
 لوضع خطة االتصال بالناخبين نص العرض التقديمي

 

 :1شريحة 

نتخابات االسابيع والشهور التي تسبقه، حيث يعتمد الفوز باالفي بل  التصويتيوم في أو بالخسارة نتيجة االنتخابات سواء بالفوز ال ُتحسم  
 نجازاتهاا  جهود الحملة االنتخابية و لالناخبين تقييم  هوالتصويت على مدى نجاحك في نقل رسالتك للناخبين. فما يحدث يوم  و خسارتهاأ

إذا كانت هناك أي  مدى براعة المرشحين، والبرامج السياسية المعروضةمنها على عدة أوجه مختلفة للحملة االنتخابية ) وسيعتمد حكمهم
واالسابيع التي تسبق هو كيفية تواصلك معاهم خالل الشهور سيحكمون عليه ( ولكن أهم ما ةرسالالحلول مغرية لمشاكلهم أو مدى جاذبية 

 (يوم التصويت

خطة لالتصال بالناخبين  منظًما ومن ثم فإن وضعو استراتيجًيا ، بل يجب أن يكون ومؤقًتاال يمكن أن يكون التواصل مع الناخبين عشوائًيا 
هو األفضل وأن البرنامج السياسي للحزب سيرتقى بحياتهم . فإقناع الناخبين أن مرشحك أهمية كبيرة في نجاح هذا التواصل يحتل

هناك كثير  –كما نعلم جميًعا  –أحد أجزاء هذه العملية ولكن صياغة رسالة ناجحة وتعد وبالمجتمع عامة عملية تحتاج الي تواصل جيد، 
 الرسالة.تلك من الطرق لتوصيل 

، وسيتناول هذا لحملة واحتياجاتها باإلضافة إلى محيط الناخبينالرسالة حسب موارد ااختيار أفضل الوسائل المناسبة لنقل طريقة وتختلف 
خطة  على وضعهذا العرض وسيساعدك  .مزاياها وعيوبهامع عرض التي يمكنك استخدامها في حملتك العرض قنوات االتصال المختلفة 

إرشادات حول كيفية وضع خطة لالتصال بالناخبين بناء ة إلى استراتيجية للتواصل مع الناخبين وتحسين فاعلية هذ االتصال، باإلضاف
 .ة االنتخابيةحملالها من أجل تدحدو على األهداف التي سبق 

وهو جزء مهم من سلسلة من التدريبات إلدارة الحمالت  "واستهداف الناخبين" "البحث" ويعد هذا العرض إضافة للعرضين السابقين وهما
أخرى متوافرة بمزيد من التفاصيل في عروض بإيجاز هنا بعض التقنيات والوسائل المشار إليها الجدير بالذكر أن هناك على هذا الموقع. 

تشجيع وحمالت " "وحمالت طرق االبواب" ،اإلعالم االجتماعي"و  ،"واالتصال غير المباشر بالناخبين" ،مثل "االتصال المباشر بالناخبين"
 ت".يصو تعلى ال الناخبين

 :2شريحة 

 للتواصل مع الناخبين ونقل رسالة الحملة سنعطيك فكرة عامة عن جمهور الناخبين. عن الوسائل المختلفة قبل أن نبدأ الحديث 

 على مدى االهتمام واالشتغال بالحياة السياسية ءجمهور الناخبين العاديين في أي بلد بناالرسم الهرمي هذا  يقسم

حلية المجالس المنواب البرلمان و ونواب مروًرا بالوزراء المحافظ  من الرئيس وحتى بدًءا (1سياسات )هم صناع القرارات وال% منهم 1
 السياسة بالنسبة لهم شغلهم الشاغل.تمثل  ينن الذياسييورؤساء االحزاب وغيرهم. وتضم هذه الفئة القادة الس

األحزاب السياسية والمتطوعين فيها وأعضاء النقابات  أعضاءجد في هذه الفئة نو  – (2) ة ماصور ب%من األفراد مرتبطون بالسياسة 9
مثل عائالت  ،السياسةبحياتهم تتأثر وكل من  مامن له عالقة بالسياسة بطريقة  وتضم كلالمنظمات غير الحكومية ء االعمالية ونشط

 الحكومية. اتلى العاملين باإلدار إن باإلضافة يالسياسي



ن 3في عالم السياسة )  ويعرفون األسماء البارزةن الصحف % من األفراد يقرأو 15 نفسهم فإن لديهم ألم يشاركوا في السياسة ب( حتى وا 
 .الموضوعيهم المستقل وعلى دراية بأر 

لن يقضوا وقتهم أبًدا في أي اجتماع من  الذين( وهم أصدقاؤنا وجيراننا 4ين نحتاجهم ليعطونا أصواتهم )ذ% هم باقي الناخبين ال75
هم يقضون وقت فراغهم في مشاهدة ف ،المنتخبين في البرلمان عن كل حزبنواب الالفرع المحلي للحزب وال يهتمون بمعرفة عدد  اجتماعات

اسة في بعض األحيان ولكن في يوهم يتحدثون عن الس .مثل الرياضة أو األسعارو يتحدثون عن أمور أخرى أبرامج التلفزيون الترفيهية 
 اآلخرين وليس نتيجة لبحثهم في األمر.نطاق ما يسمعونه من 

بكل المرشحين المتنافسين لمام إلا على صر وتحت عن المعلوما بحثتواالنتخابات و إذا كنت تعتقد أن أغلبية الناس تدرك أهمية السياسة 
م مشاكلهحيال ل فكرة أن الناس مشغولون بالقلق وتقب ،أفضل ةفهم جمهورك بصور فأنت بحاجة لإذن  ااختيارهتحسم قبل أن  في االنتخابات

من التعرف على  يفكرون في مشاكلهم الخاصة بدالً فيقضون وقتهم  .واألصدقاءاألسرة ة والعمل ومع وفي المدرساليومية في المنزل 
 األحزاب والمرشحين السياسين.

 الناخبين. دوائركل دائرة من على كل بلد و ن ولك محددة،على ثقافة أو أمة ينطبق ال وهذا 

 :3شريحة 

 البد وأنك تتساءل اآلن:

 % من الناخبين ال يهتمون بالسياسة؟75بها إن كان  والنهوضكيف يمكننا بناء البلد 

لكي عليهم ر و األمتيسير ال يريدون قضاء الوقت في مناقشة الطرق والخيارات الممكنة، لذلك ينبغي عليك  ولكن نو نهم مهتمأ مروحقيقة األ
 ويصوتون لك في االنتخابات.ن يدعموك أهي القيم التي تمثلها وتقنعهم ب ما يفهموا

 ن فكيف سأجعلهم يستمعون إلي؟و هتمال يإذا كان الناس  (2

بعد  حياتهم لألفضلستتغير كيف فهم بحاجة إلى فهم  –يعرفوا كيف سيستفيدون بعد انتخابك  لكي يجب أن تتحدث إليهم ببساطة ووضوح
 .انتخابك

 ث إليهم جميًعا؟حدتفهل من الممكن ال ،هناك الكثير من الناخبين (3) 

ن كان هذا ممكًنا فال يوجد داع ألي حزب أو مرشح سياسي  بأن يهدف  ن أقصى ما أل % من األصوات100ـعلى  إلى الحصولحتى وا 
موال واألفراد في شئ هنا هو استثمار الوقت واأل فأن أهم لكمن األصوات لذ 1%+50الحصول على  سيحتاجه أي مرشح للفوز هو

 الحديث إلى الناخبين الذين يمكن اقناعهم.

ي االنتخابات ولكنهم ال يعرفون بالضرورة الفرق بين مختلف األحزاب ب السياسية موجودة وأنها تشارك فيعرف الناخبون أن األحزا
الذين تريدهم أن يصوتوا لك في االنتخابات على المرشح والبرنامج  من األشخاص موعةجوالمرشحين، وهنا مهمتك أن تعرف هذه الم

"االتصال بالناخبين" وهو أحد المكونات األساسية للحملة   نسميهعليك أن تتواصل معهم وهو ما هذا ب القيام السياسي، ولكي تتمكن من
 االنتخابية.

 :4شريحة 



 في الخطة العامة للحملة االنتخابيةبالناخبين التصال ا مرحلةقع تولمزيد من التوضيح، لنرى أين 

 نفذ الحمالت االنتخابية في ست خطوات:تُ 

تخاذ كل ملو عويشمل جمع الم –البحث  .1  .وأساليبهاالمتعلقة باستراتيجية الحملة  القراراتات الالزمة للتخطيط وا 
  عدد األصوات أو عدد المرشحين المنتخبين. كمتحقيقه:  الهدف المرادهذا تحديد  ف ويشملتحديد الهد .2
 قدم دعمها لك.تسعلى األرجح التي  المؤيدةمجموعات الو  المؤيدينهذا تحديد قاعدة  ويشمل –استهداف الناخبين  .3

االنتخابية نحو الناخبين الذين الدعاية  توجهث مع جميع الناخبين ما هو إال إهدار للموارد كما أنك ينبغي أال فالحدي
أمر في غاية ا تحتاج للتواصل معهتحديد فئات الناخبين التي إن . ومن ثم فللمعارضة في جميع االحوال تونسيصو 

 ة االتصال بالناخبين.طخمن اجل وضع األهمية 
 .ما سوف تردده سواء بالفعل أو بالقول طوال الحملة االنتخابية يوه –صياغة رسالة الحملة  .4
ل االنتخابية و ينشطة المخطط لها التي تحدد الموضع نظام من البرامج واألوضع خطة لالتصال بالناخبين وتتضمن  .5

 تعزيزها وتكراراها.ن المستهدفين في وقت مناسب و لجمهور الناخبين وتنقل رسالة مقنعة للناخبي
 .هاتنسيقفي خطة الحملة و  وهو تنفيذ كل األنشطة المدرجة -التنفيذ .6

 تأتي كخطوة خامسة. وضع خطة لالتصال بالناخبينإذن 

 :5شريحة 

تحرص على تيسير األمور ذا أردت للناخبين أن يتعرفوا على حزبك أو مرشحيك والبرنامج السياسي الذي تمثله يجب أن إتذكر دائًما أنك 
بالناخبين على مبدأين وهنا تتمثل أهمية خطة االتصال بالناخبين وتعتمد استراتيجية االتصال  .عليك واتعرفأن يك و ونتذكر يلكي الناخبين 

 أساسيين وهما:

 األول هو اختيار اكثر قنوات االتصال مالءمة لجمهورك المستهدف، (1
  بحكمة وفاعلية.المتاحة هو استعمال الموارد فأما المبدأ الثاني  (2

 :6شريحة 

الحفالت الشخصية، و  (2 األبواب،حمالت الطرق على و  (1من الطرق للتواصل مع الجمهور المستهدف:  كثيركما ذكرنا من قبل، هناك 
عالنات التلفزيون والراديو و  (3  والبريد الشخصي (7خطابات الصحف، و  (6، الضخمةاللوحات اإلعالنية و  (5 المكالمات التلفيونيةو  (4ا 
ولكنها جميًعا تندرج تحت أي  .غيرهاو  التعارف التي يقيمها المرشححفالت و  (10 والفعاليات الكبرى ،(9االنتخابية  واالحتفاالت، (8

  .ةأو غير المباشر  ةإما المباشر  –من قنوات االتصال بالناخبين طريقتين 

خبين التي تركز على المهارات اشرة بالنابمل طرق االتصال المباشرة وغير اليمكنك أن تجد عروض تقديمية بمزيد من التفاصيل حو 
 شاملةكنك وضع خطة بحيث يمالطريقتين  هاتينمختلفة من الجوانب للهنا تعرض سوسنكل من تلك األساليب.  تنفيذلدوات الالزمة واأل
 تصال بالناخبين بناء على الهدف الذي حددته وعلى الموارد التي تمتلكها.لال

تطور استراتيجية ك االنتخابية أن ي الشرائح القادمة، وينبغي لحملتف لكل طريقة من الطريقتين مزايا وعيوب سنشرحها بمزيد من التفصيل
الناخبين  ألكبر عدد من تجمع بين كل من االتصال المباشر وغير المباشر بالناخبين بحيث تسمح لك بنقل رسالتك أكثر عدد من المرات

 لالقناع. ذين على استعدادال



 :7شريحة 

الستعانة بالناخبين ل ويحتاجولكنه يستهلك مزيًدا من الوقت  االتصال غير المباشر بالناخبين أكثر فاعلية من (1) إن االتصال المباشر
هم في ئعن االسئلة وتلقي آرالنقل الرسالة، ويمكنك من خالل االتصال المباشر بالناخبين استهدافهم بدقة والتحكم في رسالتك واإلجابة 

 المرشح أو الحزب.

 :ثلال المباشر بالناخبين أساليب ماالتصطرق ن تضمتو 

 الطرق على األبواب -2

 الشاي وأالقهوة  شرب جلساتالحفالت الصغيرة والشخصية مثل  -3

 المحلية والفعاليات األخرى المؤتمرات -4

 التي يقيمها المرشحون التعارفحفالت  -5

 اتمواد الدعاية االنتخابية في أماكن التجمعتوزيع  -6

 بنوك الهواتف -7

يمكنك أن تجد على الموقع اإللكتروني هذا عروض تقديمية و  ،نتخابيةمحددة من الحملة االساليب إلى تخصيص موارد هذه األتحتاج 
نحتاج لشرح اساليب االتصال المباشر هنا  نا، ولكنهاتنظيملفعاليات و اخطيط تو فصلة تشرح عملية اإلعداد وتنفيذ أنشطة طرق األبواب م

 .كفائتهاتحتاجها ومدى الموارد التي من حيث بعض البالناخبين ومقارنتها ببعضها 

 :8شريحة 

والوقت  الالزمة للتنفيذ، والقوى العاملة ،معايير وهي التكلفة 5االتصال من حيث  وسائلمن وسيلة يعمد التقييم التالي إلى تحليل كل 
. على إقناع االفراد( قدرتهامدى ) ل معهم حتى تلك اللحظة( وفاعلية كل طريقةالتي تم التواص)متوسط عدد األفراد  والكفاءة ،واالستهالك

  (1) األعلى.هو  5وهو األقل  1على أن يكون  5 -1من التوضيح سنقوم بترتيب كل وسيلة على مقياس من  ولمزيد

ا من مرحلة إجراء في أي مرحلة من مراحل الحملة بدءً  اويمكنك استخدامه ،كثر فاعليةاألحمالت الطرق على األبواب هي ما تكون غالًبا 
إلى تشجيع  وصوالً  ،بنقل الرسالة إلى الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد اخالل مرحلة البحث، مرورً  تحديد الناخبيناالستقصاءات و 
ي من الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد أكثر أكبر في نفس أا يترك اثرً هناك ما اإلدالء بأصواتهم يوم التصويت. فال يوجد الناخبين على 

ن لم يشعروا بحماسة كافية لدعمك وحتى إن لم ف، دعمهأحد الجيران له وطلب يارة من ز   ،االنتخابي والمرشح كبرنامجعلى يتعرفوا حتى وا 
في نهاية  بانتخابك أن يقنعهمالجيران يمكنه في حد ذاته مجرد معرفة أن هناك شخًصا يبدى اهتماما كافًيا ليطوف المنازل ويتحدث مع 

هو  عمارات سكنية، لكن العيب الوحيد في هذه الطريقةتضم في مناطق يتم إال أن هذا النشاط يستهلك الكثير من الوقت وعادة ما  األمر.
من  وكثير في الحملة لديك الكثير من المتطوعين لو لم يكن اصل إلى عدد كبير من األشخاص في المرة الواحدة وال يمكنك تنفيذهتال  اأنه

 نه غير مكلف على اإلطالق.أيزاته هو مم أما أهم ،الوقت

حد أعضاء الحزب أ وتنفيذها مهاينظعلى ت ويقومشخًصا  30-20اء والجيران من تشمل الحفالت الشخصية الصغيرة تجمعات من األصدق
أي مرحلة من مراحل الحملة في هي األخرى  استخدامهاتلك االجتماعات، ويمكن  -إن أمكن -ون لمرشحيحضر ا .أو متطوعي الحملة



الشخصية والصغيرة هذه الحفالت ستخدم تما . وغالًبا على حد سواء المناطق السكنية في الريف والحضراالنتخابية كما يمكن تنفيذها في 
ولديهم القدرة على تنظيم مثل تلك  محيطهم االجتماعيتضم مؤيدين وأعضاء حزب مخلصين ومعروفين في للدعاية في األحياء التي 

ا تستغرق الكثير من الوقت ولكنها أيضً بواب ضة بهذه الطريقة عن حمالت طرق األالكثير من الجيران.  ويمكن االستعا واجتذابالحفالت 
 طية تلك التكلفة. بأنها منخفضة التكلفة وعادة ما يتمكن المنظمون من تغهذه الوسيلة االستعانة بموارد البشرية. وتتميز وتتطلب 

رين باعتبارهم مشاركين من ضمن وسائل االتصال المباشر ضاالخرى التي تتعامل مع الحا والفعالياتن االجتماعات المحلية أكما 
ة معينفكرة  وتدور هذه االجتماعات المحلية حول .أثناء أي مرحلة من مراحل الحملة ي منطقة مأهولةأباعها في بالناخبين التي يمكن ات

وأفراد من أجل  ،لإلعداد اووقتً  ،حضور المرشحلوقت وهي غالًبا ما تتطلب شخص أو أكثر في ذات ا 100تصال بنحو كطريقة لال تعملو 
رة مبتكرة بحيث صمم بصو المية مجانية لذلك يجب أن تُ صول على تغطية إعما تستخدم تلك االجتماعات للحوعادة  .اإلعداد والتنفيذ

واألنشطة المدرجة مما يعني أنه بإمكانك تنظيم فعاليات االحتفال الذي تريد إقامته تكلفة على حجم ال، وتتوقف هااإلعالم لوسائل تجذب 
وعدد  عقد تلك الفعاليات في اي مكان يمكنك الحصول عليه مجاًنا وال تحتاج ألي شئ آخر غير مكبرات الصوتفقد تتكاد ال تتكلف شيًئا )

، باإلضافة إلى تلك الفعاليات التي تحتاج إلى مزيد من األموال )مثل القوافل ةجستيازم اللو كل اللو  تدبيرقليل من المتطوعين للتأكد من 
 .الطبية التي تحتاج لفريق طبي مدرب ومعدات ولوازم طبية(

ويجب دائًما تنظيمها بحيث  ،المؤيدينالقاعدة الشعبية من حفالت الشخصية للمرشحين وسيلة اتصال أخرى تعزز من التواصل مع الوتمثل 
ل مع عشرات الناخبين ويجب أن تحقق التواص ويمكن لهذه الوسيلة خابية وروح الفوز،تالحملة االنمدى الشعبية التي تحظى بها  تعكس
 لفة.منخفضة التكللحصول على التغطية اإلعالمية وهي أيًضا  اداد لها جيدً االع

والنشرات الدورية  ،والكتيبات ،)المنشورات المطبوعاتللغاية بمجرد تجهيز أمر سهل  التجمعاتية االنتخابية في أماكن أما توزيع الدعا
على العلني وتحقق لك الظهور  .ت طرق األبوابور ولكنها ليست بمثل فعالية حمالل المباشر مع الجمهصاح هذه األداة التو وتتي وغيرها(

المتطوعين مثل وسائل االتصال األخرى. فبجانب تكلفة الطباعة لن تحتاج لكثير من  أو لكثير منرض وال تحتاج وقًتا كثيًرا لإلعداد األ
 األموال لتنظيم هذه األنشطة.

  ضخم من المكالمات التليفونية لجمهور الناخبين المؤقت الذي يقيمه الحزب بغرض إجراء عدد تبنك الهواتف فهو مركز االتصاال ماأ
واستطاع بعض  "تشجيع الناخبين على التصويتدوات المستخدمة في مرحلة "أنها أكثر األ كما رحلة البحثمفي  استخدامه ويمكن

بعد ساعات العمل  "هواتفالبنك "بالتبرع بهذه الموارد إلقامة  الهواتفمساحة والكثير من خطوط ال لديهاالحمالت أن تقنع المكاتب التي 
الهواتف المحمولة يمكنك إقامة بنك هواتف في أي مكان وبفضل  ،نأما اآل صال بالمؤيدين المحتملين،بحيث يتمكن المتطوعون من االت

  بأرقام الهواتف والمتطوعين المدربين جيًدا الجيد لقوائم الناخبين المحدثة  عداداإلو  ،إلى عدد كبير من المتطوعينهذه الوسيلة تحتاج  .تقريًبا
 في فواتير التليفون.وتتمثل التكلفة هنا  .ودوتلقى الردعلى إجراء المكالمات 

كثيًرا من تستغرق و ا تحتاج إلى كثير من المتطوعين كلفة ولكنها جميعً أن وسائل االتصال المباشر بالناخبين ليست مُ فأن ترى  كوكما يمكن
ولكنها ال تتمتع  المقنعة فاعليةدوات كثر األأالشخصية هي داثات االمحف :علية والكفاءةن الفاتجمع بيالوقت. وهناك عالقة عكسية 

  ثناء مرحلة تحديد  الناخبين.أتكون أكثر بكثير بعض هذه الوسائل استخدام ، تذكر أن كفاءة بالكفاءة

 :9شريحة 

ما في عملية التخطيط أنه يسمح لك بمعرفة الوقت واألموال واألفراد التي سوف تحتاجها لتنفيذ خطة االتصال المباشر للناخبين.  أفضل
 يمكنك حساب الموارد التي ستحتاجها كما يلي: ،التي سبق وذكرناها االتصال لوسائل بالنسبةو 



 تعتمد حمالت الطرق على األبواب على القواعد التالية:

 (1) إعداد فرق من المتطوعين 
  (2)في المتوسط دقائق  4آلخر  منزلاالنتقال من يستغرق 
  ُ(3)فيه ناخبين يعيشون  3يضم في المتوسط  منزلعلى إنه كل باب حسب ي 
  ولكن هذا يختلف بحسب اختالف )من الخامسة حتى التاسعة مساء  (4)ساعات يومًيا  4يمكن إجراء أنشطة طرق األبواب لمدة

 (البيئة.

ي أفي اليوم  منزالً  60ة وساعمنزاًل في كل  15يمكنه طرق  (6) مكون من اثنين من المتطوعينالواحد الق يفر الهنا أن  (5)فالحسبة إذن، 
هذا  ناخب( سيحتاج 18,000 يقرب من)أي ما  منزالً  6000ى التواصل مع و إذا كنت تن. (7) ناخًبا في اليوم 180هم التواصل مع نكيم
 يامأ 5نجاز العمل إلى إل فريق، سيقل الوقت الالزم 20متطوًعا في  40يوم، ولكن إذا كان لديك  100 إلىمن المتطوعين  الواحد فريقال
(11). 

 :10شريحة 

ولكن عندما  ،دقائق 5كل مكالمة هاتفية ما يصل إلى  (1)، حيث تستغرق فاتو بالنسبة لبنوك الهويمكنك إجراء نفس العملية الحسابية 
يمكنك ان تقول أن  ،واالستراحات ،وعدم اإلجابة على بعض المكالمات ،ل بأرقام خاطئةاتصواال ،تضيف الوقت المستغرق في طلب الرقم

أن يقوم الشخص الواحد بإجراء أشخاص في الساعة. ومن المعقول أن تضع في الخطة  10ب  (2)بإمكان الشخص الواحد االتصال 
 (5) – ناخب في اليوم 40بـ  (4)ن المتطوع الواحد يمكنه أن يتصل أأي  ،اساعات من المكالمات التلفونية يوميً  4لمدة  (3)مكالمات 

مامك "تشجيع الناخبين على التصويت"  مكالمة يوم التصويت كجزء من حملة 8000 (6)فإذا كنت تخطط إلجراء  ساعات لتقوم بذلك  8وا 
يجب عليك مضاعفة عدد المتطوعين على  ساعات متواصلة اال وهو مستحيل، بدال من ذلك 8متطوع للعمل  100إلى فسوف تحتاج  –

 ساعات. 4لمات تليفونية على نوبتين عمل كل منها تستمر شخص يجرون مكا 200 (7)ديك أن يكون ل

 :11شريحة 

باإلعداد لمثل هذه أو مؤيديه تكليف أحد أعضاء الحزب هي إلن الفكرة هنا  أما الحفالت الشخصية الصغيرة سيكون لها حسبة أخرى
وتفضل حشد تجمعات صغيرة بدال منها  حمالت طرق األبوابتنفيذ قة يتعذر معها تعيش في منط كفلنقل أنوتنفيذها، لذا  الفاعليات

 100، هذا يعني أنه عليك تنظيم (2) ناخب 2000 ـاالتصال بنت تريد أا في المتوسط و شخصً  (1) 20بافتراض أن الحشد الواحد يضم 
أيام  5في  (6).  لذا لكي تصل لنفس العدد من الناخبين (5) في اليوم الواحد استضافة حفلة واحدة (4)لواحد اويمكن للمتطوع  (3) حفلة

 من مؤيدي الحزب المخلصين. امؤيدً  (7) 20إلى ستحتاج 

ولكن الرسالة في حد يذهبون  ال الحزب قدبإحدى الجلسات التعريفية حضور تذكر أن الناخبين الذين يحصلون على دعوات شخصية ل
من أدوات خرى وهي أداة أ –لالتصال بالناخبين هاتفيا  عذرا جيداتمثل هذه الحفالت كما أن حسب كوسيلة للتواصل مع الناخبين. ذاتها تُ 

 بالناخبين. التصال ا

 :12شريحة 

تخطيط لكبيرة وكل منها تحتاج  أما بالنسبة لتنظيم الفعاليات فال نستطيع أن نعطيك حسبة معينة فقد تكون مجرد تجمعات صغيرة أو حشود
 على هذا الموقع(المتاح و  المزيد عنه في العرض التقديمي الخاص بتخطيط الفعاليات خاص به )يمكنك معرفة



إذا افترضنا أن الشخص الواحد يمكنه توزيع ورقة واحدة من ، (1) إلى حسبة بسيطة جداً أما بالنسبة لتوزيع المواد الدعائية فهي تحتاج 
لكي يصوت لك )أو ليحضر إحدى فعاليات( مما يعني أنهم بإمكانهم الوصول مع تكرار الرسالة ودعوة كل فرد  (2)المطبوعات في الدقيقة 

تزداد فيها تجمع األشخاص عند الساعة ماكن في ساعة واحدة في أ (4)منشوًرا  600توزيع . فإذا كنت تخطط (3)الساعة  ناخًبا في 60ـل
 .(5) متطوعين 10سوف تحتاج إلى خامسة مساًء عند عودتهم من العمل فال

ير االفتراضات د كل هذه الحسابات إلى افتراضات قد تتفق أو ال تتفق مع البيئة التي تعيش فيها إال أن المبدأ واحد ويمكنك دائًما تغيتستن
بأدوات مختلفة لحساب الموارد التي ستحتاجها من أجل خطة  . من المهم مالحظة أنه يمكنك االستعانةيناسبكوتعديل الحساب لكي 

أداة بسيطة جدا باعتباره   Excelفننصح باستخدام برنامجامج الكمبيوتر. تطبيقات وبر الورق والقلم، انتهاء بن بدًءا من االتصال بالناخبي
متوافر وهو شرحها سبق وتم ابية التي مكن استخدامه لهذه العمليات الحسنموذج ي العرض ايوجد مع هذ.عداد نموذج للصيغ الحسابيةإل

 الموقع.على هذا 

 :13شريحة 

دوات االتصال المباشر أموال يجب أن تركز على األقليل من التي تضم أعداًدا كبيرة من المتطوعين و االنتخابية أن الحمالت  (1)تذكر: 
صال غير المباشر. كثيرة وعدد قليل من المتطوعين يجب أن تركز على أدوات االت ، فالحمالت التي لديها أموالصحيح كسعالو  ،بالناخبين

الوسيلتين، تذكر دائًما أن الحمالت التي لديها  "تركيز" وتعني أنك يجب أال تتجاهل تماما أي وسيلة من هاتينكلمة هي وأهم كلمة هنا 
لتي لديها باشر، بينما الحمالت االمالبريد مباشر بالناخبين مثل االتصال غير الموال لتمويل بإمكانها جمع األدد كبير من المتطوعين ع
وللطريقتين أهميتهما ويجب استخدامهما موال ضخمة يمكنها أن تجد متطوعين للقيام بأنشطة االتصال المباشر مثل الحديث مع الناخبين. أ

كثر اخبين المستهدفين قدر اإلمكان وبألنل قدرتك على الوصولأو تزيد من ولكن بطريقة تسمح باالستفادة القصوى  في الحملة االنتخابية
  عدد ممكن من المرات.

 :14شريحة 

في إتجاه واحد فقط وال تسير طريقة اتصال  ، وهوالمتطوعين لنقل الرسالة  يعتمد على ال فالمباشر بالناخبين االتصال غير أما  (1)
ولكن قل وقًتا أهذه الطريقة تستهلك و قل فاعلية. فعال كما أنها غير شخصية ومن ثم أتتضمن الحصول على أي آراء أو ردود ا

جديدة للغاية وتمثل االجتماعي اإلعالم والراديو( ومن ناحية أخرى فإن وسائل مثل إعالنات التلفزيون يمكن أن تكون مكلفة )
تكلفتها منخفضة بل تكاد كما أن للغاية  تستهلك وقًتا قليالً المستهدفين. و  ناخبينلمجموعة محددة من ال قناة اتصال فعالة جداً 

 تكون منعدمة. 

 التصال غير المباشر بالناخبين:اوسائل يلي قائمة بفيما 

 

 توزيع مواد الدعاية االنتخابية .1
 إعالنات التلفزيون والراديو والصحف .2
 لصحفالخطابات الموجهة ل .3
 ودوائر الحوارالمناظرات التلفزيونية  .4
 العلنيلظهور الفعاليات التي تمنح المرشح فرصة ا .5



 ات اإلعالنية الضخمةالملصقات واللوح .6
 والبريد اإللكترونيالشخصي ريد الب .7

 مواقع التواصل االجتماعي .8

 

 :15شريحة 

القوى و  ،وهي التكلفةمعايير،  5ا فعلنا مع وسائل االتصال المباشرة بالناخبين، مع تحليل كل وسيلة من خالل واآلن فلنجرى تقييما مثلم
على إقناع  القدرةوهي ) الفاعليةل معهم في وقت محدد( و اصتم التو  نوالكفاءة )متوسط عدد األفراد الذي ،واستهالك الوقت ،العاملة الالزمة

 قل.هو األ 1هو األعلى و 5لى أن يكون ع 5-1على مقياس من األفراد( مع تقييمها 

حدى دفع أموال إلأو  ،في صناديق البريد أو على أعتاب األبوابيوزعها المتطوعون منشورات في صورة الدعاية االنتخابية توزيع  يتمقد 
النشاط على الوسيلة تكلفة هذا تعتمد وف س، ومن ثم بطباعتهالصحف اليومية لكي تدرج البرنامج السياسي للحزب في كل عدد تقوم 

ويمكن أن تكون في غاية الكفاءة ولكن للكثير من الوقت  تحتاج هذه الطريقةال يذ. و عدد المتطوعين الالزمين من أجل التنفالمستخدمة و 
 فاعليتها منخفضة. عادة ما تكون

نتخابية وعادة ماتكون مرتفعة التكلفة ولكنها مهمة اال تحمالالعالنات التلفزيون والراديو والصحف بشعبية كبيرة وهي جزء من كل تتمتع إ
ن يكون أعدادها يمكن ن الوقت الالزم إلأتحتاج لعدد كبير من االشخاص كما ال هي و  ،مام الجماهيرأللمرشح  العلني ظهوراللزيادة 
ق إلى أن الشخص العادي يحتاج ألن يرى يسو تتشير أبحاث الحيث . منخفضة . وتمتاز بأنها وسيلة عالية الكفاءة ولكن فعاليتهاجداً  قصيراً 

 مرات أخرى لتكرار رسالة اإلعالن. 5و منتج المراد اإلعالن عنهمرات لمعرفة ال 7على األقل الواحد اإلعالن 

، فيمكنك تكليف بعض ومؤقتة من أن تكون عفوية نظمة بدالً رخيصة للغاية ويمكن أن تكون منتظمة ومُ فهي ف رسائل الموجهة للصحلاأما 
وال تحتاج إلى عدد كبير  .ال تكلف شيًئاالمتطوعين بكتابة رسائل تحتوي على رسالة الحملة االنتخابية للصحف المحلية والقومية حيث إنها 

 .ةالمستهدففئات الناخبين من وقت الحملة وتكون هذه الوسيلة فعالة للغاية إذا كان قراء الصحيفة من بين  من األشخاص وال تستهلك كثيراً 

أن يكون في غاية  المرشحموائد المستديرة أداة جيدة جدا إلبراز الفرق بينك وبين خصومك ولكن على التمثل المناظرات التلفزيونية و 
وال تحتاج سوى عدد قليل من األفراد )إذا كنت تدير وال تكلف هذه الوسيلة أي شئ  .ى الرسالةعل لتركيزومتدرًبا جيًدا على ااالستعداد 

الوسيلة  تهلك هذهال تسالمرشح على االستعداد( و لمساعدة المزيد من المستشاريين والخبراء إحدى الحمالت االنتخابية فستحتاج إلى تعيين 
قبل يوم االنتخابات ببضعة أيام( تخدمت اسُ إذا خاصة ) لحملة. ويمكن أن تكون فعالة جداً إجمالي الجدول الزمني لمن  من الوقت كثيراً 

للجنة االنتخابية. فإذا  الطريقفي وهم  اختيار المرشحخير بشأن أل% من الناخبين يحسمون رأيهم ا12 ات أن نحويتشير االحصاءحيث 
 فوز بأصواتهم يوم االنتخابات.يعليهم بحيث  بالغ األهميةا انطباعً المرشح ذلك  يتركقد ، المرشحيعقدها شاهدوا آخر مناظرة 

ة لمئات من ي نوع آخر من التجمعات العاموالحفالت وأالحشود و اجتماعات الحزب  التي تتميز بالظهور اإلعالمي المؤتمراتتشمل 
ن لكثير من التنظيم كما يمكن ا. وتتطلب المجانيةكون الهدف من تلك الفعاليات الحصول على التغطية اإلعالمية االمؤيدين، ودائما ما ي
تسليط األضواء على المرشح لكثير من الموارد البشرية ووقت لإلعداد. ولكن عائدها كبير أيًضا فهي تزيد من وتحتاج لتكون عالية التكلفة 

  ا يعني أن هذه الوسيلة عالية الكفاءة والفاعلية معا.مدى قوتك وتماسكك، مم وتظهر



عالية التكلفة الضخمة ا بوجودك وأنشطتك، وتعد اللوحات اإلعالنية دائمً الناخبين ر حات اإلعالنية الكبيرة لتذكلو الملصقات وال تستخدم
أما الملصقات فهي غير مكلفة ولكنك تحتاج إلى متطوعين لتوزيعها وال تستهلك هاتين الطريقيتن وقًتا  ،عاملةقوى تحتاج إلى ها ال ولكن

 فاعليتهما منخفضة. كبيًرا إال أن

ا لدعوة الناخبين استخدامهوالبريد اإللكتروني منخفضة نسبًيا وال تحتاج إلى كثير من األفراد لتنفيذها، ويمكنك الشخصي تكلفة البريد  تعد
 أيًضا.لى التصويت وتشجيع الناخبين ع جمع األموالكوسيلة ل ، أواالنتخابيةللحملة المؤيدين لالنضمام  وتشجيعإلى الحفالت التي تقيمها 

حدثة وتضم مة ومُ تقدإذا كان لديك قاعدة بيانات مُ  )خاصة البريد اإللكتروني من الكفاءةعالية أن تكونا على درجة الوسيلتين ويمكن لهاتين 
 فاعلية عالية. الناخبين المستهدفين( ولكنها ليست ذالجمهورك من  ةاإللكترونيالعناوين 

ثيرها على الفئات ولكن تأ خابية إال مؤخًراوتير وماي سبيس في الحمالت االنتاالجتماعي مثل الفيس بوك وتستخدم مواقع التواصل لم تُ 
 .المستهدفة كبير جدا

قد تختلف عملية  وفي بعض الحاالت .نجرى مقارنة بين فاعلية هذه الوسائل المختلفة بناء على قدرة كل منها على إقناع الناخبينونحن 
  .اتللذهاب للتصويت يوم االنتخابتشجيعهم تحديد الناخبين أو على ذا حاولنا قياس قدرة كل منها إالتقييم تماًما 
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ثمينة موارد تعد لتواصل مع الناخبين الُمكلفون بافالوقت واألموال والمتطوعون في الحملة  ؛تذكر أن موارد كل الحمالت االنتخابية محدودة
دت فرصتك في الفوز في ادت فاعلية حملتك االنتخابية وزازادت محاوالتك للتواصل مع الناخبين كلما ز فكلما وال يمكنك أن تهدرها. 

 االنتخابات. فإذا استثمرت وقتك في التخطيط، ستتمكن من تجنب األخطاء وتحقيق أهدافك.

 :وهيمبادئ ة االتصال الجيدة بالناخبين على ثالثة تعتمد خط  

مع تأن يسيجب  –المستهدفة. وكما ذكرنا من قبل الناخبين  لمجموعات ضرورية لضمان تكرار الرسالة خطة االتصال بالناخبين (1) 
 مرشح.كثر من مرة ليتمكن من التعرف علي الأ إلى الرسالةالشخص العادي 

ى الناس يمكنك التعرف على ردود يمكنك استخدام خطة االتصال بالناخبين كمصدر للمعلومات، فبينما يتحدث المتطوعون إل -(2) 
يوم االنتخابات. تعطيك أصواتها ن ناخبين التي من المرجح أك االنتخابية والتعرف على فئات الفي تطوير حملتواالستفادة منها  همأفعال

على هذا المتوافر العرض التقديمي  من خالل اتذهاب الناخبين للتصويت يوم االنتخابعلى د يعن كيفية التأك أن تعرف المزيدويمكنك 
 ".تشجيع الناخبين على التصويتبعنوان "الموقع اإللكتروني 

عملية التعيينات  بدء للغاية مهمفيذ حملتك على أرض الواقع. من اللتنالالزمين إذا وضعت خطة فسوف تعرف بالضبط عدد األفراد  (3) 
 .ا. مما يعني أنك بحاجة إلى التخطيط للمستقبلالحملة فعليً  كاف لتنفيذ في الموعد المناسب بحيث يتبقى أمامك وقت

دارة المتطوعين في تجد المزيد مويمكنك أن    المتوافر على هذا الموقع اإللكتروني التقديمي العرضن النصائح الخاصة بعملية التعيين وا 
 .تحت عنوان "تعيين المتطوعين"
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مكنك وضع خطة لالتصال بالناخبين من خالل الناخبين التي تريد استهدافها من خالل حملتك، ي ه وفئاتبناء على الهدف الذي حددت
 اإلجابة على األسئلة التالية:

 ون؟ هل يستمعونوروتينهم اليومي. مثال، هل يقرأ عرف على عاداتهمت  خبين؟ من فئات النا ما هي أفضل قناة اتصال بالنسبة لكل فئة
إذا أجريت بحثك  ماكن تجمع لهذه الفئات؟؟ هل هناك أين؟ كم من وقت فراغ يتوافر لديهم وماذا يفعلون فيهللراديو أو يشاهدون التلفزيون وأ

يجب على  الوصول إليها وباستخدام أي وسيلة تواصل.يمكن  سيكون من السهل اإلجابة على هذه األسئلة وسيتضح أي مجموعات جيًدا،
تخدام اي منها. سأتجيد نك لن استنزاف الموارد كما أتفكر في االستعانة بكل الوسائل المذكورة فهذا سيؤدي إلى أال نتخابية الحمالت اال

 .عند المزج بينها اختيار وسائل متنوعة بحيث تحقق كل أهدافكومن المهم أيًضا 

من خالل كل وسيلة، مثال معهم  صلتوات ألفراد الذين يمكن أنعدد ال بمجرد إدراج وسائل االتصال بالناخبين في قائمة، ضع تقديراً ( 2) 
 –المناطق في بعض حفالت صغيرة فراد الذين ستتصل بهم. إذا قررت تنظيم عليك معرفة عدد األ ذا  قررت استخدام المكالمات التليفونيةإ

وفئات هدف الحملة وبمجرد االستقرار على . تالحفالهذه في توقع حضورهم تلذين االناخبين  عدد حاول تقدير -اعتماًدا على مواردك 
من خالل كل وسيلة من وسائل التواصل معهم  يمكنتقدير عدد الناخبين الذين ن السهل سيكون مبرسالتك، سوف تستهدفها الناخبين التي 

 االتصال بالناخبين.

أحرص على  ،بإعالنات التلفزيون مثال البيوتما هو أفضل وقت لنقل الرسالة من خالل كل قناة اتصال؟ إذا كنت تستهدف ربات ( 3)
ماكن تجمع االنتخابية، فكر في أفضل موقع )أ إذا أردت أن تزيد من حجم توزيع الدعايةوقات التي يشاهدون فيها التلفزيون. األمعرفة 

 وقات تجمعهم(.وأفضل توقيت )أ المستهدفةالمجموعات 

والكتيبات؟ كم وكم من األموال تحتاج لطباعة المنشورات ما حجم االموال التي تحتاجها لكل نشاط من أنشطة االتصال بالناخبين؟  (4) 
 جمع األموال.ولعقد اجتماع؟ من المهم تقدير التكلفة من أجل وضع ميزانية للحملة االنتخابية لإيجار قاعة يبلغ 

كم عدد المتطوعين الذين تحتاجهم لتنفيذ كل نشاط من األنشطة المدرجة؟ يمكنك استخدام الطرق الحسابية سابقة الذكر لتقدير عدد ( 5)
في تعيين  دون تداخل بينها؟ إذا أردت أن تبدأ أكثر من نشاط يشتركوا  في ن هل يمكن لبعضهم أالمتطوعين الالزمين إلنجاز كل نشاط. 

تكليف الضروري ن فم ن احتياجك.أكثر أو اقل ع تعيين متطوعينالخطأ رفة عدد األشخاص الذين تحتاجهم. فمن جة لمعاألفراد فأنت بحا
 ومستبعدين من الفريق وفي النهاية سيغادرون.عديمي الجدوى أنهم بنهم إذا ظلوا دون عمل سيشعرون  ميع المتطوعين بالقيام بعمل ما ألج

حتاج كل وسيلة . ستوضع خطة االتصال بالناخبين يمكنك أن تبدأ في تعيين المنسقين لفرق المتطوعين عندوال وعن ماذا؟ من سيكون مسؤ 
 سيكون من االفضل تعيين منسق لكل فريق. -ولضمان كفائتها  -فريق من المتطوعين ن وسائل االتصال بالناخبين إلى م
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ج مأو وضع نموذج من برنا (1)كنموذج  رسم الخطة. ويمكنك االستعانة بجدول على األسئلة السابقة، يمكنك أن تبدأ في أثناء إجابتك
Excel   بهذا العرض التقديمي. الخاصة المواد التدريبيةمشابه لتلك الموجودة في 

على  ا وواضحة يمكن للجميع أن يفهمها. خذ دقيقة من وقتك لقراءة الحقول الموجودة في الجدولظمة جيدً ما تحتاجه هو معلومات من
ذا اردت أن تقوم بنشاط الطرق على االبواب أكثر يمكن أن تو شاشة. ال خصص أكثر من صف لكل وسيلة من وسائل االتصال أيًضا. وا 

 ة.طاألنشإدراج مزيد من الصفوف ونفس الشئ ينطبق على كل إلى ، فسوف تحتاج فقط نتخابيةاالمن مرة أثناء الحملة 

 . الخطة العامة الستهداف الناخبين إلىتذكر أنه مجرد تقدير يستند  –لكل نشاط  بيانات الناخبين المستهدفين عند كتابة

سبوع الثاني ولى من نشاط الطرق على األبواب أثناء األردت تنفيذ الجولة األ، إذا أ. مثالً وقًتا محدًدا أو فترة زمنية "الزمان" أن يكونيمكن 
 .مساءً  6-5يوليو من الساعة  25يوليو أو يمكن ان تكتب  28-22يمكنك أن تكتب من  ،للحملة

أو الحي الذي ستقوم  المواد االنتخابيةتماعات أو االحتفاالت أو المكان الذي سيتم فيه توزيع مكان إجراء االجفيمكن أن يكون "المكان" أما 
 المنطقة الجغرافية التي ستغطيها. اكتب –عالنات عبر الراديو عة إ. أما بالنسبة لبنوك الهواتف أو إذافيه بطرق األبواب

جل المشروبات من أالوجبات الخفيفية و موال الالزمة لكل نشاط، وال تنس إضافة نفقات حجم األ : هي حساب بسيط لمعرفةالتكلفة
 المتطوعين.

م ، واستخدحملتكاألرقام بحيث تناسب خال بعض التعديالت على عليك اآلن ان تقوم بإد - متطوعينشرح طريقة حساب عدد ال سبقوقد 
 في هذا العرض التقديمي.المذكورة الحسابية الصيغ 

إلنها ذلك يساعد على كتابة التقارير عن تلك  وهو تكليف أحد األشخاص بمسؤولية تنسيق كل نشاط وتنفيذه ،مر في غاية األهميةهناك أ
 دة األفراد أو استبدالهم عند الحاجة.ومتابعتها عالوة على مساع األنشطة

اكتمال االنشطة أو تأخيرها أو عالمات تدل على  وضعمثل  ،خبينااترك بعض المساحات الفارغة لكتابة تعليقات في خطة االتصال بالن
 غائها ألي سبب من األسباب.إل

ستتواصل مع االخذ في االعتبار أن معظم الناخبين  ،وفي نهاية كل ذلك ستكون قد حسبت إجمالي عدد الناخبين الذين ستتواصل معهم
ن كثير من عتبار بـأوعين الالزم مع األخذ في االعدد المتطو تمكنت من حساب إجمالي التكلفة قد أيًضا كون كما ست معهم أكثر من مرة.

سيتضح حجم الموارد التي تحتاجها المتطوعين سيشاركون في أكثر من نشاط. وبمعنى آخر بمجرد االنتهاء من خطة االتصال بالناخبين 
 من أجل التنفيذ.

 التقديمي بالعرض المرتبطة التدريبات حدأ صورة كتروني فيلعلى هذا الموقع اإل الموجودونوصي باستخدام النموذج المخصص للتخطيط 
 هذا
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 قواعد ذهبية متبعة عند االتصال بالناخبين: 5هناك 

تسيطر على العامة واهتمامتهم فمن المهم إدراك المخاوف التي  –جمهورها المستهدف  فهمالحملة الجيدة هي تلك التي تستطيع  أوالً  (1) 
الفوز ولكنها في أهم ما في الحملة االنتخابية هو تحقيق ف لوياتهم وذلك لصياغة رسالة مقنعة والختيار أفضل قنوات االتصال وأدواته.وأو 
 تعرف شيئا عنهم. إذا كنت اليعد  مستحيال  وهو أمر إقناع الناخبين بالتصويت لكتعتمد على قدرتك على ساس األ

د الطرق إلشراك حأوضع الخطط يمثل ، فالعمل الجماعي أيًضا مهم في الحمالت االنتخابية و ثم وضعهاالخطة على  االتفاق (2)
من ن يراها و أ أحد الخطة مكتوبة لن يستطيعتكن لم ًدا. فإن كل عضو من أعضاء الفريق الخطة جي الجميع والحرص على فهم

وبالتالي لن يشعروا بالحماسة والتحفيز عند بداية تنفيذ  هداف المراد تحقيقها.إنجازه واأل لما يجبثم لن يكون عنده تصور كامل 
وجود ن عدم كما أ بشكل عام. المشروعفي سيكون إسهامهم كيف نهم ال يستطعون أن يرووا بوضوح إليهم أل المهام الموكلة

 رتجال وارتكاب األخطاء.ة لإليترك مساحة كبير مكتوبة خطة 

ليهم ليس لديهم وقتًا معظم الناخبين الذين تود الحديث إيرة ومتفردة وقابلة للتصديق ويسهل تذكرها، فقصبأنها  الرسالة الناجحةتمتاز  (3) 
 السياسية.وميولك أفكارك  عليك وعلىقراءة عدة صفحات لكي يتعرفوا لكافًيا 

وس الناخبين لذلك كما أن العبارات العامة ال تؤثر في نفثانية كحد أقصى،  30لذلك يجب أن تكون الرسالة قصيرة بحيث يمكن نقلها في 
النهوض،  ما الذي ستفعله لتحقيق هذا  ادً يحدت ، قلبمستوى المعيشةالنهوض نك ستعمل على بدل من القول أ كون محدًدا )فمثالً يجب أن ت

حزب واحد  ومختلفة عن اآلخرين )فال يوجد ن تكون رسالتك متفردةم متنافسين آخرين لذلك احرص على أبي سيضكما أن السباق االنتخا
مام عن اآلخرين أا هم من يتميزون ون كيف سيبدو هذا المستقبل تحديدً للبالد ولكن هؤالء فقط الذين يصففضل يتحدث عن مستقبل أال 

 (الناخبين.

كون رسالتك ن تلذلك أحرص على أذلك، على دراية بال يمكنهم اإليفاء بها والناخبون  غير مسؤولةكثير من السياسيين يقطعون وعوًدا 
ابتعد إذا كنت تتحدث عن القضايا االقتصادية  –تذكر الرسالة )مثال  للناخبين، واستخدم اللغة التي يفهمها الناس والتي يسهل معها مقنعة
ستخدام كلمة التوظيف ، فبدال من اها الناخب العادييستخدممصطلحات يصعب على الناخب العادي فهمها. استخدم الكلمات التي عن 

 سعار، وغيرها(من كلمة التضخم يمكن أن تتحدث عن األ وبدالً   - و العملقل الوظائف أ

ون التواصل بينك ويجب أن يك .آرائهمعن و  –ذهب لمن ست –صواتها تحب أن تسئل عن أفالناس  –طرح األسئلة ال تخش من  – رابًعا
يجب بناء عليه و  ،الغطرسة والتعالي فهي تدل علىألن ال يوجد من يحب اإلمالءات قائًما على التفاعل تك من الناخبين وبين أهالي دائر 

 الناخبين. الحوار بينك وبينعن هذا  الحملة االنتخابيةتعبر أن 

، تذكر أنك سوف تدير حمالت في المستقبل استخدامهاهذه المعلومات بحيث يمكن للحزب كل حوار تجريه مع الناخبين ونظم سجل  (5) 
يساعدك على فاالحتفاظ بهذه السجالت الخاصة بالناخبين  !انتخابية أخرى في المستقبل ولست بحاجة أن تبدأ في كل مرة من نقطة البداية

 توفير الموارد في المستقبل.
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االتصال بالناخبين وسيلة ساعدك على تحديد سيالبحث الذي تجريه وخطة استهداف الناخبين الموضوعة كل من تذكر أن  (1)
ختيار بين الطرق المختلفة االالحملة االنتخابية. فأثناء ن تتواصل معه جمهور المستهدف الذي يجب أبناء على الالمستخدمة 
  تواصلك مع الناخبين ويضمن فاعلية الرسالة.والمزج بينها يعزز من اخبين نباللالتصال 

تعيين وفي  –المباشرة وغير المباشرة  -بمختلف الوسائل المتطورة يمكنك مواصلة وضع خطة االتصال بالناخبين باالستعانة  (2)
العروض التقديمية والمواد  كترونيللموقع اإلا ن تجد على هذانتخابية. يمكنك أاال ين وصياغة الرسالة من أجل الحملةالمتطوع

  التدريبية المتعلقة بهذه الموضوعات.


