
 شرح تفصيلي للمدربين –بواب ألحملة طرق ا

 ولاألالجزء 

 :1الشريحة 

جل أب من للتواصل مع الناخساليب مختلفة أدمج لي إتتجه الحمالت الناجحة ما  عادة وعليه ،ثمة طرق مختلفة للوصول الي الناخبين

رق طجديدة فيما يخص حمالت ساليب أوستتعلم في هذه السلسلة  تناع،كبر عدد من الناخبين القابلين لإلقألي إضمان توصيل رسالتهم 

 أنشطة طرق األبواب. تأكد من مراجعة القانون قبل أن تبدأ بواب.ألا

 :2الشريحة 

حصر لي جانب إمؤثرة الحملة لماذا تعتبر ول ألالجزء افي ستكتشف  ؛عروض ةثالثي إلبواب ألطرق االتواصل المعروفة ب م حملةتنقس

 حملة.هداف الأالقائمة علي والزمة لناشطات الحملة  الموارد ال

 :3الشريحة 

 واب لتكون فعالة.بألحملة طرق اوالتحضير لتخطيط العلي  كدوات التي تساعدألالنصائح واالعرض الثاني سنتشارك في 

 :4الشريحة 

 .حملة طرق األبوابخير سنتعلم كيفية تدريب المتطوعين علي تنفيذ ألالعرض اوفي 

 :5الشريحة 

 ؟بوابألما هي حملة طرق ا

 : 6الشريحة 

زواج حتى أبحيث يذهب المتطوعين في مع الناخبين مباشرة تواصل كوسيلة بواب ألحملة طرق ا حزاب السياسة حول العالمألا تستخدم

 .ومتناسقةهذه العملية بطريقة منظمة وتتم  في المناطق المستهدفة،عند بيوتهم ليهم إيقابلوا الناخبين ويتحدثوا 

 : 7الشريحة 

ن تتواصل أكل حملة علي  لرغم من ذلكباوجل التحدث لكل ناخب علي حدا أموارد من النه ال توجد حملة تمتلك ما يكفي من أتذكر

تسمح لك نها أحيث واحدة من أهم أدوات التواصل مع الناخب، وبالتالي فإن طرق األبواب  ،رادت الفوزأإذا مباشرة مع الناخبين 

 مقومات األفراد بدقة بالغة، ودعونا نلقي نظرة علي بعض أسباب أهمية حملة طرق األبواب.بالتواصل مع 

، من المسح ةالحمل مراحل من مرحلة كل في استخدامها يمكن األنهتعتبر حملة الطرق علي األبواب مهمة  ،التواصل وسائل من كوسيلةو

 يوم أدلواليعطوك أًصواتهم  المؤيدين وتحفيز المترددين الناخبين إلى رسالتك إيصالوحتى  البحث مرحلة خالل مؤيديك تحديدوحتى 

 . االنتخابات

 : 8الشريحة 

 ا طريقة مباشرةألنه دافراأل إقناع علىقدرة األكثر و فعالية األكثر هويعتبر الطرق علي األبواب  ساليب االتصال بالناخبينأمن بين كل 

أنهم مدعوون و بالتقديرجمهورك المستهدف يشعر  المباشرالتواصل  من النوع هذاعل سيجو ،اتجاهين ذاتتواصل  أداةو وشخصية

 .الحملة في للمشاركة

 :9الشرحة 



هي التي ستعمل عليها، مما أن تختار أي منطقة  منذ المستهدفين الناخبين مع لتواصلل ومنهجي دقيقالطرق علي األبواب هو نهج 

 . طرق األبواب استخدام كيفيةعن  نظرة نلقي دعونا واآلن ،الناخبين مع التواصل ومتابعة السجالتاالحتفاظ ب سيسهل عليك

 : 11الشريحة 

 رسالة ختبارإل أو الناخبين قضايا عن المزيد معرفة تريد عندما االستقصائية، الدراسات إلجراءطرق األبواب  ستخدمي ما غالبا -

 .الموقع هذا على الناخبين استطالعات عن المزيد معرفة يمكنك. هال الدعوة تريدسياسة  أو

 :11الشريحة 

للناخبين والحفاظ  بيانات قاعدةكما يمكنك بناء  المترددين، والناخبين ومعارضيك مؤيديك تحديديمكنك من خالل طرق األبواب  -

 . عليها

 :12 الشريحة

  . دعمكمب إلقناعهم تبذلونها التي الجهود لتعزيز محددة مستهدفة فئات مع رسالتكتوصيل  أيضا يمكنك -

 :13 الشريحة

  . االنتخابات يومالمحددين للتصويت لك  مؤيديك لتحفيز أو -

 :14 الشريحة

 يين المتطوعين ولجمع التبرعات.وفي النهاية يمكنك استخدام طرق األبواب لتع -

 :51 ةالشريح

المنازل تكون حيث  ةالحضري ةالمناطق السكنيعادة ما تكون في ولذلك حمالت طرق األبواب تستهلك الكثير من الوقت ن إ

 يمكنك استغالل وقتك بالطريقة المثلي.ذلك بوالبعض، قريبه من بعضها 

 :51الشريحه 

 .العديد من المتطوعين، تتطلب حمالت طرق األبواب لي عامل الوقتإ ةضافإلبا

 :51الشريحه 

  .تهاواستراتيجيطرق األبواب طبقا لموارد حملتك وستقرر متي تستخدم حمالت مكلفة، لكن تلك الحمالت ليست 

 :51الشريحه 

 ؟ طرق األبوابلتخطط لحمله يتطلبه األمر لذي ا ماإذا 

 :51الشريحه 

الذين سيتواصل معهم د الناخبين دن تقرر عأ اجستحت ةوفي هذه الحال ،ن تبدأ بتحديد الهدفأيجب  ة،ي خطأكما هو المعتاد في 

تحتاجهم سن تعرف عدد المتطوعين الذين أستحتاح و ،ةبسيطأن تستخدم صيغة بعد ذلك ة، عليك محدد ةفترخالل متطوعيك 

 .لتحقيق هذا الهدف



 :02ة الشريح

  ة:بواب علي القواعد التاليألحمالت طرق ا ةصيغتقوم 

  05الشريحه 

 .لةالعرض المقبل في هذه السلس يوستعلم المزيد عن هذا ف ،لسالمتهم وراحتهميجب أن يعمل المتطوعين كل اثنين معا  ،والأ

 :00الشريحه 

يجب إهداره، وال للغاية د ومحدمورد ن الوقت تذكر أو ،مام كل منزلأربع دقائق أكثر من أن وال يقضي المتطوعأيجب  ،ثانيا

مع نموذج التواصل محادثه ولن تتأكد من تدريبهم وتزويدهم بنص اأعليك ة اللتزام بهذه القاعدعلي اولكي تساعد متطوعيك 

  ة.السلسل هيضا في العرض التالي من هذأوستتعلم المزيد عن هذا وقتهم، الناخب لتوفير 

 :02الشريحه 

ن تتحري أولذلك عليك تستهدفه، الحي الذي  يف، وقد يختلف هذا العدد ثالثه ناخبينفي المتوسط منزل يعتبر أسرة بها كل  ،ثالثا

 للحصول علي العدد األكثر دقة. ةلهذه المنطق ةبالنسب ةخري متاحرسمية أحصائيات إي أو أتعداد السكان آخر 

 :24الشريحة 

 0055 حتي مساء 0055 بين ماتكون  وعادة اليوم، في ساعات 4 حتىبحملة طرق األبواب  نيقوم المتطوعو أنواقعيا  يمكن وأخيرا،

أن يختلف  يمكنسأقول أن هذا االفتراض  أخرى مرةو. نائمين واليس ولكن المنزل،الناخبين فيه ب أن يكون ، وهو الوقت الذي يرجحمساء

 .تقول الصيغةف هي كما القواعد هذه أخذنااضبط وقتك حسب بيئتك، وبالتالي إن  لذلك ،بيئتك في

 :25الشريحة 

 أن فريق واحد من المتطوعين

 :26الشريحة 

 بابا في ساعة، و 50يمكن أن يطرقوا 

 :27الشريحة 

  أن يعنيبابا في اليوم، مما  05

 :28 الشريحة

  االتصال هو هدفك كان إذا لذلك. اناخب 585 من يقرب ماالتواصل يوميا مع  يمكنهم

 :29 الشريحة

  تقريبا همو) أسرة 6111بـ 

 :31 الشريحة

 ( ناخبا 58555



 :31 الشريحة

 . الهدف هذا لتحقيق يوم 555 إلى المتطوعين من واحد زوجقسيحتاج 

 :32 الشريحة

 !أيام 0 إلى الهدفهذا  لتحقيق الالزم الوقتفسيقل  فريقا، 05إلي مقسمين  متطوعا 45 لديك كان إذا ولكن

 . حملة طرق األبواب كفاءةكلما عينت متطوعين أكثر كلما زادت و

 :33 الشريحة

 . بك الخاصة المتطوعين فرق إنشاء عند ةالنهائي النصائح بعض هناك

 : 34الشريحة 

 حي، دراية على ، فلن يكونوا فقطبها يعيشون التي المناطق فيهناك عدد كافي من المتطوعين سيقومون بطرق األبواب  أن من تأكد

 . يعرفونه شخص إلى للتحدث استعدادا أكثر الناخبينسيكون  ولكن

 : 35الشريحة 

فإنه  ،شاب أو شابة كبير السن أو  شخصتطوعين بشخصيات مختلفة، للتأكد من أنه إذا كان الناخب مأن يكون كل زوج من ال حاول

 . الموقع هذامن  لمتطوعينتعيين ا عن المزيد معرفة يمكنكوسيشعر براحة في الحديث معه، وسيتأقلم مع أحدهما علي األقل 

 :36الشريحة 

التالي،  العرض في إلينا نضمامندعوك لإل حملتك، في استخدامها كيمكن التي الطرقطرق األبواب و أهميةبالتحدث عن  قمنا أن بعد اآلن

عن  إكسلملف  جداول تحميلوفي نفس الوقت يمكنك ! طرق أبواب فعالة حملة وإعداد تخطيط كيفيةسنتحدث بتفصيل أكثر عن  حيث

 نحو على لتعكسحددناها التي  ماكناأل بتغييرأيضا  لك ويسمحسابقا،  هاشرحناالتي  الصيغة يحاكيوهو  العرض، هذا معطرق األبواب 

 الخاصة ببيئتك. الظروف أفضل

 


