
 بالناخبٌن لالتصال خطة وضع
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الهرمً الرسم  

 والنخبة والسٌاسات القرارات صناع

السٌاسة فً المنخرطون األفراد  

المطلعون الناخبون  

 الناخبون

1% 

9% 

15% 

75% 
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 مهتمٌن غٌر الناس كان إذا
 ؟إلى ٌستمعون أجعلهم فكٌف

 البلد بناء ٌمكننا كٌف
 %75 كان إذا بها والنهوض

 ؟مهتمٌن غٌر الناخبٌن من

 ،الناخبٌن من الكثٌر هناك
 التحدث الممكن من فهل

 ؟جمًٌعا إلٌهم
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 فً بالناخبٌن االتصال مرحلة تقع أٌن
 ؟االنتخابٌة للحملة العامة الخطة 

  البحث•

 الهدف وضع•

 الناخبٌن استهداف•

 الحملة رسالة صٌاغة•

 بالناخبٌن لالتصال خطة وضع•

 التنفٌذ•
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  الستراتٌجٌة أساسٌان مبدآن هناك
 :بالناخبٌن االتصال

 
 المستهدف لجمهورك مالءمة االتصال قنوات أكثر اختٌار1 -

 
 وفاعلٌة بحكمة المتاحة الموارد استعمال 2 -
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 تستخدمها؟ سوف التً بالناخبٌن االتصال طرق هً ما



 العالم حول المستخدمة بالناخبٌن االتصال وسائل

 األبواب على الطرق حمالت •

 الشاي أو القهوة جلسات مثل الصغٌرة الشخصٌة الحفالت •

 األخرى والفعالٌات المحلٌة المؤتمرات •

 بالمرشحٌن التعارف حفالت •

  التجمعات أماكن فً االنتخابٌة الدعاٌة مواد توزٌع •

  الهواتف بنوك  •

 المباشرة الوسائل
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 بالناخبٌن المباشرة االتصال وسائل تقٌٌم

 فاعلٌة كفاءة الوقت استهالك الالزمة العاملة القوى التكلفة الوسٌلة

 5 1 5 5 1 األبواب على الطرق حمالت

 4 2 4 4 1 الصعٌرة الشخصٌة الحفالت

 والفعالٌات المحلٌة المؤتمرات
 األخرى

1-3 3 3 3 3 

 ٌقٌمها التً التعارف حفالت
 المرشحون

1 2 2 4 2 

 أماكن فً االنتخابٌة الدعاٌة توزٌع
 التجمع

1 3 2 3 3 

 3 3 4 5 3 الهواتف بنوك
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 األبواب على الطرق حمالت حساب

دقائق لكل منزل 4  

ناخبٌن فً كل منزل 3  

ساعات ٌومٌا   4  

 لمدة

متطوع 40 ناخب 18,000 =  منزل 6,000 =   

من المتطوعٌن 2 منزل 60 =  ناخب فً الٌوم 180 =   

أٌام فقط 5 =  
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الهواتف بنوك حساب  

أشخاص فً الساعة 10بـ  

 ٌقوم الشخص الواحد باإلتصال

ساعات 4مكالمات الشخص الواحد لمدة   
= 

ناخب فً الٌوم الواحد 40  

شخص 200 ساعات 4علً   ناخب فً الٌوم 8,000   = 
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 الحفالت الشخصٌة الصغٌرة: حساب

حفلة واحدة= المتطوع الواحد   

شخص 20= الحشد الواحد  ناخب 2,000  حفلة 100 => =>   

حفلة 100 متطوع  20  =  أٌام 5  =   
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 أماكن فً االنتخابٌة الدعاٌة مواد توزٌع حساب
 التجمع

متطوعٌن 10  

ورقة مطبوعات فً الدقٌقة= الشخص الواحد   

ناخب فً الساعة 60= الشخص الواحد   

منشور فً الساعة الواحدة 600  = 
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 من كبٌر عدد لدٌها التً االنتخابٌة الحمالت تركز أن ٌجب

  .المباشر االتصال أدوات على قلٌلة وأموال المتطوعٌن

 كثٌرة أموال لدٌها التً االنتخابٌة الحمالت على ٌجب ،العكس وعلى

 المباشر غٌر االتصال على تركز أن المتطوعٌن من قلٌل وعدد
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 العالم حول المستخدمة بالناخبٌن االتصال وسائل

 االنتخابٌة الدعاٌة مواد توزٌع •

 والصحف والرادٌو التلفزٌون إعالنات•

 للصحف الموجهة الخطابات•

 الحوارٌة والبرامج التلفزٌونٌة المناظرات•

 العلنً الظهور فرصة المرشح تمنح التً الفعالٌات•

 المباشرة غٌر
 الضخمة اإلعالنٌة واللوحات الملصقات•

 اإللكترونً والبرٌد الشخصً البرٌد•

 االجتماعً التواصل مواقع•
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 بالناخبٌن المباشرة غٌر تصالاإل وسائل تقٌٌم
 فاعلٌة كفاءة الوقت استهالك الالزمة العاملة القوى التكلفة الوسٌلة

 2-1 5-4 1 3-1 5-3 االنتخابٌة الدعاٌة مواد توزٌع

 والرادٌو التلفزٌون إعالنات
 والصحف

5 1 2 5 1 

 2 4 1 1 1 للصحف الموجهة الخطابات

 والبرامج التلفزٌونٌة المناظرات 
 الحوارٌة

1 1-2 2 5 2-3 

 4-3 3 3 3 5-4 الكبري السٌاسٌة االحتفاالت

 اإلعالنٌة واللوحات الملصقات
 الضخمة

2-3 1-3 2 2 1 

 2-1 3 1 1 2-1 اإللكترونً والبرٌد الشخصً البرٌد

 2 3 1 1 1 االجتماعً التواصل مواقع
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 !الخطة فلنضع

 :ٌلً بما الجٌدة بالناخبٌن االتصال خطة تمتاز

 التكرار1.

 للمعلومات كمصدر تستخدم أن ٌجب2.

 والمتطوعٌن الحملة أعضاء لتعٌٌن كأداة ُتستخدم أن ٌنبغ3ً.
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 االنتخابٌة الحملة تضم أن ٌجب
 بالناخبٌن االتصال أنواع مختلف

 معهم التواصل تم الذٌن المستهدفٌن الناخبٌن ألعداد تقدٌر

 والزمان المكان

 التكلفة

 بالحملة للعمل الالزمٌن األعضاء عدد

       المهام 
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 خطتك اكتب

 الملحوظات المهام المتطوعٌن عدد التكلفة المكان الزمان الناخبٌن عدد الوسٌلة

 األبواب طرق
              

 المباشر البرٌد

              

 التلفزٌون إعالنات
              

 الصحف إعالنات

              

 الفعالٌات
              

 اإلجمالً
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  بالناخبين لالتصال الخمسة الذهبية القواعد

 المستهدف الجمهور على التعرف•

 وضعها ثم الخطة على االتفاق•

 وتذكرها تصدٌقها وٌمكن ومتفردة ومحددة قصٌرة تكون أن ٌجب الناجحة الرسالة•

 ومواقفها رأٌها عن تسئل أن تحب فالناس ،األسئلة طرح من تخش ال•

  المستقبل فً استخدامها ٌمكن بحٌث المعلومات هذه ونظم الناخبٌن مع تجرٌه حوار كل سجل•
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 الخالصة

 الموضوعة الناخبٌن استهداف وخطة تجرٌه الذي البحث من كل أن تذكر

 الجمهور على بناء المستخدمة بالناخبٌن االتصال وسٌلة تحدٌد على سٌساعدك

االنتخابٌة الحملة أثناء معه تتواصل أن ٌجب الذي المستهدف  بٌن فاختٌار .

 الناخبٌن مع تواصلك من ٌعزز بٌنها والمزج بالناخبٌن لالتصال المختلفة الطرق

الرسالة فاعلٌة وٌضمن .  
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