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 للتكتيكات االستراتيجي التقييم - تمرين

 المنهجية:

 التي اإلنسان حقوق قضايا لحل جديدة بتكتيكات والتفكير الحالية التكتيكات تقييم على المشاركين لمساعدة التمرين هذا تصميم تم

 المجموعات قيام وبعد 4 الخطوة في عليها" واإلطالع التكتيكات "تبادل تمرين إتمام بعد التمرين هذا إجراء يفضل عليها. يعملون

 التقييم على المهمة هذه في التركيز يتم (.االستراتيجي المسار أداة) المحددة المشكلة لمعالجة مستهدفة( )وفئة أول هدف بتحديد

 الموارد عتبارباال األخذ مع – نفسها وللمجموعة الفوري األول والهدف المستهدفة للفئة مالئمته مدى حيث من للتكتيك االستراتيجي

  والخصوم. المجموعة من كل للدى والضعف القوة ونقاط والخصوم واألطراف

  :األهداف

 المحددة األهداف والهدف/ التغيير مسار مراجعة •

  بهم. خاصة تكتيكية افكار ابتكار أجل من للمجموعه اإلبداعية الطاقة اشراك •

 والقدرات والموارد والهدف المستهدفة الفئة على بناء   التكتيكية األفكار تقييم •

 تنفيذها ليتم تكتيكات اختيار •

 

 التحضير

 تخطيط وأقالم القالب اللوح ورق إلى تحتاج دقيقة. 05 – 05 التمرين هذا يستغرق

 

 للتيسير: مالحظات

 التالية: الثالثة مهامبال للقيام الوقت مراقبة المشاركين من اطلب

 

 (دقيقة 10 – 15) (.4 الخطوة) التغيير مسار في المحددة األهداف /الهدف مراجعة .1

 (دقيقة 10 – 15) التكتيكات حول ذهني عصف إجراء .2

 (دقيقة 35) استراتيجيا   التكتيكات مراجعة .3

 

 اتيجياالستر التقييم ب( التكتيكي الذهني العصف أ( إلى االنتقال قبل التغيير مسار في المحدد الهدف عرض المجموعات من اطلب

 للتكتيكات.

 

 الذهني: العصف عملية حول عامة إرشادات المجموعات أعط

 كافيىة موارد لدينا ليس بذلك، القيام يمكننا ال )مثل: مطروحة أفكار أي على تعليقات بإبداء مشارك ألي يسمح ال – للنقد ليست

 طريقة تبتكر أن يجب ربما بها(. القيام يجب رائعة فكرة )مثل: اإليجابية للعليقات مكان ال وكذلك هناك...إلخ(. أحد نعلم ال أو لذلك،

 بكرتين المشاركين تنبيه يتم حيث – القدم كرة قواعد في المستخدمة الصفر الكروت استخدام )مثل النقد بعدم كينالمشار لتذكير
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 من الجزء هذا أن   على ؤكز فقط. سيراقب فهو المشاركة على قادرا   يصبح لن أنه يعني مما أحمر كرت هو الثالث والكرت صفر

 10 – 15) المحدد الوقت خالل المشاركين قبل من المطروحة األفكار جميع ندو – بحرية األفكار لتدفق عملية هو التمرين

 مستحبلة تبدو التي التكتيكات هذه أن   حيث مستحيلة أنها البعض يعتقد التي تلك حتى المقترحة التكتيكات جميع تدوين يجب دقيقة(.

 متقدمة. مراحل في مناسبة تصبح قد لكنها اآلن

 

 يكون للتكتيكات، االستراتيجية المراجعة بإتمام المجموعه قومت وبينما التكتيكية. األفكار اجعةبمر قم – الذهني العصف عملية بعد

 التالي: باألسئلة وتذكيرهم بينهم التجول كميسر المفيد من

 فاعلية؟ األكثر هم هل القضية؟ هذه على حاليا   المشاركون يستخدمها التي التكتيكات هي ما •

 مصادرك؟ باستخدام قام من أفضل من هم هل •

 ؟ أفضل بشكل رؤيتهم خدمة يمكنهم كيف القضية؟ هذه علجة=مه في آخرون يستخدمها التي المحددة التكتيكات هي ما •

 حدد نعم، تاإلجابة كان إذا المرجّوة؟ النتائج تحقق هل للقضية؟ األساسية والعالقات السياق في التكتيكات هذه تؤثر كيف •

 المعيقات؟ هي فما ال، كانت وإذا .كيف

 بالتكتيكات استهدافها يتم ال أو متأثرة غير زالت ما التي (المجموعات أو المؤسسات أو األشخاص) العالقات هي ما •

 (الحلفاء وطيف التكتيكية الخريطة على بعملهم المشاركين تذكير هنا المفيد من) الحالية؟

 

 الجماعي: التمرين عملية

 ما، فئة تستهدف تكتيكية أفكار لتوليد مثال، .به البدء تمّ  الذي الذهني العصف من غايةبال تتعلق توجيهات المشاركين أعط .1

 جلسة من الهدف إنّ  .اإلستراتيجي المسار في األول للهدف المحددة المستهدفة الفئة على التركيز المشاركين من اطلب

 أقرب تصبح والمجموعة النشط الحليف موقع ونح المستهدفة الفئة نقل على تعمل تكتيكية أفكار توليد هي الذهني العصف

 .رؤيتها نحو

 تجربتهم من تأتي األفكار وهذه المستهدفة لفئتهم الممكنة التكتيكات حول ذهني عصف إلجراء دقائق 15 المشاركين أعط .2

  .اللحظة وليدة أخرى أفكار أو اآلخرين تجار ومن التمارين في الواردة األمثلة أو السابقة

 .استراتيجيا   تكتيك كل مراجعة المشاركين من اطلب الذهني، العصف نتيجة تكتيكية أفكار مجموعة على الحصول بعد .3

 :ب تتأثر أن يجب التكتيكية الخيارات بأن ذكرهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكتيكات: تقييم عند التالية باألسئلة التفكير يمكن

 المحدد؟ الهدف إلى الوصول في التكتيك فعالية مدى ما •

 الهدف؟ نحو باالستراتيجية الدفع في تقدم إحراز حيث من فَعال والتكتيكات المستهدفة الفئة خيار هل •

 اإلعتبار؟ بعين أخذها يجب التي المخاطر هي ما •

 المخاطر؟ حجم من للتقليل التكتيك لتعديل به القيام يمكننا الذي ما •

 آخر؟ تكتيك ماستخدا بإمكانك هل التكتيك؟ هذا عن ستتوقف هل المخاطر، تقليص على قادرا   تكن لم إن •

 

 :والمشاركة بعملهم التفكير

 

 

 (إلخ...والبشرية المالية الموارد) المجموعة قدرة 

o أفضل. بشكل ومصادرك وقتك إدارة أجل من القيود 

o قدراتك تعزيز أجل من الشبكات دعم-الحلفاء 

 المخاطر تحمل على القدرة 

 للتكتيك( المحتملة )اإلستجابة الخصم تحليل 

 التكتيك به سيستخدم الذي السياق 
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 هذا يكون بحيث الذهني العصف عن نتجت التي التكتيكات قائمة  من تكتيك باختيار بمفردها مجموعة كل ستقوم التمرين، هذا في

 ساحة واعرف خصمك واعرف نفسك اعرف ذلك في بما عملهم عن يعرفونه ما ضوء )في مشكلتهم لحيثيات األنسب التكتيك

 المناصرة(.
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