
 النص - ينالتواصل المباشر مع الناخب
 :1شريحة 

. وأنه يجب عليهم دعمها األفضل هيالمقترحة  المقترحة والسياسات الحلول أو وبرنامجنا السياسي مرشحينا بأن الناخبين علي إقناع تقوم كل حملة
 :التالية الجوانب علىالتواصل  نجاحدائرتنا ويعتمد  مع التواصل حول تدور حملة كل أخرى يمكن القول أن بعبارة وأ

  ما نقوله .1

  متي نقوله .2

 كيف نقوله .3

 التي المواد من مختلفة مجموعة فيتوضيحه قد تم تناوله و و  منفصل موضوع هو الحملة رسالةوصياغة  تطويرف :رسالتنا إلى األول الجانب يشير
 .الموقعهذا  علىكم العثور عليها يمكن

 لبناء المصممة والموادعروضنا  من االستراتيجية هذه عن المزيد معرفة يمكنكو  لإلتصال، المناسب التوقيت اختيار حوليدور ف الثاني الجانبأما 
 .الحملة خطة لبناء خطواتست و  ينبالناخب االتصال خطة

. ناخبينا إلى للوصول استخدامها يمكنناالتي  المختلفة االتصال قنواتالمسألة تكمن في  رسالتنا،نوصل  كيف أو نقول كيف - الثالث والجانب
 اتصال وسيلةنستخدم  كنا إذا ماع التمييز هذايعتمد و  ،مباشر وغير مباشر اتصال - مجموعتين إلى ناخبيناب االتصال وسائل جميع تقسيم ويمكن

 .الناخبب المباشر لالتصال استخدامهاالتي يمكن  طرقال العرض هذا ويتناولذات اتجاه واحد أو اتجاهين، 
إضافة  بكفاءة الطرق هذه لتنفيذ هتحتاجوما س ،بالناخب مباشر اتصالعتبر التي ت   مختلفةال ساليبهي األ اعن م معلوماتستجد  التالية الشرائحفي 

 .حملتك في استخدامها يمكنك التي المقترحة األدوات بعضل

واالتصال  بالناخب االتصال خطة بناءو  الرسائل تطوير: التاليةعروضنا  استخدام عليك نقترح الناخبين، مع التواصل من أخرى جوانب شافتكال
 .ابو باألطرق  والحمالت بالناخب المباشر غير

 :2شريحة 

 .بالناخب المباشر لطرق االتصال العامة علي الخصائص نلقي نظرة دعونا المختلفة، التقنيات عن الحديث نبدأ أن قبل

القدرة  من المزيد ، فهي تعطيكالمتطوعين من الكثير وتتطلب جدا طويل وقت تستغرق هاولكن للغاية فعالة بالناخب المباشر االتصال تقنياتإن 
 خالل د، ويمكنك منافر األعالقات مع شخصية و عالقات بناء على  التقنيات هذه وتعمل. تريد كما رسالتكبتوصيل  لك وتسمح التحكمعلي 

 .كحزب أو كمرشححول  المالحظات وتلقي األسئلة على اإلجابةو  محدد بشكل الناخبينأن تستهدف  بالناخب المباشر االتصال
 كبيرةميزة كما أن لها  ،مكلفةغير  ألنها بالناخب المباشر االتصال علىذات العدد الكبير من األشخاص والتمويل القليل  حمالتعادة ما تركز ال

 عند) البحث مرحلة خالل األساليب هذه منبنفس القدر  االستفادة يمكنكو  .الحملة مراحل من مرحلة أي فيوهي أنه يمكن استخدام هذه التقنية 
 الحملة من األخيرة المرحلة خالل أو رسالة،أداة توصيل كيمكنك استخدامها و  ،(االنتخابية دائرتك وأولويات قضاياال وفهمباالستطالعات  القيام
 .وحث الناخبين علي الخروج لإلدالء بأصواتهم مجهودك لتجميع األصوات من كجزء
 عكس على قصيرة، فترةخالل  الناخبين من كبير عدد إلى حيث أنك ال تصل فاعلية أقل أنه هو بالناخب المباشر لالتصال السلبي الجانبأما 

يعتمد علي حديث  النشاط طبيعةوبسبب  ،بطبيعتهقليل  المباشر لالتصالمن  المستهدفالناخبين  جمهور مثال، وبالتالي فإن التلفزيونية اإلعالنات
 فهو يستهلك الكثير من الوقت.الحديث وجه لوجه 

 مثل:وسائل مختلفة  ينيتضمن االتصال المباشرة بالناخب
 من خالل حمالت طرق األبوابالتواصل  (1)

  لشرب القهوة أو الشاي سويا تجمعالعاليات شخصية صغيرة، مثل ف (2)

 وفعاليات آخرياجتماعات في المدن  (3)

  المرشح لمقابلة الناس وتحيتهم تعالياف  (4)

 في أماكن التجمعالنشرات توزيع  (5)



 تصال وقواعد بيانات الناخبينكز االامر  (6)

 أو ريفية كونت أن يمكن) منطقةال وطبيعة خصائصو  للحملة المتاح الوقت: مثل مختلفة عوامل على مهااستخداألنسب ال األساليبيعتمد اختيار و 
 الناخبين عن بالفعل هاتجمع التي المعلومات عن فضال ،المتاحين المتطوعين وعددتلك المنطقة  في حزبك وقوة( منازل أو سكنية مباني ،حضرية

 .وما يفضلونه
 المباشر لالتصال فعالية األكثر األسلوبفإن  ،ووقت كافي المتطوعين من كاف وعدد سكنية مبانيبها  حضرية منطقة في دائرة لدينا كان إذا

 من الكثيرحيث ال يوجد لدينا  النائية القرى إلى للوصولعلينا الخروج  كان إذا ولكن. وعمل حملة طرق أبواب هو الذهاب لمنازلهم بالناخب
ذاو . إجراء مؤتمر شعبي مثالسنختار  فإننا المؤيدين،  يكونس تجمعال أماكن فيالمنشورات  توزيعفإن  للغاية قصير االنتخابية لحمالتا وقت كان ا 

. هال تخطيطالو  ةلحملا ةاالستراتيجي وضع من مهم جزء هوبين بعضها  جمعالهذه الطرق و من بين  ختياراالوبشكل عام فإن . األفضل خياراال
 .األنشطة هذه لتنفيذأنك جاهز تماما من  للتأكدفإنك ستحتاج  الحملة، في الستخدامها ينبالناخب االتصال أساليباختيار  بمجرد وتذكر أنه

 : 3شريحة 

 قائمة بالمواد األساسية التي ستحتاجها للقيام باالتصال المباشر بالناخب:وفيما يلي 
 طقاعدم الذهاب إلي بعض المن يذهب وليتجنبس)تقسمها إلي أحياء( لضمان أن فريق المتطوعين سيفهم بوضوح أين  خريطة للمنطقة( أوالا )

 Google Map، ويجب أن تكون قادرا علي أن تجد هذه المناطق من خالل مرتين أو عدم الذهاب إليها مطلقا  
)https://maps.google.com/( الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء. أو من خالل 
 لكل متطوع وتتضمن:التعليمات المكتوبة ( ثانياا )

 والمنازل يذهبون أينإلي  بالضبط المتطوعينوبذلك يعرف  ،هاوأرقام الشوارع بأسماءف يوتعر معينة مكلف بها كل متطوع  اطقمنتحديد  -
من  فريق لكل الخريطة على مختلفة أحياءالخاص بهذه المنطقة بتحديد  حملةالمنسق  أو الميداني المدير ، وعادة ما يقومهاعنن يمسئولال

 العرض في االستراتيجيات هذه عن المزيد معرفة يمكنكو . منطقةبكل  دراية األكثرهم  المتطوعينأي من  االعتبار فيآخذا  المتطوعين،
 .الموقع هذا على ابو باألالطرق علي الخاص بحمالت 

 تريد كنأ اعتبارك في ضع. التخاذ خطوات إيجابية الحزب والدعوة رسالةالنشاط و  عن مقدمة تتضمن التي الجمل بعض -نص  اقترح -
 .لك ذلكضمن يجاهز اءهم نص مكتوب و إعط نولهذا فإ الرسالة،توصيل نفس يك من كل متطوع

 .ىحزب ناشطأنه شعار الحزب ليعرف الناس المتطوع و اسم بطاقة موضح عليها  ضع -

 ابو باألحمالت طرق  على فقطهذا  ينطبق الو  ،للناخبين المتطوعينسيعطيها  أخرى ترويجية مواد أي أونشرة أو كتيب  أي –مواد الحزب ( ثالثاا )
 .معهم تحدثممن ت الناخبين معبحيث تتركها  مطبوعة حزبال مواد من عيناتمعك  يكون أن يجب صغيرة شخصية فعالياتتنظم  عندما ولكن

األهمية بمكان توفر  منو (. لمجموعاتجدول لتضمين بيانات اإلتصال في حالة ا أو)شخص  كل معلومات لتسجيل للمتطوعيناالستمارات  (رابعاا )
. المستقبلية للحمالتوأكثر أهمية  ، وهذا أمر مهم لحملتك االنتخابية الحاليةينالناخبشخص تحدثت معه من  كليحتوي علي بيانات معك  سجل

توجيه  على ساعدكمما سي الوقت، مرور مع لحزبك مدعمه واحتمالية ينالناخب ما يفضله تتبع يمكنك ،ينالناخب بيانات قاعدةاالحتفاظ ب خالل منف
يقم متطوعيك  لم إذا ولكن ،تواصل ذا اتجاهين هو ينبالناخب المباشر االتصال فإننا ذكر سلف و  كماو . المستقبل في أفضلبصورة  الخاصة كموارد

 .فيكالناخبين تعرف رأي فلن  ينالمعلومات عن الناخب كل توثيقب
، فدائما ما سيكون هناك أشخاص يريدون االنضمام يودون االنضمام لحملتك وحزبكممن للناخبين استمارات التطوع والعضوية  (خامسا  )

 !وأطلب منهم االنضماموالمساعدة، فال تفوت الفرصة 
 : 4شريحة 

 الصحيحة وأال األوقات في الباب علىوسيطرقون  الطريقة بنفسوسيردون  الرسالة نفس ونقدمسي وأنهم المستوي نفس على الجميعأن  ضمانلو 
 ساعات، عدةمطول ل اجتماع شكل في كونت أنه ، يمكنلمتطوعيك تدريبية دورات تنظيم إلى تحتاجسف ،جدد للحملة أشخاص لضم فرصةيفوتوا 
 تدريب حول التفاصيل من مزيد على العثور ميمكنكو . علي أكمل وجه ليقوموا بعملهم ةصحيحعلي توجيهات بطريقة  يحصلوا أن هو مهمال ولكن

https://maps.google.com/


أن  المتطوعقائمة بأهم النقاط التي يحتاج علي كل ففيما يلي و  الموقع، هذا على المتطوعيناستهداف عن  قدمناه الذي العرض في المتطوعين
 ها:تذكر ي، و يعرفها
 (1 ما )وما ال يجب قولهال قي 

 (2 متي )قوم بالزيارةي 

 (3 ماذا )رتديي 
عندما تعرف كيف يفكر  فاجأتس كولكن بالفعل، ايعرفهوالجميع منطقية أمور قوله، أو مواعيد الزيارة أو المظهر وما ال يجب ال قي ما أن تعتقد قد

 متوقعالو  مناسبال ما للمتطوعين لتوضح الوقت من القليلقضاء  يستحق حال فإن األمر أية وعلى. البسيطة األشياء هذهشكل مختلف تجاه بالناس 
 .يمثلون حملتك المطاف نهاية فيألنهم  منهم

 (4 ) عدد نفسفترة زمنية محددة للحديث مع حيث سيكون لكل متطوع ناخب الذين يقضونه مع كل  الوقتأن يكونوا علي علم بمن المهم 
 محادثة كل ، فيجب أن تكونأو علي الهاتفالناخبين  أحد بابعلي  ساعاتأن يقضي أحد المتطوعين من  تريد ال ، فأنتالناخبين
التي قد  األسئلة جميععليهم تدوين  يجب نفسه الوقت فيو  .موجزة جعل المناقشاتعلي  نمتطوعيالتوفر قدرة يجب و  وبسيطة قصيرة

 .يقدم إجابات تلك التساؤالت أن الحملة فريقن شخص آخر من يمكتوبالتالي  ،الناخبينيطرحها 

 (5يجب تدريب المتطوعين علي كيفية ملئ استمارات بيانات الناخب )الحصول علي المعلومات سبب أهمية ويجب أن يفهموا  ين
 .وتسجيلها

 (6 )محاولة في الوقتإضاعة  يجبال و  المعارضينجدل مع ن الدخول فى متطوعيلينبغي لال  – ةسلبيال لافعاأل ودردية التعامل مع كيف 
 إقناع محاولةغالب األحيان لفي يميلون هذا األمر كما  المتطوعين معظمال يدرك و . مرشح أو حزب مختلف قرروا دعم الذين أولئك إقناع

 ناخبين إلى انتقلوا إذا للحملة إنتاجيةبذالك تزداد و وقتهم عدم هدر يجب و  معرفة إلى بحاجة المتطوعينإن . مرشحهم دعمل المعارضين
 رديكونوا مهذبين ولبقين عند اتصالهم بناخب يكون عليهم أن و . هملمرشح حتملينم أو مؤيدين مؤيدين الواقع في وايكون قدممن  آخرين

أسماء  ينالناخببيانات استمارة  في نيدون المتطوعو  أن يجبو . رحيلهم قبل" لك شكرا" قولب مقدمين اعتذارهم له عن إزعاجهسلبي  هفعل
 .المستقبل في بهم االتصالأن أحدا من الحملة لن يهدر وقته في  من للتأكد مرشحهم ونيدعمال الناخبين ممن 

 (7 )علي كيفية تشجيع المؤيدين لالنضمام لحملتك. متطوعينالدرب  –الناخب في حالة رد الفعل االيجابي استقطاب  يةكيف 

 (8 ) الثقافية الحساسيات و متطوعين من نفس الحي الذي ستعقد فيه حملتك، تأكد من أنهم علي وعي بالقضايا المحلية إن استقطبت حتي
 .والمحتملةالممكنة 

 :5شريحة 

 ؟ناخب كلاالتصال ب بعد به القيام يجبالذي  ما
 !كمتطوع شكرت ()أوال  لذلك ال تنسي أن  ،مجهودهم الكبير الذي يقومون به مواصلة على يحفزهم وهذا - بالتقدير يشعر أن يريد الجميع

اضطررت  إذاف. يلمستقبلامن أجل العمل هام للغاية  أمروهذا وبيانات اإلتصال بهم  الناخبينتضم أسماء  بيانات قاعدةمن المهم تطوير ( ثانياا )
 كيفية عن المزيد معرفة يمكنك. بحكمة كموارد تستثمر لم أنكفاعلم  الصفر،نقطة  من حملتك وبناء المعلومات جمعأن تبدأ في  سنوات 4 بعد
 .الموقع هذا على المتاحة" العضويات بيانات قاعدة"بعنوان  العرض في لمؤيديك بيانات قاعدة بناء

 تحتاجسف حالكل  وعلى. فقط لك ايصوتو  أو ،كالهماأو  وممولين محتملين متطوعين الداعمين لك أن يكونوا أو يمكن للناخبين الذين قالوا نعم
 .األخرى المواردب أوسواء بالتطوع  حملتك فيإن كانوا يريدون االسهام  هموتسألتهم تابعم من تأكد)ثالثاا( أن 

 .لدعمك الناخب إقناع وربما رسالتك تعزيز يمكنك بحيث بهم مرة أخري لالتصالن الذين يمكن أن يدعموك فستحتاج أما الناخبون المترددو )رابعاا( 
 :6شريحة 

 أيضا المهم منو  ،بها للناخبينلالتصاالت التي قمت  دقيقة سجالتعلي  ظاللحف إجراءات تحدد أن المهم منف ،أكثر كثافة الحملةأاصبحت  مالك
. حملتك في والمساهمات الدعوات مثل المختلفة األشياء مع للتعامل آلياتتمتلك أن و  والموظفين، للمتطوعينطوال الوقت  واضحة تعليمات تقديم



 الهدف هذا تحقيق من للتأكد تحتاج اآلن .الحملة بداية فيهدفك  تحددعندما  ...للفوز إليها تحتاج التي األصوات عدد قمت بحساب أنك تذكرو 
 .كمواردو  كجهودم بمتابعة تقم ما لم األهدافتلك حقق مدي ت تعرف لنو  .بذلك للقيام الموارد من يكفي ما تجميعأنك و 
ليكتب ورقة علي كل مكان توفر يجب و  .بالناخب المباشر االتصال مساعى خالل من تفاعل أي لتوثيق استخدامها يمكنكعينة استمارة  هذه (1)

التي  االتصاالتعدد المنازل التي زارها أو و  الشارع اسمو  التاريخو اسم المتطوع أو المتطوعة الناخب و  اسماسم المنطقة التي يزورها و  فيه المتطوع
 لتسجيل بسيط جدول يلي وفيما(. واحدةفي مرة لمنازل في حمالت الطرق علي األبواب الستحالة تغطية المنطقة بأسرها أو زيارة كل ا وهذا) قام بها
 هذا المنزل في الناخبين وعدد الشقة ورقمالمبني السكني  أو المنزل رقمو  الساكن اسم هي تحتاجها التي البياناتو  ،تهر ناخب وأس كلعن  البيانات

 .يثيرها الناخب قضاياأي و  يدعموك أن يةاحتمال مدىو 
 إليه يتحدثون الذي الناخب كان إذا ما تحديد أن يكونوا قادرين علين متطوعيالالنوايا في أعلي يمين االستمارة، وعلي  مربع في النواياكتابة  تدرج
لهم في  العودة الحملة من آخر شخصوبالتالي يمكن ل أيضا، تفتح لم التي األبواب تلك تسجيل المهم منكما أنه . خصم أم محايدأم  لك مؤيد
 –التصويت لهم حق ممن ال ي األبواب بعضيفتحون  رص  ق   أو أجانب هناك يكون أن يمكن الحال وبطبيعة .أخرى مرة ةحاولالمو  الحق وقت

 .لإلدالء بأصواتهم مؤهلينيكون بها ناخبين  عندما المنازلتدوين ذلك حتي يقوم متطوع آخر بزيارة هذه ن متطوعيالويجب علي 
 :7شريحة 

كي  وأسهل فاعلية أكثر عملك األداة هذه ، وستجعلالناخبين سجالت على للحفاظ استخدامها يمكنك أخرى أداة هذه هى عينة بطاقة المتطوع
 .المستقبليون حمالت حزبك مينظمسئولي ت تسهل عمل

 جانبفب ،الحملة نظر وجهة من هتحتاج قدعما  قتراحاتالابعض وهنا  ،ها عن متطوعيكجمع في ترغب التي المعلومات هي ما تقرر أن يمكنك
من  كل ليس) يالحزب وانتمائهم( لحزبل ءكالاستخدامهم كو يمكن ف)دوائرهم  تعرف أن عليك ،بهم االتصال وبيانات االسم مثل عامةال المعلومات

 (.الحزبأعضاء ب وايكون أن استعداد على للتطوع استعداد على
 بعد جمع هذه البيانات، هناك نوعين من المعلومات نسأل عنها:

i) (ةيسار االستمار ال)كما يمكنك أن تري في أسفل   هناك أية احتياجات للناخب خاصة باالنتخاباتذا كانت إ 
ii) بعض توفير على األخيرسيساعدك هذا السؤال (. االستمارة يمينفي أسفل  ترون كما) الحملة في الشخص ذلكسيشارك  كيف 

ولن تضيع وقتك  –بنشاط معين  للقيام استعداد علىالذين هم  المتطوعينمن  مسبقا تعرفس ألنك المتطوعين،استقطاب  عند الوقت
 .وشكل المساعدة الذي يفضلونه للمساعدة هماستعدادسألهم عن لت المتطوعين جميعاإلتصال بفي 

 :8شريحة 

 من بدال يستخدمه المتطوعينكي كتابة نص  للناخبين، ولضمان هذا يمكنك نفس األشياء يقولون أنهم من التأكد المتطوعين من المهم عند تدريب
ما  التفسير وسوء الفهم سوءأسهل وستتجنب ن متطوعيالستجعل عمل النص  خالل منو . بتوصيل رسالة حملتك علي طريقتهم الخاصة لهم السماح

 .هو قولي
 (1)تعليمات للمتطوعين عما يجب القيام به عقب كل مكالمة يتبعها بغرض تحديد الناخب عبر مكالمة هاتفية،  يتليفونلنص مثال وفيما يلي 

 ــــــ من فضلك؟ فالن أو فالنة  صباح الخير. هل يمكنني التحدث مع السيد أو السيدة  ـــــأو مساء الخير ”

من حزب كذا، وهناك فرق واضح في هذه االنتخابات )س( ـــــــ وأنا أتحدث بالنيابة عن المرشح كذا  ، اسمي  ــــــــــفالن أو فالنة  السيد أو السيدة ـــــ
هو اختيار لكذا وكذا، وهذا هو ما تحتاجه بلدنا ومنطقتنا أكثر، وبالطبع ال نريد إال )س( ، واختيارك للمرشح )ص(والمرشح )س( بين المرشح 

 من حزب)س(  المرشحابات، فهل يمكن أن يعتمد عليك وهذا هو القرار الذي يمكنك اتخاذه في هذه االنتخ وأقل من كذا وكذا. من كذا وكذا الكثير
 ...كذا يوم التصويت؟ شكرا علي وقتك

 :قيم الناخبين عبر الهاتف من خالل المعايير التاليةي

  دعمهم لمرشحك“ 1”

 لم يتخذ قرار بعد“ 2”

 دعمهم للخصم“ 3”



عن أكثر األسئلة أهمية وال  عمل المزيد من المكالمات، أجب فقطال تدخل في نقاش مع الناخبين، ألن هذا سيستغرق وقتا طويال ولن تتمكن من 
 القضايا. شتناق

 تذكر أن تشكر كل فرد تتحدث معه عند نهاية المكالمة.

ذا لم تك قمت بهام قائمة المكالمات التي سل فظ ، واحتتوقفتحيثما مل قائمة المكالمات فتأكد أنك وضعت عالمة تأو قائمة األرقام عند االنتهاء، وا 
 .بأي قائمة مكالمات لم تكملها بعيدا عن البقية

 ...االتصاالتشكرا علي مجهودك في إنجاح مركز 
 :9شريحة 
 :الخاتمة

المواد واألدوات الالزمة، وتأكد من تدريب  قم بإعدادمباشر خالل حملتك، ين بشكل بعد اختيار أي وسيلة ستستخدمها للتواصل مع الناخب( 1)
دخالها  يرجىالمتطوعين. ولنجاح الحملة والحمالت المستقبلية،  االحتفاظ بسجالت الناخبين وتطوير المعلومات التي جمعتها في قاعدة بياناتك وا 

 !نمتطوعيجميع المع الناخبين وأشكر تها ومتابع


