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ز  يُعد طيف احللفاء١ أداة ملساعدتكم يف تنظيم أشخاص ومنظامت فيام يتعلق بقضيتكم ومحلتكم. وغالباً ما تركّ
مبادرات املدافعة عىل فئة مستهدفة واحدة أو أكثر لعمل املدافعة اخلاص هبا.

الفئة املستهدفة هي الشخص الذي هتدف احلملة إىل التأثري عليه.

يتمثل هدف مبادرة املدافعة، يف العديد من احلمالت، يف تقريب الفئة املستهدفة من موقف احلملة وإجراءاهتا. وغالباً 
ههم نحو املشاركة  ما يكون التغيري االجتامعي ممكناً من خالل ابتعاد األشخاص عن املعارضة النشطة حلملة ما، وتوجّ
ث تغيريات إضافية حتى اآلن بشأن قضية محلتكم (مثل تغيري سياسة أو تنفيذها)،  دُ الفعالة يف احلملة. وحتى إذا مل حتَ

فقد تكون محلة املدافعة اخلاصة بكم قد حققت نتائج كبرية يف دفع الناس إلبداء دعم أكرب، أو معارضة أقل، 
. لقضيتكم

احللفاء طيف 

العثور عليها  ١٩٦٥ ويمكن   ،(Quadrangle Books) الزوايا رباعية  دليل إلجراء مبارش، كتب  أوبنهايمر وجورج اليكي،  مارتن  "طيف احللفاء" األصلية من  أداة  تأيت   ١

.(www.trainingforchange.org) التغيري"  "التدريب من أجل  عىل 
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"ورقة عمل مقياس التغيري لِطَيف احللفاء" هو قياس التغيريات يف مواقف الفئات املستهدفة للمدافعة  وإن الغرض من 
يف انطالق محلتكم ويف مجيع مراحلها ويف هنايتها. وقد تم تصميم هذه األداة ملساعدتكم يف توثيق هذا التغيري يف 

املواقف بشكل منهجي، ولربط أنشطة محلتكم بتلك التغيريات، ووضع اسرتاتيجيات بناءً عىل تلك الدروس.

وقد تم تصميم هذه األداة لتتبّع فئة مستهدفة واحدة بمرور الوقت. إذا كنتم تقومون بتتبّع أكثر من فئة مستهدفة 
تتبّعها. واحدة، فإننا نويص باستخدام ورقة عمل منفصلة لكل فئة مستهدفة يتم 

مواد منهجية تقييم املدافعة ومواد  تُعترب ورقة العمل هذه أداة قائمة بذاهتا، ولكن يتم حتسينها بشكل كبري من خالل 
أوسع حول طيف احللفاء. 

التابعة للتكتيكات اجلديدة. أداة رسم اخلرائط التكتيكية عىل اإلنرتنت  ويمكن أيضاً استخدام هذه األداة بالتنسيق مع 

ماً كمجموعة من أعضاء احلملة خالل املراحل األربع املضمنة يف  الستخدام ورقة العمل هذه، يُرجى امليضّ قدُ
الصفحات التالية. ويف هناية ورقة العمل هذه، تم تضمني مثال عىل أوراق عمل مكتملة الطالعكم.

https://tmt.newtactics.org/

https://tmt.newtactics.org/
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يف هذه املرحلة، ينبغي أن تفكروا 
يف مكان الفئة املستهدفة عىل 

"طيف احللفاء"، بناءً عىل ما تعرفه 

محلتكم مسبقاً حول تلك الفئة 
املستهدفة، وتشريوا إىل ذلك 

املكان عىل خمطط "طيف احللفاء" 
أدناه.

يوجد داخل املربعات يف هذه 
الصفحة بعض اإلرشادات حول 

كيفية تصنيف فئتكم املستهدفة 
عىل طيف احللفاء يف "مرحلة 

التعيني املبدئي ملوقع الفئة 
املستهدفة". ويف املرحلة التالية، 

سوف جتمعون أدلة من أجل جعل 
التعيني املبدئي للموقع أكثر دقة.

الفئة املستهدفة: 

املستهدفة ملساعدتكم. الفئة  بالفعل االعتامد عىل هذه  أنكم تستطيعون  تعتقدون  حلفاء نشطون: 

حلفاء غري نشطني: تعتقدون أن هذه الفئة املستهدفة تشاطركم نفس االهتامم أو االستثامر أو 
احلاجة إىل حل املشكلة؛ وأهنم قد يكونون عىل وشك االتفاق معكم حول الرؤية التي تسرتشد هبا 

مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

 هلا مبادرة  حمايدون: أنتم تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة ال يعرفون عن املشكلة التي تتصدّ
املدافعة اخلاصة بكم؛ أو ال يعرفون عن محلتكم وعملكم؛ أو ال يوجد لدهيم استثامر معني يف 

املشكلة.

معارضني غري نشطني: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيم بعض املصالح التي تتعارض مع 
الرؤية التي تسرتشد هبا مبادرة املدافعة اخلاصة بكم، أو قد تكون لدهيم عالقات مع أشخاص 

يعارضون بنشاط مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

معارضون نشطون: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيا استثامر يف معارضة مبادرة املدافعة 
اخلاصة بكم أو توصياتكم ملعاجلة املشكلة.

املرحلة األوىل: التعيني املبدئي ملوقع الفئة املستهدفة

الفئات املستهدفة يف محلتكم لتقييمها عىل طيف احللفاء عني موقع 
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لوا خطتكم أدناه. انظروا يف  ، خطِّطوا لكيف ستعرفون أين ستكون الفئة املستهدفة فعلياً عىل طيف احللفاء وسجِّ أوالً
التالية: أنواع األدلة 

حف • الصُ
• وسائل التواصل االجتامعي

• عالقات مشرتكة
• اتصال مبارش بالفئة املستهدفة (فقط إذا مل يرضّ ذلك بمبادرة املدافعة اخلاصة بكم، انظر تقييم املدافعة ومبدأ 

"ال رضر وال رضار")

فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء: التالية ملعرفة مكان  سنتخذ اخلطوات 

•١

•٢

•٣

املستهدفة ملساعدتكم. الفئة  بالفعل االعتامد عىل هذه  أنكم تستطيعون  تعتقدون  حلفاء نشطون: 

حلفاء غري نشطني: تعتقدون أن هذه الفئة املستهدفة تشاطركم نفس االهتامم أو االستثامر أو 
احلاجة إىل حل املشكلة؛ وأهنم قد يكونون عىل وشك االتفاق معكم حول الرؤية التي تسرتشد هبا 

مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

 هلا مبادرة  حمايدون: أنتم تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة ال يعرفون عن املشكلة التي تتصدّ
املدافعة اخلاصة بكم؛ أو ال يعرفون عن محلتكم وعملكم؛ أو ال يوجد لدهيم استثامر معني يف 

املشكلة.

معارضني غري نشطني: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيم بعض املصالح التي تتعارض مع 
الرؤية التي تسرتشد هبا مبادرة املدافعة اخلاصة بكم، أو قد تكون لدهيم عالقات مع أشخاص 

يعارضون بنشاط مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

معارضون نشطون: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيا استثامر يف معارضة مبادرة املدافعة 
اخلاصة بكم أو توصياتكم ملعاجلة املشكلة.

الفئة  بمجرد تعيني موقع 
املستهدفة يف املكان الذي 

تعتقدون أهنم يتواجدون فيه عىل 
ون  طيف احللفاء، سوف تتحدّ

هذه االفرتاضات اآلن 
لتعيني موقع  األدلة  وتستخدمون 

الفئة املستهدفة يف موقع أكثر دقة. 
وسيساعدكم ذلك يف معرفة 

املستهدفة  الفئة  املزيد عن 
للمدافعة اخلاصة بكم ومصادر 

بحملتكم. اخلاصة  املعرفة 

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية
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حليف نشط

حليف غري نشط

حمايد

معارض غري نشط

معارض نشط

أدناه: املعايري  فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء باستخدام  بتقييم موقع  سنقوم 

أدناه لوها  املعلومات وفقاً خلطتكم وسجِّ ثانياً، امجَعوا 

يشري الدليل إىل أي 
رشحية من طيف احللفاء

فئتنا بأن  سنعرف 
هم... إذا...املستهدفة 

اخلطوة 

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

الدليل
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موا طيف  ثالثاً، بناءً عىل األدلة اخلاصة بكم، ضعوا الفئة املستهدفة والتاريخ يف املوقع اجلديدي عىل الطيف (استخدِ
احللفاء الفارغ أدناه). من املحتمل أن تكون فئتكم املستهدفة قد بقيت يف نفس املوقع عىل الطيف، أو أهنا انتقلت إىل 

"طيف احللفاء األسايس" لكم  موقع خمتلف، اعتامداً عىل األدلة التي مجعتموها. يُعدّ هذا الطيف، بعد اختبار الفرضية، 
ويمثّل نقطة االنطالق بينام حتاولون نقل فئتكم املستهدفة إىل اليسار عىل الطيف.

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية
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رابعاً، وثِّقوا سبب نقل أي فئات مستهدفة، وما تعلمتموه من هذه العملية أدناه.

موا هذه املعلومات للنظر يف أي مراجعات لإلجراءات املخطط هلا حلملتكم. خامساً، استخدِ

طيف احللفاء األسايس
"طيف احللفاء األسايس" لكم ويمثّل نقطة االنطالق بينام حتاولون نقل يُعدّ هذا الطيف، بعد اختبار الفرضية، 

اليسار عىل الطيف.. فئتكم املستهدفة إىل 

إذا تم النقل، ملاذا؟

الدروس املستفادة
من هذه العملية:

املراجعات الالزمة:

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية
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بعد قيامكم بإنشاء "طيف احللفاء األسايس" اخلاص بكم، اختذوا إجراءً وتتبّعوا جمال إجراء املدافعة لكل فئة مستهدفة. 
أداة رسم اخلرائط التكتيكية عىل اإلنرتنت  وتم تضمني جدول أدناه لتيسري الرجوع إليه. ويمكنك أيضاً استخدام 

لتتبّعها من  نتائج إضافية  لتحديد  النجاح  النتائج ومؤرشات  ورقة عمل اختيار  انظروا أيضاً  التابعة للتكتيكات اجلديدة. 
للتكتيكات. محلتكم  تقييم  أجل 

تقع جماالت إجراء املدافعة عادةً يف أحد املجاالت األربعة التالية:
• بناء القدرات 

• البحث
• احلشد

• إرشاك صنّاع القرار

األفكارالتاريخ جمال إجراء املدافعة

https://tmt.newtactics.org/
https://tmt.newtactics.org/ https://tmt.newtactics.org/

املرحلة الثالثة: تتبّع جماالت إجراء املدافعة

https://tmt.newtactics.org/
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عىل فرتات منتظمة أثناء محلتكم و/ أو يف هناية محلتكم، يمكنكم تقييم مد تأثري جماالت إجراء املدافعة عىل موقع 
النتائج) فئتكم املستهدفة عىل طيف احللفاء. (انظر اىل دليل استخالص 

أوالً، خطِّطوا كيف ستعرفون أين ستكون فئتكم املستهدفة عىل طيف احللفاء يف هذه املرحلة. إذا أمكن، استخدموا 
ق من الطيف األسايس اخلاص بكم. وإذا كنتم بحاجة إىل تغيري خطتكم، قوموا  نفس اخلطة التي استخدمتموها للتحقّ

التالية: لوها أدناه) باستخدام أنواع األدلة  بإنشاء خطة جديدة (وسجِّ

حف • الصُ
• وسائل التواصل االجتامعي

• عالقات مشرتكة
• اتصال مبارش بالفئة املستهدفة (فقط إذا مل يرضّ ذلك بمبادرة املدافعة اخلاصة بكم)

فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء: التالية ملعرفة مكان  سنتخذ اخلطوات 

املرحلة الرابعة: تقييم التغيري وتوثيقه

•١

•٢

•٣

حليف نشط

حليف غري نشط

حمايد

معارض غري نشط

معارض نشط

فئتنا بأن  سنعرف 
هم... إذا...املستهدفة 
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أدناه لوها  املعلومات وفقاً خلطتكم وسجِّ ثانياً، امجَعوا 

موا طيف  ثالثاً، بناءً عىل األدلة اخلاصة بكم، ضعوا الفئة املستهدفة والتاريخ يف املوقع اجلديد عىل الطيف (استخدِ
م  اذ اإلجراء" ويمثّل التقدّ اذ إجراء، "طيف احللفاء ما بعد اختّ احللفاء الفارغ أدناه). يُعدّ هذا الطيف، بعد قيامكم باختّ

ز بينام حتاولون نقل فئتكم املستهدفة إىل اليسار عىل الطيف. املحرَ

يشري الدليل إىل أي 
رشحية من طيف احللفاء الدليلاخلطوة 

املرحلة الرابعة: تقييم التغيري وتوثيقه

١٠



رابعاً، قوموا بتوثيق تفسرياتكم لسبب انتقال الفئة املستهدفة، وما تعلمتموه من هذه العملية يف أحد اجلداول أدناه. 
للحصول عىل أسئلة لتسرتشد هبا محلتكم يف حتديد تفسريكم للتغيري. النتائج  دليل استخالص  انظروا 

ما هو التغيري الذي الحظتموه يف موقف الفئة املستهدفة؟ (ضعوا إشارة عىل خيار واحد)

تفسري الفئة املستهدفة للتغيري أو عدم تفسري الناشط للتغيري أو عدم التغيري
التغيري (إن كان مناسباً)

الدروس املستفادة

املرحلة الرابعة: تقييم التغيري وتوثيقه

التاريخ:
التاريخ:

تغيري سلبيال تغيريتغيري إجيايب

املستهدفة: الفئة 
املوقف احلايل:

السابق: املوقف 
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يف هذه املرحلة، ينبغي أن تفكروا 
يف مكان الفئة املستهدفة عىل 

ما تعرفه  "طيف احللفاء"، بناءً عىل 

الفئة  محلتكم مسبقاً حول تلك 
املستهدفة.

يوجد داخل املربعات يف هذه 
الصفحة بعض اإلرشادات حول 

املستهدفة  فئتكم  تصنيف  كيفية 
عىل طيف احللفاء يف "مرحلة 

الفئة  ملوقع  املبدئي  التعيني 
التالية،  املرحلة  املستهدفة". ويف 

سوف جتمعون أدلة من أجل جعل 
أكثر دقة. املبدئي للموقع  التعيني 

املثال األول املكتمل لورقة عمل مقياس التغيري لِطَيف احللفاء 
املرحلة األوىل: التعيني املبدئي ملوقع الفئة املستهدفة

الفئة املستهدفة: منظمة املجتمع املدين (أ. ب. ج.)

١٢

املستهدفة ملساعدتكم. الفئة  بالفعل االعتامد عىل هذه  أنكم تستطيعون  تعتقدون  حلفاء نشطون: 

حلفاء غري نشطني: تعتقدون أن هذه الفئة املستهدفة تشاطركم نفس االهتامم أو االستثامر أو 
احلاجة إىل حل املشكلة؛ وأهنم قد يكونون عىل وشك االتفاق معكم حول الرؤية التي تسرتشد هبا 

مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

 هلا مبادرة  حمايدون: أنتم تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة ال يعرفون عن املشكلة التي تتصدّ
املدافعة اخلاصة بكم؛ أو ال يعرفون عن محلتكم وعملكم؛ أو ال يوجد لدهيم استثامر معني يف 

املشكلة.

معارضني غري نشطني: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيم بعض املصالح التي تتعارض مع 
الرؤية التي تسرتشد هبا مبادرة املدافعة اخلاصة بكم، أو قد تكون لدهيم عالقات مع أشخاص 

يعارضون بنشاط مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

معارضون نشطون: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيا استثامر يف معارضة مبادرة املدافعة 
اخلاصة بكم أو توصياتكم ملعاجلة املشكلة.

منظمة املجتمع
املدين (أ. ب. ج.)

شطني
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عارض
امل
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لوا خطتكم أدناه. انظروا يف  ، خطِّطوا لكيف ستعرفون أين ستكون الفئة املستهدفة فعلياً عىل طيف احللفاء وسجِّ أوالً
التالية: أنواع األدلة 

حف • الصُ
• وسائل التواصل االجتامعي

• عالقات مشرتكة
• اتصال مبارش بالفئة املستهدفة (فقط إذا مل يرضّ ذلك بمبادرة املدافعة اخلاصة بكم، انظر تقييم املدافعة ومبدأ 

"ال رضر وال رضار")

فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء: التالية ملعرفة مكان  سنتخذ اخلطوات 

•١

•٢

•٣

املستهدفة  الفئة  جمرد تعيني موقع 
يف املكان الذي تعتقدون أهنم 

يتواجدون فيه عىل طيف احللفاء، 
ون هذه االفرتاضات  سوف تتحدّ

اآلن وتستخدمون األدلة لتعيني 
الفئة املستهدفة يف موقع  موقع 

أكثر دقة. وسيساعدكم ذلك يف 
املستهدفة  الفئة  املزيد عن  معرفة 
للمدافعة اخلاصة بكم ومصادر 

بحملتكم. اخلاصة  املعرفة 

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

إجراء مسح لوسائل التواصل االجتامعي – البحث عن تواجد منظمة املجتمع املدين (أ. ب. ج.) عىل وسائل التواصل االجتامعي. 
هتا بشأن قضيتنا. ذَ وإجراء مسح للبحث عن أي منشورات أو مشاركات حول موقف هذه املنظمة، أو اإلجراءات التي اختَّ

البحث عن عالقات مشرتكة مع منظمة (أ. ب. ج.) من خالل إجراء مسح لوسائل التواصل االجتامعي، وسؤال العالقات 
املشرتكة حول موقف منظمة (أ. ب. ج.) وإجراءاهتا بشأن قضيتنا.

(إذا كان االجتامع مع منظمة (أ. ب. ج.) ال يمثل خطراً عىل محلتنا أو أعضاء محلتنا)، سنقوم باستخدام عالقاتنا املشرتكة (من 
خالل مسح وسائل التواصل االجتامعي، أو العالقات األخر) لرتتيب لقاء مبارش مع ممثيل هذه املنظمة. يف هذا االجتامع، سنقوم 

بسؤال ممثيل هذه املنظمة عن موقفهم من قضيتنا. إذا كانوا يدعمون موقفنا، سنسأهلم عام إذا كانوا مهتمني الختاذ إجراء معنا.

١٣

املستهدفة ملساعدتكم. الفئة  بالفعل االعتامد عىل هذه  أنكم تستطيعون  تعتقدون  حلفاء نشطون: 

حلفاء غري نشطني: تعتقدون أن هذه الفئة املستهدفة تشاطركم نفس االهتامم أو االستثامر أو 
احلاجة إىل حل املشكلة؛ وأهنم قد يكونون عىل وشك االتفاق معكم حول الرؤية التي تسرتشد هبا 

مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

 هلا مبادرة  حمايدون: أنتم تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة ال يعرفون عن املشكلة التي تتصدّ
املدافعة اخلاصة بكم؛ أو ال يعرفون عن محلتكم وعملكم؛ أو ال يوجد لدهيم استثامر معني يف 

املشكلة.

معارضني غري نشطني: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيم بعض املصالح التي تتعارض مع 
الرؤية التي تسرتشد هبا مبادرة املدافعة اخلاصة بكم، أو قد تكون لدهيم عالقات مع أشخاص 

يعارضون بنشاط مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

معارضون نشطون: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيا استثامر يف معارضة مبادرة املدافعة 
اخلاصة بكم أو توصياتكم ملعاجلة املشكلة.



حليف نشط

حليف غري نشط

حمايد

معارض غري نشط

معارض نشط

أدناه: املعايري  فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء باستخدام  بتقييم موقع  سنقوم 

أدناه لوها  املعلومات وفقاً خلطتكم وسجِّ ثانياً، امجَعوا 

يشري الدليل إىل أي 
رشحية من طيف احللفاء

فئتنا بأن  سنعرف 
هم... إذا...املستهدفة 

اخلطوة 

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

الدليل

نحن نعلم أن منظمة (أ. ب. ج.) تعمل حالياً معنا، أو ترغب يف العمل معنا بشأن 
القضية. هذه 

نحن نعلم أن منظمة (أ. ب. ج.) قد اختذت موقفاً مماثالً بشأن هذه القضية، ولكنها 
ال تعمل معنا، أو ليست عىل استعداد للعمل معنا.

نحن نعلم أن منظمة (أ. ب. ج.) مل تتخذ موقفاً أو أي إجراء بشأن هذه القضية.

نحن نعلم أن منظمة (أ. ب. ج.) اختذت موقفاً معارضاً ملوقفنا احلايل بشأن هذه 
القضية يف املايض، لكنها ال تتخذ حالياً موقفاً علنياً مضاد ملوقفنا.

نرشت هذه املنظمة مشاركات دعامً ملوقف محلتنا ثالث مرات يف 
املاضية. الثالثة  نشطاألشهر  حليف 

١. إجراء مسح لوسائل  
     التواصل االجتامعي

٢. سؤال العالقات 
     املشرتكة

٣. لقاء مبارش
نشط حليف 

حليف غري نشط أو نشط
وجدنا عالقات مشرتكة من خالل إجراء مسح لوسائل التواصل 

االجتامعي، وتشري تلك العالقات إىل أن منظمة (أ. ب. ج.) تدعم 
موقفنا.

يف اللقاء املبارش مع منظمة (أ. ب. ج.)، أشار أحد املمثلني إىل 
موافقتهم عىل موقفنا، ويعتزمون االستمرار يف النرش دعامً ملوقفنا.

نحن نعلم أن منظمة (أ. ب. ج.) تتخذ حالياً موقفاً علنياً أو إجراءً معارضاً حلملتنا.

١٤



منظمة املجتمع املدين 
(أ. ب. ج.) 

٨ شباط/فرباير، ٢٠١٨

موا طيف  ثالثاً، بناءً عىل األدلة اخلاصة بكم، ضعوا الفئة املستهدفة والتاريخ يف املوقع اجلديد عىل الطيف (استخدِ
"طيف احللفاء األسايس" لكم ويمثّل نقطة االنطالق  احللفاء الفارغ أدناه). يُعدّ هذا الطيف، بعد اختبار الفرضية، 

بينام حتاولون نقل فئتكم املستهدفة إىل اليسار عىل الطيف.

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

١٥
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رابعاً، وثِّقوا سبب نقل أي فئات مستهدفة، وما تعلمتموه من هذه العملية أدناه.

موا هذه املعلومات للنظر يف أي مراجعات لإلجراءات املخطط هلا حلملتكم. خامساً، استخدِ

إذا تم النقل، ملاذا؟

الدروس املستفادة
من هذه العملية:

املراجعات الالزمة:

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

دليل عىل أن منظمة (أ. ب. ج.) قد نرشت مشاركة دعامً ملوقفنا يف األشهر الثالثة 
املاضية ووافقت عىل مواصلة القيام بذلك.

سوف نطلب من منظمة (أ. ب. ج.) االنضامم إلينا يف إجراءاتنا التكتيكية املخطط هلا، 
لزيادة إرشاكهم واحلفاظ عىل مشاركتهم كحليف نشط.

• كانت عملية التحقق هذه خطوة جيدة يف تطوير العالقة
• كانت نانيس أحد العالقات املشرتكة املفيدة، التي ساعدتنا عىل االقرتاب من إجراء 

   تعاون مع منظمة (أ. ب. ج.)
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احلشد: طلبنا من منظمة (أ. ب. ج.) مواصلة 
نرش مشاركاهتا لدعم موقفنا

١٠ آذار/مارس، 
٢٠١٨

نيسان/أبريل،   ٢٩
٢٠١٨

حزيران/يونيو،   ١٠
٢٠١٨

كانت منظمة (أ. ب. ج.) متحمسة ملواصلة 
الطريقة. دعمنا هبذه 

رفضت منظمة (أ. ب. ج.) مقابلة صناع القرار 
معنا.

حرضت منظمة (أ. ب. ج.) هذه الفعالية، 
واعتُرب وجودهم قيّامً من قبل محلتنا، ويبدو أن 

زت. عالقة محلتنا مع منظمة (أ. ب. ج.) قد تعزّ

احلشد: طلبنا من منظمة (أ. ب. ج.) حضور 
جمتمعية. فعالية 

احلشد: طلبنا من منظمة (أ. ب. ج.) أن 
ترافق محلتنا يف مقابلة صنّاع القرار بشأن هذه 

القضية.

بعد قيامكم بإنشاء "طيف احللفاء األسايس" اخلاص بكم، اختذوا إجراءً وتتبّعوا جمال إجراء املدافعة لكل فئة مستهدفة. 
أداة رسم اخلرائط التكتيكية عىل اإلنرتنت  وتم تضمني جدول أدناه لتيسري الرجوع إليه. ويمكنك أيضاً استخدام 

لتتبّعها من  نتائج إضافية  لتحديد  النجاح  النتائج ومؤرشات  ورقة عمل اختيار  انظروا أيضاً  التابعة للتكتيكات اجلديدة. 
للتكتيكات. محلتكم  تقييم  أجل 

تقع جماالت إجراء املدافعة عادةً يف أحد املجاالت األربعة التالية:
• بناء القدرات 

• البحث
• احلشد

• إرشاك صنّاع القرار

األفكارالتاريخ جمال إجراء املدافعة

https://tmt.newtactics.org/

https://tmt.newtactics.org/ https://tmt.newtactics.org/

املرحلة الثالثة: تتبّع جماالت إجراء املدافعة

https://tmt.newtactics.org/
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نرشت منظمة (أ. ب. ج.) مرتني عىل األقل يف األشهر الثالثة األخرية دعامً ملوقف 
محلتنا، أو اختذت إجراءات أخر لدعم محلتنا.

تتفق منظمة (أ. ب. ج.) مع موقف محلتنا، لكنها مل تنضم إىل إجراء احلملة.

ذكرت منظمة (أ. ب. ج.) أنه ليس لدهيم موقف حايل بشأن قضية محلتنا.

اختذت منظمة (أ. ب. ج.) مؤخراً موقفاً معارضاً ملوقفنا بشأن قضية محلتنا، ولكنها مل 
تتخذ إجراءً علنياً بشأن ذلك املوقف.

اختذت منظمة (أ. ب. ج.) موقفاً علنياً معارضاً ملوقف محلتنا (بام يف ذلك أي 
التواصل االجتامعي). مشاركات عىل وسائل 

عىل فرتات منتظمة أثناء محلتكم و/ أو يف هناية محلتكم، يمكنكم تقييم مد تأثري جماالت إجراء املدافعة عىل موقع 
النتائج) فئتكم املستهدفة عىل طيف احللفاء. (انظر اىل دليل استخالص 

أوالً، خطِّطوا كيف ستعرفون أين ستكون فئتكم املستهدفة عىل طيف احللفاء يف هذه املرحلة. إذا أمكن، استخدموا 
ق من الطيف األسايس اخلاص بكم. وإذا كنتم بحاجة إىل تغيري خطتكم، قوموا  نفس اخلطة التي استخدمتموها للتحقّ

التالية: لوها أدناه) باستخدام أنواع األدلة  بإنشاء خطة جديدة (وسجِّ

حف • الصُ
• وسائل التواصل االجتامعي

• عالقات مشرتكة
• اتصال مبارش بالفئة املستهدفة (فقط إذا مل يرضّ ذلك بمبادرة املدافعة اخلاصة بكم)

فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء: التالية ملعرفة مكان  سنتخذ اخلطوات 

املرحلة الرابعة: تقييم التغيري وتوثيقه

•١

•٢

•٣

حليف نشط

حليف غري نشط

حمايد

معارض غري نشط

معارض نشط

فئتنا بأن  سنعرف 
هم... املستهدفة 

إجراء مسح لوسائل التواصل االجتامعي – البحث عن مشاركات نرشهتا منظمة املجتمع املدين (أ. ب. ج.) عىل وسائل التواصل 
االجتامعي.

ترتيب لقاء مبارش مع ممثيل منظمة (أ. ب. ج.). يف هذا االجتامع، سنقوم بسؤال ممثيل منظمة (أ. ب. ج.) عن موقفهم من قضيتنا. إذا 
كانوا يدعمون موقفنا، سنسأهلم عامّ إذا كانوا مهتمني الختاذ إجراء معنا.

إذا...
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منظمة املجتمع املدين
(أ. ب. ج.) 

٢٩ أيار/مايو، ٢٠١٩

أدناه لوها  املعلومات وفقاً خلطتكم وسجِّ ثانياً، امجَعوا 

موا طيف  ثالثاً، بناءً عىل األدلة اخلاصة بكم، ضعوا الفئة املستهدفة والتاريخ يف املوقع اجلديد عىل الطيف (استخدِ
م  اذ اإلجراء" ويمثّل التقدّ اذ إجراء، "طيف احللفاء ما بعد اختّ احللفاء الفارغ أدناه). يُعدّ هذا الطيف، بعد قيامكم باختّ

ز بينام حتاولون نقل فئتكم املستهدفة إىل اليسار عىل الطيف. املحرَ

املرحلة الرابعة: تقييم التغيري وتوثيقه

يشري الدليل إىل أي 
رشحية من طيف احللفاء الدليلاخلطوة 

نرشت منظمة (أ. ب. ج.) عىل وسائل التواصل االجتامعي مخس 
نشطمرات يف األشهر الثالثة املاضية دعامً ملوقفنا. حليف 

١. إجراء مسح لوسائل  
     التواصل االجتامعي

٢. لقاء مبارش
حليف غري نشط أو نشط

ذكرت منظمة (أ. ب. ج.) أهنم يدعمون موقفنا ويريدون 
االستمرار يف النرش عىل وسائل التواصل االجتامعي دعامً ملوقفنا، 

القرار. لكنهم ليسوا مستعدين بعد للقاء مع صنّاع 
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رابعاً، قوموا بتوثيق تفسرياتكم لسبب انتقال الفئة املستهدفة، وما تعلمتموه من هذه العملية يف أحد اجلداول أدناه. 
للحصول عىل أسئلة لتسرتشد هبا محلتكم يف حتديد تفسريكم للتغيري. النتائج  دليل استخالص  انظروا 

ما هو التغيري الذي الحظتموه يف موقف الفئة املستهدفة؟ (ضعوا إشارة عىل خيار واحد)

تفسري الناشط للتغيري أو عدم التغيري

يُعترب "حليف نشط" أفضل موقع 
ألي فئة مستهدفة عىل الطيف، و(ال 

تغيري) هو أفضل نتيجة.

أدت تكتيكاتنا لبناء عالقة أقو إىل 
قدرتنا عىل إرشاك منظمة (أ. ب. 

ج.) بام يتجاوز دعمها عرب وسائل 
التواصل االجتامعي إىل حضورها 

الفعيل لبعض فعالياتنا. وتعترب محلتنا 
هذا تغيرياً إجيابياً.

هناك حاجة إىل تطوير أكرب للعالقة 
مع منظمة (أ. ب. ج.) قبل أن 
يكونوا قادرين وعىل استعداد 

لالنضامم إلينا يف إجراءات أكثر 
كثافة، مثل االنضامم إلينا للقاء 

صنّاع القرار.

تفسري الفئة املستهدفة للتغيري أو عدم 
التغيري (إن كان مناسباً)

ال متلك املنظمة املوارد الالزمة 
الستخدامها يف حشد أكثر كثافة، 

ولكنها تدعم عملنا وهي قادرة عىل 
مواصلة اختاذ إجراء باستخدام 
وجودها عىل وسائل التواصل 

االجتامعي وحضور الفعاليات من 
حني آلخر.

لقد اختذنا خطوات بطيئة لبناء عالقة 
قوية مع منظمة (أ. ب. ج.). وقد 

سمح هلم ذلك باالستمرار يف النرش 
دون الشعور بضغوط ال مربر هلا، 

وسمح لنا باالحتفاظ هبم كحليف 
نشط.

الدروس املستفادة

املرحلة الرابعة: تقييم التغيري وتوثيقه

منظمة املجتمع املدين (أ. ب. ج.) الفئة املستهدفة: 
حليف نشط ٢٩ أيار/مايو، ٢٠١٩املوقف احلايل:  التاريخ: 

٨ شباط/فرباير، ٢٠١٨ التاريخ:  حليف نشط السابق:  املوقف 

تغيري سلبيال تغيري٢تغيري إجيايب x

٢ "ال تغيري" هنا يعني فقط أن الفئة املستهدفة مل تنتقل إىل رشحية أخر عىل الطيف. ومع ذلك، يُعترب هذا يف بعض األحيان نتيجة إجيابية. إذ أن احلفاظ عىل حليف نشط يف نفس الرشحية، 

أو احلفاظ عىل معارض غري مبارش يف نفس الرشحية يُعترب يف بعض األحيان نجاحاً يف حد ذاته. إذا كان هذا ينطبق عىل فئتكم املستهدفة، فقوموا بتسجيله يف اجلدول أدناه. وأيضاً، إذا كان 
حليف نشط أكثر نشاطاً أو أقل نشاطاً، أو كان معارض نشط أكثر نشطاً أو أقل نشاطاً، نرجو أن ترشحوا تلك التغيريات الصغرية يف اجلدول أدناه.
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وزيرة الرتبية
والتعليم املحلية

املثال الثاين املكتمل لورقة عمل مقياس التغيري لِطَيف احللفاء 
املرحلة األوىل: التعيني املبدئي ملوقع الفئة املستهدفة

يف هذه املرحلة، ينبغي أن تفكروا يف 
مكان الفئة املستهدفة عىل "طيف 

احللفاء"، بناءً عىل ما تعرفه محلتكم 
مسبقاً حول تلك الفئة املستهدفة.

يوجد داخل املربعات يف هذه 
الصفحة بعض اإلرشادات حول 

كيفية تصنيف فئتكم املستهدفة عىل 
طيف احللفاء يف "مرحلة التعيني 

املبدئي ملوقع الفئة املستهدفة". ويف 
املرحلة التالية، سوف جتمعون أدلة 

من أجل جعل التعيني املبدئي 
للموقع أكثر دقة.

املحلية والتعليم  الرتبية  املستهدفة: وزيرة  الفئة 

٢١

املستهدفة ملساعدتكم. الفئة  بالفعل االعتامد عىل هذه  أنكم تستطيعون  تعتقدون  حلفاء نشطون: 

حلفاء غري نشطني: تعتقدون أن هذه الفئة املستهدفة تشاطركم نفس االهتامم أو االستثامر أو 
احلاجة إىل حل املشكلة؛ وأهنم قد يكونون عىل وشك االتفاق معكم حول الرؤية التي تسرتشد هبا 

مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

 هلا مبادرة  حمايدون: أنتم تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة ال يعرفون عن املشكلة التي تتصدّ
املدافعة اخلاصة بكم؛ أو ال يعرفون عن محلتكم وعملكم؛ أو ال يوجد لدهيم استثامر معني يف 

املشكلة.

معارضني غري نشطني: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيم بعض املصالح التي تتعارض مع 
الرؤية التي تسرتشد هبا مبادرة املدافعة اخلاصة بكم، أو قد تكون لدهيم عالقات مع أشخاص 

يعارضون بنشاط مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

معارضون نشطون: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيا استثامر يف معارضة مبادرة املدافعة 
اخلاصة بكم أو توصياتكم ملعاجلة املشكلة.

شطني
ني الن

عارض
امل

املعارضني غري النشطني

املحايدين

شطني
ري ن

ء غ
لفا

ح

حلفاء ناشطون طيف
احللفاء



لوا خطتكم أدناه. انظروا يف  ، خطِّطوا لكيف ستعرفون أين ستكون الفئة املستهدفة فعلياً عىل طيف احللفاء وسجِّ أوالً
التالية: أنواع األدلة 

حف • الصُ
• وسائل التواصل االجتامعي

• عالقات مشرتكة
• اتصال مبارش بالفئة املستهدفة (فقط إذا مل يرضّ ذلك بمبادرة املدافعة اخلاصة بكم، انظر تقييم املدافعة ومبدأ 

"ال رضر وال رضار")

فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء: التالية ملعرفة مكان  سنتخذ اخلطوات 

•١

•٢

•٣

الفئة  بمجرد تعيني موقع 
املستهدفة يف املكان الذي 

تعتقدون أهنم يتواجدون فيه عىل 
طيف احللفاء، سوف تتحدون 

هذه االفرتاضات اآلن وتستخدم 
الفئة  لتعيني موقع  األدلة 

املستهدفة يف موقع أكثر دقة. 
وسيساعدكم ذلك يف معرفة 

املستهدفة  الفئة  املزيد عن 
للمدافعة اخلاصة بكم ومصادر 

بحملتكم. اخلاصة  املعرفة 

إجراء مسح لألخبار ووسائل التواصل االجتامعي – إجراء بحث عن أي موقف معلن أو إجراء صادر عن وزيرة الرتبية 
محلتنا. بقضية  يتعلق  فيام  والتعليم 

ترتيب لقاء مع وزير الرتبية والتعليم من خالل القنوات احلكومية الرسمية (إذا كان االجتامع مع الوزيرة ال يشكل خطراً 
عىل محلتنا أو أعضاء احلملة). سنقوم بسؤال الوزيرة عن موقفها (املوقف الشخيص واملوقف الرسمي للوزارة) بشأن 

قضيتنا وما إذا كانت ستديل ببيان علني دعامً لقضيتنا، وماذا ستتعهد بالقيام به من أجل قضيتنا.

سنقوم بسؤال حلفائنا من مسؤويل احلكومة اآلخرين عن موقف وزيرة الرتبية والتعليم.

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

٢٢

املستهدفة ملساعدتكم. الفئة  بالفعل االعتامد عىل هذه  أنكم تستطيعون  تعتقدون  حلفاء نشطون: 

حلفاء غري نشطني: تعتقدون أن هذه الفئة املستهدفة تشاطركم نفس االهتامم أو االستثامر أو 
احلاجة إىل حل املشكلة؛ وأهنم قد يكونون عىل وشك االتفاق معكم حول الرؤية التي تسرتشد هبا 

مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

 هلا مبادرة  حمايدون: أنتم تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة ال يعرفون عن املشكلة التي تتصدّ
املدافعة اخلاصة بكم؛ أو ال يعرفون عن محلتكم وعملكم؛ أو ال يوجد لدهيم استثامر معني يف 

املشكلة.

معارضني غري نشطني: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيم بعض املصالح التي تتعارض مع 
الرؤية التي تسرتشد هبا مبادرة املدافعة اخلاصة بكم، أو قد تكون لدهيم عالقات مع أشخاص 

يعارضون بنشاط مبادرة املدافعة اخلاصة بكم.

معارضون نشطون: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيا استثامر يف معارضة مبادرة املدافعة 
اخلاصة بكم أو توصياتكم ملعاجلة املشكلة.



حليف نشط

حليف غري نشط

حمايد

معارض غري نشط

معارض نشط

أدناه: املعايري  فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء باستخدام  بتقييم موقع  سنقوم 

أدناه لوها  املعلومات وفقاً خلطتكم وسجِّ ثانياً، امجَعوا 

يشري الدليل إىل أي 
رشحية من طيف احللفاء

فئتنا بأن  سنعرف 
هم... إذا...املستهدفة 

اخلطوة 

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

الدليل

نحن نعلم أن وزيرة الرتبية والتعليم (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) اختذت موقفاً 
علنياً أو إجراءً بشأن هذه القضية، أو عىل استعداد للعمل معنا بشأن هذه القضية.

نحن نعلم أن وزيرة الرتبية والتعليم (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) اختذت موقفاً 
مشاهباً بشأن هذه القضية، لكنها ال تعمل معنا، أو ليست عىل استعداد للعمل معنا.

نحن نعلم أن وزيرة الرتبية والتعليم (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) مل تتخذ 
موقفاً أو أي إجراء بشأن هذه القضية.

نحن نعلم أن وزيرة الرتبية والتعليم (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) اختذت 
موقفاً معارضاً ملوقفنا احلايل بشأن هذه القضية يف املايض، لكنها ال تتخذ حالياً موقفاً 

ضدنا. علنياً 

ألقت وزيرة الرتبية والتعليم خطاباً منذ شهرين حول معارضتها 
محلتنا معارض نشطملوقف 

معارض نشط

معارض نشط

١. إجراء مسح لألخبار  
     ووسائل التواصل 

     االجتامعي

٢. اللقاء املبارش

٣. سؤال مسؤولني 
     حكوميني

رفضت وزيرة الرتبية والتعليم حتديد موعد للقاء محلتنا

أشار مسؤولون حكوميون بأن اخلطاب الذي تم إلقاؤه قبل 
شهرين، وكذلك التعليقات األخر التي أدلت هبا وزيرة الرتبية 

موقفنا. مع  تتعارض  والتعليم، 

نحن نعلم أن وزيرة الرتبية والتعليم (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) تتخذ 
حالياً موقفاً علنياً أو إجراءً معارضاً حلملتنا.
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وزيرة الرتبية
والتعليم املحلية

٨ شباط/فرباير، ٢٠١٨

موا طيف  ثالثاً، بناءً عىل األدلة اخلاصة بكم، ضعوا الفئة املستهدفة والتاريخ يف املوقع اجلديد عىل الطيف (استخدِ
"طيف احللفاء األسايس" لكم ويمثّل نقطة االنطالق  احللفاء الفارغ أدناه). يُعدّ هذا الطيف، بعد اختبار الفرضية، 

بينام حتاولون نقل فئتكم املستهدفة إىل اليسار عىل الطيف.

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

٢٤
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رابعاً، وثِّقوا سبب نقل أي فئات مستهدفة، وما تعلمتموه من هذه العملية أدناه.

موا هذه املعلومات للنظر يف أي مراجعات لإلجراءات املخطط هلا حلملتكم. خامساً، استخدِ

إذا تم النقل، ملاذا؟

الدروس املستفادة:

املراجعات الالزمة:

املرحلة الثانية: اختبار الفرضية

ت عن ذلك يف  اختذت وزيرة الرتبية والتعليم موقفاً علنياً ضد موقف محلتنا. وقد عربّ
خطاب وكذلك يف تعليقات شخصية ورفضها لقاء محلتنا.

اآلن وقد أصبحنا نعرف بشأن معارضة الوزيرة، سنغري تكتيكاتنا لتكون أقل تركيزاً عىل 
ز أكثر عىل حشد دعم احللفاء لبناء ضغط ملواجهة  إرشاك الوزيرة أو حشدها، لرتكّ

الوزيرة. موقف 

مل نكن ندرك معارضة الوزيرة ملوقف محلتنا. جيب أن نبقى عىل اطّالع حول مواقف 
العامة. الشخصيات 
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احلشد: تم تنظيم احتجاجات هتدف إىل تغيري 
قضيتنا بشأن  السياسة 

٥ أيار/مايو إىل ٢٠ 
أيار/مايو، ٢٠١٨

١٠ ترشين 
الثاين/نوفمرب، 

٢٠١٨

من هذا االحتجاج، اتّضح أنه كان هناك دعم 
لقضيتنا مجاهريي واضح 

أظهر هؤالء املتحدثون أن هناك دعامً واضحاً من 
لقضيتنا. بارزة  وشخصيات  اجلمهور 

احلشد: تم استضافت سلسلة من املتحدثني 
من شخصيات حملية بارزة تتحدث عن 

قضيتنا. حرض ٢٠٠ شخص.

بعد قيامكم بإنشاء "طيف احللفاء األسايس" اخلاص بكم، اختذوا إجراءً وتتبّعوا جمال إجراء املدافعة لكل فئة مستهدفة. 
أداة رسم اخلرائط التكتيكية عىل اإلنرتنت  وتم تضمني جدول أدناه لتيسري الرجوع إليه. ويمكنك أيضاً استخدام 

لتتبّعها من  نتائج إضافية  لتحديد  النجاح  النتائج ومؤرشات  ورقة عمل اختيار  انظروا أيضاً  التابعة للتكتيكات اجلديدة. 
للتكتيكات. محلتكم  تقييم  أجل 

تقع جماالت إجراء املدافعة عادةً يف أحد املجاالت األربعة التالية:
• بناء القدرات 

• البحث
• احلشد

• إرشاك صنّاع القرار

األفكارالتاريخ جمال  املدافعة

https://tmt.newtactics.org/

https://tmt.newtactics.org/ https://tmt.newtactics.org/

املرحلة الثالثة: تتبّع جماالت إجراء املدافعة

https://tmt.newtactics.org/
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ذت وزيرة الرتبية والتعليم (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) موقفاً علنياً  اختّ
بشأن قضية محلتنا، أو تعمل معنا بشأن هذه القضية.

تتفق وزيرة الرتبية والتعليم (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) مع موقف محلتنا، 
لكنها مل تنضم إىل إجراءات احلملة. 

حت وزيرة الرتبية والتعليم بأنه ليس لدهيا موقف حالياً (إما شخصياً أو بسبب  رصّ
الوزارة) بشأن قضية محلتنا. سياسة 

ذت وزيرة الرتبية والتعليم مؤخراً (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) موقفاً  اختّ
معارضاً ملوقفنا بشأن قضية محلتنا، لكنها مل تتخذ إجراءً علنياً بشأن ذلك املوقف.

ذت وزيرة الرتبية والتعليم (إما شخصياً أو بسبب سياسة الوزارة) موقفاً علنياً  اختّ
معارضاً حلملتنا (بام يف ذلك أي مشاركات عىل وسائل التواصل االجتامعي).

عىل فرتات منتظمة أثناء محلتكم و/ أو يف هناية محلتكم، يمكنكم تقييم مد تأثري جماالت إجراء املدافعة عىل موقع 
النتائج) فئتكم املستهدفة عىل طيف احللفاء. (انظر اىل دليل استخالص 

أوالً، خطِّطوا كيف ستعرفون أين ستكون فئتكم املستهدفة عىل طيف احللفاء يف هذه املرحلة. إذا أمكن، استخدموا 
ق من الطيف األسايس اخلاص بكم. وإذا كنتم بحاجة إىل تغيري خطتكم، قوموا  نفس اخلطة التي استخدمتموها للتحقّ

التالية: لوها أدناه) باستخدام أنواع األدلة  بإنشاء خطة جديدة (وسجِّ

حف • الصُ
• وسائل التواصل االجتامعي

• عالقات مشرتكة
• اتصال مبارش بالفئة املستهدفة (فقط إذا مل يرضّ ذلك بمبادرة املدافعة اخلاصة بكم)

فئتنا املستهدفة عىل طيف احللفاء: التالية ملعرفة مكان  سنتخذ اخلطوات 

املرحلة الرابعة: تقييم التغيري وتوثيقه

•١

•٢

•٣

حليف نشط

حليف غري نشط

حمايد

معارض غري نشط

معارض نشط

فئتنا بأن  سنعرف 
هم... املستهدفة 

إجراء مسح لألخبار ووسائل التواصل االجتامعي – إجراء بحث عن أي موقف معلن أو إجراء صادر عن وزيرة الرتبية والتعليم 
محلتنا. بقضية  يتعلق  فيام 

ترتيب لقاء مع وزير الرتبية والتعليم من خالل القنوات احلكومية الرسمية (إذا كان االجتامع مع الوزيرة ال يشكل خطراً عىل محلتنا 
أو أعضاء احلملة). سنقوم بسؤال الوزيرة عن موقفها بشأن قضيتنا.

سنقوم بسؤال حلفائنا من مسؤويل احلكومة اآلخرين عن موقف الوزيرة.

إذا...
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وزيرة الرتبية والتعليم املحلية
٢٩ آذار/مارس، ٢٠١٩

أدناه لوها  املعلومات وفقاً خلطتكم وسجِّ ثانياً، امجَعوا 

موا طيف  ثالثاً، بناءً عىل األدلة اخلاصة بكم، ضعوا الفئة املستهدفة والتاريخ يف املوقع اجلديد عىل الطيف (استخدِ
م  اذ اإلجراء" ويمثّل التقدّ اذ إجراء، "طيف احللفاء ما بعد اختّ احللفاء الفارغ أدناه). يُعدّ هذا الطيف، بعد قيامكم باختّ

ز بينام حتاولون نقل فئتكم املستهدفة إىل اليسار عىل الطيف. املحرَ
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يشري الدليل إىل أي 
رشحية من طيف احللفاء الدليلاخلطوة 

مل نعثر عىل خطابات وال موقف علني من وزيرة الرتبية والتعليم 
العام املايض فيام يتعلق بقضيتنا يف 

معارض غري نشط أو 
حمايد أو حليف غري نشط

معارض غري نشط

معارض غري نشط

قبلت وزيرة الرتبية والتعليم املوعد والتقت معنا. وأعربت الوزيرة 
عن أهنا ال تزال تعارض موقفنا شخصياً لكنها كانت مهتمة يف 

التسوية. التوصل إىل 
ر موقف أو خطاب  مل يستطع مسؤولون حكوميون آخرون تذكّ

يتعلق بقضيتنا، لكن أحدهم  فيام  الرتبية والتعليم  ألقته وزيرة  علني 
بتعليقات شخصية ضد موقفنا. تُديل  الوزيرة  سمع 

١. إجراء مسح لألخبار  
     ووسائل التواصل 

     االجتامعي

٢. اللقاء املبارش

٣. سؤال مسؤولني 
     حكوميني

٢٨

شطني
ني الن

عارض
امل
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رابعاً، قوموا بتوثيق تفسرياتكم لسبب انتقال الفئة املستهدفة، وما تعلمتموه من هذه العملية يف أحد اجلداول أدناه. 
للحصول عىل أسئلة لتسرتشد هبا محلتكم يف حتديد تفسريكم للتغيري. النتائج  دليل استخالص  انظروا 

ما هو التغيري الذي الحظتموه يف موقف الفئة املستهدفة؟ (ضعوا إشارة عىل خيار واحد)

تفسري الناشط للتغيري أو عدم التغيري

اختذنا هنجاً غري مبارش للضغط عىل 
الوزيرة خلفض مستو مشاركتها 
النشطة. لقد فعلنا ذلك من خالل 
حشد حلفاء غري نشطني ونشطني 

لرتجيح كفة الرأي العام نحو 
موقف محلتنا. وجعل هذا معارضة 

موقفنا أكثر تكلفة بكثري لفئتنا 
املستهدفة.

تفسري الفئة املستهدفة للتغيري أو عدم 
التغيري (إن كان مناسباً)

أشارت الوزيرة إىل أهنا ال تزال 
تعارض موقفنا شخصياً لكنها 
مهتمة بالتوصل إىل تسوية. ومل 

ترشح الفئة املستهدفة أسباهبا أكثر 
من ذلك.

من املحتمل أن يكون هنجنا األصيل 
يف إرشاك الوزيرة وحشدها قد 

ع الوزيرة عىل مزيد من  شجّ
املعارضة، وكان استخداماً سيئاً 

ملوارد احلملة. نعتقد أن تكتيكاتنا 
كانت فعالة يف نقل فئتنا املستهدفة، 

عىل الرغم من عدم استهدافها 
مبارشة.

الدروس املستفادة
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والتعليم الرتبية  وزيرة  املستهدفة:  الفئة 
٢٩ أيار/مايو، ٢٠١٩املوقف احلايل: معارض غري نشط التاريخ: 

٨ شباط/فرباير، ٢٠١٨ التاريخ:  معارض نشط املوقف السابق: 

تغيري سلبيال تغيري٣تغيري إجيايب x

٣ "ال تغيري" هنا يعني فقط أن الفئة املستهدفة مل تنتقل إىل رشحية أخر عىل الطيف. ومع ذلك، يُعترب هذا يف بعض األحيان نتيجة إجيابية. إذ أن احلفاظ عىل حليف نشط يف نفس الرشحية، 

أو احلفاظ عىل معارض غري مبارش يف نفس الرشحية يُعترب يف بعض األحيان نجاحاً يف حد ذاته. إذا كان هذا ينطبق عىل فئتكم املستهدفة، فقوموا بتسجيله يف اجلدول أدناه. وأيضاً، إذا كان 
حليف نشط أكثر نشاطاً أو أقل نشاطاً، أو كان معارض نشط أكثر نشطاً أو أقل نشاطاً، نرجو أن ترشحوا تلك التغيريات الصغرية يف اجلدول أدناه.
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