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 نهضت های سیاسیراهنمای برنامه ریزی برای 

 

 راهنمای قدم به قدم برای برنده شدن در انتخابات

 1دیʾنویسنده: جی. برایان ا

 2برای امور بین المللی دومکراتیک ملیموسسه  

( یک سازمان غیر انتفاعی و غیر حزبی است که برای حمایت و تقویت نهادهای  NDIان. دی. آی.ˏموسسه دموکراتیک ملی )

ان. دی. آی. و شرکای محلی خود  برای ایجاد و پیشبرد  ˓ 1891دموکراتیک سراسر جهان کارمیکند. از زمان تاسیس آن در سال 

شهروندان وتحمل و  حفاظت از انتخابات و ترویج مشارکت ˓با ساخت سازمانهای سیاسی و مدنی  ˓ادها و شیوه های دموکراتیک نه

 دولت فعالیت کرده است . مسوولیت پذیری

دانش ˓افراد و گروهها را برای اشتراک گذاشتن ایده ها  ان دی آی ˓با کارمندان و خبرگان سیاسی داوطلب از بیش از صد کشور 

که می توانند آن را با نیازهای  ˓تجارب و مهارتها گرد هم می آورد. مشترکین با بهترین روشها در توسعه دموکراتیک بین الملل˓

این پیغام را قویا تاکید می کند که در حالیکه هیچ الگوی  NDI ان دی آی آشنا می شوند. رویکرد چند ملیتی ˓کشورشان وفق دهند

اصول بنیادی خاصی در تمام دموکراسی ها به اشتراک گذاشته می شود. بنابراین تعمیق  ˓واحدی برای دموکراسی وجود ندارد

 دموکراسی می تواند پیشرفتهای ملموس زندگی مردم را  به عنوان هدف فراگیر ان دی آی ارائه نماید. 

دسته جمعی  ˓دموکراسی برای به اجرا در آمدن به شهروندان آگاه و فعال که خواسته هایشان را طلب می کنند – یمشارکت شهروند

به شهروندانی که با شور و نشاط در فرایند سیاسی در گیر  ان دی آی عمل می کنند و مقامات دولتی را پاسخگو می دانند نیاز دارد.

 ارتباطی بین شهروندان و مقامات منتخب عمل می کنند کمک می کند.  می شوند و به عنوان حلقه

اصالح قانون انتخابات و نظارت بر  ˓ان دی آی  با  احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی در رای دادن و آموزشهای مدنی - انتخابات

با صدها ˓کشور کار کرده است 47ف در گروه شهروندی و ائتال 133تمام پروسه انتخابات همکاری می کند. این موسسه با بیش از 

حزب در ترویج صداقت اتخاباتی همکاری داشته و بیش از صد هیئت بین المللی نظارت بر انتخابات را سازماندهی کرده است. ان 

 دی آی همچنین نقش رهبریت در برقرای استانداردهای بین المللی برای نظارت بر انتخابات را ایفا کرده است.

 

گرفته تا  کاندیداز اقدامات دموکراتیک داخلی و انتخاب  ˓ن دی آی با شرکای خود در ساختن حزب سیاسی ا̗ –سیاسی  ساختن حزب

 ˓توسعه پایگاه سخنرانی و آگاهی در جامعه  کار می کند. این موسسه به احزاب در ترویج و توسعه سازمانی بلند مدت˓رای گیری 

 کاهش درگیریهای سیاسی و مشارکت سازنده در دولت کمک می کند. ˓ایجاد نظامنامه های رفتاری ˓بهبود مشارکت در انتخابات
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نظارت بر  ˓ونها ان دی آی به همراه قانونگذاران در سراسر جهان برای کمک به تقویت کمیسی –حکومت دموکراتیک 

و گسترش کمیته های پارلمانی وحوزه انتخاباتی کار می کند. این موسسه  ˓دسترسی عموم به اطالعات˓اصول دادرسی˓قانونگذاری

همچنین به وزارتخانه های دولتی و دفاتر نخست وزیران و روسای جمهور برای عملکرد کارامد تر و بهبود خدمات رسانی و 

 وم مردم در طیف گسترده  کمک می کند. پاسخگویی بیشتر به عم

NDI 501سازمان سیاسی  ˓یک شرکت غیر انتفاعی است(C)(3)  .§آژانس   ˓ 1برنامه های آن توسط بنیاد وقف ملی برای دموکراسی

وزارت امور خارجه ایاالت متحده و دیگر آژانسهای توسعه بین المللی و کمکهای شخصی حمایت می  ˓توسعه بین المللی ایاالت متحده

 شود. 

توسعه ماموریت توسعه   این نشریه از طریق حمایتهای ارائه شده از طرف دفتر دموکراسی و حکومت در آژانس ایاالت متحده برای

  - No. DGC-A-00-01-00004و تحت مفاد توافقنامه همکاری  No. DFD-A-00-03-00033-00بین الملل در افغانستان تحت موافقتنامه همکاری 

  Afghanistan   در حمایت ازافزایش مشارکت انتخاباتی به چاپ رسیده است. عقاید مطرح شده در اینجا متعلق به نویسنده می باشد

 منعکس نمی سازد.و الزاما دیدگاههای آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده آمریکا را 

 مقدمه

و شیال ˓ Kate Headکیت هد  ˓  ken Payneکن پاین ˓مربیان سیاسی  ˓ 1881در آماده سازی برای انتخاات دومای روسیه در سال 

 Oleg اولگ نیکشن کو ˓  Aleksei Shustovهمراه با کارشناسان روسی الکسی شوستو   Sheila O’Connellاو کنل 

Nikishenkov  راهنمای برنامه ریزی برای انتخابات استراتژیک رانوشتند. این راهنما یکی از محبوب ترین نشریه ها در موسسه

 دموکراتیک ملی درکتابخانه دفتر مسکو بوده است ودر کمپینهای بیشمار سالها از آن استفتده شده است.

بازنگری و اصالح کردیم و متوجه  1889کتابچه راهنمای اصلی را در اوایل سال  Alex Grigorievesمن و الکس گریگوریوز

شدیم که در آن زمان برای آماده سازی برای انتخابات دومای دولتی روسیه ما به یک ویراستاری کاملتری نیاز خواهیم داشت. این 

راهنمای قدم به قدم برای پیروز شدن در  ˓ نهضت های سیاسیسومین ویراست است که هم اکنون با نام راهنمای برنامه ریزی برای 

 انتخابات چاپ شده است.

این کتابچه راهنما آمیخته ای است از ایده ها و مطالبی را که مربیان و مشاوران  ان دی آی در روسیه  ˓همچنین مانند چاپهای گذشته

دی کتابچه های راهنمای گذشته را حفظ کرده ام و برای استفاده کرده اند. من طرح بن 1881و کشورهای اتحاد جماهیر سابق از سال 

راهنمایی در گرد هم آوردن این کتابچه راهنما استفاده کرده ام. من جاههایی را که فکر کردم به توضیح بیشتری نیاز دارد گسترش 

ا برداشتن بیشتر مراجع که به من ب ˓داده ام و تعدادی برگه تمرین برای کمک به فرایند برنامه ریزی اضافه کرده ام. در نهایت
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انتخابات خاص در کشورهای خاصی مربوط می شد سعی کرده ام که این راهنما به کشور و زمان خاصی منحصر نباشد. آنچه که 

 شما در اینجا پیدا خواهید کرد اصول اساسی است که می تواند تقریبا برای هر کمپین و انتخاباتی به کار برده شود.  

 Janelleنسخه بدون کمک بسیاری دیگر ممکن نمی شد. مهمترین چیز برای من حمایت و تشویق جنل کوزینو   تجدید نظراین

Cousino  در طی دو سال گذشته در مسکو بوده است. من همکار دیگر بهتر از او پیدا نمی کردم. همچنین تشکرات خود را از

ویتالی چاروشین برای همکاری و  و˓الی الیو ˓دایما والنتی ˓زونتاگریموند ˓ان دی آی( در مسکو الکس گریگوریوز ) NDIکارکنان

کمک خود در آموزش و وقفه برای این کتابچه ابراز می دارم.  در آخر اینکه همه ما در گروه آموزش می دانیم که تیم شگفت انگیز 

 شد آنچه را ما انجام می دهیم ممکن شود.رینات سابرو و لینا زبینا باعث  ˓اندریا موزین ˓از جمله الگا برسالوسکایا ˓حمایت

البته من به طور کامل مسوول هر گونه اشتباه و یا نقاط مبهم در این کتابچه راهنما هستم. در پایان من فرم ارزیابی را اضافه کرده ام 

خیر. پاسخ شما و نظرات  به طوری که شما می توانید به ان دی آی دفتر مسکو اطالع دهید که چه چیزهایی عملی بود و چه چیزهایی

 شما کمک می کند تا نسخه های آینده این کتابچه برای همه مفید تر باشد .

 مسکو ˓روسیه -دی ʼجی. برایان ا

3 – National Endowment for Democracy 
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 پیشگفتار

و روز انتخابات با کمی دور اندیشی و حال   زمان یک کمپین سیاسی میتواند تجربه ای هیجان انگیز باشد. معامله ای بزرگ بین

برنامه ریزی اتفاق می افتد که شما می توانید با برای همه پیچ و خمهای آن آماده شده و در بسیاری از موارد وضعیت را کنترل 

 د طراحی شده است. کنید.این کتابچه راهنما برای کمک به شما که پیش بینی کنید چه اتفاقی خواهد افتاد و برای اینکه بهتر آماده شوی

تفاوت بین پیروزی و شکست  –در بسیاری از موارد مهمترین عامل ˓در حالیکه چشم انداز سیاسی یک عامل مهم در هر کمپین است 

 آنچه میباشد که در داخل مبارزات انتخاباتی رخ میدهد –

 .انتخابات به دلیل نقصانهای داخلی خود ندارند سه نوع مبارزه سیاسی وجود دارد که تقریبا هیچ کدام شانسی برای پیروزی در روز

نخست کمپینی است که هیچ پیام متقاعد کننده ای برای ارائه به رای دهندگان ندارد و هیچ ایده روشنی از اینکه کدام دسته از رای 

 ای آن تنها بدتر خواهد شد.دهندگان را دنبال میسازد ندارد. این نوع مبارزه انتخاباتی از ابتدا فاقد جهت می باشد و اوضاع بر
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دوم کمپینی است که پیامی مختصر و متقاعد کننده و ایده ای روشن از اینکه کدام دسته ازرای دهندگان را می خواهد متقاعد می سازد 

 ˓این نوع مبارزه وقت  دارد اما فاقد برنامه ای معقول برای متقاعد کردن این رای دهندگان در فاصله بین حال و روز انتخابات ندارد.

 پول و مردم را که بی هدف به سوی روز انتخابات حرکت می کنند هدر می دهد. 

ایدهای روشن از رای دهندگان و برنامه  خود برای رسیدن به روز انتخابات دارد  و˓در نهایت نوع سوم از کمپین است که پیام شفاف

ارهای سخت را در روزهایی که یکی پس از دیگری تا روز انتخابات سپری اما در دنبال کردن برنامه شکست می خورد چرا که ک

 می شوند انجام نمی دهد. این یک نوع کمپین تنبل است که برای آنچه که نمیتواند انجام دهد در حالیکه می داند باید انجام دهد بهانه می

 تراشی می کند و در نهایت برای اینکه بازنده شده بهانه می آورد.

توسعه یک پیغام متقاعد کننده وقت می گذارد و از طریق  وسیاسی برنده آن است که اغلب برای هدف قرار دادن رای دهندگان  کمپین

 یک طرح معقول و تماس با رای دهندگان آن را به انجام می رساند.

توسعه داده  کمپینگونه پیروز شدن در این کتابچه راهنما برای کمک به احزاب سیاسی و کاندیداها در برداشتن قدمهایشان برای این 

سپس شما باید مرحله به مرحله  شما باید یک بارکل کتابچه راهنما را بخوانید که بتوانید درکی از فرایند کلی داشته باشید. شده است.

شما شروع خوبی در نوشتن یک طرح برای  ˓کتابچه را با پاسخ دادن به سواالت و پر کردن برگه اطالعات مرور کنید . با این روش

 مبارزه انتخاباتی خواهید داشت.

استراتژی و منابع  ˓چشم انداز سیاسی کلی  ˓مثل برنامه ریزی برای ساختن یک خانه  ˓یک طرح نوشته شده برای مبارزه انتخاباتی 

باید مانند یک راهنما  کمپیناین برنامه  ˓ای ساخت همچنین مانند برنامه ه مورد نیاز تا رسیدن به روز انتخابات را تعریف می کند.

زمانیکه پرسشها به وجود می آید بتوان به آن رجوع کرد. بتوان پیشرفت را در این چارچوب اندازه گرفت. شما می توانید یک خانه 

هید داد و احتماال از نتایج راضی زمان و پول زیادی را از دست خوا ˓مواد  ˓خواهید کرداما اشتباهات زیادی  ˓را بدون برنامه بسازید

 بدون برنامه ریزی نوشته شده به همین شکل هستند.  نهضت های سیاسینخواهید بود. 

در حالیکه درست است که هر کمپین انتخاباتی منحصر به فرد است اما برخی اصول اساسی وجود دارد که می تواند در هر کمپین 

راهنما برای برای کمک به شما برای به کار گیری این اصول اساسی برای کمپیم منحصر به  د. این کتابچهنانتخاباتی به کار برده شو

 فرد شما طراحی شده است.

همه کمپینها باید بار ها و بار ها با یک پیام متقاعد کننده با مردمی  اصول اولیه هر کمپین انتخاباتی به شکل فریبنده ای ساده هستند. 

پیام  -یک کمپین سیاسی یک پروسه ارتباطی است .  این "قانون طالیی" سیاست است.که می خواهند را ی دهند ارتباط برقرار کنند

 و بارها تکرار کن .  و پیام را بارها ˓پیام را متوجه هدف خاصی از رای دهندگان کن˓مناسب را پیدا کن

چیزهای بسیار زیادی در این فرایند دخیل متاسفانه فرایند برنامه ریزی وافعی خیلی سختتر از دنبال کردن ساده یک قانون است. 

هستند. این کتابچه راهنما به این منظور طراحی شده که مبارزه انتخاباتی را از راه پروسه قدم به قدم به منظور توسعه یک طرح 

 تخاباتی مدون پیش ببرد.  این مراحل عبارتند از:ان

 انجام تحقیقات الزم برا ی آماده شدن برا ی کمپین. -1 

 تعیین هدف راهبردی برای کمپین که چند رای برای پیروز شدن الزم است. - 1
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 تجزیه و تحلیل و هدف قرار دادن رای دهندگان. - 1

 توسعه یک پیغام انتخاباتی. – 7

 طرح تماس برای رای دهندگان. توسعه یک – 1

 به اجرا در آوردن این طرح – 1

. نمی تواند به شما بگوید که پیام بدهدروبه رو می شود  هااین کتابچه راهنما نمی تواند پاسخ تمام مشکالتی را که کمپین شما با آن

احتمالی شما چه کسانی هستند. آن نمی تواند به شما بگوید انتخاباتی شما چه باید باشد. آن نمی تواند به شما بگوید که حمایت کنندگان 

که مو ثر ترین روشهای ارتباطی با رای دهندگان در منطقه شما چه هستند. آنچه برای شما می تواند انجام دهد این است که سواالتی 

 وشمند به شما کمک کنند.را برای شما فراهم کند که می تواند درتفکربرای فرایند برنامه ریزی به شیوه ای جامع و ر

جلسه ای برای برنامه ریزی استراتژیک تشکیل دهند و مدیر مبارزه انتخاباتی و تمام مشاوران کلیدی باید  ˓انتخاباتی کاندید ˓بنابراین 

ریزی مدون این کتابچه را به طور جدی و با دقت مرور نمایند.  همچنین جلسه برنامه ریزی استراژیک شما باید منجر به یک برنامه 

برای مبارزه انتخاباتی شود. در بسیاری از موارد سیاستمداران معتقدند که آنها استراتژی برنده را در سر خود نگه داشته اند . در 

در اغلب موارد فرد کاندید و مدیر کمپین معتقد هستند که آنها واقع آنها ابدا هیچ استراتژی ندارند و بدون هدف سرگردان می باشند. 

استراتژی واحدی را دنبال می کنند تنها به این دلیل که بعدها دریابند که نظرات آنها در باره استراتژی کامال در تضاد بوده است. یک 

مدیر کمپین و همه مشاوران کلیدی به توافق رسیده کمک می کند که از چنین  ˓یک طرح انتخاباتی نوشته شده  که توسط کاندیدا

 هیچ برنامه ای وجود ندارد.  ˓اگر برنامه نوشته شده ای وجود نداشته باشداعده ساد است. مشکالتی جلوگیری شود. ق

تنها زمانی خوب  ˓شما باید آن برنامه را به شکل منظم دنبال کنید. همانند هر برنامه دیگری ˓زمانیکه شما برنامه ای مکتوب دارید

رایط انعطاف پذیر باشد اما این تغییرات باید به دقت مورد بررسی قرار است که به اجرا در آید. هر کمپین باید در برابر تغییر ش

 د.نگیرند و با استراتژی و پژوهش اولیه که در برنامه به ترسیم در آمده بود مقایسه شو

یک کمپین سیاسی یک تجربه پر تنش است و اگر به درستی انجام شود کار زیادی نیز الزم دارد. هیچ ترفند و راه میانبری برای به 

پاداش بخش و سرگرم  ˓دست آوردن اعتماد رای دهندگان وجود ندارد. یک کمپین سیاسی همچنین می تواند یک تجربه شعف آور 

وضعیت کلی و به عمل آوردن دموکراسی برای پیشرفت  ی خودشما برای ارائه وقت و مهارتها :پینبه کارکنان کم خطابکننده باشد. 

سزاوار ستایش هستید.  خطاب به کاندیداها: شما برا ی پیشگامی و ارائه خدمات به جامعه خود سزاوار ستایش هستید. با چنین 

 د دموکراتیک در سراسر جهان دخیل هستید.شما نه تنها به اجتماع خود خدمت می کنید بلکه در رون ˓خدماتی

 

 با آرزوی موفقیت برای شما
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 قدم اول: پژوهش  

 ˓هر برنامه ریزی متفاوت و منحصر به فرد است. در حالیکه اصول اساسی ویژه ای می تواند در هر مبارزه انتخاباتی به کار رود

مهم است که درک کاملی از وضعیت و شرایط خاصی که شما در آن کمپین خود را راه انداخته اید داشته باشید. در مرحله ای درهر 

" اینجا فرق می کند" یا "شما وضعیت خاص ما را در نظر نمی گیرید." قدم اول:  ˓کمپینی در مقطعی از آن بعضی ها می گویند

آغاز کنید و جایی  که شما تفاوتها و ویژگیهای مشخصه هر مبارزه انتخاباتی را در نظر می گیرید. پژوهش" جایی که باید از آنجا 

اولین گام در توسعه  اینجاست که شما واقعا فرصت آن را دارید دقیقا روشن سازید که وضعیت شما واقعا چقدر متفاوت است.

ه شما در آن رقابت خواهید کرد باشد. درست است که شما هرگزنمیتوانید استراتژی برد باید با بررسی واقع بینانه چشم انداز سیاسی ک

شما با استفاده خردمندانه از وقت خود وتعیین اولویتها  مخالفان و رای دهندگان خود بدانید. اما به هر حال ˓همه چیز را در باره ناحیه 

خوب نیاز دارید جمع آوری کرده وبرای بیشتر رویدادها ی  قادر خواهید بود آن دسته از اطالعاتی را که برای توسعه یک استراتژی

در حد  در حالیکه شما برای نوشتن برنامه مبارزه انتخاباتی آماده می شویدعوامل زیادی هستند که باید   آماده شوید. کمپینآینده در 

 امکان کامال فهمیده شوند:

 . نوع انتخابات چیست و قوانین آن کدامند؟1

 ناحیه چیست؟ . ویژگیهای آن1

 . مشخصات رای دهندگان چیست؟1

 . در انتخابات قبلی چه اتفاق افتاده است؟7

 . عوامل اصلی تاثیر گذار بر این انتخابات کدامند؟1

 . نقاط قوت و ضعف کاندیدای شما چیست؟1

 . نقاط قوت وضعف تمام رقیبان موفق چیست؟4

 

سترش پیدا کند ) همانطور که در ذیل وضمیمه  نشان داده شده است(. شما هرکدام از این موارد می تواند به سواالت بیشتری گ

پاسخهای بعضی سواالت را بالفاصله خواهید یافت و بعضی دیگر نیازمند پژوهش بیشتری خواهد بود. در بعضی موارد شما ممکن 

  ار به عنوان آخرین راه حل استفاده کنید.است که درباه پاسخ به سوال ویژه ای حدسی قریب به یقین بزنید اما شما باید از این ک

این مهم است که تیم کمپین فرصتی را  برای تحقیق در مورد سواالت بیشتری اختصاص دهد. اگر شما یک تیم کمپین بزرگ و قابل 

یافته های خود را اعضای مختلف تقسیم کنید. آنها سپس می توانند  ظایف مختلف را بینشما ممکن است مایل باشید تا و ˓اعتبار دارید

 ول نوشتن برنامه نهایی کمپین است گزارش دهند.ئبه مدیر کمپین که مس
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همیشه مهم است که یک جدول زمانی برای انجام پژوهش درست کنید و به آن اتکا کنید.  ˓شما چه به تنهایی چه به عنوان یک تیم

این تنها استفاده از اطالعاتی را که شما از قبل در توسعه اطالعات بیشتری وجود دارد که شما می توانید جمع آوری کنید اما 

 استراتژی خود داشته اید به تاخیر می اندازد.

در بعضی موارد این نوع پژوهش ممکن است از روشهای علمی تر جمع اوری اطالعات مانند رای گیریهای سیاسی یا گروههای 

کنید که چه منابعی برای شما موجود هستد و اینکه آیا آنها ارزش صرف  متمرکز بهره مند شوند. شما نیاز خواهید داشت که تعیین

صرف هزینه برای اخذ رای میتواند به همان اندازه ای باشد که برای صرف  هزینه و وقت را دارند. در رقابتهای کوچک و محلی 

جایی که هزاران دالر صرف تبلیغات  ˓گترتمام کمپین است و بنابراین  چنین جاهایی نباید در نظر گرفته شود. در یک کمپین بزر

 حماقت است اگر بخش کوچکی از این هزینه صرف این نگردد که آیا پیغام تبلیغاتی عمل خواهد کرد یا خیر؟  ˓خواهد شد

ن ضمیمه ب لیست مفصلی از سواالت ذیل را ارائه می کند. شما به پاسخگویی دقیق به این سواالت ترغیب می شوید. درحالیکه چندی

این لیست کامل برای این طرح ریزی شده است که شما را به تفکر درباره آنچه  .سئوال خاص ممکن است به رقابت شما مربوط نشود

 برای توسعه یک استراتژی شفاف مورد نیاز است وادارد.

 قوانین انتخابات   

انتخابات خواهد بود مشخص کنید. بخش آن که قوانین  و آنچه را این مهم است که شما  ابتدا نوع انتخاباتی که در آن شرکت می کنید

عمده این استراتژی به این اطالعات بستگی دارد. آیا این یک دفتر قانون گذاری است یا یک دفتر اجرایی است؟ آیا شما برای برنده 

 هد داشت یا خیر؟ شما  باید قطعاانتخابات مرحله نهایی وجود خوا در آیااکثریت نسبی؟ یک شدن به اکثریت آرا احتیاج دارید یا به 

قوانین را بررسی کنید و اگرپیچیده هستند شما ممکن است که از حزب سیاسی خود و یا یک وکیل بخواهید که پیش نویس یادداشتی را 

که مهمترین نکات را ترسیم کرده است برای شما تنظیم کند. از دست دادن یک موعد مقرر یا تخلف از بخشی از قانون میتواند به 

 نکه شروع شود خاتمه دهد.کمپین شما حتی قبل از ای

 

     حوزه

شما باید شروع به جمع آوری حد اکثر اطالعات در زمینه حوزه و رای  ˓زمانیکه شما قوانین اساسی انتخابات را مشخص ساختید

پوشش د را در مبارزه انتخاباتی خوشما باید چه سرزمینی  زه است؟دهندگان نماید. حوزه ای که شما در آن رقابت می کنید چه اندا

 ؟  شما و رای دهندگان به چه نوع وسایل نقلیه ای نیاز دارید؟ جمعیت این حوزه اخیرا چگونه تغییر کرده است؟دهید می

شما نیاز دارید که چشم انداز سیاسی را که در آن فعایت خواهید کرد درک کنید. بازیگران سیاسی مهم در این ناحیه چه کسانی هستند؟ 

قراردهند  تاثیر تحت را کمپین تواند می که کار و کسب و مدنی رهبران چه اندازه قدرت دارند؟ در این ناحیهاحزاب سیاسی گوناگون 

 همچنین شما .کند آسانتر بسیار انتخاباتی مبارزه تواند می اغلب جامعه ویژه ای در نفوذ با ازطرف رهبر حمایت کسب باشد؟ می که

 کسانی چه هستند؟ خبرنگاران کدامها محلی های را به دست می آورند. رسانه خود اطالعات دهندگان رای چگونه که کنند درک باید

می  چگونهمختلف را  هایکاندیدمطبوعات به  و دنشو می داده پوشش چگونه انتخاباتچه هنگام می باشند؟  ها االجل ضرب و هستند

 .باشیدداشته  ها رسانه درباره بیشتری اطالعات ممکن درحدکه  است مهم مطبوعات، استراتژی جامع تردرزمینه توسعه برای ؟نگرند
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 رای دهندگان

 توسعه که شما بعدها برای شد خواهد مبنایی قابل کنترل تقسیم نمایید. این های گروه به را خود منطقه دهندگان دارید که رای نیاز شما

 خواهید کرد.  استفاده خاص ازآن دهندگان رای دادن قرار برای هدف استراتژی یک

 دهندگان رای برای دقیقی لیستی فایل یا یک آیا نظرداشته باشید. در که شما ممکن است است ممکن های پرسش از برخی زیر موارد

 مثال، برای چیست؟ دهندگان رای جمعیتی ترکیب دارد؟ سیاسی وجود احزاب مختلف برای پشتیبانی ؟ چهدارد وجود کمپینبرای 

 کارمی کنند، کجا غیره چه می باشند؟ مردم و جنس، ، مذهبی، سن های زمینه قومی، های زمینه مشاغل، سواد، سطح سطوح درآمد ،

 در ، شهر در مردم از چه تعداد  یا و چیست؟ چه درصد دهندگان رای تجزیه جغرافیایی محل یا تفریح میکنند؟ و خرید می کنند،

کنند؟ آیا رای دهندگان در منزل شخصی زندگی می کنند یا در آپارتمان؟  می کوچک زندگی روستاهای در یا و روستایی مناطق

  کنید؟می  توصیف چگونهکردن آنها امیدوارید  متقاعد دهندگانی که به  و رایرا  خود حامیان

ای   شیوه به دادن رای به تمایل است ممکن و باشند داشته مشابه سالیق و عالیق است ممکن مشابه های ویژگی با دهندگان رای

جوان  مادران که حالی در بود خواهند بازنشستگی حقوق به مند عالقه بیشتر و به مدارس مند عالقه کمتر مشابه داشته باشند. سالمندان

اینکه  چند شهروند سالمند و چند مادر جوان در   تعیین با بازنشستگی هستند. حقوق به مند عالقه کمتر و مدارس به مند عالقه بیشتر

 بهترمی توانید پیغام خود را متوجه گروههایی سازید که برای موفقیت شما مهم هستند. ناحیه وجود دارند شما

 انتخابات پیشین

آورید.  دست به گذشته در مورد انتخابات اطالعات را با نگاه کردن به انتخابات این مورد در ارزشمند اطالعات توانید می اغلب شما

 مشابه انتخابات برای چه تعداد رای دهنده  بود؟ چه ونتایج آن رقابت کرد گذشته انتخابات در شما منطقه در پست این برای کسی چه

 از نوع این از استفاده به قادر است ممکن بود؟ شما الزم آرا برای برنده شدن چه تعداد به پای صندوقهای رای رفتند؟ گذشته در

 پیام و ها پیشینه با چگونه انتخابات باشید. کاندیدها این در حدود حمایت و دهندگانمشارکت رای  بینی از تعداد پیش برای اطالعات

زمانیکه تشخیص دادید که چه چیزهایی برا ی آنها کار برد  را بعدها اطالعات نوع این شما ؟رای آوردندانتخابات گذشته  مشابه های

 خواهید داشت. ازآنها عمل کنید الزمداشت و چه چیزهایی را شما باید متفاوت انجام دهید که بهتر 

 

 این انتخابات

 دیگر و دهندگان رای برای که مختلفی یعنی  مسائل گذارد نگاه کنید ، می انتخابات تاثیر این در که عواملی به باید شما بعد مرحله در

 مهم دهندگان رای برای ملی یا و ای منطقه محلی، مسائل نوع چه .مهم بوده اند شده است برپا منطقه این در که نهضت های سیاسی

 را دهندگان رای خوی و خلق چگونه ؟شد  انگیزه خواهد رای های صندوق پای به دهندگان چیزی برای رفتن رای چه هستند؟

 کنید؟ می توصیف

 شما کمپین  به یا و می کنند کمک به شما کمپینها سایر ازها کاندیدوجود  ؟آیارفتهمان صندوق رای خواهند  به پای دیگری رقیبان چه

 انتخابات در اثری چه کمپین دیگر ؟یا خیر دارد وجود هماهنگ ای شیوه کمپین ها در دیگر با کار برای فرصتی آیا میزنند؟ صدمه
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 پیام خواهد داد.  قرار تاثیر تحت را شما استراتژی همان برگه رای در دیگر کاندیداها و شما حزب شما با رابطه خواهند داشت؟

 نباشد. تناقض در دیگر پیامهای حداقل با یا و تکمیل باید شما کمپین

 کاندید ما 

 نقاط صراحت با و صادقانه شما باید ، خود استراتژیک ریزی برنامه جلسه در.بود خواهد اکاندید شما اتانتخاب در عامل ترین مهم

 نظر نقطه از خود کاندید به باید همچنین شما دهید،تمرین را انجام می  این درحالیکه.کنید قضاوت را خود کاندید ضعف و قوت

 آن را به  است شما ممکن حریف ببینید، جدید های ایده با جدید و تازه چهره یک عنوان به است ممکن آنچه شما.کنید نگاه حریف

 ببیند. تجربه فقدان فرد یک عنوان

 خانواده کار، سابقه پرورش، و آموزش ،کاندید کودکی دوران مانند مختلف های بخش به را خود ارزیابی بخواهید است ممکن شما

 گذشته سازماندهی کنید. سیاسی مواضع و درجه اول،

 ، کمپین ضعف نقاط زودهنگام کردن پیدا با .کنید نگاه ها زمینه این همه در ضعف و قوت نقاط دو هر برای که است مهم این

بازنده  بسیاری هایکاندید .پاسخ دهد درکمپین ظاهر شود بعدا است ممکن که یاتهامات و بهمی شود  آماده برای رویارویی با آنهابهتر

 زیرا آنها از رویارویی با اشتباهات گذشته خودداری کردند و حریفان آنها اشتباهات آنها را بی مهابا به معرض دید گذاشتند . شده اند

  موفقرقیبان 

 شما با اگر .است خود رقیبان برای فرآیند این بعدی تکرار منطقی گام کرده اید، تعیین را خود کاندید ضعف و قوت نقاط که هنگامی

امیدوارید   دهندگانی که رای وفاداری در جلبشما  رقبای ترین قوی که کدامیک کنید تعیین باید شما روبروهستید، رقیبان از تن چند

 دنبال به و سازماندهی کنید مختلف های بخش به را خود ارزیابی توانید می شما ،مجددا تاکید میکنم  .هستند جلب کنید خود به آنها را

 ضعف باشید. نقاط و قوت نقاط

 کردن برای پیدابرخی کانالها  به احتماال شما خودشان را با شما رک و راست در میان نمیگذارند. به مربوط اطالعات مخالفان شما

 .دارید نیازبرای رای دادن علیه انها و به نفع شما  دهندگان رای برای دالیلی

حریف  به کمپین تا میبینند رسوایی جستجویی برای یک کردن در مورد رقیب خود را به عنوان تحقیق کمپین ها و هاکاندید اغلب 

 کردن متقاعد برای کنید تا از آنهارا پیدا  رفتاری الگوهای می توانید شما اغلب اما است اتفاق بیافتد، ممکن این .خودشان خاتمه دهند

 و کمپین بین کاندید تضاد یک ایجاد برای شما از این .دهندشما رای  نفع به یا و شما  حریف یا برعلیه که اسنفاده نمایید دهندگان رای

 آن تضاد است. کردن پیدا برای تنها زیر ساختی روند این اما دهید، ه میتوسع را خود پیام کنید درحالیکه استفاده مخالف کمپین و خود

 تحقیق در مورد .منفی راه بیاندازند کمپین یک خواهند نمی آنها گویند می اغلب مرتکب می شوند،این است که کمپین دیگری که اشتباه

  سخت کارندادن  انجام و الزم زمانصرف نکردن  با .هستند متفاوت کامال چیز دو منفی کمپین یک انداختن راه و خود حریف

 و خود بین تا تناقض بین  خواهد گفت و انجام خواهد داد حریفتان توانایی اماده شدن برای آنچه که ، شماخود رقیب تحقیقات در مورد

 از دست می دهید. را نشان دهد حریف

را  خود مستندات منابع: یافته باشید سازمان به خوبی باید شما آوری می کنید ، را جمع تحقیقات درموردحریف خود شما که همانطور

 چیزی دانستن .اطالعات دسترسی داشته باشید به سرعت به تا دهد اجازه شما به کهدسترس داشته باشید  در سیستم یکو ،کنید لیست



16 
 

و  آوری جمع آسان مراجعه یک جا برای در هم با باید پژوهشها این تمام .نیست مفیداطالعات  از مخزنی ارائه نبودن به قادر و

 گردد. مرجع بندی

 

 : بررسی چشم انداز سیاسی0برگه اطالعات 

خود را انجام  کمپینخود برای انجام یک تجزیه و تحلیل جامع از چشم انداز سیاسی که در آن  کمپینو تیم  خود بهچند ساعت را  .1

 را داشته باشد. "مپینسواالت پژوهشی ک:ضمیمه ب "هرکس باید یک کپی از پرسشنامه در اص دهید.اختص خواهید داد

به بسیاری از سواالت درحد امکان پاسخ دهید. اگر شما پاسخ فوری در دسترس ندارید،  جایی که آن اطالعات را می توان یافت و  .1

مشخصی قرار  یزمان مهلت شخصی که مسئول جمع آوری آن خواهد بود تعیین کنید. این مهم است که برای پیدا کردن اطالعات

 یک هفته را برای گرد هم آوردن تمام اطالعات تقاضا کنید. ظرفدر  کمپیناز تیم  ی راجلسه دومکه  دهید. شما ممکن است

و  مهیا می سازدسازمان یافته  به شکلشما کل تحقیقات را جمع اوری کردید، یک دفترچه درست کنید که جزئیات را  زمانیکه .1

 .و طرح نوشته شده کمپین استفاده شود پیش نویس کنید شما استراتژی که به عنوان پایه  خالصه ای از اطالعات را

 

 قدم دوم: تعیین هدف

 آنچه مشخص کردن دهید انجام باید اینجا شما آنچه .منتخب است یدفتر برنده شدن سیاسی برای مبارزه هر در نهایی هدف تقریبا

 تضمین می کنند که  تعداد رای هایی که برای فراموش کمپین ها از بسیاری .است شود انجامپیروزی  به رسیدن برای باید که است 

 مالی زمانی و ارزشمند منابع سپس آنهاآمد را تعیین  کنند.  خواهد این آرا از آنجاکه  را محلی  الزم دارند محاسبه کنند و پیروزی

 که برای برنده شدن نیازدارند دهندگانی رای کمتر بسیار جای تعداد به جمعیت زیادی با صحبت کردن برای تالش وانسانی خود را در

 کنترل قابل بسیار به تعداد داریدبا آنها را  ارتباط برقراری به نیازکه  ی رادهندگان رایتعداد  توانید می اینجا در شما .صرف می کنند

تعداد مورد انتظار آرایی  دهندگان، رای کل تعداد ، خود منطقه کل جمعیت باید شما ٬خود تحقیقات از بخشی عنوان به .دهید کاهش تر

کنند  می زندگی دهندگان رای این ٬آن در که تعدادخانوارهایی و برای برنده شدن نیاز مورد آرای تعداد که به صندوق ریخته می شود،

 .تعیین کنید را

 

 ی قریب به یقینیحدس ها برخی و به کنید نگاه آینده بهتا  شما را ملزم می کند ˓اینجا مورد نیاز است در که پاسخ هایی  از برخی

 کرده اید استفاده کنید. کسبگذشته  انتخابات از که اطالعاتی و خود بصیرت بهترین از.بزنید

 

 ؟چیست  ناحیه این جمعیت کل تعداد
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که نمی توانند رای دهند  سن و سال کم در نظر گرفتن کودکان با . کنند می زندگی شما ناحیه در که مردمی است همه"  کل جمعیت "

 باشد. دهندگان رای کل تعداد از بزرگتر باید جمعیت عدد اند، نکرده نام ثبت منطقه این در مردمی که و

 

 دهندگان چیست؟ رای تعداد کل

 رای انتخابات این در می احتماال و هستند دادن رای شرایط که واجد ناحیه است در دهندگان رای همه" دهندگان رای کل "تعداد

 خواهند داد.

 

 انتظار چیست؟ مورد مشارکت مردمی

 

 رای تمام کسانی که شود.ریخته به صندوق  انتخابات ایند وری ماست که انتظار ی یرای ها تعداد""مشارکت مردمی مورد انتظار

چه تعداد  که کنید تعیینگذشته  مشابه انتخابات با نگاه کردن به  توانید می اغلب شما .داد خواهدن رایالزاما  به شمار میرونددهنده 

 وجود وضعیت تغییر عامل  هیچحاالو داشت شهر وجود گذشته انتخابات %مشارکت مردمی در11اگر .رای دهنده رای خواهد داد

 دیگر، سوی از ا گر .رای خواهند داد شهردر انتخابات  مردم درصد 11این دفعه  حساب کنید که  ممکن است پیش خود شما ندارد،

 شده ترکیب جمهوری ریاست انتخابات با شهر واینبارانتخابات داشت وجودمشارکت مردمی ٪ 11 جمهوری ریاست انتخابات در

 مشارکت مردمی  وجود دارد. ٪ 11این دفعه  که زنید تخمین اینگونه است ممکن شما است،

 

 است؟ نیاز چه تعداد آرا برای برنده شدن مورد

 .باشد می شما مبارزه در پیروزی تضمین برای نیاز مورد آرا کل تعداد ˓هستید آن دنبال شما آنچه .است قیاسی بسیار عددی تعداد این

 از بسیاری در .باشد می رای یک عالوه به درصدی مردم 13 حضور تعداد این دارید، نیازبرای پیروزی  آرا اکثریت به شما اگر

بیشتری برای کاندیدای خود بیش از آنچه که دیگر کاندیداها  رای یا ریخته شده در صندوق وآرا  به اکثریت نسبی فقط شما موارد

 برنده به قادررای  کمتر یا تعداد و٪ 11 ،٪13 ،٪11 با است ممکن شما کاندیدایی، چند رقابت مورد در .دریافت می کنند نیاز دارید

 محافظه باید میکنند؟ شما تضمین را شما پیروزی واقعی تعداد از آرای چه. مهم است حقیقی عدد یک به درصد این تبدیل .شدن باشید

 زیاد یا کم مراقب تخمینهای خود باشد.روی تعداد آرا و کارباشید

 

 ؟ این تعداد رای دهنده از چند خانوار هستند

 رأی دو خانوار هر ازای به  ،متوسط طور هکه بگوییم ب  دهید اجازه .دهید کاهش را گروه این تعدادتوانید  میهنوز  ز هم با  شما  

 از برخی .کنند می زندگی خانه همان در کهباشند  داشته دهنده رای چهار یا سه است ممکن ها خانواده از برخی. دارد وجود دهنده
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به یک شکل  شوهر و زن زیاد احتمال به که کنید می فکر شما اگر حاال .کنند زندگی تنها مجرد باشند و است ممکن دهندگان رای

 دریافت انتظار کنید، صحبت خانواده اعضای از یکی با شما اگر که کنید فرضاینطور  توانید می اغلب شما مشابه رای می دهند،

 الزمبرنده شدن  نیاز مورد آرای تعداد دریافت برای ارتباط برقراری برای چه تعداد خانواده  بنابراین، شما .دوم را داشته باشید رای

 دارید؟

 

 آوردن همه چیز کنار هم

  جمعیت، تعداد این از. دارد جمعیت نفر  113,333 شما ناحیه بگوییم که بدهید اجازه شوند؟ می بسته جمع هم با چگونه اینها همه

 در. ماند می جا بر دهنده رای 133,333 کل تعداد که دارند، وجود کرده نام ثبت غیر دهندگان رای و رای سن زیر کودک 13,333

 این که میکنید فرض شما. شد ریخته صندوق به آراء 13,333 داشت،یا وجود دهندگان رای مشارکت% 13 شهری، انتخابات آخرین

رای به صندوق   17,000 یا آرا از درصد 17 برنده کاندید ،ی شهرشورا برایه کاندید چند مسابقه یک در. بود خواهد آن مشابه دفعه

خانوار به دست  8,500نتیجتا  ˓خانواردر نظر می گیرید به طور میانگین دو رای دهنده برای هر شما اگر ریخته شده دریافت کرد.

 شما برای دادن رای به متقاعد می کنید صحبتاو  با شما دهنده ای که رای هر که کنید فرض توانید نمی شما حاضر، حال می آید.در

 رای از بیشتری تعداد با ارتباط برقراری به خانوار 8,500رای دهنده یا   17,000رای از دریافت منظور به میباید شما باشد. بنابراین

می کنید به شما  تن از هر ده رای دهنده ای را که با آن ارتباط برقرار کرده اید متقاعد هفت شما که کنید فرضبپردازید.  دهندگان

 رای از 17,000 پشتیبانی از برای اطمینان خانوار 13,000 یا ودهنده  رای25,000  با کردن صحبت به نیاز شما.است .رای دهد

 .(x 0.7= 17,500 and 13,000 x 0.7= 9,100 25,000)خانوار8,500  یا و دهندگان

نفر صحبت کرده و  100,000کنید تا با  متقاعد آنها را کنید سعی و کنید خانواده صحبت  13,000 است که با تر آسان بسیار هنوز 

 .کمترنیاز پیدا کنید تعداد افراد بسیار  کردن متقاعد به شما تاگروه مردمی است  کوچک کردن فرآیند این کل آنها را متقاعد ساخت.

 

 : تعیین هدف در مبارزه انتخاباتی1برگه اطالعات 

 داده وپاسخهای خود را در پاسخ زیر سواالت به ، خود قضاوت بهترین و خود پژوهش به مربوط اطالعات از استفاده با

 خود همبند سازید: شده نوشته  کمپین طرح

 کنند؟ می زندگی شما منطقه در( دهندگان رای نه فقط) . چه تعداد مردم1

 ؟رای دهند انتخابات این در قادرند . چه تعداد از این افراد1

 ؟رای دهند انتخابات این در رود می انتظار دهندگان رای این از درصد چند. 1

 ؟است حقیقی اعداد انتظارمورد  دهندگان رای چه تعداد از. 7
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 رقابت خواهند کرد؟ پست این . چه تعداد از کاندیداها برای1

 شوند؟ گرفته نظر در جدی توانند چه تعداد از کاندیداها می. 1

 کاندیدا دریافت می کرد؟ هر را شما تصور می کنید چه درصدی از آرا  شد، می برگزار امروز انتخابات اگر. 4

 بود؟ خواهد نیاز مورد به صندوق ریخته شده برای برنده شدن آرا از درصدی چه.9

 ؟بود  خواهد نیاز مورد چه تعداد حقیقی از آرا به صندوق ریخته شده برای برنده شدن. 8

 کنند؟ می زندگی خانواده یک درچه تعداد رای دهنده  متوسط، طور به. 13

 کاندیدای مشابه رای دهند؟ به دارند تمایل کنند می زندگی خانه یک در که دهندگان رای این آیا.11

 ؟شود تضمینپیروزی شما  شما به حمایت چه تعداد خانوار نیاز دارید که مشابه رای دهند، کاندید به که دارند تمایل آنها اگر. 11

 ؟سازید متقاعد برای رای دادن به خود توانید می چه تعداد را کنید، می صحبت متوسط طور به دهنده رای ده به شما اگر. 11

پیروزی رای کافی به دست  به رسیدن برای تا خواهید داشتنیاز خود پیام با ارتباط برای برقراری رخانوا به چه تعداد شما. 17

  آورید.

 

 گام سوم: هدف قرار دادن رای دهندگان

 هدف قرار دادن چیست؟ 

به چه تعداد رای دهنده نیازدارید تا آنها را متقاعد  وهنگامی که شما تصمیم می گیرید که چه تعداد رای برای برنده شدن نیاز دارید ،  

شما باید انچه که باعث تفاوت بین این دسته از رای دهندگان از رای دهندگان دیگر که کاندیدای  پس به حمایت از کاندیدای خود کنید ،

" هدف قرار دادن" نامید  به عبارت سادهرا پشتیبانی نمی کند تعیین کنید. این فرآیند " هدف قرار دادن رای دهندگان" و یا به شما را 

می شود. منظوراز هدف قرار دادن تعیین کردن زیر مجموعه ای از جمعیت رای دهندگانی است  به احتمال زیاد به کاندیدای شما 

 د.یتمرکزکنماین گروه از رای دهندگان  خود را رویباتی دهند تالش های انتخامیپاسخ 

به یاد داشته باشید زمانی که شما روی"گام اول: تحقیقات،" کار می کنید از شما خواسته شد که تعداد رای دهندگان را به گروهایی که 

هدف بودند  ی موردکه رای دهندگان خاص بیشتر قابل کنترل هستند تقسیم کنید.در آن زمان  گفته  شد  که شما ازاین اطالعات زمانی

 است. حال فرا رسیدهاستفاده میکردید. آن زمان 

 

 چرا رای دهنده گان را مورد هدف قرار مییدهیم؟
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به دو دلیل هدف قرار دادن مهم است.اول، شما می خواهید این منابع کمپین گرانبها زمانی، پولی و انسانی را حفظ کنید، و دوم، شما 

 خود نیاز دارید.رای دادن به متقاعد میکند که شما هنوز برای  گانی رادرای دهنکه به بهترین وجه توسعه دهید پیامی را می خواهید 

 حفاظت از منابع کمپین

و سعی کنید که با هر رای دهنده ای در ناحیه دست دهید ، پس شما مقدار  بسط دادهخود را  نطقاگر شما برای هر کسی در ناحیه 

می گویید چه شما مهم نیست که  نخواهند داد.که نمی به شما رای  کرده اید مردمی  صرفپول و مقدار زیادی از زمان را زیادی از 

 انجام میدهید.چه و یا 

شما متقاعد  کمپینتوانید یک گروه کوچک اما قابل توجهی از رای دهندگان را که به احتمال زیاد توسط پیام میشما  اگر˓ز سوی دیگر

شما قادر خواهید بود که بر روی تالش های خود روی آنها تمرکزکنید و شما منابع بیشتری برای  ˓شوند تشخیص دهید. بعد از آن

شما  ایخواهید داشت، تا زمانی که به نظر می رسد که آنها هیچ چاره ای جز رای دادن به کاندید ٬بارها و بارها ٬تکرار پیام خود

 ندارند.

 

درصد از رای دهندگان را دارید.   11شما تصمیم می گیرید برای برنده شدن نیازبه برقراری ارتباط با  که فرض کنید ˓ی مثالبرا

٪رای ارائه میکنند آن وقت کمپین شما می توانست 11اگر شما می توانستید تشخیص دهید که دقیقا کدام رای دهندگان به احتمال زیاد 

د. به عبارت دیگر، اگر کمپین شما منابعی یدست پیدا کن یدنیاز داشتبعی که شما برای یک کمپین غیر هدفمند به آنها با یک سوم از منا

تالش خود برای رسیدن به حامیان  ٬به هر رای دهنده در ناحیه داشت ، شما می توانستید به جای آن دست یافتن یک بار را برای

 احتمال خود را سه بارهدف قرار دهید.  قریب به

 

 شکایت کنند.منابع  کمپین کمبود در مورد  ندارند کاندیداهایی که برای هدف قرار دادن رای دهنده گان خود وقت نمیگذارند حق

 

 متقاعد کردن رای دهنده گان مورد هدف

که بهترین ایننیاز به تعیین   قبل از آنشما  ˓با این حال .خواهد شد  کمپینبحث در مورد پیام  کافی صرفدر بخش بعدی زمان 

 مخاطبان که قریب به احتمالمی توان گفت بدانید چه کمک خواهد کرد که به شما .این دارید خواهد بود چه کسی مخاطب برای آن پیام

 .کند را متقاعد

 

تالش برای رسیدن به مخاطبان گسترده  در کاندیدیک حزب و یا  درحالیکه این است که به خاطر داشته باشیدیک اصل مهم که باید 

  یکاندیدمی شود. در نهایت، حزب و یا  کمرنگتروضعیفتربرای هر بخش از آن مخاطبان  کاندیدا یا پارتی تر و گسترده تر است،  پیام

 .داند نمیمعتبر و یا قانع کننده  ا ی آن را که هیچ رای دهنده دارد خالی ی توپیاممی دهد به همه وعده را همه چیز 
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د تقریبا همان نکه می توان باشداز رای دهندگان ی طیف بررویاز هدف قرار دادن،  باید تمرکز تالش های انتخاباتی  مقصود بنابراین

بسیار محدود هدف شما  مورد . اگر مخاطبتعیین نمودید باشد راهنما مدو قدمدرخود  کمپینه عنوان هدف بکه شما را  ییتعداد آرا 

پیغام شما کم اثر می شود و ˓اگر مخاطب مورد هدف شما بسیار وسیع باشد  برای برنده شدن جمع نخواهید کرد.کافی ، شما رای  باشد

 کاندیداها با تمرکز بهتر بخشهایی از پیغام شما و رای دهندگان را خواهند دزدید.

 

. تصمیم نگرفته اند هنوز که مابین دهندگان شما ورای یبانرق حامیان طرفداران شما،:  به طور کلی سه دسته رای دهنده وجود دارند:

به رای  تصمیم که کسانی هستند رقیبان شما   حامیان. شما گرفته اند برای دادن رای خود را به که تصمیم کسانی هستند شما حامیان

 شدن متقاعد به نیاز هنوز و اند نگرفته تصمیم هنوز کهی که در مابین هستند نآن دسته ازرای دهندگا. رقیب شما گرفته اند دادن برای

قابل مجاب  دهندگان رای این از خشیب. شوند می نامیدهرای دهنده قابل مجاب شدن   دارنددیگر هایکاندید یا یک برای دادن رای به

 یک سیاسی مبارزه که باشید داشته یاد به. بگذارید ارتباطدر  را خود پیام و دهید قرار هدف مورد خواهید می شما کهشدن است 

 .است ارتباطات فرایند

 

 چگونه رای دهندگان را مورد هدف قرار داد؟

آن  ˓دارید کمتربرای رای به کاندیدای شما نیاز یا دهندگان رای از نیمی حدود تنها کردن متقاعد به که تشخیص داید شما که هنگامی

 کار این تعیین برای راه دو می کند. متفاوت بالقوه شما را ازدیگران رای دهندگان رای آن دارید که چه چیز دریافت به نیاز وقت شما

 .جمعیت شناسی هدفگیری و جغرافیایی گیری هدف: دارد وجود

 .خواهند کرد استفاده روش دو هر از ترکیبی از مبارزات اکثر

 جغرافیایی دادن قرار هدف

شما  کاندید کنند برای می زندگی اساس مکانی که درآن بر کسی تشخیص این است که چه شکل ساده جغرافیایی به دادن قرار هدف

 است و شده شناخته خوبی به و می کند زندگی" A" شهر در" A" کاندید که بگوییم دهید اجازه مثال، عنوان به رای خواهد داد.

 .دارند دوست را او همسایگان و است شده شناخته خوبی به و کند می زندگی" B" شهر در" B" کاندید دارند. دوستاو را همسایگانش

این  ساکنان از دسته آن کردن متقاعد برای" C"شهر به بهدارد تا  نیاز او و آیند می" A" شهر از به رفتن" A" کاندید حامیان اغلب

 رفته B" شهر به و بود اگرا خواهد احمقانه اند. نشده بهترین کاندید استاو  رقابتی که در کاندید یکمتعهد به رای دادن به   کهشهر 

را متقاعد کند که به او رای بدهند. این مثال ساده ای بود گرچه  "B" کاندید همسایگان و که ساکنان کند سعی و به رفتن برای او هدر"

 عملکرد کمپین انتخاباتی باید به انتخابات گذشته نگاه کند تا˓انتخاباتی هستند که هدف قرار دادن به این سادگی نیست. اغلب مواقع 

 انتخابات ها را در مورد کند. جایی که بتوان داده تعیین را وتعداد مشارکت موردانتظار دهندگان رای قابلیت متقاعد ساختن  ˓گذشته

 .شود انجام تواند شکل می بهترین این امر به˓ت آورد سبه د در سطح ناحیه ای قبلی
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 حوزه گذشته دریافت کرده است. انتخابات مشابه در کاندیدای یک یا و شما حزب شما، کاندید که است آرایی درصد گذشته عملکرد

 حوزه هایی با خود را صرف منابع نباید یک کمپین به شکل تئوری،. بیشتر شماست احتمالی حامیان حاوی باال عملکرد هایی با

رای خواهند  کنید که نهایتا به شما متقاعد دهندگانی را همه اینها، چندان معنی نخواهد داشت که رای از بعد ;کند باال بسیار عملکرد

 هایکاندید احزاب و برای دادن رای سابقه کنند که  ینواحی صرفمنابع را  مقداری هم از باید ازداوطلبان بسیاری حال، این با داد.

 دیگرمحکم کنند. های حمایتی  پتانسیل به دستیابی برای رسیدن از را قبل خود حمایتی را دارند تا پایهدموکرات 

 رای نمی دهند.  که به شکل ثابت ها است حوزه دهندگانی در رای تعداد درصد دهندگان همان رای قابلیت متقاعد شدن

رای  )خود را  رای  یا دهندگان رای. متوالی است انتخابات دو یا و یک انتخابات در مشابه هایکاندید برای آرا درصد در تفاوت

مختلف  های جناحهای از هاکاندید برای رای)را  خود رای یا کرده و" "تقسیم(  همان انتخابات در مختلف های جناحهای کاندید برای

 می دهند. " تغییر" (انتخابات بیشترازدو دو یا طول در

 و جمهور رئیس عنواندموکرات به  حزب از کلینتون بیل که بود خواهند مناطقی  مناطق"  تقسیم رای " متحده، ایاالت زمینه در

 که بود مناطقی خواهند"  تغییر رای " روسی، مناطق چارچوب یک در. دادند  رای انتخابات همان در کنگره خواه جمهوری عضو

 دادند.  رای بعد سال یک از کمتر بعدی انتخابات در یلتسین جمهور رئیس آن به از وپس دادند رای دوما کمونیست یک عضو برای

به این شکل به آنها نگاه می شود که افرادی " رای دارند کسانی که شیفت"و" کسانی که رای خود را تقسیم می کنند"˓ کلی طور به

پوسترها و خانه به  ˓تالش خود کمپین از بسیاری دلیل، همین به. شده اند متقاعد کمپین یک تالش احتمال زیاد بر اثر که به به هستند

 این یک استراتژی با معنی  است. .کنند که بیشترین درصد متقاعد شدن را داشته است ی میصرف نواح خانه در زدنهای خود را

تعیین کرد. معنی ندارد  مشابه شرکت کردند  انتخابات آخرین در که دهندگان رای درصد توان از روی را می انتظار مورد مشارکت

صرف نواحی کند که سابقه  منابعش را بنابراین کمپین شما  باید بیشترمردمی کرد که رای نخواهد داد پس  کمپین را صرف منابع که

 مشارکت بیشتری ر رای دادن داشته اند.

مردمی" "عملکرد" و " قابلیت متقاعد شدن" را  گیری "مشارکت تری به روش شناسی استفاده شده برای اندازه دقیق نگاه  C ضمیمه

شما مفید  انتخابات کدام فرمولها بیشتر برای ناحیه شما و یا  که تشخیص دهید اشت کهنیازخواهید د شما.  کند می فراهم ها درحوزه

 را انجام داده و یا دادهها در مورد ریاضی توانید محاسبات می ،شما تصمیم گرفتید که کدام فرمول را برگزینید شما که هنگامی. است

 نمایید. حوزه را تعیین مشارکت برای هر و سطح وارد کنید کامپیوتر اسپردشیت صفحه یک راه ها حوزه سطح در انتخابات

 

درصد قابلیت متقاعد 

شدن)درصدی که برخی 

مواقع برای دموکراسی 

 رای میدهند(

اجرای 

  دموکراتیک)میانگین

 احزاب مشابه(

 شماره حوزه تعداد کل آرا میزان مشارکت مردم

 

11.2% 43.4% 62.5%  841 11 

16.7% 41.2% 52.7%  1,563 134 
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26.7% 35.7% 53.4%   1,132 17 

12.7% 28.3% 55.7%   

 

875 44 

29.5% 

 

26.5% 27.2%  1,343 81 

17.3% 23.1% 60.4%   734 149 

 

 

 سری یک است پوسترها ممکن مثال، این طرح این در. استفاده کند برای حوزههای مختلف مختلفی های تاکتیک از باید شما کمپین

که   است ممکن هاکاندید دیگر، سوی از را محکم کند. دموکراتیک ای بخواهد تا پایه 134و  11 مانند هایی حوزه دررا  تظاهرات

 باالیی از "قابلیت متقاعد شدن" بروند. سطح با 17 شخصا مانند حوزه بخواهند خانه به خانه

دهد  می اما مشارکتهای گذشته نشان˓قاعد شدن" را داردباالیی از"قابلیت مت بسیار سطح 81 حوزه که حالی در که باشید داشته توجه

  دهد. هدر فعال غیر دهندگان رای با را خود نباید وقت کاندیدمیدهند و  رای که تعداد کمی از مردم در این حوزه واقعا

 

 جمعیتی دادن قرار هدف

 مجموعه ای ازجمعیت  است. زیر یا و مختلف های گروه به دهنده رای جمعیت جمعیتی تقسیم  دادن قرار هدف

ی دیگرتقسیم  مجزا بندی گروه هر یا قومی زمینه شغل،پس تحصیالت، سطح درآمد، جنس، سن، اساس بر توان می را گروهها این. 

 و مشابه دارند های نگرانی به زیاد احتمال به مشابه جمعیتهای که است این به این شکل جمعیت تقسیم نکته مورد توجه برای کرد.

 مشابه رای میدهند. کاندید برای

 برای. تقسسیم کنیم بیشتر مجموعه های به زیر را آنها یا به ترکیب متقابل به مجموعه های توانیم گروها را با هم می سپس ما

 همیشه  این کنیدن تصور)دهد زنان و مردان به را جمعیت از٪ 13 تقریبا است ممکن جنس بر مبنای جمعیت تقسیم مثال، عنوان

 از کوچکتر حتی ای مجموعه زیر ها بچه با شاغل زنان. بود خواهد زنان از ای کوچکتر مجموعه زیر شاغل زنان(. صادق است

 اگر که،خواهند داشت  کودک مهد مورد در یخاص بسیار های نگرانی به زیاد احتمال به بچه با شاغل زنان .بود خواهد شاغل زنان

 می سازد. متقاعد دادن به شما رای برای آنها را از زیادی درصد شما به آن بپردازد کاندید

  کنسرت در دست ویولن  نیز نوازندگان چپ. شمار رود به ناچیز  کوچک نباشد که آنقدر گروه این اینجا این است که کاردر ترفند

 رای شدن هر دو برنده ولی ˓کنند(برخورد پیدا می  دست راست کنسرت ویولننوازنده  توسط دائما آنها) دارند خاص های نگرانی 

 سوق نمیدهد. پیروزی سمت به را شما آنها 
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 گروههای جمعیتی ما

 به گروهایی بنگرید باید شما رای بدهند، کاندید یک برای شد که خواهند متقاعد کدام گروهها که تشخیص میدهید که زمانی اغلب

 و متاهل کوچک، تاجر ˓کالج التحصیل فارغ ساله، 19 کاندید که بگوییم این اجازه بدهید. دارد تعلق انتخاباتی به آن کاندید که این

 11 جوان بین سنین افراد او هدف مورد های گروه. می کند زندگی شهرمنطقه بزرگترین در ،رو مدرسه دختر یک و پسر یک دارای

گروهایی از افراد رای   دارد یکمتر شانس او. رو خواهند بود مدرسه کودکان با مادر و پدر و کوچک،کار  و کسب مردم ، 73 و

 از کارگران با تحصیالت پایین ترو کشاورزان˓بازنشستگان  ندارد جذب کند. او جذابیت کمتری برای  دهنده را که به آنها تعلق

و  داشته باشد وجودبرای برنده شدن  مورد هدف های این گروه در رای کافی اندازه به اگر منطقه خواهد داشت. این روستایی مناطق

 طول گروه در این در آن وقت او تنها احتیاج دارد که یک پیام متقاعد کننده به ˓دهندگان باشد برای جذب این رای کاندیدبهترین  او

 انتخاباتی بدهد تا برنده شوند. مبارزه

 جمعیتی که های اول اینکه گروه. کاهش دهد هدف قرار دادن افراد را احتمال کاربرد تواند می که هست چیز دو

  کهدارند  وجود مشابه های پیشینه با دیگری کاندیداهای ،اینکه دوم. باشد کوچک حد از بیش انتخاب میکند

 از بزرگی گروه بخش یاو ˓باشد جذاب گروه همین برای نیز دیگری کاندید اگر مورد، دو هر در. کشش دارند گروه همان برای

 یا و همسو های گروه به توجه به نیاز کمپین در این صورت ،را فراهم سازد پیروزیاختالف رای الزم برای  جمعیت نباشد که بتواند

 گسترش را خود پیام دبخواه که است ممکن او باال، مثال در .را دارند بیشتر حمایت برای موقفعیت نزدیکترین منافع در گروههایی که

 گسترش پزشکان و برای جذب معلمان را خود پیام خواهد می او(. ای حرفهافراد   معموال)دربر گیرد عالی آموزش بارا  مردم داده و

 هم عمل کند. مدرسه رو کودکان زیبایی برای والدین با  بهاین پیام  است ممکن کهدهد 

این به  که انتظارمی رود خاص گروه یک از دهنده رای چند ریاضی را انجام داد و دریافت که محاسبات که است اینها این نکته همه

 آرا از٪ 133باشید که  داشته انتظار نباید شما  رسیدگی می کند. دغدغه های آنهابه پیامی را می شنوند که  زمانیکه رای دهند   کاندید

رای را  4ا ی 1از هر ده رای که به صندوق ریخته می شود  توانیدتالش ب کمی با اگراما  ˓اختصاص دهید  خود نفع به راهر جمعیتی 

 .باشد تماس در آنها باید با دهندگان است که شما رای از گروهی این بنابراین ˓به خود اختصاص دهید

 همه، از بعد سیاست،) گروهها دست یابید این برای دقیق بسیار اعداد به تا نخواهد بود  قادر شما

  و کننده ها مجموعه زیر اعداد وتعیین تمرین انجام این حال، این با(. علم نه یک هنراست،

 .خیر یا است بینانه واقع شما هدف استراتژی آیا اینکه تشخیص دهید که کرد خواهد کمک شما به متقابلهای  مجموعه و

 

 گروههای جمعیتی آنها
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 نخواهدمورد هدف شما  مخاطبان از بخشی جمعیتی های گروه کدامین که این است  تعیین جمعیتی دادن قرار هدف از مهمی بخش

 هدف را مورد دولت صراحت بگویید که "ما کارکنان به ، خود استراتژیک ریزی برنامه جلسه طول در باید شما˓مثال  .  برایبود

تا از به دام افتادن در تعریف  کرد خواهد کمکبه شما  تمرین این. نمیدهیم." قرار هدفکارآفرینان جوان را  ما" یا و" نمیدهیم قرار

 .جلوگیری شود هدفمورد  مخاطبان وسیعی برای حد از بیش

می  را شما جمعیتی های گروه کدام  کنید تعیین ساده است که اغلب ها را می خواهیدگروهکدام   که دیگرفت تصمیم شما که هنگامی

قرار داده  خود هدف های موردگروه بهترینا به عنوان شم که هستند یهای گروه متضاد آن گروهها  .خواهید به مخالفان خود بدهید

 هدف را گروه یک شما اگر بنابراین ˓جوان شاغل دارند کمترین وجه اشتراک را با مادران بازنشسته ان مسنمرد مثال، عنوان به. اید

خواهد بودکه پیامی را توسعه داد که هر دو  دشوار بسیار خودخواهید داد. مخالفان به دیگررا گروه زیاد احتمال داده اید به قرار

 شما منافع آنهارا در سر دارید متقاعد ساخت. گروههایی را که 

 

 مشکالت در زمینه مورد هدف قرار دادن 

 جمعیتی های مجموعه زیر تعاریفاز شرایط، بهترین در حتی نیست، دقیقی علم یک شناختی جمعیت دادن قرار هدف هم میگویم، باز

 پوشی دارند. آنها می توانند با سه عامل مشکل تر گردند: هم با یکدیگر با و هستند مبهمشناختی 

بگیرند که کمتر از نیمی از آرا  از نظر ها را مجبور می کند تا گروههایی را درکاندید که˓ رقابت هر در هاکاندید از زیادی تعداد .1

 را آز آنها دریافت می کنند.

 . جمعیتی دقیق اطالعات های . کمبود1 

 وجود داشته باشدجمعیتی  های ویژگی اساس بر خاصی منافع که درافرادی نیافته  توسعه شناسایی ویژگی خود .1. 

عمدتا  بازنده شده اند گذشته کاندیداها در از بسیاری .انداخت مسائل این به نگاهی و داد انجام را تمرین ایناست  که  مهم ،باوجود این

 به آنها  تمایل کنند شناسایی را خود که مخاطبان ه میشودخواستاز آنها  که هنگامی داوطلبان، .هدف مورد مخاطبان تعیین عدم دلیل به

 مثال در."هستم روشنفکران نماینده من" مثال، عنوان به: نگفت( 1 یا ، تصور قابلجمعیتی  مجموعه زیر هر نامگذاری با( 1 یا پاسخ

 مورد هدف مخاطبان دوم، المث در.ندبود همه مورد هدف آنها  مخاطبان اینکهخاطر به مورد هدفی نداشته اند مخاطب هیچ آنها اول،

 بر عالوه و، است دهنده رای جمعیت از جزئی نسبتا بخشی روشنفکران) پیروزی آنها بودند که برای  کوچک حد از بیش سادگیبه 

 .بیاورد ارمغان به( را دارد ادعا این دموکراتیک حزب هر عمال این،

 آوردن همه چیز در کنار هم

 کند: می فراهم را شما کمپین های با تالش ˓دادن قرار هدف مرتبط ساختن عمل چگونگی از یمدل یک زیر جدول

 حتمیرای دهندگان  

 

 رای دهندگان بالقوه

 

 غیر رای دهندگان
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 حتمیحامی 

 

A 

 پایگاه محکم پشتیبانی

 

D 

 برای انگیزه بر تمرکز

 دادن رای

G 

)  ممکن شیانگیزتالشهای 

 (اولویت آخر

 حامی بالقوه

 

B 

 یپیام ارتباط برایاولیه  تمرکز

 ومتقاعد کننده

E 

قانع  برای ثانویه تمرکز

 کردن

H 

 برنامه بدون

 بعید است که پشتیبانی کنند

 

C 

 پایین( اولویت) اتارتباطامکان 

F 

 برنامه بدون

I 

 برنامه بدون

 

 

 توضیحات

 شما. حمایت از شما هستند حمایت میکنند و اساس شما از زیاد احتمال به میدهند و رای زیاد احتمال به که افرادی هستند:  Aخانه   

 ریزی کنید. هایی را برنامه فعالیت حمایت این تحکیم برای همه، از اول باید

. متقاعد کردن آن به رای هستندهدف درجه یک برای تالش شما برای  ˓حامیان بالقوه هستند  ˓زیاد احتمال به دهندگان رای: Bخانه 

 دهندگان مضایقه نکنید. برای این رای تالشی هیچ از

به احتمال زیاد  های شما فعالیت حقیقت، در. نمیکنند نکنید شما حمایت زیاد از احتمال به که مردمی صرف را زیادی : زمانCخانه 

 به مخالفان شما رای بدهند. و رای بروند های صندوق پای به آنها باعث شود که  است ممکن

 و انگیزشی های پیام با افراد را این .شوند رای دادن متقاعد به باید ˓بالقوه هستند دهندگان که رای ˓احتمال زیاد با  : حامیانDخانه 

 .به شما رای دهند ادی از آنهاتعداد زی باعث میشوددهید و مطمین شوید که   قرار هدفانتخابات  مورد روز قوی فشار

 کرده برقرار ارتباطBو Aپس ازاینکه با خانه های  آنها روی بر. حیاتی نیستند اما هستند مهم ˓حامیان و بالقوه دهندگان : رایEخانه 

 اید تمرکز کنید.

تا زمانی که خانه های جدول باال را به طور کامل پوشش  ˓در اینجا کمپین را کمیاب منابع اما .ممکن انگیزشی های : تالشGخانه 

 موارددر شما بهتراست نیروی انسانی و پول ، زمان .  صرف نکنید ˓داریدنشما به این رای ها برای برنده شدن نیاز  اگر یا ˓نداده اید

 .شودصرف  باال

 : تالشهای خود را روی این رای دهنده گان هدر ندهید.Iو  F٬Hخانه های 

  

 روانکاوی رای دهندگان
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 باید شما. درک کنید را هدف مخاطبان مورد این کنید که اعضای تالش باید شما ، انتخاباتی مبارزه هدف مخاطبان مورد تعیین از پس

ت رهبریخاص در خواسته ها برای کیفیت و مسایل ها، گرایش ها، ارزش قرار دهید تحلیل را که شما باید مورد ناحیه ای  چهار

 .است

 

 ارزشها 

مند تر ارزشرا  دام یکی؟ به عنوان مثال، آنها ك کدامند میسازد دمتحهدف شما ان مورد مخاطب را رای دهندگان که ارزش های اصلی

چه ها آنامنیت نظامي؟  یا؟ ثبات یا اصالحات؟ صلح شخصی  یا آزادیاجتماعی حمایت اجتماعی یا فرصت  اقتصادی؟ نظم  میدانند:

 ؟میکند جدااز بقیه مردم را  یی آنها؟ چه ارزش هابه شراکت می گذارندا بقیه مردم ب یی راارزش ها

 گرایشها

حاال ؟ آیا اطمینان دارند یا خیرسایر نهادهاى اجتماعى و دولت  بهبدبین؟ آیا آنها  هستند یارای دهندگان در مورد آینده خوشبین آیا 

 یا ثبات؟می خواهند ؟ آیا آنها تغییر  داشتنددر گذشته احساس بهتری یا  ی دارندبهتراحساس 

 مسایل

 ؟ بطور كلي شما باید بدانید که آیا رای دهندگانباشندباعث میشود که رای دهندگان بنشینید و متوجه این انتخابات  یچه مسائل مهم

ممکن  تسواال این دستهتر از مسائل اجتماعی، یا مسائل سیاست خارجي. نمونه های خاصیا ، هستند  نگران مسائل اقتصادي بیشتر

سرمایه گذاري شما در جایگاه آیا ؟ استكنترل جرایم مهم تر یا كم اهمیت تر از آن در گذشته آیا حاال: باشداست شامل موارد زیر 

 ؟ی مهم نیستكس برای ، و یاخواهد بودمهم  تجاري در این انتخابات

 ویژگیهای رهبریت

 رهبری یا هستند تجربه وبا پایدار دنبال رهبریتی به آنها ؟آیا شان ببینند رهبران در بیشتر خواهند مى ویژگیهایی را چه دهندگان رای

 خواهند یا رهبرانی که از میان روشنفکران می آیا آنها رهبرانی دم و دستگاه را به لرزه دراورد؟ که می خواهند تحرک پر و جوان

 عامه بپردازند؟ مردم مسائل به توانند می

 جامعه شناختیپژوهش 

. گیردمورد آزمایش قرار  استوار ممكن ، باید از طریق تحقیقات جامعه شناسانه آنها در هرزمانهدفگیری رای دهندگان و تحلیل 

 یچیز چه ند. آنها اغلب اوقات نمی بینهستند بدون چراغ های جلو در شب یرانندگان مانند نیستند محکمکه بر اساس تحقیقات  کمپین

 .استشده خیلی دیر دیگر که  یدر مقابل آنان خوب است تا زمان

آنها معتقدند كه بدون انجام تحقیق مى  دارند. همه جا بر این باورند كه آنها هدیه ای طبیعي برای فهم "مردم" در اکثر سیاستمداران

 را به رای دهندگان تا توجه بپردازند هاییدغدغه  چهبه ، و متوسل شوند ییچه ارزش هابه ، کنند بحث یچه مسائل در مورد دانند

 .در روز انتخابات نتایجتایج یك نظرسنجی سیاسي یا با یا با نمی شوند . آنها اغلب شگفت زده جلب کنند خود
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: استفاده میکنند کمپین ریزی برای استراتژی برنامه خود در به کمک برای شناختی جامعه تحقیقات  نوع دو از  سیاسی فعاالن اکثر

 غیرعلمی، کیفی آوردن دانش دست به برای تمرکز های گروه. سیاسی نظر سنجیهای و تمرکز گروهای

  سیاسی نطر سنجیهای  که حالی در شده است ، دهندگان طراحی رای های نگرانی و ها نگرش ها، ارزش مورد در

 شناختی جامعه پژوهش  شیوه شناسی و تئوری. گیرد قرارمی استفاده علمی مورد کمی دانش ، آوردن دست به برای

 آورده شده است. D ضمیمه درکه  دارد وجود زمینه نظر سنجی در مواد از برخی حال این با ،کتابچه است این محدوده از فراتر

 

 : هدف گیری جغرافیایی1برگه اطالعات 

 خود پاسخ دهید: کمپین در جغرافیایی هدفگیری تعیین برای پاسخ زیر سواالت به

 

 خاصی وجود دارد؟ کاندیدها کجا زندگی می کنند؟ آیا مناطق جغرافیایی مشخصی  برای حمایت از هر کاندیدهمه . 1

 هستند؟ کدامها مشابه در هر یک از حوزه های منطقهی ها کاندیدعملکردهای گذشته  .1

 . سطح قابلیت متقاعد شدن رای دهندگان در هر  حوزه این منطقه چیست؟1

 مشارکت مردمی در هر حوزه از ناحیه چیست؟مورد انتظار . میزان 7

 

 : هدف قرار دادن جمعیتی 5برگه اطالعات 

 خود پاسخ دهید: کمپینهدف قرار دادن جمعیتی برای کردن به سواالت زیر برای تعیین 

 جمله کاندید شما چه هستند؟، از پایدارهای  کاندید)سن، جنس، شغل، آموزش و پرورش، و غیره( تمام  شناختی جمعیتپروفایل  .1

 خود را پشتیبانی کنند؟ کاندیدچه گروه های جمعیتی باید  .1

 آیا رای کافی در این گروه برای پیروزی در انتخابات وجود دارد؟ .1

 آیا کاندیدهای دیگر برای همان گروهای جمعیتی جذابیت دارند ؟ .7

 می کنید؟ شما چه گروه های جمعیتی را به مخالفان خود واگذار .1

 ؟ کنندمیشما را جذب  چه گروه های هم سوئی ˓در صورت نیاز ممکن .1
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 : گرد  هم آوردن تمام هدفمندیها 4برگه اطالعات 

 نوشته شده خود بگنجانید: کمپینبه پرسشهای زیر پاسخ دهید و پاسخها را در  طرح  

 نظر جمعیتی تهیه کنید.هم از نظر جغرافیایی و هم از حتمی . لیستی از تمام طرفداران 1

 لیستی از تمام حامیان بالقوه هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر جمعیتی ،تهیه کنید. .1

 . لیستی از تمام طرفدارانی که بعید است شما را پشتیبانی کنندو شما  آنها را به مخالفان خود واگذارمیکنید تهیه کنید.1

 قابل توجه متفاوت هستند؟ به شکل آیا آنها در روشی و بالقوه چیست؟حتمی طرفداران  هایارزش .7

 نگرش آنها چیست؟ .1

 چه مسائلی این رای دهندگان را نگران میکند؟ .1

 آنها  به دنبال چه ویژگی های رهبری هستند؟ .4

ابات به نظر می هدف شما  در این انتخ مورد رای دهندگانمهم ترین عوامل موثر بر  ˓4تا  7به سواالت  هاپاسخکدام یک از  .9

 رسد؟

 

 کمپینقدم چهارم : گسترش پیام 

 پیام چیست؟

 بگویید کردن آنها چه باید متقاعد نیازدارید که که برای  شما مخاطب مورد هدف شما کیست، سپس که گرفتید تصمیم که هنگامی

رقابت  خاص دفتر این برای دلیل چه به که شما گوید می دهندگان رای به  آن. است شما انتخاباتی مبارزات پیام این.  بگیرید تصمیم

 خوب، کند؟ نمی را آن میرسد، نظر به ساده باید شمارابر رقیبان دیگربرای برنده شدن همان دفتر ترجیح دهند. آنها می کنید و چرا

 است. پیچیده آمیزی فریب به شکل ،میگم دیگر بار یک

در مورد  کاندید برنامه ˓انتخاباتی . پیام یك مبارزهنیست مبارزه  چه چیزهایی  پیامکه شروع کنم  با این به عنوان مثال، اجازه بدهید

و یا فریبنده  ای شبه جمله  ، به آن خواهد پرداخت نیست امسایلی که کاندیداز یلیست ˓اگراو انتخاب شود نیستآنچه انجام خواهد شد 

اما  ˓می توانند بخشی از پیام کمپین باشند  ˓دهندگان را متقاعد می کنند یا خیربسته به اینکه آیا آنها رای ˓. تمام اینها نیستیک شعار

همان جمله ساده که در طول مبارزه انتخاباتی بار ها و بارها تکرار خواهد شد تا رای  ;اینها نباید با یک پیام اشتباه گرفته شوند

 دهندگان را متقاعد سازد.  
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 ینکه چگونه اطالعات خود را به دست می آورندآنچه برای رای دهندگان مهم است و ا

 نابعمدوم  و  است چیزبرای آنها مهم .اول اینکه چه باشید داشته یاد به دهندگان رای مورد در باید که شما مهم وجود دارد چیز دو

 اطالعاتی آنان چیست.

  احتماال چیزی لیست اولویتهای آنها˓ چیست؟ است دهندگان رای میانگین ذهن تعداد در مسائلی که ترین مهم کنید، فکر دقیقه یک 

 شبیه لیستی است که درذیل آمده : 

 

 دیگری کنار می آیند؟ فرد هر یا دختر دوست پسر، دوست همسر، شوهر، با چگونه آنها  .1

 زندگی در چه وضعیتی هستند؟ در یا و مدرسه در  شان را مادر و پدر یا فرزندان 2 .

 دارند یا خیر؟ کافی اندازه به پول آنها اینکه در چه وضعی هستند وآیا را خود شغل در آنها .1. 

 بود ؟ بعدی خواهند بازی دیدن به آنها قادر مرتب می بازند و آیا آنها چرا آنها چگونه عمل می کند،  فوتبال . تیم .4

 ؟رای دهند فردا انتخابات کسی چهبه  باید آنها  .5

 

 کم در درجه ای بسیار را دهندگان رای متوسط لیست در را شما انتخاباتی کمپین و شما که است این نکته

 بر  مستقیم تاثیر مدت کوتاه در آماده فهرست این ازآنچه در برتر دیگر چیزهای همه. چنین میباشد درستیبه  و است ها اولویت

 آن چیزها خواهند داشت.بیشتری بر  بسیار تاثیر آنان˓به آنها  توجه کمی داشت و با خواهدآنها  زندگی

 

 آنها از.بمباران می شوند اطالعات با دهندگان هر روز رای که است این باشید داشته خاطر به که چیزی دومین

 ، وقت تبلیغات میبیند تمام ،و  کار گزارش دریافت می کنند محل در ˓میکنند رادیو اخباردریافت و تلویزیون

 کاندیدهها تصور می کنند که. خیابان میشنوند پایین همسایه مورد در شایعات از آبدار قطعه  و

 آنها ترقیب واقع در که رد حالی ، رقابت می کند دفتر همان است که برای دیگری فرد رقیب آنان 

 مبارزه پیام. میکنند دریافت روزمره به شکل دهندگان رای که است اطالعات دیگر منابع همه ˓دهندگان رای توجه جلب برای

 دیگرعبور کند. اطالعات ضخیم دیوار باید از شما انتخاباتی
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و  تفکر ها صرف ماه ماهها و روزها، و روزها ها، ساعت و ها ساعت انتخاباتی مبارزه کارگران و هاکاندید که حالی در بنابراین،

را به شما   خود ارزش با وتوجه وقت از دقیقه دو یا یک شما دهندگان رای کمپین میکنند، این برای کاری مورد انجام در نگرانی

  .دهید هدر را آن نباید شما. داد خواهند

 زیادی مقدار صرفبا  واضح و خالصه میسازند و پیام یک  آنها که است دلیل به همین. دانند اینها را می تبلیغاتی تمام های شرکت

 بایدهم  شما. آن را میچشند طعم و دنشنو می د،نبین می را مورد هدفشان بارها و بارها پیام مخاطبان که می کنند حاصل اطمینان پول

 دهندگان رای اگر اما ،کنید خبرنامه و موقعیتاندیشمندانه  مقاالت نوشتن صرف ساعت و ها ساعت توانید می شما. بکند را کار همین

  اید. را تلف کرده خود وقت شما˓نخواند  را آنها کس هیچ و بیندازند دورثانیه  11آنها را ظرف 

پیش از آنکه  ریاکارانه پیامی توانند می آنها قایل شوید. دهندگان رای احترام را برای بزرگترین باید شما به این معنی است که این

 .ببینید آن را بر زبان بیاورد سیاستمدار

 

 ویژگیهای یک پیام خوب

 .دارد وجود دهند می تشکیل را قوی پیام یک که معیارهایی از تعداد زیادی

 

 پیام باید کوتاه باشد

دقیقه  یک از کمتر خود را در پیام توانید نمی شما اگر. نفس دارند پر سیاستمداران به دادن گوش برای کمی بسیار صبر دهندگان رای

 .داد خواهید دست او را از رای احتماال دهنده را و رای توجه قطعا شما سپس و انتقال دهید، دهندگان رای موثر به طور به

 

   پیام باید درست و معتبر باشد

 این، بر عالوه. باشد کاندیدپیشینه  با مغایر تواند پیام نمی.نشات گرفته باشد کاندید تاریخچه و ها تدبیر ها، شیوه ها، ارزش از پیام باید

 دهندگان رأی. ه می افزاینددهند رای تفاوتی بی به سادگی به میدهند واقعی غیر های وعده که داوطلبانی باشدباید قابل باور شما پیام

 اظهارات شما که است حیاتی بنابراین. داد حقیقی است خواهید انجام شما گویید و آنچه را می خودتان مورد در شما باورکنند آنچه باید

 می کنید بدونرا درک  مسئله ای یا مشکل شما ن اینکهگفت همراه کنید. خود از گذشته شخصی دانش و تجربه از با شواهدی را خود

 را تلف میکنید. دهندگان خود و رای وقت ˓میکنید درک آن را چگونه یا و چرا دهید نشان

 

 پیام باید برای رای دهندگان متقاعد کنند ه و با اهمیت باشد
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 بود که خواهند مشکالتی اغلب موضوعات این. هستند کنید که با اهمیت صحبت خود مخاطبان با که موضوعاتی مورد در باید شما

 رای. است مهمعمومی  سیاست ند درکن می فکر سیاستمداران که مسائلی نه ، با آن مواجهند روزمره خود در زندگی دهندگان رای

 حقوق یا و ˓کودکانشان تحصیالت ˓شغلشان در مورد آنها با میکنند که حمایت هاییکاندیداز  احتمال قریب به یقین به دهندگان

 همه با است ممکن کند گرچه بودجه می صحبت بودجه مورد در که ی حمایت کنندکاندیدکنند تا اینکه   می صحبت بازنشستگی شان

 به کاندید شمابهترین که هستید یدهندگان رای کردن متقاعد برای تالش حال در شما که باشید داشته یاد به مربوط شود. چیزها این

 .رای دادن برای شما یعنی ،میکنید کاری انجام به متقاعد را آنها و هستید آنها از نمایندگی

 کنید که روشن دهندگان رای برای را آن باید شما. تصمیم بگیرند هاکاندید دیگر و شما انتخاب بین باید دهندگان رأی

 و اقتصادی توسعه برای هاکاندیدا تمام اگر هستید متفاوت میبینید. با آنان درتضاد را که خود رقابتی در دیگر هایکاندید با چگونه شما

از  شما اگر  ، دیگر سوی از داشت. خواهدن انتخاب یک برای راهی هیچ دهندگان رای بنابراین ، اجتماعی سخن میگویند امنیت

خواهند  روشن بسیار یانتخاب دهندگان رای  پس ،نمیکنندرا شما این کار رقیبان وی حمایت میکنیدخاص صنعت برای مالیات کاهش

 E ضمیمه کرد خواهد کمک در توسعه یک مقایسه روشن شد خواهدآن به تفصیل بحث  در مورد که بعدا پیام، جدول کردن پر داشت.

 . کند می فراهم اینکه چگونه مقایسه ای شفاف با رقیب خود ترسیم نمایید مورد در اندرزها از برخی نیز

 

 پیام باید شفاف باشد و از صمیم قلب برآید

 موارد از بسیاری در. از آن استفاده می کنند استفادهدرک کرده و  راحتی به دهندگان رای که منتقل شود یزبان به باید شما پیام

یا  دهندگان رای یا که فنی کلمات از ، هستند هوشمندآنها  چقدر که دهندگان رای دادن قرار تاثیر تحت برای خواهند می سیاستمداران

 که آنچه درک که مردم رای دهنده برای  خواهید نمی شما. ندارند استفاده کنند آنها برای واقعی معنای هیچ یا و کنند نمی درک راآن 

 میکنید مجبور به کار شوید. صحبت درمورد آن شما

واقعی  چیزهای مردم، مورد در˓انتزاعی  های ایده توصیف برای. است بهتر بسیار دهندگان رای ذهان درا بصری تصویر یک ایجاد

 ."اقتصادی سیاست" مانند ، صحبت کنیدزندگی  وشرایط

کلی کسانی ر ا که دنبال افکار  طور به دهندگان را به دست می آورند رای قلب به که سیاستمدارانی و است احساسی بیزنسی سیاست

حزب و کاندیدای خود را رها کرده و یا هوش  فکری مبنای باید شما که نیست معنا این به این شکست میدهند. رای دهندگان هستند

 به را خود مبارزاه پیام برای اصلی های کنید که ارزش پیدا راهی باید شما که است معنی بدان اینبگیرید. دست کمرای دهندگان را 

هستند درک  ره مواجهبا آن به شکل روزم آنها مشکالتی را که شما که کنید روشن را این نکته و گره زنید دهندگان رای ارزشهای 

 .میکنید

 

 پیام باید هدفمند باشد

 در است،پس کسی هر انتخاباتی شما متوجه صحبت با مبارزه پیام اگر" دهندگان، رای دادن قرار هدف: سوم قدم" در که همانطور

 دو هر باشند و می متفاوت نمیدهند رای شما که به کسانی میدهند با رای شما به که افرادی. کند نمی صحبت کس هیچ با آن واقعیت،
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. ساندراحتمالی اتان ب کند و پیام شما را به حامیان تعیین ها را تفاوت این باید شما انتخاباتی همبارز. دارند مختلف های نگرانی گروه

 اگر. ع آنها میباشدمناف دارند که بدانند چه کسی واقعا نمایندهنیاز شفافی و به اطالعات واضح فقط دهندگان رای موارد، از بسیاری در

 به  .نمیشوند شفاف اطالعات ارائه به موفق اغلب سیاستمداران. خواهند داد رای شخص این برای ،را داشته باشند اطالعاتاین  آنها

دادن اینکه به آنها گفته شود بدون زحمت تووضیح  بدون  نحوی یا آن اطالعات را به دهندگان رأی دارند که انتظار آنها رسد می نظر

 .محاسبه نمایند گوید می سیاستمدار چیزهایی را که به آنها همه

 

 پیام باید بارها و بارها  تکرار شود

 شما پس˓برای کاندیدای شما می کند  دادن رای به متقاعد هدف را دهندگان مورد پیامی رای هنگامی که شما تشخیص دادید که چه

شما  اینکه خاطر به تنها  دهندگان رای نیست بدان معنا این. کنید  تکرار را پیام همان که به دست می آورید  فرصتی هر در باید

 ،کنید ثبتت دهندگان رای در را خود پیام برای اینکه صحبت می کنید به شما گوش دهند و هر آنچه را که میگویید به خاطر بسپارند.

را گیج  دهندگان رای تنها شما دهید، تغییر را خود پیام اگر بنابراین، وند.شنباید یک پیام را بارها و بارها به اشکال  مختلف ب آنها

 کرده اید.

 

 : شما به چه دلیل برای دستیابی به این سمت رقابت  می کنید؟ 0برگه اطالعات 

 .رای دهند شما حزب شما و یا کاندیدبه  باید دهندگان رای چرا دالیلی که تمام از لیست یک ایجاد.1

 که باشد سوال این به پاسخ باید ینکاندیدای خود بنویسید.ا مورد در کوتاه ای بیانیه باال، از دالیل ترین کننده قانع انتخاب ، حاال. 1

 "کنم؟ حمایت شما از بایدمن  چرا" " و؟رقابت هستید حال در سمت  این برای شما چرا"

 دقیقه یک از کمتر در بیانیهتمام کردن   به قادر باید شما. بخوانید خودکافی برای  زماندر  و بلند صدای با بیانیه را این ،حاال.  1

 .کوتاه کنید را خود پیام باید شما ،طول بکشد دقیقه یک از بیش اگر. باشید

 ای دقیقه ده سخنرانی تمام به دهندگان رای که باشید داشته یاد به. را از آن بردارید طوالنیتوضیحات و جمالت  عبارات گونه هر

 کرد. خواهدتوجه نشما 

 از شخصی تجربه با بیانه خود را شما آیا است؟ صادق و معتبر را آن آیا. تنظیم کنید فوق معیارهای مقایسه با در را خود پیامبه . 7

 شما اگر بود؟ خواهد مهم شما هدف مورد دهندگان رای برای که میکنید صحبت چیزهایی مورد در آیا ؟ ی کرده ایدپشتیبانخود  گذشته

 توانید می شما که دارد وجود در بیانیه است فایده بی عبارات و کلمات از بسیاری احتماال پس ، دقیقه صحبت می کنید یک از بیش در

 ؟می دهید ارائه  خود اصلی مخالفان و خود کاندید بین به روشن انتخاب یک آیا. کنید حذفآنها را 

 هم هنوز شما .بگیرید نظر در دست داده بودید بار از اولین را که شما بارچیزهایی ای ن ،کنید بازنویسی را خود بیانیه هم اکنون. 1

 رای و مانند اینکه با،را تکرار می کنید بیانیه این بازنویسی و نوشتن شما که همانطور. دارید نگه دقیقه یک زیر را خود پیام باید

 .می یابد بهبود بیانیه شما ˓هستید می در حال صحبت دهندگان
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 : جدول پیام6برگه اطالعات 

 طراحی کرد تا آنها بتوانند پیام خود را هاکاندید به کمک را برای زیر تمرین Paul Tully  پل تلی آمریکایی سیاسی استراتژیست

 جعبه."نامید پیام جعبه" تمرین را اواین. کامل  بیندیشند انتخاباتی خود به طورشیوه شناسی و های کرده و در مورد استراتژی طراحی

برای پاسخ  را آنها چگونه بلکه ،بگویند انتخاباتی مبارزه طول خواهند در می کنند چه تعیین کمک میکند که  تنها نه هاکاندید به "پیام

 خود آماده می کند. مخالفان به

 جدول زیر را بر روی یک تکه کاغذ بزرگ یا مقوا ترسیم کنید:

 جع به خود چه می گویییمما را  ما راجع به آنها چه می گوییم

 آنها راجع به ما چه می گویند آنها راجع به خود چه می گویند

 

 حاال در هر کدام از این خانه ها تا حد ممکن اطالعات وارد کنید.

 ما راجع به خود چه می گوییم؟

 رای خواهد می انتخاباتی که کمپین مثبت چیزهای تمام با ربع جدول می کنند؟این چگونخ تعریف را خود انتخاباتی کمپین و کاندید

 میدهید. قرار 1 برگه اطالعات در را شما که است اطالعاتی عمدتا این.است شده پر بدانند شما کاندید درباره دهندگان

 ما راجع به آنها چه می گوییم؟

 می انتخاباتی که کمپین منفی چیزهای تمام با جدول ربع ؟اینمی کند تشریح را شما  مختلف مخالفان چگونه شما انتخاباتی کمپین

 است ممکن شما .است شده پررای  دهند  آنها به بایدن دهندگان رای چرا که ییلدال شما بدانند و مخالفان مورد در دهندگان رای دخواه

 .چه هستند آنها بدنید حداقل باید شما اما ، مستقیم نگو یید به طور را چیزها این

 

 گویند؟آنها راجع به ما چه می 

 را خود انتخاباتی مبارزه و کند و مشاهده اصلی مخالفان نظر نقطه کاندید و کمپین شما را از باید انتخاباتی کمپین˓جدول  ربع این در

 رای از دید آنها چرا و را شما بدانند وچرا کاندید دهندگان درباره رای که چه چیزهایی را خواهند مخالفان می.شد خواهد آغاز را خود

 ؟نباید برای کاندید شما رای دهند دهندگان

 آنها راجع به خود چه می گویند؟

حاال به این نگاه کنید که آنها خود را چگونه توصیف می  مینگرید، خود عمده رقبای  انتخاباتی خود از دید به کمپین شما که همانطور

 کاندیدای شما رای دهند؟به  نباید دهندگان چرا رای˓شما  مخالفان نظر از نقطه . کنند
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 و کاندید دو هر انتخاباتی توسط مبارزه طول در تواند می احتماال که را چیز همه باید پیام کامل جعبه شده باشد، انجام درستی به اگر

مطالبی که به شکل تلویحی گفته می  یا و بماند ناگفته است ممکن که است چیزهایی شامل این.گفته شود ترسیم کند  عمده رقیبان تمام

 تجربه فاقد شما مخالفانبه شکل تلویحی شما گفته ای که  ،هستید تر تجربه با یکاندید شما که دیگوی می شما اگر مثال، برایشود. 

یا اگر به عنوان مثال آنها می گویند  .هستند فاسد شما مخالفان کهتلویحا بگویید  توانید می شما ،هستید صادق شمااینکه  گفتن با. هستند

 شده اعالن چه ˓آنها اتهامات به چگونه شما که به تحصیالت  اهمیت می دهند آنها تلویحا گفته اند که شما به تحصیلت اهمیت نمیدهید.

 ؟ دهید می پاسخ ˓چه ضمنی باشند و

 یاد به.است به خود دید منفی و مثبت به شکل را خود مخالفان دیدن و خود مخالفان نقش در خود دادن قرار اوقات مشکل اغلب در

 رای که است این واقعی سوال. باشد درست آن که نیست معنا این به گویند آن رامی شما مخالفان اینکه خاطر به فقط باشید، داشته

آنها   اطالعات است ممکن دهندگان آنها می گویند پاسخی نداشته باشید رای برای آنچه شما خواهند کرد؟اگر باور چه چیزرا دهندگان

 .بپذیرند حقیقت عنوان را

یا  و حمله کنند شما به آنها اگر.داشته باشید شما مورد در مخالفان ممکن اتهامات به پاسخ که است این تمرین این از دیگری مهم بخش

 بگنجانید؟می توانید پاسخ خود را  چگونه پیام، های جعبه از کنند یکی سرزنش  چیزی برای شما را

 

 افزایش اعتماد رای دهندگان به شما و کاهش اعتباررای دهندگان به مخالفان   –اعتماد سازی 

آنچه در نهایت  که فراموش نکنید باید شما ، میدهید توسعه خود با مخالفان تضاد آن را و گرفته نظر در را خود در حالیکه شما پیام

 رای که خواهید می شما دیگر، عبارت به.شما مخالفانتا به  مورد هدف به شماست بیشتررای دهندگان اعتماد خواهید می شما

 .دارد وجود امر این تحقق برای راه دو. و به شما رای دهند ی بهترببینند کاندید عنوان به را مورد شما دهندگان

 است ممکن شماببرید. دهندگان باال رای چشم در را خود و چیزهایی بگویید که اعتبار دهید انجام کارهایی  توانید می شما اول اینکه  

 می شما ،اینکه  دوم. دیده انجام مسائل بر روی محبوب موضع گیریهای و خود مثبت های ویژگی روی بر تمرکز با را کار این

 کردن آنچه را کهآشکار  با را کار این است ممکن شما.دهید کاهش دهندگان رای چشم در را خود مخالفان اعتبار کنید، سعی توانید

 .دیده انجام مسائل مورد در مخالفانمنفور های بر شمردن موضع گیریهای یا ومیبینند  مخالفان منفی های ویژگی عنوان دهندگان رای

 مبارزه  دوره طول در شما اغلب مواقع به این بستگی دارد که در˓ترکیبی که باشد هر در و کنید انتخاب را روشها این از هر یک

 به داشت انتظار توان می و هستید پیشتاز ها نظرسنجی در شما اگر موارد، اغلب در.کنید پیدا موقعیتی چه خودتان را در انتخاباتی

 به توجه جلب و خود مخالفان ذکر بهبهتر است  شما.کنید تمرکز خود اعتبار بردن باال روی توانید می شما پس ،شوید برنده راحتی

با   ˓دهندگان رای نگاه می شود و گریزاندن  منفی بهتر است که خود را  با آنچه که به آن به عنوان مبارزه شماهمچنین  .نپردازید آنها

 مخاطره نیندازید. به خود  ˓خود مخالفان به حمله

 این در.نباشد کافی برای برنده شدن است ممکن خود اعتبار بردن باال ، نظرسنجی عقب می بینید خود را در شما اگر دیگر، سوی از

 معنا این به.دهید کاهش را خود مخالفان اعتبار ،عین حال درو هم  ،برده را باال خود اعتباربخواهید هم  که  است ممکن˓ شما مورد

( در حال بازنده شدن هستید حال به هر شما) ندارید دادن دست از برای چیزی چیز همه آوردن دست وبه مخالفان به حمله با شماکه 

  ( .شوید برنده است ممکن شما)
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 مسایل و پیغام مبارزه انتخاباتی

 این با. خواهید کرد نیست به آن رسیدگی شما مسائلی که از لیستی یا و شما برنامه˓ شما انتخاباتی پیام شد، ذکر باال در که همانطور

 .کند هستند مطرح مهم شما هدف دهندگان مورد برای را که مسائلی کمپین شما باید حال،

 هایارزش در ریشه خوبی به که ثبات با قوی، بزرگ، بلوط درخت یک تنه عنوان به خود انتخاباتی مبارزه پیامبه  است ممکن شما

 دیخواه در مورد آن بحث شما که انتخاباتی همبارز به مربوط مسائل قیاس، این از پس .دارد نگاه کنید شخصی تجربه و کاندیدای شما 

 به .هستند متصل شما پیام درخت تنه به محکم و پایدار بصورتی اما میدهند پوشش وسیعی را منطقه درخت هستند که های شاخه کرد

 این با .دهد پوشش شما مهم است مورد هدف  مخاطبان رایب که را مسایلی از ای گسترده طیف یک باید شما کمپین مشابه، طور

 تلمباری با خود هدفمورد  دهندگان رای کردن  گیج از جلوگیری منظور به و موثر، طور به مسائل این به پرداختن منظور به حال،

  متصل سازید. خود انتخاباتی مبارزه پیام به را مسائل همه باید شما نامنسجم، های برنامه ایده از

 فراهم کار این انجام چگونگی از عالی مثال یک 1881 بوش در سال جورج جمهور رئیس علیه کلینتون بیل فرماندار چالشی کمپین

 :بود ساده کلینتون پیام. کند می

 تغییر برای آمریکا مردم اقتصادی شده است، رکود و اجتماعی رکود منجر به خواهان که جمهوری رهبریت از سال دوازده از پس

 همان وضع قبلی. یا و است. تغییر روشن 1881 سال در انتخاب. هستند آماده

 خدمات اصالح مورد در کلینتون بیل مثال، اگر برای. انجام داد عالی پیام کاری این کمپین به موضوع هر اتصالکلینتون در  کمپین

 رفاه اقتصاد، پرورش، و آموزش مورد در کلینتون ادامه همین وضع؟اگر یا و تغییراین وضعیت سوال این بود می گفت، درمانی سخن

 وضع. همین یا و تغییر ، همین بود سوال میکرد، صحبت دیگری چیز هر یا و اجتماعی

 کتابچه این در شده مطرح های توصیه و همخوان بود را خوب پیام یک معیارهای همه با کلینتون پیام استراتژی که است ذکر به الزم

 :مثال برای. ریزی برای کمپین را اجرا کرده بود برنامه راهنمای

 تشنه حقیقت، در آمریکا، مردم که داند نشان تمرکز های گروه و سیاسی های سنجی نظر. بود استوار جامد تحقیقات بر کمپین پیام

 تغییر بودند

 به و داد، نشان خواهان تضاد را جمهوری و بوش در مقابل ;بود مهم دهندگان رای اکثریت برای معتبر، و و صادق کوتاه، پیام

 کرد. آمریکایی ها صحبت قلب با وضوح

 آنها به خواه جمهوری های سیاست که میکردند احساس که متوسط طبقه و کارگران ;ناهمگون طراحی شده بودپیام برای مخاطبان 

 نمیکند که پیشرفت کنند. کمکی

 ممکن تکرار کرد. فرصت هر را در" همان وضع، یا و تغییر" پیام، همین او.مداوم ماند طور به پیام بر سر کلینتون بیل

 گزینش مسئله
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 مشکالت مانند پرداختن دارد، به نیاز که است شرایطی یک مشکل.مسئله قاطی نکنید  یک را با  مشکل یک که است مهم این

 و پرورش و آموزش در گذاری سرمایه افزایش مانند مشکل است، یک جزئی برای حل راه یا حل راه یک ˓یک مسئله .اقتصادی

 اقتصاد. مربوط به مشکالت به پرداختن برای تجارتهای کوچک

 خاطر ایدب دارد که وجود مهم چیز دو ˓بپردازید کمپین خود به مسائل ˓خود پیام طریق از نظرمیگیرید که در شما که همانطور

 مورد در بهتری موقعیت اکاندید کدام دوم، ؟ است مهم شماهدف  مورد دهندگان برای رای خاص موضوع این چقدر اول،. بسپارید

 مسائل نیست، و مهم دهندگان رای برای که میکنند تمرکز مسائلی روی یا هاکاندید اوقات، اغلب دارد؟دهندگان  رای ازنظر مسئله این

 موقعیت یا و اعتبار از مشخصی با مقدار توانند رقیبان آنها می که تمرکز میکنند مسائلی روی بر یا و ، میگیرند تررا نادیده مهم

 .ادعاکنند  مسئله این مورد در بهتری

 دهد. می نشان را نکته این زیر تمرین

 : تعیین جایگاه و اهمیت مسئله5برگه اطالعات 

تبدیل شوند در نظر گرفته  آینده انتخاباتی مبارزه در به عواملی است ممکن که مسائلی ده به توجه با را خود کاندیدای که کنید فرض

 استفاده کدام؟ اما از آنها هستید، موردسه  یا دو تنها روی تمرکز مایل به شما خود، انتخاباتی مبارزه تمرکزروی حفظ منظور به. اید

 .کند کردن کمک انتخاب در شما به است ممکن گراف نوع این از

 Cمسئله  ٬( به ترتیب اهمیت رای دهندگان مورد هدف خود ) اعداد کنار جدول(.در این مثالJتا  Aرتبه بندی ده موضوع ) ٬اول

 دنبال کنید. به ترتیب اهمیت را به ترتیب Iو  G‚GJG‚GAG‚GHGBG‚مسائل  ٬برای رای دهنده گان مهم تر است

 اعداد)این مسائل را به خوبی انجام میدهد در مقایسه با بزرگترین رقیبان شما کاندید شما چگونه منظوراینکه به مسائل بندی رتبه دوم،

مسائل به  و پس از آن ‚خواهند بود که به مسئله  بهترقادر کاندیداها  که باورند این بر دهندگان رای ٬. دراین مثالجدول( پایین

JGAGIGBG‚GHG‚GCG  بپردازداهمیت به ترتیب  ‚و. 

 

 

 موقعیت اهمیت مسائل
A 5 8 

B 2 6 

C 10 2 

D 4 1 

E 6 5 

F 8 3 

G 9 10 

H 3 4 

I 1 7 

J 7 9 
 باید مثال. دهید قرار جدول مختلف های ربع در آنها را طرح کنید،است  شده داده نشان نمودار در که همانطور مسئله را ده این حاال،

 باشد: زیر نمودار به شبیه چیزی

 خیلی مهم/موقعیت خوب خیلی مهم/ موقعیت ضعیف
13                  C 

9 
8                                F 

 
                                                  G 

7                      J 
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6                                           E 

5 
4        D 

3                                      H 
2 
1 

0         1       2       3         4         5 
 / تر کم اهمیتموقعیت ضعیف/ 

                        A 
 
 

       B 
                I 

        6      7      8       9         10 
 تر / کم اهمیت/ موقعیت خوب

 

 Jو  ‚کاندیداها باید روی مسائل  ٬این مثال در. تمرکزکند گیرند می قرار راست سمت فوقانی ربع در که مسائلی روی باید کمپین شما

تمرکز کنند. مخاطبان مورد هدف بر این باورند که این مسائل مهم هستند و آنها معتقد هستند که کاندیدای شما در بهترین موقعیت 

 برای رسیدگی به آنها است. 

 شما کمک نخواهد ایخیلی به کاندید( موقعیت خوب/ اهمیت کمتر) راست قرار دارند  پایینی سمت ربع در مسائلی که روی بر تمرکز

 نباید شما صدمه ای نمیزند، امسائل،به کاندید این روی بر تمرکز چه کرد زیرا مخاطبان مورد هدف به آنها خیلی اهمیت نمیدهند.اگر

 مورد هدف به آنها اهمیت نمی دهند را هدردهید.  مخاطبان که  چیزهایی مورد در کردن منابع ارزشمند صحبت

 اگرچه. هستند خطرناک خیلی واقع در( موقعیت ضعیف/  مهم بسیار)قرار دارند چپ باالیی سمت درربع مسائلی که روی بر تمرکز

 بیشتری وجود دارد که کاندیداهای احتمال که باورند این بر آنها در عین حالهستند، مهم آن مسائل مخاطبان مورد هدف نظر در

کمپین شما توجه رای  ٬صحبت میکند ‚و  Cمسائل  مورد هر زمان که کاندید شما در ٬بنابراین. دیگربه آن مسائل بهتر بپردازند

 میکنید.  خود به حریف صرف کمک کردن را خود منابع شما دیگر، عبارت به. شما جلب میکند حریف قوت نقاط را به دهندگان

 نقطه از. دربرابرمسائل تغییر دهند موقعیتشان مورد در را دهندگان رای ذهن است ممکن که باورند این بر اشتباه به اغلب داوطلبان

مسائل  روی تمرکز بحث برتراست که  آسان بسیار ;است دشوار ای بسیار مسئله هر مورد در دهندگان رای ذهن تغییر روانی، نظر

 تالش صرف را خود کمیاب منابع کاندید شما  باید چرا باال، مثال در. تغییرداد به جایی که کاندیدای شما در موقعیت خوبی استرا 

موافقت  توجه ‚مورد مسئله  در کردن صحبت با  تواند می بالفاصله او که زمانی ˓کند  Cمسئله  مورد در مردم اذهان تغییر برای

 امیزی راجلب کند؟

 پیام توسعه و شناختی جامعه پژوهش

 مثال، برای.استوار باشد تحقیقات بر اساس باید آن، تحلیل و تجزیه و دهندگان رای دادن قرار هدف مانند کمپین شما، پیام توسعه

شما موقعیتی که  و مسئله هر نسبی اهمیت مورد در نباید بنشینید و شما باال، مانند ، مسئله را پرمیکنید نمودار یک شما که زمانی

 بیاید.نظر سنجی  اطالعات از باید شما بندی رتبه است، ممکن ˓اصال ˓اگر.بزنید حدس نسبت به آن دارید

 چرا شما باید . کنید استفاده کمپین شروع از قبل خود انتخاباتی مبارزه پیام تست برای شناختی جامعه تحقیقات از باید شما همچنین،

 های گروه بود یا نه صرف کنید؟ خواهد موثر آن آیا اینکه دیدن برای آن آزمایش بدون پیامی رسانی اطالع برای را دالر هزاران

 ارائه کنند.شما  انتخاباتی مبارزه پیام تست براینظرسنجی  بهترین جایگزین است ممکن ˓بدون هزینه زیادی ˓تمرکز

 

 پیام در ایستادگی

 ˓کنید فرصتی استفاده هر در پیام را این که است مهم آن  ˓متقاعد کننده را گسترش داده اید موجز، یک پیام روشن، شما که هنگامی 

 پیام" نامیده میشود. در ایستادگی" این .انتخاباتی منحرف شوید مبارزه طول در آن از نه اینکه 

میکنید  استفاده شما روشی که هر که است این مهم .بحث میکنیم دهندگان رای با تماس مختلف های روش در مورد ما˓ بعد فصل در

 با تماسشیوه  از یمتفاوت نوع از استفاده را با شده داده منتقل پیام ٬دهندگان رای با تماس شیوه نوع یک اغلب .پیام باشد دارای یک
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 و بروشور در شده ارائه تواند پیام می ثانیه ای تلویزیون سی پیام بازرگانی مختصر مثال، یک عنوان به.کند می تقویت ٬دهندگان رای

 احتمال کمتری وجود دارد که  شما ،خود دهندگان رای با تماسشیوه های   تمام در پیام همان از استفاده با .تقویت کند را مطبوعات

 که می شود گفته اغلب. دشنیده اند تقویت کنی آنچه را که  و اشتباه بیاندازید کنند به توجهبه پیام  کمتر است ممکن که دهندگانی رای

 .تا ملکه ذهنشان شود بشنوند بار تا هفت را پیام همان باید دهندگان رای

پاسخ  شما میکشند. اگر "پیام از به خارج شدن" کمپین را و شما که گویند می یا و میدهند انجام را چیزی اغلب مطبوعات یا مخالفان

 خواهد صحبت ˓خواهد می شما حریف مسائلی که  مورد در اما میخواهید صحبت کنید ، مسائلی که مورد در شما نمیتوانید دهید،

آن  به میخواهید که پیغامی و مسائل مکالمه را به سرعت سپس به اما پاسخ دهید اتهام گونه هر به باید شما موارد، اکثر در.شد

 بپردازید انتقال دهید.

 اغلب˓طرفداران  با صحبت از پس˓ سیاسی فعاالن و هاکاندید. نکنید دفن حد از بیش اطالعات پیام را زیر شما که است مهم همچنین

 است ممکن هم که هنوز عادی را دهندگان هیچکسی نباید رای .خواهند می یبیشتر اطالعات دهندگان رای که باورند این بر اشتباه به

 می بیشتری اطالعات خود حزب یا رای دادن به کاندید از قبل مجاب شده اند وبرای احتماال که با حامیانی ˓باشند شدن متقاعد به نیاز

 در اصلی را نکات باید شما اما تامین کنید به صورت مقاالت بیشتررا عاتاطال به نیاز این توانید می اغلب . شمااشتباه بگیردخواهند 

 پیام را به ˓باز هم باید شما ˓بعالوه .خالصه کنید ˓میکند اول ارائه جمله در را پیام که  ˓مطبوعاتی منتشر شده صفحه مصاحبه  یک

و تا پیام را  ;تر کنید خالصه سر تیتر به خود جلب می کندکیفیت باال که توجه رای دهندگان را با عکس و  با قطعه ای  با ادبیا ت

 اطالعاتکسی  اگر. شما خواهد بود. دهندگان رای با تماس  روش  ای از عمده بخش ادبیات این انتقال نداده اید آنها را رها نکنید.

به تفصیل توضیح خواهیم داد که   ما. نسخه منتشر شده مطبوعاتی یا برگه اعالن موضع را به او  توانید می شما ˓می خواهدبیشتر

به تعداد هر چه بیشتر  موثر طور به را خود پیامچگونه  که است این مهم نکته اما ،کنید   ایجاد کیفیت با چگونه می توانید ادبیات

  انتقال دهید. مخاطبان مورد هدف 

 

 توسعه برنامه تماس با یک رای دهنده  –قدم پنجم 

 که گیریدب تصمیم که است این بعدی گام: گفت دیخواه چه و کرد دیخواه صحبت با چه کسانی که گرفت تصمیم شما که هنگامی

 ؟منتقل می سازید دهندگان رای به را خود انتخاباتی پیام چگونه شما دیگر، عبارت به.آن: آن مطالب را بیان کنید چگونه

 روشها درهمه که وجود دارند مهم نکات از برخی کنید، نگاه دهندگان رای برای دسترسی به مختلف را های روش  شما اینکه از قبل

 و پول زمان،نظر  از هزینه چقدر روش هر که کنید تعیین باید شما که که معنی بدان محدود است، منابع قاعده اول. شوند می اعمال

 مختلف منابع از استفاده با کار همان توانید می اغلب شما که معنی این به است، هاروش و منابعتبادل پذیری  دوم.دارد  نیروی انسانی

آوردن آنان به پای صندوقهای  و حامیان شناسایی ، دهندگان رای کردن قانع در روش هر گذاریریاثمیزان ت نهایت، در.دهید انجام

به  دهندگان رای کشاندن جمله از ، کرد ریزی برنامهانتخاباتی پیشاپیش  مبارزه از مرحله هر برای که است مهم این.رای برا ی شما

 .انتخابات روز درپای صندوقهای رای 

 

 محدود منابع قاعده

 این رساندن انجام به برای اساسی منبع سه مبارزه همه و است ارتباطات فرایند یک سیاسی کمپین شد، گفته قبل در که همانطور

 این ترفند در اینجا ترکیب شوند و نامحدودی با هم راههای  از توانند می منابع این .مردم و پول زمان، - اختیار دارند  در ارتباط

 برای خواهید می شما.استفاده کرد را انتخاب کرد و از هر سه منبع به بهترین نحو ممکن  ممکن ترکیب بهترین انتخاب برای است

 .بگذارید دهندگان رای روی بر را تاثیر که صرف میکنید بیشترین پولی مقدار هر و داوطلبانه ساعت کار هر
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 شما منابع که باشید داشته یاد به به شکلی حیاتی مهم است که ، انتخاباتی در کمپین دهندگان رای با تماس بخش ریزی برنامه در

داوطلبان برای   بیست شما که هنگامی.دیگر ندادن کاری انجام تصمیمی است برای کاری انجام هر برای تصمیمی هر.  است محدود

خود را  پول صرف شما که هنگامی.برقرار کنند تلفنی های تماس همزمان توانند نمی داوطلبان بیست این بیانیه در اختیار دارید، پخش

صرف شده برای خوش و بش با  زمان. دیندار برای پست کردن کردن خرج برای پول شما ،ی میکنیدتلویزیون صرف برنامه

 – بودجه بندی کرد مردم و پول زمان، است که برای هر سه منبع مهم .است منزل بهمنزل  رفتن ازدست رفته برای زمان ˓خریداران

 خواهید می شما.به شکل مٍور استفاده شده است  منبع سه کهاین و -که به آنها احتیاج دارید داشته باشد  زمانی را آنها به شکلی که شما

 می کنید. استفاده منابع این از کمی تعداد از تا حد ممکن که حالی دربگذارید   دهندگان رای روی بر را تاثیر بیشترین

 

 روشها و تبادل پذیری منابع

 تصمیم شما کنید فرض.کنید مشابه استفاده هدف به رسیدن برای مختلف های روش و منابع توانید می اغلب شما که باشید داشته یاد به

 توانند می اعتماد قابل داوطلب هزار ی آن روز یک فردا .خود دارید برای دهندگان رای10,000 کردن متقاعد به نیاز که گیرید می

 تعداد اما پول، بدون زمان، بدون) کاندید برای را خود رای هر کنند متقاعد دهنده را رای 13 بروند به ازار ی هر نفر منزل به منزل

 آینده روز 133 در طول˓رای دهنده در روز 13˓رای دهنده  10,000 با شخصا توانید می شما به تنهایی، (.افراد داوطلب از زیادی

 گونه هر نفر بدون  10,000  با تمام فردای آن روز توانید می شما کنید.یا صحبت( زمان از زیادی مقدار اما مردم، بدون پول، بدون)

 بون صرف مردم، بدون) هزینه دارد زیادی مقدار شما این شکل برای . برقرار کنید تماس یتلویزیونیک تبلیغات  پخش با کمکی قفط

 (.هزینه صرف اما˓ وقت

 شما اول به این.تعویض هستند قابل روشه چگونه و منابع نشان میدهند که آنها اما بودند، کمی اغراق آموز هایی نمونه ها این

شما در  برای بسیاری های راه کدام یک ازکه  دریابید سپس اینکه و رسانید انجام به خواهید می نیازدارید که بدانید چه چیزی را

 خاطر اینبه . کنید پیدا را دیگری روش توانید می اغلب شما رسد، نمی نظر به ممکن روش یک اگر. است بهتر هدفتان رسیدن به

 کند نمی جمع آوری  را نیاز مورد هزینه اغلب ندارد شده نوشته برنامه یک که یکمپین. میباشد ضروری کامال ریزی برنامه که است

 .می سازد میل و حیف را خود زمان و داردن ش رانیاز مورد داوطلب ،

 

 کارایی فرد تماس گیرنده با رای دهنده 

 ،مورد هدف دهندگان رای کردن متقاعد - رساند انجام به مختلف درجات به راچیز سه تواند میفرد تماس گیرنده با رای دهنده  هر

تالش فرد تماس گیرنده با رای دهنده را مشخص می  اثربخشی مختلف درجات این شما به صندوق. رای آوردن و حامیان شناسایی

 وظایف را به انجام می رسانند. این سه هر ترکیب می شوند، که هنگامی که، کند انتخاب را روشهایی کمپین یک که است کند. مهم

که  رای دهندگان مورد هدف ساختن گروه متقاعد برای از این پیام که است مهم ،داریدموثر و مختصر روشن، پیام یک شما که حاال

  شما چیست و نیازدارند که آن را بارها وبارها پیام که دارند بدانند نیاز دهندگان رایکند. استفادهاست  انتخاب کاندیدهای شما بهترین

داد ارتباط برقرار  خواهند نع کنند با مردمی که برای شما رایبا پیام قا بارها و بارها باید شما.بشنوند تا اینکه در آنها تثبیت گردد

 . کنید
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 را دهندگان رای توانید نمی دیگر شما می شود زمانی فرا میرسد که  که نزدیک خود پایان به انتخابات دوره در حالیکه نهایت، در

 شما حمایت کاندید از که افرادی دسته آن که که شدن از این شود مطمئن صرف باید شما های تالش و آید می به تساوی عنوان متقاعد

 کردند در پای صندوق رای برای رای دادن به کاندیدای شما حاضر می شوند.

و اینکه چه کسانی از طریق تالش فرد  کند می حمایت را شما که تشخیص کسانی برای ییها راه باید شما کار، این انجام منظور به

 ستبایمی شما˓ انتخابات فرا رسیدن روز از قبل ˓خوب.  تماس گیرنده با رای دهنده برای حمایت از شما متقاعد شده اند  داشته باشید

به آنها  آنها کوتاه در زمان بسیار چگونه د کهبدانی که است مهم همچنین این .میکردید خود حامیان شناسایی صرفکافی  زمان

 دسترسی پیدا کرد.

 هستید و به نفع کاندید بهترین شما که است شما موردهدف دهندگان رای کردن قانع جهت در شما انتخاباتی های تالش از بسیاری

 هدف، تعیین پژوهشها، تمام -اید  داده انجام کارهایی را که تا کنون همه.به شما رای دهند بروند و رای های صندوق آنهاست که پای

 ساده که دیبگیر تصمیم باید حاال شما. است رسانده نقطه این بهرا  شما - متقاعد کننده پیام یک توسعه و مخاطبان دادن قرار هدف

 ندارد که ای فایده. برای شما کند  دادن رای به متقاعد را تا  بتوان آنها گروه بزرگ چیست این با ارتباط برای برقراری راه ترین

 .دانند نمی آن مورد در چیزی دهندگان رای در حالیکه عالی داشت  پیامی

بشنوند  احترام مورد مدنی سازمان ازیک آنها اگر.مختلف بشنوند منابع از به این شکل متقاعد  میشوند که پیامی مشابه را اغلب مردم

 و ،را ببینند کننده متقاعد انتخاباتی مبارزه ادبیات برخی  ، ˓ببینند که شما از منزل به منزل دیدارمیکنید ˓خوبی هستید کاندید شما که 

می دهند.  رای کاندیدا را به خاطر میسپارند وبه وی زیاد احتمال به آنها ،بخوانند روزنامه در در طرفداری از شما مطلوب ای مقاله

 که اطمینان مییابد شده، سازماندهی خوبی به و اقبال سپرده شود. یک کمپین بخت روشهای ارتباطی نباید به دست این از کدام هیچ

قوی تر از  زمان هر در را خود پیام که طوری به منتقل میشود تماس هر در مشابه پیام همان و افتد می اتفاق تماس روشهای این تمام

 گذشته می سازد. 

 

 به صندوق رساندن رای ها

 به انتخابات خود کنید که شما بهترین کاندید هستید ولی آنها روزمورد هدف  مخاطبان متقاعد کردن صرف ماهها  مثمر ثمر نیست که

 باید آنها.نیست مهم تنها ی آنها رای یک که کنید می احساس اغلب دهندگان رای.ی برای رای دادن به شما نروند را های صندوق پای

ساده  یادآوری می تواند یک اغلب.است مهم شماحمایت آنها از کتاندیدای  مجموعه ای بزرگتر هستندو اینکه از بخشی آنها که بدانند

 .باشد کافی حاصل کردن از رای آنها اطمینان برای تواند می که - ادبی قطعه یا و تلفنی تماس یک یا - باشد

 آن از واقع، در .است شده به آن نگاه انتخاباتی مبارزه در ای جداگانه فاز عنوان به اغلب"  برای "به پای صندوق رای بردن"   تالش

 کار و کسب یک با سیاسی را مبارزه شما اگر.نهایی در جهت هر چیز دیگری که کمپین میسازد نگاه کرد مرحله عنوان به باید

 است روزی تنها انتخابات روز آن از وپس دهندگان، رای به کاندید فروش مورد، این در محصوالت خود را می فروشد مقایسه کنید،

 محصول خرید" به انگیزه کافی اندازه به دهندگان رای که است این مهم.را داشته باشد فروش محصول توانید روزمی آن در شما که

 مبارزه در "به پای صندوق رای بردن" ویژه بخش به و انتخاباتی مبارزه برای مهلت آخرین .روز داشته باشند یک در آن" را شما
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برای شما  یدوم شانس هیچ نه یا و را بکنید نهایی باشید که تالش آماده چه شما. است انتخابات روز در پایان زمان اخذ رای انتخاباتی

 .داردن وجود

با هم   مهم "به پای صندوق رای بردن" میتواند به شیوه های مختلف به انجام برسد اما شیوه های مختلف در یک عامل تالش برای این

 قابل حمایت کاندید که مناطقی در. که با چه افرادای ارتباط برقرار شده است  مطلع باشد  انتخاباتی اینکه کمپین – متفاوت هستند

 که خواهید دانست شما.نیست حامیان شناسایی ضرورتی به – به او رای میدهد نفر شش دهندگان رای ده مثال از هر – توجهی دارد

 ˓اطمینان یابید که آنها به پای صندوق رای می روندو  انتخابات یاد آوری کنید هر چه تعداد بیشتری رای دهنده را در مورد روز

 کاندیدای شما اکثریت آرا را کسب خواهد کرد.

 همه به عبارتی کشاندن کرده یا سازماندهی خوانده شده دهندگان رای "کورکورانه کشاندن" که آنچه را توانید می شما˓ زمینه این در

 آن در که مناطق این در.خواهند کرد حمایت را که آنها چه کسی دانید می آیا شما اینکه گرفتن نظر در بدون رای های صندوق پای به

یادآوری  انتخابات روز مورد در دهندگان را تابلو هایی را برپا کند تا رای تواند می کمپین انتخاباتی˓ است قوی بسیار حکایت احتمال

آنجایی که میتوانند با تعداد بیشتری  از رای دهندگان تماس تلفنی تا  که بخواهند  است ممکن آنها.رای دادن کند به  تشویق و کرده

 بگیرند.

شما  دانید می که دهندگان رای از دسته آن بهتر است که  تنها به  شما ، حمایت قوی کمتر میباشد احتمال  آن در که دیگری مناطق در

 صرف تالش برای" به پای صندوق کشاندن " زمانی راپیشاپیش قبل از  که است مهم رو این از.یادآوری کنید میکنند را حمایت

 از لیستی یا و داده  پایگاه یک شما که حمایت خواهند کرد بکنید. هنگامی خوبی به را شما  دهندگانی که رای آن دسته از شناسایی

 از قبل درست کوتاهی مدت در را آنها با ارتباط برقراری وسایل و شما منابع که است این مهم اید، داده توسعه خود را حامیان

 با حامیان از اینکه چگونه بینانه واقع  برنامه ویک نیروی انسانی کافی  و پول کافی، وقت بنابراین مهم است. انتخابات داشته باشید

 برقرار میکنید داشته باشید. ارتباط خود

 

 هویت  رای دهندگان 

 ازبسیار حامیان از دقیق لیست یک داشتن بر رای دهندگان  متکی "برای به پای صندوق کشاندن"  تالش از زیادی بسیار مقدار چون

 به نیاز شما. میکنید شناسایی انتخاباتی مبارزه آغاز در حامیان خود را  چگونه بدانید که است مهم انتخابات است، روز از پیشتر

به آنها برای به  شما کنید،می برقرار ارتباط آنها با فقط شما اگر حال، این بادارید.  خود دهندگان رای کردن متقاعد برای منابع صرف

 اگر را خود شانس توانید می شما.نباید درآن وارد شوید شما ی باشدقمار یک تواند می این.رای رفتن اتکا کرده اید های صندوق پای

 بکشانید. رای های صندوق پای به را آنها این را دارید که توانایی شما و کنید افزایش خواهید داد متقاعد چگونه آنها را که دانیدب

تمایل دارند  مردم˓ کلی طور میکنند . به  را پشتیبانی کاندید دهندگان کدام  رای تنها با پرسیدن از آنها فهمید که  ممکن اوقات اغلب

  که این شکل  بهدرست کنید " 1-1-1" ساده یک میزان .و می خواهند به شما در مورد افکار خود بگویند شود پرسیده  آنها نظر که 

 کمپین شما با با که همانطورباشند.  "1" مخالف شماره حریف حامیان و" 1" شماره مردد دهندگان رای" ،1" شماره شده تایید حامیان

 از صرف منابع خود را اعظمبهتر است که بخش  شما.آنها را بسنجید حمایت سطح کنید سعی ،است ارتباطدر حال   دهندگان رای

 .کنید خودمورد هدف   مخاطبان در" 1" شماره  دهندگان رای تعداد
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 را سطح و آنها نگهداری و رجوع به داده های  هایی برای  روش بهتر است  شما شناسایی میکنید، دهندگان خود را رای در حالیکه

 قادر شما که ای رایانه داده پایگاه یک بهتراز اینها ، حتی یا و ساده کارت یا ˓فایل یک توانید می شما.پشتیبانی آنها داشته باشید

 .کنید استفاده خود دراورده ودسته بندی کنید و برای نیازهای روز های خود را به   فایل مداوم طور به بود خواهید

گفته  شما مستقیم به طور خود او به اینکه مگر نگیرید نظر در طرفدار کسی. باشد دقیق تا حد ممکن داده پایگاه این که است مهم این

 باعث رنجاندن شما شوند و یا خواهید نمی زمانیکه که تصمیم نگرفته اند و یا از مخالف شما حمایت می کنند موارد مردم اغلب.باشد

کنید تا باعث ایجاد تعصب در آنها بهتراست که گفتن اینکه از کمپین انتخاباتی هستید خودداری  شما ˓دلیل همین به با شما بحث کنند. 

 . است نشوید

 

 نوع فعالیتهای فرد تماس گیرنده با رای دهنده

 را دهندگان رای باد تماس گیرنده مختلفی برای فر شما راههای زمانیکه ˓خاهد بود که مهماین  ذهن، در اطالعات این تمام داشتن با

 :بپرسید از خود را زیر سواالت ˓در نظر دارید

 دارد؟ بر در هزینه زمان مالی و انسانی چقدر .1

 است؟ دسترسی شده دهندگان رای چه به دانید می آیا .1.

 ؟شده اند متقاعد آنها آیا  .3

 رای کاندیدای شما برای را آنها که شوید مطمئن از اینو را حمایت میکنند  اکاندیدی شم آنها که آیا بیابید تواند می .آیا 7.

 ؟میدهند

 .میباشد  مختلف درجاتبه  و مختلف معیارهایاین  بر اساس  دهندگان رای با تماس زیر انواع از یک هر

 

 در خانه ها بروشور انداختن 

 از زیادی تعداد.اندازند بردر هر منزل برای هر خانوارمی  شوری درباره کاندیداوبر پخش بروشور زمانی است که داوطلبان

 دهند و به دلیل اینکه شما میدانیدکه منازل در حوزه رای گیری میباشند ، پوشش سریع نسبتارا  بزرگ منطقه یک دنتوان می انداوطلب

 حامیان پس بنابراین  نمی ، دهندگان صحبت رای با داوطلبان .بالقوه قابل دستیابی هستند دهندگان تنها رای در آنجا که دانید می شما

 .بیندازند انتخابات روز از قبل درست از حامیان خانههر  در به برای رای دادن یادآوری یک توانند می آنها اما د،نکن نمی شناسایی را

 

 پخش بروشور

 کارخانه، های دروازه بازارها، این جاها میتوانند  . تجمع زیادی دارنداعالمیه  پخش کند مردم هایی که کمپین شما همچنین میتواند جا

 های خانه در بروشور اندادختن از سریعتر یا تر راحت خیلی است ممکن این که حالی درباشند.  غیره و مترو قطار، های ایستگاه
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یافت میکنند در بروشورهای شمارا که افرادی که یدنیست مطمئن شما اینکه خاطر به است کمتر آناما دایره هدف  ،باشد دهندگان رای

متوجه مسئله خاصی است که دغدغه  فعالیت نوع ایناوقات  اغلب.شما رای دهند کاندیدبه  می یا آو کنند می زندگیحوزه رای   در

 در کارخانه یک نجات مورد در بروشوری را  بخواهید است ممکن شما مثال، برای.در آن ناحیه جمع شده اند که است کسانی 

شده  جمع در محلی که سالمندانسالمندان  جدید مرکز یک ساخت یا مترو، ایستگاه در مترو تعمیر یا و ،پخش کنید کارخانه آن ورودی

 .اند

 

 پست کردن

 شما برای دادن رای آنان به شما ترغیب پیام میتواند در انتقال  پست طریق از دهندگان رای به انتخاباتی مبارزه بروشورهای ارسال

دهندگان بر اساس جغرافیا  رای دادن قرار هدف به قادر است ممکن شما نوع لیستی داشته باشید، به اینکه چه بسته موثرباشد.  بسیار

 خود موضع ترسیم سالمند با شهروندان به مطلبی را توانید می شما مثال، عنوان بهباشید.  (غیره و ،یتجنس سن،) شناسی جمعیت یا و

 بازدارید. متفاوت ارسال موضوعی بر سر خود موضع ترسیمجوان با  مطلبی دیگر را به زنان وکنید  ارسال موضوع یک بر سر را

 .یافت میکنند در حوزه انتخاباتی زندگی میکننددر را شما بروشور که کسانی که دانید می شما به این شکل ،میگویم  هم

 رفتن خانه به خانه

درب رفت وبا تک  به درب آپارتمان، آپارتمان خانه ، به خانه است که دهندگان این رای کردن متقاعد برای راهها ترین موثر از یکی

 پیام ،بشنویدهستند  همه روزه با آن روبرو آنها مشکالتی که هستیدکرد. به این شکل شما قادر یکی به یکی صحبت دهندگان رای تک 

 کاندیداز اینکه  دهندگان رای اوقات اغلب.بسنجید را خود حمایت سطح و آنها بسازید فردی های نگرانی با همخوانی برای را خود

 .آورده اید دست به تالش با کمی فقط  حمایت آنان را  گرفته و شما قرار تاثیر تحتخود را به زحمت ا نداخته و به مالقات آنها آمده   

ی کاندید به آن سر می زنید، شما محالتی که نوع به بسته است. دهندگان رای با تماس گیربرای  وقت بسیار روشی این که است بدیهی

بر این است  فرض با این.صحبت کند هفته در دهنده رای 133 حدود یا و روز در دهنده رای 13 حدودا با تواند می است که منضبط

وقت صرف  دهندگان رای از یک هربا  دقیقه سه از بیشتبلیغ خانه به خانه کرده کرده و  صرف روز در ساعت سه حدود شما که

 از کمتر در را خود پیام انتقال به حاال متوجه شدید که چرا باید قادر شما(. منزلی دیگر به منزلی از رفتن برای زمان کمی با)نکنید 

 دقیقه باشید. یک

و  دهید انجام توانید این کاررا موثر تر می شما از طریق آنها که راههایی هست است، گیر منزل به منزل وقت که رفتن  آنجا از

 ممکن شما. دارد ریزی برنامه و دوراندیشی به نیاز کارها این ،میگویمدیگر بار یک .شوید که طبق برنامه پیش می روید مطمئن

 .داشته باشیدنظر در روشها را این شما تطبیق با شرایط متناسب است

ی تاثیربیشتری  کاندیده اند بنابراین شنید بار یک از بیش را آن که میسپارند خاطر به کاندیدایی را پیام احتمال قریب به دهندگان رای

 این. دهد  افزایش برابر چهار یا سه دو، بهاز یک بار  را خود دهندگان رای با های خانه به خانه خود تماس خواهد گذاشت که بتواند 

به منازل رای دهندگان یک هفته پیش ازسر زدن کاندیدا در محله  کمپین بروشورهایی کار اول به این شکل میتواند انجام پذیرد که 

از طریق  یا و پست طریق از یا توان می بروشور را این. کاندیدا از محله آنان دیدار خواهد کرد که این از حاکیان اسال کند آن
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 دهد می نشان محل حاضر می گردد او در واقعا کاندید که هنگامی و. منتقل کند را هم انتخاباتی مبارزه پیام باید وانجام داد  داوطلبان 

 دهندگان عمل کرده است. رای به خود وعده به اولین

میدهد منتقل می  دهندگان رایبه  بروشوری که  طریق و هم از  را هم کالمیکمپین  پیامو  دیدار کرده ها محله از کاندید ˓سرانجام

قادر  آنگاه ˓کاندیدا به چه کسانی صحبت کرد و چه کسی از قلم افتاد که باشد ثبت این به قادر انتخاباتی کمپین اگر نهایت، در. کند

نامه تماس دیگری فرستاده و در آن قید کند که یا از مالقات با آنان خرسند شده و یا اینکه برای مالقات نکردن آنان خواهد بود که 

  ابراز تاسف کند.

داشت که  اعتماد قابل داوطلب برای اینکه برنامه تبلیغ انتخاباتی منزل به منزل را در وقت الزم اجرا کرد  این است که  راه بهترین

 هنگامی که  کاندید و معرفی ˓در زدن منزال ˓بروشورها  تمام حمل مسئولدرب  همراهی می کند . این شخص  به درب را کاندید

در حال گفت و  دهندگان رای با کاندید که حالی در کند می حرکت بعدی منزل به وطلبدا سپسمنزل را میدهد. درب پاسخ کسی

شده باشد که می خواهد به  دهنده رای یک درگیرصحبت با کاندیدا اگر.شده را به ثبت در می آورد داده پاسخ درهای  تعداد  ،گوست

 باید به حرکت خود برای دیدن جاهای دیگر ادامه دهند.کاندیدا بگوید که آنها  داوطلب است که به  وظیفه ˓صحبت ادامه دهد

 .را باز ی می کند بد پسر نقش داوطلب راه این در 

 تماس تلفنی

 کنید. استفاده و یاداوری آنها برای رای دادن به کاندید خود شناختن حامیان برای˓دهندگان  رای کردن متقاعد برای  توان می از تلفن

 مشارکت دادن آرا حامیان و شناسایی برای اوقات تلفن اغلب. صورت گیرد جداگانه تلفنی هایتماس طی بایدکارها  این از کدام هر

 .تلفنی باشند کوتاه نسبتا های تماس دنتوان می هااین از دو هر. شود می استفاده

 بانک مرکزی، نواحی این.انجام دادتلفن  بسیاری با مرکزی مکان یک از یا و داوطلبان های خانه از یا توان می را تلفنی های تماس

 اجازه باشند که به کمپین جداگانه تلفن خطوط از بسیاری با هایی سازمان یا و کار و کسب اماکن توانند که می ، تلفن نامیده می شوند

 ستادها به بیشتری باشند که  تلفن وطخط توانند می همچنین این خطوط تلفن  . استفاده کنند از آنهاپس از ساعات کاری که  دهد می

 .منظور داده شده باشند این برای فقط

 تواند می کمپین اول اینکه،.خود دارد های خانه از را داوطلبان های تلفنی تماس از بیشتری مزایای  ˓تلفن بانکهای صورت، هر در

 حمایت ،اینکه دوم.است صورت گرفته تماس که شود مطمئن کند و  نظارت تلفن انجام می شود بانک یک که در را تلفنی های تماس

چه  ، بگذارید اشتراک بهتلفنی را  تجربه آخرین تماس که  است مهم اغلب. ها را برقرار میکنندتماس ی کهداوطلبان دیگر از داوطلبان

 .بد چه خوب

 به برخورد کند، فورا مشکالت با تواند می پروسه تماس دارد، فوری برروی  کنترل انتخاباتی کمپین نکته آخردر این مورد اینکه ، و

 کار میکنند استفادهاز آن  داوطلبان دستنوشته ای که برای صحبت با  ˓اوقات گاهی.نظر سنجی فوری دریافت کند و پاسخ دهد سواالت

 به تواند می امر این. سرعت تماس با یک ناحیه را به ناحیه دیگر به بخواهد کمپین ممکن اوقات گاهی یابد. و تغییر باید و کند نمی

 .شود می انجام تلفن بانک یک در راحتی
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 جمله از داوطلبان برای روشنی شده نوشته های دستورالعمل که است مهم این خانه، از داوطلبان تماس و تلفن بانک دو مورد هر در

همچنین  دهندگان گفته شود داشت.دستنوشته ای آسان در مورد آنچه باید هنگام صحبت با رای  وهمچنین تماسها برقراری از هدف

 که بدانند باید داوطلبان. دهندگان رای با جروبحث مانند ،ندبکن بایدهایی نکار چه داوطلبان که دهید توضیح مهم باشد که است ممکن

 خودداری کنند چرا که  دهندگان رای با از جر و بحث وبرقرار کنند  یبیشتر سرعت با ، بسیاری های تماس تا حد ممکن که است مهم

 .تنها کار آنها را کند کرده و نظر رای دهنده را تغییر نخواهد داد

 دهنده رای.نکند معرفی را خود شخص کمپین   که بهتر است ˓کاندیدایی را حمایت میکنند دهندگانی که  رای شناسایی هنگام اغلب

 است تا یک  جستجوی انتخاباتی است. نظرسنجی یک که ورکنندتص آنها اگر بدهد صادقانه یجواب احتمال دارد که بیشتر خیلی

 است.  شده ارائه. F ضمیمه دردستنویس   نمونه

 

 قابلیت دید

 جاده، کنار بیلبوردهای تواند می این .را به سوی خود جذب کند دهندگان رای است که کمپین انجام میدهد تا نگاه چیزی قابلیت دید هر

 کاندید یا داوطلبان اتومبیل ها،دست تکان داد برچسپ روی ها، تیر برق نصب شده بر ها پوستر ، حامیان ها جلوی خانه در تابلوهایی

 برروی هاکاندید نام کلیدی، محله در مسیر رانندگی شده هنگام تزئین خودروهای با خودرو کاروانهای ترافیک در حال حرکت، به

 و انتخاباتی کمپین مورد در دهندگان رای آگاهی بردن باالبه  است ممکن این که حالی باشد. در  غیره و قهوه، شرت،لیوان -تی

 رای کردن قانع ضعیف برای بسیار روش یک این. کند تقویت را انتخاباتی مبارزه پیام تواند می فقط آن ،کمک کند کاندید نام شناختن

 حوزه رای  از خارج در که افرادی.در بر میگیرد مندهدف مخاطبان جای به ای گسترده مخاطبان این کار همچنین.است دهندگان

 در این تابلو هار را  خواهند دید و˓بدهند  رای کاندید برای خواهد نمی یا و دنتوان نمی صورت این غیر در یا و کنند می زندگی

از این شیوه می توان برای یاداوری موثر  ˓میکنند وجود ندارد. معهذا حمایت کسانی که از کاندیدای شما شناسایی برای راهی نهایت،

 رای دهندگان به رای دادن در نواحی که حمایت قوی وجود دارد استفاده کرد.

 اعالم پشتیبانی

 این.کند دیدار خود انتخاباتی مبارزه از حمایت به آنها کردن متقاعد برای تالش در مختلف افکار رهبران با تواند می انتخابات کاندید

کارا .ای باشند جامعه یا و ییگرا مسئله بر مبتنی های سازمان از نمایندگانی یا ها روزنامه ند هیئتهای ویرایشتوان می افکار رهبران

 برنده صرف زمان الزم ˓اغلب. دارد دهندگان رای روی بر  ها سازمان یا رهبران این نفوذ به دهندگان رای دسترسی برای بودن

در آن زمان  افکار رهبران اما نیست انتخابات به دهندگان رای توجه که زمانی است انتخاباتی مبارزه اوایل در این گروه حمایت  شدن

 .توجه دارند

 

 قهوه

 اینها.میکنند دعوت کاندید دیدار به دوستان ر ا  آنها که جایی حامیان خانه در کوچک جلسات توصیف برای واژه ای است" قهوه"

 ندتوا می همچنین این شیوه.است دهنده رای با تماس فرم ترین کننده متقاعد کهرا به دست می آورند  کاندید با رودر رو تماس شانس
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 .میباشند فشرده دشوارو این دیدارها ظاهرا. شود استفاده کوچکیی  اهدا مالی های کمک آوری جمع و داوطلبان استخدام برای

 باشد دشوار بسیار تواند می خوب قهوه برنامهسازماندهی یک 

 فرد یک باید خود بگیرد، دهندگان رای مستقیم با تماس از بخشی عنوان به قهوه برنامه یک سازماندهی به تصمیم انتخاباتی کمپین اگر

 در قهوه یک حداقل خوب برنامه یک.باشد ترتیبات هستند تمام انجام و قهوه میزبانی برنامه به مایل که داوطلبانی کردن پیدا مسئول

مالقات  دهندگان رای با ،ی کوتاه داشتهتوقف تواند می کاندید.باشد باید داشته شب در ریزی برنامه قهوه سه یا دو اغلب و خواهد شب

 زیادی ˓تا حد ممکن کاندیدا که است مهم ،به شکل شیوه منزل به منزل. حرکت کند بعدی سوی محل به و ای بگوید کلمه چند ، کند

 شکل   چندگانه ارتباط ˓مورد این در. دارند داشته باشد حضور قهوه برنامهدر که کسانی از سیاهه ای یک باید و دهنده ببیند رای

از کسانی تشکر و مراسم، این در توسط کاندیدا کلمه چند و بروشور ، انتخاباتی را بیان میکند مبارزه پیام که دعوت به خود می گیرد

  ارسال در حد امکان از بایدن شما ، پیام را منتقل میسازد نیز ها نامه دعوت که آنجا از. داشتند شرکت کردند که در رویداد حضور

حضور  برای مالقات کاندید احتماالرا میشناسند  میزبان واقع  که دهندگانی رای آن دسته از فقط. تعداد زیادی از آنها خودداری کنید

 می یابند.

  .یا دو برنامه قهوه را سازمان دهی کند کمپین برای هر ناحیه مورد هدف یک بهتر است که 

 

 دوستان یک دوست

 آنها از و میگیرند تماس مردمی که میشناسند شخصا با کمپین انتخاباتی در داوطلبان و طرفداران که است وقتی" دوستان" برنامه

از قبل درست  تا کارتی از آنها بخواهیدتوان به این شکل انجام داد که  می را این. رای دهند کاندیدای مورد نظر که برای میخواهند

از آنها بخواهید که با افرادی که در نواحی خود میشناسند تماس  یا و آنها زندگی می کنند بفرستند نزدیکی در که افرادی به شده را

د و نام کسانی را که با آنها از کسانی که این تالشها را از طرف کمپین بر عهده دارن یادداشتی انتخاباتی کمپین که است مهم بگیرند.این

 انتخاباتاز   قبل روز درست  اغلب تماس  این که یی آنجا از.است کلیدیدهی نکته ای  سازمان. تماس گرفته می شود داشته باشد

 .است شده گرفته نظر در" به پای صندوق رای کشاندن " تالش از فعالیت به عنوان بخشی  این اغلب مواغع  ،است 

 

 وقایع  از پیش تنظیم شده 

دیدارکنند  توانند می آنها نمایندگان یا هاکاندید آن در که مکانی  ˓کمپین از خارج ˓ها سازمان مردم و توسط شده تعیین پیش از وقایع

 همه که دهند می که اجازه راهپیمایی هایی  یا و خارج های گروه توسط که  مانند مناظراتی متنوع تواند می بر گزار می شود.اینها

 از.تماس گرفته شده دارد مخاطبتعداد  بستگی به دهنده رای با تماس تاثیراین شیوه مانند شیوه فرد.شرکت کنند میباشند درآن کاندیداها

 ی کهمطبوعات میزان در تواند می اغلب آن اهمیت دهد، ارائه دهندگان رأیسوی  از کمی بازتاب است ممکن وقایع نوع این که آنجا

  .شود می سنجیده را پوشش میدهندآن 

 وقایع خلق شده
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 یا و حامیان در انگیزه برای ایجاد تظاهرات است ممکن وقایعاین .کنید ایجاد گسترش خود وقایعی برای توانید می همچنین کمپین این

 باشد. مسئله یک مورد در کردن موضع کمپین برجسته برای  مطبوعاتی های کنفرانس

 آن و نقطه ضعف.را منتقل کند روشن پیام یک موارد اغلب در و کنترل را وضعیت تواند می کمپین مزیت وقایع خلق شده این است 

 که شوید مطمئن باید شما.سازماندهی نیاز دارد برای نیروی انسانی  و پول وقت، زیادی به مقدار شده ایجاد حوادث اغلب که است این

 .را پوشش میدهد قرار هدف مورد مخاطبان از کافی تعدادی و است اقناعی پیام

 مطبوعات - آمده دست به رسانه

 بسیاری از بیشتر توجهی قابل بطور ، واقع در که ،هستند ( کردن صحبت نسبتا) نادر و مهم رویدادهای جمله از انتخابات، و سیاست

(. ندارند اعتقاد موضوع این به هاکاندید اکثر)در مطبوعات در مورد آنها سخن گفته می شود  منطقه همان در دیگر رویدادهای از

 این با. گذارندمی احترام آن به اغلب دهندگان رای ،هستند کمپین از خارج در اطالعات منبع مطبوعات که دلیلاین  به این، بر عالوه

 و تلویزیون، ها، روزنامه  از شما اگر. آن را دارند منابع و زمان برای بسیاری های خواسته و خود کار دستور مطبوعات حال،

و دالیل  کردن قانع خبرنگاران برای با خوب روابط به نیاز شما ،میکنید استفاده خود انتخاباتی مبارزه پیام فرستادن  برای رادیو

 و مطبوعاتی دبیرانتخاباتی  مبارزه از بسیاری. دهندپوشش  را شما پیام فهم قابل راحتی به نکته  و ، را شما داستان مجاب کننده که

 دیگری شکل فقط این که باشید داشته یاد به حال، این با. چیزها را دارند این تمام پرداختن به برای فقط ای جداگانه مطبوعاتی عملیات

 .گردد هماهنگ دهندگان رای با تماس از دیگر اشکال با باید و است دهندگان رای با تماس از

 که است ضروری ˓کلی طور به حال، این با .کند می تعیین شما حوزه  در ای رسانه روابط اهمیت خود ها رسانه و حوزه ماهیت

 دو برای را باشد.خود داشته  منطقه روزنامه های قابل چاپ وروزنامه های قابل پخش در خوبی را با روابط به دو دلیل کمپین شما

 مبارزه مورد در که خبرنگاری داستانی را  زمان هر.کمپین ندارد برایای  هزینه( کلی طور به) جمعی های رسانه دلیل اول اینکه

 همبارز مستقیمی برای هزینه هیچ بدون  خود مخاطبان به را خود پیام رساندن فرصت شما،میکند پخش یا و چاپ شما انتخاباتی

 .به دست می آورید شما داشته باشد انتخاباتی

 کاندید مورد در مثبت به اطالعات بیشتر خیلی دهندگان رای ˓زیاد احتمال به .اغلب قابل اعتماد هستند گروهی، های رسانه دوم اینکه،

  .دریافت کنند( جمعی های رسانه" )مستقل" منبع یکاز(  شما انتخاباتی کمپین" )جانبدارانه" به جای منبعی را آن اگر دارندباور  شما

 برنامه یک که است مهم پس ، کنید دهندگان استفاده رای کردن متقاعد و ارتباط برقراری برای ازمطبوعاتگیرید که  می تصمیم اگر

 ایجاد استراتژی، این توسعه مسئول که دارند  مطبوعاتی دبیر مبارزه از بسیاریدهید داشته باشید.  انجام آن را برای اینکه چگونه

 از جامعی لیست توسعه مطبوعاتی دبیر وظایف اولین از یکی .است مطبوعات با پیام این ارتباط برقراری و مطبوعات با ارتباط یک

 .تکمیل کند موعد مقرر و آنها فکس شماره و تلفن ، خبرنگاراننام  با این لیست را تا استمنطقه  در ها رسانه همه

 به ˓برای انتشار مطبوعاتی خود .خبرنگاران ساده کنید برای را تا حد ممکن انتخاباتی همبارز مورد در نوشتن کار شما که است مهم

 شماره با کامل) کنید فراهممنابع و داده ها ی تکمیلی ˓تا حد ممکن ˓توانید می از آنجایی که احتماال. خبری بنویسید داستان سبک

 از بیش خبرنگار برای را آن خواهید نمی شما.میکند تقویت را شما پیام و است روشن چیز همه که شوید مطمئن حال، عین در (.هاتلفن

 بیانیه یک در را آن ،برگه اعالن موضع را آماده می سازید شما اگر. دیگوی می چه شما کنید که او بخواهد دریابد که دشوار حد

 .میکند خالصهصفحه  یک موضع شما را در کهدرست کنید  مطبوعاتی
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تهیه  برای که ارزش آن را داشته باشد که مطبوعات باشد مهم کافی اندازه به و نوشته شده باشد خوبی به باید مطبوعاتی های کنفرانس

برگه های  ˓و بروشور کمپین ˓بیوگرافی او ˓عکس کاندیدا فراهم کنید که درآن مطبوعاتی بسته یک .گزارش به آنجا فرستاده شوند

 همبارز استراتژی ˓مطبوعات با ارتباطی هر که است این مهم.و کلیپهای مطبوعاتی را در خود داراست ˓اعالم موضعیت مربوطه 

 مثال، برای - شما بپردازد پیام از غیر چیزی مورد در بحث به خواهد می مطبوعات اگر.کند تقویت کلی طور به را شما انتخاباتی

 دبیر کار اغلب این .پایان برید به خود پیام بازگویی با و ممکن سرعت بیشترین با را خود سواالت پاسخ – را شما حریف پیام

 سوال باکاندیدا که طوری به دنبپرس را آنها اینکهاز قبل پرسید خواهد شما ازچه سوواالتی  مطبوعات که  است که بیابد مطبوعاتی

 خبرنگا ن آشنا باشد.

به دست رسانه زحمت بکشید "اینکه شما باید برای آن به خاطر ˓این رسانهمی برد. زیادیتمام اینها به تالش زیادی نیاز داشته و زمان 

 است.نامیده شده  "آمده

 تا پخش رادیو تلویزیونیرانتخاب کنند  یا و چاپ برای مقالهای را چه گیرند می تصمیم سردبیران و نگاران روزنامه درآن که فرایند

 تغییر دهید. را خود منطقه های واقعیت با متناسب را خود مطبوعات استراتژی باید شما بنابراین،.باشد متفاوت تواند می زیادی حد

 در نظر داشته باشد باید شما نکمپی که را قوانین ینچند ˓ها را داشته اند رسانه با کار از ای گسترده تجربه که کسانی حال، این با

 :اند کرده تعیین

 ˓مگراینکه ˓دارید  نیاز انتخاباتی مبارزه برای مجاز زمان کوتاه  مدت در خود پیام انتقال  برای جمعی های رسانه کمک شما به. 1

 نامحدود داشته باشد. مالی شما منابع کمپین

نگرانی  ی راکه  تنها فرد باید در سطح متوسط تا بزرگ انتخاباتی مبارزه  هر.است وقت تمام کار یک اغلب با مطبوعات  روابط. 1

 یا و انتخاباتی مبارزه مدیر به باید کار این است، کوچکتر مبارزه در حتی.باشد داشته است  کاندید برای تبلیغات از راه رسانه اش 

 .باشد ش خود مطبوعاتی دبیر تواند نمی کاندید.دستیاراومحول شود

 برای ظاهر شدن در کمی بسیار فرصتهای ˓شما کاندید .خود استوار بماند" پیام" مدت بر روی  تمام در باید هاکاندید . تمامی 1

 که چیزهایی مورد در کردن با صحبت نباید گرانبها فرصتهای این.دارد نقل شود  ازو او ها روزنامه اینکه در یا رادیو، یا تلویزیون

به شکل  ˓انتخاباتی خود صرف کردید مبارزه پیام توسعه برای زمان کافی که شما هنگامی.کم اهمیت است تلف شود برای مخاطبان

 .با آن بمانید ، ناپذیر خستگی

 و نادر رادیو و تلویزیون در حضور مجددا میگویم،.ببینند ای رسانه سازی آماده یا و اشکال آموزش برخی باید هاکاندید تمام .. 7

چه خواهید گفت و  دقیقا بدانید  ، رادیو یی یا تلویزیونی حضور گونه هر از قبل .ندهید هدر آماده نبودن به دلیل را آنها. میباشد گرانبها

 کنید:گفتن آن را تمرین 

 

 روزنامه و رادیو تبلیغات  تلویزیون، – پرداخت هزینه و ها رسانه

 شما. کمپین شما به جامه منتقل کنند  تبلیغات موردنیاز تمام که نگاران حساب کنید روی  روزنامه بود نخواهید قادر شما متاسفانه،

 .تلویزیون داشته باشید یا رادیو روزنامه، تبلیغات اشکال در اضافی تبلیغات خرید به نیاز است ممکن

هدفمند میباشد چرا که شما  کمتر مستقیم های نامه ارسال شیوه رفتن منزل به منزل و یا به نسبت ˓دهندگان رأی به دستیابی  شیوه این

بینند بتوانند برای شما رای  می یا شنوند می تبلیغ شما را آیا کسانی که که نیست روشن ولی˓ گرچه مخاطبین وسیعی را در بر دارید
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 که پیامی تقویت در ویژه به. دهندگان باشد رای با ارتباط موثری برای  شیوه بسیار تواند می تلویزیون هنوز حال، دهند. با این

 .خوب میباشد ˓داده شده تحویل درب به درب شخصا 

 مختلف های روش ترکیب

 مبارزه. می کنند استفاده دهندگان رای به رسیدن برای دهندگان رای با تماس مختلف ترکیبات مختلف سطوح در مختلف های کمپین

 است ممکن آنها. منزل به منزل نیستند رفتن قادر به پرداخت هزینه زمانن  دهنده دست یابند، رای  ها میلیون به  باید که ملی، سیاسی

 های کمپین دیگر، سوی از. کنند خود استفاده انتقال پیام را برای تلویزیونی های آگهی و کسب شده" ها روش "رسانه از ترکیبی

 است ممکن اینجا در. نیستند دهندگان رای از کمی تعداد به رسیدن برای تلویزیونی  هزینه پرداخت به قادر است ممکن محلی کوچک

ا با روش ارسال مستقیم ارسال نامه بهتر باشد که کاندیدا برای صحبت با رای دهندگان منزل به منزل به خانه های آنان برود و آن ر

 ترکیب کند.

 بالقوه دهندگان با همه رای تماس برای  است ممکن ٬تعداد زیادی از داوطلبان با یک کمپین ،پس از برنامه ارسال مستقیم پستی

 متقاعد کاندیدا پیام باکسانی  چهورا پشتیبانی کرده کاندید   تشخیص دهد که چه کسانی تا ˓اندازی کند راه تلفن بانک بخواهد که یک

 .شده اند

 و است نامحدود ترکیب شوند توانند می دهندگان که رای با تماس های روش ترکیب انسانی، و پولی زمانی، مختلف منابع به توجه با

ناحیه  موردیکدر  ممکن اطالعات تمام مهم است که حیاتی به طور دلیل همین به .بود نخواهند یکسان طور کمپینی هرگز به دو هیچ

 پیام توسعه دهد. ارائه برای عملی، و کتبی برنامه کمپین باید یک از آن پس وجمع کنید  هاکاندید همه و دهندگان، رای ،

 

 : تعیین کردن روشهای تماس مورد استفاده با رای دهنده گان9برگه اطالعات 

 مهم این. استفاده کنید کمپین خود  دهندگان رای با تماس برایاز طریق آن روشهایی که میتوانید  تعیین به کمک برای˓ زیر جدول از 

نشان شما است و منابع تحلیل  باعثفقط  کار این .شده استفاده کند ذکر روشهای تمام از هیچ کمپینی نباید. بین باشید واقع که است

 در انسانی که و مالی زمانی، منابعبدانید که  بینانه واقع خواهید می شما .خوبی انجام نداده اید به را آنها از کدام هیچ شما اینکهنیدهد 

این  ;است مهم مختلف های روش انتخاب همچنین .خواهد داشت هزینه چقدر روش هر بدانید و اینکه کدامند بود خواهند شما دسترس

که رای  ییوآنها حامیان شناسایی دهندگان، رای کردن قانع مانند - میرسانندانجام وظایف را  همه ترکیب میشوند، که هنگامیروشها 

 میدهند.

اعدا درستی از  کنید سعی و کنید تهیه کنید استفادهاز آنها خود  انتخاباتی مبارزه در اید گرفته تصمیم هایی که روش تمام از لیست یک

 تعییین کنید. برسانید را انجام به را خود هدف نیروی انسانی نیاز دارید تا و پول زمان، مقدار اینکه چه

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 منابع اثربخشی 

وظایف تماس 
گیرنده با رای 

 دهنده

متقاعد کردن 
 رای دهنده گان 

شناسایی 
 حامیان

 مردم پول زمان مشارکت ارا

انداختن بروشوردرخانه 
 ها

 بله  بله بله خیر بله
 بله   شاید خیر شاید پخش اعالمیه ها

  بله  بله خیر بله پست

 بله  بله خیر بله بله خانهخانه به 

 بله بله بله بله بله شاید تلفنی
 بله بله بله بله شاید خیر قابلیت مشاهده
 بله  بله شاید شاید بله اعالن پشتیبانی و تایید

 بله  بله خیر بله بله قهوه ها

 بله  بله بله خیر بله دوست عزیز

 از رویدادهای
 شده تعیین پیش

 بله  بله خیر شاید شاید

 بله بله بله شاید خیر شاید خلق شده رویدادهای
   بله شاید خیر بله مطبوعات

  بله بله بله خیر بله تبلیغات
    خیر خیر خیر وب صفحات

 

 ایجاد نطق ادبی کمپین

ادبیات  که است مهم بنابراین .کنند می پیام تکیه نطق ادبی کمپین برای ارائه کیفیت به دهندگان رای با تماس های روش از بسیاری

 که باشید داشته یاد به باید شما سیاسی یک کمپین برای ادبیات ایجاد هنگام .باشد پیام این انتقال در موثرترین چیز شما در حد ممکن

 برای  را آن شما که است مهم این.خوانند نمی آنها بخوانند میخواهید میخوانید یا   دقتی که شما با ان را آنها دهندگان رای از بسیاری

 .کوتاه قبل از اینکه تصمیم به دور انداختن  نطق ادبی شما کنند درک کنند شما را در زمان پیام نها آدهندگان اسان کنید تا  رای

 به نیاز شما دیگر، عبارت به . را انتقال دهید خود پیام سرعت به و دهندگان را جلب کنید رای توجه ˓سرعت به که است مهم بنابراین

 چرا رای کاندید شما کیست و مورد اینکه در داستان یک باید شما. دارید خود انتخاباتی مبارزه ادبیات داشتن ه و چشمگیرنگهساد

 که  روش چند .اصلی برگردد پیام شما تهیه میکنید باید به  دیگری که اطالعات گونه هر. بگویید به کاندید شما رای دهند باید دهندگان

 د.ندار گیرد وجود قرار استفاده مورد ˓ارائه دادن پیام سرعت به و˓ دهندگان رای توجه جلب برای تواند می

 

 واحد موضوع

 در ٬ایده یک از بیشنکنید  سعی که است مهم میشود، استنباط سرعت به پیام آن که شوید مطمئن واینکه  سادگی پیام حفظ منظور به

مبارزه خواهد کرد  جنایت و جرم با کاندید چگونه که بگوید است ممکن ادبی قطعه یک مثال، برای. انتقال دهید خود ادبی قطعه یک

 .شود داده پوشش ادبیات از قطعه همان در نباید موضوع دو هر اما ، داد خواهد اقتصاد انجام بهبود چه کارهایی برای  کاندید یا و

 اینجا در. استفاده شده است اکاندید است که برای معرفیکمین  ادبیات کلی قطعه یا و ،"نخل کارت"تکنیک  این در استثنامورد 
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 موضع آن در که کوتاهی بسیار اظهارات است شامل  ممکن و حمایت کنند را  کاندید باید دهندگان چرا رای  که است موضوع این 

 .چیست  مختلف مسائل مورد در  کاندید

 عکس پویا

 نمگوید کاندید مورد در چیزی دهندگان رای عکس به  این. دارد کاندید از پرتره یک عکس  کمپین تنها ادبیات موارد از بسیاری در

 یا در حال انجام کاری است. کسی صحبت میکند با کاندیددهند که  نشان باید ها عکس. کامال هدر دادن فضا است و

 مثال، برای. انجام دهند ها واژه از تر را سریع پیام وانتقال دهندگان رای توجه دو عمل جلب  هر توانند می دیگر پویای های عکس

 با مقابله منظورش  ٬بروشور از ای قطعه پوشش اشاره میکند در یک اسلحه  یا و ساختمان یک  شکستن به که کسی از عکس یک

نشان دهد  باید داخل عکس. تا ببینند ان در مورد چیست کنند باز را آن دارد احتمال بیشتر دهندگان رای که ٬بود خواهد جنایت و جرم

 انتقال به تواند می مدرسه در کودکان تصاویر. ارتباط میکند ایجاد نامز و موضوع بین نتیجه در ، با پلیس صحبت میکند کاندیدکه  

اقتصادی را که  تواند مشکالت می خیابان در گدایی مردم یا وبسته شده  کار و کسب از تصاویر و  پرورش کمک کند و آموزش پیام

 کاندید از هاه پرتر تصاویر.را انجام دهندپیام انتقال  عمل باید ها عکس این که باشید داشته یاد به. پرداخته میشود ارسال کند به انها

 از استفاده. سفید باشند و سیاه باید عکسها تمام همچنین،. کنند نمی هستند منتقل کسانی مورد اینکه آنها چه در هیچ گونه اطالعاتی

 .دهد نمی پیام درانتقال بهبودی و است گران خیلی رنگی های عکس

 

 تیترها

با حروف تایپی  کوتاه بیانیه دو یا یک تیترها فهمانده شوند، در باید پیام تمام. تیترها را میخوانند ها، عکس به کردن نگاه از پس مردم

 دهنده رای و هستند سرفصل تنها اغلب تیترها. کند می تقویت را کوتاه پیام این تنها ادبیات از ای قطعه در دیگری چیز هر. بزرگ

 بی اظهارات با یا و" من برنامه" مانند عناوینی با سرفصلها را که است مهم بنابراین. نکته را درک کند خواندن انها دارد با انتظار

 . ندهید هدر به رسانند نمی را چیزی هیچ کهرای دهید" " یا عزیز" دهندگان رای" مانند فایده

 

 قطه گذارین

را  آنپاراگراف بندی کردن  جای به  اطالعات، از دیگر ای مجموعه هر یا و زندگینامه یک برنامه، یک گوش دادن به که هنگامی

 برای کاندید رای چیز شش یا وجود دارد و  اکاندید از حمایت برای دلیل پنج واضح باشد که کهشود  می باعث این. نقطه گذاری کنید

 مانند فعالی کلمات از باید سرتیترهادر  اما باشند، داشتهتیترها را   عناوین توانند نقطه گذاریها می این. داد خواهد انجام اقتصاد بهبود

 کنید. استفاده اقتصاد شما" بهبود" یا و" جنایت و جرم با مبارزه"

 باشید صریح

ن روبه رو هستند تا با آ مردم مشکالتی که  برای حل راه ارائه که در است مهم این ;ندهید عمل کنیدبه آن  توانید نمی قولهایی که

 تصویب به باید قانون این که نیست معنا این به..."  میکند که پشتیبانی قانونی از " اکاندید ˓مثال .باشید صریحجایی که امکان دارد 

 .نشان می دهد موضع او را بر سر هنوز اما ، آن اشت هدف یا  و برسد

 اختصار

 حداکثر باید. در کمترین کلمات ممکن بگویید خواهید بگویید می آنچه که هر . است بیشتر به معنی کمتر انتخاباتی، مبارزه ادبیات در

 نمی را طوالنی متن دهندگان رای که باشید داشته یاد به. باشد کلمه سیصد تا صد یک بین مجموعا ادبیات از واحد قطعه یک در

 تاثیر بالفاصله تحت را آنها که هستند  چیزی صرف کردن در به مایلحال انکه انها  ٬آنهاست بیشتر تالش مستلزم این زیرا خوانند

 می دهندگان رای که چرا شود، حذف تواند می" عزیزم دهندگان رای" قبیل از هایی گفته ذهن، در این از استفاده با. نمیدهد  قرار
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ضروری  غیر و اضافی کلمات عبارات، این. هستند خطابمورد دریافت میکنند آنها  ادبیات را از تکه یک آنها که هنگامی که دانند

 هستند.

 مشترک زبان

مهم است که پیام خود را به  این  .استفاده کنید بیان میکند ٬خواهید به آن برسید می شما آنچه ˓وضوح به و˓ سادگی به که  زبانی از

دریک . دهید  قرار تاثیر کمتر تحت تر بزرگ کلمات را با دهندگان تا اینکه رای بفرستید ˓زبانی که همه رای دهنده گان درک میکنند

 ندارید.  ها دهنده رای به آموزش برای کافی وقت برای ایفای نقش اندازه به شما کمپین انتخاباتی،

 

 پیام در ایستادگی 

. معطوف باشد انتخاباتی مبارزه اصلی موضوع به باید گرفته، قرار بحث مورد مسئله ای اینکه چه به توجه بدون ادبیات کل کمپین ،

 از استفاده به مایل است ممکن حتی کمپین .تقویت کنند مسئله چیست به اینکه توجه بدون بارها ، بارها و˓پیام  همان که است مهم این

 .برسانددهندگان  رای مد نظر باشد  تا  نکته را به ادبیات تمام در مشابه شعارهای یا و عبارات

 

 آن را به انجام رساندن: ششم گام

 چگونه واین که  را توسعه داده اید  پیام مخاطب را مور هدف قرار داده اید ، هدف را تعیین کرده اید ، تحقیق را انجام داده اید، شما

شد  خواهد مردم و پول چه مقدارهزینه زمان،به ارزیابی اینکه  شروع همچنین شما  .ارزیابی کرده اید٬پیام  را ارائه کنید  خواهید می

 شما ایها که حرفه سایر و انتخاباتی مبارزه مدیر ،کاندید به نقش شما نهایی مرحله این در آمد؟ خواهند کجا منابع از این. کرده اید 

 داوطلبان داشتن نگه و جذب برای هایی به راه شما. خواهید کرد نگاه آنها را درگیر کرده اید  خود انتخاباتی مبارزه در است ممکن

انتخاباتی  مبارزه بودجه شما نهایت، در. ریزی بحث میکنید برنامه مورد در و توسعه میدهید  را کمپین تقویم شما نگاه خواهید کرد .

 جمع خواهد شد. پول چگونه که ارزیابی مکنید  و را توسعه

 نقش کاندید 

کمپین  یا و کاندید اگر .دارد کمپین که است منبعی ترین ارزش با کاندید زمان و است کاندید سیاسی مبارزه هر در شخص مهمترین

 آنها مهم زمان از استفاده بهترین و اکاندید نقش درک بنابراین .شود جایگزین تواند نمی هرگز چیز دیگری زمان را  هدر دهند ،

 است.

 و دهندگان رای .است کاندید٬ کمک آوری کننده  جمع و مبارز ترین موثر .مردم کردن متقاعد و مالقات: است ساده بسیار نقش این

کمپین  با و ˓رای میدهند کاندید آن به زیاد احتمال به ˓را میشنوند  ها پیام و  ˓را مالقات میکنند کاندید شخصا محتمل که خیرین

 همکاری میکنند.

 

 با مالقات یا خود های تیم به همراه به طراحی استراتژی خود کمپین استراتژی مقر اطراف در نشستن از هاکاندید اوقات، اغلب در

 شکست هستند. به محکوم و خود را هدر میدهند وقت  انهاکاندیداینگونه .لذت می برند خود عالقه مورد طرفداران

 

 کاندید است، واضح . یدرسمی برگزار کن استراتژیک ریزی برنامه جلسه را با یک کمپین خود که بود شده پیشنهاد سند این ابتدای در

استراتژی انتخاب  که هنگامی.  خواهد داشتاست  یافته توسعه که اساسی استراتژی بر زیادی تاثیر  و باشد جلسه این از بخشیباید 

 متقاعدممکن  تا حد  و مالقات روی  کامل طور به کمپین بسپارد و دیگران و مدیر به را اجرا حال باید کمپین در کاندید ، شده است

 تمرکزکند. دهندگان رای از بسیاری کردن
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  کمپین مدیر نقش

 همه اینها، از پس .دارد کامل نفس به باید کسی باشد که اعتماد˓ اکاندید. است انتخاباتی مبارزه اجرای˓ انتخاباتی مبارزه مدیر نقش لذا

 قلب معنا،کاندید  یک به. یابد ادامهانتخاباتی  کمپینه مبارز  ٬مدیر کمپین و   کاندید  کوتاه نسبتا زمان درکه است چیز  ترین مهماین 

 بسیار نقشهای  آنها اما نیاز دارد  ،باشند  به اینکه هر دوی اینها موثر  کمپین خوب یک. است کمپین مغز مدیر و کمپین است

  متمایزی را باید ایفا کنند.

 می کنند می فکر که را کسی˓ یا و نمیکنید انتخاب کمپین مدیر یک یا آنهااجرا کنند.  خواهند کمپین خودشان را  می هاکاندید اغلب

 به باید که ˓گیریی میکنند تصمیم صرف وقت حد از بیش نهایت در آنها صورت هر در. میکنند انتخاب تحت تاثیر قرار دهند توانند

دارند استفاده  کمک مالی کنندگان اهدا و دهندگان رای با مالقات خود، اصلی کار باید از  زمانی که برای  و دیگری بسپارند، شخص

  کنند.

 ˓رای دهندگان باید دیده شوند˓ ریزی کرده است دهندگان برنامه رای با برای دیدار کاندید که شود مطمئن باید انتخاباتی کمپین مدیر

پول و روشهای تماس با رای دهندگان تعیین شده اندو اینکه برای چه چیزهایی برنامه   ˓مطبوعات رای کارباتعیین کند چه کسانی ب

 ریزی شده و چه چیزهایی نشده است.

  کمپینای های  حرفه

باید   درگیر شده است، گذشته سیاسی مبارزه در بار که چند فردی. میشود مند بهره تجربه از دیگری، چیز هر مانند کمپین سیاسی،

 در شده مطرح کمپین مختلف مراحل که  کسی بهره مندی از  یا و کمک مشاوره، از پس. باشد آینده بهتر آماده سیاسی مبارزه برای

درک ایده هایی که اینجا گفته شد  .باشد مفید بسیار کاندیدا و یا یک کمپین  یک میتواند برای  ˓کرده است  تجربه را راهنما دفترچه این

 موضوع کامال جدای دیگر.بحبوحه انتخابات  تجربه آنها در و مسئلهیک 

 نشان را کمپین روی بر کار وعده که دیگرکسانی  و تجربه با کمپین مدیران از لیست یک  آنها اگر ˓سیاسی احزاب دلیل، همین به

 به و افراد را گسترش دهند قبیل این وجود باید ˓احزاب. کمک کنند خود را  هایکاندید توانند می زیادی حد تا ˓اند را ذکر کنند داده

کمک  تا سختکوش از داوطلب ˓. آماده کنند بدهند آینده مبارزه برای آنها را  که طوری به کمپین در کار برای را هایی فرصت آنها

 . دارد چند مرحلهشرایط   واجد کمپین مدیر کردن به

به  کهجایی است  سیاسی گیری رای .تخصص دارندسیاسی  های مبارزه از خاصی های جنبه در کهوجود دارند  مردمی ˓اغلب

 را  ها  تجربه این کهبرای استخدام در نظر بگیرد  را فردی کمپین باید یک ممکن باشد، اگر .نیازدارد بسیار تجربه های استفاده از

 تبدیل تخصصی بسیار موضوعی سیاست  به ˓ متحده ایاالت در .نظرسنجی به تنهایی کنند یک انجام به اقدام  آنها ازاینکه دارد قبل

 لیست آوری جمع رادیویی، و تلویزیون سیاسی تبلیغات سیاسی، مستقیم ارسال پست   توسعه که درهستند ای  افراد حرفه  و است شده

 جویی زمان را برای کمپین صرفه  زیادی توانند مقدار  می ای این افراد حرفه همه. تخصص دارند  غیره و دهندگان، رای

 (کردپول خرج  برای آنها بایدگرچه )کنند

 .دارد وجود ٬میدهندنشان  آن مانند و"  ساز تصویر"  عنوان به بازی این از را خود که˓ مردم از بسیاری در تمام آنچه که  گفته شد،

مورد روانکاوی کردن رای دهندهگان یا  در کردن صحبت وقت کاندیداها را با ˓ کمپیناز   کمی بسیار تجربه با ˓افراد این اغلب

 به اقناعی پیام یک ارتباط برقراری برای های متوالی روز خواهند نمی افراد این .کاندیداها تلف میکنند لباس پوشیدنتغییر شیوه های 

 آنها .شکست می خورند خود بحث در اغلب˓هستند سریع مرمت دنبال یک  به که تنبل کاندیداهای  و ، سخت کار کننددهندگان  رای

 هدر میدهند. کار این انجام در را خود پول و وقت از زیادی مقدار

 ساختار کمپین

 نیاز مورد کارکنان و ساختار مورد در فکرت به حاال شما .شروع کنید نویس شده که دارید پیش کمپین طرح از باید شما ˓زمان این در

انسانی  نیروی برای تکمیل دیگری کسان به چه . داشته باشید کمپین مدیر و کاندید  باید شما  .هستیدنیازمند  طرح این اجرای برای

 ممکن دارد که شما وجود مفهوم دو .کنید آغاز دهندگان رای با جستجو در طرح تماس با  ˓باید شما ٬این تعیین کمپین نیاز دارید؟برای

 بگیرید. نظر در بخواهید است
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 تنها. می شود تعیین وظایف از دسته آن برای مسوولیت پذیری  و مشخص شده دربرنامه وظایفبا   ˓ساختار که است این اول مفهوم

سرو  و  دادن به تلفنهاپاسخ  شخصی برای و ،هاعملیات تمام بر نظارت برای کمپین مدیر ˓شدن دارند محول به  نیاز که جایگاههایی

 .ندارد دیگری وجود قانون هیچ اینغیر از. کل میباشد اداره کار داشتن با

 بروشور 1 و مطبوعاتی، کنفرانس 7;امضا باشد آوری جمع خواستار˓ شما دهندگان رای با تماس طرح که  ٬کنید فرضمثال  برای

 تعیین  به نیاز شما کار، این انجام منظور به. خانوار 13333;

 مدیر کمپین 1

 درخواستها رسیدگی میکند( مدیر دفتر )که به تلفن ها پاسخ میدهد وبه  1

 زمان از نیمی شاید)آنها  چاپ کردن و ادبیات نویس پیش تهیه برای مسئول فرد 1

 ترکیب شود( مطبوعاتی منشی موقعیت با شاید/  موقعیت

 اند( را به عهده گرفته انتخابات بر نظارت شاید و امضا آوری جمع که کارکنان همان) موقت کارکنان استخدام برای مسئول فرد1

 روز 1 قطعه بروشوردر 133 هر توزیع برای موقت کارکنان13

 تنها ساختار این شاید پس ، شد خواهد کاندیدرای دادن به  برای بازنشستگان ترغیب شما طرح اصلی تالش اگر دیگر، سوی از

 :م.ارد زیر باشدشامل

 دهندگان سازمان نظارت مسئول کمپین مدیر 1 

 مدیر دفتر 1 

 باشند جلسات بروشورها و  امضا، آوری جمع مسئول مختلف که نقاط در بازنشستگان دهنده سازمانده    

 هر برای دستیاران نه و برنامه ریز   کمک، آوری کننده  جمع  مطبوعاتی، دبیر  ˓ ساختار آخرین  در که شد دیخواه متوجه شما

 شما. ندارد افراد بیشتر وجود شما برای بودجه در جایی هیچ میکنند. تبعیتبرنامه از  نزدیک از  وظایف .ندارد  وجود وظیفه ای

 یک مشاور مالی که این  وظایف را انجام میدهد دارید.  به نیاز

 . آن عنوان نه شود ، می شده  تعریف واگذار بر اساس وظایف شغلی هر که است این دوم مفهوم

 ˓پس از آن .تعریف کنید ˓که باید کامل شوند وظایفی بر اساسمشاغل را  و استخدام کنید˓ اما کنید، باره عناوین فکر در نباید شما

این  .هستند شود پاسخگو می داده اختصاص  وظایفی  که به آنها برای دانند و می خود را های مسئولیت ˓هیات اعضای

 و د مسووایت محول نشو حد از بیش فرد یک به کهاین را محول کنید تا وظایف بینانه واقع که  دهد می اجازه شما به همچنین˓مفهوم

 قادر آنها و ، ٬است  "معاون" یا و" دستیار" که فردی وجود دارد ˓هاکمپین از بسیاری دفتر . در نباشد   وظیفه کم  دیگر نفر یک

 بدهند. ٬دهند انجام روزانه صورت به باید آنها وظایفی که  مورد در روشنی پاسخ شما به نیستند

 و خانواده اعضای از بسیاری. نکنید فراموش هستند را  داوطلب در کمپین شما کار برای افرادی که ، خود ساختار طراحی در

 در را خود وقت مردم از بسیاری این، بر عالوه. داوطلب میشوند˓ کاندید به وفاداری به خاطر ˓  وقت به صورت تمام دوستان

 یک در کمک اپوزیسیون، مورددر پژوهش انجام ،اکاندید با سفر. داوطلبانه میگذارند ٬باشد  کننده سرگرم و جالب کار که صورتی

 مزد بدون های کمک آوردن دست به برای آسان بسیار که است ایفیوظ همه ˓مهمانی یک در نامه پاکت پر کردن یک یا پیمایی، راه

 به نیاز است ممکن و پخش بروشورها  سر زدن به خانهخانه  امضا، آوری جمع مانند ˓ترسخت برای انجام مشاغل . یافت می شود

 وظیفه ای کرده اید. هرکسی را مسئول انجام   که کنید حاصل اطمینان. پرداخت دستمزد به کارگرها باشد
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 داوطلبان ) مردم(

که با  مردم از اندکی تعداد با را چیز همه توانید نمی شما اید که هشد متوجه احتماال ، خود دهندگان رای با تماس طرح توسعه در

 نیاز زیادی کمک شما ˓رسانید انجام به را چیزهای الزم همه خواهید می اگر. دهید مبارزه انتخاباتی را شروع کردید انجام کمک آنها 

 الزم است.  داوطلبانه پشتیبانی که است جایی ˓جااین. پرداخت کنید پول ˓یشانبرای کمک ها˓آنها  به بود نخواهید قادر احتماال و دارید

مردمی را نیز که  همزمان˓دهندگان برای اینکه شما بهترین کاندیدا هستید میکند رای کردن قانع به شروع˓ کمپین شما در حالیکه 

 برنده شما که شوند مطمئن و شما داوطلب شوند انتخاباتی کمپین در خواهند می مردم این. جذب میکند پشتیبانی خود اعالم میدارند 

 .شوید می

 داوطلب می شوند. ˓ حزب به تعهد حس از روی که حزب هستند وفاداران˓ داوطلبان اولین.میشوند  داوطلب بسیاری دالیل به مردم

 با که شما دارند باور یا و احساسی هستند خاص موضوع یک مورد در به شدت آنها داوطلب میشوند که به این دلیل˓افراد  از برخی

هستند  اجتماعی فقط˓ مردم از برخی .میبینند بد واقعا موضوع آن درمورد را شما حریف یا و ;هم عقیده هستید موضوع آن درباره آنها

 این آنها می شوند زیرا داوطلب افراد از سیاسی میشوند.  برخی مبارزه قاطی˓مشترک دارند  منافع که دیگران یا دوستان خاطر به و

 آنها دلیل اینکه به ˓افراد از بعضی˓باالخرهو .منافع دیگرمیبینند برخی یا و شغل یک آوردن دست به برای فرصت یک عنوان به را

  داوطلب میشوندشناخته شدن هستند  دنبال به

چرا که تصور می کنند که  ;با یک  کمپین می مانند که تصور می کنند که در حال خدمت  هستندبه این دلیل معموال   ˓داوطلبان 

چرا اینکه افراد جالبی را می بینند و این  ;به خاطر اینکه تصور می کنند کار با ارزشی انجام می دهند ;ر می گیرندمورد قدردان قرا

چرا که تصور می  ;کار برای آنها سرگرم کننده است. داوطلبان به خاطر کار زیاد ممکن است  خسته شوند و کمپین را ترک می کنند

 ت مهم نباشد.کنند کاری که انجام میدهند ممکن اس

اولین وظیفه شما این است که تعییین کنید که چند داوطلب الزم دارید و چقدر زمان الزم دارید که اهداف خود را کامل کنید. باز هم 

 شما باید حساب همه چیز را بکنید. ˓میگویم

بروشور را در ناحیه خاصی در روز شنبه پخش کنید. شما از افراد داوطلب انتظار دارید  3000فرض کنید که میخواهید ˓برای مثال 

ساعت کار داوطلب الزم است که کار را تمام  13بروشور در ساعت پخش کنند. بنابر این  133که بتوانند د ر روز به شکل متوسط 

ده داوطلب به مدت سه ساعت در ختیار داشته باشید. شما  کند.اگر بخواهید که کل بروشور ها را در سه ساعت پخش کنید پس باید

 نهمچنین باید تا روز شنبه بروشورها را آماده داشته باشید. شما همچنین باید تعدادی نقشه از ناحیه و دستورات مشخص برای داوطلبا

 در دست داشته باشید.

 توانید می شما همچنین ه چه باید انجام شود تعیین کنید.و همچنین افراد مسوولی برای نظارت بر پخش بروشور ها و دانستن اینک

نفر به کار بگیرید. برای  13شما باید بیش از . فقط  داوطلب هستند داوطلبان. .هدف ارائه کنید محله مورد به رفت و آمد سرویس

  .نفر الزم دارید 11از ابتدا بگویید  ˓نفر در زمان تعیین شده به کمک می آید 13اینکه مطمئن شوید که 

 بتوانید بیشتر جزئیات وهرچه خود نیاز دارید دهندگان رای با تماس برنامه از بخشی هر برای محاسبات برا هر  از به این نوع شما

یک فرد  ده است اغلبفشر ی مبارزه در کمپینهایی که بودجه زیادی ندارند کار .است مهم ریزی برنامه به دلیل. ارائه کنید بهتراست

 دارند فراهم شده باشد الزم که موادی آنها شدن از اینکه داوطلبان و مطمئن آموزش و استخدام که مسئول داوطلب است کننده هماهنگ

 .پیش میرود طبق  چیز همه شو مطمئن است . و همینطورکه 

اند می  کرده کار گذشته مبارزه در که حزب  فعاالن کاندیدا و دوستان احتماال داوطلبان می آیند. اولین مختلف مناطق از داوطلبان

بیشتری پیدا  افراد در حالیکه کمپین فشرده میشود باید شما کافی باشد و رساندن همه چیز  انجام به برای تواند نمی احتماال این. باشند

 اند. شده داوطلب خود قبال زندگی از دیگری مقاطع  دنبال کسانی باشید  که  در باید شما. کنید

     غیره داوطلب شوند. و مدارس، ها، اتحادیه ˓مذهبی های سازمان˓ آنها ممکن است که برای سازمانهای مدنی  ،گروههای محلی

 سازمان کردن متقاعد به قادر است ممکن شما ˓گروه   صحبت می کند یا خاص موضوع یک شما در مورد  انتخاباتی مبارزه پیام اگر

 شما دهندگان صحبت میکند  رای کمپین شما با فراهم کند.  در حالیکه   و برای شما داوطلب حمایت کرده شما که از دیگری باشید
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آمده   F ضمیمه داوطلبی را مانند  آنچه در های کارت استفاده کنید.همیشه کمپین به کمک برای مردم درخواست به فرصتی هر از باید

 .دسترس داشته باشید میکنند در یقو پشتیبانی ابراز که افرادی برای

 

 برنامه بندی کردن داوطلبان  – 06برگه اطالعات 

برساند بنویسید. تا جایی که ممکن است  انجام به دارد نظر در را شما را که کمپین  دهندگان رای با تماس های فعالیت تمام لیست.1

تلفنی میباشد و چند  بروشورهای شما به پخش نیاز دارند. نیاز به چندین تماسدقیق باشد و از اعداد حقیقی استفاده کنید. چه تعداد از 

 تلفن در دسترس دارید؟ شما چندین منزل را میخواهید مالقات کنید و در چه مدت زمان؟

لیست  باال در ماای را که ش وظیفه کنید که شما به چند داوطلب  نیاز دارید تا بتوانید به شکل معقول هر  تعیین   بعد، مرحله در. 1

می تواند در یک ساعت  انجام دهد  وچند ساعت  کار داوطلب  ˓داوطلب یک هر˓کرده اید به انجام برسانید.  چه مقدار از وظایف را 

 کاربه  انجام رسد؟ کل الزم است تا 

بود از  خواهید قادر شما ˓داشت. اغلبانتخاباتی نیاز خواهید  مبارزه که به چه تعداد داوطلب در طول برآورد کنید  نهایت، در .1

داوطلبی ممکن است در برقراری تماس  ˓دیگر موارد مختلف استفاده کنید. در های زمان مختلف در داوطلبان مشابه برای وظایف

زدن خود برای  که شما به دوبرابر تعداد افراد داوطلب در تخمین باشید داشته یاد تلفنی خوب باشداما در نصب تابلو ها خوب نباشد. به

 وظیفه خاصی نیاز دارید.

 (زمان) تقویم و ریزی برنامه

است  آوری کرده اید. آشکار جمع بوده اند  مهم انتخاباتی احتماال تاریخهای گوناگونی را که برای  مبارزه شما ˓کمپین  آغاز ازنقطه

تارخهایی باشند که موعد مقرر هستند و  زمانیکه  قانون دیگر مهم ممکن است   های که روز انتخابات یک تاریخ مهم است. تاریخ

انتخاباتی نوشته شده باشد. در اوایل  مبارزه  تاریخها باید بر روی تقویم بزرگ  این شما را ملزم به فرستادن گزارش کرده است. همه

ت نزدیک می شوید شما بهتر است که از ماهانه نوشته شود اما در حالیکه به روز انتخابا کمپین اینها میتئاند بر روی یک  تقویم

 تقویمی هفتگی یا روزانه که جزییا ت بیشتر را می توان در آن جا داد استفاده کرد.

باید در آن حضور یابد بر روی این تقویم اضافه می کنیم. کمپین شما باید برای دعوتنامه  کاندیدهرمراسم مهم ویا  جلسه ای را که ˓ما 

سیستم باید شامل راه هایی باشد که از روی آن بتوان تصمیم گرفت که آیا این مراسم به اندازه  این.دست بزند.  سیستم یک ها به توسعه

 ای مهم است که در آن شرکت کرد و یا راههایی برای رد دعوتنامه هایی که کمپین تشخیص می دهد که مهم نمیباشند. 

دارد و  کاندید به هایی که نیاز فعالیت بین است که فرق مهم هنده را اضافه کنید.شما باید تمام عفالیتهای تماس با رای د ˓بعداز این 

 . آنهایی که با داوطلبان کمپین انجام میشوند دانست

 همپوشانی هم با دیگر های فعالیت وبا دهند می رخ طوالنی زمانی دوره یک از بیش دهندگان رای با تماس های فعالیت از برخی

 در افراد و پول زمان، مورد در بیشتری را  جزئیات که رویدادهایی که داد توسعه زمانی جدول مهم است که یک  ˓دارند،همچنین 

     در آن گنجاند. ٬فعالیت ارائه میکند هر

 مسئولیت از یکی این شاید ˓کوچکتر کمپین های  در. به یک  برنامه ریز واگذار میشود  اینها همه مسئولیت بزرگتر، درکمپین های 

 به منجر اغلب این که داشته باشد چرا را خود تقویم˓ کاندید که است مهم این هم، باز. میکند رسیدگی به آن کمپین مدیر که است

 زمانی باشد میشود. چه و چه کسی باید کجا مورد اینکه  در سردرگمی

 : تقویم00برگه اطالعات 

 نفر را که یک .بسازید ˓شد خواهد شامل کمپین را مهم های فعالیت تمام و مهم های تاریخ تمام که ˓کمپین اصلی برای  یک تقویم

به اگاهی از آخرین اطالعات مربوط به فعالیتها را  کمپین نیاز در که کسی هر به آن توزیع و تاریخ برای˓ تقویم باشد حفظ مسئول

 آیا اینکه و حضورخواهد داشت یا نه ، اکاندید آیا اینکه گیری تصمیم نامه ها ، دعوت برای پرداختن به  ی راسیستم .تعیین کنید ٬دارد
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  قبیل از رویدادها، مورد در مهم اطالعات که تمام  خواهید می شما همچنین .توسعه دهید٬است  شده فرستاده تاسف یا پذیرش نامه یک

 آوری کنید. غیره را جمع و ، خواهد کرد چهرویدادها  این در کاندید آنها، تلفن شماره با افراد تماس گیرنده 

 

 شنبه جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه
       

       

       

       

       
 

 : جدول زمانی01برگه اطالعات 

 این. دهندگان است رای با تماس های فعالیت ریزی کمپین شما در برنامه به کمک کردن برای عالی یابزار زیر نمونه زمانی جدول

 انجام در. کنید پایان پر تا ابتدا از برای کمپین خود مشابه زمانی جدول یک .دهد می نشان کمپین را هفته آخرین ˓زمانی جدولنمونه 

 بگیرید: نظر در را زیر قوانین باید شما کار، این

 پایان کمپین به دوره روز یک .برگردید عقب به و شروع انتخابات روز از را خود دهندگان رای با تماس ریزی برنامه باید شما .1

چه  چه تعداد بروشور باید پخش کنید؟ باید طرح شود؟ پوستر چند برسانید ؟ انجام به شدن باید منظور برنده چه چیزی شما به;رسد می

 بزنند؟ شما حامیان و شما باید درب منازل را تعداد از

 روابط برقراری»نباید شامل  شما دهندگان رای با تماس اهداف. سنجیده شده  باشد شما باید دهندگان رای با تماس های فعالیت همه .1

 چه تعداد از را برگزار میکنید؟ چه تعداد وقایع. ندارد واقعی به مفهوم  هدفی هیچ  معنایی چنین زیرا˓ باشد " ای رسانهخوب 

 :محاسبه کنید را چیز این همه ˓دلیل دو به باید شما شود؟ می مطبوعات به بیرون ارسال

منزل را    5,000درب   تا دهم  دسامبر ˓شما کرد .اگر تیم خواهد کمک کمپین پیشرفت شما در  گیری به اندازه قابل اهداف الف.

 شما اگر. است بد آن است، ،,60,000شما هدف اگر خوب است، آن است،6,000  هدف شما اگر بد؟ یا است خوب این٬زده است 

 ایده ای ندارید. هیچ شما نکنید ، تعیینشده  سنجیده یک هدف˓

 ها را بروشور مزایای و نسبی های هزینه توانید معقوالنه نمی شما .کرد خواهد شما کمک بودجه به  فرایند ˓سنجیده شده ب. اهداف

  میکنید. صحبت آنها از یک چه تعداد ازهر راجع به بدانید شما اینکه مگر˓رادیویی مقایسه کنید  تبلیغات مقابل در ˓پوستر مقابل در

  تا دارید قصد شما ریزی کنید.اگر برنامه خواهد بود را  نیاز مورد هدف آن به رسیدن برای که هایی همه فعالیت هدف، هر برای .1

نیاز را افراد مورد  باید زمانی چه را ازچاپگر بگیرید؟ خود پوستر طرح  باید تاریخی چه تا بچسبانید ، پوستر 5,000 اول  دسامبر

 کنید؟ استخدام پوستر5,000  برای چسباندن

 زمانی جدول به که نگاهی همانطور .ریزی کنید برنامه دارید نیاز فعالیتی هر برای انجام  شما منابعی که  برای که نکنید فراموش .7

دارید را  نیاز هفته نآ برای شده ریزی برنامه های فعالیت برای پول چقدر چه تعداد افراد و هفته هر برای می اندازید، اینکه  خود

 می آیند؟ کجا منابع از است؟ آمده منابع. ارزیابی کنید

شما برای  را  خاصی تاریخهای ویژه ای  قانون انتخابات آیا. انتخابات طرح ریزی کنید قانون چارچوب در را خود زمانی جدول .1

هستند  ممنوع یدیگر های فعالیت از آنها قبل ی کهتاریخهای و کرده باشید تا آن زمان تمام بایدرا  خاصی های فعالیت کهمشخص کرده 

 ؟
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 هزینه ها شخص مسئول فعالیت تاریخ

 نتایج جمعبندی بعد از روز انتخابات
 پرداخت دستمزد و

 کارگران

 و ، کمپین مدیر
 کمپین تیم

 مالی مدیر

 

 411 در ناظران روز انتخابات
 دهی رای مراکز

  کننده هماهنگ داوطلب

 ریزی برنامه کاندید روز انتخابات
 مطبوعات با مالقات

  برنامه ریز

 1133توزیع داوطلبان روز 0روز انتخابات منهای 
 آخرین لحظه از قطعه

 1 در نطق ادبی
 نوسانی منطقه

 داوطلب
 ناحیه 1 کننده، هماهنگ
 113 و کننده هماهنگ
 داوطلب

 

 آموزش ناظر روز 1روز انتخابات منهای 
 لحظه آخرین توزیع

 داوطلبان به نطق ادبی

  کننده هماهنگ داوطلب

 در پست آخرین روز 1روز انتخابات منهای 
 پستی های صندوق

  مدیر کمپین

از  0روز انتخابات منهای  

طریق روز انتخابات منهای  
0  

 حامیان شناخته به  زدن تلفن
 شده ویادآوری کردن

 رای دادن به آنها برای

 کننده هماهنگ داوطلب
 نفر 13 و

 

 1133 چاپ 0روز انتخابات  منهای 
 لحظه آخرین از قطعه

 ادبیات

  مدیر کمپین

دومین پستهای آخر به  4روز انتخابات منهای   
 صندوقهای پستی

  مدیر کمپین

از  6روز انتخابات منهای 

 0طریق روز انتخابات منهای 
 رفتن درب

 ناحیه در  کاندید درب به
 آخرین300
 تماس

 سه ،کاندید
 و دستیار

 برنامه ریز

 

  مدیر کمپین ارسالی پستهای آخرین روز انتخابات منهای هفت

 پستهای آخرین دومین 06روز انتخابات منهای 
 ارسالی

  مدیر کمپین

قطعه ازاخرین  1333رفتن  05روز انتخابات منهای    مدیر کمپین
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 پستها برای چاب
از  05روز انتخابات منهای 

 6طریق روز انتخابات منهای 
 رفتن درب

 دردومین ناحیه کاندید درب به
 133آخرین
 تماس

سه دستیار و برنامه  ٬کاندید

 ریز
 

قطعه  1333رفتن دومین  06روز انتخابات  منهای 

 ازاخرین پستها برای چاب
  مدیر کمپین

 

 

 کامپیوترها

 در که شما اساسی چیزهای از بسیاری .مردم استفاده کنید و پول زمان، - منابع سه هر جویی در صرفه برای توانید می کامپیوتر از

 یک با موثر طور به تواند یا می - یک پیام  ارتباط و مردم با تماس و پیگیری ها، داده تحلیل و تجزیه - سیاست انجام میدهید

 های برنامه توانید از  می شما شود.  انجام کمک شده شخصی کامپیوتر یک از با استفاده یا و شخصی کامپیوتر

 برای داده پایگاه های برنامه توانیداز می شما کنید. استفاده گذشته انتخابات های داده تحلیل و تجزیه برای spredsheetsاسپردشیتس

 برنامه از استفاده با توانید می شما کنید. استفاده ˓میکنند پشتیبانی شما  کاندید ثبت اینکه چه کسانی از و دهندگان رای از لیستی تهیه

 برنامه واز Word ورداز مایکروسافت   نوشتن، برای رسانی کنید. روز به سرعت به و حفظ را کمپین تقویم˓ تقویمکامپیوتری  های

 رسانه با پیام ارتباط برقراری در توانند می ها سایت وب و الکترونیکی پست فکس، های برنامه. استفاده کنید دسکتاپDesktop های

 کمک کنند. عقیده رهبران و

به اهداف خود چگونه میتواند  و بکند است امیدوار  رساندن انجام به برای  آنچه اقدام به انجام است گرفته کمپین تصمیم که هنگامی

 کنند. آسانتر را کارها توانند می کامپیوترها مشخص کند چگونه قادر خواهد بود که بهتر ،دست یابد 

 کار کردن با حزب خود -شده کمپین هماهنگ

 

 با بتوانند آنها اگر کم هزینه تر انجام شوند  یا و تر موثر بسیار میتواند ˓دارد آن شدن انجام به کمپین نیاز یک که وظایف از بسیاری 

 یک در سیاسی حزب یک نقش باید اندازها  پس این به دستیابی و ها تالش این هماهنگی.شوند هماهنگ مشابه های کمپین دیگر

داشته بشد. کمپین  کمک خود اهداف به دستیابی برای حزب به رودکهانتظار است ممکنهمچنین کمپین شما از  .باشد انتخابات چرخه

داشته باشید را درک کند. انتظار حزب از توانید می شما آنچه و انتظاردارد شما از که حزب آنچه وضوح به شما باید  

 با تماس اینکهکمپین آنها را تامین کند و مالی بودجه  یلیبه دال باید حزب مرکزی سازمان که کنند می فکر هاکاندید˓ موارد اغلبدر

 همه کمپین مالی تامین برای ملی سطح در پول˓ موارد اغلب در. شان استا منطقه از حزب رهبر دیدار به  نها متکیدهندگان آ رای

 افزایش را خود منابع مالی تواند نمی که کمپینی این، بر عالوه. به همه جا برود تواند نمی ملی رهبر و ندارد وجود کافی اندازه به

 .ندارد تالش ارزش یا و یافته نیست سازمان کافی اندازه به احتماال٬ باشد آن دهندگان رای با تماس برای حزب رهبر بر متکی و دهد

 میباشد: کند کمک است ممکن حزب آن در که نواحی ای  از برخی زیر در 

 پیام و اطالعات

 پیام این با شما کنید فرض .باشد داشته پشتیبانی کنند شما را کاندیداهای باید دهندگان رای چرا کلی که پیام یک باید شما سیاسی حزب

 شما ملی حزب .باشد شما مطالب کلی ارائه به قادر است ممکن حزب برسید و توافق به ملی پیام این ومربوطه خود  فردی های پیام و

 ˓اوقات گاهی شما ارائه کند. مورد رقبای  در منفی اطالعات یا و ملی سطح در سیاست پیشگامی های مورد در اطالعاتی است ممکن

 لحظات و ˓سواالت به مشکالت، شده اند برای  کمک کاندید  بار اولین  کاندیداهایی که برای که مقامات خواسته انداز ˓ احزاب

 .کنند اضطراب انتخاب
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 طراحی مطالب

آنها با پیام ملی مطابقت داشته باشند. این احزاب  تاکمپین کمک کنند  مطالب به شما برای طراحی بوند خواهد قادر ملی احزاب ˓اغلب

کاندیداها بنابراین در هزینه ;ممکن است که با چاپخانه ها و دیگر فروشنده های عمده تماس بگیرند تا همه یا بیشتر مواد را تولید کنند 

 مجدد استفاده به قادر به مطالب محلی اطالعات یا و خود نام است به سادگی با اضافه کردن  ممکن همچنین صرفه جویی میشود. شما

 ملی باشید. حزب مطالب از

خالی روی باشد جای  از آنها بخواهید که اگر ممکن شما و کند، می فراهم  برنامه حزبی و اعالمیه پوستر، تواند می ملی حزب

 اعالمیه های ملی در یک˓ اوقات را روی آن چاپ کرده  و یا برچسب آن را بگذارید. گاهی اکاندید مطالب بگذارند که شما بتوانید نام

 شود(. عالوه جویی شما پول صرفه انتخاباتی مبارزه برای )تابگذاردپشت صفحه  کمپین شما می تواند در شده و  صفحه چاپ طرف

 مراقب.)کنید بفروشید تقاضا اوطلبان و کمک کنندگان کمپین به دمیتوانید  شما که تقویمهایی و پوستر ، دکمه شما است ممکن ،این بر

 .(نکنید نقض دهندگان ندهید رای به هدیه هیچ گوید می را که  انتخابات به مربوط قانون که باشید

 

 مطبوعات

 توجه استفاده کند آگاه سازد. پاسخ جلب که کمپین شما میتواند برای ملی های رسانه شما را در مورد رویدادهای باید همچنین ملی دفتر

 به خود جلب کرد. محلی سطح در مطبوعات را خواهد  تا  بتوان توجه ارزش ملی  در مدت زمان مناسب  با  حزب به بحرانهای

 مالقاتها 

استراتژی شما  این نباید تنها ˓حال این با ;جلب کند شما ه انتخاباتیمبارز محلی را به توجه تواند می اغلب ˓ملی حزب رهبر بامالقات 

 ای نشانه فقط آنها کارکند. این برای ملی رهبر ملی و دارند که حزب محلی انتظار کاندیداهای و احزاب ˓موارد از بسیاری باشد. در

 د.نندارپایتخت را  طرفاز تالش ارزش آن است که معنای احتماال به و است  تنبلی از

شوید که تعداد کافی پشتیبان و روزنامه  با ید مطمئن دارید. شما  دیدار این برای شدن زیادی برای آماده کار شما بیاید ، ملی رهبر اگر

 مال زمانی، شوید که این دیدار هزینه های و یا بدتر از آن مایه سر افکندگی نشود. مطمئن ˓نروددر اختیار داشته که سفر او به هدر 

اگر کمپین را بر نامه زمانی اش خارج کند و ˓انسانی بسیار زیادی  برای کمپین نداشته باشد. تمام مزایای کمپین می تواند هدر رود  و

 کند. صرف خودیا منابع مالی بسیار زیادی را 

دیدایی شما را تایید نبیاید  و کا  اصلی های چهره از است درخواست کنید که قائم مقام یا یکی ممکن بیاید، شما نتواند ملی رهبر اگر

کمپین خود مشغول خواهند شد ولی دیگران رقابتی ندارند و می توانند سفر کوتاهی داشته  انتخابات به هایکاندید از کند. بسیاری

مراسم باید بر روری صندلی مخصوص زعما باشند و در طول  محلی های کاندید ˓ملی حزب رهبران با مراسم  همه باشند. در مورد

 .استفرصتهای خوبی برای جمع آوری اسم و شماره تلفن حامیان بالقوه  چنینهم ˓معرفی شوند. این مراسم

 تاییدیه

 مهم اندازه همان ملی عکس بگیرید که از آن در مطالب کمپین استفاده کنید.این  به حزب رهبران با خود کاندید از ˓بعدی رویداد در

زنان  های مورد هدف شما گروه از یکی اگر مثال، . برایساخته ایدتعهد مهای خود  تالش به کمک برایرا حزب  است که رهبران

شما برای موسسه  کاندید انتخاب اهمیت مورد در ای را نویس نامه پیشکه شده زن بخواهید  از یک قانونگذار شناخته ˓شاغل هستند

 رای شما بنویسد.

 مدنی های سازمان و دستیابی به یک ائتالف ساختن

 نسبتا است ممکن مدنی های سازمان سرعت توسعه که حالی در. کنند بازی شما کمپین در مهمی را نقش توانند می مدنی های سازمان

 .داشته است وجود انتخاباتی مختلف های کمپین در مدنی های سازمان مثبتی توسط فعال و سیاسی مشارکت کم باشد اما 
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 ثبت رسمی های مدنی در ناحیه خود را که می توانند حمایت کنند درست کنید. نه تنها به گروه های شما باید لیستی از نامهای  گروه 

اماکن کارو دانشگاهها که شما می توانید به آنها از راه رهبران ˓شده فکر کنید بلکه " سازمانهای غیر رسمی " مانند گروههای کلیسا

اردادن جمعیت شناختی ممکن است ایده هایی برای گروههای ممکن حمایتی به شما قر هدف از استفاده فکری دسترسی داشته باشید .با

 بدهد.

 حمایت دارد برای تقاضای خود رهبریت با دیدار برای زمان کاندید که زمانی کمپین از اولیه مراحل باید در مدنی های سازمان کشت

به خود برای رشد این رابطه ادامه دهید تا حمایت مدنی موثری دریافت کنید. گروههای مدنی ممکن است به  باید شود. شما انجام

 کمپین شما از راههای زیادی کمک کنند. 

 اعالم پشتیبانی

 به قادر تاس ممکن شما حمایت می کند می توانید باعث تقویت کمپین خود شوید. شما کاندیدبا اعالم اینکه سازمانی از  ˓خیلی ساده

باش   احترام مورد و شده پوستر یا بروشورخود باشید. این حمایت به ویژه اگر این سازمان شناخته بر روی سازمان نام از استفاده

 میتواند موثر باشد.

 عضویت بسیج

 خبرنامه  تماس گرفته ونامه یا  یک طریق از یا تلفن طریق از گروه بخواهید تا با اعضای خود یا از ˓زمانیکه پشتیبانی اعالم شد

 امضا و مالقاتهای خانه به خانه گرداوری کنند. آوری کنند و حامیان را برای انجام وظایف مشخص مانند جمع خود را اعالم  حمایت

 

 مطبوعاتی رویدادهای

 می مثال آنها عنوان دهند. بهتوانند برای کمپین شما ارائه  می مدنی وجود دارد کهسازمانهای مطبوعاتی های فعالیت از تعداد زیادی

 شما مطبوعاتی سازمان دهند و در آن حمایت از شما را اعالم کنند و در این زمان می توانند بر علیه مخالفان کنفرانس یک توانند

 های ارائه دهد. سازمان حریف مورد دیگرپیغامی منفی در کسی یا گروه است که یک قبول قابل کنند. در اغلب مواقع بیشتر صحبت

 بوجود انتخاباتی مبارزه طول در خاص  نگرانی از توانند مطالب مطبوعاتی خود منتشر کنند  و در آن  درحالیکه  مسائلی می مدنی

 خود را تکرارکنند . آید حمایت می

 تحقیق

قانون گذاری در  تخصص دارند فراهم کنند و به تحقیق در مورد تاثیر زمینه ای که در را اطالعات توانید می مدنی سازمان یک

نکات سخنرانی را به کاندیدا  ˓نویس کنند این برگه های اعالم موضع را پیش برسازمان مدنی میتواند  جامعه کمک کنند. عالوه

 آنها مهم میباشد کمک کنند. مسائلی که برای  مورد در سخنرانی سازی آماده به حتی یا و ˓بگویند

در مورد زمان بیانیه های او  و یا رای مخالف او بر  ˓ در مورد کاندید ای مخالفت تحقیقات به  توانند می همچنین  مدنی های سازمان

 کمک کنند. ˓علیه منافع آنها

 دستیابی برای کمک

 از تماس با آنها برای متقاعد. فکری کمک کنند  رهبران و ها گروه سایر به شما معرفی به توانند می اغلب مدنی های گروه رهبران

 کنید. استفاده انتخاباتی خود مبارزه و تایید حمایت به دیگر های گروه کردن

 

 مدنی های سازمان با کار قوانین

 ذهن خود بسپارید: زیر را در مدنی قوانین های سازمان با کار در
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امضا بیشتر به شما کمک خواهد کرد تا یک وعده  با هزار طومار بخواهید.  یک خود کمپین برای سنجش وملموس کمکهای قابل  .1

  مبهم حمایت. 

 خودشکست  کاندید نام ثبت که در خواهید نمی شما.  آنچه را که گفت انجام میدهد  مدنی واقعا های گروه . بررسی کنید که که1

 شد.  50,000نفر بودید در حالیکه منجر به امضای فقط   100,000بخورید به این دلیل که متکی به امضای 

خود  حامیان به کمک برای شما اگر .است طرفه دو خیابان مثل یک مدنی، های گروه با را شما رابطه که باشید داشته یاد به .1

خوب با سازمانهای  قاعده˓است دفعه بعد که شما به کمک آنها نیاز دارید برای کمک به شما حاضر نشوند.  ممکن آنها ˓حرکتی نکنید

 که کمتر وعده بدهید و بیشتر از وعدههای داده شده انجام دهید. مدنی این است

 

 شما حزب و مدنی های سازمان با کار: 01 برگه اطالعات

لیستی از فرد تماس با  انتخاباتی شما حمایت کنند بسازید. ازمبارز باید که دیگر های سازمان و مدنی های گروه تمام از . لیستی1

 بود درست کنید. خواهد مفید گروه این با ارتباط برقراری در که سایراطالعاتی شماره تلفن و ˓سازمان

 این چگونه که بگیرید تصمیم انتخاباتی، های فعالیت سایر و دهندگان رای با تماس  لیست با بررسی. . 1

 که باشید داشته خاطر به .کنند  کمک انتخاباتی شما مبارزه توانند به می بهترین نحو به شما  حزب و سازمان

 داشت؟ خواهند انتظاری  چه خود های کمک ازای شما در شرکای از یک است. هر طرفه دو خیابان یک یک ائتالف ساختن 

 

 (1 پول ) کمپین بودجه بندی

وظایف که برآورد کنید که هر یک از  باید شما .شده است هزینه صرف ˓دهد انجام می  انتخاباتی مبارز که در چیز هر برای تقریبا 

شما  انتخاباتی مبارزه کمپین را افزایش خواهد داد . بودجه تمام برای کلی شما امیدوارید  به انجام برسد چه هزینه ای داشته و بودجه

 آید. انتخاباتی به  اجرا در مبارزه برنامه  بینانه از آنچه نیاز خواهد بود تا  نباید لیستی از آرزوهای شما باشد بلکه باید لیستی واقع

و جلوگیری ازکاندیداها در  ˓مالی های کمک آوری جمع برای اهداف ارائه ˓هزینه ها ردیابی برای ابزار شده تنها نوشته بودجه

 است. تفکر بدون صرف هزینه

 بودجه ندهیسازما کنید در چه مقطعی از کمپین شما به پول نیاز دارید بررسی کنید. با تعیین برای اینکه را خود تقویم و زمانی جدول

 نیاز مورد زمانی چه در پول و بینی به این هستید که  چه مقدار  پیش به قادر شما ˓هفته به هفته حتی یا خود به شکل ماه به ماه و

 درک آوری می کنند مالی جمع های پول نقد جلوگیری و همچنین کسانی که کمک جریان مشکالت قدیمی از شما نتیجه است. در

 زمانی مورد نیاز است. چه در پول و مقدار کرد چه خواهند

  شده بینی به خوبی   که پیش مالی های کمک آوری داشت  که اگر برنامه جمع  کم و متوسط، باال، های بودجه که برنامه  است مفید

 برنامه توانید می بهتر دهندگان رای با تماس هایی مانند  فعالیت شما برای.است همچنین و نیست رفتن به را در˓بود پیش نرفت 

 .جویی کنید صرفه کنید و برای صرف هزینه های اصلی مانند فعالیتهای تماس با رای دهندگان   ریزی

 ٪13 از کمتر باید تلفن ها، اداری، و دفتری کارکنان اداری، های ماشین جمله از اداری، های هزینه

 ˓منزل به رفتتن منزل و چاپی، مواد تلویزیون، جمله از دهندگان، رای با ها تماس هزینه. شما باشد بودجه از

را  شما بودجه از درصد 13 از کمتر تا باید نظر سنجی جمله از پژوهش،. کند می مصرف را شما  مالی منابع از٪ 93 تا٪ 43

 .مصرف کند
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 بودجه توسعه: 05 برگه اطالعات 

 کلی بودجه تا کنید تعیین مورد هر برای تخمینی ای هزینه و کرده بررسی را کمپین فعالیتهای دیگر و خود دهندگان رای با تماس. 1

 .آورید دست به را

 .دهید توسعه را نقد پول گردش بودجه تا کنید تعیین نیازدارید پرداختها برای شما که را زمانی و کرده چک را تقویم. 1

 .کنید اضافه بزرگ تقویم به را تاریخها این همه. است

 

 (1برای کمپین )پول  کمک آوری جمع

تشخیص این است که چرا کمک کنندهای بالقوه  کمک کنندگان بالقوه و سپس اسامی آوری جمع سیستماتیک فرایند ˓کمک آوری جمع

 مبارزه بودجه هر. انتخاباتی برای درخواست پول چه کسی است مبارزا فرد بهترین ˓تواند کمک کنند می مقدار چه ˓کمک میکند پول

های مالی دارد که بتواند درک کرد که چه مقدار پول و چه زمان  الزم  کمک آوری نیازبه برنامه ای همراه برای جمع ˓انتخاباتی

کمک کنندگان مالی را هم مورد هدف قرار  ˓کمپین باید به همان شکلی که رای دهندگان را مورد هدف قرار می دهند و کاندیداست. 

 داشته یاد کنند وجود دارد که شما باید آنها را  کمک شما انتخاباتی مبارزه به است ممکن که افرادی مورد در مهم عامل دو دهند.

 .باشید

 

 رای برای همه دلیل همین به و) رای دهند بار انتخابات یک این در کاندیدهر  به توانند می فقط که دهندگان رای خالف بر ˓اول اینکه

 رای که حالی است که در این دوم کمک کنند. نکته متفاوتی مقادیرکمک کنندگان مالی می توانند  ˓(هستند برابر دیگر دهندگان

 احتماال کمک شما که حالی در کنند. بنابراین  جایی زندگی هر در کمک کنندگان می توانند تقریبا ˓زندگی کنند دهندگان باید در منطقه

برای این کمک کنندگان تقریبا در همه جا  هستید قادر شما ˓خیلی کمتر از مقدار رایهایی که میگیرید دریافت میکنید  مالی های

 بگردید.

 ˓از کمک کننده نوع  هر برای.کرد خواهد کمک مردم چرا دارد که وجود مختلفی دالیل ، داوطلبان درست مانند بخش جمع آوری 

 و نزدیک شخصی دوستان خانواده، اول نیازبرای جلب حمایت آنها  راالزم دارید. گروه ش موردتال و زمان از مختلفی شما درجات

 شخصا می شناسند. را  کاندید آنها که کرد چرا کمک خواهد افراد است. این ای حرفه همکاران

دارای رابطه مالی با  که افرادی باشند است افراد ممکن سود خواهند برد. این کاندیدانتخابت  از مستقیم طور به که افرادی دوم گروه

شخصی آنها از راه انتخاب کاندیدا زیاد  قدرتو یا کسانی هستند که اعتقاد دارند که ˓یک منفعت مالی از انتخاب کاندیدا دارند ˓کاندیدا 

 می شود.

دیدگاه ایدئولوژیک مشترکی دارند. اینها اغلب اعضای همان سازمانهایی هستند که عضو  کاندیدکه با  افرادی هستند سوم گروه

 سازمانهایی هستند  که کاندیدا خود را با آنها در ارتباط می بیند.

 اب است ممکن افراد این.حریف شما را ببینند شکست خواهند می یا و دارند نظر اختالف شما حریف با هستند که  افرادی آخر گروه

وسیله ای که روشن می سازد که حریف شما چقدر بر سر مسئله  یک عنوان انتخاباتی شما را به مبارزهاما  ˓شما موافق نباشند کاندید

 ای خاص بد بوده است و یا به دالیل دیگری می خواهند حری شما را از پیروزی ساقط کنند.

اغلب  هاکاندیدنشده که کمک کنند.  خواسته آنها این است که هرگز ازسیاسی کمک نمی کنند  مبارزه به مردمتنها دلیل مهمی که 

احساس میکنند که آنها "می دانند" که بعضی افراد کمک نمیکنند و یا نمی توانند کمک کنند و بنابر این از انها کمک نمی خواهند. این 

 اغلب به بهانه ای برای جمع نکردن کمک مالی تبدیل می شود.
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 در˓ شخص آن میتوانید درخواست پول کنید. آیا  وجه بهترین به چگونه که کنید تعیین باید شما بالقوه، مک کندگانک از یک هر برای

خواهند کرد؟ آیا بهتر است که  رویداد شرکت یک در انتخاباتی کمک را ارائه می کند؟ آیا آنها مبارز دوست یا کاندید با ای جلسه

 با کاندیدا پیگیری شود. مالقات یا و تلفنی تماس شود و با ارسال آنهاکلی برای   طور به اطالعات از برخی

نمیکنند. " التماس"به آنها  پول برای آنها کاندیداها باید بدانند که .است کاندید در خواست پول برای فرد بهترین موارد از بسیاری در

می خواهند.  ˓بسیاری از وقت و پول خود را صرف می کنند ˓بلکه اینکه حمایت  آنها را برا ی سرمایه گذاری در کمپینی که اغلب

 ارزش دارد که کاندیدا انتخاب شود چرا ارزش حمایت کردن را نداشته باشد؟

تمرین کند که  کمپین از عضو یک قبل با درخواست کنند باید از شخص .است آن درخواست پول آوری جمع بخش ترین مشکل البته،

 داد. با این تمرین که فرد جمع آوری کننده بیشتر آماده است.کدام بهانه هارا به آنها ن

 :داشته باشید نظر زیررا در قوانین باید شما ، مالی های کمک آوری جمع های فعالیت در

 نگرانی و کنید  موضوع  مکالمه را به مسائل سعی ˓عامل فرد کمک کننده از موضوعی در حزب شما را حمایت نمیکند  اگر. 1

 .مشترک شما معطوف سازید  های

مقدار مشخصی از کمک را درخواست کنید. بهتر است که برای مقدار باالتری درخواست دهید و بعد آن را کم کنید تا اینکه مقدار  .1

 خیلی کمی را درخواست کنید و نتوانید چیزی دریافت کنید.

مهمترین بخش است چرا که شما نمیخواید مردم از  .  بپرسید که چگونه و چه وقت پول حاضر خواهد شد. این "جمع آوری"1

 مسوولیت خود تادو ماه بعد شانه خالی کنند. هر چه سریعتر پول را به دست خود برسانید بهتر است.

. هیچ وقت تشکر کردن را فراموش نکنید. این بهترین) و ارزانترین ( شیوه برای این است که کمک کننده بداند که کمک اومورد 7

 هر چند هم که کوچک باشد.  ˓نی قرار گرفتهقدر دا

مراسم و میهمانیها یی که در آن سران ملی حضور دارند در بسیار ی از کمپینها از آن استفاده می شود. مردم اگر مراسم سرگرم 

مهم  ;کار کنیدجالب و جذایب  باشد بیشتر دوست دارند که کمک کنند. شما درد سر کمتری خواهید داشت اگر با دفتر ملی  ˓کننده

 نیست که کمکها یی  که در مراسم جمع آوری میشوند با کمپین شما تقسیم شده یا تماما به کمپین شما برسد.

بهترین راه برای رساندن اطالعات در زمینه کاندیدا به کمک کنندهای احتمالی است. شما بهتر است که  ˓نامه های جمع آوری کمک

در نامه در خواست پول نکنید چون نه گفتن به آن بسیار ساده است و آن را دور می اندازند. بسیار سخت تر اس که یک شخص را 

ا شما تماس خواهد گرفت و یا تقاضای مالقان کنید. به این شکل کمپین شما دور انداخت بنابر این در نامه خود بنویسید که شخصی ب

میتواند درخوایت مقدار مشخصی از کمک را داشته باشد و به هر نوع دغدغه ای از طرف کمک کننده پاسخ دهد. کمپین شما باید 

به ارسال نامه های متعددی برای گفتن اینکه درست چند روز پس از ارسال نامه با شخص با آن ارتباط برقرا ر کند بنابراین نیاز 

 دباره با آنها تماس گرفته خواهد شد نیست. 

و این در حالی است  ˓استثنا در این زمینه این است که اگر شما نامه های درخواست کمک به تعدا د کمی از کمک کنندگان می فرستید

ا چگونه متکی به کمکهای شهروندان هستید بنویسد. همچنین اعالمیه ها که شما آشفته نمیشوید اگر مطبوعات داستانی درباره اینکه شم

ونامه های شما باید در پایین صفحه خود نوشته باشند "کمپین ما متکی به کمکهای کوچک شما و داوطلبان از شهروندانی مانند شما 

ا واقع در خیابان صلح مراجعه کنید." شما صدها تماس گرفته و یا به دفتر م 7114-111است. اگر مایل به کمک هستید با شماره تلفن 

 . هرگز فرصت جمع آوری کمک مالی را از دست ندهید.پاسخ دریافت نخواهید کرد اما احتماال تعدادی کمک  مالی خواهید گرفت

 توسعه برنامه جمع آوری کمک – 04برگه اطالعات 

وستان نزدیک و همکاران حرفه اش را در لیستی بنویسد. همچنین نام د˓.با این شروع کنید که کاندیدا نام تمام اعضا خانواده اش 1

تمام افرادی که مستقیما از انتخاب کاندیدا سود می برند. سپس کاندیدا باید مقدار کمکی را که از هر  کدام انتظار دارد در کنار نامش 

 مش داشته باشد.بنویسد. هر عضو در این لیست اولیه باید مقدار پول برای کمک را در کنار اس
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. با گردآوری لیستی از افراد ی که در سازمانهایی که مخاطبان مورد هدف شما را معرفی می کنند فعال هستند شروع کنید. اینها 1

و غیره باشد. شما ممکن است که لیست سازمانها و افرادی که  ˓سازمانهای تجاری  ˓اتحادیه ها ˓ممکن است نام سازمانهای همسایه 

د که حریف شما شکست بخورد و کمپین شما را وسیله ای برای هدف خود میدانند جمع آوری کنید. برای این لیست مشخص میخواهن

 کنید که چه کسی می تواند به بهترین شکل از این  افراد تقاضای کمک مالی به کمپین شما را داشته باشد.

 باید لیستهایی شما .را تعیین کنید  شود بالقوه انجام کنندگان اهدا این از پول به دسترسی برای باید که آنچه˓ ها لیست این همه برای .1

 . به دست بیاورید ˓غیره را و˓از قبل کمپین شما را پشتیبانی  کردند  که خاص گروهی اعضای کردن پیدا تلفنها، شماره با

از  شخصی یک تماس شاید این. تعیین کنید  هدف قرار داده شده رامورد  کنندگان اهدا از کمک درخواست برای˓ روش بهترین .7

 رویداد باشد. یک در حضور یا کمپین، از ای نامه یا و تلفنی تماس یک یک سازمان، طرف عضو از تماس یک ،کاندید طرف

 کمپین ثابت

 جریان به کمپین که زمانی تا برای آنها باید˓ وظایف این از تعداد .کمپین کامل شوند دوره طول در باید که هستند وظایف از بسیاری

 شوند موثرتر انجام انتخابات روز به نزدیک اگر دهندگان ، رای اقناع اشکال همه مانند وظایف، این از .بسیاری کنند صبر بیفتد

 از از پیش  خوبی به آنها شود اگر تر آسان بسیار توانند می دیگر کارهای از بسیاری و دهندگان رای اقناع حال، این با .بود خواهند

 ٬شود آغاز کمپیناینکه  از قبل سالها تواند می گذشته، انتخابات تحلیل و تجزیه مانند وظایف، از برخی .باشند شده آغاز واقعی کمپین

 کامل شوند.

شکل به  و ثابت روندی بنگرند که انتخابات  اینگونه نهضت های سیاسی به اگر  سیاسی احزاب و بالقوه نامزدهای منتخب، مقامات

 به حال خود گذاشتن همه. شود می آغاز انتخابات ازآخرین پس روز ˓کمپین بعدی. بهتر بهره خواهند برد ˓جریان است مدام در حال

 به که کارها  و شانس ا ین سخت شده کارها همه شودکه  می باعث˓ شود می آغاز انتخابات که دوره بعدی زمانی کمپین تا کارهای

 می یابد. کاهش˓ انجام شوند خوبی

 می شما آیا اینکه مورد در یی  پیشنهاد همچنینو نمایش می دهد کمپین شما باید کامل کند که وظایفی ازپاره ای از  لیستی زیر در

 یا کنید و اضافه لیست این به چیزی بخواهید است ممکن شما. کنید یا خیر به شما می دهد آغاز واقعی عملیات از قبل کاررا این توانید

 دهید. انطباق خود خاص وضعیت با را آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان شروع وظایف کمپین
را  کمپینهای بالقوه باید قانون فعلی در اوایل کاندیدحزب و  پژوهش در مورد  قوانین انتخابات

 هر گونه تغییرباشند.در مورد اخرین اطالعات ازاگاه بدانند و 

نواحی ای  که در آنجا   ˓کمپیناحزاب سیاسی باید از  پیش از  ناحیه  نهدف قرار داد

می خواهند تالش های خود رابه خوبی تمرکز کنند  انتخاب 
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کنندو این هدف قرار دادن را به عنوان پیشرفت انتخابات 

 ارزیابی کنند.

های بالقوه باید شروع به جمع آوری کاندیداحزاب سیاسی و  پژوهش ناحیه

 کمپیناز  ترپیش خیلیاطالعات در مورد نواحی انتخاباتی خوب 

 کنند.

های بالقوه باید در اسرع وقت تغییرات کاندیداحزاب سیاسی و  پژوهش رای دهندگان

را شروع کنند و اطالعاتی در  کمپیناحتمالی و نظارت در طول 

مورد ترجیحات رای دهندگان جمع آوری کنند و بر تغییرات در 

 نظارت کنند. کمپینطول 

 پژوهش انتخابات گذشته

 

 خیلی جلوترو یا پایان یافت  به محض این که انتخابات گذشته 

 .کمپینشروع از 

محض اینکه دانسته شد  باید به اوضاع سیاسی فعلی به کمپین تحقیق در این انتخابات

 نظارت کنند. کمپیندسترسی داشته باشند و بر آن در طول 

احزاب سیاسی باید شروع به استخدام و تحقیق در مورد   کاندیدانتخاب 

 کنند. کمپینهای بالقوه به خوبی در پیش از کاندید

 کاندیداغلب یک پنجره محدود در چارچوب قانون از زمانی که  کاندیدثبت نام 

 می تواند به طور رسمی ثبت نام کند وجود دارد

برای اجرا تصمیم گرفته است ، آنها باید  کاندیدهنگامی که  کمپین کمیسیونیک  تشکیل

شروع به کنار هم قرار دادن گروهی از افراد که کمک خواه.د 

 کنند. ،اتفاق بیافتد کمپینکرد که 

خودبه  کاندیدکمپین باید تحقیقات دقیق در مورد تمام جنبه های  هاکاندیدپژوهش 

 تصمیم به اجرا گرفت انجام دهد.  کاندیدمحض اینکه 

 به محض شناخته شدن رقبا های مخالفکاندیدپژوهش 

کمپین باید تعداد آرا مورد نیاز رابرای برنده شدن  در اسرع  تعیین یک هدف

ات این تعداد در طول کمپین وقت تعیین کند و  برهر گونه تغییر

 نظارت کند 

 

 

 

 زمان شروع وظایف کمپین
حزب سیاسی باید تعیین کند که چه کسانی  رای دهندگان اساسی  هدف قرار دادن رای دهندگان

قبل از اینکه کمپین آغاز شود.این کمپین باید  ˓خوب  انها هستند

 مخاطبان ˓رای دهندگان کدام  که  گیریدبسرع وقت تصمیم درا 

 کنند. نظارتکمپین   و بر این در طولمورد هدفشان هستند 

 بر ارائه میکنند و  دائما که اساسی پیام یک باید سیاسی احزاب  کمپین برای پیام توسعه یک

 در کمپین باید و کاندید.باشند داشته ˓دارند نظارت تاثیر ان 

 توسعه دهد. پیام یک وقت اسرع

پیام توسعه  و شده است  تکمیل هنگامی که تحقیقات کمپین  دهندگان  رای با تماس توسعه طرح

 را پیام این چگونه که بگیرد تصمیم ، باید  داده شده است

 ارائه کند. میخواهد

 اسرع در اولیه زمانی جدول یک توسعه به شروع کمپین باید کمپین زمانی جدول یک توسعه

 کند. اضافهکمپین  پیشرفت عنوان به را آن و وقت کند 

 شود. نوشته وقت اسرع در باید انتخاباتی طرح انتخاباتی طرح یک نوشتن

 در آن رساندن در انجام به برای کمپین آنچه که  که هنگامی کمپین بودجه توسعه

 خواهد نیاز مورد آنچه که بودجه باید ، داند را می  دارد نظر

 این به رسیدن برای ˓نیروی مردمی و پول زمان، زمینه در بود

 توسعه دهد. اهداف
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 باید آنها ˓میگیرید شروع رقابت به تصمیم کاندید که هنگامی مردمی های کمک آوری جمع

 احتمال به امر این. نیاز خود کنند مورد پول جمع آوریبه  اقدام

 داشت. خواهد کمپین ادامه طول در زیاد

خرج  چگونه کند که پول نظارت مداوم طور به باید کمپین نقدی وجوه جریانبر نظارت

 میشود.

 استخدام کند. وقت اسرع را در نیاز مورد کارکنان باید˓ کاندید کمپین  برای استخدام کارکنان

 . باشد نیاز که زمانی˓ ستاد افتتاح کند باید یک  کمپین ستاد افتتاح

 رای با تماس کلی برنامه از بخشی باید مطبوعات استراتژی مطبوعاتی استراتژی یک توسعه

خاص توسعه داده  طور به وقت اسرع در باید و باشد دهندگان

 شود.

  شود. نیاز انجام صورت در باید سخنرانی  نوشتن سخنرانی نوشتن

 سازمان با ائتالف یک شروع  به  توسعه باید سیاسی احزاب ائتالف یک ساخت

مطمئا  باید کمپین این.کنند انتخابات از خیلی جلوتر   مدنی های

 به شروع و بگیرید وقت تماس اسرع در مدنی های سازمان با

 کند. کار

 ی استسازمان کنترل در اغلب که است تایید برای برنامهتعیین  تایید گرفتن

 به نیاز کمپین حال، این با .کند می فراهم را تایید است ممکن که

 تاییدیه آوردن دست به برای آنچه انجام و برنامه این دانستن

 .دارد است الزم مورد

 زمان شروع وظایف کمپین

 یک باید کمپین. میشود انجام باشدنیاز مورد اگر زمانبندی کاندید زمانبندی

 اسرع در برنامه حفظ و ها دعوتنامه به پاسخ برای سیستم

 توسعه دهد. وقت

 اغلب در.شد خواهد انجام نیاز در صورت انسانی نیروی کاندید نیرو تأمین
اوقات باشد را داشته  تمام در آن با که کسی باید کاندید موارد،

 باشد.
 شروع به نیاز کمپین است، شده کمپین نوشته طرح که هنگامی فروشندگان با برخورد

اهداف خود  رساندن انجام به برای فروشندگان با برخورد به
 میباشد.

 کمپین طول در شود شروع اوایل در باید داوطلبان استخدام  استخدام داوطلبان
 و داوطلبان از داده پایگاه یک باید سیاسی احزاب.ادامه یابد

 گذشته را تعیین کنند. فعاالن
 تماس روش ودر مورد  است شده داده توسعه پیام که هنگامی تبلیغاتی مواد توسعه

 شروع به  کمپین باید تصمیم گرفته شده است، دهندگان رای با
 توسعه مواد انتخاباتی کند.

 تصمیم دهندگان رای با تماس روش که در مورد  هنگامی دهندگان رای با تماس طرح سازی پیاده
 طرح این اجرای برای را خود تالش تمام باید گرفته شد،کمپین 

 از پیش خوبی به دهندگان رای با تماس باید همچنین.دهد قرار
 داشته باشد. کمپین وجود

 وهم در  هم در حزب باید دهندگان رای درخواست به پاسخ  دهندگان رای درخواست به پاسخ 
 اجرا باشد. حالکمپین در 

 

 

 نتیجه
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این کتابچه اطالعات بسیار زیادی را در برگرفته است. حتی اگر شما اول تمام کتابچه را بخوانید و سپس قدم به قدم از زوی آن پیش 

احتماال باز هم نکات مهمی است که شما از قلم خواهید انداخت. غیر ممکن  ˓برای نوشتن برنامه ککمپین وقت کافی بگذارید ˓روید

است که بتوانید همه چیزهایی را که در کمپین اتفاق خواهد افتاد ببینید حتی اگر تجربه سیاسی در گذاشته داشته باشید. شما باید 

 ˓یکه کمپین شما پیش می رود  و سواالتی پیش می آیددر حال ˓همانگونه که به برنامه کمپین خود رجوع می کنید به این کتابچه هم

 رجوع کنید.

 : مهمترین  نکات در ذیل آمده اند

 . شما اول باید به کمپین به شکل کلی نگاه کرده و سپس آن را به بخشهای ساده قابل اجرا تبدیل کنید.1

 راتژی را در یک برنامه کمپین واقع بینانه بنویسید.. شما باید یک استراتژی واقع بینانه برای برنده شدن توسعه دهید و آن است1

 . و باالخره شما باید  کار سخت تماس با رای دهندگان و متقاعد ساختن آنهارا از روی برنامه کمپین به اجرا دراورید. 1

هد کرد. پیروی از این پولی و انسانی بسیار موثرتر خوا ˓شما را در استفاده از منابع زمانی ˓پیروری کردن از این مراحل کمپین

شروع  ˓کمپین شما را در متقاعد کردن رای دهندگان به دادن رای برای شما موثر تر خواهد کرد. پیروی از این مراحل   ˓مراحل

 شما در راه پیروزی نشان می دهد.  خوبی را به

 : فهرست واژ ه های کمپین  Aضمیمه 

یا ممکن است که به دلیل ناتوانی جسمی نتواند به  ˓قادر به رفتن به پای صندوق رای نیست به دلیلی رای غایب: رایی که رای دهنده

برگه رای به رای دهنده پست می شود و آنها باید قبل از روز انتخابات آن را به هیئت  ˓اغلب˓در این موردپای صندوق برود. 

 .تعریف برگه رای مراجعه کنید به انتخابات برگردانند. 

 تبلیغات

شیوه ای از تماس با رای دهنده است که در آن کمپین  رسانه های جمعی را برای  انتقال پیام پول به استخدام میگیرد. مراجعه کنید به 

 رسانه های جمعی و رسانه های پرداخت شده.  ˓قسمت پیغام

که چند کاندیدا باهم همان حوزه را به اشتراک می گذارند. شهر دار  ˓با زیر حوزه هایی در خود ˓اغلب ˓حوزه ای است –حوزه آزاد 

 ممکن است در یک "حوزه آزاد"  رقابت کند در حالیکه اعضای شورای شهر حوزه . مراجعه شود به بخش چند قیمومیتی.

خوش بین هستند یا  ˓ا ناراحتراضی هستند ی -به معنی این است که را ی دهندگان چه احساسی از شرکت در انتخابات دارند -گرایشها

 بد بین و غیره.

 سند رسمی که رای دهندگان استفاده می کنند تا رای خود را به صندوق بیندازند و انتخاب خود را اعالم کنند.  -برگه رای

ادی از کاندیداها این جایی است که نام کاندیدا بر روی برگه رای نشان داده شده است. اگر نام تعداد زی –جایگزینی روی برگه رای 

رای دهنده ها اغلب تا پایین برگه را نمیخوانند پس بهتر است که کاندیدا ها مکان  ˓بر روی برگه رای باشند و یا نام طوالنی باشد 

 باالتری بر روی مکان جایگزینی داشته باشند.

ای دهندگان اطالعات به دست آورد که یک رای گیری سیاسی برای اینکه تا آنجایی که ممکن است در مورد ر –رای گیری مبنا 

معموال در اوایل کمپین قبل از اینکه فعالیتهای سیاسی زیادی شروع شود صورت می گیرد. مراجعه شود به نظر سنجی سیاسی و 

 ردیابی رای گیری

ممکن است به نفع کمپین   -نفر 13نفر از هر  1 –در مناطقی که حمایت قابل توجهی برای کندیدا وجود دارد  –کشاندن کور کورانه 

بدون در نطر گرفتن اینکه آیا حامیان شناسایی شده اند  ˓باشد که تا آنجایی که می تواند رای دهندگان را به پای صندوقهای رای بکشند

 به صندوقها نامیده می شود. پس این یک "کشاندن کورکورانه"  ˓یا خیر. اگر تمام افراد این ناحیه به رای دادن تشوبق شده اند
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معموال یک هیئت غیر حزبی یا چند حزبی مسوولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده می گیرد که اطمینان یابند به  –هیئت انتخابات 

 شکل منصفانه بر گزار شده است. به قسمت کمیته انتخابات مراجعه شود.

 شود کم دیگر های فعالیت یا و اطالعات جریان شود می باعث که است یتیموقع یا مکان فرد، توصیف برای این اصطالح – گلوگاه

 .متوقف شود و یا

 .دارد اشاره انتظاردارید انتخاباتی مبارزه از مختلف های جنبه در کردن خرج برای شما که پولی به مقدار معموال بودجه - بودجه

 شما ˓است و هر وظیف چه مدت زمان می برد. به این شیوه  نیاز موردوظیفه  هر انجام که چه تعداد برای بدانید  باید همچنین شما

 انسانی را نیز براورد کنید. منابع و زمان قادر خواهید

انتخاباتی که معموال  در زمان مقرر برپا نمی شود و اغلب برای پر کردن  دفتری در زمان جای خالی یک دفتر   –انتخابات ویژه 

 ری در انتخابات ویژه مورد انتظار است. مراجعه شود  به انتخابات ویژه.است. اغلب مشارکت مردمی کمت

تقویمی که برای برنامه ریزی و جریانات تماس با رای دهندگان استفاده می شود. این تقویم باید تقویم بزرگی باشد که  –تقویم کمپین 

حرف آخر در مورد اینکه چه کارهایی در کمپین باید انجام شود میزند) اکر بر روی این تقویم نیست پس نباید انجام شود(. در اغلب 

 ات کمتر(برای مشاهده عام روی دیوار آویزان استیک کپی عمومی )با جزیی ˓اوقات

تصمیم گیرنده ای است که از مشاوران کلیدی کاندیدا تشکیل شده است.  مراجعه شود  به  این کمیسیون اغلب گروه –کمیسیون کمپین 

 تیم کمپین.

متقاعد ساختن آنها برای رای دادن مورد  مطالب چاپ شده کمپین که برای آگاه ساختن رای دهندگان درباره  کاندیدا و –ادبیات کمپین 

 استفاده قرار گرفته است.   

 انتخاباتی مبارزه مدیر تواند نمی کاندیدا.است کمپین  پیشرفت روزانه  و توسعه استراتژیک بر نظارت مسئول فردی که – کمپین دیر

 .باشد

حیله ها و شیوه های خیال بافانه ای برای جلب اعتماد مردم وجود ندارد . تنها کار سخت و شیوه هایی که در این  –شیوه های کمپین 

 کتابچه به ترسیم درامده می توانند اعتماد مردم را به دست آورند. 

 

پیام و استراتژی کمپین را  ˓مورد هدف قرار دادن رای دهندگان ˓برنامه کمپین سندی مکتوب است که پژوهش مهم –برنامه کمپین 

گرد هم می آورد . این باید در ابتدای کمپین پیش نوشته شود و راهنمایی قدم به قدم در مورد اینکه  کمپین چگونه به روز انتخابات 

 می رسد فراهم کند. 

ر کمپین استخدام می شوند. این افرادی که تجربه کار دربسیاری از کمپینهای گذشته را دارند و اغلب برای کار د –حرفه های کمپین 

 افراد تالشهای الزم برای متقاعد کردن رای  دهندگان و انتخاب شدن آگاهی دارند. ترفند و راه میانبری وجود ندارد.

 

 شده تقسیم مناطق این از یکی به توان می را چیز همه. مردم می باشند و پول زمان، سیاست در موجود منابع تنها - کمپین منابع

 ای شیوه ازطریق  منابع این از یک هر کوچک باشد،مهم این است که یا بزرگ چقدر انتخاباتی، هر که نیست مهم. مربوط دانست

 .شود استفاده کارآمد

 

این تیم اغلب گروهی تصمیم گیرنده ای است که از مشاوران کلیدی کاندیدا تشکیل شده است.  مراجعه شود  به تیم کمپین.  -تیم کمپین 

 مواردی تیم کمپین ممکن است کمیسیون کمپین به عالوه کادر کمپین باشد. در
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 اهدا دهندگان و رای خاص در حال رقابت است. نقش کاندیدا این است که با موقعیت یک شخصی است که برای کاندیدا   - کاندیدا 

خود کاندیدا نمیتواند مدیر کمپین یعنی  کسی که مسوول  دیدارکرده و آنها را به حمایت از کاندیدا متقاعد سازد.  کنندگان بالقوه کمک

 استراتژیک و پیشرفت روزانه کمپین است.  توسعه

در مورد کاندیدا گرداوری تمام اطالعات چه خوب و چه بد در مورد کاندیدا است. این بخشی از  تحقیق – در مورد کاندیدا تحقیق

 شود.  انجام تیانتخابا مبارزات آغاز در باید که است تحقیق کلی

دهنده به رای  رای آپارتمان، و به آپارتمان خانه، به خانه منزل به منزل ، رفتن -  -مالقات منزل به منزل برای جمع آوری رای 

 کمپین. پیام دهنده برای ارائه

 ;مخالف را نشان دهد با نقطه تقابلباشد و  مهم دهندگان کننده و  برای متقاعد ˓معتبر  و صادق ˓کوتاه باید کمپین پیام –ویژگیهای پیام 

 و مرتب و مرتب تکرار شود.  ˓هدفمند باشد ˓کند مردم صحبت قلب با

 و کاربر مختلف طرفداران در طول کمپین. این برنامه ها های رویدادهای کوچک در خانه یا و" قهوه" از ای مجموعه – قهوه برنامه

 ام وقت نیاز دارد آنها را سازمان دهی کند. ی تم فرد به نیاز اغلب و فشرده ای است  در زمان

 این وقایع مزیت تماس .کاندیدا میکنند برگزار می شود دیدار به قادر را خود دوستان که  حامی یا و کاندید  خانه در وقایع این –قهوه

موثر ترین شیوه در تماس با رای دهنده است. از مراسم قهوه می توان در جمع آوری کمکهای کوچک از  ˓با کاندیدا  چهره به چهره

 آن استفاده کرد. 

گروه جمعیتی مشابه با داشتتن عالیق مشابه به گروه جمعیتی دیگر . به عنوان مثال معلمان می توانند با مادران عالیق  – گروه همسو

 الت داشه باشند. معلمان و مادران گروهها همسو نامیده می شوند.مشترکی در زمینه پیشرفت تحصی

 برای انتخابات  زمان منتظر در حال فعالیت هستند و بعدی انتخابات برای ˓همیشه˓  حزب و کاندید که مفهومی  به – پیوسته کمپین

 .نیستد انتقال پیام خود 

 بخشی از جمعیت که توسط یک رهبر انتخاب شده ویژه و یا یک سازمان معرفی میشوند. –حوزه انتخاباتی 

دهندگان  رای به که است به هم است. مهم در مقایسه هاکاندید بین تفاوت دادن نشان برای کمپین پیام از به معنی استفاده - تقابل 

 روشن بدهید انتخاب یک فرصت

 پول اهدا شده به کمپین سیاسی یا بدون قید شرطی وقف کمپین شدن.   –کمکهای مالی 

مردمی که توسط کمپین گرد  کلی طور به .مردم از بزرگی گروه آوردن هم گرد برای  کمپین تالش گونه هر – شده ایجاد رویدادهای

د و بدینوسیله رای دهندگان دیگر را تحت تاثیر حامیا ن کمپین خواهند بود اما این رویداد مکن است پوشش خبری پیدا کن ˓هم آمده اند

 شده میتوان برای جمع آوری کمک و اشتیاق دادن به حامیان استفاده کرد.  ایجاد قرار دهد.  همچنین از رویدادهای

 باال برای را خود پیام توانید از می کمپین ˓نقطه تقابل ایجاد حزب. با یا کاندیدا از دهندگان رای منفی یا مثبت دیدگاه – قابلیت اعتبار

 ویا پایین آوردن اعتبار حریف و یا هردو عمل استفاده کند کاندیدا اعتبار بردن

 اطالعات یا و دیگر سواالت به پاسخ با سیاسی نظرسنجی یک در سواالت به مختلف های پاسخ ارجاع یا مقایسه – مقایسه جدولی

 نظرسنجی مراجعه شود به. مقلیسه جدولی به دست می آید از هستند که سیاسی نظرسنجیهای˓ واقعی جمعیت شناختی.اطالعات

 .سیاسی

جمعیت  مجموعه دیگر دو حداقل اعضای که تقسیم بندی جمعیت شناختی درون  در کوچک های بندی گروه - تقابل مجموعه ها

 .شناختی هستند
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 نژاد، شغل، تحصیالت، سطح درآمد، جنس، سن، اساس بر دهندگان رای جمعیت بندی گروه - مورد هدف قراردادن دموگرافیک

دهندگان. تصور میشود که افرادی که ویژگیهای دموگرافی  رای هردسته بندی کوچکتر و قابل شناخت از جمعیت کل یا و مذهب،

 .داد خواهند رای مشابه مشابه دارند  به شکلی

رسانه ای شخصا پیام را به  شکا ل برخی ا از استفاده ن به جایویا کمپی کاندید آن توسط که روشی هر -  -دهنده با رای مستقیم تماس

 رای دهنده میرساند.

فرستادن نامه ای برای رای دهندگان که در آن از آنها خواسته شده به سازمان حزب سیاسی و  –جمع آوری کمک از راه نامه پستی 

 یا کاندیدا کمک مالی شود.

 منطقه جغرافیایی مشخص شده که در آن انتخابات برگزار شده و پس از آن برنده معرفی می شود.  –ناحیه 

تحقیق در مورد ناحیه تمام اطالعاتی است که کمپین شما در مورد یک ناحیه گرد آوری میکند. این بخشی از یک   -تحقیق ناحیه 

 تحقیق کلی است که میبایست در ابتدای کمپین صورت بگیرد.  

 طور یا آپارتمان به دیگری رفته به خانه یک داوطلبان از یا کاندید آن در که دهندگان است رای با تماس نوعی از این - درب به درب

 کننده متقاعد از یکی انرژ ی بر است ، و زمانبر چند آن را انجام میدهد هر نامزد که میکند. هنگامی مستقیم با رای دهنده  صحبت

 دست آوردن رای است.به  های ترین روش

دفاترصندوق رای  پایین  ˓دفاترکم اهمیت تر در درجه پایین تری در رای گیری قرار میگیرند. اغلب  ˓اغلب - صندوق های پایین 

 رای کمتری دریافت میکنند. 

ه شده که چرا که بر این به آن دلیل "رسانه به دست آمده" نامید .خبری کمپین در مطبوعات پوشش گونه هر – آمده دست به رسانه

 از آنجایی که کمپین باید مقدار زیادی پول زمان و انرژی هزینه کند تا پوشش خبری خوبی دریافت کند;ضد مطبو عات پولی است 

تشکیل  اطمینا ن از اینکه منصفانه برگزار می شوید و  انتخابات بر نظارت برای را حزبی غیر هیئت یک معموال - انتخابات کمیته 

 شود.می 

به صندوق می اندازند تا رهبر  را خود رای و رفته  رای های صندوق پای به دهندگان رای آن در که است روزی - انتخابات روز

 انتخاب کنند. خود را 

 کلی هدف دارد. این طور تصور می شود که اشاره انتخابات در پیروزی برای نیاز مورد آرای تعداد به معموال این -انتخابات  هدف

برای این رقابت می کنند  کاندیداها  از نیست. برخی چنین همیشه خاص است. ولی  دفتر انتخاباتی به دست آوردن  یک مبارزات از

 خاص استفاده کنند. موضوع یک روی بر حریف رکورد افشای یا خاص و یا و ایده یک که از رسیدن به دفتر برای ترویج

 

 قوانین کمیته انتخابات که بر انتخابات به هر شکلی تاثیر میگذارد.هر گونه قانون یا  –قوانین انتخابات 

 رای دادن به کاندیدا به دهندگان رای کردن متقاعد برای" ترفندها" یا و پیچیده های ایده به اغلب اصطالح این – انتخابات آوری فن

تالش زیاد  به نیاز فقط آنها. نیستند پیچیده اینجا در برای کمپین شده مشخص های روش و ندارد وجود "ترفندی"  هیچ.دارد اشاره

 روزانه نیاز دارند. 

 هستند. انتخابات این در دادن رای به قادر جمعیت است که از بخشی  این -دهندگان رای

 یا/  و گفتاری کلمات از استفاده با هستند که  رادیویی و تلویزیونی های سازمان ˓الکترونیکی های رسانه -رسانه های الکترونیکی 

 .است میکند استفاده تصاویر یا/ شده نوشته کلمه های از که است چاپی های رسانه در نقطه مقابل  ویدئویی،
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شده و یا مکتوب از کاندیدا توسط سازمانها و رهبران فکری است که اعضای سازمانهایشان و یا  تاییدیه ها حمایت اعالم – تاییدیه

 رای دادن به کاندیدا میکنند.رای دهندگان را ترغیب به 

 طور به اینها.شود می مشخص خاص زبانی یا و مذهبی ملی، گروه یک با که است قومی فردی  دهنده رای – قومی دهندگان رای

 جمعیت هستند. دموگرافیک یک تقسیم درون گروه بندی های کلی

فرماندار و پرزیدنت  ˓یک موقعیت انتخاب شده که نظارت اجرایی بر اموررقابتی برای پستهای دولت مانند شهردار –دفتر اجرایی 

 دارد. 

تعداد رای دهندگانی که  به اعتقاد شما به پای صندوقهای رای خواهند رفت و در این انتخابات ویژه  –مشارکت مردمی مورد انتظار 

 و در رقابتی خاص رای میدهند.

 داوطلبان است. و کاندیدا توسط دهندگان با رای مستقیم تماس مسوول سازماندهی که فردی - روابط دیرم

سواالت از  سری و یک آمده هم گرد  مردم از کوچکی گروه یک آن در که است شناختی جامعه تحقیق روش  – تمرکز های گروه

مختلف  وطالعات  پیام ها به ها آزمون واکنش و عمومی های نگرش کیفی در مورد است که اطالعات این پرسیده می شود. نکته آنها

 جمع آوری شود.

 طریق از یا خود دوستان با تماس که برای میرسند توافق به داوطلبان آن در که دهندگان رای با تماس روش - دوستان برنامه دوستان

 .کنندکاندیدا  برای رای به تشویق را آنها و تلفن استفاده کرده یا و پست

 نیز کمک آوری جمع.انتخاباتی مبارزه برای پول آوری جمع هدف با شده ریزی برنامه رویداد یک - / fundariserکمک آوری جمع

 . دهد می افزایش روشی هر با انتخاباتی مبارزات برای بودجه شخصی اشاره کند  که  همچنین به است ممکن

 .انتخاباتی مبارزات برای پول آوری جمع برای استفاده مورد روش هر - fundrasingمردمی های کمک آوری جمع

 کنند و تعیین الگوهای جمعیت می زندگی آن که در مناطقی اساس بر دهندگان رای جمعیت بندی گروه – جغرافیایی دادن قرار هدف

زندگی می کنند و در گذشته به دهندگانی که در ناحیه خاصی  که رای است این بر جغرافیای رای دهنده .فرض اساس دهنده بر رای

 به احتماال به همان شکل در آینده رای خواهند داد اگر تغییر چندانی در آنها رخ نداده باشد. ˓شکلی رای داده اند

 .برقرارکنند ارتباط داد خواهند رای که مردمی اقناعی با از راه پیام بارها و بارها باید مبارزات همه - طالیی قانون

اصطالحی است که برای یاد  - GOTV - "Get Out The Vote" به پای صندوق رای کشاندن" یا  –رای کشاندن  به پای صندوق

 مبارزات ˓کاندید شما به صندوق بریزند .اغلب برای را خود رای بروند و رای های صندوقاوری رای دهندگان که به پای  

دهندگان به پای صندوق رای رفته و  شود رای مطمئن صرف این میکند کهتالش زیادی را  ˓انتخابات روز از قبل درست ˓انتخاباتی

 رای می دهند

مند هستند  و می خواهند درباره آن  دهندگان به آن عالقه رای خاص که دفتر یک مبارزه انتخاباتی برای یک  – رقابت با اهمیت باال 

 ند. دریافت می کن را آرا بیشترین اغلب بشنوند. رقابتهای  با اهمیت 

 شما شد، می برگزار امروز انتخابات اگر" پرسد، می که سیاسی نظرسنجی مورد در سوال است که یک نوع – روز مسابقه ایسوال 

  برای دلیلی که چرا انتخاباتی دارد مبارزات برای  کمی استفاده اغلب  اطالعات نوع . کسب این"رای میدادید؟ Y یا X نامزد به 

 رای. است انتخابات روز در رای صندوقهای پای در شمارش که است دوانی اسب مسابقه سوال تنها.نمی دهد ارائه تصمیمگیری آنها

که ممکن است پرسیده شود در روز انتخابات و در پای صند.قهای رای  روز مسابقه ایتنها سوال .کنید مشاهده را سیاسی های گیری

 است. 

را فریب داده و آنها را به این وا   نامزدها انتخاباتی دارند مبارزات کمی در بسیار که تجربه مردم از زیادی تعداد  -سازی  تصویر

میدارند  که تصور کنند که انتخابات پیچیده است و یا ترفندهای خاصی وجود دارند که آنها می توانند برای فریب رای دهندگان از آن 
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نحوه لباس پوشیدن یک کاندیدا صحبت کرده به جای اینکه در مورد کار مورد رونکاوی رای دهندگان یا  در اغلب استفاده کنند. آنها

اغلب در  ˓سخت تماس با رای دهندگان و متقاعد کردن آنها با یک پیام شفاف باشند. کاندیداهای تنبل که به دنبال را حل سریع هستند

 کارهدر میدهند. این انجام را با  زیادی پول و حرفهای خود شکست خورده ور وقت

 کاندیدایی که برای تصدی موقعیتی است که قبال برای انتخاب شده است. –تصدی 

 رای با تماس روش هرهر گونه روش تماس با رای دهنده با استفاده ازشبکه های ارتباطی اینترنتی.    – اینترنتی انتخاباتی مبارزات

 درسطح انتخاباتی های توسعه صفحه شیوه شامل این معمول طور به .است ارتباطی های شبکه و ها رایانه از استفاده با دهندگان

چرا که به سراغ  ;نیست دهندگان رای تماس با روش موثر که این راه بسیار هزینه بر است اغلب از حالی است. در وب جهانی شبکه

 رای دهنده نمی رود و رای دهندگان باید به سراغ آن بروند.

 اینکه کاهش آیا.است مسئله یک نه مشکل است، یک اقتصادی بحران. مشکل یک برای ناکامل حل راه یا حل راه یک -  مسائل

 .مسائل باشند ممکن خوبی هستند یا نه های ایده  بازنشستگی حقوق پرداخت یا و گذاری سرمایه تحریک برای مالیات

درست شده که توجه زیادی زا به خود  رسمی سازمان کلیدی که به شکل غیر در مورد مشاوران اصطالح این - آشپزخانه کابینت

 جلب نکند.

دنبال آن هستند می توانند برروی چمنها و نزدیک جاده ها  به آنها نامزد بر روی آنها و دفتریکه نام با بزرگ عالئم - چمن عالئم

 تند. چمن برای افزایش شناساندن نام کاندیداها و یاداوری آنان به رای دادن  مفید هس نصب شوند عالئم روی 

 ویژگیهای خاصی که مردم به دنبال آن در کسانی هشتند که معرف آنها ست.   –کیفیتهای رهبری 

 قانون گذاری. با رابطه  بدنه های دولت در دیگر یا و کنگره منتخب، شورای مورد یک در موقعیتی یک مقننه قوه دفتر - دفتر مقننه

 مبارزه در بروشورهای  پخش درب به به درب به داوطلبان آن در دهندگان که رای با تماس یکی از روشهای – پخش بروشورها 

کننده  قانع کمتر روش این ˓آنها در نمیزنند و با رای دهندگان صحبت نمکنند که آنجا آپارتمان در یک منطقه می کنند. از یا خانه هر

 ولی خیلی سریعتر انجام می شود.  ˓ای در تماس با رای دهندگان است تا  روش منزل به منزل رفتن

کمپین را به دست رای دهندگان بال قوه که در  داوطلبان بروشورهای آن در که دهندگان رای با تماس یک روش– پخش بروشوهار

ر مسافران منتظر قطار و خریداران د ;مانند کارگران کا در حال ترک کارخانه هستند ;گروههای عظیمی اجتماع کرده اند می دهند

 فروشگاه.

 چشم از آن زیاد احتمال به آنها و نیستند مند عالقه به آن دهندگان رای که خاص دفتر یک برای کمپین انتخاباتی  –رقابت رده پایین 

 .کنید مشاهده را پایین رای و باال مسابقه نمایش. میپوشند

 .شود می فرستاده دهندگان رای به پست طریق از انتخاباتی مبارزات بروشور آن در که دهندگان رای با تماس روش یک-پست 

این بروشور می تواند رای دهندگان را بر اساس جغرافیا یا جمعیت  ˓ی که شما از آن داریدسبستگی به نوع پرونده رای دهنده یا آدر

 شناختی مورد هدف قرار داد.

 

 آراء بیشترین یا و آرا نسبی اکثریت یک نقطه مقابل  این . رای یک عالوه ریخته شده در صندوق به  آراء از درصد پنجاه - کثریتا

. به بخش اکثریت مراجعه کنید .ریخته شده در صندوق است   

دادن مراجعه  قرار به بخش هدف. است انتخابات برنده نامزد از اینکه  اطمینان برای نیاز مورد آرای تعداد - پیروزی وجه الضمان 

 کنید. 

است. زیادی مخاطبان دارای که است مستقل مطبوعات گونه هر - جمعی های رسانه  
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 در یک روزنامه  اغلب. خاص دسترسی پیدا شده است منطقه یک در جمعی های رسانه توسط که جغرافیایی ناحیه - ها رسانه بازار

دسترسی پیدا کند.خاص  منطقه یک به تواند می تنها تلویزیونی ایستگاه یک خواهد داشت و گردش خود یک  شهری منطقه و شهر  

 ای کننده قانع دالیل برای ارائه انتخاباتی مبارزه و نامزد توسط مداوم طور به که درست است اطالعات از محدودی یک بدنه  – پیام

است. شده منتقل رای دادن به  نامزد برای دهندگان رای به  

 آنها توسط آنها، مورد در ما توسط ما، درباره ما توسط انتخابات مشاهدات کمپین از آنچه که در آن در تمرینی  است که – پیام جدول 

 مبارزات طول در که چیز همه از کامل منصفانه نسبتا تصویر یک باید این. شد خواهد گفته ما مورد در آنها وتوسط آنها مورد در

ارائه دهد.را  خود مخالفان با تضاد آشکار کمپین با باید یک و باشد ٬شد خواهد گفته انتخاباتی  

 فعالیتها از یک هر تعیین کنید که برای  که است مهم. هستند مردم و زمان دیگرمنابع سیاسی، مبارزه هر در منبع سه از یکی - پول

کنید. بودجه نگاه و کمپین منابع به. کنید ریزی برنامه آن برای و شد خواهد هزینه پول چقدر کمپین در  

.شد خواهد طلب شده مواضع برنده ، کمپین این در نامزد یک از بیش آن در که انتخاباتی حوزهیک   - قیمومیتی چند  

میرود." اشتباه اشتباه برود به به تواند می که چیزی هر" - مورفی قانون  

 دلیل همین به و دانند می کاندیداها مورد در کمی دهندگان رای اغلب .دهندگان رای توسط نامزد نام شناسایی -به رسمیت شناختن نام 

 که چرا داشته باشند خود پیام با خود و با نام مرتبط دهندگان رای که است مهم این نامزدها برای .میشناسند رای میدهند نامی که به

شد. خواهد ظاهر انتخابات در نام تنها  

حزبی ان است  غیر یک انتخابات  .است خاص سیاسی احزاب یاغیر و سیاسی احزاب همه به مربوط چیزی زمانی که – حزبی غیر

 بدون ان است که یا حزبی غیر سازمان یک . است ذکرنشده انتخابات در انها حزب و وابسته نیستند خاصی احزاب نامزدها به ٬که 

خاص اجتناب میکند. حزب با یک ارتباط از ، مختلف سیاسی احزاب از با بسیاری یا و سیاسی احزاب  

 رهبران توانند می افراد این. قراردهند تاثیر تحت را دیگران توانند می جامعه در مردمی هستند که ٬رهبران عقیده  – رهبران عقیده

برای برنده  انچه که اغلب. باشند احترام مورد و شده شناخته افراد یا و ها، رسانه اعضای سیاسی، رهبران دیگر مدنی، های سازمان

تاییدیه ها مراجعه کنید. به بخش . کمپین است اوایل در افراد تاییدیه این ٬ است شدن مهم  

کردن میباشند. رقابت حال عنوان کاندید در به انتخابات درهمان و دفتر همان برایهستند که  دیگری نامزدهای این ها  – مخالفان  

در مورد می تواند انها را  انتخاباتی شما مبارزه که است، بد چه و خوب چه اطالعات، تمام ˓اپوزیسیون پژوهش - مخالف تحقیقات

 تحقیقات. باشد شده انجام انتخاباتی مبارزات آغاز در باید که است کلی تحقیقات از بخشی این جمع آوری کند. دوام قابل مخالفان همه

ببینید. را  

داده شود باید پرداخت  قرار روزنامه یا رادیو تلویزیون، مانند جمعی، های رسانه در کمپین که آگهی برای هر  -های پولی رسانه

 شود.

 باید این. آنها برای رای دادن به دلیل ارائه و نامزد توصیف برای استفاده کمپین مورد ادبیات استاندارد یک قطعه  - کارت نخل

کنید. مشاهده را کمپین پیام ادبیات. کند فراهم را انتخاباتی مبارزاه پیام از روشن و واضح ای خالصه  

 ی مهم استحزبوابستگی  است که معنی این به است، حزبی انتخابات که هنگامی.است سیاسی حزب به مربوط که چیزی هر - حزبی

. باشد شده لیست برگه رای در است ممکن و  

 بر نامزدها را حزب و رای می دهند حزب یک برای دهندگان رای آن در که گیری است  رای روش این یک  – حزب فهرست

انتخاب می کند.  ٬دریافت شده در انتخابات آرا درصد اساس  
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 یک از نامزدها از آراء درصد چند یا چگونگیرای دادن و مورد در گذشته های انتخابات از اطالعاتی است این - گذشته عملکرد

 درصد دارد، میانگین  وجود متعدد های انتخابات یا و مشابه نامزدهای اگر. دریافت شده است  مشابه ایدئولوژی یا و خاص حزب

کلی در نظر گرفت. یک عملکرد کردن پیدا برای هم با توان می را مختلف های  

مردم  چه تعداد از که کنید تعیین که است مهم این. پول هستند و دیگروقت منبع دو است، سیاسی مبارزه هر منبع سه از یکی - مردم 

کنید. مراجعه  کمپین منابع به ریزی کنید برنامه آن برای و بود خواهد نیاز مورد فعالیت هر انجام برای را   

 رای دیگر، عبارت به نمی دهند. رای ثابت  به شکل حوزه یا ناحیه یک در است دهندگان رای از درصدی این -قابلیت متقاعد کردن 

مشابه  انتخابات در واز همان حزب  مشابه ایدئولوژی با به یک کاندید رای دهند اما به کاندید دیگر است ممکن حوزه یک در دهندگان

 درصدی رأیو  ٬به نظرفه میرسد شوند قابل متقاعد کردن باشند بی ثبات  دهندگان رای ینا .ندهند رای متوالی انتخابات دو در یا و

  تاثیر گذارد. برنامه کمپیندهندگان  رای با تماس نوع و مقداربر روی  تواند می  هستندناحیه  یک دهندگانی که قابلیت متقاعد شدن در

 نامزد یک به ندادن و رای نامزد یک به دادن رای یک روش ثابت رای نمی دهند، در که دهندگانی رای -دهندگان متقاعد شونده رای

 رای این که است این بر اعتقاد. متوالی انتخابات دو در یا و همان انتخابات هر در حزب همان از یا و مشابه ایدئولوژی یک با

شوند. متقاعد روشن پیام یک با توانند می نمی شوند و شناسایی ایدئولوژی یا و خاص حزب با یک دهندگان  

 گرد دهندگان رای گروه برای تلفن زدن به یک عنوان توانند به می داوطلبان و ها تلفن از تعدادی آن در که مکانی است – تلفن بانک

آیند.   هم  

 برای تواند روش می این. دهندگان با تلفن تماس می گیرند رأی داوطلبان با آن در که دهندگان رای با تماس یک روش  - تماس تلفنی

گیرد. قرار استفاده انتخابات مورد روز نزدیکی در مشارکت در رای دادن و حامیان شناسایی دهندگان، رای کردن متقاعد  

. شده اند انتخاب که  پس از آن خواهد کرد به آن رسیدگی  سیاسی نماینده یا حزب که شده نوشته ،اغلبای برنامه -حزبی خط مشی 

.نیست انتخاباتی پیام این  

 عالوه به درصد ۵۰یا  و آرا به صندوق ریخته شده اکثریت از متفاوت این. است انتخابات در شده داده آراء بیشترین - اکثریت آرا

ببینید . را اکثریت. است رای یک  

 سیاست در درگیر مختلف افراد به اشاره در خصوص به شد، خواهد برپا انتخاباتی مبارزات آن در که محیطی - سیاسی انداز چشم

است. ناحیه این در٬  

 را کمپین ٬روشهای دیگر  یا روش با یک است ممکن کسانی که و ناحیه در سیاست در درگیر افراد از دسته آن - سیاسی بازیگران 

دهد. قرار تاثیر تحت  

از  کمپینکه  ٬ تصادفی طور به شده انتخاب دهندگان رای اساس بر شناختی جامعه کمی علمی و های پژوهشی - سیاسی سنجی ظرن

.میکنداستراتژیک اطالعات استفاده  برنامه ارائه برای و دهندگان رای نظرات تعیین ان برای  

صندوق می اندازند.را به  خود های رای دهندگان رای آن در که خاصی محل - گیری رای محل  

 ستونها برق بر روی و پنجره ها در بتوان که در جستجوی آن هستند  آنها که دفتری و نامزد نام با بزرگی هستندعالئم  – پوسترها

قابلیت رویت را . باشد مردم برای رای دادن می یادآوری کردن  و نامزد نام شناختن رسمیت به افزایش پوسترها برای. داده قرار

 ببینید.

گیری دارند. رای محل یک ها حوزه معموال. انتخابات است  با رابطه ناحیه در کوچکترین - حوزه  

 حوزه یک در انتخابات روز عملیات و دهندگان رای با تماس برنامه فعالیت حزب، سازماندهی برای مسئول فرد - مسئول حوزه

حوزه مراجعه کنید. به بخش. شوند می انتخاب آنها اوقات گاهی و هستند داوطلب افراد این اوقات گاهی. است خاص  
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 انتخابات در مردم مشارکت دهندگان، رای فهرست مانند خاص حوزه یک مورد در توان می را اطالعات گونه هر - اطالعات حوزه

با هم جمع کرد. انتخابات آخرین از بازگشت و گذشته،  

کمپین  که انتخاباتی، مبارزات از خارج در یافته سازمان دهندگان رای از بزرگ گروه یا رویداد هر - شده تعیین پیش از رویدادهای

 کنترل از خارج اینها اغلب. یامناظره ها باشد ها، همایش ها، رژه تواند می این. کند دیدار دهندگان رای با و به انجا برود تواند می

کنید. مراجعه شده ایجاد به رویدادهای. کمپین هستند  

 

از لحاظ دیگر در مورد کمپین   یا که می نویسد و  کسی و کارمی کند جمعی های رسانه سازمان یک برای که کسی هر - مطبوعات

  خوبی را  دریافت کرد." مطبوعات او" -کند اشاره است شده نوشته آنچه به است ممکن این همچنین . نظر می کند اظهار

 موضوع یک یا کمپین و مورد در اطالعات ارائه هدف با مطبوعات که در آنشده ریزی برنامه رویداد یک -کنفرانس مطبوعاتی 

دعوت می شوند. خاص  

 و نامزد مورد در بیشتر  اطالعات  برای ارائه مطبوعات هب و نیافته  ن توسعهکمپی توسط که  اطالعات یک بسته از-بسته مطبوعاتی

 کاندیداتوری اعالم مطبوعاتی که از کپی یک نامزد، از عکس نامزد، بیوگرافی شامل اغلب خبری بسته .ارائه شده است کمپین است

انتشاراتی که   خوبی از نسخه های مختلف را ترسیم می کنند ، اعالن موضع ی کهمطبوعات ، می کند سخنرانی انها را منتشر یا و

.شامل می شودادبیات کمپین را  از هاییکپی و ، دریافت داشتهکمپین   

پاسخ ها. دریافت و نامزد برای پرسیدن سئواالت مطبوعات برای فرصتی -A&Aمطبوعات   

که   نامزدها وضعیت جمعی های رسانه در دیگران و خبرنگاران برای کمپین ارائه شده توسط اطالعات -منتشر شده  مطبوعات

 شده نوشته خبری داستان یک شکل در اغلب شده طبوعات منتشر.را نشان می دهد خاص رویداد یک یا مسئله یک موقعیت کاندید در

 اند.

مطبوعات  و جمعی های رسانه به  .است جمعی های رسانه با برخورد کمپین است که مسئول سازمان در فردی این - مطبوعات دبیر

کنید. مراجعه   

 نوشته لغات که از جمعی های رسانه از دیگری بخش هر یا و مستقل مجالت و روزنامه ها  ٬چاپی های رسانه - چاپی های رسانه

 الکترونیکی های رسانه. ویدئو استفاده می کنند یا/  و کالم از که الکترونیکی های رسانه تصاویر استفاده مکند،در برابر با یا/  و شده

ببینید. را جمعی های رسانه و  

 کار دستور کمپین این. است استراتژی این حمل برای شده نوشته برنامه یک و استراتژی یک دارای که کمپینی است -کنشگرا کمپین

ببینید. را واکنشی کمپین. خود داشته باشد ازرقیبان انتظاری باید  چه که داند می می کند و تنظیم انتخابات را در  

. داد خواهند انجام مختلف مهم مسائل مورد که در گویند می دهندگان رای به آنها که است چیزی همان حزب یا برنامه نامزد - برنامه

وسائل رای را مشاهده کنید. و پیام. نیست پیام برنامه یک یک  

رای برای  رای دادن به  های صندوق پای به ٬کاندی  پشتیبان دهندگان رای رفتن از اطمینان یافتن  -کشاندن رای ای صندوقبه پ

 رای شود انجام های صندوق پای به دهندگان رای" کشیدن" که باعث کاری هر در فرصتی کوتاه باید کمپین .انتخابات  روز کاندید در

. شدید است حمایت نواحی که در جز به د،می گردن تشویق دادن رای به اند شده شناسایی قبال که حامیانی تنها کلی طور به .دهد

ببینید را مطبوعات  

A&A-  سئواالت و پاسخ ها ." مطبوعات "A&A .را ببینید  

رقابت میکنند." دفتر برای" کاندیداها آن در کهست اجرا حال در رقابت یک اغلب انتخاباتی مبارزه یک  – رقابت  
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 می اتفاق انتخاباتی مبارزاه طول که در  انچه  و سیاسی انداز چشم به پاسخ صرف را خود منابع که کمپینی است – واکنشی کمپین

کمپین کنشگرا  به  .کند تنظیم کاررا دستور تواند نمی و است عقب همیشه است، طرح یک فاقد که انتخاباتی مبارزه این. می کند ٬افتد

 مراجعه کنید.

 شامل است این ممکن. کمپین شما می تواند آنها را پیدا کند انتخابات را تحت تاثیر قرار می دهد و این که اطالعاتی تمام - پژوهشی

. رقیب پویایی باشد هر و کاندید شما  انتخابات، این گذشته، انتخابات دهندگان، رای حوزه، انتخابات، قوانین مورد در اطالعاتی

برنامه است. و انتخاباتی مبارزاه استراتژی یک دادن قرار هم کنار در٬در گام اولین ٬ تحقیقات  

 تعداد یک کمپینی هر .است  دیگری ندادن چیز  برای انجام تصمیم یک ٬هر چیزی  انجام برای تصمیمی هر - محدود منابع قانون

 این از.گیری کند تصمیم منابع آن از استفاده چگونگی مورد در باید و مردم، دارد و پول زمان، منابع، از یک هر از محدودی

استراتژی را میسازد. که است مهم شده نوشته انتخاباتی طرح یک روداشتن  

 آرا را در  این اکثریت  نامزدها از کدام هیچ که آرا اکثریت با برنده تعیین منظور به انتخابات خاص،یک های سیستم در - کردن اجرا

دریافت کرده اند در   انتخابات اول دور در را آراء بیشترین که نامزدها از نفر دو. برگزار می شود ٬دریافت نکرده اند  اول دور

 مرحله نهایی انتخابات به رقابت می پردازند.

در  دفتر برای" نامزد آن در که تشبیه میشود اجرا حال در مسابقه یک به اغلب انتخاباتی یک کمپین -رقابت برای دستیابی به دفتر

."مسابق شرکت میکند  

نامه ها است. دعوت به پاسخ و کاندید تقویم کمپین، تقویم حفظ مسئول کمپین که در فردیست -برنامه ریز  

است. کمپین این در برنده شدن دنبال به موقعیت آن در ناحیه انتخاباتی است که کاندید انتخابات یک - قیومیت تنها  

کمک  ٬دهندگان کمپین توسط رای یا کاندید و در به خاطر اوردن وشناسایی  است ممکن  که است کوتاه عبارت یک  - شعار

نیست. پیام یک کند.شعار  

را   ها پیام را پخش می کنند.این٬طریق رفتن به نواحی از حوزه  از که آنها، به متصل بلندگوهای با ماشین هایی  – صدا کامیون های

گرفت. نظر در دهندگان رای با روش های قابل مشاهده تماس از می توان بخشی  

.  دفتر است در خالی جای کردن یک پر برای اغلب نشود، برگزار شده ریزی برنامه معمول  زمان که در  انتخاباتی -ویژه انتخابات

.انتخابات ویژه شرکت می کنندبسیارکمتری در یک  دهندگان رای  ˓اغلب  

آماده شده است. زیادی مخاطبان یا مردم از گروه برای یک صورت شفاهی  به معموال اظهاراتی که  – سخنرانی  

 حریف اغلب. فرصت ثابت باشند.  هر در موضوع همان یا و همان پیام  کمپین در ارائه یا و نامزد یک که هنگامی - پیام در اقامت

بیافتد. اتفاق این ندهید اجازه است که مهم آن که کمپین را با پیام خودش از دور رقابت خارج کند اما  کرد خواهد سعی  

 را الزم اطالعات که٬ است کلیدی مشاوران وهمه کاندید  جلسات از کوتاه ای مجموعه یا و نشست، - استراتژیک ریزی برنامه جلسه

 را کمپین طرح. باشد شده نوشته انتخاباتی طرح یک قالب در باید استراتژی این. کمپین را تعیین می کند  کلی استراتژی و آوری جمع

کنید. مشاهده  

 انتخاب دفتر به کاندید انتخاب برای انتخابات نقطه تا روز این از آنچه که کمپین  از کمپین ، برنامه در شده نوشته روش، - استراتژی

دهد. انجام شده  

 این انتخاباتی در مبارزات پیام ایراد میشود. مراسم مختلف از بسیاری که توسط یک کاندید در استاندارد سخنرانی - اسپیچ استامپ

.شودتکرار فرصت هر در و باشد آن اصلی ی هسته عنوان به باید سخنرانی  

.است شناخته میدهند رای انتخابات این در حزب یا نامزد برای که افرادی عنوان به کمپین که یدیگران و دهندگان رای - حامیان  
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را داشته باشد. نامزد نمایندگی رسمی طور به صورت این غیر در یا و میکند صحبت نامزد طرف از که کس هر - جانشین  

 یا یکسان انتخابات در نامزدها از مختلف انواع یا و مختلف احزاب برای دادن رای سابقه دارای انتخابات منطقه - منطقه وسانن

 منابع صرف به است مهم اغلب مختلف، نامزدهای یا احزاب بین عقب و جلو به" نوسان" تواند می˓ منطقه این که آنجا از. متوالی

. به دست آورد را آنها انتخاباتی مبارزات که شود حاصل اطمینان مناطق این در دهندگان رای کردن متقاعد برای کمپین  

 یا و مختلف احزاب برای گیری رای سابقه دارای که است خاص یانتخابات درون منطقه در ای که حوزه – چرخش قابل حوزه

.است مختلف انتخابات در مختلف های ایدئولوژی  

 

 

 منابع بیشتری را به این ناحیه ها اختصاص دهید تا مطمئن شوید که کاندیدا برنده می شود.

 گیری رای سابقه اما متصل نیستند، خاص سیاسی ایدئولوژی یا حزب یک به که دهندگانی هستند رای -نوسان  قابل دهندگان  رای

 قابل متقاعدشدن در دهندگان را باید  رای این.متفاوت دارند یا و یکسان انتخابات در مختلف های ایدئولوژی یا و مختلف احزاب برای

 دهندگان متقاعد شده را  بخش رای  میتوان انها را به دست آورد.  دیگر اطالعات یا کمپین خوب پیام یک زیاد احتمال به و گرفت نظر

 مشاهده کنید.

وجه  نتیجه در و متقاعد میشوند کمپین این پیام با زیاد احتمال به که است معتقد کمپین که دهندگانی رای -  موردهدف  رای دهندگان

 کنید. مشاهده را پیروزی وجه الضمان و الضمان پیروزی را فراهم میکنند.  قسمت پیام

 خود راروی تمرکز پیام  خواهیدمیاینکه شما   تعیین و تر کوچک های گروه به دهنده رای جمعیت تقسیم فرایند – دادن قرار هدف 

 کنید. مشاهده را  جغرافیایی و شناختی جمعیت دادن قرار بخش هدف . وجه الضمان پیروزی را فراهم کنید ها بگذارید تارای کدام 

 برپا انتخابات آن در که زمانی دوره یا میکنند و تالش خاص کاندید یکاشاره می کند که برای انتخاب  سازمانی یا به  این - کمپین

 است . شده

 از یک هر تعیین کنید که که است مهم این.پول هستند و مردم دیگر دومنبع است، سیاسی مبارزه هر در منبع سه از یکی - زمان

 کمپینهای از یک هر برای زمان منابع دیگر ، دو خالف بر .کنید ریزی برنامه آن برای میخواهند و زمان چقدر انتخاباتی های فعالیت

 کنید. مراجعه کمپین منابع به قسمت.موثر استفاده نمیکنند طور به خود وقت از کمپینها  همه اما است، یکسان انتخابات در درگیر

 دهندگان که  رای با تماس مختلف های روش و کمپین پیام کمپین چگونگی در بعد ها سیاسی  نظرسنجی یک  – نظرسنجی پیگیری

سیاسی  سنجی نظر خط پایه رای گیری و نظرسنجی به قسمت .قابل متقاعد کننده موثر است را تعیین میکند و مردد دهندگان رای بر

 مراجعه کنید.

به به پای صندوقهای رای رفته و رای واقع  در که˓ دادن دارند هستند رای تما م کسانی که صالحیت ˓ بخش این - مشارکت مردمی

 ن مراجعه کرد.حقیقی به آ عدد یک عنوان به یا و درصد یک عنوان به توان می. میدهند

تبلیغ شده دیگری  چیز هر لیوانها و ٬تیشرتها ها، تابلو روی کاندید نام آن در که دهندگان ان است رای با تماس یک روش –مشاهده 

 میتوان رای کمی آن ها شود اما باکاندیدباعث شناخته شدت نام  تواند می اغلب این شوند دیده کافی اندازه به اگراین تبلیغات .است

 کرد. کمپین متقاعد پیام یک را با دهندگان

دستمزد  و حقوق پرداخت بدون کمپین به کمک برای را خود وقت از مقداری کلی طور به که کسی است کاندید طرفدار - داوطلب

 صرف می کند.

 است. ریزی داوطلبان برنامه و استخدام مسئول ستاد در شخصی است که  – داوطلب کننده هماهنگ
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 یک با یا دیگر و یک حزب از کاندید یک به٬رای  می دهند انتخابات یک در کاندید یک به دهندگان رای که هنگامی - رای تغییر

کمپین  پیام یک اند باید با گرفته نظر در را خود رای تغییر که دهندگان رای.بعدی رای می دهند انتخابات در متفاوت ایدئولوژی

 متقاعد شوند.به  قسمت قابلیت متقاعد شدن مراجعه کنید.

 با یا و دیگر  حزب ازیک کاندید یک به و از یک حزبکاندید یک به دهندگان رای که هنگامی - های چند حزب رای دادنکاندیدبه 

های چند کاندیدرا بین  خود رای که دهندگانی رای.رای می دهند انتخابات همان در مشابه گیری رای در متفاوت  های ایدئولوژی یک

 کمپین باید اقناع شوند. به قسمت  قابلیت متقاعد شدن مراجعه کنید. پیام یک می شود که با گرفته نظر حزبی تقسیم می کنند در

دریافت  باالتر نژادهای از کمتری رای اهمیترکه مردم به انها توجه نمی کنند اغلب نژادهای کم – میکنند رها دهندگانی که رای

که آنها را  هاییکاندید برای حس خوبی  را نمی شناسند و هاکاندید دانند، نمی مورد نژاد چیزی  در دهندگان رای اغلب که چرا میکنند

 نمی شناسند ندارند.

 

توجهی  رقابتهان آ  به یا و گرایشی ندارند شناسند را نمی که آنها هاییکاندیدبرای رای دادن به   دهندگان رای - دگاندهن رای خستگی

دهندگانی  رای قسمت  مراجعه شود به. می باشد بیشتررقابتهای کم اهمیت و صندوقهای کم رای در دهندگان رای خستگی. نمی کنند

 اهمیترکه مردم به انها توجه نمی کنند. کم انتخاباتیمسابقات میکنند و  رها که

 افزایش یک فایل .ناحیه باشد یک در دهندگان موجود رای تمامی آدرس و نام حداقل حاوی که داده یک پایگاه  - دهندگان فایل رای

 سابقه دارای آنها ایا و آنها سن تلفن انها، شماره مانند دهندگان رای مورد در دیگری شامل اطالعات است ممکن  دهندگان رای یافته

 کسانی که  کردن پیدا با دهندگان را  رای بیشتر فایل است ممکن انکاندید و سیاسی احزاب.باشد  ٬گذشته را دارند یا نه  رای دادن در

 کار این انجام برای راه تنها .افزایش دهند٬هستند  مهم دهندگان رای برای مسائلی چه یا اینکه  و پشتیبانی می کنند را کاندید

 دهندگان است. از رای  درخواست مستقیم

 یا و خود شغل مانند ، مستقیم قرارمی دهند تاثیر تحت را آنها که چیزهایی مورد در اغلب دهندگان رای - دهندگان رای اولویت های

برانها  کمی کنترل آنها که سیاست به مربوط مسائل مورد در کمتر  ٬اغلب آنها .دهند می اهمیت خود فرزندان پرورش و آموزش

 اهمیت می دهند صحبت کنند. آنها که چیزهایی مورد در دهندگان رای با باید اهمیت می دهند. داوطلبان دارند

مراجعه  دهندگان به قسمت رای  .است خاص دفتر این برای انتخابات این در دادن رای به قادر که کسی است هر این - دهندگان رای

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 کمپین پژوهشی سؤاالت: Bضمیمه 
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وجود  واقعی استراتژی یک توسعه و کمپین این از خاص وضعیت درک در کمپین به کمک برای شده طراحی سواالت از سری یک

 شروع شما است مجموعه ها ممکن تمام طریق از کار و تالش با اما نشود کمپنی اعمال نوع هر برای است ممکن سوالی هر .دارد

 گرفته باشید. نادیده است ممکن چیزهایی که  مورد در کردن فکر بهکنید 

 در است ممکن شما موارد، برخی در .دارند نیاز تحقیقات به دیگر برخی و سرعت می دانید  به را شما  سواالت از پاسخ برخی

 انجام چاره راه آخرین عنوان به تنها را کار این باید شما .قریب به یقین شوید حدس به زدن  مجبور خاص سوال یک به پاسخ مورد

کنید و تا اخر دوام   سواالت تنظیم این به گویی پاسخ و پژوهش این تکمیل برای زمانی محدودیت شما یک که است مهم این .دهید

 بیاورید.

 ( قوانین انتخاباتی1

         aانتخابات ( نوع 

             i) ؟(دستوری چند یا کاندید،یک دستوری یا حزب لیست مثال، برای) است از انتخابات نوعی چه این 

             ii؟(آرا اکثریت یا و ساده اکثریت نسبی یک مثال، عنوان به) است نیاز ( آچه چیزهایی برای برنده شدن مورد 

            iii) چند است یا کرسی  دستوری یک این مثال، برای) هستند باز برای نژاد  انتخابات این در کرسی ها  چه تعداد از 

 ؟(دستوری است

             ii) اجرا کنید؟ تیم یک از بخشی عنوان به یا و تنهایی به خواهید می شما آیا 

              i) چیست؟ هستید دفتر اجرای انها در حال در هایی که شما مسئولیت و ها نقش 

  

b) قانون انتخابات 

             i اعالم کاندیداتوری) 

 ( آخرین مهلت اعالم کاندیداتوری چیست؟1)                    

 است؟ نیاز چه چیزهایی برای اعالم کاندیداتوری مورد کاندید عنوان ( به1)                    

             ii) کمپین مالی امور 

 دارد؟ وجود های برای کمک کردن محدودیت  آیا (1)                    

 دارد؟  وجود کمکها گزارش چه نیازمندیهایی برای (1)                    

 کمپین چیست؟ مالی امور کردن پر مهلت (1)                    

            iii) مبارزه 

 رسانه ها چیست؟ دسترسی به  مورد در قانون (1)                   

 سایر روش  یا و تابلوهای داخل چمن پوسترها، ها، صدای کامیون مورد در قانون (1)                  

 دیگر چیست؟ های                        

            ivروز انتخابات ) 
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 دارد؟ وجود است  معتبر انتخابات مشارکتثابت کند  نتیجه  برای اینکه  الزاماتی آیا  (1)                  

 بسته است؟ و ها باز سنجی نظر انجام چه هنگام   (1)                  

 هستند؟ چه انتخابات روز در انتخاباتی در مورد مبارزه ( قوانین1)                  

 هستند؟ چه ها گیری رای محل نزدیکی در مبارزه به مربوط قوانین (7)                  

 نتایج است؟ اعتباردادن به و انتخابات اجرای مسئول کسی چه (1)                  

 دارد؟ وجود ناحیه این دهندگان رای در تقلب سابقه آیا( 1)                  

 ( ناحیه1

     a) چیست؟ شبیه ناحیه 

           i) چه( است ناحیه بزرگ چقدر دیگر، عبارت به) ناحیه از فیزیکی مرزهای 

 هستند؟              

          ii) روستایی یا و شهری، ناحیه مثال، عنوان به) ناحیه این فیزیکی های ویژگی  

 هستند؟  چه( غیره و کوهستانی، یا و هموار            

          iii) دارد؟ وجود ناحیه مؤثردر محیطی مهم عوامل گونه هر آیا 

          ii) چیست؟ ناحیه در اقتصادی وضعیت 

          i) ؟ بدترشدن  تغییرکرده است یا بهتر برای تازگی به اقتصادی شرایط آیا 

         ii) است؟ کرده تغییر تازگی به ناحیه این جمعیت کل چگونه 

        iii) چیست؟ مانند نقل و حمل سیستم 

       iiii) ناحیه چیست؟ در موجود های داده دیگر 

   b) چیست؟ ناحیه سیاسی انداز چشم 

        i) هستند؟ کسانی چه ناحیه در سیاسی بازیکنان 

        ii) چیست؟ ملی یا و ای منطقه محلی، سیاسی احزاب وضعیت 

        iii) هستند؟ کسانی چه مدنی رهبران 

        ii) هستند؟ کسانی چه کار و کسب رهبران 

        i) افکار در نظر گرفته شود؟ رهبر یک عنوان به تواند می دیگری کس چه از 

   c) ؟ آوردند دست را به خود اطالعات توانند می کجا زا دهندگان رای 

        i؟ کجا هستند و چه محلی چه کسی، های رسانه ( تمام 
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       ii)  را کنترل می کند؟ محلی های رسانهچه کسی 

      iii) هستند؟ کسانی چه محلی های رسانه برای انتخابات این پوششی خبرنگاران 

      ii) هستند؟ خبری چه زمانی های برنامه 

       i)  چیست؟ خبرنگاران برای مهلت آخرین 

      ii) انتخاباتی را چگونه  می بینند؟ مبارزه ها رسانه 

    iiii) بود؟ خواهند مخالفان نفع به کدام و بود خواهند کاندید نفع به مطبوعات کدام 

      ii) ؟ را بخرد تبلیغات تواند می کجا از مبارزه انتخاباتی 

 ( رای دهنده گان3

     a) ناحیه این احتمالی دهندگان رای تمام از لیستی دقیق یا و دهنده فایل رای آیا 

 دارد؟ وجود که چه کسانی هستند و این         

     b) سیاسی مختلف احزاب برای حمایت سطح یا و دهندگان رای حزب تفکیک  

 چیست؟         

      c)  سواد٬ سطح درآمد٬ سطح مثال٬ عنوان به) را چه چیزهایی می سازد دهندگان جمعیت رایدموگرافیک  

 ؟(غیره و سن٬جنس٬ مذهبی٬ زمینه پس مختلف٬ های قومیت یا نژاد شغل٬         

     d(؟ کند چیست)چه کسی کجازندگی می دهنده رای جمعیت (تفکیک جغرافیایی 

    e) رای دهنده گان به احتمال زیاد  از دیگر های گروه از ٬دهندگان رای از گروهایی کدام 

   رای میدهند ؟      

    f) هستند؟ شبیه چه شما هواداران 

    gمشخصات را چه تعداد این و شبیه چه هستند مورد هدف دهندگان ( رای  

 دارند؟         

    h) هستند؟ چه ناحیه این در مهم های سازمان 

     i) هستند؟  چه تفریح عمده اشکال 

     j) کنند؟ می کار کجا مردم 

    k) ؟  خرید می کنند کجا مردم از 

    l) ساکنان یا و آموزان دانش سالمندان٬ مانند خاص جمعیتی  های گروه یا 

 کنند؟ زندگی ناحیه این از خاصی بخش یک در دارند تمایل آپارتمان       
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  mکلی جمعیت اخیرا  به وجود آرایش توجهی در قابل تغییر گونه هر (  ایا  

 آمده است؟      

 گذشته انتخابات (4

      a) کار می کرد؟ گذشته انتخابات در موقعیت این برای کسی چه 

      b) گذشته چه بود؟ انتخابات در موقعیت این برای نتایج 

      c) دادند؟ رای گذشته انتخابات در جمعیت از درصدی چه 

      d) شد؟ ریخته گذشته انتخابات در آرا چه تعداد از 

      e) بود؟ الزم گذشته انتخابات در موقعیت این در پیروزی برای آرا چه تعداد از 

      f) هستند؟ چه ناحیه٬ این در دیگر های موقعیت برای انتخابات نتایج 

     g) چیست؟ گذشته در این ناحیه انتخابات در هاکاندید مشابه از حمایت سطح در تفاوت 

 (مسائل5

            i) هستند؟ مهم دهندگان رای برای محلی مسائل چه 

           ii) هستند؟ مهم دهندگان رای برای ملی یا و ای منطقه مسائل چه 

        iii) چیست؟ دهندگان رای برای انگیزه ایجاد اصلی عامل 

        ii) چیست؟ دهندگان رای خوی و خلق 

        i) ؟  حزب دارند رهبران مورد احساسی در چه دهندگان رای 

        ii) ؟ ملی دارند رهبران مورد در احساسی چه دهندگان رای 

   b) نژادها سایر 

           i) این  حضور چگونه و بود خواهد انتخابات این در گیری رای در دیگر نژادهای چه 

 گذارد ؟تاثیرمی  نژادها         

         ii) ؟ درناحیه خواهد داشت فعال انتخاباتی مبارزه سازمان دیگری کس چه 

         iii) دارد؟ وجود دیگر مبارزه با هماهنگی برای فرصتهایی  چه 

 (کاندید ما6

     a)  چیست؟ شما کاندیدگذشته 

        iکاندید کودکی دوران (   توصیف. 

ii) شرح دهید. را کاندید پرورش و آموزش 
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iii) را شرح دهید.  کاندید کار سابقه. 

iv)  شرح دهید. را کاندید خانواده درجه اول. 

i) بازی می کنند؟ انتخاباتی مبارزه در نقشی را  خانواده چه 

       vi)  ؟آیا کاندیدا قبال انتخابات داشته و برا ی پستی برگزیده شده است 

      vii) ؟داشته است کاندید یمهم های رای یا و عمومی های بیانیه چه 

     iiii) اند؟ گفته( بد هم و خوب هم) کاندید مورد در دیگران که آنچه 

       iiگذشته را دارد؟ های سابقه عمل کردن به وعدهکاندید ( آیا 

        i)  دارد؟ وجود باشد ناراضی یا خوشحال کاندید که از خاصی رای دهنده  ایا گروه 

       iiدارد؟ وجود کاندید از عمومی دیگری های پرونده سایر یا و دادگاه (  آیا 

      iiiتوان اعالم کرد؟ سابقه را می  این وایا می توان  چیست کاندیدا گیری رای ( سابقه  

     iiii ؟ است شده شناخته خوبی به کاندید ( چرا و چگونه 

     iiiهستند؟ چه کاندید دستاوردهای ترین ( مهم 

      ii) است؟ خوبی عمومی سخنران کاندید ؟آیا پر جذبه است افراد با مالقات هنگام در کاندید آیا 

     iii) چیزی که برای کند یا  ان مقابله  با باید انتخاباتی مبارزه که کاندید گذشته منفی ای در چیز  آیا 

 یک رقیب مزیت باشدوجود دارد؟            

      b )انتخاباتی دارد؟ مبارزه یا کاندید منابعی چه 

              i  )کرد؟ استفاده خواهد مالی منابع از چه کاندید 

             ii) مالی خواهد کرد؟ های کمک آوری جمع بینانه صرف واقع کاندید مدت چه 

           iii )تعلق دارد؟ سازمانی چه به کاندید 

           iiکنند؟ فراهم توانند می کمکی ها  چه سازمان ( این 

            i) کمپین کمک مالی می کنند؟ به زیاد احتمال به سیاسی اقدام های کمیته یا و سازمان چه 

           ii)  چیست؟ بالقوه و همکاراناثبات شده از پول افزایش برای راه ترین ارزان 

          iii) دارد؟ وجود پول اوایل در آیا 

         iiii)   وارد می شود ؟ پول هنگامیچه 

           iiچیست؟ کمپین ( وجه نقدی 

            i)  ؟ این وجه نقدی تاثیر خواهد گذاشت چگونه و شده آوری جمع ها کمک چه هنگامی 
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     cکاندید چه چیزهایی را دوست دارد و چه چیزهایی دوست ندارد؟  ) 

 ( رقیبان پویا7

      aرقیبان پویا چه کسانی هستند؟ ) 

     bرقیبان پویا چه سرگذشتی داشتند؟ ) 

            iدهید. شرح را (  تحصیالت مخالفان. 

           ii) مخالفان را شرح دهید. قبلی مشاغل 

         iiiدهید. شرح را مخالفان قبلی انتصابی یا انتخابی ( مواضع. 

         iiچیست؟ رقیبان  دادن رای (    سابقه 

          i) است؟ شده رقیبان را ساخته مهمی آرای یا و قبلی عمومی های بیانیه چه 

         ii)  دارد؟ برای رقبا وجود عمومی های پرونده سایر یا دادگاه آیا 

       iii) استفاده شود؟ سوء باعث تواند می مخالفان درسابقه منفی چیزی چه 

   c) انتخاباتی می اورند؟ مبارزه به را منابعی چه مخالفان 

         i) را تامین می کنند؟ خود انتخاباتی مبارزه مالی کمک های  مخالفان چگونه 

          iiهستند؟ مخالفان در دسترس  برای  دیگری منابع ( چه 

 

جمعیتی مورد هدف قرار دادن : روش شناسی Cضمیمه   

 هدف: را ترسیم میکند بودشده  داده توضیح سوم گام در که جمعیت مورد هدف ، در مهم ویژگی سه گیری اندازه روش ضمیمه این

دهندگان. رای دادن قرار  

 تنها که آنجا از می دهند. رای واقعا است که  شرایط واجد دهندگان رای از درصدی ساده، کامال ٬ انتخابات مشارکت مردمی در

میزان مشارکت مردم   کلی طور به شما گذشته است، انتخابات نها درآ رفتار٬ آینده انتخابات در ها حوزه رفتارشما در مورد  سرنخ

  بینی می کنید: پیش زیر فرمول با را 

( انتخابات ٢ضربدر شرایط واجد دهندگان رای) بر تقسیم (٢عالوه آرا به صندوق ریخته شده به ١آرا به صندوق ریخته شده   

= تعداد آرا به صندوق ریخته شده در اولین انتخابات گذشته ١صندوق ریخته شدهآرا به   

تعداد آرا به صندوق ریخته شده در دومین انتخابات گذشته = ٢آرا به صندوق ریخته شده  

شرایط درحوزه واجد دهندگان شرایط =  کل تعداد رای واجد دهندگان رای  

وزنه  ˓تری دقیق  هدف قرار دادن با مردم .است گذشته انتخابات دو مشارکت آرا رادر طولمیانگین  سادگی به فرمول این بنابراین،

را بر انتخابات اخیر خواهند گذاشت. در فرمولها بیشتری  

کنید. انتخاب را آینده انتخابات به مشابه ی با مشخصه هایانتخابات شما که است مهم مورد انتظار، مردمی مشارکت گیری اندازه رد  
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با کاندید  با جهت گیری یکسان  احزاب یا نامزدها برای مداوم طور به ها حوزه است که در دهندگان رای تعداداز درصدی ٬عملکرد

 آرای رسیده به وسیله میانگین تمام به معنی نگاه کردن به است ممکناین  قوی، حزبی وابستگی با هایی مکان در. شما رای می دهند

 مورد حوزه "عملکرد" یک تعریف برای تواند می زیر فرمول .استانتخابات  از دوره طول دو یا چند در همان حزب نامزدهای همه

گیرد: قرار استفاده  

به عالوه حزب ٦٩به عالوه حزب دموکراتیک نامزد انتخابات ریاست جمهوری  ۵۵) حزب دموکراتیک نامزد مجلس شورا 

انتخابات ٤( تقسیم بر۵۹راتیک نامزد شهرداربه عالوه حزب دموک ۵۹دموکراتیک نامزد فرماندار  

در سال  ٬حزب دموکراتیک" نامزد مجلس شورا در حوزه  درصد ارا رسیده توسط "  =۵۵حزب دموکراتیک نامزد مجلس شورا  

١۵۵۵ 

حزب دموکراتیک" نامزد انتخابات ریاست  درصد ارا رسیده توسط "  =٦٩حزب دموکراتیک نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

١۵۵٩در سال   ٬جمهوری در حوزه   

١۵۵۹در سال   ٬حزب دموکراتیک" نامزد فرماندار در حوزه  درصد ارا رسیده توسط " =۵۹حزب دموکراتیک نامزد فرماندار  

١۵۵۹در سال   ٬حوزه  حزب دموکراتیک" نامزد شهردار در درصد ارا رسیده توسط " =۵۹حزب دموکراتیک نامزد شهردار  

 عملکرد فرمول های.است انتخابات چهار در" دموکرات حزب" نامزد چهار درحوزه  عملکرد از یک میانگین ساده فرمول این

خواهند گذاشت. نوپیداوزنه بیشتری را بر انتخابات  دقیق هدف قرار دادن با مردم دوباره، و، تر هستند، پیچیده معموال  

 این ممکن فرمول . یک ترفند آمیز است هستند کمی قوی کمتر حزبی وابستگی های که نواحی در" عملکرد" تعریف است، بدیهی

 است :

به عالوه نامزد فرماندار دموکراتیک ٦٩به عالوه نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک  ۵۵)نامزد مجلس شورا دموکراتیک 

انتخابات ٤بر( تقسیم ۵۹به عالوه نامزد شهردار دموکراتیک  ۵۹  

در سال  ٬دموکراتیک" در حوزه  " نامزد مجلس شورا گرایشدرصد ارا رسیده توسط  یک   =۵۵نامزد مجلس شورا دموکراتیک 

١۵۵۵ 

دموکراتیک"  "گرایش  نامزد انتخابات ریاست جمهوریدرصد ارا رسیده توسط   =٦٩نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک 

١۵۵٩در سال   ٬در حوزه   

١۵۵۹در سال   ٬دموکراتیک" در حوزه  " نامزد فرماندار گرایشدرصد ارا رسیده توسط   =۵۹نامزد فرماندار دموکراتیک   

١۵۵۹در سال   ٬دموکراتیک " در حوزه  نامزد شهردار گرایش "درصد ارا رسیده توسط   =۵۹نامزد شهردار دموکراتیک   

فرمولهای عملکردمعموال  .است انتخابات چهار در" دموکرات"  نامزد چهار درحوزه  عملکرد از یک میانگین ساده فرمول این

 پییچیده تر هستند و بازمیگویم که مردم با هدف مندی بیشتر خود وزن بیشتری را در انتخابات نوپیدا میگذارند.

.ترفند خواهد بود  روی از کمی بود خواهند" دموکراتیک گرایش" دهنده نشان خوبی به که نامزدهایی و احزاب انتخاب است، بدیهی   

بین دو  " را خود یاآنها یا ر .که در یک راه ثابت رای نمی دهند ˓ها است  حوزه در دهندگان رای از درصدی ٬ شدنقابلیت متقاعد  

 رای یا  و( رای می دهند ٬انتخابات را دارند   همان در مختلف های گیری جهت به نامزدهایی که" )و یا چند حزب تقسیم می کنند

 به(. رای می دهند ٬بیشتر را دارند  یا انتخابات دو دوره طول در مختلف های گیری جهت به نامزدهایی که) می دهند "تغییر" را خود

زیاد رای دهنده گانی که باید به وسیله  احتمال به" و رای دهنده گان متغییر" تقسیم کننده گان رای بین دو یا چند حزب" کلی طور

در نظر گرفته شده اند. ٬تالشهای کمپین متقاعد شوند   
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 حوزه  متوسط طور به فرمول این .کند قابلیت متقاعد شدن استفاده  گیری اندازه برای زیر فرمول از است ممکن انتخاباتی مبارزه

تقسیم کننده  " با  (١٦۵٩در سال  جمهوری ریاست های رقابت و ١٦۵۵ رقابت های مجلسی درسال بین)  "رای دهنده گان متغییر"

( ١۵٦۹شهرداران در سال  و فرماندار انتخابات های رقابت بین" ) گان رای بین دو یا چند حزب  

به عالوه )حزب ( ٦٩منهای حزب دموکراتیک نامزد انتخابات ریاست جمهوری  ۵۵) حزب دموکراتیک نامزد مجلس شورا  }

انتخابات ٢({ تقسیم بر۵۹منهای حزب دموکراتیک نامزد شهردار ۵۹دموکراتیک نامزد فرماندار  

در سال  ٬حزب دموکراتیک" نامزد مجلس شورا در حوزه  تعداد ارا رسیده توسط "  =۵۵حزب دموکراتیک نامزد مجلس شورا 

١۵۵۵ 

حزب دموکراتیک" نامزد انتخابات ریاست  تعداد  ارا رسیده توسط "  =٦٩حزب دموکراتیک نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

١۵۵٩در سال   ٬جمهوری در حوزه   

١۵۵۹در سال   ٬حزب دموکراتیک" نامزد فرماندار در حوزه  تعداد  ارا رسیده توسط " =۵۹حزب دموکراتیک نامزد فرماندار  

١۵۵۹در سال   ٬ب دموکراتیک" نامزد شهردار در حوزه حز تعداد ارا رسیده توسط " =۵۹حزب دموکراتیک نامزد شهردار  

تفریق استفاده کنید. نتایج برای مطلق مقادیر از: توجه  

 و حیله روی از تعریف " قابلیت متقاعد شدن " کمی است، حزبی کمتر وابستگی آنها در جاهایی که  دوباره یاد اوری می کنم که،

شاید این باشد: ٬ممکنه فرمول تزویر است.یک  

به عالوه )نامزد فرماندار ( ٦٩منهای نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک  ۵۵} )نامزد مجلس شورا دموکراتیک 

انتخابات  ٢( {  تقسیم بر۵۹منهای نامزد شهردار دموکراتیک  ۵۹دموکراتیک   

در سال  ٬دموکراتیک" در حوزه  " نامزد مجلس شورا گرایشتعداد  ارا رسیده توسط  یک   =۵۵نامزد مجلس شورا دموکراتیک 

١۵۵۵ 

دموکراتیک"  "گرایش  نامزد انتخابات ریاست جمهوریتعداد  ارا رسیده توسط   =٦٩نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک 

١۵۵٩در سال   ٬در حوزه   

١۵۵۹در سال   ٬دموکراتیک" در حوزه  " نامزد فرماندار گرایشتعداد  ارا رسیده توسط   =۵۹نامزد فرماندار دموکراتیک   

١۵۵۹در سال   ٬دموکراتیک " در حوزه  نامزد شهردار گرایش "تعداد ارا رسیده توسط   =۵۹نامزد شهردار دموکراتیک   

 جمهوری ریاست های رقابت و ١٦۵۵رقابت های مجلسی درسال  بین)  "رای دهنده گان متغییر" حوزه  متوسط طور به فرمول این

(  ١۵٦۹شهرداران در سال  و فرماندار انتخابات های رقابت بین" ) تقسیم کننده گان رای بین دو یا چند حزب " با  (١٦۵٩در سال 

 گرایش" دهنده نشان خوبی به که نامزدهایی و احزاب انتخاب است، انتخابات است. بدیهی ٤برای " گرایش دموکراتیک " در 

تزویر است. و حیله روی از کمی بود خواهند" دموکراتیک  

 

 

 

 

سنجی سیاسی نظر به مربوط : مسائل Dضمیمه   
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سنجی: نظر از اهداف  

کمپین سیاسی برای استراتژیک .      اطالعات١  

شما  سیاسی کمپین  انجام برای که استراتژیک ریزی برنامه به مربوط اطالعات که  برای شما این است  گیری رای از اصلی هدف

 حامیان زیاد احتمال که به جمعیتی های گروه کردن پیدا برای را خود سنجی نظر باید شما خاص، طور به  .را  تهیه کند ٬است  مفید

 و است فایده نامزد بی فعلی جایگاه کردن پیدا برای ˓ ساده نظر سنجی .کنید استفاده٬شد  خواهند شما متقاعد پیام و با  شما هستند

 سوال هر پرسیدن برای خاصی دلیل باید و انجام دهد، خاص هدف یک را با  نظرسنجی هر باید کمپین .است ارزشمند منابع اتالف

باشند. داشته نظرسنجی در  

دهندگان رای نگرانی و نگرش .      کشف٢  

 مند عالقه دهندگان رای که چیزهایی مورد در باید شما موفق باشید،  برای اینکه . دهندگان است رای مورد در سیاسی یک کمپین  

 گیری اندازه برای عالی راه نظر سنجی یک. کنید برقرار کنند صحبت  به روشی که رای دهنده گان بتوانند  با شما ارتباط هستند

است. دهندگان رای های نگرانی و ها نگرش  

دهندگان میشود رای باعث حرکت  که مسائلی .     کشف٣  

 دهندگان، رای با دیدار برای محدود منابع به توجه با حال، این با. داند می کنونی را  سیاسی کمپین  عمده مسائل سیاسی فعال هر

 ای مجموعه زیر در زمره ها اولویت این چگونه ویژه این که به مسائل، درزمره این دهندگان رای اولویت های باید انتخاباتی مبارزه

 تمرکزکند خود کمک کند که روی  پیام انتخاباتی مبارزه به تواند نظر سنجی می. ایجاد  می کند را بداند  تفاوت دهنده رای جمعیت از

خود ببرد. منابع از را استفاده بهترین و  

نامزد موقعیت .     کشف٤  

می علیه فساد  که قویا شناخته شده نامزدی یک ؛دارد  را خود خاص ضعف و قوت نقاط نامزد می کنند که هر  درک دهندگان رای

. شود  یاد ازاو خارجی و اقتصادی های سیاست با برخورد بودن در  ضعیف به همزمان طور به است ممکن مثال، عنوان به ˓ایستد

 انتخاباتی مبارزه که مسائلی تعیین و جای دارددهندگان رای ذهن در آن که دقیق مکانی کشف برای تواند از نظر سنجی می کمپیناین 

کند. استفاده٬ تمرکزکند باید روی انها   

  ها تست پیام   .۵

 با ها پیام این ارتباط برقراری جهت در منابع فرستادن از قبل ٬مختلف  های پیام اثربخشی تعیین از نظر سنجی برای  تواند می کمپین

از  زیاد احتمال به مخالفان که پیام هایی اثربخشی تعیین برای از نظر سنجی   توانید می شما این، بر عالوه. کند استفاده دهندگان رای

کنید. استفاده پیامها ان  برابر در دفاع بهترین عنوان به همچنین و ، می کنند  استفاده خودشان   برابر آنها در  

 

.        ردیابی روند ٩  

می دهند   گوش نامزد های پیام به آنها: دارید میگذرددهندگان  رای ذهن در که آنچه دانستن به نیاز شما مبارزه انتخاباتی، پیشرفت با

کند. تعیین انتخاباتی مبارزه طول در را اطالعات این تواند می" نظرسنجی  ردیابی" کوچک مقیاس در رقبا؟ های پیام به یا و  

: پرسش ها انواع  

گزینشی .   سواالت١  
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که واقعا  کسانی با کردن صحبت به مند عالقه فقط باید شما انتخابات است، استراتژی فرمول بندی˓  نظرسنجی از هدف که آنجا از

 به تعیین کسانی است که ایبر٬ گزینشی سواالت از ای مجموعه با معمولی که  سیاسی های سنجی نظر. داد باشید رای خواهند

.شروع میشوند رای میدهند قوی احتمال  

.     سواالت در زمینه محبوبیت٢  

صادق  که  تشویق باید دهندگان رای.دهندگان دارد  رای توسط نامطلوب یا مطلوب نهادهای و رهبران احزاب، تعیین به نیاز کمپین

اغلب موارد یک نام ساختگی برای ازمایش این هدف استفاده  ؛باشند، بپذیرند که نام کسی را نمی دانند و یا نظری در مورد او ندارند

 می شود.

عمومی  سیاسی محیط مورد در .     سوال٣  

خوش بین تر  حاضر حال در شما آیا " یا و "است؟  اشتباه مسیر یا و صحیح مسیر در کشور این آیا " شامل است ممکن سواالت این

 رای نگرش و کلی خوی و خلق سنجش برای سواالتی چنین از هدف "بوید؟  پیش سال چندین شما ازچیزی که بدبین تر هستید یا

 دهندگان است.

موقعیت سنجی  سواالت و مسئله .    اهمیت٤  

 در احزاب عملکرد و کرده بندی اولویت انتخاباتی را مبارزه در بحث  مورد سیاسی مسائل تا میخواهند دهندگان از رای سواالت این

 تورم، جنایت، و جرم) موضوع هر بندی رتبه برای دهندگان رای انواع، از این از یکی در .کنند را ارزیابی مسائل این مورد

 دیگر، از نوع در ؛ میشودپرسیده  " مهم نیست بسیار" یا" مهم حدودی تا" ،"مهم خیلی" ،"مهم بسیار"با عناوین ( غیره و بیکاری،

.مسائل درخواست شده است از کوتاهی لیست بندی اولویت برای واقع دهندگان در رای  

موقعیتی سواالت و رهبری .     کیفیت۵  

 پرسیده  دهندگان از رای ˓خود دارند سیاسی دیدن آنها در رهبران به تمایل آنها که هایی ویژگی بندی به منظور اولویت سواالت این

 یا و ،"کرده تحصیل خوب" ،"قوی" مانند عباراتی که جایگزین سواالت اهمیت مسئله است، مشابه سواالت این بندی جمله .میشود

مسئله است .  شرایط برای" من مثل مردم درک"  

 

 

روز مسابقه ای.     سئواالت ٩  

می دادید یا سرجی ارباتو  رای ایوانف به ایوان شما شده بود، برگزار امروز انتخابات اگر : "هستند کامال آشنا روزمسابقه ای سواالت

 در .هستند سنجی نظر در سواالت اهمیت ترین  کم جهات بعضی در ها پرسش این مهم است، ها پیشرفت ردیابی که حالی در "؟ 

 بر اساس  نه ها است، رسانه دستکاری یا و مالی های کمک آوری جمع هایی پرسش چنین طرح از اصلی هدف آمریکایی، متون

نامزدها  برای  کاندیداها شناسایی شوند، یا احزاب به وسیله  است ممکن دهندگان رای از کمی درصد که آنجا از .سیاسی استراتژی

 را بالقوه حامیان ˓طریق از این  ؛حزب دیگری  یا رای دهند XXXنامزد  به نظردارند در دهندگان رای آیا اینکه مورد در سواالتی

شناسایی کرد.  جمعیتی های گروه توسط توان می  

پیام تست .     سواالت۹  

 دهید و  رای Xهای  ویژگی با حزب/ که شما به کاندید دارد احتمال بیشتر آیا " :شامل این موارد باشد است ممکن پیام تست سواالت

تست ٬انها  زیاد احتمال به اثر تعیین برای حزب رقیبان های پیام و حزب دو هر که است این البته،٬ هدف کمتر احتمال دارد ؟ " یا

بیان شده اند. ٬گرفته قرار بحث مورد نامزد یا و حزب برای پنهان کردن نام  طرفانه بی ٬اغلب ٬ها سوال شوند .  این  

طرفه  دو مسائل .     سواالت۸  
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 اقامه دلیل از  شنیدن از پس خاصی  موضوع یک مورد در است ممکن دهندگان که رای  آنچه کردن پیدا برای سواالت این از هدف

 که حالی در گویند، می Xخاص را  پیشنهاد یک طرفداران: "است این باشد ممکن معمولی یک سوال  .است ٬فکرکنند  طرف دو هر

 تا حدودی ٬پیشنهاد موافق هستید این با تا حدودی موافق هستید، پیشنهاد این با شدت به شما آیا گویند. می Yپیشنهاد را  این مخالفان

مخالف هستید؟ شدت به یا ٬مخالف هستید  

جمعیت شناسی .     سواالت٦  

 ( غیره و تحصیالت، سطح درآمد، سطح سن،) جمعیت شناسی سواالت از سری یک معموال دهندگان رای نظرسنجی، یک پایان در

 حمایت حال در که جمعیتی های گروه تعریف برای این. می پرسند ٬ جمعیت از ای مجموعه زیر موجود میان  تفاوت تعیین را برای

 هایی پیام و مسائل تعریف برای کلیدی است  این همچنین. مهم است  ٬رقیبان شما از حمایت یا بالتکلیف هستند، شما هستند ، حزب از

کنند.  می کار شناختی جمعیت های گروه برای که  

ها : نظرسنجی از استفاده و طراحی در رایج اشتباهات  

بد برداری  .    نمونه١  

 به نه یا و تعداد بسیاری. دباش د خواهند رای نهایت در که جمعیتی کننده منعکس باید یاو باشد تصادفی کامال باید نظرسنجی در نمونه

را به   جمعیت مورد در نادرست اطالعات   ˓گروه جمعیتی و غیره یا و درآمد، سن، جنسیت، یک دستهاز پاسخها از کافی اندازه

 برای پاسخ به پرسشهادهندگان حتمی  رای تنها که شود حاصل اطمینان خیلی مهم است تا ˓گزینش. خواهند داد کلیتیک  عنوان

.انتخاب میشوند  

مغرضانه .     سواالت٢  

 به مغرضانه غیر ای شیوه طرفانه ، به بی باید ˓سواالت تمام بنابراین،. است حزب به دقیق اطالعات دادن˓نظرسنجی  از هدف

 چچن به نسبت مردم نگرش مورد در دقیقی اطالعات هرگز شما مثال، برای. بیان شوند  پاسخ ترین صادقانه به رسیدن منظور

 "روسیه هستید؟ چچن توسط اتحادیهبه  قانونی غیر و وحشیانه حمله مخالف شما آیا " مانندهایی  پرسش شما اگر ٬دریافت نمکنید

 ازاتحادیه جدایی برای قانونی غیر تالش به که منجر  چچن های تروریست با مقابله برای نظامی موافق اقدام شما آیا" یا و بپرسید 

هستید؟ "٬روسیه شد   

بار یک در پرسش، دو .     طرح٣  

 نظامی موافق اقدام  شما آیا" سوال شما اگر مثال، عنوان به .را می دهد کننده ای گیج های پاسخ شما به ٬بار یک در پرسش، دو طرح

مخاطب  ٬را بپرسید  "روسیه شد هستید ، اتحادیه از جدایی برای قانونی غیر تالش به که منجر  چچن های تروریست با مقابله برای

پردازند؟ می آن با مخالفت به زور  از یا نظر دهد و  چچن طلب جدایی قانونی بودن جنبش برغیرباید  آیا که نمیداند  

داخلی .    سواالت٤  

. خیر ٬معمولی توسط افراد اما هستند ، درک سیاستمداران قابل توسط خوبی به که هستند سواالتی شامل اغلب معیوب های نظرسنجی

عقیده یکسانی در مورد  دهندگان رای تعداد کمی از مثال، عنوان به.بدهد صادقانه پاسخ تواند نمی او نکند، درک را سوال مخاطب اگر

 ٬دارند  "اعمال کرد؟ چچن در جنگ برای توان را می  معاهده اروپا در متعارف نیروهای که کنید می فکر شما آیا" مانند سوال یک

 در نظامی نیروی از استفاده المللی بین باید از معاهدات روسیه که کنید می فکر شما آیا" مانند سوال در مورد یک است ممکن آنها اما

؟" نظری داشته باشند.نهی شود اتحادیه روسیه مرزهای داخل  

کلی حد از بیش .    سواالت۵  

است؟  مهم اقتصاد مورد در که است چه چیزی دقیقا اما .است سیاسی مبارزه هر در مهم مسئله یک اقتصاد که داند می کسی هر

بود مشخص شده باشند. خواهند مهم که مسائل برای  باید نظرسنجی یک در سواالت  

روزمسابقهبیش از حد روی سئواالت  .   اتکای٩  
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 از قوی بیش سنجی نظر نباید از نتایج هرگز یک حزب .مهم است انتخابات روز در تنها نهایت در روز مسابقه ای سوال یک به پاسخ

 برای از نظرسنجی باید حزب عوض، در. شود محزون ضعیف سنجی نظر نتایج و یا از بگیرد و خاطر جمع شودنفس  به حد اعتماد

کند.  استفاده آینده برای خود استراتژی تعیین  

دهندگان رای های بخش به ها پیام دادن قرار اطالعات جدول مقایسه  برای هدف از استفاده .    عدم۹  

 پیدا برای نظرسنجی از باید حزب. پیام های یکسانی پاسخ دهند به شیوهای یکسانی به خواهند نمی و نیستند یکسان دهندگان رای

کند. استفاده مجموعه زیر هدف هر برای پیام طراحی و دهندگان رای از مجموعه زیر بین های تفاوت کردن  

 

طراحی کنید مخالفان خود را با تضاد: Eپیوست  

 .است دهندگان رای ذهن در خود رقیبان با تضاد ایجاد مشکل ˓سیاسی فعاالن و کاندیداها روی پیش مشکالت ترین سخت از یکی

 حزب یا نامزد یک درک نمیکنند که  چرا هرگز دهندگان رأی به عام بودن و میانه روی دارند و تمایل ˓حزب های و برنامه پیامها 

معنی میبینند. بی عنوان یک چیز به دموکراتیک را انتخابات و بدبینانه دارند رشد دهندگان رای درنتیجه، .است دیگری از بهتر  

نشان  را خود رقیبان با ممکن تضاد شکل شدیدترین˓ خود مخاطبان مورد هدف باید به شما خود، انتخاباتی مبارزات پیام طراحی در

 اطمینان منظوراینکه به .حریفتان ندارند رای به جای به شما به  دادن رای برای شما دلیلی مخاطبان پس نکنید، را اینکار اگر  .دهید

زیر باشید: صورت صحبت کردن به قادربه باید شما تضاد را دارد، این پیام شما که شود حاصل  

. ذهن داشته باشید در را چیز که یک خواهم شما می من از رای میروید، های صندوق پای به انتخابات روز در شما که هنگامی"

و یا به رقیب من  ٬می ایستد رای بدهید  XXXمیتوانید به من کسی که برای  شما. تر باشد واضح تواند نمی رقیبم من و بین تفاوت

است  چیزی نیاز دارد. این YYYو مقدار کم  XXXرای بدهید. کشور ما و منطقه ما به مقدار زیاد  می ایستد YYYکسی که برای 

کنید. گیری تصمیم برایش خواهید می که است زیچی این و ، انتخابات میکنید مورد آن در که   

کنید: نگاه زیر باید به نواحی شما جستجومیکنید، "YYY" و "XXXبرای " که هنگامی  

ایستاده اند متفاوت  ان ارزشهایی که رقیبان شما برای انها توجهی از قابل طور به را چطور برای ارزشهایی که شما :. ارزشها 1

؟ ایستاده اید میکند  

می دهند  انجام رقیبان شما آنچه از توجهی قابل طور به  شده انتخاب رهبر عنوان به را کاری شما انجام چه : ها مشی خط . 1

؟ متفاوت میکند  

 گذارند؟ در می تاثیر بر نحوه رفتار شما در  اداره رقیبان شما  تجربه و تجربه تحصیالتی شما و کار بین تفاوت چگونه: . تجربه1

 قادر بهتر نامزد کدام - طرح تضاد است برای راه بهترین تجربه هستند، مشابه ها بسیار سیاست و ها ارزش که زمانی موارد، اغلب

شده است؟ داده وعده ارزشهای یا ها سیاست ارائه به  

 تضاد بارقیبان  ترین مطلوب منظور به شکل ماهرانه ای به را خود پیام باید شما فوق، عنوان تحت هرویژگی خاص برای

از: عبارتند کار این انجام چگونگی از هایی نمونه. خودطراحی کنید  

XXX در برابر YYY 
   ارزشها

مثبت تغییرات  
 یا
یقین ثبات،  

موجود، وضع رکود، در برابر  
 یا

قطعیت عدم ثباتی، بی  
اصلی مسیر  

 یا
پویا پررنگ،  

افراطی، رادیکال، حاشیه، در برابر  
 یا

خطر به متمایل موقر،  
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 میهنی
 یا

 معقول

 غیر وطن پرست، در برابر
 یا

ملی گرایی افراط  
مصالحه کننده ، عملگرا  

 یا
گرا ارمان  

انعطاف، قابل غیر حزبی، در برابر  
 یا

 "خیانت کار"

عادی مردم برای  
 یا

گرد اوری اطالعاتی  اساس بر  

نخبگان برای در برابر  
 یا

روشنفکری ضد  
بین خوش  
 یا
بین واقع  

برابردر   بدبین، 
 یا

باف خیال ادم  
 

 

   
   
   
   
   
   

 

 

اعتماد قابل صادقانه،  
 یا

جهان بینانه، واقع  عاقل 

اعتماد، قابل غیر فاسد، در برابر  
 یا

"خام" تکلف، بی و ساده  

   سیاست ها

خود منطقه از اول حفاظت  
 یا

ملت دنبال به دولتمرد  

مسکو، بهختن فرو در برابر  
 یا

فکر کوچک استانی،  
حریص بازرگانان برابر در  

 یا
 حرفه ای، کار و کسب

رشد طرفدار  

ثروتمندان، جیب در در برابر  
 یا

رشد ضد مقرراتی، حد از بیش  

اجتماعی حمایت  
 یا

فردی های مسئولیت برای  

عاطفه، بی توجه بی در برابر  
 یا

 مواد با مبارزه پشتیبانی دولت برای
 مخدر

 

 متفکرفردی
 یا

" اعتماد مورد " تیم بازیکن   

حزب، رهبر نشانده دست در برابر  
 یا
شل توپ" ماوریک، " 

 عمومی گذاری سرمایه برای
 مسئول

 وخامت به رو کارخانه دهد می اجازه در برابر
 گذاشته،
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 یا
خصوصی عمل ابتکار برای  

 یا
ناکارآمد فایده بی از حمایت برای  

دولتی های شرکت  
 سازی خصوصی برای

کارآمد و سریع  
 یا

 توزیع در عدالت برای
 دارایی

اداره ادامه برای در برابر  
 ناکارآمد

 یا
به ملی منابع دادن برای  

فاسد و ثروتمند  
  در برابر تجربه

پویا جوان،  
 یا

با تجربه  دانا،  

گیر گذشته در قدیمی، در برابر  
 یا

تجربه بی احمقانه،  
کارها انجام برای نفوذ  

 یا
با صداقت مستقل،  

برابردر  نیست جدی ضعیف،   
 یا

است فاسد نامگذاری به روابط دارای  

 و کرده تحصیل بسیار
 هوشمند

 یا
عادی مردم درک در حد   

 پیشینه های منفعل در برابر
 یا کله

مرغی تخم  

گسترده دولت تجربه  
 یا

واقعی دنیای در تجربه  

نشده تست نشده، محاکمه در برابر  
 یا

مسکو در مشکل از بخشی  
کار و کسب درک  

 یا
نشده خراب پول با  

گذشته سیستم در شده قفل در برابر  
 یا

است پول با آلوده روسی، جدید  
51: نمونه فرمهای کمپین                                                 Fپیوست   

 و واضح دستورالعملهای ارائه سوابق، نگهداری برای روشهایی را شما که است این مهم شود، می تر شدید کمپین که همانطور

بررسی  را زیر فرمهای باید شما .کمپین خود ایجادکرده باشید به کمک کردن و دعوت کردن جمله از مختلف پرداختن به چیزهای

استفاده کنید. خود تنظیم کمپین  برای را آنها واز کنید   

ها فرم داده  یا نمونه کارت داوطلب  

 نام داوطلب:___________________________________________________
 

 ادرس: ______________________________________________________
 

 حوزه:_______________________________________________________
 

 شماره تلفن: ___________________________________________________
 

: _______________________________________________ وابستگ به حزب  
 

 نیازها:                                     حمایت کمپین به وسیله:
 

 اطالعات بیشتر                                         داوطلب
غیابی                       فعالیت برای جمع آوری آرا بطور رای ورقه ارسال   

نظرسنجی                                    فعالیت برای گرفتن رای به وابسته  
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نقدی کمک اهداء کودکان روز انتخابات                      از مراقبت  
تلفن زدن                                                              

_______________اطالعات اضافی:________________________________  
____________________________________________________________________________

________________________________________ 
 

   
 

 

 

 

 

 

تلفن بانک سرپرست برای دستورالعمل  

بانک هستید.  عمومی وری بهره و تلفنی، های فعالیت تمام مسئول شما تلفن، بانک سرپرست عنوان به  
 شما شما را به تلفنی لیست تلفن بانک کننده هماهنگ. هدفمند تماس خواهید گرفت حوزه های در دهندگان راینام  فهرست با شما

 خواهد داد.
 

بود. مسئول خواهید تلفنی ساعات تمام در برقراری تماسها برای شما  
 

ساعت  نیم یک حدود فقط در باید این جلسه. نیاز دارید اول شب در  خود داوطلبان برای آموزشی جلسه یک برگزاری به شما
غیره. و شمارش به انها، های یاد دادن  تهیه ورقه آنها، با تلفنی پیام تکرار کردن . باشد  

 
 نواحی کسانی مراقب دهید و خوب پاداش عملکرد به. مداوم تشویق کنید طور به را خود برخورد کنید. داوطلبان مؤدبانه و دلپذیر

تماس میگیرند باشید . که  
شیفت خود انجام دهید. پایان در را کار این. شما است آماری با ارزیابی اوراق محاسبه و شمارش های ورقه تمامی مسئولیت  

 
روز تعیین کنید. هر اساس بر تلفنی را  داوطلبان وظایف. ساعت باشد چهار مدت به هرشیفت  

 
 کسب  پیگیری کسی که  هر آنها را به . انباشته شوند آنها که ندهید اجازه. آوری کنید ای جمع دوره ویژه را درخواست های فرم

ارجاع دهید. داد خواهد را انجام کاندید مورد در بیشتر اطالعات  
 

برای ____________. بخواهید آنها از و بگیرید تماس اصلی مقر با مشکلی دارید، شما اگر  
 

 تماس تلفنی  باشد.  شب( 8333صبح تا  13333روز شنبه )از  کل وشب (  8313عصر تا  1313 باید )از  اکثر تماسهای تلفنی

  از برنامه کاری عقب هستید. شما اگر خصوص به است، گزینه یک هفته طول در٬روزانه 
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  یتلفن برای تماس دستنویس یک  نمونه

 
 
 

لطفا؟ صحبت کنم، . ________خانم/  آقای با است . ممکن( ظهر از بعد یا صبح) عصر به خیر  
 

برای  نظرسنجی یک انجام حال در ما .انجمن تماس میگیرم مشاوره از و است________  من نام ،. ________خانم/  آقای
 یا_________  به شما  شد، می برگزار امروز مقننه قوه انتخابات اگر.باشیم ناحیه می این در دهندگان رای انتخاب تعیین

را به ما دادید.  خود که وقت  شما از تشکر رای میدادید؟ با___________   
  
رای دهنده گان را روی برگه های تلفن  بر اساس مقیاس زیر رتبه بندی کنید:   
  

شما کاندید از " پشتیبانی1"    

  "  مردد1"
رقیب شما از " پشتیبانی1"    

   
زمان برای تماسهای بیشتر دارد.فقط به اساسی ترین  تنها نیاز به گذاشتن این. نشوید مذاکره و بحث با رای دهنده گان وارد 

 سواالت پاسخ دهید و در مورد مسائل بحث نکنید.
فردی وقتی که با او تماس برقرار میکنید  به طور انفرادی و مجزا تشکر کنید. هر از که باشید داشته یاد به  

 
 ، کامل نکردید تماس تلفنی را  برگه شما اگر. رسید تحویل دهید پایان به که گامیهن را خود تماس تلفنی شده تکمیل های ورق

 نگه جداگانه نیست را کامل تماسی که های ورق همه. باشد شده وضوح مشخص توقف کرده اید به شما جایی که  که شوید مطمئن
 دارید.

 
موفقیت. با خود بانک تلفن ساخت های شما در تالش  از تشکر با  
 
 
 

 

 

 

از طریق رفتن منزل به منزل نمونه برگه ساختار جلب رای مردم  

  دهید. می چه کاری انجام شما
 یک آنها به خود بگوییم ، کاندید مورد در دهندگان رای به حوزه های نوسانی فعالیت میکنیم تا  در منازل برای جمع آوری آرا   ما

دهیم. پاسخآنها  وبه سواالت ٬بدهیم  را قسمت از بروشور کمپین  
 پایان فعالیت برای جمع آوری کاال به  وقتی. است ثبت کنیم مهم بسیار مسابقه که این در را آنها ترجیحات خواهیم می همچنین ما

کرد. ارائه خواهد مردد دهندگان رای به بیشتری را  رسید، کمپین بروشورهای  
 

 چطور عمل کنیم.
دارید: نیاز شما چیزهایی است که همه شامل مجموعه این  
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" 1"    کاندید شما است، "  پشتیبان1"   .ثبت کنید را دهندگان رأی ترجیحات و آدرس نام،  که شوید مطمئن - نظرسنجی برگه

  رقیب است. پشتیبان "1و  " است مردد

داد. نشان خواهد انتخاباتی داوطلب یک عنوان به را شما نشان  این پوشیدن - داوطلب نشان  
به آن پایبند هستند میگوید. آنها آنچه که و کاندید  مورد شما در این برگه به  -کاندیداطالعات  برگه  

به هر رای دهنده یکی از اینها بدهید. –بروشور کمپین   
 به رای  فقط .پاسخ دهید مواجه میشوید ،وانمود به دانستن پاسخ نکنید توانید که نمی  سوال با یک  شما که هنگامی -A لغزش

 سپس .میدهید آنها وبه کرد خواهید پیدا را پاسخ شما   اما دانید نمی را شما پاسخ و هستید، داوطلب یک شما بگویید که دهندگان
  کنید. پر پردازش میشود را  انتخاباتی ستاد در که  را Aلغزش 

بتوانید  شما که طوری کنید بهفعالیت برای جمع آوری آرا را پر  گزارش لطفا تمام کردید، شما گزارش را  که هنگامی - گزارش
وپیشرفت خود را ارزیابی کنید. فعالیت برای جمع آوری ارا را محاسبه و ثبت کنید  از حاصل به سرعت  نتایج  

 
 چه بگوییم

 گویید و تاثیری که می گذارید روی تصمیم رای دهنده می شما کلماتی که  .کاندید هستند شخصی نماینده شما که باشید داشته یاد به
 گان تاثیربه سزایی دارد.

دارید که چند بار آن را مرورکنید که شما .است از راه رفتن خانه به خانه نشان داده شدهوری آرا آجمع در اینجا چارچوب پیام در
  بتوانید آن را به زبان خود بگویید.

 
کنید. شناسایی را خودتان  

 ممکن. که برای رفتن به مجلس رقابت میکنم هستم، (کاندید) لب برایداوط من و این است (شما نام) من اسم به خیر، ظهر از بعد
کنم؟ صحبت لحظه یک فقط برای شما با   است  

 
  کاندید مورد در بحث

 اجتماع شما. در مردم به کمک از خوب سابقه یک با یک کاندید صادق است( کاندید)دلیل اینکه   به کار میکنم (کاندید) برای  من
به او اعتماد کنید.  روزها این توانید می شما که کاندیداهایی است معدود از یکی( کاندید) که کنم می فکر من  

 
 تقاضای پرسش کنید.

دانند  می مردم که شود قصد دارد مطمئن( کاندید)راهنمایی میکنیم چون  ما فرد به فرد "   
دارد؟ وجود میکندنگران  شما خاصی که موضوع   آیا. در مقابل مسائل می ایستد (کاندید) که  

 
بروشور ارائه  

 تعیین کنید واز آنها را  اولویتهای بله، اگر) ؟" (دهنده رای. خانم/  آقای) اید، ساخته انتخابات مورد ذهن خود را در شما آیا" 
ندهید.( ادامه اگر نه،. گیری کنید گفتگویک نتیجه  

" انتخابات  روز در را(کاندید)به  دادن رای لطفا بگویم. (کاندید) مورد در بیشتر به شما بروشوررا به شما بدهمو این خواهم می من

از اینکه وقت گذاشتید تشکر میکنم. بود. خواهد کنگره اعضای یکی ازعالی ترین ( کاندید) -  در نظر داشته باشید  
 

ویژه های دستورالعمل  
بحث   تماس گرفتید، فردسر سنگین یک اگربا. کرد خواهید باشد را پیدا دادن گوش به مایل و مودب باشد فردی که تقریبا شما

سرعت خاتمه دهید. به مکالمه را  فقط -نکنید . 
تلفن( تماس بگیرید. شماره) با (کننده هماهنگ) با مشکالتی دارید ، یا و سواالتی اگر  

 

 

گزارش کردن غربال نمونه  
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بالتکلیف، -" 1" متمایل به کاندیدا، –" 1" حامی، -" 1: "رتبه بندی سیستم  

درخانه نبودن.  -"X" ٬جواب نبودن حاضر -"Rحریف،" از حمایت -"1" ٬نامساعد -"7"  

دهی:_____ رای محل نام خیابان:____اجتماع:______حوزه:_______  

 پالک خانه نام رای دهنده شماره تلفن رتبه نظرات پیگیری
      

      

      

      

      

      

      

 

عزیز دوست" کارت نمونه " 

عزیز، دوست  
 رای من. دارید بود را خواهد پایتخت موثرتر در ما از نمایندگی به که کنگره جدید عضو یک انتخاب فرصت شما آینده سه شنبه

( کاندید وبه )نام  بپیوندید من به لطفا. کرد خواهد کار کودکان همه برای بهترکردن مدارس برای او که چرا( کاندیدنام  ) میدهم
  رای دهید.

احترام، با  
( داوطلب امضا ) 

 

زمانبندی فرم نمونه  

 

:                                               پذیرفتن: درخواست تاریخ  
 تصمیم گرفته شده:                                               ردکردن:

انتظار:                             تاریخ پاسخ:                             
 رخداد:
 تاریخ:
 زمان:
 مکان:

 سازمان حمایت کننده:
 آدرس:

 تلفن:
 تماس گیرنده:

 آدرس:
 تلفن:
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برنامه: شرح  
 تعداد شرکت کنندهگان مورد انتظار:

وجود دارند؟ ها رسانه آیا  
داوطلب: مشارکت ماهیت  

 سایر اطالعات:
 

 

 

 

 

 

 

 

کمک آوری نمونه فرم برای جمع  

 

بالقوه کننده برگه اهدا  
 نام:_______________________________________________

 
 شغل:______________________________________________

 
 آدرس:_____________________________________________

 
 تلفن محل کار:___________تلفن منزل:_________ فاکس:__________

 
دادن:___________________________________ به رای  ای عالقه  

 
 تماس برای پرسش:_____________________________________

 
مقدار:__________________________________ چه پرسیدن برای  

 
پاسخ:______________________________/  تماس/  تماس یادداشتهای  

 
________________________پیگیری کردن:_________________  

 

 

: الگوی طرح استراتژیک کمپین                                    Gپیوست   

 یک کرده اید را در بیاورید و جمع مکان یک در هم که با اطالعاتی را شما تمام است که شده طراحی شما به کمک برای الگوی زیر

شده باشد. راهنما گرداوری کتابچه این در موجود های برگه به پاسخ در باید اطالعات از بسیاری .توسعه دهید کمپین جامع را طرح  

 گام اول : پژوهش
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توصیف کنید. گذارند را می تاثیر انتخابات این که بر انتخاباتی قوانین خالصه طور به  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

رقابت هستید را توصیف کنید. حال ناحیه ای که شما در آن در  خالصه طور به  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

خالصه  رای دهنده گان در ناحیه را توصیف کنید. طور به  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

نید.توصیف ک است را  داده رخ این ناحیه در گذشته انتخابات در آنچه که خالصه طور به  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

کتید.توصیف  قرارمیدهند را  تاثیر تحت را انتخابات این که عواملی خالصه طور به  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

را توصیف کنید. خود کاندید خالصه طور به  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

 

برنده را  توصیف کنید. رقیبان تمام خالصه طور به  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

هدف یک گام دوم : تعیین  

                             این است:                                                         منطقه کل جمعیت

____________________________________________________________ 
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است: دهندگان این رای کل تعداد  

____________________________________________________________ 

 

انتخابات: این در مردم انتظار مشارکت  

____________________________________________________________  

رایها: این از بسیاری ابا دریافت  شما  را تضمین میکنیم ما پیروزی  

____________________________________________________________ 

تعداد این به دستیابی منظور را به ها خانه این از بسیاری به خود ارتباط پیام باید ما  

 رای برقرار کنیم:

____________________________________________________________ 

 گام سوم: هدف قرار دادن رای دهنده گان:

دادن جغرافیایی قرار هدف  

ناحیه آنها(: پایگاه) داشته باشد خوبی ازناحیه  را به بخش این در کار انجام انتظار تواند می شما کاندید گذشته، انتخابات اساس بر  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

ناحیه آنها(: پایگاه) داشته باشد خوبی ازناحیه  را به بخش این در کار انجام انتظار تواند می رقیب گذشته، انتخابات اساس بر  

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

از   دهندگان رای کردن متقاعد برای باید شما آن در که بود خواهند نواحی نوسانی  نواحی حوزه های زیر گذشته، انتخابات اساس بر

برنده شدن الزم دارید تعادل برقرار کنید: رای هایی که برای  

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

دادن جمعیتی قرار هدف  

 شد پشتیبانی خواهد ما پایگاه که شود ، گرفته نظر زیر در جمعیتی گروههای به متعلق تواند می ما کاندید

____________________________________________________________________________:
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

داشت : زیر انتظار دالیل ما به کاندیدای از حمایت برای توان می دیگر جمعیتی های از این گروه  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

دهند: می تشکیل را جمعیت زیر از درصدی جمعیتی های گروه این همه  

____________________________________________________________ 

است: آرا مقادیر زیرتعداد حقیقی، اعداد در  

____________________________________________________________ 

آرا را داشته باشیم: از درصد این دریافت انتظار توانیم می ما  

____________________________________________________________  

 

 

است: آرا مقادیر زیرتعداد حقیقی، اعداد در  

____________________________________________________________ 

 

زیر جذب کنید: های همسو گروه از رای توانید می همچنین شما باشد، الزم اگر  

____________________________________________________________ 

زیر انتظار داشته باشند: جمعیتی های گروه از اول درجه در را خودشان رای جذب توانند می ما مخالفان  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 تجزیه و تحلیل رای دهنده ها

میگذارند: اشتراک به را را زیر ارزشهای مورد هدف قرار داده شما   اعضای مخاطبان  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________ 

 

میگذارند: اشتراک به زیر را مورد هدف قرار داده شما نگرش  اعضای مخاطبان  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________  

میگذارند: اشتراک به زیر مسائل مورد در مورد هدف قرار داده شما نگرانی  اعضای مخاطبان  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ 

 

میگذارند: اشتراک به زیر رهبری کیفیت برای یکسان تمایل مورد هدف قرار داده شما  عضای مخاطبان  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ 

 گام چهارم: پیام کمپین

 جدول پیام

 آنچه ما درباره آنها میگوییم آنچه ما درباره خود میگوییم
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 آنچه آنها درباره خودشان میگوییند آنچه آنها درباره ما میگویند

 

 پیام کمپین

میخواهید به این دفتر دست پیدا کنید؟" شما چرا" که پرسش این برای پاسخ به  که است دقیقه یک بیانیه یک زیر در  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 چک کردن پیام

معیارها را در بر دارد: همه  پیام این  

 آیا کوتاه است؟_______

 آیا صحیح و معتبر است؟_______

است؟________ مهم و کننده قانع دهندگان رای برای آن آیا  

دهد؟__________ می نشان را را ن شمارقیبا با تضاد آن آیا  

کند؟__________ می صحبت با قلب و واضح است آن آیا   

؟_________ را مستقیما هدف قرار میدهد خود مخاطبان آن آیا  

 

کند؟ می شما را پشتیبانی پیام موارد زیر آیا  

هاکاندید زندگینامه _______  

کاندید مورد در ها داستان ____  
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انتخاباتی شعار _____  

کمپین آرم _____  

 امضا _____

حزب پیام _____  

 

دهندگان رای کلیدی مسائل  

شما هستند: مخاطبان مورد هدف قرار داده  مسائل ترین مهم زیر موارد  

1__________________________________________________________________________.)

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

1___________________________________________.)_______________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

1__________________________________________________________________________.)

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

7__________________________________________________________________________.)

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

1__________________________________________________________________________.)

____________________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

ارتبط میدهد: کمپین پیام از طریق روشهای زیربه  را آنها واست  زیر مسائل مورد در تمرکز برای موقعیت بهترین ما کمپین  

1__________________________________________________________________________.)

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

1___________________________________________.)_______________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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1__________________________________________________________________________.)

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

دهندگان با رای تماس: پنجم گام  

زیر برسانیم: های روش از استفاده با دهندگان رای به را خود پیام تا داریم قصد ما کلی، طور به   

به آنها رسیدن روشهای گروه های جمعیتی  
  

  

  

  

  
میشود. تضمین پیروزی شما را آمد ، دست به وقتی ٬شما خاص دهندگان رای با تماس اهداف  

 

سنجش: هدف با 1 فعالیت شرح   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

سنجش: هدف با 1 فعالیت شرح  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

سنجش هدف با 1 فعالیت شرح  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

سنجش هدف با 7 فعالیت شرح  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

سنجش هدف با 1 فعالیت شرح  
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  کمپین جدول زمانی

 شده به داده تخصیص فعالیت هر ان را دارید ترسیم میکند. تکمیل که قصد کمپین های فعالیت تمام کمپین شما ، زمانی جدول زیر در

هزینه. و کار، تکمیل برای نیاز مورد افراد تعداد کننده، هماهنگ یک  

 

و کننده هماهنگ فعالیت تاریخ  
 داوطلبان

 هزینه ها

    روز انتخابات

و کننده هماهنگ فعالیت تاریخ  
 داوطلبان

 هزینه ها

    یک هفته قبل از انتخابات

هفته قبل از انتخابات دو     
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    سه هفته قبل از انتخابات

    چهار هفته قبل از انتخابات

    پنج هفته قبل از انتخابات

و کننده هماهنگ فعالیت تاریخ  
 داوطلبان

 هزینه ها

    شش هفته قبل از انتخابات

هفته قبل از انتخابات هفت     
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    هشت هفته قبل از انتخابات

    سه ماه قبل از انتخابات

    چهار ماه  قبل از انتخابات

و کننده هماهنگ فعالیت تاریخ  
 داوطلبان

 هزینه ها

    پنج ماه قبل از انتخابات

قبل از انتخاباتشش ماه      
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کمپین ساختار  

خواهند داشت: کمپین در را زیر های نقش افراد این  

 شماره تلفن نقش نام
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

کمپین بودجه  

است: دهندگان رای با تماس های فعالیت تمام هزینه کل  

____________________________________________________ 

غیره( است: و اداری، های ماشین کارکنان، ستاد،) اداری هزینه کل  

____________________________________________________ 
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است: تحقیقات کل هزینه  

____________________________________________________ 

صرف میکنید: کمپین این در را زیر مقدار شما هم، با ها هزینه این تمام کردن اضافه  

____________________________________________________ 

 

ارزیابی فرم  

 های ارزش و دموکراتیک نهادهای تقویت برای جهان سراسر در کار حال در˓ ( برای امور بین المللNDIدموکراتیک) ملی موسسه

 که گسترده  گاه هایبا پای سیاسی احزاب کردن به  کمک شامل کار این. است ظهور حال در و نوپا  های دموکراسی در گرا کثرت

 هستند. اجتماعیموتور مناظرات سیاست 

 کتابچه این ارزیابی برای لطفا. است مهم برای شما نظر بنابراین،. ارائه میکنیم خدماتی هستیم که بهبود برای تالش در دائما ˓ما

.سازیم بهتر را آن توانیم می چگونه که دهید اطالع ما به بگذارید و  وقت  راهنمای  

به آدرس زیر بفرستید: شده را  تکمیل ارزیابی فرم لطفا  

National Democratic Institute - Moscow 

P.O. Box 178 

Moscow, Russia 103051 

 

مفید بود؟ شما کمپین ریزی برنامه در راهنمای کتابچه این از خاصی های بخش چه  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

مفید نبود؟ شما کمپین ریزی برنامه در راهنمای کتابچه این از خاصی های بخش چه  

 

واضح نبود و میتوانست بهتر توضیح داده  کمپین ریزی برنامه در راهنمای کتابچه این از خاصی های بخش چه

شود؟_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

کنیم؟ بهتر آینده های نسخه در راهنما را کتابچه این توانیم می چگونه  
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