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 نامریی روش تجزیه و تحلیل نیروهای

های کارزار  کند تا در مورد نیروهای اثرگذار بر تالش روش تجزیه و تحلیل نیروهای نامریی به ما کمک می

های روانی و دیگر انسدادها بیاندیشیم. این  های داخلی، قدرت های خارجی، بخش مدنی از جمله گروه

ها در میان  و با دیگران، اختالف دیدگاهتواند به ما کمک کند تا از طریق بحث و گفتگ روش تجزیه و تحلیل می

گروه درگیر در فعالیت مدنی را بازشناسی کرده و تمیز دهیم. در نتیجه قادر است نوعی تجزیه و تحلیل 

 های بالقوه برای رشد کارزار مدنی را بوجود بیاورد. غنی از زمینه

 مراحل:

 کنید.دیدگاه روشن خود در رابطه با مشکل/کارزار مدنی را مشخص  -۱

کنند، و نیز نیروهایی که مانع از کسب موفقیت هستند را  نیروهایی که به موفقیت شما کمک می -۲

 شناسایی کنید.

 

 (-نیروهای مانع موفقیت ) نیروهای حامی موفقیت )+(

 
 
 
 

 

 

تاثیر نسبی نیرو بر به عنوان  -۱۱تا  -۱+ و یا ۱۱+ تا ۱به میزان تاثیر / قدرت هر نیرو امتیاز بدهید )امتیاز  -۳

که بحث و گفتگو نوعی فرصت برای اشتراک نقطه  شود. با تاکید مجدد بر این حرکت در نظر گرفته می

 نظرات با یکدیگر است.(

توان قدرت نیروهای حامی موفقیت را به حداکثر رسانده و  به طور جمعی به این فکر کنید که چگونه می -۴

توانند موفقیت ما را به حداکثر  هایی می حداقل کاهش داد. چه تاکتیکتوان نیروهای مانع موفقیت را به 

ها که پیش از این به کار گرفته  اند و به ویژه آن هایی که مورد استفاده قرار گرفته برسانند )تاکتیک

 اند(. نشده

 معرفی روش تجزیه و تحلیل نیروهای نامریی به صورت عملی!

 کشی( تمرین استراتژی مارکو )مسابقه طناب

 بر اساس: تحلیل نیروهای نامریی کورت لوین
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 روش انجام:

گیری پویا از تمرین استراتژی مارکو برای  این تمرین به هدف برانگیختن قوه تخیل و باال بردن احتماالت، بهره

های سیاسی و نیز به منظور بررسی چگونگی تاثیر گروه و متحدان شما بر نیروهای  افزایش انگیزش

 حی شده است.موجود طرا

های متعدد در بخش  شکل ساده انجام این تمرین، مسابقه طناب کشی است که در آن از یک طناب با گره

عنوان  ها به شوند. بعضی از آن بندی می های کوچک دسته شود. ابتدا افراد به گروه میانی استفاده می

توانند نیروهای  ها می پیوندند. این های شما می عنوان گروه مثبت به جمع هم تیمی گروه منفی و برخی به

منفی و مثبتی باشند که در حال حاضر به فعالیت مشغولند یا قرار است در آینده نزدیک فعالیت کنند. هر 

تیمی که موفق به شناسایی یک نیرو شود، جایگزین آن در سمت نیروهای منفی یا مثبت مسابقه طناب 

 کشی خواهد شد.

 شود! سپس بازی شروع می

زنند. نیروهای منفی در مورد اینکه چگونه  از برنده شدن یک طرف، اعضای تیم دور هم حلقه می پس

کنند. نیروهای مثبت از خودشان  توانست به تدریج ضعیف و کم اثر شود صحبت می ها می قدرت آن

 توانست افزایش یابد. ها می  پرسند که چگونه قدرت تیمی آن می

 کند. دداشت میگیری خود را یا هر تیم نتیجه

 ها موظف هستند که دو روش اصلی افزایش یا کاهش نیرو را به اطالع بقیه برسانند. همه تیم

 ها از طریق کاغذ کاهی. برداشت آموخته
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