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 طيف الحلفاء : انشاءعمل ورقة

 

أين يجب وضع كل  ثم ناقشوا معاً  post – itعمل نسخ جديدة من العالقات الموجودة في الخريطة التكتيكية على الورق الالصق إ .1

 عالقة على الطيف

  المكان على الطيف الذي تعتقد أنه يمثل موقف هذا الشخص أو المجموعة أو المؤسسة من رؤيتك لحل المشكلةضع الورق الالصق في 

  استخدم المادة التدريبية لوصف أجزاء الطيف المختلفة بدءاً من حليف نشط وحليف غير نشط ومحايد وخصم غير نشط وانتهاَء بخصم

 نشط.

 

مراجعة ومناقشة الفئة  20

 المختارةالمستهدفة 

  راجع الفئة المستهدفة التي

تم اختيارها على الخريطة 

التكتيكية، هل ما يزال 

اإلعتقاد أن استهداف هذه 

 الفئة هو األفضل؟ هل يرون إحتماالت أخرى أفضل بناًء على المعلومات اإلضافية التي تّم استكشافها؟

 ها؟هل ترى اية احتماالت أخرى بناءا على المعلومات التي تم تحديد  

 

 قم بإلصاق  طيف الحلفاء الخاص بمجموعتكم والذي يحتوي على فئة مستهدفة تم تحديدها أمام الجميع
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   حلفاء ناشطون: •

 .اإلعتماد عليهم لمساعدتكأنت تؤمن بأنه يمكن بالفعل 

 ايجاد طرق الشراك حلفائك بشكل اكثر نشاطا للعمل معك باتجاه هدفك فان على تكتيكاتك-في هذه المساحه من الطيفإذا كان هدفك يقع 

 

 حلفاء غير ناشطين •
 ولكنهم ال يتحركون معنا وانت تعتقد أّن لديهم نفس االهتمام بحل المشكلة هم الناس الذين نشعر أنهم يميلون لدعمنا بسبب وجود نقاط التقاء 

 حلفاء ناشطينتكتيكات تعمل على رفع مستوى اهتمامهم ورغبتهم ليصبحوا 
 

 :محايدون •

 معين في المشكلة. يهم استثماردالمؤسسات الذين قد ال يعرفون المشكلة، وقد ال يعرفونك او يعرفون عن عملك، ال يوجد لو هؤالء هم األفراد،

موقع "الحلفاء غير الناشطين" قم باختبار تكتيكاتك  ىكلة او عن موقعك من أجل نقلهم الفان على تكتيكاتك ايجاد طرق إلخبارهم او تعليمهم عن المش-إذا كان هدفك يقع في هذه المساحه من الطيف

 للتاكد من عدم تحركك الى موقع خصمك.

  

 : خصوم غير ناشطين •

 م األفراد،و المؤسسات الذين تعتقد بان لديهم اهتمامات قد تعارض رؤيتك، قد يكون لديهم عالقات مع افراد يعارضونك بشكل نشط.هؤالء ه

 محايدينتحريكهم ليصبحوا تكتيكات تشكك هذه الفئة بموقفها وتزيد من تخوفهم من أنهم قد يكونوا على خطأ أو أّن موقفهم يكلفهم مخاطر في بعض األحيان، وبالتالي 

  :المعارضين النشطين •

 والموقع ، والتمويل ، والعالقات ....الخ(رضة موقعك )له صلة بالقوة، اهؤالء هم األفراد،و المؤسسات الذين لديهم استثمار كبير في مع

وضعهم في مأزق شديد، بحيث أن اي اجراء سيتخذونه ضدك سيكلفهم الكثير. وعليه، سيكون هدفك التكتيكي هو نقلهم  سيكون هوفان هدفك التكتيكي -إذا كان هدفك يقع في هذه المساحه من الطيف

 الى موقع " خصوم غير ناشطين.
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