
 الجزء الثالث-الناخبين رأي استبيانات

 شرح تفصيلي للمدربين

 : 1الشريحة 

 استطالع الرأيما هو شرح  السابقين العرضينفي  قدمنا الناخبين. استطالع رأيالعرض الثالث من سلسلة مرحبا بكم في 
في هذه المحاضرة و  .رأي الناخبين الستطالعاستبيان  أساسيات تطوير وشرحنا أيضا في السياسة، يستخدمومتي وكيف 

ال تنسا مراجعة القانون قبل أن تبدأ أنشطة استطالعات رأي  .تطبيقهتنظيمه و منهج و  استطالع الرأيسنتعرف علي كيفية تخطيط 

 الناخبين.

 : 2الشريحة 

 :ب عليك اتباع الخمس خطوات اآلتيهيج ،تطبيق استطالع الرأي بشأن القرار اتخاذبعد 

 :3الشريحة 

  الخطة .1

 : 4الشريحة 

 قم بكتابة االستبيان .2

 : 5الشريحة 

 قم بجمع البيانات  .3

 : 6الشريحة 

 قم بمعالجة البيانات  .4

 : 7الشريحة 

 قم بتطبيق البيانات  .5

 .لنستعرض معا كل خطوة بشكل مفصل العرض السابق، فيعن وضع االستبيان  من قبللقد تحدثنا 

 :8الشريحة 



 قسمين  إليخطتك  تقوم بتقسيم أنعليك 

 :9الشريحة 

 ص بالمحتويما القسم الثاني فيختأ ،ول بالتنظيمأليختص القسم ا

 :11الشريحة 

يضا مدي حجم ويحدد أ إجراء المقابلة معهم،الالزم  األشخاصعدد : فهو يحدد القسم التنظيمي الذي يختص بالخطةما عن أ
، والوقت الذي ستحتاجه في إجراء الطريقة التي سيتم بها مقابلة الناخبينتحديد لي جانب إ الرقعة الجغرافية التي يجب تغطيتها،

 .ألخرى الضرورية لتنفيذ االستبيانالمقابالت والمتطلبات ا

 :11الشريحة 

من  األساسيالهدف  وضع لسابقين:اوالذي قد تحدثنا عنه سابقا في العرضين  استطالع الرأيما عن تخطيط محتوي أ
تحديد  مناقشتها،الموضوعات التي يجب الخ(، اختيار  في المجتمع، األولويةإدراك القضايا ذات  الناخبين،تحديد ) االستطالع

 .تصميم االستبيان(االستطالع و سئلة التي ستشمل ألكم ا

 .فكلما قضيت وقتا أطول في التخطيط أصبح من السهل عليك تحقيق هدفكثناء الحمالت هو متعارف عليه أ وكما

 :12الشريحة 

ما هي  ،استطالع الرأيالهدف من وراء ابلة معهم علي عوامل مختلفة منها؛ جراء المقإشخاص الذين تود أليعتمد تحديد عدد ا
يمكن الخ.  م ال،مقيد بوقت محدد أ أنتهل  ،ةمحلي جهةم أهل هي حزب علي المستوي الوطني  ،لالستطالعالجهة المنظمة 

مختلف من الناخبين في  اآلالفكبير بعشرات نطاق و علي أ الحي، فيفرد  111صغير مثل عدد علي  االستطالعاتإجراء 
 .المناطق

 : 13الشريحة 

 ن تغطيها لحجم الرقعة الجغرافية التي تود أوضح لديك رؤية أ يصبح جراء المقابلة معهم،إتحديد عدد االشخاص الذين تود  بعد

 :14الشريحة 

 .لهذاطرق  عدةألن هناك عليك تحديد الطريقة التي ستجمع بها البيانات وبعد ذلك ،

 : 15الشريحة 



 .هاتفيا مع الناخبين يمكنك تنظيم مراكز لالتصال حتى يتسنى للمتطوعين إجراء المقابالت

 :16الشريحة 

 الشخصية. تالمقابال أوفي البيوت  زيارة الناخبين من خاللو بإمكان المتطوعين إجراء المقابالت أ

 :17الشريحة 

   .خريأد ذلك لجمع االستبيانات مرة عود بعتل علي حدا ثم فراد ليملؤه كألعلي ايع االستبيان تقوم بتوز  يمكن أن

 :18الشريحة 

 التسوق مراكزواألسواق و  الحافالت محطاتماكن المزدحمة مثل روا مقابالتهم مع الناخبين في األن يجو يمكن للمتطوعين أأ

 :19الشريحة 

يقوم  استكمالهمن  ينتهي الناخب أنوبعد البريد االليكتروني  علىنموذج االستبيان  بإرسال استطالع الرأيإجراء  أيضاويمكن 
   بإرساله مره أخرى. 

 : 21الشريحة 

ر الوقت البريد االلكتروني سيوف علىإرسال االستبيانات على سبيل المثال ف ،لها مزاياها الخاصةكل طريقة من هذه الطرق 
 هي بإرجاع النموذجتقوم التي س الحقيقيةالنسبة قد تكون  ولكن قل لتنفيذ المهمة،ويحتاج الي عدد متطوعين أ

 :21الشريحة 

نسبة تي ستؤدي لوجود لاالمقابلة الشخصية من الطرق و  زيارة الناخبينعتبر ت أخريومن ناحية  ،%2نسبة منخفضة بمقدار 
 عالية لالستبيان. إرجاع

 : 22الشريحة 

لموارد الكفاءة عكسيا مع ا تتناسبلذا  متطوعين.أكثر من الكبر وعدد أولكن تتطلب هذه الطريقة وقت  كثر،أو أ %01بنسبة 
 .استطالع الرأي الخاص بكتناسب متطلبات الطريقة التي  اختيارلك مطلق الحرية في و  الالزمة.

 : 23الشريحة 



عدد المتطوعين تحديد هي  ، خطوتك التالية ستكوناالستطالعبناءا على عدد المقابالت التي تود إجرائها والطريقة المتبعة في 
  الالزمين لعملية االستطالع

 : 24الشريحة 

 .االستطالعما هي المدة التي سيستغرقها إجراء 

 :25الشريحة 

 :في االعتبار النقاط التالية ن تأخذأحين تبدأ باستقدام المتطوعين عليك 

 : 26الشريحة 

حوار مع الوجوه  إجراء السهلمن ألنه  ،ويمكن للسكان تمييز وجوهم حيائهمأالمعروفين في اختيار المتطوعين  -
 المألوفة. 

 :27الشريحة 

في ربع الي خمس ساعات من أ أكثرتستغرق  ال أن االنتباهالطريقة التي اخترتها لتجميع البيانات عليك اعتمادا علي  -
 . أخرىبأعمال الناخبين  و اقل من ذلك في حال ارتباطأ منها نتهاءالا

 :28الشريحة 

وعين مهما بلغت هم هنا هو تدريب جميع المتطاأل .رغم أنهم قد يساعدون كثيرا ليس من الضرورة تعيين متطوعين ذوي خبرة
 .يتم توزيعهمن درجة خبرتهم قبل أ

 :29الشريحة 

معهم  بوضوح التحدثوكذلك  غرباء أشخاص معفي المتطوع هي عدم التردد في التحدث  الرئيسيةالمتطلبات  إحدى -
جراء يعملونوماذا  بيانات عنهممعرفة و   لهم  المقدمةللتعليمات  وفقاالمقابلة  وا 

 :31الشريحة 

 يراجع البياناتخر وآ االستبيان ضعي فريق عملو  آخرين وعينمتطسيكون لديك  المتطوعين إلجراء المقابالت إليباإلضافة 
 أمكنولكن إن  ميدانيا، االستطالعبإجراء يقوم نفس المتطوعين و  التقارير. ويكتب لمعلومات التي تم جمعها وتحليلهاويعالج ا

 مختلفة منظمة لتنفيذ مختلف المهام. عمل وجود فرق األفضلفمن 



 : 31الشريحة 

ة تبدأ الفعاليات،هذا باإلضافاالستبيانات وطبعها قبل ان  االنتهاء منوقتك بحيث يتم  لتقسمأيضا التخطيط التنظيمي يحتاج 
  قبل توزيعهم.لي وضع جدول تدريبي للمتطوعين إ

الراحة التي  مقدارألن كفاءة الباحثين ستحدد  بين النجاح والفشل،عالمة فارقة المقابالت جراء المتطوعين قبل إ تدريبيعتبر 
 وتقديمهم للبيانات. إجراء المقابلة معهم أثناء للتحدث مع المتطوعين بحرية الناخبينسيشعر بها 

 كمل وجه. هذا كل ما يحتاج إليه المتطوعون من أجل القيام بعملهم علي أ

 : 32الشريحة 

 بالحيادية أثناء إجرائه. وااللتزام جيدا فهمهاالستبيان و  استيعابعلي المتطوعين : أوال

 : 33الشريحة 

قد خالل التدريب، بالتالي يمكنهم التصرف في أي موقف  أخريمرة  صياغتهتضع نص وتقوم بإعادة  أنثانيا: يمكنك 
 .السلبية وحتىردود الفعل االيجابية بدءا من  ستطالعالايتعرضون إليه خالل 

 :34الشريحة 

س ولي إجاباتهم إحصائيا سيتم تقيمو  ،االستطالعاإلجابات التي يقدمها األفراد في معلومات و ال سرية يركز النص علي أنيجب 
 فرديا. 

على  بصراحة إجاباتهمسيجيبون الذين  األفرادعدد  سيؤدي إلى زيادةألنه  األهميةعلما بأن هذا الجانب علي قدر كبير من 
 استخدامها.لسبب هذه البيانات وفيما سيتم المتطوعين تقديم الشرح الكافي  لذلك على ،أسئلة االستطالع

 : 35الشريحة 

 أسمائهم ذكر على ليوافق األفراد تقديمه بشكل مالئمجب علي المتطوعين سم، يالأن االستطالع مجهول اعلي الرغم من 
االستبيان الموجودة في تلك عن من المعلومات  قدر كبريجمعوا أ أنوعالوة علي ذلك يمكن للمتطوعين  وبيانات االتصال،

ذا .استطالع الرأي إجراءخالل  وذلك  ؛أنثيذكر/-) الجنسمثل  الحصول علي البيانات الديموغرافيةامكن يمكنهم محاولة  وا 
هذه وقد تفيد  جراء المقابلة معهم.إالريف/الحضر( من الناخبين الذين سيتم  -اإلقامةمكان  -كبير ،متوسط صغير،-السن

 معينة من مما يساعد علي استهداف مجموعة من األفراد كل مجموعة ديمغرافية إجاباتاتجاه في تحديد  اإلضافيةالمعلومات 
 .بشكل أكثر دقةناخبين ال



 : 36الشريحة 

مع  ،إلجرائها وذلك لتحديد أنسب وقت نفس الوقت، في جميع االستطالعات إجراءيتعين علي المتطوعين إضافة إلي ذلك 
طريقة  فعلي سبيل المثال اختيار لألفراد. ي اليوميروتينالنظام الومعرفة في االعتبار الطريقة المختارة لجمع البيانات  األخذ

عدم التسبب و منازلهم  في األشخاص إلمكانية تواجد الوقت المناسب اختيار يجب ،االستطالعإلجراء زيارة األفراد في بيوتهم 
 . همإزعاجفي 

 : 37الشريحة 

 لهذا النشاط. المالبس المناسبة بشأنن يحصل المتطوعين علي تعليمات واضحة يجب أ كذلك

 : 38الشريحة 

فراد ألحدد لكل مجموعة المناطق المنوط بهم تغطيتها وعدد ا ووضعهم في مجموعات، المتطوعين لديكتدريب  بعد االنتهاء من
 نت مستعد لتبدأ.أاآلن  سيجري معهم المقابلة. الذي

  :39الشريحة

 التخطيط -استطالع الرأي إجراءمن خطوات  األوليتغطية الخطوة  انتهينا منهنا إلى  و

  :40الشريحة

 وضع االستبيان. سنعرف كيفيةالناخبين  استطالعات الرأيوفي العرض الثاني من سلسلة 

  :41الشريحة

فراد وكيفية تدريب األ جراء المقابالت معشرح مختلف طرق إ من خاللوذلك  خطوة جمع البيانات، بعملفي هذا العرض قمنا 
 المتطوعين.

 :42الشريحة

خيرتين من خطوات ألالخطوتين اوالذي يبين لنا سلسلة استطالع الرأي خير من لي العرض األإن حان الوقت لننتقل آلما اأ
 .يسعدنا انضمامكم إلينا معالجة البيانات واستخدمها. :وهي االستطالع إجراء

 


