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الوحدة 4: االتصال بالناخبني 
التواصل مع الناخبني على نحٍو مباشر

حملة عامة عن اجللسة:
يتعرّف املشاركون في هذه الوحدة إلى مختلف الوسائل املعتمدة لالتصال بالناخبني. يتلّقن املشاركون كيفية تقييم هذه الوسائل 

اخملتلفة لالتصال بالناخبني، وفقاً ملدى فعاليتها وما تتطّلبه من موارد مالية أو بشرية. كما يقوم املشاركون أيضاً مبراجعة ألفضل 
املمارسات اخلاصة بهذه الوسائل كّل في سياق بيئتها التشغيلية اخلاصة.

مالحظة: إن تغطية هذا املوضوع بشموليته عملية قد تستغرق وقتاً طويالً. لذلك، من املمكن قيادة هذا التدريب بطريقتني. 
في ما يخّص القسم املتعّلق بحث الناخبني على التصويت والقسم اخلاص بوضع خطة لالتصال بالناخبني، تتوافر نسختان »أ« 

و«ب« ميكن للمدرّب االختيار بينهما. في احلالتني، متثّل النسخة« أ« بحثاً أكثر تفصيالًعن املوضوع وتنيجًة لذلك، يستغرق عرضها 
على املشاركني مدةً أطول. أما النسخة »ب« فهي أكثر إيجازاً ولكنها تشمل النقاط الرئيسية. بإمكان املدرّب إذاً أن يختار بني 
الطريقتني بناًء على الوقت اخملّصص له، وما يحتاج إلمتامه، ووفقاً لقدرة املشاركني أو جهوزيتهم الستيعاب املعلومات. ومبقدور 

املدرّبني الذين ال ميلكون الكثير من الوقت عدم التطرّق أيضاً إلى القسم اخلاص مبتابعة نتائج عملية االتصال بالناخبني )القسم 
4(، حث الناخبني على التصويت )القسم 5( ووضع خطة لالتصال بالناخبني )القسم 6(.

األقسام:
1.  وسائل االتصال بالناخبني

2.   تقييم وسائل االتصال بالناخبني
3.   جهود الطواف

4.   متابعة نتائج عملية االتصال بالناخبني
5.   حث الناخبني على التصويت والعقبات أمام التصويت )النسختان أ وب(

6.   وضع خطة لالتصال بالناخبني )النسختان أ و ب(

األهداف التعليمية:
-   فهم االختالفات بني املناصرين الفعليني، ومناصري اخلصم، والناخبني املمكن إقناعهم

-   حتديد ووصف الوسائل اخملتلفة لالتصال بالناخبني
-   تقييم مدى فعالية الوسائل اخملتلفة املعتمدة لالتصال بالناخبني

-   كيفية وضع خطة لالتصال بالناخبني )ميكن التغاضي عن هذا الهدف إذا لم تكن تنوي أن تتحّدث عن وضع خطة لالتصال 
     بالناخبني(

الوقت: 305 دقائق )باستخدام النسخة أ(، 235 دقيقة )باستخدام النسخة ب( أو 185 دقيقة )من دون تناول األقسام 4، 5 و6(

املواد املوزّعة:
-   امللحق 1، منوذج عن خطة االتصال بالناخبني )فقط إذا كنت تستخدم النسخة أ من التدريب(

-   امللحق 2، البطاقة النموذجية لالتصال بالناخب )فقط إذا كنت تستخدم النسخة أ من التدريب(

املواد الالزمة:
-   أوراق العرض، وأوراق بيضاء، أقالم تأشير، وشريط الصق

-   برنامج التدريب )ميكن كتابته على لوح األوراق( 
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التحضير:
دوّن على أوراق العرض في وقٍت مسبق:

1.   البرنامج )اختياري – إن لم يكن مطبوعاً(
2.   األهداف التعليمية

3.   التقنيات الشائعة لالتصال بالناخبني:

-   امللصقات والالفتات
-   اللقاءات العامة أو احمللية

-   االحتفاالت واملهرجانات االنتخابية
-   اللوحات اإلعالنية

-   املطويات والنشرات املعدة للتوزيع
-   االتصاالت الهاتفية بالناخبني

-   اإلعالنات في الصحف
-   املناقشات مع القادة احملليني

-   احلمالت املنظمة عبر وسائل اإلعالم االجتماعي )مثالً، صفحة املعجبني على موقع فايسبوك(
-   بيانات السياسات

-   البيانات الصحفية
-   اإلعالنات اإلذاعية أو الوقت املدفوع لبث البرامج أو اإلعالنات

-   الطواف من دار إلى دار 
-   وسائل الترويج للحزب من قمصان التي شيرت، والقبعات وغيرها

-   املسرحيات، العروض واملسرح احمللي
-   املوقع اإللكتروني اخلاص باحلزب

-   اإلعالنات التلفزيونية أو مقاطع البث السياسية اخلاصة باحلزب 
-   مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت

-   البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة

4.   املبادئ العاملية لالتصال بالناخبني:

                                            املبادئ العاملية لالتصال بالناخبني

تقنية اتصال شخصية بالناخبني = قدرة أكبر على اإلقناع
تقنية اتصال هادفة بالناخبني = عائدات أكبر ونتائج أفضل

التقنيات الساخنة = أقّل كلفًة ولكن تستلزم عدداً أكبر من األشخاص
الطواف من دار إلى دار = تقنية اتصال ذات قدرة أكبر على التأثير

كل حملة = مزيج من التقنيات الساخنة والباردة

5.    التأثير مقابل اجلهد: تقييم وسائل االتصال بالناخبني )نسخة لكل مجموعة إضافًة إلى نسخة املدرّب مع أمثلة عن مختلف الوسائل(:

الفعالية التأثير الوقت 
والتخطيط

املتطوعون الكلفة 
املالية

الوسيلة
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 6.   جهود الطواف

                                                                    الطواف:

-   طريقة االتصال بالناخبني األكثر قدرةً على التأثير
-   تقنية االتصال بالناخبني ذات الطابع الشخصي إلى أقصى حد

-   الطريقة األمثل لتحديد املناصرين الفعليني للحملة
-   بناء وتعزيز العالقات مع الناخبني

-   تقريب احلزب من املواطنني
-   توفير الفرصة للحملة لوضع الرسالة في االختبار

 
7.   جهود الطواف

                                                      للطواف، أنت بحاجة إلى:

-   عدد كبير من املتطوعني
-   قائمة الناخبني

-   خرائط للمنطقة التي يتم فيها الطواف
-   مواد إعالمية موجزة

-   منشورات احلملة
-   بطاقات االتصال بالناخبني

-   نص مكتوب للمتطوعني
-   مواد ترويجية 

8.   نصوص الطواف

                                                     من شأن نص الطواف أن:

1.   يستغرق وقتاً قليالً
2.   يتسم بالوضوح

3.   يسمح بإجراء محادثة من طرفني
4.   يبدأ وينتهي بإعالن اسم احلزب أو املرشح

9.   نصوص الطواف

                                                          بنية نصوص الطواف

1.   التحية
2.   التعريف عن الهوية

3.   التعريف عن هدف الزيارة
4.   السؤال 1

5.   الرسالة
6.   السؤال 2

7.   الرسالة
8.   أي شيء آخر؟

9.   الهوية، الرسالة، واالتصال بالناخبني
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10.   متابعة نتائج عملية االتصال بالناخبني

                                        بطاقة منوذجية لالتصال بالناخب

اسم الناخب: ـــــــــــــــــــــــــ
العنوان: ــــــــــــــــــــــــــــــ
الدائرة االنتخابية: ــــــــــــــــــــ
الهاتف: ــــــــــــــــــــــــــــــ
البريد إلكتروني: ــــــــــــــــــــــ
االنتماء احلزبي: ــــــــــــــــــــــــ

مسجل للتصويت؟        نعم        كال
ينوي التصويت:              نعم        كال

معلومات التصويت:     1     2     3     4     5     ر     ل

يحتاج:                                               يدعم احلملة من خالل:
مزيداً من املعلومات                             التطّوع

ورقة االقتراع الغيابي                           الطواف 
نقليات إلى مركز االقتراع                     حث الناخبني على التصويت

رعاية الطفل خالل اليوم االنتخابي       تقدمي هبة

املزيد من املعلومات/ القضايا: ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاتيح اإلجابة عن السؤال حول النية في التصويت:
1= مناصر، 2= مّيال للمرّشح، 3= متردّد، 
4= مّيال للخصم، 5= مناصر للخصم، 

ر= رفض اإلجابة، ل= ليس في املنزل

11.   وضع خطة لالتصال بالناخبني

 

املوارد متى العدد الناخبون 
املستهدفون

الوسيلة
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نشاطات التدريب

القسم 1- وسائل االتصال بالناخبني – 40 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1
قّدم اجللسة بقولك إن اجللسة ستشمل أكثر 

الوسائل فعاليًة للتواصل مع الناخبني. قم مبراجعة 
األهداف التعليمية.

عرض 
1املدرّب

2

إشرح أّن جمهور الناخبني يقسم عموماً إلى ثالث 
مجموعات رئيسية:

1.  مناصروك الفعليون - هم الذين سيصّوتون 
حلزبك أو مرّشحك ولن يغّيروا رأيهم قبل اليوم 

االنتخابي. 

2.   الناخبون املترددون - أو املمكن إقناعهم 
وهم الناخبون الذين لم يعقدوا النية بعد ملن 

سيصّوتون، أو يفكرون في التصويت حلزب مختلف 
غير احلزب الذي قّدموا له الدعم في االنتخابات 

السابقة

3.   مناصرو خصمك - هم الذين سيصّوتون 
خلصمك ضّدك ولن يغّيروا رأيهم قبل اليوم 

االنتخابي.

إسأل املشاركني: ملاذا نحتاج إلى التعرّف إلى هذه 
الفئات الثالث؟ أين تكمن أهميتها؟ 

إبحث عن إجابات املشاركني التي تفيد أن احلمالت 
االنتخابية تتمثل في إقناع الناخبني املتردّدين وفي 
حشد املناصرين؛ وأنه ال بد من توجيه كافة املوارد 

واجلهود من أجل حتقيق هذه األهداف.

شّدد على فكرة أّن احلملة ال حتاول مطلقاً جذب 
مناصري اخلصم أو إقناعهم بالتصويت. ذكّر 

املشاركني أّن هؤالء الناخبني بحسب تعريفهم 
لن يغّيروا رأيهم وسيقدمون دعمهم للمرشح 

اخلصم على أي حال، وأن أي موارد تنفق في محاولة 
الستقطابهم للتصويت ملرشح احلملة سوف 

تذهب سدىً.

عرض 
9املدرّب

بإمكانك أن تساعد املشاركني على فهم كيفية 
تقسيم جمهور الناخبني من خالل رسم بعض 

الوجوه الضاحكة على أوراق العرض:

   مناصروك الفعليون

   الناخبون املترددون أو املمكن  
   إقناعهم

   مناصرو خصمك

وفي نهاية الشرح، عندما تصل إلى فكرة أنه 
ال يبذل أي مجهود حلشد مناصري اخلصم، قم 

بشطب الوجه األخير )لتشرح فكرتك بالصورة(، 
كما يلي:
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3

انتقل إلى مترين العصف الذهني. قّسم املشاركني 
إلى مجموعات ال تتجاوز كل منها اخلمسة 

أشخاص. أعط كل فريق ورقة عرض وقلم تأشير. 
فّوض املشاركني باملهمة التالية: أدرج كافة الوسائل 

والتقنيات التي يستخدمها حزبك أو فريق حملتك 
للتواصل مع الناخبني. أمهل املشاركني عشر دقائق 

ليعملوا ضمن مجموعاتهم وينجزوا التمرين.

أطلب إلى كل مجموعة أن تستعرض سريعاً 
الئحة الوسائل التي أدرجتها. أكتب ما توّصلت إليه 

اجملموعات على أوراق العرض، وجتنّب تدوين الفكرة 
نفسها عندما تتوّصل مجموعات مختلفة إلى 
النوع نفسه من اإلجابات. بعد عرض املشاركني، 

أكشف عن الالئحة بوسائل االتصال بالناخبني التي 
أعددتها في وقٍت مسبق، وحّدد تلك التي توّصلت 

إليها اجملموعات وكانت ضمن القائمة التي أدرجتها، 
وأضف أي تقنيات لم تكن موجودة عليها. 

راجع التقنيات املدرجة في الالئحة الشاملة. 
استعرضها واطلب إلى املشاركني التعريف عن 

كل تقنية ووصفها، من دون التوقف عند النقاط 
الواضحة )كقمصان التي شيرت والقبعات(.

جتارب 
املشاركني 
أو التمارين

15

أكتب بعض أو كافة التقنيات الشائعة لالتصال 
بالناخبني في وقت مسبق على أوراق العرض، 

ولكن ال تكشف عنها إال بعد أن تكون كل 
مجموعة قد أعلنت عن اللوائح التي أدرجتها 

بعد جلسة العصف الذهني:

-   امللصقات والالفتات
-   اللقاءات العامة أو احمللية

-   االحتفاالت واملهرجانات االنتخابية
-   اللوحات اإلعالنية

-   املطويات والنشرات املعدة للتوزيع
-   االتصاالت الهاتفية بالناخبني

-   اإلعالنات في الصحف
-   املناقشات مع القادة احملليني

-   احلمالت املنظمة عبر وسائل اإلعالم 
     االجتماعي )مثالً، صفحة املعجبني على 

     موقع فايسبوك(
-   بيانات السياسات

-   البيانات الصحفية
-   اإلعالنات اإلذاعية أو الوقت املدفوع لبث 

     البرامج أو اإلعالنات
-   الطواف من دار إلى دار 

-   وسائل الترويج للحزب من قمصان التي 
     شيرت، والقبعات وغيرها

-   املسرحيات، العروض واملسرح احمللي
-   املوقع اإللكتروني اخلاص باحلزب

-   اإلعالنات التلفزيونية أو مقاطع البث 
     السياسية اخلاصة باحلزب 

-   مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت
-   البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة

بعد أن تقوم بإعداد الالئحة الشاملة من 
التقنيات، توقف عند كل تقنية لتتأكد من 

أن املشاركني قد فهموا معنى هذه التقنيات 
وكيفية عملها.

4

أطلب إلى كل مجموعة التطرّق إلى التقنيات الواردة 
ضمن الالئحة الشاملة والتي لم تكن مدرجة ضمن 

الالئحة التي أعدّتها في التمرين. تناقش مع أفراد 
اجملموعة في سبب عدم إدراج التقنيات ضمن الالئحة 

اليت أعدّتها وما إذا كان يفترض باحلزب أو فريق 
احلملة استخدام هذه التقنيات.

جتارب 
املشاركني 
والنقاشات 

امليّسرة،
 العصف 
الذهني 
والتفكير

15

في كثير من األحيان، يصرف املشاركون النظر 
عن بعض تقنيات االتصال بالناخبني على 

اعتبارها غير مقبولة من الناحية الثقافية، 
أو غير قانونية، في وقٍت لم يتسّن لهم 

استخدامها من قبل ال أكثر. وهذا ما يجري في 
معظم األحيان بالتقنيات الشخصية لالتصال 
بالناخبني، ال سيما الطواف من دارٍ إلى دار، وهو 

التقنية األكثر فعاليًة وذات التأثير األعظم على 
الناخبني.
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توقّع احلصول على إجابات من هذا النوع: لم نفكّر 
فيها ولكننا نعتمدها إجماالً، ال منلك املوارد الالزمة 
الستخدام هذه التقنية، أو لن تنجح هذه التقنية 

معنا. توقع أن يشعر بعض املشاركني باحليرة أو 
يكون لديهم سوء معلومات حيال أنواع التقنيات 

التي يعّد استخدامها قانونياً.

قم بتنشيط مناقشة موجزة حول سبب اختيار 
األحزاب السياسية وفرق احلمالت لتقنيات االتصال 

بالناخبني التي يستخدمونها. شّجع املشاركني 
على التفكير في ما إذا كانت التقنيات التي 

يعتمدونها فعالًة، ما إذا كانت أي أفكار جديدة 
ستنجح مثل ما يعملون عليه حالياً أو رمبا على 

نحو أفضل. استخدم هذه املناقشة لتبديد أي 
معلومات خاطئة حول ما هو قانوني ومقبول من 

الناحية الثقافية وما هو غير ذلك.

في النهاية، استنتج أّن نوع وسائل االتصال 
بالناخبني التي تستخدمها احلملة في االنتخابات 

يرتبط بعوامل عدة. استخدم اجلدول في عمود 
املالحظات إلى املدرّبني كمرجع وأضف أي عوامل 

إضافية قد يتوقف عندها املشاركون.

 من املهم أن تكون قد قمت باألبحاث الكاملة 
بحكم عملك كمدرّب وتكون واعياً للمتطلبات 

القانونية والقيود املفروضة على التواصل 
مع الناخبني، ال سيما خارج الفترة الرسمية 

لالنتخابات، بحيث تعمل على تبديد أي أوهام أو 
تصّحح ما أساء فهمه املشاركون.

قد تستفيد في مناقشتك من الالئحة التالية 
بالعوامل التي تؤثر على وسائل االتصال 

بالناخبني التي تستخدمها احلملة. ميكن العودة 
إليها كمرجع لتقدمي املعلومات املوجزة حول 

النقاش، فتكتبها على أوراق العرض وتضيف أي 
نقاط أخرى يطرحها املشاركون.

-   أنواع النشاطات القانونية وتلك 
     املقبولة من الناحية الثقافية

-   إجمالي عدد الناخبني املستهدفني 
     الذين يحاول فريق حملتك الوصول 

     إليهم
-    عدد الناخبني الذين يحاول فريق 
     حملتك إقناعهم بالتصويت لك 

-   تنّوع املناطق بني مدٍن وأرياف، ومدى 
    اقتراب مساكن الناخبني من بعضها 

    البعض
-   املشاعر احمللية حيال رجال السياسة 

    والقادة السياسيني
-   املوارد املالية والبشرية للحملة

-   البيئة األمنية
-   الوسيلة التي سيكون لها أعظم تأثير
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القسم 2- التأثير مقابل اجلهد: تقييم وسائل االتصال بالناخبني – 85 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

إشرح أن التقنيات املدرجة لالتصال بالناخبني 
تختلف في ما بينها من حيث القدرة على التأثير.

-   لبعض الوسائل تأثير دائم. قد يفكّر 
    الناخبون في عملية التواصل بعد ساعات 

    وقد يتناقشون فيها مع أناٍس آخرين.
-   هذه التقنيات هي التقنيات الساخنة.
-   لتقنيات أخرى تأثير سريع الزوال على 

    الناخب، وهي تنسى بسهولة.
-   هذه التقنيات هي التقنيات الباردة.

أبق املشاركني في اجملموعات نفسها وأوكلهم بإمتام 
التمرين التالي: رتّب وسائل االتصال التي أدرجتها 
مجموعتك من األكثر سخونًة )ذات التأثير األكبر 

على الناخب( إلى األكثر برودةً )ذات التأثير األدنى 
على الناخب(. خّصص خمس دقائق لهذا التمرين.

أطلب إلى إحدى اجملموعات عرض التقنية األكثر 
سخونًة فقط، واسأل اجملموعات األخرى إذا كانت 

لديها التقنية ذاتها. في حال اتفقت اجملموعات 
كافة على أّن الطواف من دار إلى دار هي التقنية 

األكثر سخونًة، انتقل إلى السؤال التالي. في 
حال كانت التقنيات األكثر سخونًة مختلفًة 

بني اجملموعات، خّصص وقتاً لتيسير نقاش حول 
األسباب التي دفعت باجملموعات إلى اختيار 

التقنيات التي أدرجتها.

أما السؤال التالي الذي يفترض بك أن تطرحه 
على اجملموعات هو ما أدرجته كل مجموعة ضمن 

التقنيات األكثر برودةً. وبعد أن تتقّدم كل مجموعة 
بإجاباتها، إدفع اجملموعة إلى اخللوص إلى استنتاج 

حول ما يشكّل وسيلة اتصال ساخنة أو باردة. 
اإلجابة التي تبحث عنها هي: كّلما كانت 

التقنية املعتمدة شخصيًة أكثر، زادت قدرتها 
على اإلقناع أو كانت ساخنًة.

أطلع املشاركني على املبادئ العاملية لالتصال 
بالناخبني التي سبق أن كتبتها على أوراق العرض 

)احملددة في عمود املالحظة للمدرّب( واستخدم 
املعلومات املوجزة أدناه لتعرّف املشاركني على كل 
من النقاط على أوراق العرض مبزيد من التفاصيل:

عرض 
املدرّب 

 +
جتارب 

املشاركني 
أو التمارين
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املبادئ األساسية اخلاصة بتقييم تأثير عملية 
االتصال بالناخبني محّددة أدناه. أكتب ملّخص 

هذا املربع على أوراق العرض واستخدم ذلك 
الستنتاج مناقشتك بشأن التقنيات الساخنة، 
والتقنيات الباردة في ما يتعلق بعملية االتصال 

بالناخبني.

املبادئ العاملية لالتصال بالناخبني

تقنية اتصال شخصية بالناخبني = 
قدرة أكبر على اإلقناع

تقنية اتصال هادفة بالناخبني = 
عائدات أكبر ونتائج أفضل

التقنيات الساخنة = 
أقّل كلفًة ولكن تستلزم عدداً أكبر من 

األشخاص

الطواف من دار إلى دار = 
تقنية اتصال ذات قدرة أكبر على التأثير

كل حملة =
 مزيج من التقنيات الساخنة والباردة
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كّلما كانت التقنية املعتمدة شخصيًة 
أكثر، زادت قدرتها على اإلقناع أو كانت 

ساخنًة. فالتقنيات الساخنة هي عبارة عن 
أشكال التواصل املباشرة والشخصية التي 

يكون فيها الناخبون املستهدفون واملرشحون 
)أو املتطوعون في فريق احلملة( حاضرين 

شخصياً في املكان نفسه. متنح هذه التقنيات 
الناخب الفرصة لإلجابة والرد، فهي مبثابة 
محادثة أو حوار بني طرفني، وليست مجرّد 

حديث يحتكر فيه شخص واحد الكالم، فال 
يحظى إال احلزب أو املرشح بالفرصة للكالم. 

كّلما كانت التقنية هادفًة أكثر، كانت 
عائدات احلملة أكبر. من املهم أن يقيم فريق 

احلملة خيمة ضيافة أو يعمل على توزيع احللوى 
في أحد املهرجانات احمللية، مثالً. ولكن، ما لم 
يتضح أّن الناخبني في املهرجان هم الناخبون 

الذين تستهدفهم احلملة فعلياً، فسيكون 
تأثير احلملة أقّل شأناً وعائداتها أقل. فكّلما 

كان من املمكن تصميم تقنيات االتصال 
بالناخبني بشكٍل يتيح التواصل املباشر مع 

الناخبني املستهدفني، تكّللت التقنية بالنجاح.

التقنيات الساخنة أقّل كلفًة من التقنيات 
الباردة. ال يكّلف تنظيم االجتماعات احمللية أو 

الطواف مثالً الكثير من املال، ولكن هذا النوع من 
اللقاءات يستلزم الكثير من الوقت وعدداً أكبر 

من األشخاص لتنفيذه. لذلك ال بد من مباشرة 
التخطيط واستقطاب املنّظمني في وقٍت مبكر. 

في مختلف أنحاء العالم، يعتبر الطواف 
من دارٍ إلى دار التقنية ذات التأثير األكبر. 

يكاد الطواف من دارٍ إلى دارٍ ولقاء الناخبني في 
بيوتهم يكاد يكون التقنية الساخنة األبرز 

بني سائر أشكال االتصال بالناخبني، نظراً إلى 
أنه شخصي إلى أبعد احلدود، وميكن أن يتّم 

مباشرةً مع الناخبني املستهدفني. 

ذكّر املشاركني أّن هذا ال يعني أنه يجدر بهم 
التخلي في حمالتهم عن التقنيات الباردة. 

فكل حملة انتخابية تقريباً تتألف من 
مزيٍج من التقنيات الساخنة والباردة. ومن 

االستراتيجيات السليمة أن تربط خطتك 
لالتصال بالناخبني بعدد األصوات التي 

تنشدها وأن تختار النشاطات التي تساعدك 
على حتقيق هدفك هذا.
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انتقل إلى املرحلة التالية من حتليلك لوسائل 
االتصال بالناخبني شارحاً أن تقنيات االتصال 

بالناخبني ميكن أن تقّيم ال من خالل تأثيرها 
فحسب )التقنيات الساخنة مقابل الباردة، وهو ما 
فعلته لتّوك( ولكن من خالل فعاليتها أيضاً. حتّدد 
الفعالية من خالل املعّدل بني املوارد والعائدات )أو 
النتائج(. مبعنى آخر، ما هو مقدار العمل أو اجلهد 
الذي حتتاجه احلملة إلحراز أقوى تأثير باستخدام 

تقنية محددة؟

إسأل املشاركني عن العوامل التي يحتاجونها عند 
تقييم فعالية إحدى وسائل االتصال بالناخبني. 

وّضح )أو أدرج واشرح( ما يلي:

الكلفة املالية مبعنى املال أو غيره من املوارد 
املادية

املتطّوعني أو املوارد البشرية الالزمة
الوقت والتخطيط الالزمني

التأثير )ساخن أو بارد(
الفعالية )عدد الناخبني الذين ميكن الوصول 

إليهم في دفعة واحدة(

أطلب إلى املشاركني العودة إلى )أو البقاء ضمن( 
مجموعاتهم. إضمن حصول كل مجموعة على 

ورقة عرض نظيفة وقلم تأشير.

أكشف عن نسخة املدرّب للجدول من أجل تقييم 
وسائل االتصال بالناخبني التي أعددتها في وقٍت 
مسبق، مع أمثلة عن تقنيات االتصال بالناخبني 

املدرجة في العمود اخلاص بـ«الوسيلة.«

إشرح للمشاركني أّن الهدف من اجلدول يتمثل في 
تقييم مختلف وسائل االتصال بالناخبني، استناداً 
إلى مقدار العمل الذي يجب أن يبذله فريق احلملة 

باملقارنة مع التأثير املرّجح للتقنية.

النقاشات 
امليسرة، 
العصف 
الذهني 
والتفكير

+
جتارب 

املشاركني 
أو التمارين
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أعّد نسخاً عن اجلدول التالي على أوراق العرض 
قبل التدريب، بحيث تتوافر نسخة واحدة لكل 

مجموعة من خمسة أشخاص، فإذا توقعت مثالً 
حضور 25 شخصاً إلى التدريب، ستحتاج إلى 

حتضير 5 نسخ عن هذا اجلدول على أوراق عرض 
منفصلة، واحدة لكل مجموعة من 5 أشخاص.

إضافًة إلى ذلك، سوف حتتاج أيضاً إلى جتهيز 
نسخة لنفسك عن كيفية استخدام اجلدول 

عند تقدميه. يجب أن تتضّمن نسخة املدرّب أمثلًة 
عن مختلف تقنيات االتصال بالناخبني في عمود 

»الوسيلة« كما في املثال أدناه. استخدم أي تقنيات 
تعتبرها ذات صلة بالنسبة إلى املشاركني.(

كما جرى في التمرين السابق، قد ترتبط عملية 
تقييم كل تقنية – ال سيما التأثير والفعالية – 

بالعوامل احمللية. ال بأس إن توافرت لدى اجملموعات 
إجابات مختلفة في ما بينها ومختلفة عن 
إجابة املدرّب، طاملا تعمد اجملموعة إلى شرح 

إجابتها بالكامل وعلى نحٍو موثوق به. عموماً، 
قم بدفع املشاركني وإعادة توجيههم نحو 

املبادئ العاملية من القسم السابق واحرص على 
أن يكون املشاركون قد فهمواً متاماً النقطة 

األساسية التي تقول بأن التقنية الشخصية 
لالتصال بالناخبني يكون لها أعظم تأثير.

الفعالية التأثير الوقت 
والتخطيط

املتطوعون الكلفة
 املالية

الوسيلة

الطواف

االجتماعات 
احمللية

الرسائل 
القصيرة

اليافطات

الفعالية التأثير الوقت 
والتخطيط

املتطوعون الكلفة
 املالية

الوسيلة

الطواف

االجتماعات 
احمللية

الرسائل 
القصيرة

اليافطات
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الفعالية التأثير الوقت 
والتخطيط

املتطوعون الكلفة
 املالية

الوسيلة



إشرح للمشاركني، أنه، وبعد إدراج وسائل االتصال 
بالناخبني ذات الصلة التي سيستخدمونها في 

العمود األول، تقّيم كل طريقة على مقياس من 1 
إلى 5 على اعتبار 1 التصنيف األدنى و5 التصنيف 

األعلى، للفئات اخلمس املدرجة: الكلفة املالية، 
املتطّوعون، الوقت والتخطيط، التأثير، والفعالية.

أعط مثاالً أو اثنني للمشاركني. على سبيل املثال، 
قد حتظى تقنية االتصال بالناخبني التي تتطّلب 

عدداً كبيراً من املتطّوعني بتصنيف 4 أو 5 في 
العمود املتعلق بـ«املتطوعني«. أما تقنية االتصال 
بالناخبني املكلفة فقد حتظى بتصنيف 4 أو 5 في 
العمود اخلاص بـ«الكلفة املالية«. كما قد حتظى 
تقنية االتصال بالناخبني التي قد تصل إلى عدد 

من الناخبني في دفعة واحدة بتصنيف 1 أو 2 في 
العمود املتعلق بـ«الفعالية«. في حني حتظى تقنية 
االتصال بالناخبني التي يكون من السهل تنظيمها 

وال تتطّلب الكثير من التخطيط بتصنيف 1 أو 2 
في العمود املتعّلق بـ«الوقت والتخطيط«.

وزّع على املشاركني نسخاً عن اجلدول الفارغ الذي 
رسمته على أوراق العرض في وقٍت مسبق من 

التدريب. أبلغ املشاركني أّن مهمتهم تتمثل في إدراج 
ست على األقل من وسائل االتصال بالناخبني من 
بني الالئحة التي أدرجوها نتيجة جلسة العصف 

الذهني في العمود املتعلق بـ«الوسيلة« )تلك 
املوجودة على جدول املدرّب ليست إال مثاالً؛ ميكنهم 

عدم استخدامها إن لم يكونوا قد أدرجوها في 
لوائحهم(، ومن ثم تصنيفها بحسب الكلفة املالية، 

واملتطّوعني، والوقت والتخطيط، والتأثير والفعالية.

أحرص على أن يفهم املشاركون املهمة وأعطهم 
15 دقيقة إلمتامها.

أعط لكل مجموعة الفرصة لعرض نتائجها. قم 
مبناقشة أي اختالفات في كيفية تقييم التقنيات 

املشابهة، واسأل املشاركني أن يشرحوا اي 
استنتاجات بدت غير منطقية أو تختلف إلى حّد 
كبير عن أشكال التقييم التي اعتمدها اآلخرون.

أختم بقولك أّن السؤال املطروح بالنسبة إلى كل 
حملة يتمثل في ما إذا كان فريق احلملة يحتمل 

من حيث الوقت، واملال، واملتطوعني، تنفيذ وسائل 
االتصال بالناخبني التي تناسب أهدافه. وفي حال 

لم تتوافر لديه املوارد الكافية، ما إذا كان في وضع 
يسمح له بجمع هذه املوارد أو استقطابها.

يتمثل هذا القسم في مساعدة املشاركني على 
فهم أهمية اختيار تقنيات االتصال بالناخبني 
التي حتقق نتائج هادفة  بالنسبة إلى احلملة، 

والتي ميكن تنفيذها بفعالية ومبا يكفي من 
املوارد. وال بد من حث املشاركني على التفكير 

في هذه التقنيات على نحو استراتيجي فال 
يقومون باألمر تلقائيناً باعتبار أنه ميثل الطريقة 

التي لطاملا اعتمدوها.
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أطلب إلى املشاركني العودة إلى )أو البقاء ضمن( 
مجموعاتهم. إضمن حصول كل مجموعة على 

ورقة عرض نظيفة وقلم تأشير.

أطلب إلى اجملموعات رسم عمودين على ورقة 
العرض. 

في العمود األول، يفترض باملشاركني أن يدوّنوا 5-3 
وسائل لالتصال بالناخبني التي سيستخدمها 
فريق احلملة أو احلزب السياسي في االنتخابات 

القادمة. ويجب أن ترتكز خياراتهم على تقييم هذه 
النشاطات التي أجروها في التمرين السابق.

في العمود الثاني، يجب أن يدوّن املشاركون مع أي 
من الناخبني املستهدفني )من الفئات »أ«، »ب«، »ج« 
أو »د« من عملية االستهداف اجلغرافي أو اجملموعات 

الدميوغرافية احملددة من عملية االستهداف 
الدميوغرافي( سيتواصلون باستخدام كل من 

الوسائل املعروضة. وّضح أنه من املمكن استخدام 
كل وسيلة ألكثر من مجموعة واحدة من الناخبني 
املستهدفني )ميكن استخدام الطواف للناخبني من 

الفئتني »أ« و«ب«، مثالً(.

أترك للمشاركني ضمن اجملموعات فرصة عرض 
استنتاجاتهم واسألهم أن يشرحوا سبب اتخاذهم 

هذه اخليارات.

خّصص 15 دقيقة للعمل اجلماعي و10 دقائق 
للعروض، واملعلومات املوجزة، واملناقشات.

جتارب 
املشاركني 
أو التمارين

+
تطبيق 
املعارف 
اجلديدة

25

لّقن املشاركني ضمن اجملموعات كيفية التفكير 
بقراراتهم في هذا التمرين والتمّسك بعملهم. 

في حال كنت ستقوم خالل التدريب بعرض 
القسم األخير املتعلق بوضع اخلطة لالتصال 

بالناخبني، سوف يستخدم املشاركون ما توصلوا 
إليه هنا في التمرين اخلاص بذلك القسم.

مالحظة: في حال أجرى املشاركون أيضاً 
مترين االستهداف اجلغرافي و/أو الدميوغرافي 

من الوحدة 3، قد تتوافر لديهم أرقام عن عدد 
الناخبني من الفئات »أ«، »ب« و«ج« الذين 

يستهدفونهم، كما قد تكون لديهم تقديرات 
معينة حول اجملموعات الدميوغرافية اخملتلفة. 

في حال توافرت هذه املعلومات لدى املشاركني، 
شّجعهم على تضمينها في عمود ثالث من 

هذا التمرين.

الوحدة 4: االتصال بالناخبني12-4



القسم 3 – جهود الطواف – 55 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

عرّف بجهود الطواف:

الطواف هو شكل من أشكال التواصل التنظيمي 
والشخصي بني فريق احلملة االنتخابية من جهة 

والناخبني املستهدفني من جهة أخرى. يقوم 
بالطواف عادةً املرشحون، وممثلو األحزاب السياسية 

واملتطّوعون، فيتجّولون من دارٍ إلى دار في منطقة ذات 
األولوية بهدف التحدث مع الناخبني عن االنتخابات. 

إشرح املزيد عن جهود الطواف من خالل التوّسع 
في النقاط املدرجة أدناه. ميكنك أن تعّد اجلدول 1 

الوارد في عمود املالحظة للمدرّب في وقٍت مسبق 
من هذا النقاش:

يعتبر الطواف من دارٍ إلى دار الطريقة األكثر تأثيراً 
ويحقق أكبر نسبة من العائدات من بني سائر 

أشكال االتصال األخرى بالناخبني. وهو يتمّيز بطابٍع 
شخصي جداً مقارنًة بغيره، ومن األرجح أن ميثّل 

جتربًة قّيمًة بالنسبة إلى فريق احلملة والناخب في 
آن. كذلك يسمح الطواف من دار إلى دار لفريق 

احلملة أو احلزب مبا يلي:

التحديد مبزيد من الدقة مناطق الدعم 
والتأكد من أن الناخبني قد سّجلوا أسماءهم 
للتصويت ومن األرجح أن يصّوتوا خالل اليوم 

االنتخابي
بناء أو تعزيز العالقة مع الناخبني )من الفئة 
»أ«( والناخبني املمكن إقناعهم )من الفئتني 

»ب« و«ج«(
التوضيح للناخبني أّن أعضاء فريق احلملة 
أو احلزب يعملون بجّد ونشاط، ويشاركون 

املواطنني همومهم
اختبار الرسالة واإلملام بشكٍل أفضل بالقضايا 

التي تهم الناخبني.

إشرح أّن الطواف يتّم بطريقتني:

الطواف بهدف استطالع اآلراء – مبوجب هذه 
الطريقة، يقصد احلزب السياسي أو املرشح 

الناخبني مباشرةً لالستعالم عن القضايا 
التي تثير اهتمامهم ومعرفة انطباعاتهم 
حيال احلزب. الطواف بهدف استطالع اآلراء 

يجري عادةً قبل االنتخابات بوقٍت طويل أو بني 
انتخاباٍت وأخرى.

عرض 
15املدرّب

يركّز هذا القسم على كيفية القيام بجهود 
الطواف، نظراً إلى أنه نشاط عالي التأثير بني 

التقنيات املعتمدة لالتصال بالناخبني.

ملساعدة املشاركني على تذكّر النقاط الرئيسية 
املتعلقة بجهود الطواف، وفهم سياق النشاط، 
ميكنك تدوين ما يلي على أوراق العرض في وقت 

مسبق:

اجلدول 1
الطواف:

طريقة االتصال بالناخبني األكثر قدرةً 
على التأثير

تقنية االتصال بالناخبني ذات الطابع 
الشخصي إلى أقصى حد

الطريقة األمثل لتحديد املناصرين 
الفعليني للحملة

بناء وتعزيز العالقات مع الناخبني
تقريب احلزب من املواطنني

توفير الفرصة للحملة لوضع الرسالة
في االختبار

.1
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الطواف بهدف اإلقناع أو الطواف االنتخابي 
– مبوجب هذه الطريقة، يقوم احلزب السياسي 

أو املرشحون بزيارة الناخبني احملليني إليصال 
رسالة احلملة وإقناع الناخبني بالتصويت.

ألغراض املناقشة التي جنريها في سياق هذا 
التدريب، سوف نكتفي بالتركيز على جهود الطواف 

االنتخابي أو الطواف بهدف اإلقناع.

إشرح للمشاركني أّن الطواف قد ميثّل طريقًة 
ساخنًة )عالية التأثير(، ولكنّه ميثّل أيضاً نشاطاً 

يتطّلب الكثير من التخطيط وعدد كبير من 
املتطوعني )جهد عال(.

إطرح على املشاركني السؤال التالي: إذا كان من 
املفترض بكم التنقل من دار إلى دار في مجتمعكم 

احمللي بهدف التحدث إلى الناخبني، ما هي أنواع 
املواد أو أشكال التحضير التي ستحتاجون إليها 

برأيكم؟

أدرج الئحًة بأفكار املشاركني على أوراق العرض. 
أوجز املعلومات على الالئحة ووّجه املشاركني نحو 
اإلجابات أدناه. )بإمكانك إعداد الئحة قصيرة على 
أوراق العرض في وقت مسبق(. للقيام بنشاطات 

الطواف، يحتاج فريق احلملة إلى ما يلي:

عدد كبير من املتطوعني - في دوٍل عدة، 
ال سيما في املناطق التي نشأت فيها 

الصراعات، يشعر الناخبون بارتياح أكبر، 
وبالتالي يستجيبون بشكٍل أفضل، في حال 
كان فرد واحد من فريق الطواف على األقل 

من العنصر النسائي.
نسخة عن قائمة الناخبني في املنطقة 

التي يتّم فيها الطواف )الئحة من الناخبني 
املسّجلني في املنطقة(.

خارطة للشارع أو خارطة حدود للمنطقة 
التي يتّم فيها الطواف

مواد إعالمية موجزة لتحضير املسؤولني 
عن الطواف على األسئلة الصعبة أو األكثر 

شيوعاً حول احلزب، املرشح، السياسات أو 
املواقف السياسية

منشورات احلزب أو احلملة وهي تتضمن 
معلومات االتصال

خالل شرحك عّما يحتاجه فريق احلملة لقيادة 
نشاطات الطواف، يإمكانك أن تبرز املالحظات 

التالية على أوراق العرض التي تكون قد دوّنتها 
في وقٍت مسبق:

اجلدول 2

للطواف، أنت بحاجة إلى:

1.   عدد كبير من املتطوعني
2.   قائمة الناخبني

3.   خرائط للمنطقة التي يتم فيها 
      الطواف

4.   مواد إعالمية موجزة
5.   منشورات احلملة

6.   بطاقات االتصال بالناخبني
7.   نص مكتوب للمتطوعني

8.   مواد ترويجية

.2
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استمارات جمع املعلومات املرجتعة أو آليات 
معينة  جلمع املعلومات حول طرق الدعم 

السياسي للناخبني والقضايا ذات األولوية، 
باإلضافة إلى التفاصيل املتعلقة بالناخبني 

الراغبني بالتطّوع أو تقدمي الهبات للحملة
نص للمسؤولني عن الطواف حتى يعرفوا ما 
يفترض بهم قوله للناخبني ونوع املعلومات 

التي يفترض بهم جمعها
شارات، قبعات، قمصان التي شيرت أو 

غيرها من أدوات احلملة التي توّضح ملن يقّدم 
املتطّوعون الدعم وتدعم اجلهود املبذولة إلبراز 

مميزات العالمة اخلاصة باحلملة )إن كان من 
اآلمن ارتداؤها بني العامة(.

إشرح النقاط التالية أيضاً:

يحقق الطواف نتيجًة أفضل إذا تولى تنفيذه 
شخصان يقوم أحدهما بالتحدث إلى الناخب 

فيما يعمد اآلخر إلى تدوين إجابة الناخب؛ بناًء 
على احلساسيات احمللية، من األفضل عادةً أن 

يكون أحدهما من العنصر النسائي مبا أّن األمر 
يبدو أقّل ترهيباً بالنسبة إلى الناخبني

ال بد من تلقني املسؤول عن الطواف عدم 
الدخول في خالٍف أو شجار مع الناخبني 

ومعاملتهم جميعاً بلياقة واالنسحاب بكل 
احترام إذا احتدم النقاش.

أطلب إلى املشاركني أن يفكّروا في ما سيقولونه 
عندما يصلون إلى منزل أحد الناخبني )الذين لن 

يكونوا على معرفة شخصية به على األرجح( 
ليطلبوا إليه أن يصّوت حلزبهم أو مرشحهم. كيف 

باإلمكان البدء في حديث من هذا النوع؟

بعد مناقشة أفكارهم بإيجاز، إشرح للمشاركني 
أنه من املهم تزويد املسؤولني عن الطواف بنص 

سليم حتى يكونوا على علم مبا يجدر بهم قوله، 
وحتى يوصل املسؤولني عن الطواف الرسالة 

نفسها إلى الناخبني.
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ناقش مع املشاركني العناصر التي تشكّل نصاً 
سليماً للطواف )استخدم اجلدول 1 من العمود 

اخلاص باملالحظة للناخب(:

إن إعداد نص مناسب للطواف يساعد في حتضير 
املتطّوعني على التعاطي مع الناخبني ويضمن 

أن ينجح الناشطون احلزبيون في إيصال الرسالة 
نفسها. من شأن النّص الذي تعّده أن:

يستغرق وقتاً قليالً
يستخدم لغًة بسيطًة أو يستعني بالصور من 

أجل التواصل بفعالية مع الناخبني
يسمح بإجراء محادثة من طرفني يتبنّي من 
خاللها أن احلزب أو املرشح لن يتناول الكالم 

فحسب بل سيصغي إلى الناخب أيضاً
يبدأ وينتهي بإعالن اسم احلزب أو املرشح 
بصوٍت عاٍل حتى يتذكر اجلميع أنك كنت 

موجوداً

أطلب إلى املشاركني استعراض أفكارهم حول ما 
سيبدو عليه نص الطواف، وما سيقولونه أثناء 
النشاط. شّجعهم على التفكير في األسئلة 

االستراتيجية التي يفترض بهم تناولها، مبا في ذلك:

هل ميانع الناخبون إن اقترب منهم ممثلو 
احلملة مباشرةً؟ في هذه احلال، ما الذي حتتاج 

إلى قوله أو فعله لتشعرهم باالرتياح؟
كيف يفّضل الناخبون أن تلقى عليهم 

التحية برأيك؟ ماذا يجدر بك أن تقول لهم؟
ما هو السؤال الذي حتتاج لطرحه على 

الناخبني؟ ما هي املعلومات التي حتتاجها أكثر 
من سواها )مثالً، القضايا األبرز،  النية في 

التصويت، سواء أكانوا مسّجلني أم ال( من أجل 
إعداد استراتيجية ناجحة للحملة واحلرص على 

التواصل بفعالية مع الناخبني املستهدفني؟
كيف ستأتي على ذكر رسالتك أو شعارك؟

بعد مناقشة هذه األسئلة لدقائق والتماس بعض 
اإلجابات، انطلق من أفكار املشاركني لتبدأ بكتابة 

نص افتراضي على أوراق العرض. وّجه املشاركني من 
أجل اعتماد بنية شبيهة بالبنية التالية )استخدم 

اجلدول 2 من عمود املالحظة للمدرّب(:

1.   التحية – كن مهذّباً
2.   التعريف عن الهوية – من نحن؟

عرض 
املدرّب 

 +
النقاشات، 
العصف 
الذهني 
والتفكير
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دوّن بعض التعليمات املوجزة عن خصائص نص 
الطواف على أوراق العرض:

اجلدول 1

من شأن نص الطواف أن:

5.   يستغرق وقتاً قليالً
6.   يتسم بالوضوح

7.  يسمح بإجراء محادثة من طرفني
8.   يبدأ وينتهي بإعالن اسم احلزب أو 

      املرشح

أثناء النقاش حول كيفية صياغة نص الطواف، 
استخدم البنية التالية ملساعدة املشاركني:

اجلدول 2

بنية نصوص الطواف

1.   التحية
2.   التعريف عن الهوية

3.   التعريف عن هدف الزيارة
4.   السؤال 1

5.   الرسالة
6.   السؤال 2

7.   الرسالة
8.  أي شيء آخر؟

9.   الهوية، الرسالة، واالتصال 
      بالناخبني

خالل النقاش الذي جتريه مع املشاركني حول 
الطواف، من املفيد أن تتحدث عن أهمية 

إعداد املتطوعني أو الناشطني احلزبيني الذين 
سيشاركون في هذا النشاط وتدريبهم. تعمد 

األحزاب واحلمالت عادةً إلى تدريب املسؤولني 
عن الطواف ليضمنوا متكنهم من التقنية 

املعتمدة، وحرصاً على أن يقوم اجلميع بإيصال 
الرسالة نفسها، وبحيث يعرفون جميعاً كيفية 
التعاطي مع األسئلة أو املشاكل التي قد تطرأ. 

يستلزم هذا التدريب عادةً ساعًة أو اثنتني وميكن 
قيادته على نحٍو شبيه بالتدريب اجلاري.
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3.   التعريف عن هدف الزيارة – لم نحن هنا؟
4.   السؤال 1- إطرح على الناخب سؤاالً عن 

      االنتخابات، عن القضايا التي تهمه أو ذات 
      األولوية، كسبيل للمباشرة في احلديث.
5.   الرسالة – أربط رسالة احلزب أو املرّشح 

      بالقضايا التي تهّم الناخب.
6.   السؤال 2 – إطرح على الناخب سؤاالً  

      آخر عن االنتخابات، ما إذا كان ينوي 
      التصويت وكيف، أو عّما يعتبره مهماً.
7.   الرسالة – عزّز رسالة احلزب أو املرّشح

8.   أي شيء آخر؟ - إسأل الناخب ما إذا كانت 
      لديه أي تصريحات أو أشياء يودّ قولها

9.   الهوية، الرسالة، واالتصال بالناخبني – 
      مرةً بعد، ذكّر الناخب بحزبك أو مرشحك، 

      ما حتاول حتقيقه من خالل االنتخابات، 
      وكيف ميكنهم االتصال بك ملزيد من 

      املعلومات أو للمشاركة.

3

أطلب إلى املشاركني العمل ضمن فريقهم وكتابة 
نص للطواف االنتخابي أو الطواف بهدف اإلقناع 

لالنتخابات القادمة. خّصص 15 دقيقة لهذا 
النشاط.

بعد انتهاء املشاركني من إعداد املسودة، أطلب إلى 
كل مجموعة اختيار شخصني ألداء دور املسؤولني 
عن الطواف. وسيقوم هذان املشاركان على وضع 
النص في االختبار أمام سائر املشاركني مع ناخب 

من الفئة »أ« أو »ب« أو »ج«.

قم مبناقشة موجزة وبشرح للنصوص بعد أن تقّدم 
كل مجموعة ما أعّدت. أعط املشاركني الفرصة 

لتقدمي امللعومات املرجتعة البناءة حول ما جنح وما 
لم ينجح قبل أن تعرض ما لديك من معلومات 

كمدرّب. أحرص على تسليط الضوء على اجلوانب 
اإليجابية لعمل كل مجموعة.

تطبيق 
معارف 
جديدة
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إمنح كل مجموعة ثالث دقائق ال أكثر الختبار 
النصوص من أجل إعادة التشديد على النقطة 

التي تفيد أن على نص الطواف أن يكون 
مختصراً. ميكن أن يؤدي دور الناخب إما أحد 

املشاركني من مجموعة أخرى أو املدرّب نفسه. 
في حال تولّى أحد املشاركني أداء هذا الدور، 

أهمس في أذنه ما إذا كان سيؤدي دور ناخب من 
الفئة »أ« أو »ب« أو »ج« من دون أن يسمعك 

املسؤول عن الطواف. فمن شأن ذلك أن يوجهه 
إلى مدى اعتماد احلماسة أو احلذر حيال رسالة 

املسؤولني عن الطواف.

قد يشعر بعض املشاركني برهبة الوقوف أمام 
غرفة تغّص بالزمالء ومتثيل النص، لذلك، ال 

تتردد بالبوح بعبارات مشّجعة واحرص على إبراز 
اجلوانب اإليجابية من عملهم خالل جلسة تقدمي 

املعلومات املرجتعة. نّوه بشكل خاص بجهود 
اجملموعة التي وافقت على تقدمي عرضها أوالً.
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القسم 4- متابعة نتائج عملية االتصال بالناخبني – 15 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

عرّف املشاركني على مفهوم تسجيل نتائج عملية 
االتصال بالناخبني واشرح أهميتها:

طوال فترة عملك الناشط واملثير للتحديات في آٍن، 
وفي إطار تواصلك املباشر مع الناخبني، ال بد من أن 

تتابع ما يقوله الناخبون لك. ومن أجمل ما يوّفره 
التواصل املباشر مع الناخبني، أنه يتيح لك في 

أغلب األحيان الدخول في محادثة بني طرفني بحيث 
ال توصل رسالتك إلى الناخبني فحسب، بل يكون 

مبقدورهم أيضاً أن يخبروك عن رأيهم بالرسالة، 
وبك كمرّشح، وبحزبك وباملسائل التي تهّمهم. 

وتعتبر هذه املعلومات قّيمًة للغاية بالنسبة إلى 
احلمالت االنتخابية. ولكن لالستفادة منها، ال بد من 

متابعتها واالنتباه ملا حتاول إعالمك به.

أطلب إلى املشاركني معاينة النموذج عن بطاقة 
االتصال بالناخبني على أوراق العرض. إشرح لهم أنه 
من املمكن استخدام هذه البطاقة النموذجية جلمع 

املعلومات حول ما يسمعه الناشطون في احلملة، 
واملرشحون، واملتطّوعون، من جانب الناخبني خالل 

جهود الطواف، واالجتماعات احمللية، أو أي تفاعل 
بني فريق احلملة والناخبني. كما أنها قد تفيد في 

مساعدة احلملة على جمع املزيد من املعلومات 
حول املناصرين واملناصرين احملتملني، وهي معلومات 
مفيدة على املدى القصير وعلى املدى الطويل أيضاً.

إشرح للمشاركني أن هذه االستمارات من شأنها 
أيضاً أن تستخدم في حتديد املتطوعني احملتملني 
وحتديد من يقدر على تقدمي الدعم املالي أو املادي 

للحملة، ومتابعة القضايا ذات األولوية بني الناخبني 
املستهدفني.

حاول ان تستعرض بنود املعلومات الواردة على 
البطاقة من دون أن تسهب في الشرح، بل اكتف 

بذكر سبب إدراجها في البطاقة.

أطلب إلى املشاركني أن يفكروا في األنواع األخرى 
من املعلومات التي قد يحتاجونها لبناء عالقة مع 

الناخبني، واالقتراحات األخرى التي قد تتوافر لديهم 
الستخدام هذه املعلومات. أطلب إليهم التوّسع 

في أفكارهم. وعّدل في البطاقة النموذجية 
لتضمني اقتراحاتهم فيها.

عرض 
املدرّب 

 +
النقاشات، 
العصف 
الذهني 
والتفكير
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يتمثل الهدف من هذه اجللسة املوجزة في 
مساعدة املشاركني على فهم أهمية جمع 

املعلومات حول الناخبني وآرائهم، وأّن على هذه 
العملية  أن تتّم على نحٍو منظم ومدروس. 

فإّن حث املتطوعني أو الناشطني احلزبيني على 
رفع تقارير باستنتاجاتهم وانطباعاتهم من 

دون اعتماد بنية واضحة أو معيارية من شأنه 
أن يؤدي إلى سوء فهم أو تفسير ملا يدلي به 
الناخبون. لهذا السبب، يتعني على احلزب أو 
فريق احلملة إعداد استمارة موّحدة وتدريب 

املتطوعني على كيفية استخدامها.

أعّد النموذج عن بطاقة االتصال بالناخب على 
أوراق العرض في وقٍت مسبق:

بطاقة منوذجية لالتصال بالناخب

اسم الناخب: ـــــــــــــــــــــــــ
العنوان: ــــــــــــــــــــــــــــــ
الدائرة االنتخابية: ــــــــــــــــــــ
الهاتف: ــــــــــــــــــــــــــــــ
البريد إلكتروني: ــــــــــــــــــــــ
االنتماء احلزبي: ــــــــــــــــــــــــ

مسجل للتصويت؟        نعم        كال
ينوي التصويت:              نعم        كال

معلومات التصويت:     1     2     3     4     5     ر     ل

يحتاج:                              يدعم احلملة من خالل:
مزيداً من املعلومات             التطّوع

ورقة االقتراع الغيابي           الطواف 
نقليات إلى مركز االقتراع     حث الناخبني على  

                                           التصويت
رعاية الطفل خالل 

اليوم االنتخابي                    تقدمي هبة

املزيد من املعلومات/ القضايا: ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاتيح اإلجابة عن السؤال حول النية في التصويت:
1= مناصر، 2= مّيال للمرّشح، 3= متردّد، 
4= مّيال للخصم، 5= مناصر للخصم، 

ر= رفض اإلجابة، ل= ليس في املنزل
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متى تنتهي من تعديل النموذج لتضمينه اقتراحات 
املشاركني، إشرح اّن املعلومات، بعد جمعها، تنقل 
إلى مركز احلملة حيث يتم إدخالها ومتابعتها في 
قاعدة بيانات املعلومات اخلاصة بالناخبني. في حال 

قام فريق احلملة بجمع هذه املعلومات ومراقبتها 
بفعالية، فال بد من أن متثّل خارطًة واضحًة تشيره 
إلى املكان الذي يتوقع منه احلزب أو املرشح تلقي 

الدعم خالل اليوم االنتخابي وإلى مكان تركّز جهود 
احلملة.

خالل هذا النقاش قد يطرح بعض املشاركني 
مخاوف من عدم ارتياح الناخبني أو تردّدهم في 

الكشف عن بعض املعلومات، ال سيما اآلراء 
السياسية. وهو ألمر شائع، ال سيما في حاالت 
انتشار العنف أو النزاع السياسي، أو في حاالت 

ارتفاع مستوى الشكوك حول احلالة السياسية. 
عالج هذه النقطة بطمأنة املشاركني أن هذه 

اخملاوف في محّلها، ولكن األهم هو كيفية طرح 
األسئلة والنزاهة التي على املشارك أن يبديها 

للناخب في ما يتعلق بحماية املعلومات املصرّح 
عنها وحسن استخدامها.

شّجع املشاركني على التفكير ملياً مبا يحتاجون 
ملعرفته وإيجاد األسلوب املناسب لطرح األسئلة 

حول هذه األمور من دون أن يشعروا الناخبني 
باالنزعاج. على سبيل املثال، في حال لم يرغب 

الناخبون بالكشف عن اسم املرّشح الذي ينوون 
التصويت له، ميكن للمشارك أن يسألهم عن 
القضايا التي تثير اهتمامهم أو عن احلزب أو 

املرشح الذي يعتقد أنه يقوم بأفضل مهمة في 
إطار العمل على هذه القضايا. 

ومن املهم أيضاً أن يوصل احلزب أو فريق احلملة 
الرسالة واالنطباع بأّن هذه املعلومات التي يجري 

جمعها تستخدم لتلبية حاجات املواطنني 
وأفكارهم وهمومهم على نحٍو أفضل وأنها لن 

تستخدم ألسباب غير تلك املتعلقة بعملية 
االتصال بالناخبني.
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القسم 5- حث الناخبني على التصويت والعقبات أمام التصويت )النسخة أ( – 40 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

عرّف املشاركني إلى مبدأ حث الناخبني على 
التصويت واشرح أن املصطلح يعني:

اجلهود النهائية التي يبذلها فريق احلملة ليضمن 
أّن جميع الناخبني الذين عبروا عن دعمهم 

للمرشح سوف يدلون بأصواتهم ملصلحته خالل 
اليوم االنتخابي. يعتبر حث الناخبني على التصويت 

عنصراً أساسياً من خطتك لالتصال بالناخبني. 

إشرح أن احلث على التصويت ميثل جميع النشاطات 
التي يجريها فريق احلملة في نهاية فترة احلملة 

وخالل اليوم االنتخابي من أجل ضمان حضور 
املناصرين إلى مكاتب االقتراع واإلدالء بأصواتهم.

شّدد على فكرة أنه في وقٍت تستهدف فيه جهود 
االتصال بالناخبني في األسابيع والشهور السابقة 

لالنتخابات بشكٍل أساسي الناخبني املترددين أو 
املمكن إقناعهم بسهولة، تستهدف عملية حث 
الناخبني على التصويت فقط الناخبني املناصرين 
أو الذين قدموا دعمهم للمرشح منذ مدة وجيزة. 

ولهذا السبب بالذات، يعتبر سجل متابعة عملية 
االتصال بالناخبني )والذي متت مناقشته في 

القسم السابق( مهماً للغاية في هذا املرحلة. 
فاحلملة التي ال تسّجل دعم الناخبني ال تستطيع 

متابعتهم فردياً، ما يعني أنها ال تقدر على االتصال 
بهم أو حشدهم للتصويت يوم االنتخابات.

إسأل املشاركني كيف تتم أنشطة حث الناخبني 
على التصويت برأيهم واسألهم عن أنواع 

النشاطات التي يعتبرونها أكثر فعالية من سواها. 
فكّر معهم في الئحة موجزة ودوّن أفكار املشاركني 

على أوراق العرض.

إشرح ما في القائمة بقولك إن التقنيات الفعلية 
املستخدمة من أجل حث الناخبني على التصويت 

ترتبط بالبيئة احمللية، القانون االنتخابي وثقافة 
احلملة، ولكن الوسائل النموذجية تتضّمن:

الطواف من دار إلى دار 
مراكز االتصاالت

الرسائل القصيرة والرسائل عبر األجهزة 
احملمولة

توزيع املواد اإلعالمية إلقناع الناخبني 
بالتصويت

عرض 
املدرّب 
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من املهم في هذا القسم أن تشّدد على أّن عدد 
الناخبني الذين يعلنون عن نيتهم في دعم احلزب 

أو املرشح غير مهم، املهم هو عدد الناخبني 
الذين يقومون بالتصويت له فعلياً )أي يقصدون 

مكاتب االقتراع يوم االنتخابات للتصويت للحزب 
أو املرشح(.

إضافًة إلى ذلك، أحرص على أن يفهم املشاركون 
أن جهود حث الناخبني على التصويت ال توّجه 

مطلقاً للناخبني جميعاً، ألن احلزب أو فريق 
احلملة يخاطر في حشد مناصري اخلصم 

بهذه الطريقة. يجب أن تستهدف نشاطات 
حث الناخبني على التصويت عمليات االتصال 

املباشرة مبناصري احلملة الفعليني فحسب.

خالل النقاش حول أنواع النشاطات األكثر 
فعاليًة، ال تنس أّن أنواع النشاطات التي 

تستخدم عادةً حلث الناخبني على التصويت هي 
نفسها أو شبيهة بتلك التي تستخدم لالتصال 

بالناخبني، وذلك من أجل حشدهم وإقناعهم 
بالتصويت خالل مدة احلملة االنتخابية. 

ولكن، إن الوسائل اخملتارة حلث الناخبني على 
التصويت تتمتع بالقدرة على التواصل مباشرةً 

وعلى الفور مع الناخبني من أجل التعامل مع 
التصويت كحاجة ملّحة، والتحقق ما إذا كانوا 

قد صّوتوا وإقناعهم بلطف وعلى نحٍو شخصي 
بالتصويت إن لم يقوموا بذلك بعد.
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أختم بقولك إّن حث الناخبني على التصويت يتمثّل 
في الضغط، ولكن بلطف وتهذيب، مبعنى حشد 
املناصرين وإقناعهم بأنه من الضروري أن يتكّبدوا 
عناء اإلدالء بصوتهم عندما تفتح أبواب االقتراع. 

وكلما كان االقتراع صعباً أو مزعجاً في منطقتك، 
كان من الصعب عليك أن تقنع الناخبني بأن الفكرة 

فكرة سديدة.

2

أطلب إلى املشاركني العودة إلى )أو البقاء ضمن( 
مجموعاتهم. إضمن حصول كل مجموعة على 

ورقة عرض نظيفة وقلم تأشير.

أطلب إلى املشاركني أن يفكّروا في بعض العقبات 
التي من األرجح أن يصادفها الناخبون يوم 

االنتخابات وكيف بإمكان احلزب أو املرشح معاجلتها 
أو تخطيها في جهوده املتمثّلة في حث الناخبني 

على  التصويت. استخدم األسئلة أدناه كأمثلة:

هل يحتاج مناصروك للنقليات أو املساعدة 
من أجل الوصول إلى مركز االقتراع؟

هل يحتاجون للمساعدة في العثور على 
مراكز االقتراع؟

هل حتتاج ألن تذكّرهم أي نوع من بطاقات 
الهوية الشخصية يجب أن يحضروا معهم؟
هل يحتاجون أحداً لينتبه لألوالد فيما يدلون 

بأصواتهم؟
هل من األرجح أن يختبروا أي نوع من الترهيب 
في مراكز االقتراع؟ أو هل من املمكن أن تكون 

عملية التصويت نفسها مثيرةً للترهيب أو 
مزعجًة في حال كان هناك حشود غفيرة أو 

صفوف انتظار طويلة؟
هل تسبب عملية تسجيل الناخبني أي ارتباك 

أو عقبات أمام الناخبني؟
هل تسبب قضايا األمية أي مشاكل للناخبني 

حتى يفهموا أين وكيف يصّوتون؟

أطلب إلى املشاركني ضمن اجملموعات كتابة 
أفكارهم على أوراق العرض. خّصص عشر دقائق 

لهذا النشاط.

أطلب إلى املشاركني ضمن اجملموعات استعراض 
استنتاجاتهم ولكل عقبة يدرجونها اسألهم 

كيف ميكن للحزب أو فريق احلملة معاجلة املسألة 
كجزء من جهود حث الناخبني على التصويت أو 

االتصال بالناخبني.

عرض 
املدرّب 

 +
النقاشات، 
العصف 
الذهني 
والتفكير
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عند مراجعة اللوائح في نهاية النشاط، 
اعتنم الفرصة للتشديد مرةً بعد على أنّه 

كلما استطاعت احلملة أن تتابع نتائج عملية 
االتصال بالناخبني، كانت جهود حث الناخبني 

على التصويت هادفًة وفعالة. ففي إطار احلملة 
اجلّيدة من حيث التنظيم، من املمكن حشد 

املناصرين وفقاً للمنطقة اجلغرافية، والشارع، 
والعائلة، واجلماعة، أو حتى اسم الفرد.
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بعد العروض، قم مبراجعة اللوائح، والتي من األرجح 
أن تشير إلى أن تنفيذ عمليات حث الناخبني على 

التصويت تتطلب الكثير من التحضير وعدداً 
كبيراً من املتطوعني يوم االنتخابات. شّدد على 

هذه النقطة واقترح أن أنشطة حث الناخبني على 
التصويت يجب أن تخضع للتخطيط في وقت 

مسبق، ال في نهاية احلملة.

الوحدة 4: االتصال بالناخبني22-4



القسم 5- حث الناخبني على التصويت والعقبات أمام التصويت )النسخة ب( – 15 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

عرّف املشاركني إلى مبدأ حث الناخبني على 
التصويت واشرح أن املصطلح يعني:

اجلهود النهائية التي يبذلها فريق احلملة ليضمن 
أّن جميع الناخبني الذين عبروا عن دعمهم 

للمرشح سوف يدلون بأصواتهم ملصلحته خالل 
اليوم االنتخابي. يعتبر حث الناخبني على التصويت 

عنصراً أساسياً من خطة االتصال بالناخبني. 

إشرح أن احلث على التصويت ميثل جميع النشاطات 
التي يجريها فريق احلملة في نهاية فترة احلملة 

وخالل اليوم االنتخابي من أجل ضمان حضور 
املناصرين إلى مكاتب االقتراع واإلدالء بأصواتهم.

شّدد على فكرة أنه في وقٍت تستهدف فيه جهود 
االتصال بالناخبني في األسابيع والشهور السابقة 

لالنتخابات بشكٍل أساسي الناخبني املترددين أو 
املمكن إقناعهم بسهولة، تستهدف عملية حث 
الناخبني على التصويت فقط الناخبني املناصرين 
أو الذين قدموا دعمهم للمرشح منذ مدة وجيزة. 

ولهذا السبب بالذات، يعتبر سجل متابعة عملية 
االتصال بالناخبني )والذي متت مناقشته في 

القسم السابق( مهماً للغاية في هذا املرحلة. 
فاحلملة التي ال تسّجل دعم الناخبني ال تستطيع 

متابعتهم فردياً، ما يعني أنها ال تقدر على االتصال 
بهم أو حشدهم للتصويت يوم االنتخابات.

إسأل املشاركني كيف تتم أنشطة حث الناخبني 
على التصويت برأيهم واسألهم عن أنواع 

النشاطات التي يعتبرونها أكثر فعالية من سواها. 
فكّر معهم في الئحة موجزة ودوّن أفكار املشاركني 

على أوراق العرض.

إشرح ما في القائمة بقولك إن التقنيات الفعلية 
املستخدمة من أجل حث الناخبني على التصويت 

ترتبط بالبيئة احمللية، القانون االنتخابي وثقافة 
احلملة، ولكن الوسائل النموذجية تتضّمن:

الطواف من دار إلى دار 
مراكز االتصاالت

الرسائل القصيرة والرسائل عبر األجهزة 
احملمولة

توزيع املواد اإلعالمية إلقناع الناخبني 
بالتصويت

عرض 
املدرّب 

 +
النقاشات، 
العصف 
الذهني 
والتفكير
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من املهم في هذا القسم أن تشّدد على أّن عدد 
الناخبني الذين يعلنون عن نيتهم في دعم احلزب 

أو املرشح غير مهم، املهم هو عدد الناخبني 
الذين يقومون بالتصويت له فعلياً )أي يقصدون 

مكاتب االقتراع يوم االنتخابات للتصويت للحزب 
أو املرشح(.

إضافًة إلى ذلك، أحرص على أن يفهم املشاركون 
أن جهود حث الناخبني على التصويت ال توّجه 

مطلقاً للناخبني جميعاً، ألن احلزب أو فريق 
احلملة يخاطر في حشد مناصري اخلصم 

بهذه الطريقة. يجب أن تستهدف نشاطات 
حث الناخبني على التصويت عمليات االتصال 

املباشرة مبناصري احلملة الفعليني فحسب.

خالل النقاش حول أنواع النشاطات األكثر 
فعاليًة، ال تنس أّن أنواع النشاطات التي 

تستخدم عادةً حلث الناخبني على التصويت هي 
نفسها أو شبيهة بتلك التي تستخدم لالتصال 

بالناخبني، وذلك من أجل حشدهم وإقناعهم 
بالتصويت خالل مدة احلملة االنتخابية. 

ولكن، إن الوسائل اخملتارة حلث الناخبني على 
التصويت تتمتع بالقدرة على التواصل مباشرةً 

وعلى الفور مع الناخبني من أجل التعامل مع 
التصويت كحاجة ملّحة، والتحقق ما إذا كانوا 

قد صّوتوا وإقناعهم بلطف وعلى نحٍو شخصي 
بالتصويت إن لم يقوموا بذلك بعد.
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أختم بقولك إّن حث الناخبني على التصويت يتمثّل 
في الضغط، ولكن بلطف وتهذيب، مبعنى حشد 
املناصرين وإقناعهم بأنه من الضروري أن يتكّبدوا 
عناء اإلدالء بصوتهم عندما تفتح أبواب االقتراع. 

وكلما كان االقتراع صعباً أو مزعجاً في منطقتك، 
كان من الصعب عليك أن تقنع الناخبني بأن الفكرة 

فكرة سديدة.

شّدد على أنّه كلما استطاعت احلملة أن تتابع 
نشاطات االتصال بالناخبني، كانت جهود حث 

الناخبني على التصويت هادفًة وفعالة. ففي إطار 
احلملة اجلّيدة من حيث التنظيم، من املمكن حشد 

املناصرين وفقاً للمنطقة اجلغرافية، والشارع، 
والعائلة، واجلماعة، أو حتى اسم الفرد.
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القسم 6- وضع خطة لالتصال بالناخبني )النسخة أ( – 65 دقيقة*

*مالحظة: إذا لم يتسّن لك الوقت الكافي لقيادة التدريب بالكامل، استعمل النسخة ب من القسم اخلاص بوضع خطة لالتصال

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

عرّف مبفهوم وضع خطة لالتصال بالناخبني من 
خالل شرح ما يلي:

قمت في هذه الوحدة بتحليل جميع العناصر 
التي حتتاجها من أجل تنفيذ عملية اتصال ناجحة 

بالناخبني. وآن لك أن جتمع كل هذه العناصر 
في خطة مركزية. فإّن نظام الشبكة املبّسط 

)كاجلدول مثالً( يسمح لك بجمع األبحاث واخلطط 
االستراتيجية التي قمت بها في عملك على 

عناصر االتصال بالناخبني اخلاصة بحملتك. 

وزّع على املشاركني نسخاً عن امللحق 1، منوذج عن 
خطة االتصال بالناخب. )إن لم تكن قادراً على توزيع 

النسخ، قم بعرض الصورة على شاشة عرض أو 
على اجلدار أو أبرزها على أوراق العرض.(

إشرح أن هذه اخلطة قد صّممت حلملة تتسم 
باألهداف والتحديات التالية )قد يكون من املفيد 

بالنسبة إلى املشاركني كتابة املعلومات على أوراق 
العرض(:

14000 ناخب من الفئة »أ« يتم االتصال بهم 
من خالل اللقاءات احمللية، وتوزيع النشرات 

واللوحات اإلعالنية
23000 ناخب من الفئة »ب« يتم االتصال 

بهم من خالل الطواف من دار إلى دار التماساً 
لألصوات، واللقاءات احمللية واللوحات اإلعالنية

12000 ناخب من الفئة »ج« يتم االتصال 
بهم من خالل الطواف من دار إلى دار التماساً 

لألصوات
تستهدف احلملة أيضاً 80 ألف ناخب للمرة 

األولى في البالد؛ 40 ألف من بينهم مشاركون 
بشكل ناشط في مواقع اإلعالم االجتماعي

املدة الرسمية للحملة 120 يوماً. ال تأخذ 
احلملة فترات استراحة أو أيام عطل في 

األعياد.

عرّف املشاركني إلى كل جانب من جوانب اخلطة. 
إسمح للمشاركني مبقاطعتك باألسئلة، عوضاً عن 

االنتظار حتى النهاية.

عرض 
15املدرّب

ال بد من القيام ببعض العمليات احلسابية  
لالطالع على خطة االتصال بالناخبني بأكبر قدر 

ممكن من الدقة، ولكن هذا النوع من احلسابات 
بسيط للغاية ولكنه يحدث فرقاً حقيقياً في 

متابعة التقدم وتأثير احلملة وإدارة املوارد بفعالية. 

شّجع املشاركني على استخدام اآلالت احلاسبة 
على هواتفهم اجلوالة إلمتام هذه العمليات 

احلسابية. إن لم يكن لديهم هواتف أو لم يتوافر 
تطبيق اآللة احلاسبة على هواتفهم، وزّع على 

املشاركني آالت حاسبة ليستخدموها خالل 
التدريب.

فيما تعرّف املشاركني على اخلطة النموذجية، 
من املهم أن تذكر أّن العمود اخلاص بـ«الكلفة 
املالية« يدرج املواد املرتبطة بكّل نشاط والتي 
ستكّلف املال، ولكنه ال يورد أي أرقام بشأنها. 
السبب هو ببساطة حماية نزاهة املعلومات 
الواردة في الدليل علماً أنها ستستخدم في 

بلدان مختلفة، بعمالت مختلفة، وأسعار 
محلية مختلفة. ولكن،  من املهم أن يعمد 

املشاركون إلى إدراج أرقام دقيقة في هذا 
العمود عند وضع خططهم اخلاصة، بحيث 

تكون احلملة واعيًة ملستوى املوارد التي عليها 
أن حتصل عليها وتعمل على إدارتها. من 

املمكن عدم القيام بذلك في التدريب نفسه مبا 
أنه من غير املرجح أن يكون املشاركون قادرين 
على إجراء هذا النوع من األبحاث خالل ورشة 

العمل ولكن ال بد من تشجيعهم على القيام 
بذلك كعمل إضافي بعد اجللسة.

كما قد يكون من املفيد إبالغ املشاركني أّن 
اخلطة الكاملة لالتصال بالناخبني يجب أن 

تتضّمن جزءاً منفصالً من أجل تنظيم عملية 
حث الناخبني على التصويت بحيث يستطيع 

فريق احلملة االستعداد ألنشطة حث الناخبني 
على التصويت ويبدأ بالتحّول إلى ممارسة هذه 

النشاطات مع اقتراب انتهاء فترة احلملة. ما 
من قسم منفصل خاص بحث الناخبني على 

التصويت في املواد املوزعة لهذا التدريب.
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2

أطلب إلى املشاركني العودة إلى )أو البقاء ضمن( 
مجموعاتهم. إضمن حصول كل مجموعة على 

استمارات خطة االتصال بالناخب )امللحق 2(، ورقة 
عرض نظيفة وقلم تأشير.

لّقن املشاركني كيفية وضع خطة لالتصال 
بالناخبني باستخدام هذه املواد والنتائج املستقاة 
من النشاط السابق الذي أجروه في هذه اجللسة، 

ال سيما التمرين في نهاية القسم 2 عندما 
عمدوا إلى اختيار تقنيات االتصال بالناخبني التي 

سيستخدمونها في حمالتهم وستستخدم لكل 
مجموعة مستهدفة من الناخبني.

زوّد املشاركني بأي معلومات يحتاجون إلى معرفتها 
حول مدة الفترة القانونية للحملة وأي أيام أو 

ساعات ال يسمح فيها ممارسة نشاطات احلملة أو 
ال تكون مقبولة من الناحية الثقافية.

إمنح اجملموعات 30 دقيقة إلمتام اخلطط وخّصص 
20 دقيقة لتتمكن اجملموعات من تقدمي خططها 

بإيجاز. إسمح للمشاركني تقدمي املعلومات املرجتعة 
لبعضهم البعض وقدم معلوماتك املرجتعة 

كمدرّب. في حال الحظت أي نواقص في خطط 
املشاركني، إمنحهم بعض الوقت الستكمال 

أبحاثهم وعنّي شخصاً واحداً وحّدد وقتاً محدداً 
لتسليم اخلطة النهائية.

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة 

 +
االستنتاجات 

والعبر 

املستخلصة
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سوف حتتاج ألن تعّد نسخاً عن امللحق 2، 
استمارة خطة االتصال بالناخبني للمشاركني 
في هذا التمرين. من املثالي إعداد نسخة لكل 

مشارك ولكن إن لم يكن األمر ممكناً نسخة 
لكل مجموعة أو فريق تفي بالغرض.

قد يجد بعض املشاركني صعوبًة في تقدير 
عدد ناخبيهم املستهدفني، ال سيما إن لم 

يعملوا على هذا النوع من املعلومات من قبل 
أو لم يشتغلوا على مترين استهداف الناخبني 

في الوحدة 3. إن لم يكن املشاركون على اطالع 
بهذه األرقام، أطلب إليهم تقدير عدد الناخبني 

في كل مجموعة وفّوضهم مبهمة البحث 
والتحقق من هذه األرقام بعد التدريب. عنّي 

شخصاً واحداً ومهلًة محددة للحصول على 
املعلومات.

من املهم أيضاً أن تكون على اطالع مبدة الفترة 
القانونية للحملة وأي أيام أو ساعات ال يسمح 

فيها ممارسة نشاطات احلملة أو ال تكون هذه 
النشاطات مقبولة من الناحية الثقافية، 

لتتمكن من إرشاد املشاركني في ما يتعلق بهذه 
العملية احلسابية.

خّصص الوقت الكافي للعمل اجلماعي والنقاش 
خالل هذا التمرين. فهو مبثابة فرصة مهمة تتاح 
للمشاركني من أجل ترسيخ كافة املعلومات من 

جلسة التدريب وتطبيقها على حمالتهم.
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القسم 6- وضع خطة لالتصال بالناخبني )النسخة ب( – 20 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

عرّف مبفهوم وضع خطة لالتصال بالناخبني من 
خالل شرح ما يلي: 

قمت في هذه الوحدة بتحليل جميع العناصر 
التي حتتاجها من أجل تنفيذ عملية اتصال ناجحة 

بالناخبني. ومن املهم أن جتمع هذه املعلومات مع 
بعضها البعض في وثيقة واحدة من أجل إعداد 

خطة شاملة حلملتك.

أكشف عن ورقة العرض التي أعددتها في وقٍت 
مسبق. إشرح أن الهدف منها يتمثل في جمع 
كافة املعلومات التي يحتاجونها لتنفيذ خطة 

االتصال بالناخبني والتفكير في ما يحتاجونه من 
أجل تنفيذ اخلطة.

إشرح كل عمود في اجلدول:

الوسيلة – وسائل االتصال بالناخبني التي 
اختارتها اجملموعات

الناخبون املستهدفون- أي محموعات من 
الناخبني تسعى لالتصال باستخدام كل وسيلة

العدد – تقدير عدد الناخبني الذين سيتم 
االتصال بهم باستخدام كل وسيلة

متى- متى جتري هذه النشاطات
املوارد – الئحة باملوارد التي يحتاجونها، 

كاملتطوعني، النشرات املعدة للتوزيع، الهواتف 
اجلوالة، وما إلى ذلك.

إسأل املشاركني إذا كانوا يفهمون املواضيع املدرجة 
في كل عمود وهدف اجلدول نفسه.

عرض 
املدرّب

5

أرسم اجلدول التالي على أوراق العرض في وقٍت 
مسبق:

2

أطلب إلى املشاركني العودة إلى )أو البقاء ضمن( 
مجموعاتهم. إضمن حصول كل مجموعة على 

ورقة عرض نظيفة وأقالم تأشير.

أطلب إلى املشاركني العودة إلى النشاط الذي 
قاموا به في نهاية القسم 2 حول التأثير مقابل 

اجلهد: تقييم وسائل االتصال بالناخبني حني 
أعدوا الئحة بوسائل االتصال بالناخبني التي 

سيستخدموها في احلملة والناخبني املستهدفني 
الذين سيصلون إليهم من خاللها. )قد يكون بعض 

املشاركني قد أضافوا موضوعاً ثالثاً يدرج عدد 
الناخبني املستهدفني.(

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة 

 +
االستنتاجات 

والعبر 
املستخلصة

15

قد يجد بعض املشاركني صعوبًة في تقدير 
عدد ناخبيهم املستهدفني، ال سيما إن لم 

يعملوا على هذا النوع من املعلومات من قبل 
أو لم يشتغلوا على مترين استهداف الناخبني 

في الوحدة 3. إن لم يكن املشاركون على اطالع 
بهذه األرقام، أطلب إليهم تقدير عدد الناخبني 

في كل مجموعة وفّوضهم مبهمة البحث 
والتحقق من هذه األرقام بعد التدريب. عنّي 

شخصاً واحداً ومهلًة محددة للحصول على 
املعلومات.

املوارد متى العدد الناخبون 
املستهدفون

الوسيلة
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أطلب إلى اجملموعات إعادة رسم اجلدول الذي 
شرحته على أوراق العرض وملء العواميد انطالقاً 

من النشاط الذي سبق أن قاموا به وبناًء على 
معرفتهم اخلاصة باحلملة االنتخابية.

إمنح اجملموعات عشر دقائق إلمتام اخلطط وخّصص 
خمس دقائق للمجموعات لعرضها وشرحها.

 

اخلامتة- 5 دقائق

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

خلّص اجللسة:

إن إدارة حملة ناجحة ليس رهناً باملوارد التي 
متلكها بل في استخدام هذه املوارد على نحو 

فعال واستراتيجي.

حتتاج إلى معرفة عدد األشخاص املتوقع أن 
يقدموا على التصويت وهوياتهم من أجل 

وضع هدف محدد لالنتخابات. لهذا السبب، 
نبحث عن توجهات في طريقة التصويت 

والبيئة االنتخابية.

حتتاج ألن حتدد ما يبدو عليه الفوز بالنسبة 
إلى حملتك حتى تعرف ما الذي تسعى إليه. 
عدد األصوات املنشودة هو عدد األصوات الذي 

حتتاجه لتحقيق الفوز.

ميثل كل من االستهداف اجلغرافي 
والدميوغرافي مقاربًة استراتيجيًة هامة. 

تتمثل جميعها في استخدام املوارد بحكمة، 
وإيصال الرسالة املناسبة إلى الناخبني 

املستهدفني املمكن إقناعهم.

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة 

 +
االستنتاجات 

والعبر 
املستخلصة

5

الوحدة 4: االتصال بالناخبني28-4



لة
سي

لو
ا

ور 
ه

جلم
ا

ف
هد

ست
امل

ور
ه

جلم
د ا

عد
دد 

 ع
ي

ال
جم

إ
ت

اال
ص

الت
ا

ت 
اال

ص
الت

د ا
عد

ة 
تر

لف
 )ا

ية
وم

لي
ا

 1
20

ن 
 م

ية
اب

خ
نت

اال
ماً(

يو

ى
مت

ية
ال

امل
ف 

لي
كا

لت
ا

ن 
ذي

 ال
ون

وع
ط

ملت
ا

م
ه

ج
تا

حت

ف
وا

ط
ال

ب«
«

23
00

0
ب 

خ
 نا

كل
2 ل

)4
60

00
=2

×2
30

00
(

38
4

)3
84

=1
20

÷4
60

00
(

ي 
 ف

ول
األ

ل 
صا

الت
ا

ى 
ول

األ
ني 

ست
 ال

ام
ألي

ا
ل 

صا
الت

؛ ا
لة

حم
لل

م 
أليا

ي ا
 ف

ي
ثان

ال
ة 

ير
خ

األ
ني 

ست
ال

لة
حم

لل

ني، 
خب

نا
 ال

مة
قائ

اد 
مو

ج 
تا

إن
ت 

با
ط

ملر
، ا

ف
وا

ط
ال

ني
وع

ط
مت

لل

م 
يو

 ال
ي

 ف
50

ق 
فر

ي 
 ف

ون
مل

يع
(

ني(
ثن

ن ا
م

ف
وا

ط
ال

ج«
«

12
00

0
ب 

خ
 نا

كل
2 ل

)2
40

00
=2

×1
20

00
(

20
0

)2
00

=1
20

÷2
40

00
(

ي 
 ف

ول
األ

ل 
صا

الت
ا

ى 
ول

األ
ني 

ست
 ال

ام
ألي

ا
ل 

صا
الت

؛ ا
لة

حم
لل

م 
أليا

ي ا
 ف

ي
ثان

ال
ة 

ير
خ

األ
ني 

ست
ال

لة
حم

لل

ني، 
خب

نا
 ال

مة
قائ

اد 
مو

ج 
تا

إن
ت 

با
ط

ملر
، ا

ف
وا

ط
ال

ني
وع

ط
مت

لل

م 
يو

 ال
ي

 ف
22

ق 
فر

ي 
 ف

ون
مل

يع
(

ني(
ثن

ن ا
م

ية
حملل

ت ا
ءا

قا
لل

ا
ة 

اد
)ق

 »
ب

و«
 »

»أ
ني 

مع
جملت

ن ا
 م

أي
لر

ا
)»

ب
و«

 »
»أ

10
0

1
 ÷

10
0(

اء 
لق

ل 
ك

2 ل
0

 5
ن 

 م
وع

جم
م

ل 
ك

2 ل
0 

ت=
اءا

لق
ء(

قا
ل

ي 
 ف

حد
 وا

اء
لق

ي 
 ف

وع
سب

األ
ة 

س
خلم

ع ا
بي

سا
األ

لة
حم

لل
ة 

ير
خ

األ

ى 
 إل

وة
دع

ال
اد 

ملو
 وا

اع
تم

ج
اال

ة، 
جي

روي
لت

ا
بر 

ك
 م

ت،
تا

الف
ال

اد 
مو

ت، 
صو

ال
ت

با
ط

ملر
 وا

لة
حلم

ا

اع
تم

ج
ل ا

ك
2 ل

29-4 الوحدة 4: االتصال بالناخبني



ة 
ني

ال
إلع

ت ا
حا

لو
ال

ق 
ط

نا
امل

ي 
ف

فة
هد

ست
امل

ب«
« 

« و
»أ

11
00

0
1

0
ن 

يرا
خ

األ
ن 

عا
بو

س
األ

لة
حم

لل
ت 

حا
لو

ر ال
جا

تئ
س

ا
م 

مي
ص

ة، ت
ني

عال
اإل

الن
إلع

ج ا
تا

وإن

0

ل 
ائ

س
ر و

عب
ة 

مل
حل

ا
ي

اع
تم

ج
اال

م 
ال

إلع
ا

ة 
مر

لل
ن 

بو
خ

نا
ال

ى
ول

األ
40

00
0

1
)3

34
 =

12
0 

÷ 
40

00
0(

ل 
عد

)م
م 

يو
 ال

ي
 ف

33
4

ي(
ط

س
و

لة
حلم

ة ا
مد

ة 
يل

ط
ى 

عل
ت 

وق
ال

ف 
لي

كا
، ت

ت
رن

نت
اإل

تر
يو

مب
ك

ال

0

ة 
دل

ع
امل

ة 
ال

س
لر

ا
ل 

س
ملر

ب ا
س

ح
يه

إل

ة 
مر

لل
ن 

بو
خ

نا
ال

ى
ول

األ
80

00
0

1
فر

وا
مت

ير 
غ

م 
يو

ل 
قب

ها 
سال

إر
 1

4 
بـ

ت 
ابا

خ
نت

اال
ً ما

يو

ني 
خب

نا
بال

ة 
ئم

قا
ى 

ول
األ

رة 
لم

ل
ل، 

صا
الت

ت ا
ما

لو
مع

و
ة 

اع
طب

م و
مي

ص
ت

ت، 
فا

غل
 امل

ة،
سال

لر
ا

بع
وا

ط
وال

ق 
ورا

األ

ع 
ض

لو
 1

00
ل 

خ
 دا

ئل
سا

لر
ا

ت
فا

غّل
امل

ت
را

ش
لن

ع ا
وزي

ت
أ«

«
14

00
0

1
 4

66
)4

66
 =

  3
0÷

 1
40

00
(

ة 
بع

ألر
ع ا

بي
سا

األ
لة

حم
لل

ة 
ير

خ
األ

ة 
اع

طب
م و

مي
ص

ت
ج 

تا
 إن

ت،
شرا

لن
ا

ل 
ج

ن أ
 م

ط
رائ

خل
ا

ت
شرا

لن
ع ا

وزي
ت

وم
لي

ي ا
 ف

30

ت 
اال

ص
الت

ا
ة 

في
ات

ه
ال

ني
خب

نا
ال

ب

ج«
و«

 »
ب

«
25

00
0

1
 4

17
)4

17
 =

 6
0 

÷ 
25

00
0(

ن 
تو

س
 ال

ام
ألي

ا
لة

حم
لل

ة 
ير

خ
األ

ت 
قا

وأو
ف 

وات
ه

ال
ج 

تا
 إن

ل،
صا

الت
ا

ني 
خب

نا
 ال

ح
وائ

ل
ب 

ج
ن ي

ذي
ال

م
ه

ل ب
صا

الت
ا

وم
لي

ي ا
 ف

20
-1

5

الوحدة 4: االتصال بالناخبني30-4



لة
سي

لو
ا

ور 
ه

جلم
ا

ف
هد

ست
امل

ور
ه

جلم
د ا

عد
دد 

 ع
ي

ال
جم

إ
ت

اال
ص

الت
ا

ت 
اال

ص
الت

د ا
عد

ية
وم

لي
ا

ى
مت

ية
ال

امل
ف 

لي
كا

لت
ا

ن 
ذي

 ال
ون

وع
ط

ملت
ا

م
ه

ج
تا

حت

31-4 الوحدة 4: االتصال بالناخبني



الوحدة 4: االتصال بالناخبني32-4

لة
سي

لو
ا

ور 
ه

جلم
ا

ف
هد

ست
امل

ور
ه

جلم
د ا

عد
دد 

 ع
ي

ال
جم

إ
ت

اال
ص

الت
ا

ت 
اال

ص
الت

د ا
عد

ية
وم

لي
ا

ى
مت

ية
ال

امل
ف 

لي
كا

لت
ا

ن 
ذي

 ال
ون

وع
ط

ملت
ا

م
ه

ج
تا

حت



لة
سي

لو
ا

ور 
ه

جلم
ا

ف
هد

ست
امل

ور
ه

جلم
د ا

عد
دد 

 ع
ي

ال
جم

إ
ت

اال
ص

الت
ا

ت 
اال

ص
الت

د ا
عد

ية
وم

لي
ا

ى
مت

ية
ال

امل
ف 

لي
كا

لت
ا

ن 
ذي

 ال
ون

وع
ط

ملت
ا

م
ه

ج
تا

حت

33-4 الوحدة 4: االتصال بالناخبني


