
رجب ١٤٣٩    |     مارس ٢٠١٨

قنديل األثر
إطاُر تفكيٍر لتصميم نظريات تغيير متناسقة مع 

طبيعة القضايا المجتمعية

تأليف:
أ.أفنان كوشك      م.أنس الخلف
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نتقـــدم بجزيـــل الشـــكر والعرفـــان واالمتنـــان إلى قيـــادات المؤسســـات المانحـــة والوقفية فـــي المملكة العربية الســـعودية 
الذيـــن اقتطعـــوا مـــن وقتهـــم الثمين لمشـــاركتنا واقـــع العمل التنموي فـــي المملكة وطـــرق التفكير في جوانبـــه المعقدة 
ومنطلقـــات اســـتراتيجياته. كانـــت لمشـــاركتهم إضافـــة جوهريـــة فـــي اختيـــار محـــاور التأثير األقـــرب للواقع المحلـــي وتعميق 

مفاهيمهـــا باســـتخدام ســـيناريوهات واقعية.

كمـــا يطيـــب لنـــا أن نتقـــدم بالشـــكر والتقدير إلى فريـــق قرارات المعطـــاء الدكتور حامـــد كنعان واألســـتاذ عبدالله العباد، 
لمـــا أدلـــوا به من رأي ســـديد لتقويم هـــذه الورقة.
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شـــكـــرًا



الملخص التنفيذي

إطار قنديل األثر يساعد قادة العمل التنموّي على فهم طبيعة القضايا المجتمعية التي يتعاملون معها، وتصميم 
أساليب تدخل مناسبة لها من خالل التفكير في األبعاد التالية:

القضية:
ؤ ومســـتوى  مـــا هو نوع القضية مـــن حيث إمكانية التنبُّ

التعقيـــد وجاهزية البيئة؟

المخاطرة:
مـــا هو مســـتوى المخاطـــرة التجريبيـــة المطلوبة 

لمواجهـــة القضية؟

المستوى:
ما هـــو مســـتوى التدخل األنســـب إلحداث 

تغيير فـــي القضية؟

المشاركة:
إلى أي مدًى مشـــاركة أصحـــاب المصلحة مهمًة 

إليجاد حلول مناســـبة للقضية؟

الموارد:
مـــا هـــي أنـــواع المـــوارد المطلـــوب توفيرهـــا 

للتأثيـــر فـــي القضيـــة؟



مقدمةالمحتويات

أنواع القضايا االجتماعية واستراتيجيات 
التعامل معها )أهم النظريات(

قنديل األثر
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مقدمة



شـــة  يتخلـــل تاريـــخ البشـــرية رؤًى ونضـــاالٌت ال حصـــر لهـــا لتحقيق االســـتدامة والعدالـــة والكرامة للنـــاس عامًة وللفئات المهمَّ
ْت إلى تحسين المجتمعات.  بشـــكٍل خاص. لدينا رواياٌت تاريخيٌة كثيرٌة تصف التفاعالت البشـــرية والمؤسساتية والتقنية التي أدَّ
بالرغـــم مـــن ذلـــك، ليـــس لدينا الكثير من النظريات والتفســـيرات حـــول كيفية عمل عناصـــر هذه التفاعـــالت. إذا أرادت منظمٌة 
أن تعـــرف كيـــف يمكنهـــا إحـــداث أثـــر فـــي جانب مـــن جوانب المجتمـــع الذي هي فيه، فســـيكون مـــن الصعـــب الحصول على 

وصفة عمليـــة لفعل ذلك.

ق بيـــن أنواع  لمـــلء هـــذه الفجـــوة، بـــدأت تظهـــر في اآلونـــة األخيرة فـــي األدبيـــات الغربية بعـــض النظريـــاِت واأُلُطِر التـــي تفرِّ
القضايـــا المجتمعيـــة مـــن ناحيـــة مســـتوى تعقيدها وســـهولة حلهـــا. تطرح هـــذه األدبيات تســـاؤالٍت مهمـــة ومقترحاٍت حول 
أفضـــل المنهجيـــات فـــي التعامل مع مختلف أنواع القضايا المجتمعية. هذه النظريات أضافت الكثير للعاملين في المنظمات 
التنمويـــة مـــن القطـــاع الحكومي والخيـــري ومنظمات الريادة االجتماعية في الغرب. في المقابل  - لألســـف - ال توجد الكثير 

مـــن المراجع واألدلـــة باللغة العربية في هـــذا الموضوع.

المـــراد من هذه الورقة تســـهيل عمليـــة صناعة األثر للمنظمـــات المجتمعية في العالم العربـــي؛ نقوم بذلك من 
خالل ثالث مهام رئيســـية:

ة بالعالقة بيـــن أنواع القضايا واســـتراتيجيات التعامل . 1 تلخيـــص أهـــم النظريـــات الغربية في التأثير المجتمعـــّي المختصَّ
معها.
إبـــراز مرتكـــزات تلـــك النظريات في إطاٍر عملي »قنديل األثر« يســـاعد الممارســـين على تصميم نظرية تغيير متناســـقة . 2

مع طبيعـــة القضايا المجتمعية. 
طرح ســـيناريوهات واقعية لنقاط المواءمة واالتســـاق بين أبعاد القضايا واســـتراتيجيات التغيير وذلك لتحقيق الغاية . 3

من اإلطـــار بفعاليٍة أكبر.

مقدمة
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أنواع القضايا واستراتيجيات التعامل معها 

)أهم النظريات(
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ن المشاكل : فرق هايفيتز بيَّ

ية ألن المعرفة الالزمة  بعض المشاكل فنِّ
عنهـــا قـــد تـــم اســـتيعابها ووضعهـــا فـــي 
ه ما الذي  شـــكل إجراءاٍت تنظيميـــة توجِّ
يجـــب القيـــام بـــه ومـــن هم المســـؤولون 
عنهـــا. فعندمـــا تكـــون المشـــكلة تقنيـــة 
وتنـــدرج ضمن خبرة المســـؤولين، يتوقع 
األفراد والمجتمعات التوجيه من قبلهم. 

فيـــة، ال توجد  فـــي حـــال المشـــاكل التكيُّ
متفـــٌق  واضحـــة  إجابـــة  توجـــد  خبـــرة وال 
عليهـــا حـــول التعامـــل معهـــا. المشـــاكل 
فيـــة تســـتوجب تغيير طـــرق التفكير  التكيُّ
وانتقال المســـؤولية من المسؤولين إلى 
األشـــخاص الذين يعانون من المشكلة 

البتـــكار حلـــول فعالة ومســـتدامة.

ية الفنِّ
Technical 

فية  التكيُّ
adaptive

فية )هايفيتز،1994(  النظرية األولى: المشاكل الفنية والتكيُّ

مثال توضيحي

فيـــة  فـــي كثير مـــن القضايـــا. على ســـبيل المثال،  يـــة وجوانـــب تكيُّ هنـــاك جوانـــب فنِّ
ية )مثـــل زيادة عدد الفصـــول ودمج نظام  تحـــدي دمج مدرســـتين فيـــه صعوبات فنِّ
ـــف الموظفيـــن مـــع التغيير وخلـــق هوية  فيـــة )مثـــل تكيُّ المحاســـبة(، وصعوبـــات تكيُّ

جديـــدة(. تجاهـــل أي من تلـــك التحديات ســـيعيق عمليـــة الدمج. 
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النظرية الثانية: إطار سينفين )كورتز وسنودن،2003(
ـــم القضايـــا المجتمعية حســـب طبيعة العالقة بين الســـبب  ســـينفين تعنـــي موطـــن باللغة الويلشـــية. إطار ســـينفين يقسِّ

والنتيجـــة إلى أربعـــة مواطن:

Complex دة معقَّ
ممارسات تجريبية

Chaotic فوضوية
تدارك الوضع واالنتقال الى موطن آخر

 Complicated بة مركَّ
أنسب الممارسات

ِســـُم بوضـــوح العالقة بين الســـبب  بـــة أيضـــًا تتَّ القضايـــا المركَّ
والنتيجـــة، لكـــن قـــد تكون هناك حلـــوٌل مناســـبة كثيرة، مثل 
بنـــاء مهـــارات محددة لفئـــٍة معينـــة. تتطلب هذه المشـــاكل 
المشـــكلة  لواقـــع  المناســـبة  الممارســـات  الختيـــار  خبـــرة 

لمحلي. ا

Obvious واضحة
أفضل الممارسات

تتســـم القضايا الواضحة بوضوح وثبوت العالقة بين الســـبب 
والنتيجـــة، مثل إيجاد عالج لمرٍض معين لفئٍة معينة. غالبًا ما 
يوجد لتلك المشـــاكل حلٌّ مناســـٌب في أفضل الممارســـات 

ة على البراهين. المبنيَّ

فـــي ســـياق مربـــك وطـــارئ ال  تكـــون  الفوضويـــة  القضايـــا 
مجـــال فيـــه النتظـــار اســـتجابة قائمـــة علـــى المعرفـــة، مثـــل 
حـــاالت الحريـــق الطارئة. تـــدارك الوضع مهمٌّ هنا عبر إرســـاء 
دة  االســـتقرار ثم العمل لتحويل المشـــكلة إلى مشـــكلة معقَّ
يمكـــن دراســـتها عبـــر تحديد األنماط الناشـــئة لمنـــع األزمات 

لمستقبلية. ا

القـــدرة  بعـــدم  ِســـُم  تتَّ المقابـــل  ـــدة فـــي  المعقَّ القضايـــا 
ـــؤ العالقـــة بيـــن األســـباب والنتائج اعتمـــادًا على  علـــى تنبُّ
ٌة  المعـــارف المتوفـــرة، مثل قضيـــة البطالـــة. التجربة مهمَّ
هنـــا وخصوصـــًا اختبـــار جزئيـــات األســـباب المحتملـــة، حيث 

يســـاعد ذلـــك علـــى فهـــم تلـــك القضايـــا المعقدة.



النظرية الثالثة: إطار السياق والثقة )جرين،2017(
ق دنكـــن جريـــن فـــي كتابـــه الحديث »كيـــف يحـــدث التغيير« بيـــن القضايـــا المجتمعية من خـــال عاملين رئيســـيين:  يفـــرِّ

ؤ عاقـــات التغيير. ســـياق القضيـــة الخارجـــي، والثقة فـــي إمكانيـــة تنبُّ
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ا التغذية الراجعة السريعةالتخطيط الخطيِّ التقليدي

االنتقال الى ربع آخرالتجريب والتحسين

اذا كانـــت المنظمة تعمل في سياٍق مستقر 
ـــل موثـــوق بها،  وكانـــت اســـتراتيجية التدخُّ
مـــن  يكـــون  فقـــد  نتائجهـــا،  ـــؤ  تنبُّ يمكـــن  أي 
المناســـب تمامـــًا اســـتخدام نهـــج التخطيـــط 

التقليدي. الخطـــيِّ 

توجـــد  لكـــن ال  ًا  الســـياق مســـتقرَّ كان  إذا 
المحتملـــة،  التدخـــل  باســـتراتيجيات  ثقـــة 
عـــدة  تجريـــب  المناســـب  مـــن  يكـــون  فقـــد 
اســـتراتيجيات مختلفـــة مـــع متابعـــة النتائـــج 

والتطويـــر. للتحســـين 

أخيـــرًا، إذا كانـــت المنظمـــة ال تثـــُق بـــكلٍّ من 
فهنـــاك  التغييـــر  واســـتراتيجية  الســـياق 
مشـــكلة! على المنظمة قضـــاء بعض الوقت 
لفهـــم القضية أكثر لتتمكن مـــن االنتقال إلى 

أحـــد المواطـــن الثاث الســـابقة.

إذا كانـــت المنظمـــة واثقـــًة إلـــى حـــدٍّ مـــا 
باالســـتراتيجية ولكـــن ليـــس بالســـياق من 
حيـــث االســـتقرار، فينبغـــي أن ينصـــبَّ التركيـــز 
على إنشـــاء ُنُظـــم التغذية الراجعة الســـريعة 

للكشـــف عـــن التغيـــرات 

سياق غير مستقر سياق مستقر
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03
قنديل األثر



ن على قادة  يجمع إطار قنديل األثر أهمَّ مرتكزات النظريات المطروحة من خالل اإلشـــارة إلى خمســـة أســـئلة أساســـية يتعيَّ
العمـــل التنمـــويِّ مواجهتهـــا فـــي مراحل التخطيـــط. أواًل، العمل التنمـــوّي يبدأ بتعريف قضيـــة التركيز واألثـــر المرجّو من خالل 

التفكير في الســـؤال التالي:

بعد ذلك تأتي عملية تحديد نظرية التغيير األنسب للتعامل مع هذه 
القضية 

قنديل األثر

13

1. ما هو نوع القضية من حيث 
ؤ ومستوى التعقيد  إمكانية التنبُّ

2. ما هو مستوى 
المخاطرة التجريبية 
المطلوبة لمواجهة 

القضية؟

3. إلى أي مدًى 
مشاركة أصحاب 
المصلحة مهمًة 

إليجاد حلول 
مناسبة 

4. ما هو مستوى 
التدخل األنسب 
إلحداث تغيير 
في القضية؟

5. ما هي أنواع 
الموارد المطلوب 

توفيرها للتأثير 
في القضية؟



عنـــد النظر فـــي هذه األســـئلة كاًل على ِحـــَدة نجد 
العديـــد من اإلجابات المحتملـــة وأنه ال توجد إجابة 
واحدة صحيحة، لكن هناك إجاباٌت تتناســـب بشكٍل 
واضـــٍح مـــع بعضهـــا البعـــض. الفرضيـــة األساســـية 

خلـــف إطـــار قنديل األثر هـــي كالتالي: 

عندما تكون اإلجابات على جميع األسئلة 
الخمسة منســجمة، ستزداد احتمالية 

حدوث أثر مجتمعّي مستدام.

قد يبدأ البعض بإجاباٍت واضحٍة لســـؤاٍل أو أكثر من 
األســـئلة الخمســـة. البعض اآلخر قد يحتـــاج للبحث 
ل مـــن أجل اإلجابـــة على األســـئلة. في كلتا  المطـــوَّ
الحالتيـــن، بناء اســـتراتيجية متماســـكة ينطوي على 
اســـتمرارية الفحـــص والتحقـــق مـــن مالءمـــة جميع 
ز  األبعـــاد فـــي محاولة إليجـــاد نموذج منســـجم يعزِّ

بعضًا.  بعضه 

فرضية االنسجام
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فـــي خضـــمِّ مجموعٍة واســـعٍة من الخيارات المتاحة أمام منظمـــات العمل التنموي، هناك حاجٌة إلى إبـــراز أبعاد تلك الخيارات. 
تســـاعد هـــذه األبعـــاد على التفكير في كل ركن مـــن أركان القنديل للبحث عن االختيار األمثل الـــذي يحقق المواءمة بينها. 

أبعاد القنديل:القضية

القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد
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1. رأس القنديل:القضية

قضيٌة غير مفهومةقضيٌة مفهومة

قضيٌة معقدةقضيٌة بسيطة

سياٌق غير جاهزسياٌق جاهز

يمكـــن  والنتائـــج  بيـــن األســـباب  العالقـــات 
ـــؤ بهـــا. التنبُّ

العالقـــات بيـــن األســـباب والنتائـــج ال يمكن 
ـــؤ بها. التنبُّ

هنـــاك عامـــالن علـــى األكثـــر يتحكمـــان في 
لقضية. ا

هنـــاك عوامـــل متعددة ومتشـــابكة تتحكم 
فـــي القضية.

فـــي  قويـــة  ومنظمـــات  تشـــريعات  هنـــاك 
القضيـــة. مجـــال 

ال توجـــد تشـــريعات ومنظمـــات قويـــة فـــي 
القضية. مجـــال 

ؤ إمكانية التنبُّ

مستوى التعقيد

جاهزية السياق
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القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد



2. قوائم القنديل: استراتيجيات التغيير

إنشاء أو دعم برامج ذات مخاطرة 
منخفضة.

إنشاء أو دعم برامج ذات مخاطرة 
عالية.

مشاركة الخبراء في عمليات 
تصميم البرامج.

مشاركة جميع أصحاب المصلحة في 
عمليات تصميم البرامج.

العمل على مستوى واحد، مثل 
مستوى األفراد أو مستوى 

الجمعيات.

العمل على مزيٍج من المستويات: 
األفراد والمؤسسات والسياسات 

العامة الخ.

توفير موارد محدودة كاالقتصار 
على الدعم المالي.

توفير موارد متعددة من مال 
وخبرات وأوقات وعاقات.

مستوى المخاطرة

مشاركة أصحاب المصلحة

ل مستوى التدخُّ

نطاق الموارد

17

القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد



تنبيهات حول استخدام قنديل التأثير

من؟
هنـــاك عدة اســـتخدامات ممكنة لهذا اإلطار؛ ســـواًء من قبل صانعي السياســـات العامة أو الباحثيـــن أو مقيمي البرامج، 
وكلهـــا تهـــدف إلـــى نقل مجال العمـــل التنمويِّ نحو نهـــٍج أكثَر اســـتراتيجية؛ لكن االســـتخدام األهم يتعلـــق بالمنظمات 
التنمويـــة. المنظمـــات التنموية، ســـواًء كانـــت حكومية أو خيريـــة أو خاصة، يمكن أن تســـتخدم اإلطار كوســـيلة تخطيط 
ه اســـتراتيجياتها نحـــو الخيارات  للبحـــث عـــن نقـــاط المواءمة والتناســـق، فضاًل عـــن نقاط التوتـــر وعدم االنســـجام، فتوجِّ

األكثر انســـجامًا مع القضية المســـتهدفة. 

متى؟ 
ـــروع في عمليـــات تصميـــم البرامج  فـــي الوضـــع المثالـــي، يتـــم هـــذا العمـــل التحليلـــّي في عمليـــات التخطيـــط قبل الشُّ
والمبـــادرات حيـــث تعتمـــد األخيرة علـــى اســـتراتيجيات التغييـــر المعتمدة. يمكـــن كذلك اســـتخدام اإلطار فـــي عمليات 

التقييـــم للكشـــف عـــن نقاط التحســـين نحو مســـتوياٍت أكثـــر تأثيرًا.

كيف؟ 
اإلجابـــة علـــى أســـئلة اإلطـــار تتطلب وجـــود معلومـــات )أو توفيرهـــا( عن القضيـــة أو المجال الذي ســـيتم التركيـــز عليه، 
ووجـــود أصحـــاب القـــرار ودعمهـــم، ومرونـــة فـــي تغييـــر الســـلوكيات القديمـــة أو البرامج التـــي اعتـــادت المنظمة على 

. يمها تقد
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04
سيناريوهات اإلنسجام 

بين أبعاد قنديل األثر



سيناريوهات اإلنسجام
قـــد تختلـــف أمثلة حســـن التوافق والمواءمة مـــن قضيٍة إلى أخـــرى ومن بيئٍة إلـــى أخرى، لكن 
بشـــكٍل عـــام كلمـــا زاد تعقيد القضيـــة كلما زادت الحاجة الســـتراتيجيات أكثر تعقيـــدًا. فيما يلي 

أبـــرز نقاط االنســـجام بين أبعـــاد قنديل األثر:

20



ؤ – مستوى المخاطرة سيناريو 1 : إمكانية التنبُّ

قضيٌة مفهومة: العاقات بين األسباب 
ؤ بها. والنتائج يمكن التنبُّ

إنشاء أو دعم برامج ذات 
مخاطرة منخفضة.

قضيٌة غير مفهومة: العاقات بين األسباب 
ؤ بها. والنتائج ال يمكن التنبُّ

إنشاء أو دعم برامج ذات 
مخاطرة عالية.

ؤ إمكانية التنبُّ

مستوى المخاطرة

21

القضايـــا المفهومـــة يمكـــن أن ُتَحـــّل من خال 
بنـــاء نمـــوذج منطقـــّي مســـتند إلـــى البحـــوث 
العلميـــة وأفضـــل التجارب )مخاطـــرة ضعيفة(. 
علـــى ســـبيل المثـــال: بناء مستشـــفى ليســـت 
قضيـــًة ســـهلة، لكنهـــا تتبـــع صيغـــة مفهومـــة 
جيـــدًا، فبالنظر إلى المـــوارد والخبرات الازمة، 
الزمنـــي،  والجـــدول  بالتكلفـــة،  ـــؤ  التنبُّ يمكـــن 

والنتيجـــة النهائيـــة بدقـــة عالية.

 فـــي المقابـــل، تطويـــر عـــاج لمـــرض جديـــد 
العديـــَد  يســـتغرق  لكنـــه  بســـيطًا  يبـــدو  قـــد 
مـــن المحـــاوالت قبـــل أن يتـــمَّ تطويـــر تركيبـــة 
ناجحـــة، بالتالي تحتـــاج الخوض في تجارب ذات 

مخاطـــرة عاليـــة.

القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد



قضيٌة بسيطة: هناك عامان على األكثر 
يتحكمان في القضية.

العمل على مستوى واحد، مثل مستوى 
األفراد أو مستوى الجمعيات.

قضيٌة معقدة: هناك عوامل متعددة 
ومتشابكة تتحكم في القضية.

العمل على مزيٍج من المستويات: األفراد 
والمؤسسات والسياسات العامة الخ.

مستوى التعقيد

ل مستوى التدخُّ

ل سيناريو 2 :مستوى التعقيد – مستوى التدخُّ
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القضايـــا البســـيطة التـــي يتحكم بهـــا عامٌل أو 
عامـــان فقط يمكن أن تحـــّل من خال العمل 
ل واحد. قضية القضاء على  على مســـتوى تدخُّ
الَعَمى لدى الفقراء ليســـت قضيًة سهلة لكن 
ل على مســـتوى  فـــي الغالب ال تحتاج إال لتدخُّ
األفـــراد، مـــن خـــال إجـــراء عمليـــاٍت تصحيحية 

المصابين.  لألفراد 

القضايـــا األكثـــر تعقيـــدًا تســـتلزم العمـــل علـــى 
العامـــة  الصحـــة  قضايـــا  متعـــددة.  مســـتوياٍت 
علـــى ســـبيل المثـــال تعتمد علـــى عـــدة عوامل: 
الغذائـــي،  النظـــام  االقتصاديـــة،  كالظـــروف 
الـــخ..  النفســـي،  فـــاه  الرَّ الموروثـــة،  ـــمات  السِّ
إلحـــداث أثـــر فيها البـــدَّ مـــن العمل علـــى جميع 
ات على مســـتوى  هـــذه العوامل من خال تدخُّ
السياســـات  الصحيـــة،  المؤسســـات  األفـــراد، 

وغيرهـــا. العامـــة، 

القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد



سياٌق جاهز: هناك تشريعات ومنظمات 
قوية في مجال القضية.

توفير موارد محدودة كاالقتصار على الدعم 
المالي.

سياٌق غير جاهز: ال توجد تشريعات 
ومنظمات قوية في مجال القضية.

توفير موارد متعددة من مال وخبرات 
وأوقات وعاقات.

جاهزية السياق

نطاق الموارد

سيناريو 3 :جاهزية السياق – نطاق الموارد
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القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد

حيـــث  مـــن  قـــوي  القضيـــة  ســـياق  كان  إذا 
التشـــريعات وجودة المؤسســـات التي تنتمي 
ل  إليهـــا، يمكـــن إحـــداث تغييـــر فيها عبـــر التدخُّ
بموارَد بســـيطة. على ســـبيل المثال، إذا كانت 
هنـــاك جمعيـــات رعايـــة أيتـــام قوّيـــة فيمكـــن 

زيـــادة أثرهـــا عبـــر دعمهـــا بالمـــال فقط.

ضعيفـــة  المحيطـــة  البيئـــة  كانـــت  إذا  أمـــا 
دة. إذا كانت  ل بمـــوارَد معقَّ فتســـتوجب التدخُّ
القدرات المؤسســـاتية لجمعيات رعاية األيتام 
ضعيفة كضعف خططها االســـتراتيجية، فابدَّ 
توفيـــر األوقـــات والخبـــرات والعاقـــات  مـــن 
لمســـاعدتها على بنـــاء قدراتها ليكـــون الدعم 

المالـــيُّ في آخـــر المطـــاف مؤثرًا.



قضيٌة مفهومة: العاقات بين األسباب 
ؤ بها. والنتائج يمكن التنبُّ

مشاركة الخبراء في عمليات 
تصميم البرامج.

قضيٌة معقدة: هناك عوامل متعددة 
ومتشابكة تتحكم في القضية.

مشاركة جميع أصحاب المصلحة في عمليات 
تصميم البرامج.

ؤ إمكانية التنبُّ

مشاركة أصحاب المصلحة

ؤ – مشاركة أصحاب المصلحة سيناريو 4 : إمكانية التنبُّ
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تحـــل بشـــكل  أن  المفهومـــة يمكـــن  القضايـــا 
كبيـــر عن طريـــق االعتماد على الخبـــراء. قضية 
الوقايـــة مـــن األمـــراض المعروفـــة عبـــر أخـــذ 
التطعيمـــات الازمة يمكن أن تحـــلَّ باالعتماد 
علـــى األطباء للبحث فـــي التطعيمات المثَبت 

نجاحهـــا إلعطائهـــا للفئات المســـتهدفة. 

أمـــا القضايـــا غيـــر واضحـــة الطريـــق، مثـــل: تعزيز 
الصحـــة العامة عبـــر تغيير نمط الحياة لممارســـة 
ـــب طـــرق تفكير  الرياضـــة والغـــذاء الصحـــيِّ تتطلَّ
تختلـــف  الســـلوكيات  تغييـــر  طـــرق  جديـــدة. 
بالتالـــي  آخـــر،  فعاليتهـــا مـــن مجتمـــٍع لمجتمـــٍع 
تحتـــاج لمشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة وخصوصـــًا 
الفئـــات المســـتهدفة للخـــروج بمبـــادرات جديدة 

نابعـــة مـــن ثقافـــة هـــؤالء األفـــراد.

القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد



حالة دراسة واقعية 1 

منهجية ضعيفة 
االنسجام

مؤسسة مانحة صغيرة 
تعمل بأسلوب إضافة 

موارد بشكل منفرد مع 
المستفيدين وبتدخل 
بسيط معهم بدون 
تعقيدات نظامية 
وهيكلية من قبل 

المؤسسة، رغم أن 
قضية التركيز لهذه 
المؤسسة قضية 
معقدة وال توجد 

منظمات قوية تعمل 
فيها بفعالية، مما 
يستوجب العمل 

بأسلوب أكثر عمقًا مع 
المستفيدين.

مجال العمل:
 تطوير القطاع الخيري

قضيٌة غير مفهومة: العالقات بين 
ؤ  األسباب والنتائج ال يمكن التنبُّ

بها.

قضيٌة مفهومة: العالقات بين 
ؤ بها األسباب والنتائج يمكن التنبُّ إمكانية التنبؤ

إنشاء أو دعم برامج ذات مخاطرة 
عالية.

إنشاء أو دعم برامج ذات مخاطرة 
منخفضة. مستوى المخاطرة

قضيٌة معقدة: هناك عوامل 
متعددة ومتشابكة تتحكم في 

القضية.

قضيٌة بسيطة: هناك عامالن على 
األكثر يتحكمان في القضية. مستوى التعقيد

مشاركة جميع أصحاب المصلحة 
في عمليات تصميم البرامج.

مشاركة الخبراء في عمليات 
تصميم البرامج. مشاركة أصحاب 

المصلحة

سياٌق غير جاهز: ال توجد تشريعات 
ومنظمات قوية في مجال 

القضية.

سياٌق جاهز: هناك تشريعات 
ومنظمات قوية في مجال 

القضية
جاهزية السياق

العمل على مزيٍج من المستويات: 
األفراد والمؤسسات والسياسات 

العامة الخ.

العمل على مستوى واحد، مثل 
مستوى األفراد أو مستوى 

الجمعيات.
ل مستوى التدخُّ

توفير موارد متعددة من مال 
وخبرات وأوقات وعالقات.

توفير موارد محدودة كاالقتصار 
على الدعم المالي. نطاق الموارد
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القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد



منهجية منسجمة

كمؤسسة لديها 
موارد مختلفة من 

عالقات وخبرات، تعمل 
المؤسسة بمنهجية 

حمالت التغيير بشكل 
تعاوني مع مختلف 
أصحاب المصلحة 

وبتدخل قوي معهم 
والتزام بعيد المدى 

إلحداث تغيير مجتمعي 
في قضية معقدة 

وواسعة النطاق وهي 
تطوير القطاع غير 

الربحي في السعودية.

مجال العمل:
 تطوير القطاع الخيري

قضيٌة غير مفهومة: العالقات بين 
ؤ  األسباب والنتائج ال يمكن التنبُّ

بها.

قضيٌة مفهومة: العالقات بين 
ؤ بها األسباب والنتائج يمكن التنبُّ إمكانية التنبؤ

إنشاء أو دعم برامج ذات مخاطرة 
عالية.

إنشاء أو دعم برامج ذات مخاطرة 
منخفضة. مستوى المخاطرة

قضيٌة معقدة: هناك عوامل 
متعددة ومتشابكة تتحكم في 

القضية.

قضيٌة بسيطة: هناك عامالن على 
األكثر يتحكمان في القضية. مستوى التعقيد

مشاركة جميع أصحاب المصلحة 
في عمليات تصميم البرامج.

مشاركة الخبراء في عمليات 
تصميم البرامج. مشاركة أصحاب 

المصلحة

سياٌق غير جاهز: ال توجد تشريعات 
ومنظمات قوية في مجال 

القضية.

سياٌق جاهز: هناك تشريعات 
ومنظمات قوية في مجال 

القضية
جاهزية السياق

العمل على مزيٍج من المستويات: 
األفراد والمؤسسات والسياسات 

العامة الخ.

العمل على مستوى واحد، مثل 
مستوى األفراد أو مستوى 

الجمعيات.
ل مستوى التدخُّ

توفير موارد متعددة من مال 
وخبرات وأوقات وعالقات.

توفير موارد محدودة كاالقتصار 
على الدعم المالي. نطاق الموارد

حالة دراسة واقعية 2 
القضية

المخاطرة

المستوى

المشاركة

الموارد
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نحـــن نســـاعد المنظمـــات المجتمعيـــة )حكومية، غير ربحية وخاصـــة( على تعظيم أثرها علـــى المجتمع من خال 
تقديم مجموعة مـــن الخدمات المتكاملة

نحن نساعدك على تحديد االحتياجات ذات األولوية للمجتمع و التي يمكنك تلبيتها. 
هل لدينا فهم وتعاطف مع الفئة المستهدفة؟	 
هل نلبي احتياج حقيقي لدى الفئة التي نستهدفها؟	 
هل نعمل على االحتياجات ذات األولوية؟	 
ماهي االحتياجات التي يمكن لنا تلبيتها؟	 

فهم احتياجات المجتمع
هل تحتاج لبوصلة توجهك الحتياجات المجتمع ذات األولوية؟

المنتجات
فاهم ™

نزول ميداني لفهم وتصنيف احتياجات الفئة المستهدفة
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نحـــن نســـاعد المنظمـــات المجتمعيـــة )حكومية، غير ربحية وخاصـــة( على تعظيم أثرها علـــى المجتمع من خال 
تقديم مجموعة مـــن الخدمات المتكاملة

نحن نساعدك على وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق األثر المرجو على المجتمع. 
هل نعرف ماهو التغيير الذي نريد إحداثه على المستفيد؟ 	 
هل نعرف العاقة بين أنشطتنا وبرامجنا وبين النتائج التي نسعى لتحقيقها؟	 

استراتيجية األثر المجتمعي
هل تحتاج أن تعرف ماهو التغيير الذي تسعى إلحداثه، 

وكيف ستحدثه؟

مسار األثر االستراتيجي™المنتجات
تطوير استراتيجية شاملة قابلة 

للتطبيق لتحقيق األثر

نظرية التغيير
مسار واضح للوصول لألثر 

المرجو

النموذج المنطقي
رسم عاقة واضحة بين 

األنشطة والنتائج المرجوة
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نحـــن نســـاعد المنظمـــات المجتمعيـــة )حكومية، غير ربحية وخاصـــة( على تعظيم أثرها علـــى المجتمع من خال 
تقديم مجموعة مـــن الخدمات المتكاملة

تصميم وابتكار المبادرات المجتمعية

نحن نســـاعدك على تصميم مبادرات مجتمعية مبتكـــرة تلبي احتياج المجتمع وتحقق 
المرجو.  األثر 

هل مبادارتنا تلبي احتياج المستفيد وتحقق األثر المرجو؟	 
هل مبادراتنا قابلة لاستدامة؟	 

هـــل تحتـــاج أن تصمم مبادرة مجتمعية قـــادرة على تحقيق 
المرجو؟ األثر 

المنتجات
هرم األثر المجتمعي™
تصميم متكامل للمبادرة ابتداًء 

من األثر إلى خطة التنفيذ

التصميم المتمحور حول 
اإلنسان

ابتكار مبادرات مجتمعية 
بناًء على فهم عميق للفئة 

المستهدفة

معمل االبتكار االجتماعي
حل المشاكل المجتمعية 

عبر إشراك أصحاب المصلحة 
واستخدام أدوات االبتكار 

االجتماعي
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نحـــن نســـاعد المنظمـــات المجتمعيـــة )حكومية، غير ربحية وخاصـــة( على تعظيم أثرها علـــى المجتمع من خال 
تقديم مجموعة مـــن الخدمات المتكاملة

تقييم وقياس النتائج

نحن نســـاعدك علـــى تقييم وقياس النتائج التـــي أحدثتها على المســـتفيدين، وتحديد 
التحسين فرص 

هل نسير على الطريق الصحيح لتحقيق األثر المرجو؟	 
هل نتعلم باستمرار ونستمع للمستفيدين؟	 

المنتجات

هل تحتاج أن تعرف النتائج واألثر الذي تم تحقيقه؟

إدارة األثر™
التحول إلى منظمة مبنية على 

النتائج واألثر

قياس النتائج ™
قياس العمق، واالنتشار 

والتركيز لمبادراتك االجتماعية، 

العائد االجتماعي على 
SROI االستثمار

قياس النتائج عبر تحويلها لقيم 
مالية لمعرفة العائد على 

االستثمار
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نحـــن نســـاعد المنظمـــات المجتمعيـــة )حكومية، غير ربحية وخاصـــة( على تعظيم أثرها علـــى المجتمع من خال 
تقديم مجموعة مـــن الخدمات المتكاملة

نحـــن نســـاعدك علـــى تقييم قـــدرات المنظمـــة لتحقيق أثـــر، وتحديد فرص التحســـين 
لتنظيمية.  ا

هل لدينا )كمنظمة( قدرة على تحقيق األثر؟	 

قدرات المنظمة على تحقيق أثر
هـــل تحتـــاج أن تعـــرف العوائـــق التـــي تمنـــع منظمتك من 

أثر؟ إحـــداث 

المنتجات
قدرات األثر™

تقييم المنظمة على قدرات أساسية وجوهرية إلحداث األثر
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المشــاع  بموجب رخصــة  مرخــص  األثــر  قنديــل  إصــدار 
ــع االشــتقاق  ــر تجــاري - من اإلبداعــي نســبة الدراســة - غي

دولــي  4.0


