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دليل نقاش
"التوقف لبرهة والتفّكر"



تتطلب املنارصة/املدافعة الفعالة أن نأخذ وقتًا لالحتفال بنجاحاتنا! حيث حيافظ هذا عىل شعورنا باإلهلام 
ر يف حتدياتنا والدروس التي تعلمناها. يساعدنا أخذ الوقت للتوقف لربهة  والتصميم. نحن بحاجة إىل وقت للتفكّ

ر يف حتقيق املزيد من النجاح يف إجراءاتنا املستقبلية. والتفكّ
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بعد فرتة نشاط أو محلة معينة

عقد اجتامع مدته ٣٠-٩٠ دقيقة

قوموا بشمول األشخاص الرئيسيني الذين نفذوا النشاط أو احلملة. قد يشمل هؤالء 
املجتمع  أو أعضاء/عضوات  املتطوعني/املتطوعات  أو  موظفي/موظفات منظمتكم 

ا دعوة اآلخرين خارج احلملة لالستامع إىل  أو غريهم من احللفاء. يمكنكم أيضً
وجهات نظر خمتلفة.

التالية.١   لطرح األسئلة  ا  ميرسً اختاروا 
ليقوم بتسجيل اإلجابات. ا لتدوين املالحظات  شخصً اختاروا 

Spark Policy Institute (بدون تاريخ) نموذج: إرشادات تسهيل استخالص املعلومات املكثفة. جمموعة أدوات تقييم املنارصين/املدافعني. ١  هذه األسئلة مقتبسة من 

تعليامت

متى

ماذا

ن مَ



ونتائجكم روا يف نجاحاتكم  فكّ  .١
اختيار النتائج ومؤرشات النجاح ملراجعة النتائج املتوقعة. انظروا إىل ورقة عمل   

ما هي النجاحات التي يمكننا حتديدها من هذا النشاط أو احلملة؟   
ا يف املنارصة/املدافعة؟ أي من هذه النجاحات كان حاسامً للميض قدمً   

ا يف النتيجة التي توقعناها هلذا النشاط أو احلملة؟ ما الدليل الذي لدينا عىل هل حققنا تقدمً   
ا؟ تقدمً أننا حققنا    

هل حققنا بعض النتائج األخر التي مل نتوقعها هلذا النشاط أو احلملة؟ ما الدليل    
الذي لدينا عىل أننا حققنا ذلك؟   

ما هي األنشطة التي مل يتم التخطيط هلا، لكننا أكملناها؟ أي منها كانت حاسمة لنجاحنا؟   

روا يف الفئات املستهدفة ٢.      فكّ
انظروا إىل ورقة عمل طيف احللفاء ملراجعة إجاباتكم.   

هل شارك مجهورنا املستهدف يف النشاط أو احلملة كام هو متوقع؟ ملاذا؟   
ا؟ ملاذا؟ ا أو ناقصً هل تم متثيل بعض [األفراد/املجموعات] متثيالً زائدً   

روا يف سياقكم ٣.      فكّ
ما الذي حدث خارجيًا وأثر عىل نشاطنا أو محلتنا؟   

كيف أثر عىل نجاحنا؟ كيف استجبنا بحيث أدّ ذلك إىل حتسني نتيجة نشاطنا أو محلتنا؟   
هل كانت هناك أي فرص فشلنا يف االستفادة منها؟ كيف يمكننا االستجابة للتحديات يف املستقبل؟   

اذها يف املستقبل ٤.      فكروا يف أفكار لإلجراءات التي سيتم اختّ
كيف ينبغي أن تتغري تكتيكاتنا أو اسرتاتيجياتنا أو إجراءاتنا بناءً عىل نقاشنا اليوم؟   

ا؟ ما هي اخلطوات الفورية التي يمكننا اختاذها للميض قدمً   
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ر للتفكّ أسئلة 

https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/5_Choosing_Outcomes-Arabic.pdf
https://newtactics.org/sites/default/files/staff-uploads/E2A/6_Spectrum_of_Allies-Arabic.pdf

