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گــر بــه عنــوان شــهروند می خواهیــد فعاالنــه درانتخابــات  کنیــد، ا گــر فعــال مدنــی هســتید و می خواهیــد در انتخابــات مشــارکت  کاندیداتــوری داریــد، ا گــر قصــد  ا
کمپیــن انتخاباتــی و در  گیــری و اســتفاده از مهارت هــای ارتباطــی و تکنیک هــای آن نیازمندیــد. پــس در طراحــی  شــورای شــهر حضــور داشــته باشــید، بــه فرا

کنیــد: برنامــه ریــزی جهــت مشــارکت هدفمنــد در انتخابــات، بــه راهنمــای زیــر توجــه 

ارتباط گیری موثر راهنمای 

موثر گیری  تباط  ر ا تژی  ا ــتر س ا  

از ســخت ترین و مهم تریــن بخش هــای  یکــی  ارتباطــات،  اســتراتژی  طراحــی 
کمپیــن انتخاباتــی اســت. اســتراتژی ارتباطــی موثــر زمانــی محقــق  طراحــی یــک 
کــه ایــن اســتراتژی بــه طــور سیســتماتیک طراحــی، اجــرا و هماهنــگ  می شــود 
کمیپــن انتخاباتــی  کاندیداهــا در  کمپیــن باشــد.  شــده بــا دیگــر بخش هــای 
همیــن  بــه  کننــد.  جلــب  خــود  بــه  را  دهنــدگان  رای  توجــه  می کننــد  تــاش 
خاطــر تــاش می کننــد بــا شــعار مناســب، تبلیغــات هدفمنــد و ارتبــاط ســازنده 
ــکات ضــروری  ــه ایــن ن ــد. پــس توجــه ب ــدف دســت یابن ــه ایــن ه ــانه ها ب ــا رس ب

اســت:
ن گا هند د ی  ا ر ن  یمــا ا و  د  عتما ا جلــب 

رای دهنــدگان را از دیدگاه هــا، اهــداف و برنامه های تــان در حــل مشــکات و 
کنیــد. گاه   چالش هــای پیــش رو آ

ن گا هند د ی  ا ر ی  ا بر ــتن  ش ا د به  ذ جا
مناســب  انتقــال  شایســته،  ســخنوری  شیک پوشــی،  بــه  جاذبــه  داشــتن 
گیــری،  پیام هــای غیرکامــی محــدود نمی شــود. داشــتن جاذبــه بــرای ارتبــاط 
کــه شــامل خواســت ها و مطالبــات رای  عــاوه بــر این هــا، نیازمنــد پیامــی اســت 
دهنــدگان از یــک ســو و نشــان دهنــده میــزان تعهــد و حمایــت شــما نســبت بــه 

مخاطبــان باشــد.

ن گا هند د ی  ا ر ــه  ج تو جلب 
جلــب توجــه رای دهنــدگان یعنــی بیــان آنچــه آنهــا دوســت دارنــد بشــنوند و 

نشــان دادن توانایــی خــود بــرای انجــام آنهــا

ســنتی  و  ن  ر مــد تبلیغــی  ی  فیت هــا ظر ز  ا ن  مــا همز ه  د ســتفا ا
م ــا پی ل  ــا نتق ا ی  ا ــر ب

ترکیبــی از تبلیغــات ســنتی و مــدرن بــرای انتقــال پیــام و دعــوت رای دهنــدگان 
بــه مشــارکت در انتخابــات و تــاش بــرای جلــب حمایــت رای دهنــدگان از عمــوم 

مــردم، یــک اســتراتژی موفــق بــرای داشــتن ارتبــاط موثــر بــا مخاطبــان اســت.

موثر: تباط  ر ا ــتن  ش دا برای  هنما  ا ر ــش  ش چکیده 

۱- خوب بشنوید و از درک پیام طرف مقابل مطمئن شوید
۲- خود را جای شنونده بگذارید تا بدانید مخاطب چه احساسی دارد

۳- بدانید چه می خواهید
۴- فروتن باشید

کرات ۵- پرهیز از غالب شدن در مذا
کنید ۶- از ادبیات شایسته استفاده 

موثر گیری  ــاط  تب ر ا های  مهارت 

ن ســت شنید ر د و  ب  خو
• تمرکز روی صحبت های طرف مقابل

کره  • اجتناب از ورود به بحث های حاشیه ای و تاش برای نگه داشتن مذا
در مباحث اصلی

• نشان دادن میزان عاقه به مباحث طرف مقابل
کردن • پرهیز از قضاوت 

کنید • فهم خودتان را از صحبت های طرف مقابل بیان 

می کال ی غیر م هــا پیا به  جــه  تو
• حواس تان به تفاوت های فردی در انتقال پیام های غیرکامی باشید

کام و  • بــه تمــام پیام هــای غیرکامــی هــم زمــان مثــل حرکــت دســت ها،  لحــن 
کنیــد  نگاه هــای طــرف مقابــل توجــه 

س ســتر ا ل  کنتر
کردن بدهید • پاسخ تان را به تاخیر بیاندازید. به خودتان فرصت فکر 

کنید  • در مواقع ضروری سکوت 
ــرده  ک ح  کــه طــر ــا توجــه طــرف مقابــل روی موضوعــی  ــاه بدهیــد ت کوت • پاســخ 

حفــظ شــود
• حرف تان را روشن و صریح بزنید

کنید کردن حرف تان، بحث تان را تمام  • با خاصه 

ن د ر نظر کر ظهــا نــه ا طعا  قا
• برای خودتان و حرف تان ارزش قائل باشید

• خواسته تان را بدانید
کنید • از بیان افکار منفی و غیرمودبانه پرهیز 

کنش های طرف مقابل را بپذیرید • وا
که »نه« بگویید • بلد باشید 
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