
 لوالجزء األ -الناخبينرأي  استبيانات

 شرح تفصيلي للمدربين

 :1الشريحة 

دمها ن تستخالتي يمكن أخري من وسائل التواصل الناخبين والذي يعتبر وسيلة أاستطالعات رأي ل من عرض ومرحبا بكم في الجزء األ

و متي يمكنك ما هي استطالعات الرأي شرح الذي ي نستهلها بمقدمة العرض أجزاء هربعرح هذا الموضوع في سلسلة من أش   في حملتك.

علي تخطيط استطالعات الثالث والرابع  ، بينما يركزاالستبيانالعرض الثاني حول كيفية وضع يدور حزبك.  أواستخدامها في حملتك 

 ال تنسا مراجعة القانون قبل أن تبدأ أنشطة استطالعات رأي الناخبين. الرأي و تطبيقها.

 :2الشريحة 

سئلة الغرض منها تجميع معلومات ألاسلسلة من  أوفراد ألسئلة علي مجموعة من األنشاط يتم فيه طرح اهو عبارة عن ستطالع الرأي ا

 المتطوعينلويات أولجمع المعلومات حول رأي الاستطالعات ففي مجال السياسة تستخدم  تشغلهم، أويفعلها الناس شياء التي ألأكثر اعن 

يضا التواصل مع الناخبين في صورة أستطالعات رأي تضمن لك اال وأمزجتهم.رائهم السياسية تشغلهم باإلضافة الي آقضايا التي وال

  *ال تنسا مراجعة القانون قبل أن تبدأ أنشطة استطالعات رأي الناخبين.*  محادثة.

 

 :3الشريحة 

أن كل حملة تبدأ بمرحلة البحث التي يتم فيها جمع المعلومات  ، وتتعلم"الخطوات الست لتخطيط حملتك"علي عرض لفي هذا انتعرف هنا 

 .ملة واتخاذ جميع القرارات المهمةالتي تحتاجها لتطوير استراتيجية الح

 :4الشريحة 

 رسالتك بهم .تربط ن أتستطيع  حتىلويات الناخبين أوما هي ليها تاج الي النظر إمن بين المعلومات التي تح

 :5الشريحة 

وكما  .االستهدافتتمكن وضع استراتيجية  حتىيوم االنتخابات، لك  محتملين الذين قد يصوتونالناخبين ال تحديد أماكن ليإستحتاج 

جل التعرف علي ذلك، اإلحصائيات الرسمية المتاحة من أ استخدامالذي يدور حول استهداف الناخبين أنه يمكنك ضحنا في العرض أو

 وكذلك مؤيدين معارضيك.والمصوتين المحتملين  لمؤيديكلبناء قاعدة بيانات  عمل استطالع رأي يضايمكنك أو

 :6الشريحة 

مع  ،قل كمية من المواردإنفاق أ مع مراعاة كبر عدد ممكن من الناخبين المستهدفينإلي أ تدور الحمالت السياسية حول توصيل رسالتك

غير منتبهين لما يفكر فيه الناخبين  هما يودون توصيلالحزب بتكرار  أورشح واحد حيث يقوم الم اتجاهوسيلة تواصل ذات العلم انها ليست 

لن تحصل تفعله في حملتك، فبهذا  أوعما ستقوله مرجعية ما يشعرونه، فباستخدام استطالع الرأى ستضمن أن ناخبيك سيقدمون تغذية  أو

 فراد الحملة ومؤيديك.لي جانب أإفراد المجتمع ألتشمل امعلومات قيمة فحسب بل ستوسع من رقعة النقاش  علي 

 :7الشريحة 

 أوخالل الحملة  أوفي أي وقت سواء كان قبل  األهداف،من  هداف مختلفة أو مجموعةيق أفي تحقاستطالع الرأي وهكذا يمكنك استخدام 

 لمنصب معين. انتخابكحين يتم 

 : 8الشريحة 



مة في تعريف وتحديد المستخدنها مصدر من مصادر المعلومات لحملة علي ألتخطيط لمرحلة البحث ل تستخدم استطالعات الرأي في

لفرض توقعات ا كل هذه المعلومات تجنب ات العامة.لي جانب تحديد التوجهالرأي العام في القضايا الهامة إ تحديدالمجموعات المستهدفة، 

 .حسن استخدام مواردك خالل الحملة لىإلى توجيهك إ ناخبين باإلضافةراء الخاطئة حول آ

 :9الشريحة 

 واختبارها. رسالتك في تطويراستطالع الرأي يمكنك استخدام المعلومات التي جمعتها عن طريق 

 :11الشريحة 

 .لتحفيزهمالدعم الشعبي وفي سماع ما يود الناخبين قوله في قياس خالل مرحلة التواصل مع الناخبين تستخدم االستطالعات رأي 

 :11الشريحة 

 .استطالع الرأى من ستنتجهاااالتجاهات التي  أوالنتائج التي تثير االهتمام نشر بعض عالم عن طريق إله وسائل ايضا جذب انتبايمكنك أ

 :12الشريحة 

لي ما يفكر فيه اإلنصات إ أوبدائرتك االنتخابية في المحافظة علي عالقاتك ستطالعات رأي يمكنك استخدام االلمنصب لحين يتم انتخابك 

كما انها تساعدك  هدافك،اداة قوية تجعلك أقرب إلي أرأي الستطالعات لذا يعتبر إجراء اال المقدمة، الحلول أوالناخبين إزاء السياسات 

 .عل النمو مساعدة المجتمعلن يروا مدي تنظيمك وإصرارك في ما تفعله أنها تسمح للناخبين ي جانب ألإاجات الناخبين حتىعلي فهم إ

 : 13الشريحة 

 المختلفة.رأي الاستطالعات اآلن يجب أن تعرف الفرق بين أنواع 

 : 14الشريحة 

كثر من ساعة لإلجابة عنه ألي إسئلة وضع استبيان علمي طويل يحتاج أتستلزم المحترفة التي رأي الاستطالعات نحن ال نتحدث هنا عن 

المحترفة رأي الستطالعات فإ تعميق فهم الرأي العام حول مواضيع معينة.بهدف  اجتماعية، لي طبقاتعينة المقابلة إ تصنيفبما في ذلك 

حزاب مثل ففي الغالب ال تجري األ .ها مكلفةن تشتري خدماتهم ولكنأة يصون في وكاالت التسويق ويمكن لألحزاب السياسيجريها متخص

 .السياسيين المعتادة ة تعدوا مهارات النشطاءحتيوبنية تنها تتطلب كفاءة ستطالعات العلمية بنفسها حيث أهذه اال

ن هذه وبالرغم من أ .تنفيذهاو تنظيمها فروعه أوب علي الحز التي من السهل االستطالعاتهذه السلسلة ستتعرف علي نوعين من وفي 

وفهم جمهور الناخبين وضمان تحقيق  حزاب في تجميع البياناتنها أداة قوية تستخدمها األإستطالعات ليست مسوحا علمية إال اال

 التواصل مع الناخبين.

 :15الشريحة 

ن أهل تعتقد  فعلي سبيل المثال، ال. أويها بنعم جابة عليتم اإلسئلة ثالثة ألي إ يحتوي علي سؤالرأي الستطالعات هناك نوع من ا

ال  أوفي مدينتك؟ االجابة بنعم كبر أن تري فرص عمل تخلق بشكل أهل تود  أولتوفر فرص عمل في منطقتك؟  قدمت ما يكفي الحكومة

جابات إلولكن لن تعطيك هذه ا ،لي وظائف جيدةإاحساسهم بإمكانية الوصول  أوراء الناس في نشاط الحكومة أعن تمنحك فكرة واضحة 

 فراد المقترحة إلمكانية حل مشاكلهم.ألعن حلول افكرة 

لتري من هم مؤيديك هي عمل مسح للمنطقة التي تريد عمل تعريف الناخب بها ستطالع الاالطريقة الوحيدة التي تستخدم لتطبيق هذا لذا 

أن ن تعرف كل هذا؟ عن طريق طرح السؤال البسيط عن الوظائف؟ فإذا كنت أفكيف لك  منافسك. والناخبين القابلين لإلقناع وناخبي

غالبا ما سيصوتون  قدمت ما يكفي لتوفر فرص عمل بنعم هل الحكومة سؤاليجيبون عن الناخبين الذين س جميع مثال،الحزب الحاكم 

إذا قال السواد فعلي سبيل المثال، بعينها، حول بعض القضايا  راء الناخبينأفهم يمكن استخدامه في ستطالعات لك.هذا النوع من اال

 .يعون هذه المشكلةفراد ألن افي منطقتهم، فهذا يعني أ فرص عمل جديدة نهم يفضلون خلقأن تمت معهم المقابلة عظم ممألا



 : 16الشريحة 

 يعد الستطالع الاهذا  لإلجابة عليها.دقائق  51الي  1تستغرق من  سؤاال 51الي  8علي يحتوي ستطالعات ما النوع الثاني من االأ

ال يمكنك  لي اسئلة نعم وإ فباإلضافة بين االثنين،ولكنهه يقف  المحترفة.رأي الستطالعات مثل امفصل  أووليس شامال مثل سابقه بسيطا 

في تحديد الناخبين استطالع الرأي نه يمكنك استخدام هذا أيعني  جابات المفتوحة.إلسئلة ذات األا أون تضيف اسئلة االختيار من متعدد أ

   .حلول الناخبين المفضلةعن انها تمكنك من تعميق فهم كما  عن االراء،استطالعات رأي عمل و

 :"عن طريق فمثال عن طريق طرح سؤال "هل تعتقد ان مشكلة المرور في مدينتك يمكن حلها

 كثر؟أوجود إشارات مرور  .أ

 كثر؟أمطبات وجود  .ب

 رفع الغرامات المرورية؟ .ج

 ؟كثر صرامة للحصول علي رخصة القيادةأجراءات إفرض  .د

 خريأإجابة  .ه

 

يعتبر وسيلة قوية من وسائل ستطالعات طول من االألهذا النوع ا لول المفضلة لحل هذه المشكلة.ن تعرف ما هي الحأوهكذا يمكنك 

 التي تمكنك من تقوية عالقاتك بالناخبين؟ التواصل

 

 :17الشريحة 

 لمعرفة المقبلة الثالثة العروض فيانضم إلينا  الحملة، وبعد وأثناء قبل استخدامها يةوكيف المسح لعمليات أفضل فهم لديك أنبما  اآلن

 .الرأي وتنظيمها وتطبيقها استطالعات وإعداد االستبيانات تطوير حول المزيد


