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مقياس التغيير لطيف الحلفاء



والتعاريف الغرض 

يتمثل هدف محلة املدافعة يف تقريب موقف الفئة املستهدفة من هدف احلملة وإجراءاهتا: أي دفعهم نحو املشاركة 
الفاعلة يف احلملة. ويُقصد بالفئة املستهدفة الشخص أو املنظمة الذي هتدف احلملة إىل التأثري عليه. ويُعترب طيف 

"مقياس  ا. وإن الغرض من  احللفاء١ أداة ملساعدتكم يف تنظيم الفئات املستهدفة فيام يتعلق بقضيتكم ومحلتكم حتديدً
التغيري لِطَيف احللفاء" هو قياس التغيريات يف موقع الفئات املستهدفة حلملة املدافعة قبل وبعد اختاذ اإلجراءات 

احلملة. التكتيكية يف 

١- اداة "طيف احللفاء" االصلية جاء هبا مارتن اوبنهيمر وجورج الكي، وهو كتيب من اجل العمل املبارش - كتب كوادر انجل ١٩۶۵، ومن املمكن اجياده يف التدريب 
.(www.trainingforchange.org)  عىل التغري عىل املوقع االلكرتوين

طيف�الحلفاء

١

مقياس التغيير
لطيف الحلفاء

بالفعل االعتامد أنكم تستطيعون  تعتقدون  حليف نشط: 
الفئة املستهدفة ملساعدتكم. عىل هذه 

حليف غري نشط: تعتقدون أن هذه الفئة املستهدفة 
تشاطركم نفس االهتامم أو املسامهة أو احلاجة إىل حل 
املشكلة؛ وأهنم قد يكونون عىل وشك االتفاق معكم 

حول الرؤية التي تسرتشد هبا محلة املدافعة اخلاصة بكم.

حمايدون: أنتم تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة ال 
تعرف عن املشكلة التي تتناوهلا محلة املدافعة اخلاصة 
بكم؛ أو ال تعرف عن محلتكم وعملكم؛ أو ال يوجد 

لدهيا موقف معني من احلملة يف املشكلة.

خصم غري نشط: تعتقدون بأن هذه الفئة املستهدفة لدهيا 
بعض املصالح التي تتعارض مع الرؤية التي تسرتشد هبا 
محلة املدافعة اخلاصة بكم، أو قد تكون لدهيا عالقات مع 

أشخاص يعارضون نشاط محلة املدافعة اخلاصة بكم.

الفئة املستهدفة  تعتقدون بأن هذه  خصوم نشطون: 
لدهيا مسامهة يف معارضة محلة ملدافعة اخلاصة بكم 

أو توصياتكم ملعاجلة املشكلة.

تعريف فئات طيف احللفاء

طيف احللفاء

حمايد

خصم غري نشط

م نشط
خص

ري نشط
ف غ

حلي
ف نشط

حلي



التكتيك هو إجراء حمدد يتم اختاذه لتحريك فئة مستهدفة أو فئات مستهدفة متعددة عىل طيف احللفاء.
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Iلخطوة االولى:
تحديد المعلومات المهمة 

ما هو اإلجراء التكتيكي الذي تقيّمونه؟ 

من هي الفئات املستهدفة التي تقومون بتتبّعها عىل طيف احللفاء؟

   

تقع جماالت إجراء املدافعة عادةً يف 
أحد املجاالت األربعة:

البحث
عملية البحث مطلوبة قبل، وأثناء وبعد إختاذ 
أي إجراء بشأن أي مسألة. ويستلزم البحث 

مجع املعلومات، والبيانات، وحتليلها من أجل 
وضع توصيات إلختاذ إجراءات بشأن مسألة 

ما. هنالك كذلك احلاجة إلجراء األبحاث 
 حول كل مكون من املكونات األخر

املتعلقة ببناء القدرات واحلشد وإرشاك صناع 
القرارات

بناء قدرات الفريق
تتطلب جهود املدافعة الناجحة اختاذ إجراء 

منظم ومجاعي. وهذا ينطوي عىل االنتباه إىل 
القدرات الداخلية ملجموعة عىل القيام بعملية 
املدافعة بام يف ذلك هيكلها وقيادهتا وعمليات 

صنع القرار فيها.

احلشد
يعد رضورياً إلرشاك ومجع األفراد، 

واملنظامت واملؤسسات التي تصب جهودها 
املبذولة مجاعياً يف صالح احلملة أو القضية.

ارشاك صناع القرار
يعترب أمراً بالغ األمهية بالنسبة لعملية التغيري. 
وهذا يتطلب مراعاة فهم وتطبيق ديناميكيات 

القوة وعمليات صنع القرارات للتأثري 
اإلجيايب عىل عملية التغيري يف مسألة ما.

من هي الفئات املستهدفة التي تقومون بتتبّعها عىل طيف احللفاء؟

 ١

 ٢

 ٣

٤

٥

راجعوا اختيار النتائج ومؤرشات النجاح ملزيد من املعلومات حول  جماالت إجراء املدافعة.

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/5_Choosing_Outcomes-Arabic.pdf


ما هي املعلومات أو األدلة التي بحوزتكم أو التي ستحتاجون إليها؟

ا بشأن إمكانية تأكيد موقع الفئة املستهدفة. فيام ييل بعض أنواع املعلومات أو األدلة التي يمكن أن تساعد يف  ذوا قرارً اختّ
تأكيد موقع الفئة املستهدفة عىل طيف احللفاء:

االتصال املبارش مع الفئة املستهدفة. يمكن أن تشمل اجتامعات أو أنشطة أو اتصاالتكم احلالية     
مع الفئة املستهدفة.    

.عالقات مشرتكة. يمكن أن تشمل العائلة أو األصدقاء أو الزمالء اآلخرين أو املنظامت األخر    

العالقات عىل وسائل التواصل االجتامعي. يمكن أن تشمل مراقبة أنشطة أو منشورات    
الفئة املستهدفة عىل وسائل التواصل االجتامعي التي تلفت االنتباه إىل مشكلتكم.    

تغطية إخبارية. يمكن أن تشمل مقاالت عن الفئة املستهدفة أو آراء الفئة املستهدفة    
التي تغطيها وسائل اإلعالم اإلخبارية.    

املعلومات املنشورة األخر. يمكن أن تتضمن معلومات رسمية أو معلومات من مصادر     
منشورة مثل األوراق البيضاء، أو أوراق املوقف، أو االستطالعات، أو توصيات السياسات.     

استخدموا أفضل تقدير لديكم بشأن أنواع املعلومات التي تتناسب مع محلتكم وتكتيككم وأهدافكم. امجعوا املعلومات 
ا بكم أو بمنظمتكم أو بمبادرة املنارصة/املدافعة اخلاصة بكم، انظروا تقييم املدافعة ومبدأ "ال رضر  بطريقة ال تلحق رضرً

وال رضار".

   

٣

Iلخطوة الثانية:
جمع المعلومات وا�دلة

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/2_Advocacy_Evaluation_Do_No_Harm-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/2_Advocacy_Evaluation_Do_No_Harm-Arabic.pdf


٤

قوموا بتتبّع موقع الفئة املستهدفة عىل طيف احللفاء بمرور الوقت

يتيح تتبع الفئات املستهدفة عىل الطيف رؤية كيف أثرت تكتيكات محلة املدافعة عىل الفئات املستهدفة. وإن هذه طريقة 
رائعة ملعرفة كيف يتغري الطيف اخلاص بكم من احللفاء إىل اخلصوم. واألهم من ذلك، أن هذا يساعدكم عىل تقييم التقدم 

الذي حترزونه نحو حتقيق أهدافكم. استخدموا اجلدول املوجود يف ورقة عمل "طيف احللفاء" ملساعدتكم عىل تتبّع الفئات 
املستهدفة املحددة. أضيفوا التاريخ واألدلة (أو "املعلومات") التي متلكوهنا لتأكيد موقعهم.

Iلخطوة الثالثة:
تتبّع الفئة المستهدفة بمرور الوقت

مثال عىل تتبّع موقع الفئة املستهدفة عىل طيف احللفاء

الفئة ا�ستهدفة

 ا�حددة
ا�وقع ا	و�

ا	دلة قبل إجراءات

 ا�نا�ة/ا�دافعة
ا�وقع ال حق

ا	دلة بعد إجراءات

 ا�نا�ة/ا�دافعة

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

بعد ذلك، ضعوا املوقع األويل لكل فئة مستهدفة حمددة عىل الرسم البياين األول يف ورقة عمل "طيف احللفاء". هذا هو 
"املوقع قبل إجراءات املدافعة". بعد اختاذ إجراء، ضعوا موقع نفس الفئات املستهدفة عىل الرسم البياين التايل. هذا هو 

"املوقع بعد إجراءات املدافعة". يمكنكم إما استخدام النقاط أو كتابة اسم كل فئة مستهدفة عىل الرسم البياين.

املوقع قبل
 اإلجراء التكتيكي 

املوقع بعد
 اإلجراء التكتيكي

طيف احللفاء

حمايد

خصم غري نشط

م نشط
خص

ري نشط
ف غ

حلي
ف نشط

حلي

طيف احللفاء

حمايد

خصم غري نشط

م نشط
خص

ري نشط
ف غ

حلي
ف نشط

حلي

طيف احللفاء

حمايد

خصم غري نشط

م نشط
خص

ري نشط
ف غ

حلي
ف نشط

حلي

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Blank_Spectrum_of_Allies_Measure_of_Change_Worksheet-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/Blank_Spectrum_of_Allies_Measure_of_Change_Worksheet-Arabic.pdf


يتيح تتبع الفئات املستهدفة عىل الطيف رؤية كيف أثرت تكتيكات محلة املدافعة عىل الفئات املستهدفة. وإن هذه طريقة رائعة ملعرفة كيف يتغري الطيف اخلاص 
بكم من احللفاء إىل اخلصوم. واألهم من ذلك، أن هذا يساعدكم عىل تقييم التقدم الذي حترزونه نحو حتقيق أهدافكم. استخدموا اجلدول املوجود يف ورقة عمل 

"طيف احللفاء" ملساعدتكم عىل تتبّع الفئات املستهدفة املحددة. أضيفوا التاريخ واألدلة (أو "املعلومات") التي متلكوهنا لتأكيد موقعهم.

طيف الحلفاء
ورقة عمل مقياس التغيير لطيف الحلفاء

الفئة ا�ستهدفة

 ا�حددة
ا�وقع ا	و�

ا	دلة قبل إجراءات

 ا�نا�ة/ا�دافعة
ا�وقع ال حق

ا	دلة بعد إجراءات

 ا�نا�ة/ا�دافعة

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

٥

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

تتبعوا الفئات المستهدفة على أداة طيف الحلفاء

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________



طيف الحلفاء
ورقة عمل مقياس التغيير لطيف الحلفاء

تتبعوا الفئات المستهدفة على أداة طيف الحلفاء
بعد ذلك، ضعوا املوقع األويل لكل فئة مستهدفة حمددة عىل الرسم البياين األول يف ورقة عمل "طيف احللفاء". هذا هو "املوقع قبل إجراءات املدافعة". بعد اختاذ إجراء، ضعوا موقع نفس الفئات 

املستهدفة عىل الرسم البياين التايل. هذا هو "املوقع بعد إجراءات املدافعة". يمكنكم إما استخدام النقاط أو كتابة اسم كل فئة مستهدفة عىل الرسم البياين.

الفئات املستهدفة:

املوقع بعد اإلجراء التكتيكي

طيف احللفاء

حمايد

خصم غري نشط

م نشط
خص

ري نشط
ف غ

حلي
ف نشط

حلي
طيف احللفاء

حمايد

خصم غري نشط

م نشط
خص

ري نشط
ف غ

حلي
ف نشط

حلي

املوقع قبل اإلجراء التكتيكي 

٦



يتيح تتبع الفئات املستهدفة عىل الطيف رؤية كيف أثرت تكتيكات محلة املنارصة/املدافعة عىل الفئات املستهدفة. وإن هذه طريقة رائعة ملعرفة كيف يتغري 
الطيف اخلاص بكم من احللفاء إىل اخلصوم. واألهم من ذلك، أن هذا يساعدكم عىل تقييم التقدم الذي حترزونه نحو حتقيق أهدافكم. استخدموا اجلدول 

املوجود يف ورقة عمل "طيف احللفاء" ملساعدتكم عىل تتبّع الفئات املستهدفة املحددة. أضيفوا التاريخ واألدلة (أو "املعلومات") التي متلكوهنا لتأكيد موقعهم.

طيف الحلفاء
ورقة عمل مقياس التغيير لطيف الحلفاء

الفئة ا�ستهدفة

 ا�حددة
ا�وقع ا	و�

ا	دلة قبل إجراءات

 ا�نا�ة/ا�دافعة
ا�وقع ال حق

ا	دلة بعد إجراءات

 ا�نا�ة/ا�دافعة

حليف نشط منظمة ا�جتمع ا�د�

حليف غ� نشط (أ. ب. ج.)

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

٧

حليف نشط

حليف غ� نشط

محايد

خصم غ� نشط

خصم نشط

تتبعوا الفئات المستهدفة على أداة طيف الحلفاء

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: _______________

التاريخ: ١٥ كانون الثا�/يناير، ٢٠٢٠

إجراء مسح لوسائل التواصل ا¤جت£عي

تم سؤال الع قات ا�ش»كة عª أساس مسح 

وسائل التواصل ا¤جت£عي في£ يتعلق 

°واقف ا�نظمة

م حظة: قمنا بتقييم أنه لن يكون هناك أي 

خطر عª حملتنا أو أعضاء حملتنا إذا تواصلنا 

مع ا�نظمة من خ ل الع قات ا�ش»كة 

�ساعدتنا ¼ تنظيم اجت£ع. 

التاريخ: ١ شباط/ف½اير، ٢٠٢١

إجراء مسح مستمر لوسائل التواصل 

ا¤جت£عي

اجت£عات وجها لوجه بدأت من خ ل 

ا¤تصا¤ت ا�تبادلة

مشاركة ا�نظمة ¼ أنشطة حملتنا



طيف الحلفاء
ورقة عمل مقياس التغيير لطيف الحلفاء

تتبعوا الفئات المستهدفة على أداة طيف الحلفاء
بعد ذلك، ضعوا املوقع األويل لكل فئة مستهدفة حمددة عىل الرسم البياين األول يف ورقة عمل "طيف احللفاء". هذا هو "املوقع قبل إجراءات املنارصة/املدافعة". بعد اختاذ إجراء، ضعوا موقع 

نفس الفئات املستهدفة عىل الرسم البياين التايل. هذا هو "املوقع بعد إجراءات املنارصة/املدافعة". يمكنكم إما استخدام النقاط أو كتابة اسم كل فئة مستهدفة عىل الرسم البياين.

الفئات املستهدفة:

املوقع بعد اإلجراء التكتيكي

طيف احللفاء

حمايد

خصم غري نشط

م نشط
خص

ري نشط
ف غ

حلي
ف نشط

حلي
طيف احللفاء

حمايد

خصم غري نشط

م نشط
خص

ري نشط
ف غ

حلي
ف نشط

حلي

املوقع قبل اإلجراء التكتيكي 
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