
 الرابعالجزء  لناخبينا رأي استبيانات

 شرح تفصيلي للمدربين

 : 1الشريحة 

 خر خطوتين من خطوات إجراء المسح؛سنتعرف هنا علي آ الناخبين. استطالعات رأيخير حول مرحبا بكم في عرضنا األ
 الناخبين.ال تنسا مراجعة القانون قبل أن تبدأ أنشطة استطالعات رأي  واستخدمها. البياناتمعالجة 

 :2الشريحة 

تباعها هي إدخال كل أولي الخطوات التي يجب إ ها،التي تم ملئ باالستبياناتمحملين  أماكنهمعند عودة المتطوعين من 
بينما  ،البياناتيمكن استخدامها لتقييم  هناك العديد من البرامج التي .حتى يمكن معالجتها وتحليلهاواحد  مكانفي  البيانات

ه يتيح أنتستخدم برنامج مايكروسوفت اكسيل حيث  أنيمكن أو للتحليل االحصائي   spssيستخدم العديد من المحترفين برنامج 
 عن طريق المجموعة الديمغرافيةالحساب الترافقي و المتوسط فمثال عند حساب  استخدام عدة صيغ،لك 

 : 3الشريحة 

قل من العدد أ ناك إذا ،االستبياناتثالثة طبقا لمجموع أو برقمين  استبيانعلي ترقيم كل المسح  بياناتعند إدخال احرص 
 0111قل من وأ 011اكثر من  رأيالستطالعات مجموع ا ناك إذااما  ،الخ.10،10،10برقمين مسح ستبدأ الترقيم  011

 .البياناتابدأ في معالجة  االستبياناتجابات جميع تدخل إ أنبعد  ،الخ.110،110،110رقام استخدم الترقيم بثالث أ

 :4الشريحة 

هناك  أنجابوا أفراد الذين تم اجراء المسح عليهم و ألاوضع استنتاج عام مثل نسبة هي  البياناتفي معالجة الخطوة االولي 
 .ما، إلى آخرهحل عملي لمشكلة يري كم منهم أو هم ألقضية واحدة هي ا

 : 5الشريحة 

راء مختلفة ألديهم المناطق الريفية  سكانهل فمثال  والبحث عن االتجاهات، تقوم بالحساب الترافقي أنيتعين عليك بعد ذلك 
 هل تختلف رؤية صغار السن عن الكبار.أو  ؟المدن سكانكثر من أحول قضية ما 

 : 6الشريحة 



 سماك مشكلة حقيقيةألتنزاف مخزون امشكلة اس يعتبرون القرىثلثي الرجال ساكني  أنمثل  المألوفةشياء غير ألابحث عن ا
 .مقارنة بالثلث الذي يعيش في المدن

 : 7الشريحة 

هل هناك  جابتهم حول القضايا والحلول.إقم بمقارنة المعارضين(  القابلين لإلقناع، الداعمين،ظر الي المجموعات المستهدفة )أن
 سماك؟ألمن يدعم برامج سد نقص مخزون ا النتخابهل يميل الناخبين مثل  شيء يجذب الناخبين القابلين لالقناع؟

 : 8الشريحة 

 لنتائج المسحقم بكتابة تقرير يعطيك النقاط الهامة 

 : 9الشريحة 

 حملتكلرسالة حزبك أو فكار أتبحث عن  أنثم بعد ذلك عليك 

 : 11الشريحة 

الوقت لتنظر الي الوراء  حان ؟اآلنتفعل بها  أنيمكنك ا والسؤال الحقيقي هنا م ،الوضعفلديك معلومات كافية حول  اآلنما أ
 التي جمعتها. بالبياناتهذا سيحدد ما ستفعله  .ولألجراء هذا المسح في المقام اإوتتذكر سبب 

 : 11الشريحة 

 كاآلتي: البياناتيمكنك استخدام  لي هدفك،إاستنادا 

 إذا) للتواصل مع الناخبينأو سلطة( في الكنت  إذا) وتشريعات جديدةتقديم سياسات أو تغيير بولوياتك سواء أحدد  -
 كنت من المعارضة(

 : 12الشريحة 

لي إترفع مطالب الناخبين  أنستستطيع حزبك في الحكم  أنك إذا فعاال،إناخبيهم يريدون  أنتوضح للقادة  أنيمكنك  -
تأييدك للقضية التي بلغك  أنتضغط علي الحزب الحاكم بما  أنفيمكنك كنت من المعارضة  إذاما أ قادة الحزب.

 أن تبني دفاعك بناء علي ذلك،رفض الحزب الحاكم الفكرة يمكنك  إذاف لك. انتصاراالناخبين اهتمامهم بها سيعتبر 
 ليك الفضل في ذلك.تقبلها فسيرجع إ إذاما أ

 : 13الشريحة 



سرع لكسب ألوهذه هي الطريقة ا ،رأيهم مهم أنتثبت لهم  حتى تعطي للناخبين نتائج شاملة حول المسح، أنيمكنك  -
 تأييدهم.

 : 14الشريحة 

تسلط الضوء علي ضرورة  أنتستطيع  القضية،لم يعوا أو ن وعي الناخبي إذافي معرفة ما  البياناتتستخدم  أنيمكنك  -
كثر الحوارات أتحصر ما هي  أنالتي تم جمعها تستطيع  للبياناتفبالنظر كبر بين القادة والمجتمع، أفاعلية التواصل ب

 .حل لمشكلة ماأو جديد  قانونلدعم واألسباب المقنعة 

 : 15الشريحة 

 تبني قاعدة مؤيدين  أنيمكنك  وبالتالي بعد رفع الوعي بمشكالت معينة، -

 : 16الشريحة 

 عالم إلحملتك مع وسائل اأو تخلق فرصا لحزبك  تأنفمن ذلك أي ومن خالل عمل  -

 : 17الشريحة 

وسيلة ذات تكلفة  رأيالستطالعات فإ لم تستخدمها و تضعها قيد التطبيق. إذاليس باألمر المفيد  للبياناتامتالكك  أنتذكر 
تستطيع تكوين جبهتك المؤيدة وبالتالي  ،من دائرتك االنتخابيةالمعلومات المهمة قليلة نسبيا تساعدك في الحصول علي 

 المواطنين.مواجهة و 
 :تأكد من التالياستخدام المسح للتواصل مع ناخبيك  أنتأخذ قرارا بش أنما  وفي الختام،

 : 18الشريحة 

 حدد هدفا واضحا -

 : 19الشريحة 

 المسح.تحتاجه من هذا تعي ما  أنعليك  -

 : 21الشريحة 

 جراء المقابلة معهم.إشخاص الذي ترغب في األحدد عدد  -

 : 21الشريحة 



 هدافكأاختر طريقة للمسح تسمح لك بتحقيق  -

 : 22الشريحة 

 ضع خطة بكل احتياجاتك. -

 تجري مسحا -

 تضع محتواه -

 : 23الشريحة 

 وتختبره. تراجعهو  استبياناتضع  -

 : 24الشريحة 

 استقدم المتطوعين وقم بتدريبهم وزودهم بتعليمات الواضحة  -

 : 25الشريحة 

 من الناخبين وتدخلها البياناتتتلقي  أنبعد  -

 قم بمعالجتها -

 تحليلها -

 وأخيرا اكتب تقريرا بها -

 دعم حزبكزيادة في  البياناتاستخدم هذه  -

 : 26الشريحة 

من طرق عدة للتواصل مع  هذه مجرد طريقة واحدة أنتذكر  الناخبين. استطالعات رأيلي نهاية سلسلة إلي هنا نأتي ا  و 
 .االلكترونيموقعنا عروض التواصل مع الناخب علي لي إترجع  أنخري للتواصل مع ناخبيك يمكنك ألمعرفة طرق  ناخبيك.

 حظا سعيدا#
 


