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 تزو: صن نصيحة تذكر

 ."كارثية بنتائج يأتي قد تخطيط بال العمل أن   كما بنتيجة، يأتي ال عمل بال التخطيط"

 جميع تجتمع الخطوة هذه في الجديدة، للتكتيكات الفعالة االستراتيجية لطريقة تتويج هو مؤسستك في نفيذهات أجل من عملكل خطة وضع إن
 تزو صن لدى الثالث المعرفة بمصادر للتفكير مناسب الوقت هنا ويكون .لمؤسستك عمل خطة لدينا لتتبلور السابقة الخطوات
 عمل خطة ووضع فوري هدف على والحصول اإلستراتيجية مسار تطوير أجل من التدريبية الدورة خالل به قمت ما وجميع

 بك. الخاصة العمل لمجموعة
 الذي المحدد الفوري  الهدف وتحديد لمناقشة السابقة الخطوات من جمعوها التي المعلومات المجموعه ستخدمت الخطوة هذه في

 .حقيقة إلى رؤيتهم وتحويل فيذتال إلى المجموعه تسعى الطريقة هبهذ المحددة. المشكلة لمعالجة ذهتنفي لمهما من أنه المجموعة تعتقد

 

 :األهداف 

 

 مسار المجموعه تراجع السابقة. الخطوات في كمجموعات عملهم اللخ المجموعة قبل من المحددة المعلومات جمع اماله من

 إجرائية خطوات ولتحديد عمل خطة لوضع المراجعة هذه وتتم الرؤية. نحو لتوجيههم دوهدح الذي الفوري والهدف اإلستراتيجية

 .بها قدما المضي سيتم التي والتكتيكات هدفةالمست الفئة مراجعة ثم   دفاله بمراجعة أوالا  جموعةالم تقوم بذلك، للقيام بها. القيام يجب

 ضوء وفي المستهدفة للفئة )بالنسبة وعملية فاعلية األكثر كاتيالتكت لتنفيذ عمل خطة ووضع بتحديد المجموعه تقوم وأخيراا،

  هدفهم. تحقيق أجل من والقدرات( الموارد

 

 (SMART) الذكي الفوري الهدف مراجعة أوالً:

 سارم إعداد وخالل السابقة. الخطوات نم عليها حصلنا التي المعلومات ةلمراجع مناسبة فرصة هنا تأتي عمل، خطة إعداد قبل

 على المستهدفة والفئات المناصرة ساحة تحليل وأدوات الرؤية وبيان المشكلة بيان بمراجعة المجموعة تقام ،اإلستراتيجية

 خطوة ليكون فوري أول هدف بتحديد وقاموا .4 الخطوة في عليها اإلطالع تم التي والتكتيكات الحلفاء وطيف التكتيكية الخريطة

المشكلة لمعالجة مباشرال الهدف تحديد أجل من اإلستراتيجية مسار عرض. 

الهدف هذال المستهدفة الفئة مراجعة. 

الهدف لتحقيق المتبعة للتكتيكات مراجعة إجراء. 

ملموسة عمل خطة في السابقة الخطوات جميع ضم. 

والفرص. والمخاطر المتاحه، والموارد والمسؤوليات، األدوار، وتحديد اختبار 

الخطة. تنفيذ أجل من زمني إطار وضع 

للتنفيذ الزمني والوقت والفرص والمخاطر المتاحة والموارد والمسؤوليات األدوار لتحديد فرصة توفير. 

العمل. خطة في وتنفيذها تطويرها تم كما االستراتيجية لألهداف تقييم ممارسة 
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الة  الموارد ضوء في التكتيكات ومراجعة المعلومات، هذه بجميع تراتيجياا اس التفكير المشاركون يستطيع هنا رؤيتهم. نحو ألخذهم فع 

 عمل. خطة إلعداد وقدراتهم المتاحة

 المحطات من العديد هنالك أن تذكر الجبل، صورة لمثال عدنا إذا

 إلى نحتاج أحرى، إلى نقطة من ولالنتقال الجبل. صعود طريق خالل

 والتي بعناية المختارة كتيكاتالت وتنفيذ استراتيجياا  والتفكير التخطيط

 رؤيتنا. نحو لألمام خطوة التقدم في تساعدنا

 الهام من يكون لألعلى، سيأخذك الذي و اإلستراتيجية مسار أن   وحيث

 رؤية المستحيل من لكن الطريق، خالل عديدة أهداف يوجد أنه تذكر

 الهدف على الجميع يتفق لم إذا كذلك، البداية. من األهداف هذه جميع

 بشكل كفريق العمل بدء الصعب من سيكون للمجموعة، الفوري األول

ال.  الهدف على اتفقت المجموعة أن   للتأكد أخرى فرصة تأتي وهنا فع 

 الفوري. األول

 المستهدفة. الفئة مراجعة

 مرة كل في المختارة. المستهدفة الفئة تقييم إلعادة الوقت حان ستراتيجيةاال مسار في األول الهدف اركونالمش حدد أن وبعد اآلن

 في فاعلية األكثر الفئة نستهدف أننا من للتأكد الحلفاء وطيف المناصرة ساحة إلى العودة علينا يتوجب جديد، هدف فيها نحدد

 في التغيير مسار أهمية تكمن ال هدفنا. تحقيق على قدرتها في فاعلية األكثر الفئة عن نغفل أو نهمل ال وأننا هدفنا إلى الوصول

 األهداف. هذه إلى الوصول في تساعدنا استراتيجية مستهدفة فئات اختيار في بل فقط، األهداف تحديد

 استراتيجياً. التكتيكات مراجعة ثالثاُ:

 من يكون واألنسب االستراتيجية ةالمستهدف الفئة بتحديد المشاركين قيام بعد المستهدفة. الفئات جميع مع التكتيكات جميع تنجح ال

 وفي المختارة المستهدفة الفئة ضوء في مستمر بشكل استراتيجياا  التكتيكات تقييم يجب التكتيكية. الخيارات مراجعة الضروري

 التقييم "تمرين يساعدك المادة، هذه في المحدد. الهدف تحقيق في فعاليتها ضوء وفي الموارد حيث من المجموعة قدرة ضوء

 .4 الخطوة في عليها اطلعوا التي التكتيكات واختيار تقييم في المجموعات توجيه على  للتكتيكات" الستراتيجيا

 

 رابعا: وضع خطة تنفيذيه من أجل العمل

 لتنفيذ وإتمامها بها للقيام يحتاجون التي المهام سلسلة تحديد على المجموعات تساعد أداة هي العمل اجل من تنفيذيه خطة وضع

 اإلستراتيجية، مسار في األول الهدف تحقيق على تساعدهم كأداة العمل خطة المجموعة تستخدم ،5 الخطوة في المختار. تيكالتك

 عن والمسؤول منهاـ كل إلتمام الالزمة والموارد تتم أن يجب التي المهام تحدد فهي ،والمسائلة التخطيط في األداة هذه تساعدو

 كنوع العمل خطة مراجعةب المجموعه تقوم أن الجيد من الدورة، انتهاء بعد خاللها. انجازها يجب التي الزمنية والفترة بها، القيام

 وتتحول. تتغير بها يعملون التي المناصرة ساحة أن   حيث الذاتي التقييم من

 العمل أجل من خطة وضع

  واالستراتيجية التكتيك ملخص : التكتيكات استكشاف عمل ورقة استخدم

  االستراتيجية:

  معها. والتعامل معالجتها ليتم تحديدها تم التي المسألة المشكلة: •

  المشكلة. القضية حل بعد العالم عليها سيصبح التي الكيفية الرؤية: •

 الرؤية الى الوصول تجاهبا الستراتيجيةا مسار في تتخذها والتي خرىأ خطوات تعقبها خطوة الهدف: •

  التكتيك:

  غايتك. تحقيق على مساعدتك على القادر الشخص المستهدفة: الفئة •
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 إليه تحتاج ما المستهدفة الفئة على تطبيقها يمنحك بحيث بها تقوم التي اإلجراءات مجموعة اختياره: يتم الذي التكتيك •

  التكتيكية(. لألفكار ذهني عصف إجراء خالل )من تمنحك الهدف إلى للوصول

 ذلك )يتم به ستقوم الذي التكتيكب تتأثر قد التي أو المتأثرة والمنظمات باألشخاص قائمة المعنية: واألطراف األشخاص •

  الحلفاء(. ونطاق التكتيكات خريطة باستخدام

  معرفتها عليك يجب والتي اإلجراء بهذا قيامك عن ستنتج التي األمور والفرص: المخاطر •

 

 اإلجراءات

 مهام :العمل أجل من خطة وضع -

 وتحقيق التكتيك إلتمام بها تقوم محددة

 الهدف

 جمع حيث من العملية بداية الشكل يبين

 لتطبيق تنفيذها يجب التي المهام مع المعلومات

 الوقت اآلن يأتي .العمل اجل من خطة وضع

 خطة لتنفيذ الالزمة الملموسة الخطوات لتحديد

 للدفع مختارة وتكتيكات مستهدفة فئة عمل:

 التكتيك تنفذ التي والخطوات لألمام، بالهدف

 بالمهام سيقوم ومن الالزمة، واردوالم )المهام(،

 محدد( )وقت والزمان والمكان )المسؤولية(،

  لألمام، بنا ستسير العمل خطة أن لضمان

 تكتيكك نتائج وقَيم نفذ تخطيط:وال المستقبلي العمل

الة استراتيجيات نحو الخمسة الخطوات كتملت ال العمل أجل من خطة وضع تنفيذ لبدء جاهزة اآلن المجموعات تكون  بتنفيذ إال   فع 

 العمل خطة تأثير ومدى الهدف، لتحقيق المستهدفة الفئة بتحريك المختارة التكتيكات ستقوم كيف تقييم جداا  الهام ومن العمل. خطة

 الرؤية. نحو والسير القضية معالجة في االستراتيجي الهدف على

 ومستمرة ثابتة مراجعه التكتيكي واإلبداع الفعالة االستراتيجية تطلب

ان عملية جمع ثالثة مصادرالمعرفة لصن تزو عملية مستمرة، المعلومات والظروف تتغير بناءا 

على أفعال وتصرفات خصومك، خذ بعض الوقت لتقييم تنفيذ خطتك  وما هي التغييرات التي حدثت 

 مع المشكلة التي تم تحديدها. ثم استخدام حقيبة األدوات اإلستراتيجية مرة أخرى.

كما أن   التكتيكات تحتاج غلى عملية مراجعة، كذلك االستراتيجية. يبين الشكل 2 صورة 

للعملية المستمرة لمراجعة االستراتيجية. تم تصميم منهجية الخمس خطوات نحو 

الة بحيث يتم مراجعتها بشكل مستمر خالل نشاط مجموعتك. بينما أنت تتقدم  استراتيجيات فع 

في حملة المناصرة أو في عملك، يكون من الضروري مراجعة كل خطوة واألدوات – 

الخريطة التكتيكية وطيف الحلفاء – لتقييم كيفية تأثير خطة العمل على الفئة المستهدفة 

والعالقات التي تحيط بها، وعلى المشكلة نفسها. من الضروري إضافة عالقات جديدة حيث 

 مع التقدم في العمل تظهر معلومات جديدة، وبالتالي يجب معرفة النواحي التي أحدثت فيها التكتيكات تغيير.

 المراجعة عملية إن .اإلنسان حقوق في بقضيتك والمتعلقة المتغيرة اتوالسياق العالقات تحديد لمواصلة بخطوة خطوة ليلد دمستخا

 جديدة مستهدفة فئات التاليوب ستراتيجيةاال مسار في جديدة فورية أهداف تحديد من تمكن جديدة معلومات توفر هذه والتقييم

 الهام منو العمل. أجل من خطة وضع ثم ومن  المناصرة ساحة في الجديدة للمعلومات فعالية أكثر بشكل تستجيب جديدة وتكتيكات

 وتعزيز اتيجيتكاستر على تعديالت إجراء من للتمكن التقدم مدى وقيم المستفادة الدروس طبق للنتائج. مستمرة تقييم عملية إجراء

 إحداثه. على تعمل الذي التغيير تحقيق فرص

 
 الشكل 2
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