همدان درآمد و اکنون وکیل پایه یک دادگستری  به عضویت کانون وکالی ا

کمیساایون حقو  بشاار کانون وکالی اسااتان همدان را بر عهده دارد و در شااورای شااهر هم رئیس کمیساایون 

او برای شااارکت در انتخابات دوره دهم مجلس شاااورای بودجه و حقوقی این شاااورا بود.  با آنکه صاااالحیت 

های اجتماعی ارتباط خوبی را رد شد، اما او توانست از طریق وبالگش و شبکه 1394اسالمی در زمستان 

 های مخاطا و هوادارانش برقرار کند. با گروه

سی در  ایران به اندازه روزهای اوجش جاذبه ندارد، او تو  ست از با وجود آنکه وبالگ نوی سته ا ان

های مهرنوش نجفی راغا را می توان در این طریق تماس خود را با جامعه پیرامونش حفظ کند. یادداشااات

های او پیدا کرد. یادداشات /http://najafiragheb.blogsky.comدر  آدرس:  «نقطه سارخا»وبالگ او 

اند و از او تصویر یک فعال شروع شده 13۸5گ در پیش از انتخابات شوراهای شهر در سال در این وبال

دهد. او به نوشااااتن های اجتماعی و حقو  زنان اهمیت میدهند که به مسااااائل و چالشاجتماعی را ارائه می

مطرح شااده های گویی به سااوالوبالگش پس از انتخاب شاادن به شااورای شااهر ادامه داد و از آن برای پاسااخ

سافری به انگلساتان و اساکاتلند کرد  13۸6عنوان مثال وقتی در مهرماه ه درباره عملکردش اساتفاده کرد. ب

های مطرح شاااااااده درباره هزینه این ساااااافر و چگونگی تامین آن پاسااااااخ داد: در این نوشااااااته به پرسااااااش

/120-post/1386/10/11http://najafiragheb.blogsky.com/   مهرنوش نجفی در وبالگش یک پیام

http://najafiragheb.blogsky.com/
http://najafiragheb.blogsky.com/1386/10/11/post-120/
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های او تقریبا همیشاااه یکی هساااتند: حقو  زنان، های مختلف. عناصااار پساااتکند ولی در قالارا تکرار می

های حقو  کودکان، تالش برای بهبود شاااارایا اقتصااااادی و اجتماعی و افزایش حضااااور زنان در عرصااااه

ای از اجتماعی. برای مخاطا راحت اساااااات که تصااااااویر او را با پیام و سااااااوابقش متناسااااااا ببیند.  نمونه

 خوانیم: های او را در اینجا مییادداشت

 

 زمین پردیس

 13۸۸بهمن  29

که آقای حسنی حلم حدود چهار ماه پیش درباره آن مصاحبه  برخی از شهروندان از زمین پردیس، همان

 پرسند. اینکه باالخره چه شد.من نیز اینجا به آن اشاره داشتم می کرده بود و

متر زمین با کاربری آموزشاااای، به یک موسااااسااااه  5000تصاااامیم شااااورا به آنجا رساااایده بود که حدود 

ای غیر انتفاعی، واگذار شااود که همان ابتدای امر، اینجانا و دو نفر آموزشاای خصااوصاای جهت ساااخت مدرسااه

های قانونی اعتقاد داشاااتیم که  نیاز واگذاری مخالف بوده و عالوه بر وجود برخی مغایرتدیگر از اعضاااا با این 

اصاالی مردم منطقه، مدرسااه دولتی اساات نه غیرانتفاعی و خصااوصاای. اما  نظر موافق سااایر اعضااا منجر شااد به 

 مصاحبه آقای حسنی حلم و باقی قضایا.

رای  6ی گیری نهایی، با أمورد اشاااره صااورت گرفت، در رپس از آن و ُمباحثاِت! زیادی که  بعد از مصاااحبه 

نفر، با واگذاری رایگان زمین به آن موسسه خصوصی مخالفت شد و مصوب شد که زمین فو  به  9مخالف  از 

ساااز اسااتان( برای سااازمان آموزش و پرورش جهت ساااخت یک مجتمع آموزشاای ) با کمک سااتاد خیرین مدرسااه

 دد.ی عموم  واگذار گراستفاده
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 زیبا صالح پور )عضو شورای اسالمی شهر اهواز( 

پور با سااابقه ترین نماینده شااواری شااهر اهواز اساات که در آخرین انتخابات شااوراها در زیبا صااالح

در اهواز اساات و کارشااناس ارشااد در رشااته  1344این شااهر بیشااترین آراء را کسااا کرده اساات. او متولد 

ساارای خانه جوان اسااتانداری، وره اول شااورای شااهر، مدیر فرهنگزبان و ادبیات فارساای اساات. او عضااو د

ل ستاد بانوان خیرین مدرسه ساز و یک فرهنگی باسابقه در شهر اهواز است.  سایت شوشان او را ئومس

 گونه معرفی می کند: این

تخابات مجلس حضوری فعال داشت زیبا صالح پور از جمله زنان موفق خوزستان  است  که در ان

باالیی را از آن خود کرد ولی متاسفانه توفیق خدمت به مردم در مجلس نصیا ایشان نشد تا  یأو ر

 وی اول را از آن خود کرد.اینکه در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر، سک  

 نویسد: این سایت از قول او می 

ر ارائه دل بودن اعضاااای شاااورای شاااهر دپور معتقد اسااات: داشاااتن هدفی مشاااتر  و همزیبا صاااالح

خدمات شااایسااته به مردم اهواز و موفقیت شااورای چهارم تاثیرگذار اساات. اعتقاد دارم  ه شااورای 

شهر باید در هر زمان یك برنامه پنج ساله برای شهر داشته باشد و مشكالت شهر در مدت زمانی 

مدت به حل مدت و بلندمدت، میانهایی  وتاهشااااااود، بلكه الزم اساااااات با تدوین برنامه وتاه حل نمی

شده است و برخی از مشكالت تنها در  ساس قانون مشخک  شورا بر ا مشكالت بپردازیم. وظایف 

ها قابل حل هستند، از جمله حوزه  اری شهرداری نیست، بلكه با تعامل شهرداری با دیگر دستگاه

 .مشكل آب و فاضالب شهر  ه با عنوان نخستین مشكل پیشنهادی براي رسیدگی است
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های اقتصااادی، جذب ساارمایه بانوی اول شااهر اهواز بطور پیوسااته بر لزوم گسااترش فرصااتاین 

شااهر اهواز تاکید کرده اساات. سااوابق مدیریتی و فرهنگی او باعث گذاری، فضاااسااازی برای زنان در کالن

 امیدشهر شده است تا پیام او جدی گرفته بشود  و متناسا با سوابقش باشد.  در انتخابات او عضو ائتالف 

های او در هشاتاد و هفتمین جلساه شاورای اساالمی بود.  این بخشای از صاحبت «شاهر برای همه»با شاعار 

  :شهر اهواز است

هم اکنون که فصاااال برگزاری امتحانات دانش آموزان اساااات، آب و بر  تعدادی از مدارس به دلیل 

تند باید در اولویت بدهی قطع شااااده اساااات. مطالبات آموزش و پرورش که آینده سااااازان جامعه هساااا

بدهی  ید در  310قرار گیرد. پرداخت  با به آموزش و پرورش  یارد ریالی شااااااهرداری اهواز  میل

 اولویت قرار بگیرد.

در نشااساات اعضااای شااورای اسااالمی اهواز با انجمن اسااالمی معلمان اسااتان خوزسااتان او ضاامن تاکید بر 

 مقبولیت قابل توجه معلمان در جامعه اضافه کرد: 

ین گفته، انتخابات دور چهارم شاااورای اساااالمی کالنشاااهر اهواز بود که افراد بسااایاری در شااااهد ا

یابی ی شاااهروندان زمینه سااااز راهأای شاااغلی متنوع شااارکت نمودند اما رساااطوح مختلف و رده ه

چندین معلم به شورای اسالمی کالنشهر اهواز شد و اکنون یک سوم اعضای شورای چهارم معلم 

کنم که در خدمت جمعی از معلمان اساااااتان هساااااتم و اهمیت یک معلم افتخار میهساااااتند. به عنوان 

ستان خوزستان را نیز به خوبی می دانم چرا که خود نیز یکی از بانیان این انجمن اسالمی معلمان ا

بوده ام. ... شااورا مورد حمایت دولتمردان نیساات و حقی برای آن قائل نیسااتند،  59انجمن در سااال 
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هایی با یکدیگر اختالف سلیقه و نظر داشته اسالمی کالنشهر اهواز شاید در زمینهاعضای شورای 

 باشند اما هدف همه آنها یکسان و سربلندی شهر اهواز است.

های مشترک کند و زمینههایش بخوبی پیام خود را با استفاده از تجربیاتش منتقل میاو در جلسات و مالقات

 م خود را به ایشان منتقل کند. یابد تا پیابا مخاطبانش را می
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 صدیقه وسمقی )عضو شورای شهرتهران( 

در شهر تهران است.   1340د تر صدیقه وسمقی عضو دوره اول شورای شهر تهران متولد متولد 

گر مسایل سیاسي، اجتماعي او دارای مدرک دکترا در فقه و مبانی حقو  اسالمی است.   نویسنده و تحلیل

ار بعنوان در مطبوعات از جمله روزنامه اطالعات و مجله ساااروش بوده اسااات. او همچنین دارای ساااابقه ک

 ارشااناس فرهنگي  انون پرورش فكری  ود ان و نوجوانان، عضااو هیأت علمی دانشااگاه تهران و عضااو 

هیأت منصفه مطبوعات  است. او همچنین بعنوان شاعر، نویسنده و مترجم مولف هشت دفتر شعر است. او 

نحل شاااد، بهره برده از قلمش برای تشاااریح تجربیاتش در اولین دوره شاااورای شاااهر تهران که در نهایت م

است که اثری مهم و خواندنی و منحصر بفرد است. این « حتما راهی هست»است. حاصل این تالش کتاب 

های ساااای و که بساااایاری از متفکرین هنوز در حال بحث و نقد تاریخ دهه نکته حائز اهمیت اساااات در حالی

ا و تجربه خودش بعنوان یک زن عضو چهل و پنجاه خورشیدی هستند، این بانو کتابی درباره احیای شوراه

 اولین دوره شورای شهر تهران نوشته است. 

این روزها او یک صفحه فعال در شبکه اجتماعی فیس بوک دارد، که از طریق ضمن نشر نظرات 

دهنده کاربردها و هایش با تعدادی از کاربران در تماس اساات. تجربه او نشااانو بازنشاار مقاالت و مصاااحبه

ا این شاابکه نیز هساات. از آنجایی که شاابکه فیس بوک در ایران فیلتر شااده اساات، ساانجش میزان همحدودیت

نشار و پذیرش پیام او در ایران دشاوار اسات. با اینحال تجربه او نمونه موفقی در بهره گیری از ابزار نشار 

وفادارانه پیام هایش شااامارد در همه یادداشاااتو مهارت نویساااندگیسااات. او که خود را یک نواندیش دینی می

کند. تاکید او بر اسااااتفاده از منابع و ارائه یک تصااااویر هایش از تعالیم دینی شااااروع میخود را با برداشاااات
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عادل چهره ئه میمتوازن  و مت تدل را از او ارا نامزدان ای مطلع و مع تاب برای همه  عه این ک ند.  مطال ک

 عضویت در شورای شهر الزم و ضروریست. 
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 ابتکار)عضو شورای شهر تهران(معصومه  

دکتر معصااااومه ابتکار در حال حاضاااار معاون رئیس جمهور و رئیس سااااازمان حفاظت از محیا 

شرکت  13۸5ت دولت آقای او در انتخابات شوراهای شهر در سال ئزیست است. پیش از عضویت در هی

یک فعال محیا زیسااات کرد و به عضاااویت شاااورای شاااهر تهران درآمد.  معصاااومه ابتکار بیشاااتر خود را 

داند و در این زمینه جوایز بین المللی نیز دریافت کرده اساات. زمانی که به عضااویت در شااورای شااهر می

عهده گرفت. او ه را ب تهران انتخاب شد در این شورا کمیته محیا زیست را تاسیس کرد که خود ریاست آن

مجددا  1391عالیت وبالگی او از سااال مساادود شااد ولی ف 13۸9یک وبالگ شااخصاای دارد که در مردادماه 

 شروع شده است. 

هایش درباره محیا زیست، کیفیت زندگی، عنوان یک رسانه برای نشر پیامه او از وبالگ بیشتر ب

نوعی ه کند. برای او وبالگ بهایش از تعالیم دینی اساااتفاده میدفاع از محیا بانان و محیا بانی و برداشااات

هایش راز نظر درباره مسائل مختلف و تصحیح گزارشهای خبری درباره فعالیتیک تریبون مستقل برای اب

است. در دوران عضویت او در شورای شهر وبالگ خانم ابتکار همچنین ابزاری بود برای تشویق فعاالن 

های او را می توانید در این محیا زیسااات و تاکید بر تعهدش به مساااائل محیا زیساااتی در شاااهر. یادداشااات

 1395در آخرین پسااااااتش که به مناساااااابت نوروز  /http://ebtekarm.persianblog.irانید: آدرس بخو

 منتشر شده است می خوانیم: 

 

 

http://ebtekarm.persianblog.ir/
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 آب و نارنج و نوروز

 1395فروردین  2دوشنبه  -نویسنده: معصومه ابتکار 

 در تن  شیشه ای کنار رییس جمهور به جای ماهی، نارنج است و ... آب دارد، 

 اما کم است ... تا به یادمان باشد قدر آب و طبیعت را بدانیم ...  

 تا به یادمان باشد موجودات و مخلوقات خداوند را اسیر هوای خویش نکنیم... 

 ز خوابی عمیق و گاه شبیه مرگ.نوروز به تعبیری بیداری از خواب زمستان است؛ بازگشت ا

 طبیعت اما قادر است از مرگ بازگردد و دوباره زنده شود و زندگی کند. انسان هایی که

ند، چنین تحولی را بهتر درک  نداری کن با آن هم ذات پ به طبیعت نزدیک شااااااوند و  ند  می توان

 کنند؛ می

 صت نوروز است... اینکه همواره باید زنده و متحول شد و برای اینکار بهترین فر

 نوروزتان مبارک

 

این پیام با وجود آنکه تبریک نوروز است حاوی پیامی درباره محیا زیست نیز است. تاکید خانم ابتکار بر 

هایش باعث شده است تا شخصیت او بعنوان یک مدافع ها و نوشتهاستفاده از عناصر محیا زیستی در پیام

اش تثبیت شااده باشااد. او همچنین از رن  ساابز بعنوان نشااانه محیا محیا زیساات مسااتقل از عالئق ساایاساای
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رسد  این عنصر از هویت هایش استفاده می کند و بنظر میهای نشستزیست در بیشتر پوسترها و اعالمیه

 او تفکیک ناپذیر باشد. 
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تهیه شاااده اسااات که در اینجا آنرا کنیم. یک جدول برای شاااما این بخش را با یک تمرین شاااروع می

های اجتماعی، اقتصااادی، ساایاساای و فرهنگی های شااخصاایتبینید. در این جدول شااامل فهرسااتی از ناممی

کند اساات. جلوی هر نام فضااایی در نظر گرفته شااده اساات. لطفا آنچه که نام هر فرد در ذهن شااما تداعی می

 را جلوی نام او بنویسید. 

 نام  رسد؟چه به ذهن شما می 

 ناصر حجازی 

 فائزه هاشمی 

 علی کریمی 

 مرضیه وحید دستجردی 
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 ترانه علیدوستی 

 اصغر فرهادی 

 لیال عراقیان 

 تهمینه میالنی 

 

شما ایجاد کردههر کدام از این نام شما در این جدول بطور مختصر ها تصویری را در ذهن  اند که 

شاره کرده سابقه و شخصیت این افراد جه رابطهاید. مابین این به آنها ا عنوان ه ای وجود دارد؟ بتصویر و 

ها دارد؟ او مثال ترانه علیدوساااتی را در نظر بگیرید، چقدر از تصاااویر ذهنی شاااما از او ریشاااه در واقعیت

 اش فکر می کنید؟ چکار کرده است که شما اینگونه درباره

مونمان هساااااتند که باعث تعریف آنها برای ما های ما از افراد پیرااین تصااااااویر ذهنی و برداشااااات

شاااوند. هر مخاطا عام یک تصاااویر ذهنی از یک نامزد انتخاباتی دارد که مبنای قضااااوت و واکنش او می

های گذشته بر تهیه پیام مناسا و عناصر پیام تاکید داشتیم. در برابر آن نامزد انتخاباتی است. اگر در بخش

کنیم. اگر شااعار و و تصااویر یک نامزد انتخاباتی در ذهن او صااحبت می در این بخش درباره ذهن مخاطا

پیام نامزد انتخاباتی  توانسااااته باشااااد ذهن مخاطا را ولو برای چند لحظه درگیر کرده باشااااند، او از نامزد 

 انتخاباتی یک تصویر ذهنی دارد. هدف پیام و شعارهای انتخاباتی ماندگاری در ذهن مخاطا است. 
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 تصویر ذهنی چیست؟  .1

سااااپارد. محیا پیرامون ما، تصااااویر ذهنی آن چیزی یا چیزهایی اساااات که یک مخاطا بخاطر می

توان بدرسااتی یاء و مفاهیم مختلف. در نتیجه میبوی ه در هنگام انتخابات، محیطی اساات متنوع و پر از اشاا

نهایت اساااات. در حالیکه هیچ مخاطبی توان بخاطر سااااپاری ادعا کرد که اطالعات در محیا اطراف  ما بی

همه جزییات و همه اطالعات موجود را ندارد. انساااااان در هر زمان و هر فضاااااا تنها بخشااااای از اطالعات 

ن اطالعات محدود تصویر کامل و جامعی هرچند نادرست از محیا کند. همیمحیا خود را در ذهن ثبت می

ر به تجارب قبلی  اطراف و در این مورد درباره نامزد انتخاباتی به دساااات میدهد. در هر تجربه انسااااان عمدتا

کند تا از این طریق تصاااااویر ذهنی خود از محیا را کامل و که اطالعات آن در ذهن ذخیره شاااااده تکیه می

ر تصااااویر ذهنی مورد نظر را به پرکند. اطالعا ت جدید اطالعات ذخیره شااااده قبلی را فراخوانده و مشااااترکا

آورند. شااناخت محیا مسااتلزم چیزی بیشااتر از عناصاار و فضاااهاساات. آگاهی از چگونگی پیوند و وجود می

 ارتباط بین آنها نیز ضروری است.

وجود بلکه بر اساااااس تصااااویر ها و اطالعات مدر هر انتخاباتی مخاطا نه بر اساااااس همه واقعیت

کند. تصویر ذهنی انسان از محیا گیرد و عمل میرده است، تصمیم میذهنی، که از نامزد به ذهن خود سپ

ی دهنده بالقوه أاز نامزد انتخاباتی به مخاطا و رهمیشااااااه بر رفتار او موثر اساااااات. تصااااااویر ذهنی خوب 

کند. اولین نقش پیام انتخاباتی فع نامزد انتخاباتی میاحساس امنیت می دهد و او را تشویق به کنش مثبت به ن

ی دهنده است.  این أد برای رعنوان نامزد مناسا و قابل اعتماه یک نامزد آسان کردن فرآیند تشخیک او ب

ی دهنده جهت خواهد أناسا و مثبت ممکن می شود که به رآسان سازی از طریق ایجاد یک تصویر ذهنی م

 داد. 
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و احساااااسااااات خوب دارد. در نتیجه این تصااااویر ذهنی مثبت معموال ریشااااه در پیوندها،  خاطرات 

دهد و باعث ی دهنده شهامت انتخاب این نامزد را میأتری باشد که به رتواند زمینه ساز تعبیرهای وسیعمی

مشترک و باورهای فرهنگی های شود او به انتخاب خود اطمینان داشته باشد. در نتیجه استفاده از ارزشمی

کنند. ثر اساااااات که ایجاد یک تصااااااویر ذهنی مثبت را ممکن میؤیک پیام انتخاباتی از این جهت م در تهیه

ها و برای رساااااایدن به تصااااااویر ذهنی مثبت در ذهن و اندیشاااااااه مخاطبان نامزدهای انتخاباتی از ارزش

که ساااتاد انتخاباتی  عنوان نمونه زمانی هگیرند که در ذهن مخاطبانشاااان وجود دارد. باحسااااسااااتی کمک می

کرد در  «ای خاتمیدرود بر سااه سااید فاطمی؛ خمینی خامنه»سااید محمد خاتمی شااروع به اسااتفاده از شااعار 

که وابستگی به حضرت فاطمه زهرا را القا « فاطمی» ،«سید»های واقع از احساسات و بار فرهنگی واهه

گذار جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری در معرفی نامزد بنیانکند و دو شخصیت بیشتر شناخته شده می

 انتخاباتیش استفاده کرد. 

های قبل بخاطر لزوم شکل دادن های مشترک و زبان مناسا در بخشاصرار به استفاده از ارزش

ه در نهایت دهد کبه این تصویر مثبت در ذهن مخاطا است. این تصویر ذهنی به رفتار مخاطا جهتی می

 آورد. ی میأاو را به پای صندو  ر
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 چه تصویر ذهنی تضمین کننده موفقیت شماست؟  .2

با توجه به بخش قبل باید حدس زده باشید که تصویر ذهنی ضامن موفقیت شما، تصویری است که 

ها و باورهای مثبت مخاطا شااکل گرفته باشااد. این همخوانی و هم راسااتا بودن با زبان و بر اساااس ارزش

شااهری پیرامون برای یک نامزد انتخاباتی اهمیت بساایار زیادی دارد. بساایاری از نامزدهای فرهن  جامعه 

ها کنند که گسسته از ارزشها و شعارهایی استفاده میتوجه به اهمیت این تصویر ذهنی از پیامانتخاباتی بی

هم مجلس شاااورای کوشاااند در ذهن مخاطا اثری ماندگار بگذارند. در انتخابات دوره دو فرهن  جامعه می

به تبلیپ پرداخت.  «منتظر شما هستم....شما هم منتظر من باشید»اسالمی نامزدی از شهر شیراز با شعار 

این شااعار نمونه یک شااعار گسااسااته و منزوی از مفاهیم فرهنگی در شااهر شاایراز بود. در نتیجه به تنهایی 

شااااعار یک جمله گسااااسااااته بود، نامزد  توانساااات تصااااویر ذهنی مثبتی برای مخاطا ایجاد کند. اگر ایننمی

کساای هساات مرا »دیگری با انتخاب ترجمه فارساای دعوت شااهید کربال، امام حسااین )ع(، وارد میدان شااد: 

اش تقریبا هیچ ربطی به انتخاب یک نماینده ندارد! فقا نشاااان که با وجود بار سااانگین فرهنگی «یاری کند؟

 ا امام سوم شیعیان شده است. می دهد نامزد انتخاباتی دچار همذات پنداری ب

باز »از میان شاااعارهایی که در شاااهر شااایراز در انتخابات دوره دهم مطرح شاااد، شاااعارهایی مانند 

از تاثیرگذاری بیشااتری در ذهن مخاطا برخوردار  «ساارنوشااتت را خودت بنویس...»یا  «باران با ترانه...

گان و تحصااایل در دوران ابتدایی بود و دومی ی دهندأولی یادآور خاطرات دوران کودکی ربودند. چرا که ا

ستقالل و خودسازی. در هر دو مورد برای شعارها یک پیش جاد یک زمینه ذهنی برای اینوعی دعوت به ا

 ی دهنده وجود دارد. أتصویر ذهنی مثبت در ذهن ر
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در انتخابات شااااوراهای شااااهر تصااااویر ذهنی مناسااااا تصااااویری اساااات منطبق و الهام گرفته از 

جامعه  در روهای پیشهای مورد نیاز برای حل مسااائل و رویارویی با چالشهای مشااترک و تواناییارزش

پیرامون نامزد انتخاباتی. برای همین است که شاهد هستیم در بسیاری از شوراها افرادی که سابقه مدیریت 

د تصااویر ذهنی مناساابی را تواننمحلی، فعالیت اجتماعی و کارآفرینی دارند با بهره بردن از سااوابق خود می

 ی بکشند. أهای رع خود به پای صندو فو آنها را به ن د ایجاد کننددر ذهن افراد مرد  
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خاطبانی مگذاری بر ها و عناصر اصلی تهیه و ارسال یک پیام با هدف تاثیراین درس درباره روش

توانید با استفاده از تجربیات ی دادن به نامزد انتخاباتی را نگرفته اند. حاال شما میأبود که هنوز تصمیم به ر

دارید و همیشااه در چهارچوب آن با مخاطبان صااحبت کنید. از  خود پیام تان را آماده کنید. پیام را ساااده نگاه

های های مختلف نیست و تکرار یکی از راهبرای پیام تکرارش نترسید. این یک انتخابات است وقت زیادی

ستفاده از پیام تان پاسخ بدهید. قبل از ایجاد تصویر ذهنی مناسا در ذهن مخاطا است. هر پرسشی را با ا

ای پس از معرفی،چالشااااها و شااااروع مبارزه انتخاباتی خود را آماده کنید که بتوانید در هر مالقات و جلسااااه

مساااااائل را مشاااااخک کنید و راه حل خود را ارائه کنید. ساااااپس از مردم حاضااااار یا مخاطا خود دعوت به 

 همراهی کنید و در پایان نتیجه بگیرید. 
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