
بالناخبین االتصال
مباشر نحٍو على الناخبین مع التواصل



بالناخبین؟ االتصال ھو ما

تشمل عملیة االتصال بالناخبین كافة التقنیات والنشاطات التي یقوم بھا 
المرشحون، واألحزاب السیاسیة، والحمالت للتواصل بشكٍل مباشر مع 

الناخبین، إلقناع الناخبین المترّددین بالتصویت لھم  ولحشد ناخبیھم 
األساسیین.



بالناخبین االتصال وسائل
الصحفیة• البیانات
المدفوع• الوقت أو اإلذاعیة اإلعالنات

اإلعالنات أو البرامج لبث
دار• إلى دار من الطواف
التي• قمصان من للحزب الترویج مواد

وغیرھا والقبعات شیرت،
والمسرح• العروض المسرحیات،

المحلي
بالحزب• الخاص اإللكتروني الموقع
البث• مقاطع أو التلفزیونیة اإلعالنات

بالحزب الخاصة السیاسیة
اإلنترنت• عبر الفیدیو مقاطع
القصیرة• والرسائل اإللكتروني البرید

والالفتات• الملصقات
المحلیة• أو العامة اللقاءات
االنتخابیة• والمھرجانات االحتفاالت
اإلعالنیة• اللوحات
للتوزیع• المعدة والنشرات المطویات
بالناخبین• الھاتفیة االتصاالت
الصحف• في اإلعالنات
المحلیین• القادة مع المناقشات
اإلعالم• وسائل عبر المنظمة الحمالت

المعجبین صفحة مثالً، االجتماعي
فایسبوك موقع على

السیاسات• بیانات



ساخنة إما بالناخبین االتصال تقنیات كافة تعتبر
باردة أو

 للتقنیات الباردة تأثیر سریع الزوال على الناخب. 
فھو عرضة ألن ینساھا بسرعة.

للتقنیات الساخنة تأثیر دائم على الناخب. 
فمن األرجح أن یتذكرھا بعد انتھاء االتصال.



باردة؟ أم ساخنة

قم بمراجعة تقنیات االتصال بالناخبین التي أعَدْدتھا ضمن مجموعتك. أعد ترتیب 
الالئحة من التقنیات األشّد سخونًة إلى األكثر برودًة.



العائدات مقابل الموارد
االتصال جھود تقّدمھ عّما عبارة العائدات

الدعایة حیث من للحملة بالناخبین
الناخبین مع الفضلى والعالقات

االنتخابات یوم الفعلیة واألصوات

األشخاص، عدد عن عبارة الموارد
تبذلھ الذي والجھد والوقت، المال، ومقدار

لالتصال محددة وسائل لتنفیذ الحملة
بالناخبین



العائدات مقابل الموارد

الالزمة؟• المال كمیة ھي ما ← المالیة الكلفة
المتطّوعین• عدد ھو ما ← تحتاجھم الذین المتطّوعین عدد

مساعدتھم؟ إلى تحتاج الذین
من• تحتاجھ الذي الوقت ھو ما ← الالزمان والتخطیط الوقت

وتنفیذه؟ للنشاط خطة وضع أجل
تستخدمھ• الذي النشاط برودة أو سخونة مدى ما ← التأثیر

تأثیره؟ نطاق ھو ما الناخبین؟ إلى الوصول أجل من الحملة
من• استقطابھم یمكن الذین الناخبین عدد ھو ما ← الفعالیة

آن؟ في النشاط خالل



العائدات مقابل الموارد
الفعالیة التأثیر والتخطیط الوقت المتطوعون الكلفة

المالیة
الوسیلة

الطواف

االجتماعات
المحلیة

القصیرة الرسائل

الیافطات



العائدات مقابل الموارد
الفعالیة على التأثیر

الناخبین
المستھدفین

والتخطیط الوقت المتطّوعون المالیة الكلفة الوسیلة

الطواف
االجتماعات

المحلیة

الملصقات
االتصاالت
الھاتفیة
بالناخبین
اإلعالنات
التلفزیونیة

اإلعالم
االجتماعي



بالناخبین لالتصال العالمیة المبادئ
مقنعة االتصال طریقة بالناخبین الشخصي االتصال

أفضل ونتائج أكبر عائد الناخبین استھداف

أكبر عدٍد إلى تحتاج ولكن المال من أقل كمیة الساخنة التقنیات
األشخاص من

على أكبر تأثیر االصوات لفرز دار إلى دار من الطواف
الناخبین

والباردة الساخنة التقنیات من مزیج حملة كل



الطواف جھود

بالناخبین✓ االتصال أشكال من شكل لكّل األكبر التأثیر
شخصیًة✓ األكثر بالناخبین االتصال تقنیة
الحملة✓ مناصري عن للكشف األفضل الوسیلة
الناخبین✓ مع العالقات وتبني تقیم
والناخبین✓ المواطنین من المرشح أو الحزب یقّرب
الرسالة✓ اختبار أجل من للحمالت الفرص یوّفر



الطواف من نوعان
اآلراء استطالع بھدف الطواف

اھتمام• تثیر التي القضایا عن االستعالم على یرّكز
المرّشح أو الحزب حیال انطباعاتھم ومعرفة الناخبین

انتخابات• بین ما أو االنتخابات قبل العادة في یتّم
وأخرى

االنتخابي الطواف أو اإلقناع بھدف الطواف
كیف• واكتشاف الحملة، رسالة إیصال في الھدف یتمثل

بدعم الناخبین وإقناع للتصویت الناخبون یخّطط
الحملة



للطواف الالزمة المواد

المتطّوعین• من كبیر عدد
الناخبین• قوائم
الطواف• فیھا یتم التي المنطقة عن خرائط
موجزة• إعالمیة مواد
الحزب• منشورات
بالناخبین• االتصال بطاقات
للمتطّوعین• مكتوب نص
ترویجیة• مواد



أن للطواف المناسب بالنص یفترض

قلیالً• وقتاً یستغرق
واضحاً• یكون
طرفین• من محادثة بإجراء یسمح
أو• الحزب اسم بإعالن وینتھي یبدأ

المرّشح



الطواف نصوص بنیة
التحیة

الھویة عن التعریف
الزیارة ھدف عن التعریف

السؤال
الرسالة
السؤال
الرسالة

آخر؟ شيء أي
بالناخبین واالتصال الرسالة، الھویة،



بالناخب لالتصال نموذجیة بطاقة
الناخب اسم

العنوان
االنتخابیة الدائرة

الھاتف
إلكتروني البرید
الحزبي االنتماء

للتصویت؟ یعرفكالنعممسجل ال
التصویت یعرفكالنعمینوي ال

التصویت لرمعلومات
خاللیحتاج من الحملة یدعم

المعلومات من التطّوعمزیداً
الغیابي االقتراع الطوافورقة

االقتراع مركز إلى التصویتنقلیات على الناخبین حث
االنتخابي الیوم خالل الطفل ھبةرعایة تقدیم

ھاتفیاً االتصال
القضایا المعلومات من المزید

التصویت في النیة حول السؤال عن اإلجابة مفاتیح
المنزل في لیس ل اإلجابة، رفض ر للخصم، مناصر للخصم، مّیال مترّدد، للمرّشح، مّیال مناصر،

بالناخبین االتصال عملیة نتائج متابعة



التصویت على الناخبین حث

الناخبین• أّن لضمان الحملة بھا تقوم التي والنشاطات الجھود
الیوم في بأصواتھم فعالً سیدلون للمرّشح دعمھم قدموا الذین

االنتخابي
مطلقاً• تتوّجھ أن التصویت على الناخبین حث بجھود یفترض ال

مناصري یحشد قد المرشح أو الحزب ألن الناخبین جمیع إلى
الطریقة بھذه الخصم

لالتصال• التصویت على الناخبین حث نشاطات تتوّجھ أن یجب
الحملة بمناصري مباشرًة



التصویت على الناخبین حث

مناصرینا؟• حشد في فعالیًة أكثر تعّد التي النشاطات ھي ما
یواجھھا• أن األرجح من التي التصویت أمام العقبات ھي ما

معالجتھا؟ یمكن كیف مناصرونا؟



تحتاجھم الذین المتطوعون المالیة التكالیف متى الفترة الیومیة االتصاالت عدد
یوماً من االنتخابیة

االتصاالت عدد إجمالي الجمھور عدد المستھدف الجمھور الوسیلة

من فرق في یعملون الیوم في
اثنین

الطواف، مواد إنتاج الناخبین، قائمة
للمتطوعین المرطبات

الستین األیام في األول االتصال
في الثاني االتصال للحملة؛ األولى

للحملة األخیرة الستین األیام

ناخب لكل ب الطواف

من فرق في یعملون الیوم في
اثنین

الطواف، مواد إنتاج الناخبین، قائمة
للمتطوعین المرطبات

الستین األیام في األول االتصال
في الثاني االتصال للحملة؛ األولى

للحملة األخیرة الستین األیام

ناخب لكل ج الطواف

اجتماع لكل والمواد االجتماع إلى الدعوة
الصوت، مكبر الالفتات، الترویجیة،

والمرطبات الحملة مواد

األسابیع في األسبوع في واحد لقاء
للحملة األخیرة الخمسة

من مجموع لقاء لكل
لقاء لكل لقاءات

المجتمعین من الرأي قادة ب و أ
ب و أ

المحلیة اللقاءات

تصمیم اإلعالنیة، اللوحات استئجار
اإلعالن وإنتاج

للحملة األخیران األسبوعان ب و أ المناطق في اإلعالنیة اللوحات
المستھدفة

تكالیف اإلنترنت، على الوقت
الكمبیوتر

الحملة مدة طیلة وسطي معدل الیوم في األولى للمرة الناخبون اإلعالم وسائل عبر الحملة
االجتماعي

المغلّفات داخل الرسائل لوضع األولى للمرة بالناخبین قائمة
وطباعة تصمیم االتصال، ومعلومات
والطوابع األوراق المغلفات، الرسالة،

بـ االنتخابات یوم قبل إرسالھا
یوماً

متوافر غیر األولى للمرة الناخبون إلیھ المرسل حسب المعدلة الرسالة

الیوم في إنتاج النشرات، وطباعة تصمیم
النشرات توزیع أجل من الخرائط

للحملة األخیرة األربعة األسابیع أ النشرات توزیع

الیوم في إنتاج االتصال، وأوقات الھواتف
االتصال یجب الذین الناخبین لوائح

بھم

للحملة األخیرة الستون األیام ج و ب بالناخبین الھاتفیة االتصاالت



بالناخبین االتصال خطة
الموارد متى العدد الناخبون

المستھدفون
الوسیلة




