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 شكر وتقدير

لدعم الجهود املبذولة لتعزيز "  PM4NGO"   إدارة املشروعات للمنظمات غير الحكومية  منظمة  تم إعداد هذا الدليل من قبل

 .في قطاع التنمية الدولية  املشروعاتفي إدارة البرامج و   الكفاءة املهنيةواستدامة  

يه وتريفور ك  ،وجون كروبر  ،أماندا فليتوود  مساهمات منبو وإيدسون مارينيو  ،  دوف روزنمان كل منفريق الكتابة   يضم

إدارة البرامج  من جميع املساهمين في دليلاملقدم  للتوجيه والتغذية الراجعة والدعم    ونشعر باالمتنان ولوس ي ديفيز.  ،نلسون 

 .(PgMDفي مجال التنمية )

 
 
  " Aspen Instituteأسبين "   ومعهد"  ActKnowledgeأكتنوليدج "   منظمة  على تفويض استراتيجي من  حصل هذا الدليل أيضا

بالشكر لهم  كما أننا نتوجه  من الوثيقة.    الثانيفي الجزء  "  Superwomen"   مشروع سوبروومن  دراسة حالة  وتعديلالستخدام  

 .للمساهمة في مهمتنا  االستعدادلتبادل املعرفة و 

 "ActKnowledgeأكتنوليدج "   منظمة 

www.actknowledge.org 

للعمل والتي تكرس جهودها    ،باألعمال  ختصةالبحثية امل  نظماتاملإحدى  "  ActKnowledgeأكتنوليدج "   منظمةتعد  

واملؤسسات والوكاالت الحكومية لتحويل املؤسسات والبيئات    ،غير الهادفة للربح  واملنظمات  ،مع املنظمات املجتمعية

بارهم باعتمع هذه املنظمات  "  ActKnowledgeأكتنوليدج "   منظمة  تعمل و التقليدية من أجل التغيير االجتماعي. 

 .بين التعلم والعمل  املتبادل  التأثيرشركاء في عملية تهدف إلى خلق املعرفة التحويلية من خالل  

 www.aspenroundtable.org  ي املجتمعتغيير  ال  حول املائدة املستديرة ملعهد أسبن    

منتدى لألشخاص الذين يشاركون لتكون    1992سبن حول التغيير املجتمعي في عام أتأسست املائدة املستديرة ملعهد  

 املتخصصة في  وكاالتاليجتمع املشاركون في املائدة املستديرة من املؤسسات و و في مجال املبادرات املجتمعية الشاملة. 

لدروس املستفادة من املبادرات في ومسؤولي القطاع العام ملناقشة ا  وخبراء التقييم  الفنيةالبرامج ومقدمي املساعدة  

 .املشكالت املشتركة التي يواجهونها  مواجهة  جميع أنحاء البالد والعمل على 

 

  الصغيرة من جزر البحاجة إلى بعض   إننا "

 "عدم اليقين البحر مناليقين لإلبحار في هذا 

 ار مورين جإد
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 تمهيد

 دلي  تصبحن  أل تهدف هذه الوثيقة   
 
 .للمساعدة في توجيه تصميم نظرية التغيير املطبقة على عمليات التغيير االجتماعي  ال

  ،االقتصاديةو   ،الهويةاملتعلقة بنعيش في أوقات معقدة وديناميكية مليئة بعدم اليقين والعديد من العالقات )  إننا 

والتي لها تأثير مباشر   ،إلخ(  ،التاريخيةو   ،املؤسساتيةو   ،الثقافات  ومتعددة  ،املعرفيةو   ،السياسيةو   ،الجغرافيةو   ،االجتماعيةو 

 .هذا الدليل  املستهدفين من  األشخاص إشراك  من أجل  على التغيير االجتماعي والتنمية  

تساعدنا على تنظيم أفكارنا وتحديد الظروف الالزمة لتحقيق التغيير   ، كما أنهارتكز نظرية التغيير على معرفتنا وخبراتناوت

 .محدداملنشود في سياق  

من خالل اتباع منطق معين وإجراء التغيير.   سنحقق ما ننشدهنعتقد أننا    ، االجتماعي  ير التغي  تحقيق  على   ومن أجل العمل

سلسلة من الظروف املوجودة في   التصرف بناء  علىل  نعتقد أننا سنصل بشكل أفضل إلى حالة التغيير املنشودة من خالكما  

بها.   اإلشادةيجب  التي  دافعة  القوة  ال  يعتبر بمثابةاملستقبل الذي نعتقد أنه أفضل  الوصول إلى  هذا االقتناع بإمكانية  و البيئة.  

القابل و   املرغوب  الوحيد  ونبدأ في االعتقاد بأن نموذجنا املستقبلي هو النموذج  مبدأتظهر املشكلة عندما تصبح قناعتنا  و 

 .للتطبيق

مساحة للمساءلة أمام   وكذلك إعطاء  ،ومتابعتهاعمالنا  أل   لوضع إطارأداة  " يقدم لنا  ToC"  نظرية التغيير  ونجد أن وضع 

 .أصحاب املصلحة املشاركين في العمليةأمام  أنفسنا و 

مجال هذه املواد التكميلية لدليل إدارة البرامج في    إال أن  ،املتاحة نظرية التغيير أن هناك العديد من نماذج  وعلى الرغم من

 هذه  اء خطوة بخطوة خاللوتوجيه القرَّ   ،نظرية التغيير بشأنعلى املعرفة العامة واملعلومات  تركز    (PgMD  دليل)  التنمية

 .العملية من البداية إلى النهاية

وأصحاب   بنظرية التغييراملهتمين  األشخاص  و   ،عملية ملديري البرامجونأمل أن يصبح هذا الدليل التكميلي مجموعة أدوات   

 .التنمية والقطاع اإلنساني وتنفيذها بنجاح  الخاصة بقطاع   برامجالاملصلحة املشاركين في إنشاء  

  

 ،مع خالص التحيات

 ( PM4NGOs)  للمنظمات غير الحكومية  املشروعاتإدارة  
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 قدمةامل

يييييي  فيي  ً لييميي يي ي
 
يييييي  ً نيي ييا  يي ي

 
يييييي  يييييي  الييييي يي يي يي  مييطيي يي ي يييييي   نييييي  ي  تييمي

ييي    املحي ميييي ، ك يييي  تا هنيييي  ني  يييي  يييييييييييييم يييي  وتياقع آثي  املسي

ً إلى تحي يي  مي  يجي  تم   ي  ومتى وك ف
 
ييييييييييييي   .الي     أيضي

ً، ًولكن ال  ي 
 
ً م م ا

 
 ًوق  ي  و وضيييييع ني    الي     أم ا

 من م   سييي   الب امج واًلخصييي ن  ن اال ي  ع  ن و  وا أن

 هذ  ال  م   ي كن أن تسي ع  ف  تاضي   وتبسي   ط  م 

 .تفك  ن  ف    يي مق ب لي     اال ي  ع 

يييييييييييي ن ب ض املزايي  ال  م   يييييييييييي  هيذا الي ل ي  لم  ي  يي  ًو اضي

يييييييييييييييي  ومجي  ييي  ييييييييييييسي ييييييييييييع ني  ييي  الي     داخييي  مؤيي  لاضي

ييييي  لني    الي   ً  ييييي   ن  .ًومن أ   تم يم فهم واضي  ،وشي

ييييييي م هذ  الاث م  إلى  زأين ه   :ع م  ت الي      تم تمسي

 .وتص  م ني    الي    

ييييي   الجزء األوًل لفهم ع م  ت الي     ف   ولم  تم تطصي

 الين  ييي  اال ي ييي ع ييي ، ح ييي  يمييي   الي   فييي ت واملفييي ه م

 ال نيسييي   واملصييي تح ت وأب  د الي     .ًواله ف من  ل 

 ها تاف   إطيي   لنهج ع ل  ل  م يي ت الي     ف  م يي د ات

يييييييييييي   الين  ي  اال ي ي ع ي ، ك ي  ييم تمي يم األدوات الخي ةي

 .ب ليم  م والي مم وتحف ز الي    

ييي ليييي  ع م يييي  مع ييييييييييييييي  حي ييي    عن د ايي  ًوالجزء الثيييي    ها ع ي

يييييي  خ ا  بط اً  يييييييييييي  ال  م ي يييييي  الت  تاضي يييييي اع ي  امل ا ع الي

ييييييييي  م ني    الي     ب لك م  من أ   إدا   الب ن مج  ليصي

 .اال ي  ع 

يييييي  يييييي ، و لي يييييي    ال  اءات ال  م ي يييييييييييي  الجزء الثي يييييي  ياضي  ك ي

 .ب ييط ا  املص تح ت الفن   املم م  ف  الجزء األوًل

ييييييي تح ت ل عم  وف  نه ي  ال ل  ، ييم تم يم ق ن   ب ملصي

 .ت مم    ع املف ه م األي ي   الاا د  ف  هذا ال ل  

 ات تدفق العملي

 التغيير نظرية 

 األعمال التحضيرية 

وضع مؤشرات 

 التغيير 

 تحديد التدخالت
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 تغييرعمليات ال: األول الجزء 

 ما هي نظرية التغيير؟  1.1

  وذلك    ،التي يتم التخطيط لهااالجتماعي  التغيير  عملية   التغييرتصف نظرية  
 
  من االفتراضات التي توجه تصميمها بداية

 
وصوال

عععععععى إلى تحقيقها.   املدىإلى األهداف طويلة   ععععععرتحدد نظرية التغيير جميع  و التي تسع ععععععية املطلوبة لتحقيق  العناصع ععععععاسع هدف  الاألسع

أو النتائج أو    واتجبالن  على سععععبيل الترادفيشععععار إل ها  –املتصععععلة    العناصععععر األسععععاسععععيةهذه املجموعة من    ونجد أن.  املدىطويل  

عرف باسععم مسععار التغيير  يتم توضععيحها   –اإلنجازات أو الشععروط املسععبقة 
ُ
تمثيل    ي عبارة عنوه   ،التغييرإطار   أوعلى خريطة ت

 .التغييرلعملية   بياني

 :نظرية التغيير هينجد أن    ،اختصاروب

ممكنة    ولكنها ،فقطتركيز طاقتنا على حقائق مستقبلية محددة ليست مرغوبة    لنايتيح   تدريب على التصوير البياني •

 .ومحتملة

ععععععععععتقبل   • ععععععععععف في املسع ععععععععععات والتوقعات املجردة املتعلقة بكيفية اعتقادنا أن الواقع يمكن أن يتكشع مجموعة من االفتراضع

عععير العملية  بشععععأنتي  ذاالتقييم  ال(  2 ،واقعي للسععععياق الحاليالتحليل  ال(  1 ما يلي: بناء  على ،القريب (  3  ،قدراتنا في تيسع

 .الفتراضاتنا  املراجعة النقدية والواضحة

عععععععتند إلى ومتعمقنهج مدروس   • عععععععاعدنا على تحديد و العمل  يسع عععععععروطيسع عععععععرات التطور والشع   فيالتي يجب أن تحدث   مؤشع

 .التغيير الذي نريد املساهمة في حدوثه  سبيل

ععععععععععاس املنطقي املرن الالزم  ختلف  تعاوني ملالتجريبي ال  تدريب على التعلم • ععععععععععجع على تطوير األسع ععععععععععلحة ينع ععععععععععحاب املصع أصع

 .لتحليل التغيير االجتماعي املعقد

عععععععتراتيجية بنتائج  • عععععععبه منظمة تربط إجراءاتنا اإلسع عععععععاهمة في حدو ها في  التي حددة امل  اتعمليالخريطة تغيير شع نريد املسع

 .بيئتنا املباشرة

 ة.ونقديطريقة واعية  ب  نا الفردية والجماعية في التفكير والتصرفطريقت  نتابعأداة عملية تساعدنا على أن   •

 :ليست  نجد أن نظرية التغيير  ،وبالتاليذلك. غير األخرى وتحديد ما هو    الُنهجوبين  نظرية التغيير من املهم التمييز بينو 

 .وكيف سيحدث أو حتى كيف نريده أن يحدث  ،الحقيقة املطلقة لكيفية حدوث التغيير •

 .هائية تقض ي على عدم اليقين املوجود في العمليات االجتماعية املعقدة والناشئةن  وسيلة •

 تة.ثابأداة تخطيط باعتباره بديل لإلطار املنطقي   •
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 نطقي؟املنموذج  النظرية التغيير أم  

عععععععتخدم بعض   عععععععخاصيسع عععععععطلةي "نظرية التغيير" و "النموذج املنطقي"    األشع يقول آخرون أنه من املهم  و . على أنهما مترادفانمصع

 ماذا يعني املصطلحان؟ وما الفرق بينهما؟فالحفاظ على التمييز بين االثنين. 

كل خطوة في  وتدرس بعناية االفتراضعععات الكامنة وراء   ،املنشعععودللتغيير   عن وجهة النظر الشعععاملةنظرية التغيير  تعبر •

 و قد تكون طويلة ومعقدة. التي عملية  ال
 
عععععععععياغة نظرية التغيير التفكير في جميع الخطوات على طول    تتطلبما  غالبا صع

عععععععود عععععععار نحو التغيير املنشع عععععععبقة التي    ،املسع عععععععروط املسع عععععععتتيحوتحديد الشع  كذلك عمل قائمة و   ،)وربما تمنع( كل خطوة  سع

ععععروط هذهاألنشعععععطة التي سعععععتنتج  ب   - وفي الغالبهذه األنشعععععطة.  نجاح   يةحتمالوشعععععرح سعععععبب ا ،الشع
 
  - ولكن ليس دائما

 .خريطة تدفق على أنهاا يتم تقديمه

•  
 
   يععأخععذ النموذج املنطقي نهجععا

 
   عمليععا

 
 غععالبععو في العالقععة بين املععدخالت والنتععائج.   أكثر تحععديععدا

 
على أنععه  مععا يتم تقععديمععه    ا

ععععععععععععرد الخطوات من املدخالت أو املوارد من خالل تحقيق تم فيه  جدول ي ععععععععععععودالسع ععععععععععععتخدم  تو .  البرنامجمن   هدف املنشع سع

 .كونات تنفيذ نظرية التغييرمل  لعمل مخططنماذج منطقية منفصلة    الجهات املانحةبعض 

 لنظرية التغيير  األساسية املصطلحات  2.1

        
م
  امل

 مثلة األ  الوصف                                                         ن كو 

رؤية النجاح أو 

النتائج طويلة 

 املدى 

التغيير عالي املسععتوى أو الصععورة املسععتهدفة  أو   أهم تغيير متوقع هو

الهدف الذي تريد الوصول  فهو  . للتعامل مع قضية محددةاملطلوب 

جميع النتعععائج األخرى في إطعععار العمعععل  و الغرض من برنعععامجعععك.  و إليعععه  

 شروط مسبقة لهذه النتيجة.عن  عبارة الخاص بك هي

بععأجر طويلععة   ومنععاسعععععععععععععبععة لعيش   املععدىفرص عمععل 

من ضعععععععععععععحعايعا العنف   الالتي كن  لنسعععععععععععععاء النعاجيعاتا

 املنزلي.

النتائج أو 

الشروط  

 املسبقة 

لتحقيق رؤية النجاح.  أسععاسععيةو وضععرورية    نتائج كافية  هي عبارة عن

عبعععارة  هي    -  املعععدىبعععاسعععععععععععععتلنعععاء النتيجعععة طويلعععة    -  النتعععائج  هعععذه  جميعو 

 
 
شععروط مسععبقة ألنها شععروط ا يطلق عل هو شععروط مسععبقة. عن    أيضععا

 وجععد تو يجععب أن توجععد من أجععل تحقيق النتيجععة التععاليععة في املسععععععععععععععار.  

 ، إلخ.شروط مسبقة للمستوى االبتدائي والثانوي والجامعي

 .الناجيات مهارات التأقلمالنساء تكتسب 

تتمتع النسعععععععاء الناجيات بمهارات قابلة للتسعععععععويق في 

   .وظائف غير تقليدية

السعععععععععععععلوكيععات املنععاسعععععععععععععبععة في   وتمتلععك  عرفت  ةالنععاجيعع 

  .مكان العمل

 االفتراضات 

الخععععارجععععة عن السعععععععععععععيطرة التنظيميععععة التي تؤثر على  تمثيععععل املواقف 

فتراض مثل الشععععععععرط املسععععععععبق هو واال الشععععععععروط املسععععععععبقة.   أوالنتائج 

على عكس الشعععععععععععععرط و شعععععععععععععرط ضعععععععععععععروري لنجعاح برنعامجعك.  عبعارة عن 

تعتبر و .  تحقيقعه يحتعاج إلى أن يتمفهو موجود بعالفععل وال    ،املسعععععععععععععبق

ألنها إذا كانت غير صععععععععععععحيحة يمكن أن تغير   ضععععععععععععروريةاالفتراضععععععععععععات 

.طريقة عمل البرنامج تمام
 
 ا

متعععاحعععة في املهعععارات غير التقليعععديععععة    وجعععد ت وظعععائف 

يتم قبول النسععععععاء في سععععععوق املهارات غير و  ،للنسععععععاء

 التقليدية.

تعرضعععععععن لإليذاء إلى أكثر من تحتاج النسعععععععاء الالتي  

مهعععععععارات أن    ،مجرد  يجعععععععب   ات مسعععععععععععععتععععععععد   كنيبعععععععل 

 
 
 للعمل أيضا

 
 .عاطفيا
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 التدخالت 

شعععععععععععععروط   أومبععادرات أو اسعععععععععععععتراتيجيععات لتحقيق نتععائج عبععارة عن هي  

األشعياء التي سعيتعهد بها برنامجك أو وهي  مسعبقة على مسعتوى أعلى. 

 أصحاب املصلحة لتحقيق النتائج. من مجموعة

 إعداد جلسات استشارية

 الجماعيةجلسات القيادة 

 تحديد أصحاب العمل املحتملين

 النساء الناجيات مع فترات التدريب  توافق

 التغيير مسار 

من النتععععائج    التي  طريقالخععععارطععععة  مثععععل  املسععععععععععععععععارات   العععععديععععد  أو تربط 

يجب أن تحدث و رؤية النجاح. بالشعروط املسعبقة من الوضعع الحالي 

نتائج التسعععععععععععلسعععععععععععل من أجل الوصعععععععععععول إلى هدفك على املدى الطويل.  

 معظم املبادرات لها مسارات متعددة تؤدي إلى الهدف طويل املدى.و 

وظيفي غير تقليععععععدي   النععععععاجيععععععات في تعععععدريعععععب  إلحععععععاق 

الشععععععععععععععركعععععععات    إخعفعععععععاء العهعويعععععععةوتعوفعيعر   معع  والعتعفعععععععاوض 

  املدى ملحلية للوصعععععععععععول إلى فرص عمل بأجر طويلة  ا

 ومناسبة للعيش

 املؤشرات

مقاييس وهي بمثابة  تحقيق الهدف.  لدليل قابل للقياس هي عبارة عن  

الشعععععععععععععروط   أوالتنفيععععذ النععععائج للنتععععائج    تم تحقيق  ملعرفععععة مععععا إذا كععععان

 املسبقة أم ال.

  واملسعععتهدف   الدراسعععةمجتمع : هي  يحتاج كل مؤشعععر إلى أر عة مكوناتو 

 والجدول الزمني. والعتبة

النعاجيعات املهعارات القعابلععة  النسععععععععععععععاء تمتلعك  النتيجعة:  

 للتسويق في الوظائف غير التقليدية  

 املؤشر: التخرج من البرنامج

النعععاجيعععات من العنف النسععععععععععععععععاء  :  مجتمع العععدراسععععععععععععععععة

 األسري 

الناجيات من العنف  النسععععععععععععاء ٪ من  60:  املسععععععععععععتهدف

 املنزلي

 ٪ موافقة على االختبار النهائي للتخرج90العتبة: 

 الجدول الزمني: قبل الشهر الخامس من البرنامج

 العتبة

كم الو التغيير. التي يحدث عندها هي القيمة  ،محددبالنسبة ملؤشر 

 ُيعتقد أنه مطلوب لتحقيق النتيجة. الذي 

 تغييرالنظرية  مصطلحات  :  (1)  رقم  جدول 

 التغيير أبعاد  3.1

 ألساسيات نظرية التغييراألفهم  السيتم تقديم بعض العناصر املفاهيمية للمساعدة في   ،في هذا القسم
 
 .كثر شموال

 تتطلب أي عملية تغيير تفكير و أخذنا إلى املجهول.  إلى  عمليات التغيير االجتماعي   تهدف 
 
  ا

 
ا عمليا  ونهج 

 
ععععععععامال يجعل من املمكن    شع

 .وتعزيزهااظ عل ها تحقيق رؤية التغيير والحف

عععتدام    1يوضععععج الرسععععم البيانيو  عععاء تحليل حول األبعاد املختلفة للتغيير املطلوب لتحقيق النجاح املسع من خالل أدناه كيفية إنشع

ععععععععععععميم نظريعة التغيير.  ععععععععععععتخعدام عمليعة تصع ععععععععععععميم عمليعة التغيير بطريقعة   ،دمج أنواع مختلفعة من املبعادراتومن خالل اسع تم تصع

 متكاملة وواضحة. وه
 
  ذا يساعد على اقتراح املزيد من اإلجراءات املؤسسية ذات الصلة وتطوير عالقة أكثر تعاونا

 
مع    ووضوحا

 بالفعل.  قائمةاملبادرات األخرى التي تقودها جهات فاعلة أخرى  

 
 Hivos"، 2011منظمة هيفوس "برنامج األمم املتحدة اإلنمائي /   – ورينجيإ ريتوالزا وجإينيي –نظرية التغيير  :مقتبس من 1
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 أبعاد التغيير :  (1)  رقم  الشكل

 فيما يلي بعض األمثلة على املبادرات املختلفة التي تتعلق بهذه األبعاد األر عة:و 

 تحويل الذات: 

 
 
وأنشطة لتنجيع ممارسة التفكير في بيئة   ،للسياق والخبرة التدريب الفردي والتفكير الذاتي وفقا

ععععية( ععععة االنعكاسع  النعععععخصوتحديد عقليات   ،رتهاواالعتراف بالهويات املتعددة وإدا  ،مهنية )املمارسع

 .والتطور النخص ي  والتأمل الذاتي، ،وتعديلها

 تحويل عالقاتنا:

عععععاء وت عععععيرإنشع عععععاحات  يسع عععععلحة املتعددين  مسع عععععحاب املصع عععععاحات للحوار  ،للقاءات أصع ومبادرات    ،ومسع

ععععيق جداول األعمال بين العديد من الجهات الفاعلة ععععاور ومسعععععاحات   ،لتنسع   ،واملحادثة العامة   للتشع

ععععععععععععيعععاقعععات    ،أو كالهمعععا أو إدارة النزاععععات العالئقيعععة  وحعععل عععععععععععععععة  وتبعععادل الخبرات بنعععاء  على السع الخعععاصع

 إلخ.  ،تعلم األقرانو  ،العمل التشاركي من خالل  عمليات التعلم و   ،باألوضاع الحالية

  

 النخص ي يلالتحو

 هويات األفراد•

 العقليات النخصية•

 واملشاعر االنفعاالت•

 الذات تطوير•

    

    

 أنا

 نحن
  

 هو

 هو
  

 فردي
  

 جماعي
  

  
 داخلي

  
 خارجي

 موضوعي  شخص ي 

 بين األشخاص      بين املوضوعات   

 تحويل العالقات

 العادات العالئقية •

 سلوك ال •

التفاعل الحواري مع البيئة   •

 االجتماعية والسياسية

نماط الجماعية األ تحويل  

 لعمل والتفكير ل

 الهوية والثقافة الجماعية  •

 السلوك والتفكير الجماعي •

 شتركاملفهم ال •

 جراءات  اإل هياكل و تحويل ال

 لمجتمع  الهيكلية ل ؤسساتامل •

 إلخ( ،قوانينال ،دساتير ال)

 العامة السياسات  •

اإلجراءات القانونية   •

 والقضائية 
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تحويل األنماط 

 الثقافية 

عععععععععتوى الوعي  حمالت عععععععععل لرفع مسع عععععععععكيل الرأي  والدعوة   ،الجماهيري   والتواصع عععععععععائل  من خالل لتشع وسع

ععععععععععععريعة  ،اإلعالم عععععععععععععاس الهويعة ،والتغييرات في النظرة الجمعاعيعة لرخرين )أي العنصع   ، والتمييز على أسع

واإلجراءات التي تسعتهدف شعرائح معينة من السعكان حسعب   ،والقبول االجتماعي للفئات املهمشعة(

ععععععععبيل املثال ععععععععرة وتأثيره على األزواج والزوجات واألبناء والبنات( :الحالة )على سع   ، العنف داخل األسع

ععععععععععععممعة لتععديعل األنمعاط الثقعافيعة واالجتمعاعيعة  ععععععععععععطعة املصع عععععععععععععاءواألنشع أو الععادات الجمعاعيعة   لإلقصع

 إلخ.  ،سيئةال

املؤسسات تحويل  

 الهيكلية 

ععععععيةدعم عمليات التغيير  ععععععسع ععععععاء الودعم   ،  املؤسع عمليات ا التي تهدف إلى التنمية االجتماعية والقضع

عععععععععحية  ،على الفقر عععععععععالحات التعليمية وال ع عععععععععادية  ،واإلصع عععععععععاء    ،وتغيير النماذج االقتصع وتغيير أو إنشع

 إلخ. ،أو كالهما  مؤسسات رسمية وغير رسمية

 :مراعاتها عند التفكير في نظرية التغيير وتصميمهاأسئلة يجب  وفيما يلي  

 ؟نتصورهما هو نوع التغيير الذي  •

 منطق فكري أكثر مرونة؟   وضعكيف يمكننا  •

 عمليات التغيير االجتماعي املعقدة؟   يسير ما هي اآلثار املترتبة على استخدام املنطق الصارم لت •

 على أي مستويات اجتماعية نريد إحداث التغيير؟ •

 عمليات التغيير االجتماعي؟   يسيرتأثير طريقة تفكيرنا عندما يتعلق األمر بتما مدى   •

 مفيدة ألغراضنا؟  الخاصة بناما هي أنماط العالقة التي نحتاج إلى تطويرها من أجل جعل نظرية التغيير   •

يم نظرية التغيير ما هي العوامل االجتماعية والثقافية التي نحتاج إلى أخذها في االعتبار عندما يتعلق األمر بتصم •

 ؟الخاصة بنا

 منظمتنا؟ب   الخاص  عمل الما هو ُبعد التغيير السائد في   •

 للتغيير؟   فقطعد واحد  ما هي اآلثار املترتبة على التركيز على بُ  •

 ؟ الخاصة بناكيف ندمج األبعاد املختلفة في نظرية التغيير   •

 من أبعاد التغيير؟ما نوع األنشطة أو املبادرات التي يمكننا تطويرها لكل ُبعد   •

  لكل ُبعد من أبعاد التغيير؟  ما هي التحالفات التي نحتاج إلى وضعها •

 ؟ الخاصة بناالتي يمكن أن تساعدنا في تسريع عملية التغيير  أو كالهما  ما هي املؤسسات الرسمية أو غير الرسمية   •

 ؟الخاصة بنا ما هي نقاط االنطالق للتغيير املؤسس ي في نظرية التغيير   •

 مجتمعنا؟أو  تتفاعل املؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتشكل منظمتنا  كيف   •

 االفتراضات والشروط املسبقة والتغيير  4.1

التغيير لفهم الواقع   أنصار واالفتراضات التي يستخدمها    املقدمات املنطقيةيتطور األساس املنطقي لنظرية التغيير من فهم  

 .والتصرف بناء  عليه
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ععععععععععععميم نظرية التغيير على تغيير النموذج الو  ذي من  تؤكد عملية تصع

ععععععععععععععأالواقع.    تحععدد الجهععات الفععاعلععةخاللععه   اإلجراءات املتخععذة   وتنشع

 عبععارة  و النظر إلى الواقع بطريقععة جععديععدة.    خالل لتغيير الواقع من

ععععععكالت االجتماعية من منظور مختلف   ،أخرى    عند التعامل مع املشع

ععععععععععععكالت املعقععععدة أو يرتبط ب تفكيرنععععا وعملنععععا فيمععععا يتعلق بحععععل املشع

عععععا عععععا    ،إدارتهع عععععإننع عععععة  نفتفع مختلفع عععععائج  نتع عععععادرون على تحقيق  عععععا قع أننع رض 

 .ما كان بإمكاننا تحقيقه بدون هذا التحول في النموذجم وأفضل

ععععععععععععيععة فيأحععد الجوانععب املميزة لنظريععة التغيير  ويتمثععل   على    ،التركيز على تكثيف وتعميق عمليععة التفكير للجهععات الفععاعلععة الرئيسع

ععععععععععععممون ويععدعمون عمليععة التغيير املطلوبععة.  ععععععععععععروط الالزمععة  و األقععل أولئععك الععذين يصع ال يتعلق األمر فقط بتحليععل وتحععديععد الشع

   ،لتحديد املسار الذي يجب اتباعه
 
ملية التفكير التي نصل من خاللها  شرح كيفية وصولنا إلى تلك االستنتاجات وع ولكن أيضا

ععععععععتمرار و .  والتفكير املنطقي البراهينإلى بعض   ععععععععير الواقع باسع ععععععععتخدمها لتفسع ععععععععات التي نسع ُتلزمنا نظرية التغيير بمراجعة االفتراضع

 بشكل أفضل. االستدالل الخاص بناو شكل متكرر حتى نتمكن من تأهيل 

 نظرية التغييراملفهوم الرئيس ي ل   – االفتراضات والشروط املسبقة    :(2)  رقم  الشكل

 :أسئلة يجب مراعاتها عند التفكير في نظرية التغيير وتصميمهاوفيما يلي  

 املنشود؟  تغييرناما االفتراضات األولية التي تدعم   •

 ؟ وتحققنا منها هذه االفتراضات  من الذين شاركنا معهم •

 إلى رؤيته؟ما الذي ال نراه ونحتاج   •

 ما هي االفتراضات التي يجب أن نعيد النظر ف ها بمرور الوقت؟  •

 في الحياة على تكوين افتراضاتنا؟  وتجاربنا املاضيةكيف تؤثر هويتنا )هوياتنا(  •

 ومراجعة افتراضاتنا؟   لتوضيح نمتلكهاما هي اآلليات التي   •

  
  
  
  
  
  
  
  

 :فتراضاال 

 .بدون سؤال أو دليل  حقيقيش يء تقبله على أنه  هو  

 قاموس كامبريدج املتقدم للمتعلم 

ش يء يعتبر و ؛  هو حقيقة واقعة غير قابلة للنقاش

   من املسلمات
 
بدون دليل؛   حقيقيعلى أنه    أو مقبوال

 .فهو فرضية

 ويبستر الدولي الجديد قاموس

 التغيير املطلوب

 االفتراض الثاني  االفتراض األول  االفتراض الرابع 

 

 االفتراض الثالث 
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 ؟ الخاصة بناملية التفكير الداخلي  ( املتاحة لنا لتكثيف عوبين األقرانما هي األساليب )الفردية   •

 عندما يتساءل شخص ما عن افتراضاتنا؟  االنفعالي   يكون رد فعلناكيف   •

 ومسارات التغيير  العكسيةتدفق الخرائط  5.1

على تحديد جميع الشععروط الضععرورية والكافية املطلوبة لتحقيق نتيجة معينة على املدى الطويل.  نظرية التغيير   عملية  تعتمد

عععععععتخدموت عععععععية التي تتطلب من املخططين التفكير في خطوات  نظرية التغيير   سع عععععععيةالخرائط العكسع     عكسع
 
من الهدف طويل  بداية

ععععععععععععطة ثم ععععععععععععودمطلوبة إلحداث التغيير   د تكون قلتي ا التغييرات على املدى املبكر املدى إلى التغييرات املتوسع يؤدي هذا إلى  و . املنشع

ععععععععار التغيير".   ععععععععم "مسع ععععععععلة املعروفة باسع ععععععععار التغيير و مجموعة من النتائج املتصع ععععععععكل يمثل مسع بياني عملية التغيير كما يفهمها  بشع

 .العناصر األخرى للنظرية  وضعمن خالله  وهو الهيكل الذي يتم    ات،مخططو املبادر 

ععععععععاء و  ععععععععار التغييرأثناء عملية إنشع ععععععععاتهم حول عملية التغيير حتى    ،مسع ععععععععيح أكبر عدد ممكن من افتراضع ععععععععاركين توضع ُيطلب من املشع

 .(واختبارها لتحديد ما إذا كان من الصعب دعم أي افتراضات رئيسية )أو حتى خاطئة دراستهايمكن 

ععععععععععععميم نهجولقعد  ععععععععععععوح في التخطط الخعاص بنظريعة التغيير   تم تصع ععععععععععععجيع النتعائج املحعددة بوضع كعل خطوة من خطوات عمليعة  لتنع

ععععععععععععيعل حول طبيععة التغيير و التغيير.  ععععععععععععتخعدمين تحعديعد ععدد من التفعاصع ععععععععععععمعل ، والتياملطلوبُيطلعب من املسع ععععععععععععيعل حول   تشع تفعاصع

ععععععععععععة ععععععععععععتهدف  مجموعة الدراسع ععععععععععععيرومقدار التغيير املطلوب    ،ةاملسع واإلطار الزمني املتوقع حدوث هذا التغيير   ،إلى النجاح  الذي يشع

 .خالله

في سععععياق معين. وهي   املنشععععودنظرية التغيير هي في األسععععاس وصععععف شععععامل وتوضععععيح لكيف وملاذا من املتوقع أن يحدث التغيير  و 

لتغيير )أنشطته أو  " ما تم وصفه بأنه "الوسط املفقود" بين ما يفعله البرنامج أو مبادرة ااستكمالخرائط أو " التركز على رسم 

ععععععععععععودةتععدخالتععه( وكيف تؤدي إلى تحقيق األهععداف  بععذلععك عن طريق تحععديععد األهععداف طويلععة املععدى    وتقوم نظريععة التغيير.  املنشع

ععععععععععععودة  ثم   املنشع
 
ععععععععععععتعين بهعذه األهعدافأوال ععععععععععععروط )النتعائج( التي يجعب أن ل  تسع   )وكيف ترتبط هعذه يتم تطبيقهعاتحعديعد جميع الشع

 .في إطار النتائج  جميع هذه األشياءيتم تحديد و سببي( حتى تحدث األهداف.  ببعضها البعض بشكل   الشروط

إطار النتائج بعد ذلك األساس لتحديد نوع النشاط )األنشطة( أو التدخل )التدخالت( الذي سيؤدي إلى النتائج املحددة    يقدم

ععععععععععبقة لتحقيق الهدف على املدى الطويل.   ععععععععععروط مسع ععععععععععطة    يتم  ،من خالل هذا النهجو على أنها شع ععععععععععلة الدقيقة بين األنشع فهم الصع

ععععععععععكل كامل.   املدىوتحقيق األهداف طويلة   ععععععععععلو بشع ععععععععععيلي لكيفية    ،يؤدي هذا إلى تخطيط أفضع ععععععععععطة بفهم تفصع حيث ترتبط األنشع

   ،حدوث التغيير بالفعل. كما أنه يؤدي إلى تقييم أفضل
ُ
حرز نحو تحقيق األهداف طويلة  حيث أنه من املمكن قياس التقدم امل

 تجاوز تحديد مخرجات البرنامج.التي ت  املدى

 واملساءلة واملتابعةآليات التعلم  6.1

عالقة ليسععععت واضععععحة بشععععكل  الهذه و واملسععععاءلة.    واملتابعةيركز هذا القسععععم على تعزيز العالقة التي يجب أن توجد بين التعلم 

ععععععععععععروري و  ،خععاص من النععاحيععة العمليععة ععععععععععععيحهععالكن من الضع دعونععا نلقي نظرة على بعض  ولععذلععك  . الالزموإعطععااهععا االهتمععام  توضع

 .العناصر النظرية التي ستساعدنا على فهم أفضل ألهمية التعلم في عمليات التغيير االجتماعي
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ععععععععععععابقة  التجاربمراحل من    4يعتمد النهج األول للتعلم على   ععععععععععععة(   التجربة :السع ععععععععععععبة من خالل املمارسع ععععععععععععة )الخبرة املكتسع   ،امللموسع

املفاهيم املجردة وضعععع  و   ،امللموسعععة( لتجربتناالتحليلية    والبؤر )التحليل املسعععتمد من تطبيق بعض األسعععئلة    التأمليةالحظة  املو 

عععععععععععععات التي تم إجراؤهعا بنعاء  على مالحظتنعا   ععععععععععععر في   الفععالوالتجريعب   ،(التعأمليعة)ملخص للنظريعة وتحعديعث االفتراضع )عملنعا املبعاشع

 .نا فيه وتعلمناه نتيجة لتجربتنا(العالم الحقيقي بناء  على ما فكر 

ععععأالنهج الثاني بالنظر إلى املسعععععتقبل كما ويتعلق  : ما الذي نحتاج أن نتعلمه  التالي لسعععععؤالا  يجيب علىناشععععع   التعلم الهذا  و .  ينشع

من املسعتقبل الناشع  ؟ يسعاعدنا هذا السعؤال على تطوير قدرات جديدة في الوقت الحاضعر بناء  على ما نحتاج إلى معرفة كيفية  

 .في املستقبل الذي نقترحه )نظرية التغيير الخاصة بنا( ورؤيتهالقيام به  

عععععلحة املتعددينو عععععحاب املصع عععععر التعلم التعاونييتم إثرا  ،في حالة عمليات أصع   الفردحيث يتم االعتراف بأن   ،ء هذا اإلطار بعناصع

ة به  واملجتمع ككل لتعزيز عملية التعلم الخاص  ،واملجموعات ،هو كائن اجتماعي وبالتالي يحتاج إلى التفاعل مع أقرانه اآلخرين

ععععععععععععيع ، عبععارة أخرى و .  مبه  أو ععععععععععععريع من أجععل توسع  مع  د من عمليععات التعلم  يحتععاج الفرد إلى مزيعع ،منحنى التعلم  وتسع
 
األكثر توافقععا

 .واألكثر ثراء   ،واألعمق  ،السياق

ععععععععععععاحات ،وفي النهاية ععععععععععععاءلة التي تمتلكها كل منظمة )املنظمات غير   وديناميكيات نحتاج إلى ربط مسع التعلم بآليات وعمليات املسع

 .(إلخ  ،والهيئات العامة  ،ات املدنيةوالجمعي  ،والحركات االجتماعية  ،واملنظمات الشعبية  ،الحكومية املحلية والدولية

عععععععععطة عععععععععميم التقارير املرحلية عن األنشع عععععععععمن ذلك تعديل تصع   ،والتقييم  املتابعةفي عمليات   الجديدة  الجهات الفاعلةودمج   ،يتضع

ععععععععتماع عامة ععععععععات اسع ععععععععاركية أكثر التقارير يجب أن تكون هذهو ومراعاة ديناميكيات التعلم املقترحة.    ،وعقد جلسع وأن تدمج   ،تشع

 وتكون مرنة ومستدامة   ،وتعترف بالتنوع  ،العقليات واملصالج والهويات املختلفة
 
 .عند تطبيقها محليا

ععععععععير  ،في الختامو ععععععععلحة املتعددين من أجل    نجد أن تيسع ععععععععحاب املصع ععععععععاحات التعلم ألصع   دمجيتطلب  التغيير االجتماعي  تحقيق مسع

عععععععععععع  ( مع  التعلم الخعاص بنعا عععععععععععععاءلعة1  معا يلي:  )التجريبي والنعاشع ععععععععععععفعافيعة للمسع عععععععععععععاركيعة   املتعابععة( أنظمعة  2  ،( آليعات أكثر شع األكثر تشع

ععععععععععمولية.   ععععععععععممة ليس فقط لتلبية احتياجات أي منظمة   املتابعة هذهأنظمة  و وشع    ة،معين  جهة مانحة أومصع
 
ععععععععععا لتعزيز    ولكن أيضع

  ،االجتماعي  تعلمالأو عدم    التعلم
 
في عملية التغيير   الذي يشمل مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة الذين يشاركون جميعا

 .ومشروعاتناالتي تدعمها برامجنا 

 :أسئلة يجب مراعاتها عند التفكير في نظرية التغيير وتصميمهاوفيما يلي  

 ويشارك فيه؟  الخاص بنا   واملتابعةمن الذي يحدد نظام املساءلة   •

 ومجموعاتأفرادبصفتنا    - كيف نتعلم   •
 
 من ماضينا ومستقبلنا؟   -   ا

 واألكثر انعكاسية؟  شمل مساحات للتعلم االجتماعي األ   تيسير   - منظمات التغيير االجتماعيصفتنا  ب  -كيف يمكننا  •

   إشراكما هي اآلليات التي يجب تنفيذها من أجل   •
 
م من الجهات الفاعلة في أنظمة التعل  مجموعة أكثر تنوعا

 ؟ الخاصة بناواملساءلة    واملتابعة

 ؟إجراءاتناما هي االستراتيجيات التي نستخدمها لدمج تعلمنا في   •
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ومتنوعة من أصحاب   كبيرةملجموعة   ومتابعتناتعلمنا    لتوصيلما هي األساليب التي نحتاج إلى استخدامها   •

 املصلحة؟ 
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 : عملية التصميم لنظرية التغييرالثانيالجزء 

نتوجه  نود أن  و ".  Superwomen"   مشعروع سعوبروومن  نظرية التغيير مقتبسعة منل  حالة واقعية  سعنتناول   ،في هذا الجزء الثاني

عععععععععععكر إلى منظمة   ععععععععععع ي"  ActKnowledgeأكتنوليدج " بالشع عععععععععععسع عععععععععععوبروومن  وموظفي  ومؤسع عععععععععععروع سع منحنا  على    " Superwomen"   مشع

 .الكتابهذا  في  مثال  ك الستخدام تجربتهم   موافقتهم الكريمة

ععععععععععرت منظمة أكتنوليدج "  ععععععععععميم "  ActKnowledgeولقد يسع تصع

ععععععععععععركعععةأن  كمعععا  البرنعععامج وعمليعععات التقييم.     New Destiny"   شع

Housing Corporation   " ،ععععؤولة عن ععععروع   وهي الهيئة املسع مشع

ععععععععععععوبروومن ععععععععععععمحعت ملنظمعة،  " Superwomen"  سع أكتنوليعدج    سع

 "ActKnowledge  "  عععععععععععععععة لعععدراسع ععععععععععععتخعععدام برنعععامجهعععا كمثعععال  بعععاسع

 .الحالة

ععععععععروع  ععععععععوبروومن ويعتبر مشع برنامج.  بمثابة  " Superwomen" سع

 و 
 
ععععععععععععتخدم نظريات التغيير ل  غالبا سع

ُ
ا فردية مثل هذالبرامج لما ت

تكمن قوة نهج نظريعة التغيير في أنعه يمكن  ،. ومع ذلعكامجالبرنع

عععديععععد من البرامج  ععععععععععععم العع عععد تضع عععادرات التي قع عععه للمبع عععدامع ععععععععععععتخع اسع

ععععععععععععركعاء.   نقعل املتعلق بأغراض البرنعامج التعلييي ومن أجعل  والشع

 .سنلتزم ببرنامج واحدفإننا    ،العمليات واملفاهيم األساسية

 :مراحل  7نظرية التغيير هنا في عمليات تدفق تركزت 

عععع  األعمعععععال .1 ععععععععععععيريع ععععأكعععععد من أن    ةالتحضع  نظريعععععة التغييرللتع

عععع ى مع النظام البيتي التنظييي الداخلي والخارجي  تتماشع

 .العام

 .تحديد األهداف طويلة املدى .2

عععية وربط الشععععروطالرائط خال  إعداد .3 أو   املسععععبقة  عكسع

ععععععرح   ععععععبب الاملتطلبات الالزمة لتحقيق هذا الهدف وشع سع

 .ضرورية وكافية  هذه الشروط املسبقة  في أن

ععععك   .4 ععععادرتع ععععععععععععتقوم مبع ععععدخالت التي سع ععععد التع ععععديع ععععا تحع بعععععإجرااهع

 .املنشودالتغيير   تحقيقل

 .مؤشرات لقياس نتائجك لتقييم أداء مبادرتك  وضع .5

 .لشرح منطق مبادرتك  السرد القصص يكتابة  .6

  إدارة التكامل .7

 ات العمليتدفق 

 نظرية التغيير 

تحديد األهداف  

                                                                                                                                                                                                                                                                     واالفتراضات                                                                                                                  

وضع مؤشرات 

 التغيير 

 تحديد التدخالت
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 ةتحضيريالل اعماأل  1.2

 إلى التفكير  اتاملشارك تحتاج  ،نظرية التغيير قبل البدء في عملية
 
 :فيما يلي  جيدا

 التغيير املنشود الذي سيحدث؛و   ،ملبادرةمن االنهائي   نهدفه •

 ، املسعععععتمر والتحقق  ،اتخاذ القرار الداخلي  ،)على سعععععبيل املثال نبها اسعععععتخدام نظريته ردنتُ الغرض من الطريقة التي   •

ععععععاء مجلس اإلدارة  ،وتقديم التقارير إلى الجهات املانحة  ،والتقييم ععععععيةوالهيئات    ،والعروض التقديمية ألعضع ععععععيسع   التأسع

 والشركاء(

 .نوقدراته  نموارده •

 .املشاركة  همالذين يمكن  ومن أصحاب املصلحة ،كشار تيجب أن    التيمن   •

ععععععععععععمن  تيجعب أن   ععععععععععععيريع األعمعالضع متعاحعة لجميع  هعا  وأن نظريعة التغيير أن جميع املعلومعات قعد تم جمعهعا قبعل بعدء عمليعة ةالتحضع

عععععععاركين.   عععععععميم من منظمة إلى أخرى و املشع ععععععع ى بها   نقدم لك ،ومع ذلك  ،قد تختلف عملية التصع عععععععات الجيدة املو ع في  بعض املمارسع

 :عملية التصميم

نظرية   تحديد مجموعة من األشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن قيادة جهود  إن  هيكل الحوكمة األولي: حديدت  •

 أمر يعد  الشاملة من البداية إلى النهاية  التغيير
 
 .عمل صعبهي نظرية التغيير   بالغ األهمية ألن  ا

يييييييا • عععععععباب الجذرية للحالة الحالية ق:إجراء تحليل السي عععععععياق على فهم األسع عععععععاعدنا تحليل السع عععععععات    ،يسع وتحديد االفتراضع

ععععععععارات معينة في نظرية    كما أنهاملحتملة الالزمة لحدوث التغيير.   ععععععععاعدنا على فهم اآلثار املترتبة على التركيز على مسع يسع

 .التي تعمل بالفعل على قضايا معينةالقيمة الفريدة التي قد نقدمها للجهات الفاعلة   ويشمل ذلك  ،التغيير

يجب أن يكون إال أنه    ،بعدها تصععميم أن نظرية التغيير لم يتم  على الرغم من تحديد أصييحاب املصييلحة في البرنامج: •

 .والثانوي ألصحاب املصلحة وليملستوى األ بالدى املشاركين تعريف أولي 

عععاطر   ،نظريععععة التغيير  أثنععععاء عمليععععة  تحييييديييييد املخيييياطر وال ر  األولييييية: • عععات إدارة املخع من املهم تعزيز املزيععععد من عمليع

 .الفعالة وتحديد الفرص املحتملة

عععععععععععوبروومن "   برنامجو  عععععععععععكل  بدأ   واقعيبرنامج    عبارة عن  هو"  Superwomenسع جتماعية  اال   اتخدمال  أحد مقدميتعاون بين  في شع

الناجيات من سعوء املعاملة على خلق فرص عمل   لي ملسعاعدةللعنف املنز   مركز إيواءو توظيف  للومركز تدريب غير هادف للربح  

بدأت املنظمات الثالث برنامجها بافتراضععععين أسععععاسععععيين و ضععععحايا العنف املنزلي.  من  وصععععالحة للعيش للنسععععاء    املدىبأجر طويلة  

 :جزء ال يتجزأ من نظرية التغيير الخاصة بهم(وهما )

ععععععععععععبعاكعة والنجعارة وإدارة املبعانيثعل م  الوظعائف غير التقليعديعة تقعدم .1  أجور   الكهربعاء والسع
 
ععععععععععععع  ا عععععععععععععل وفرصع   أفضع

 
للترقي أكثر  ا

إذا    كبير  يتحققان بشعععكلفإن االسعععتقرار الوظيفي واألجور الجيدة  ،لذلكو ومن املرئج أن يكون لها نقابات.   الوظيفي

 .هذه املجاالت  علىتم تدريب النساء 

عععععععن للعنف املنزلي إلى .2 عععععععاء اللواتي تعرضع عععععععادي تحتاج النسع عععععععتقرار االقتصع   ،أكثر من التدريب على العمل لالنتقال إلى االسع

  تحتجنأنهن  كما  وتوفير رعاية لألطفال.   ،مكان العملب  املتعلقة  سعععلوكياتالو  ،بحاجة إلى تطوير مهارات التأقلم  فهن
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مام املحكمة والتعامل مع  مثل املثول أ املماثلة  واألحداث  نعلى إدارة األزمات في حياته  يكون لديهن القدرةإلى أن   أيضا

عععععععععععععانعةنظععام  على األرئج إلى  لن يؤدي أي تعدريعب وظيفي  فعع  ،في االعتبععار  الحيععاتيععةإذا لم يتم أخعذ هعذه الجوانعب  و .  الحضع

 .ةدائم فرصة عمل

 تحديد األهداف واالفتراضات  2.2

ععععععععععععكلعة   ععععععععععععور بعالت  على العكس تبعدأولكن  ،للحعل  تحتعاجال يبعدأ تطوير نظريعة التغيير بتحعديعد مشع واإليجعا ي  ي اإلبعداعي والتقعدير   صع

عععععععععععلل ععععععععععول إليهالذي نرغب في   وضع ععععععععععروط والعالقات والنتائج التي  و في وقت الحق.   الوصع ععععععععععود مجموعة من الشع يمثل التغيير املنشع

 .نرغب في حدو ها في السنوات القادمة نتيجة لعملنا في سياق الحاضر واملستقبل

عععععععععود يجب أن يكون  التغيير  الذي يتمثل في  الهدف طويل املدىونجد أن    املنشع
 
عععععععععروري التركيز على التغييرات في  و .  منطقيا من الضع

 .بالفعلواملنظمات والهياكل االجتماعية واألنماط الثقافية واملؤسسات التي يمكن ملنظمتنا التأثير عل ها   األشخاص

وتقمن   هاعل  وتتفقن  هداف طويلة املدىالهدف أو األ   نظرية التغييري  ف اتاملشارك تناقش  ،في املرحلة األولى من تطوير النظريةو

ععع يء املهم هو تحديد نتيجة جيدة وواضععععحة.   ،يمكن القيام بذلك بعدة طرق و . بتحديدها الجزء املتبقي  تعتمد جودة و ولكن الشع

 ! حيحالشكل  الالنظرية على القيام بذلك ب  من

في تصعميم خريطة بسعيطة للشعروط املسعبقة املطلوبة لتحقيق الهدف طويل املدى.  نظرية التغيير   في املشعاركاتبدأ  ت ،بعد ذلك

عععععععاعد عععععععلحة على   إعدادعملية في  بدء ال  ويسع عععععععحاب املصع عععععععو الالخرائط أصع عععععععافة إلى    مهدافهم وتحديد أولوياتهالبياني أل ر  يتصع باإلضع

 .تحديد ما يتوقعون تغييره والنتائج التي يريدون تحمل املسؤولية عنها

 اف والنتائج تحديد األهد

 

 

 

 

  

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

    

    

    

مناسب  بأجر   املدى ةطويل  فرصة عمل

 للناجيات من العنف املنزلي  للعيش

  ياتكتسب الناج ت

 مهارات التأقلم 

 أ     ب 

  ياتالناج تتمتع 

بمهارات قابلة للتسويق  

 في وظائف غير تقليدية 

 الناجيات تعرف 

السلوك   وتمتلك

 املناسب في مكان العمل  

 ج د
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 تعليق ال

ععععععععععععبعة لهعذا املثعال عععععععععععععة العمعلهي    املعدىفعإن النتيجعة طويلعة   ،بعالنسع عععععععععععععب    املعدى  ةطويلع فرصع للنعاجيعات من العنف املنزلي بعأجر منعاسع

ععععععععممو  ،لتحقيق هذا الهدفو للعيش.   ععععععععبقة:   2البرنامج حدد مصع ععععععععروط مسع ععععععععب الناجتثالثة شع   ن تمتعتو   ،مهارات التأقلم  ياتكتسع

عععععويق في الوظائف غير التقليدية عععععب في مكان العمل.  نوتمتلك نعرفتو   ،بمهارات قابلة للتسع عععععلوك املناسع عععععممو  ولقد السع حدد مصع

ععععععبقة من   ععععععروط املسع ععععععروط  و البحث.   وكذلك من خالل ،برتهمخالل خالبرنامج هذه الشع ععععععيح األهمية املنطقية للشع ععععععبقة  لتوضع املسع

  .ىإلظهار أن الشروط املسبقة يجب أن تأتي قبل النتيجة النهائية طويلة املد  األسهم املتصلةنستخدم    فإننا  ،الثالثة

 تبريرات االفتراضات وال

عععععناكما      ناقشع
 
عععععابقا عععععاء الال  ،سع عععععممو البرنامج أن البرنامج ال يمكنه العمل بفعالية إال مع النسع ي بدأن بالفعل في تحقيق  تأدرك مصع

ععععععتقرار في حياتهن.  ععععععحيحةأي مبادرة  و االسع ععععععاتها.   تكون فقط صع ععععععوء الح و مثل افتراضع   ،لسع
 
ععععععات  غالبا غير ما تكون هذه االفتراضع

 معاكثير أنهعا  أو ُيفترض   معلنعة
 
ععععععععععععوء الفهم في  ا ععععععععععععكلعةو املبعادرة وتقييمهعا.    إدارةتؤدي إلى االرتبعاك وسع نظريعة  وثق ت  ،ملععالجعة هعذه املشع

 .وما يعقبهاالفتراضات لضمان االتفاق على التخطيط التغيير  

يجب تلبية   ،"يبأجر مناسب للعيش للناجيات من العنف املنزل  فرصة عمل طويلة املدى  : "املدىبالنسبة للنتيجة طويلة  

 :هذه االفتراضات حتى تكون النتيجة قابلة للتحقيق

 .هناك وظائف متاحة في املهارات غير التقليدية للنساء .أ

عععباكة والنجارة وإدارة املباني    للنسععععاءالوظائف في مجاالت العمل غير التقليدية  من املرئج أن   .ب  تمنح مثل الكهرباء والسع

  
 
ععععععععععععبععةأجورا    تيحوتتوفر األمن الوظيفي.  و  نقععابععات لهععا كمععا أن ،للعيش  منععاسع

 
عععععععععععععا ععععععععععععلم الترقي  بعض هععذه الوظععائف أيضع  سع

 للم يوفرمما   ،من التدريب املنهي إلى املاجستيربداية  وذلك    ،الوظيفي
 
  وظفين املبتدئين مستقبال

 
.  وظيفيا

 
 جيدا

يوضج هذان االفتراضان سبب اعتقاد املشاركين أن هذا البرنامج يمكن أن ينجج: هناك وظائف في العمل غير التقليدي يمكن 

 .أن توفر فرص مالية ومهنية أفضل

 التالية  بالنسبة للنتيجة
 
نجد أن   ،شرط مسبق للنتيجة طويلة املدى(  : "يكتسب الناجون مهارات التأقلم" )وهو أيضا

 :واالفتراض ه

 مستعداتبل يجب أن    ،إلى أكثر من مجرد مهارات  لسوء املعاملةتحتاج النساء اللواتي تعرضن   .ج
 
من    تكن أيضا

 .للعمل   الجانب االنفعالي 

 
عععععععخاصفي هذا املثال،   2 عععععاء الذين  نطلق على األشع عع عععععععميي البرنامج.   نظرية التغيير  يقومون بإنشع عععععؤولون في هذه   للهيئات  التابعينيدل على أن املوظفين    وهذامصع عع املتعاونة الثالث مسع

 
 
عععععععراكما يتم  الحالة عن خطة البرنامج. ومع ذلك، غالبا عع عع عععععععلحة اآلخرين في عملية  إشع عع عع عععععععحاب املصع عع عع عععععععيتم  نظرية التغييرأصع عع عع عععععععخاص الذين سع عع عع من خالل  تقديم الخدمات لهم، مثل األشع

عععععخاص  عع عع عع ععععع  ذوي املعرفةاملبادرة، أو األشع عع عع عع عععععععير إلى هذا  و . ةاملطلوب وجهة النظر طرحفي بعض املجاالت )مثل التدريب على العمل أو العنف املنزلي( الذين يمكنهم عة الواسع عع عع عندما ال نشع

 ".نظرية التغيير"املشاركون في  إنشاء نظرية التغييراملثال على وجه التحديد، فإننا نطلق على أي شخص مشارك في 
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أي الدعم    ،يوضج هذا االفتراض سبب وكيفية اختالف هذا البرنامج عن برامج التدريب الوظيفي التقليدية  ،مرة أخرى و 

 .النفس ي الخاص الالزم لعمالء املبادرة

 ترض أن: فإنها ت   ،: "تتمتع الناجيات بمهارات قابلة للتسويق في الوظائف غير التقليدية"التالية  بالنسبة للنتيجة

 .املهارات غير التقليدية واملنافسة في السوق يمكن للمرأة تعلم   .د

 .تنجج في سوق العمل الجديدو أن املرأة يمكن أن تنافس  ب قاعدة  يعدهذا االفتراض  و 

يبقى من    ، مع إضافة النتائج ونقلها إلى إطار العملو عملية مستمرة.    هو  تبريراتتوثيق االفتراضات والجدير بالذكر أن  وال

 .الضروري طرح األسئلة وشرح كيف وملاذا هي ضرورية

 إعداد الخرائط العكسية وربط النتائج 3.2

ععععععععيط  ععععععععع التوقعات األولية وإطار التغيير البسع  لعملية   ،بعد الخطوة األولى لوضع
 
ععععععععيال بناء  و الخرائط.   إعدادتأتي مرحلة أكثر تفصع

ععععععل  ،على إطار العمل األولي ععععععيةالالخرائط   إعدادنواصع ععععععردحتى يكون لدينا إطار عمل   عكسع ععععععبة   يسع ععععععة التي نعتقد أنها مناسع القصع

عععععععباب    ،في بعض األحيانوألغراض التخطيط.   عععععععلحة يريدون تحديد األسع عععععععحاب املصع عععععععيل ألن أصع عععععععيتطلب هذا املزيد من التفاصع سع

عععكلة التي يأملون في حلها.  عععتويا  ،في حاالت أخرى و"الجذرية" للمشع عععج الخريطة ثالثة أو أر عة مسع والتي تعرض    ،ت للتغييرسععععتوضع

 .نحو الهدف طويل املدى  واملرحليةمن الخطوات املبكرة    منطقيةمجموعة  

 نظر و 
 
  ا

 
 و   ألن هذا العمل يمثل تحديا

 
ععععععععععععع نطاقا فعادة   ،التحركاتبها الكثير من   معظم برامج التغيير االجتماعي أو املبادرات األوسع

ععععععععععافة النتائج ونقلها وحذفها حتى تظهر في النهاية خريطة  كما  .  املراجعاتما تمر أطر التغيير بالعديد من   ععععععععععردتتم إضع ععععععععععة   تسع قصع

  ،بالنسععععبة للمسععععتخدمينو يمكن للمجموعة االتفاق عل ها.  
 
ألنهم   نظرية التغييرما يكون النقاش هو املكون األكثر قيمة في  غالبا

ععععععععععععت ععععععععععععكل مشع ععععععععععععائص عملية التغيير. اآلن يحددون بشع ععععععععععععات وخصع ععععععععععععاركين في كما  رك توقعات وافتراضع   نظرية التغييرُيطلب من املشع

 ملبادرة التي تعمل على تحسين اإلنتاجية واملساءلة.تحسين اواالتفاق على املنطق األساس ي ل  توضيحال
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 تعليق ال

  كنإذا    النساءسأل مصممو البرامج أنفسهم عما قد تحتاجه    ،" Superwomenبالنسبة للمثال الخاص بمشروع سوبروومن " 

لثالثة  في املشععروع الشععروط املسععبقة ا املشععاركاتحقق  تكيف سعع  ،على وجه التحديدو .  املدى  ةعمل طويلفرصععة  على   نسععتحصععل

ععععععععععععويق ،املحعددة )مهعارات التعأقلم ععععععععععععب في مكعان العمعل(   ،واملهعارات القعابلعة للتسع ععععععععععععلوك املنعاسع ععععععععععععول إلى النتيجة  من أجعل اوالسع لوصع

ععععععععععععاءتطلب ذلك تحديد ما قد تحتاجه يالنهائية؟ وقد   ععععععععععععلوك  النسع في  املالئم لتحقيق مهارات التأقلم ومهارات العمل ومعرفة السع

 .مكان العمل

ابط   تحديد الرو

ععععععععععععيح كيفيعة ارتبعاط النتعائج طويلعة املعدى بعالنتعائج  ،في هعذه املرحلعة عععععععععععععل توضع عععععععععععععابقعةو. املرحليعةنواصع قمنعا بربط   ،في الخريطعة السع

ععععععععععععة العمل املدىالنتيجة النهائية طويلة   ععععععععععععة بفرصع عععععععععععع الخاصع ععععععععععععهمالثالث ب  املرحليةب للعيش بالنتائج  بأجر مناسع ععععععععععععتخدام األسع   اسع

   اإلجراء  اهذنطبق يو مما يشعععير إلى أنها شعععروط مسعععبقة.    ،املتصعععلة
 
ععا تعرف  "   للنتيجة التالية:بالنسعععبة و .  املرحليةعلى النتائج أيضع

عععععععكالته  الناجيات عععععععاعدة والتعامل مع مشع عععععععول على املسع عععععععتخدم فإننا   ،" نكيفية الحصع عععععععهمنسع إلظهار أن النتيجتين أدناه هما   األسع

 .لهذه النتيجةشروط مسبقة مباشرة  

عععافة إلى تحديد  عععيح الروابط في التحقق من منطق املبادرة باإلضع عععاعد توضع  و الذي يجب أن تتدخل فيه املبادرة.   املوضعععععيسع
 
 غالبا

عععععير اتب عععععبق املقترح إلى ما يشع عععععرط املسع عععععار املنطقي من النتيجة إلى الشع عععععاركات. أوجه التبايناع املسع   اتقادر   نظرية التغييرفي   فاملشع

من  يفهمن متى سعتحدث هذه النتائج  نأو إضعافة نتائج حسعب الضعرورة. كما أنه  واسعتبعاد  العمل الخاصعة بهنعلى تعديل أطر  

 من املب تلقاء نفسها
 
 مثل نشاط البرنامج. ،ادرة لتحقيق ذلكأو عندما تتطلب تدخال

مناسب  بأجر   املدى ةطويل  فرصة عمل

 للناجيات من العنف املنزلي  للعيش

      ب أ      

 د ج
  ياتكتسب الناج ت

 مهارات التأقلم 

  ياتالناج تتمتع 

بمهارات قابلة للتسويق  

 في وظائف غير تقليدية 

 الناجيات تعرف 

السلوك   وتمتلك

 املناسب في مكان العمل  

اإلرشاد والدعم العملي  

 ألزمات في أوقات ا

تحضر النساء تدريبات  

حول التوقعات في 

 مكان العمل

 تحضر النساء 
 
  حصصا

ة على املهارات  تدريبي

 غير التقليدية 

  أصحابيتم تعليم 

االستفادة  العمل كيفية 

 املتدربين  من 

 الناجيات تقدم 

الخدمات أثناء فترات 

 التدريب الداخلي

كيفية   يات عرف الناجت

الحصول على املساعدة  

 نوالتعامل مع مشكالته

 الناجيات  تحضر

االستشارات بين 

  األقران
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      ب أ      

 د ج

مناسب  بأجر   املدى ةطويل  فرصة عمل

 للناجيات من العنف املنزلي  للعيش

  ياتكتسب الناج ت

 مهارات التأقلم 

  ياتالناج تتمتع 

بمهارات قابلة للتسويق  

 في وظائف غير تقليدية 

 الناجيات تعرف 

السلوك   وتمتلك

 املناسب في مكان العمل  

كيفية   يات عرف الناجت

الحصول على املساعدة  

 نوالتعامل مع مشكالته

 الناجيات تقدم 

الخدمات أثناء فترات 

 التدريب الداخلي

 الناجيات  تحضر

االستشارات بين 

  األقران

اإلرشاد والدعم  

في أوقات العملي 

 ألزماتا

تحضر النساء تدريبات  

حول التوقعات في 

 مكان العمل

 تحضر النساء 
 
  حصصا

تدريبية على املهارات  

 غير التقليدية 

  أصحابيتم تعليم 

االستفادة  العمل كيفية 

 املتدربين  من 

 هي

 ز و

النساء   تلتحق

 بالبرنامج

  مستعدات النساء

لاللتزام وحضور 

 البرنامج

االجتماعية   اتوكالة الخدم كل من  تعاون ت

غير   ومركز إيواء الناجياتوبرنامج التدريب 

برنامج توظيف للناجيات    من أجل وضعالربةي 

 من العنف املنزلي. 

تسمع النساء عن  

 البرنامج

تحصل النساء على  

 منتظمة رعاية أطفال 
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 تعليق ال

ععععععععععتمر إطار العمل هذا   ععععععععععتكمليسع ععععععععععرطإلى   طريقه حتى يعود  ويسع عععععععععععتحالف املنظمات التي تعمل على   :األولي  الشع توفر برامج   وضع

   توضعععيحيظل   ،مرة أخرى و للناجيات من العنف املنزلي.   فرص العمل
 
   الشعععروط املسعععبقة أمرا

 
 تلتحق النسعععبة إلى " ب  ،وبالتالي  ،مهما

 :فإن االفتراض هو  ،بالبرنامج"  النساء

ععععععععاء     ه.  ععععععععاعد جميع النسع ععععععععمل الدخول إلى البرنامج   لكلذو  ،ال يمكن للبرنامج أن يسع الفحص حتى يتم قبول إجراء  يجب أن يشع

كما يجب أن يكون لديهن   ،على التدريب  حتى تحصعلنالنسعاء الالئي لديهن مهارات كافية في القراءة والكتابة والرياضعيات 

ععععععععععععتقرة بمععا يكف ععععععععععععور حيععاة مسع ععععععععععععص التععدريبيععةي لحضع ال يمتلععك البرنععامج املوارد الالزمععة للتعععامععل مع توفير املهععارات  و .  الحصع

 .األساسية أو الخدمات االجتماعية الرئيسية

عععععاء الال  ،في وقت مبكر من عملية التخطيطو عععععاعدة للنسع ي بدأن بالفعل في  تأدركت املجموعة أن لديها املوارد فقط لتقديم املسع

 ال يهتم   هولكن  ،ارئ و الط  توفير السعععععكن في حاالتالبرنامج باملشعععععكالت املؤقتة مثل   يهتميمكن أن  و ي حياتهن. تحقيق االسعععععتقرار ف

 .أو خطورة مثل تعاطي املخدرات  استدامةأكثر  تبمشكال 

قد تعتقد: "إذا    ،في هذه املرحلةومعطيات.    جميعها عبارة عن  الروابطيبدو كما لو أن    ، سععبب البسععاطة النسععبية لهذا اإلطارو 

ععععععععفلكانت النتيجة      ،نتيجة أخرى  أسع
 
ععععععععرطا   فيجب أن تكون شع

 
ععععععععبقا ععععععععهم؟ "  هذهملاذا كل  و .  مسع في هذا املثال    على الرغم من أناألسع

ععععبقة ععععروط املسع عععععب تنظيم الشع    إال أنه  ،ليس من الصع
 
ععععها البعض    في األطر األكثر تعقيدا يمكن أن تكون املر عات قريبة من بعضع

 .الروابطال يمكن االستغناء عن   ،توضيح اإلطارفمن أجل  وبالتالي    إلخ.  ،عبر اإلطار روابطويمكن إجراء   ،بدون عالقة مباشرة

 املؤشرات   وضع 4.2 

تركز هذه املرحلة على كيفية قياس تنفيذ وفعالية و مرحلة املؤشرات هي عندما يتم إضافة التفاصيل إلى إطار التغيير.  إن  

 .يمكن للمبادرة تحديد ما يحدث أو ال يحدث ومعرفة السبب  ،كل نتيجةب   الخاصةمن خالل جمع البيانات  و املبادرة.  

لكن يمكن أن تنس ى و والجدول الزمني.    ،العتبةو   ،واملستهدف  مجتمع الدراسة،:  هي  يتكون كل مؤشر من أر عة أجزاءو 

 :لكل مؤشر  أن تطرح األسئلة التالية  ببساطةوبالتالي يمكنك  طلحات.  املص

 البرنامج( في    املسجالتمن الذي يتغير؟ )النساء   -

 ٪ من النساء املسجالت( 90؟ )ربما  نتوقع نجاحهن  تيالالنساء ال  كم عدد -

 ساعة ملدة ستة أشهر على األقل؟(ال  فيدوالر    12؟ )األجر املناسبكم   -

 شهرين من التخرج( خاللمتى يجب أن تحدث هذه النتيجة؟ )ربما في   -

  
 
 :يمكن وصف مصطلحات املؤشرات على النحو التالي  ،و شكل أكثر تحديدا

 .معينة  مهارة  في   الكفاءةمستوى    أو  االختبار  درجاتمثل متوسط    ،املتغير الفعلي الذي يتم قياسه  املؤشر: •

 .مثل عمالء البرنامج  ، سهااملجموعة التي تقي  :مجتمع الدراسة •
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ععععععععععععبيععل املثععال  :العتبيية • عععععععععععععة بععاال   العتبععة ،الحععد األدنى من املعععايير الالزمععة لتحقيق النتيجععة بنجععاح. )على سع نتخععاب  الخععاصع

 ال
كون أقل ألن  تس  العتبةفإن  ،إذا كان هناك ثالثة مرشحين أو أكثرو األصوات؛    عدد  ٪ من51ن هو  نائج بين مرشحي  

 .ستكون مطلوبة للنجاح(أغلبية األصوات فقط  

 : " Superwomen"   فيما يلي بعض املؤشرات النموذجية ملشروع سوبروومنو 

 العتبة  مجموعة الدراسة  املؤشر  الهدف/ النتيجة 

  فرصيييييييييييييية عميييل :  امليييدىالهيييدف طوييييل  

 للعيش بييأجر منيياسيييييييييييييب  املييدى  ةطويليي 

 للناجيات من العنف املنزلي

 برنامج ال خريجات فرصة العمل 

أشهر على األقل   6في الوظيفة ملدة  البقاء

 دوالر  12ما ال يقل عن  والحصول على
 
في   ا

 الساعة.

اليينيييييياجيييييييييات :  األولييىاليينييتيييييجيييييية   تييتييمييتييع 

بمهيارات قيابلية للتسييييييييييييويق في وظيائف 

 غير تقليدية

مستوى املهارة في أعمال  

النجارة  و والسباكة  اءالكهرب

 أو صيانة املباني

 التدريب الداخلي بنجاح.استكمال  في البرنامجات املشارك

النييييياجت:  الثيييييانييييييةالنتيجييييية     ييييييات تمتع 

بمهيارات قيابلية للتسييييييييييييويق في وظيائف 

  غير تقليدية

 التخرج )نعم / ال( في البرنامج اتاملشارك برنامجالتخرج من ال

الثييييانييييية تحضيييييييييييير النسييييييييييييييياء  :  النتيجيييية 

تيييدري يييية ع ى املهيييارات غير  حصييييييييييييى 

 التقليدية

 في البرنامج اتاملشارك الحضور 
  3أكثر من  نتغيبوال  النساءتحضر 

 . حصص

 تحديد التدخالت 5.2

ععععععبه الكامل ععععععع إطار التغيير شع ععععععياء التي يجب على البرنامج أو   ،بعد وضع ععععععروعاتنركز اآلن على دور التدخالت )األشع القيام بها  املشع

 .لتحقيق النتائج(

 التدخالت  

ععععععععععلة بينما البعض اآلخر   ،في هذه املرحلة  ععععععععععهم بها خطوط متصع . تمثل الخطوط  ةمتقطععبارة عن خطوط  الح  أن بعض األسع

  ونحنسعيتم تحقيق هذه النتائج.   ،الشعروط املسعبقة  تلبيةطاملا تم و دون الحاجة إلى التدخل. بالتي سعتحدث    املتصعلة الروابط

 :بخطوط متقطعة لثالثة أسبابفي شكل أسهم   - بادرةاملأنشطة برنامج وهي    -  نمثل التدخالت

 .دون تدخلب باملستوى الكافنعتقد أن النتائج التي تؤدي إل ها تلك األسهم لن تحدث   .1

 ا.املبادرة وبالتالي تكون املبادرة مسؤولة عنه  تقوم بهاتمثل إجراءات   هي .2
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 .لتدخالتفعالية امدى  يجب قياسها لتقييم  فإنه    ،ضابطةألن هذه النتائج هي متغيرات   .3

إطار    نجد أن  ،النقطةحتى هذه  و كيف سعيغير عملهم املجتمع. بتوضعيح  أصعحاب املصعلحة    يقوم  ،من خالل تحديد التدخالتو 

وحتى هذه النقطة لم توضج "الوصفة" الخاصة    ،الوسيطةلمكونات ل  لفظي سردو  ،بدون توج هات  وصفةبمثابة  يكون   التغيير

 
 
ععععععععتخدام هذه املكونات وتجميعها معا ععععععععج ولذلك .  بنا كيفية اسع ععععععععلحة لتحقيق النتائج    التدخالتتوضع ععععععععحاب املصع ععععععععيفعله أصع ما سع

ععععععععععععروري بالطبع لإلعالن عن البرنامج.  يكون   ،حملة التوعية وهو  ،(1. ومن ثم فإن التدخل األول )املطلوبة أن    وعلى الرغم منضع

 هذا املثال يبدو واضعح
 
  ،توضعيح ما يتوقع أصعحاب املصعلحة من املبادرة أن تفعله    وه  الهدف  إال أن  ،ا

 
ما يتم اعتباره   وهو غالبا

مات
َّ
سل
ُ
 .ولكن ال يتم التعبير عنه بوضوح أو باستمرار ،من امل

 ونقوم  
 
 و .  داخل مر عاتأرقام كل تدخل ببتحديد   أيضعا

 
لتدخالت مر عات متعددة ألن النتيجة  ل  لكل سعهم متقطعما يكون  غالبا

 .تتطلب أنشطة متعددة حتى تحدث

 العشوائي  حى  ال

صحاب املصلحة عما إذا كانت االكتشافات الجديدة  ن يتساءل أهناك حاجة أل   ،نظرية التغييرفي كل مرحلة من مراحل عملية  

  افتراض  هل يشععير أيو في إطار النتائج؟  كبيرةتكشععف عن تناقض في منطقهم: هل يسععلط تحديد التدخالت الضععوء على فجوة 

ذا  ما إع(؟ يجب أن يسععأل أصععحاب املصععلحة أنفسععهم  ومرحليةمن االفتراضععات إلى مسععار تغيير إضععافي )مع نتائج إضععافية مبكرة  

ععععععععععععععائععه "   يبععدو  كععان مععا يقومون بععإنشع
 
ومععا إذا كععانععت   ،منطقيععة" من خالل التفكير فيمععا إذا كععانععت خريطتهم تعكس نظريععة  منطقيععا

 بالنظر إلى املوارد املتاحة لديهم.  ،هاتنفيذيتم  بالفعل بالنسبة لهم ل  مالئمةمجموعة التدخالت  
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مناسب  بأجر   املدى ةطويل  فرصة عمل

 للناجيات من العنف املنزلي  للعيش

      ب أ      

 د ج
  ياتكتسب الناج ت

 مهارات التأقلم 

  ياتالناج تتمتع 

بمهارات قابلة للتسويق  

 في وظائف غير تقليدية 

 الناجيات تعرف 

السلوك   ن وتمتلك

 املناسب في مكان العمل  

كيفية   يات عرف الناجت

الحصول على املساعدة  

 نوالتعامل مع مشكالته

 الناجيات تقدم 

الخدمات أثناء فترات 

 التدريب الداخلي

 الناجيات  تحضر

االستشارات بين 

  األقران

اإلرشاد والدعم  

في أوقات العملي 

 ألزماتا

تحضر النساء تدريبات  

حول التوقعات في 

 مكان العمل

  حصصتحضر النساء 

تدريبية على املهارات  

 غير التقليدية 

  أصحابيتم تعليم 

االستفادة  العمل كيفية 

 دربين املت من 

النساء   تلتحق

 بالبرنامج

تحصل النساء على  

 رعاية أطفال منتظمة 

  مستعدات النساء

لاللتزام وحضور 

 البرنامج

تسمع النساء عن  

 البرنامج

االجتماعية  اتوكالة الخدم كل من تعاون ت

غير   ومركز إيواء الناجيات  وبرنامج التدريب

برنامج توظيف للناجيات   من أجل وضعالربةي 

 من العنف املنزلي.

1 

 ز و
2 

3       4 

 هيي 

5       6 7       8 8       9 10      11 

12 

13 
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 تعليق ال

من الواضج أن هذه املبادرة تخطط للعديد من التدخالت لخدمة عمالاها و .  14إلى    1التدخالت من    داخل املر عاتتمثل األرقام  

 .املحتملين ونشر البرنامج

 التدخالت

 توعية الحملة   .1

 الفحص .2

 إقامة جلسات استشارية  .3

 جماعيةقيادة جلسات   .4

 املسكن أو املثول أمام املحكمة  من  حاالت الطردمثل    املدىاملساعدة في األزمات قصيرة  تقديم   .5

 الفردية  االستشارةتقديم   .6

 تطوير املناهج في الكهرباء والسباكة والنجارة وصيانة املباني .7

 الحصص التدريبيةإجراء   .8

 تطوير املناهج وحاالت التعلم التجريبي  .9

 تحديد أصحاب العمل املحتملين  .10

 العمل   أصحابإنشاء قاعدة بيانات   .11

 لتدريب الداخلي لالنساء   اختيار .12

 وظائف دائمة  ضمان  على  النساء مساعدة   .13

   وبعالرجوع
 
عععععععععععععابقعا عععععععععععععنعاهعا سع ععععععععععععروع    تعدخالتالعلى هعذه املععايير  يمكننعا أن نرى كيف تنطبق   ،إلى املععايير التي وضع عععععععععععععة بمشع الخعاصع

 :" Superwomenسوبروومن " 

 توعية ال: حملة  األول التدخل    

ععععععععععععهم لن   .1 ععععععععععععتوى كعاف  نعتقعد أن النتعائج التي تؤدي إل هعا تلعك األسع ععععععععععععج أنعه بعدون حملعة  و دون تعدخعل. بعتحعدث بمسع من الواضع

عععيكون لدى  ،توعيةال "تسععععمع النسععععاء   :فرصععععة ضععععئيلة لتحقيق النتيجة التالية"  Superwomenمشععععروع سععععوبروومن "   سع

  االستفادةكون تفمن املحتمل أن    ،إذا لم يكن هناك توعيةفإنه  ،البرنامج  مالئمة غض النظر عن مدى  و عن البرنامج".  

 .ضئيلة

ععععععؤولة عنه ،املبادرة تقوم بهاإجراءات   النتائج تمثل .2 ععععععيتم تنفيذ  و . اوبالتالي تكون املبادرة مسع قيادة حملة التوعية من  أو  سع

ععععععععععععوبروومن "   قبععل موظفي ععععععععععععروع سع ععععععععععععميمهععا   لععكلععذ"، و Superwomenمشع ععععععععععععؤولون بععالتععأكيععد عن مععدى جودة تصع فهم مسع

 .وتنفيذها

ععععععععععععابطةبما أن هذه النتائج هي متغيرات   .3 ععععععععععععها لتقييم فعالية التدخالت.  فإنه   ،ضع   املدىهدف طويل  اللتحقيق و يجب قياسع

ععععععععععععة العمللعمالاها   ععععععععععععب للعيش  واملتمثل في فرصع ععععععععععععيرغب موظفو املنظمات املتعاونة في التأكد من قيامهم    ،بأجر مناسع سع
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عععععععععععحيح عععععععععععكل صع عععععععععععروع  إذا كان  و وموظفو البرنامج هو النتائج.   وجهات التمويلالعمالء   ويحتاجه ما يريدهف  ،باملهمة بشع مشع

 .فيجب أن تصل املعلومات حول البرنامج إلى هؤالء النساء املحتاجات  ،" سيتم تنفيذهSuperwomenسوبروومن " 

 ص يالقصالسرد كتابة  6.2 

عععععرات واإلطار عععععمل ذلك  -بعد االنتهاء من املؤشع عععععات وال ويشع ععععععلى  يجب -  والتدخالت تبريراتاالفتراضع معرفة الهدف من    اركاتاملشع

عععععع ي لقد وجدنا أن كتابة و . كل هذا ععععععصع ععععععرد القصع ععععععف –السع ععععععميم  –البرنامج   ملا بعد  وصع نظرية  هي خطوة نهائية ممتازة لعملية تصع

عععععععععتخدمون إلى التراجع عن التجريد الفكري للمر عات  و . التغيير عععععععععطر املسع عععععععععهميضع واألرقام وترجمة مبادرتهم إلى لغة عادية.    واألسع

عععععتخدمي  و  عععععبة ملسع عععععوائيالفحص    فإن هذا يقدم  ،نظرية التغييربالنسع عععععكل   العشع عععععافة إلى أداة أخرى لفهم املبادرة بشع النهائي باإلضع

عععععل إلى عد  و . بديهي عععععتويات التغيير املتعددة   التوصع عععععة بامسع عععععفها مرة أخرى بلغة ع  ،ملبادرةالخاصع ععععععب وصع ادية.  قد يكون من الصع

ععععععععععععاعد  يوبالتالي   عععععععععععع ي سع ععععععععععععصع ععععععععععععرد القصع ععععععععععععاراتالسع ععععععععععععد هذه الفجوة من خالل التأكيد على أهم املكونات واملسع بحيث يمكن    ،على سع

 .التغيير املطلوبإلى املبادرة    تؤديللمستخدمين مرة أخرى رؤية كيف 

يمكن للسرد  ،التغييربدعم من إطار  و .  لألطراف الخارجيةشرح برنامجهم    علىأصحاب املصلحة  السرد القصص ي  كما يساعد 

 الشععرح املترابط تتيح القصععصعع ي  كتابة السععرد كما أن  أن يمنح أصععحاب املصععلحة الثقة في األسععس املنطقية للبرنامج.  القصععصعع ي  

 أن تجعل  لتسلسل والتدخالت  ف يمكن للكي
 
 .التغيير ممكنا

 السرد القصص ي  عناصر 

 ما  قصععة املبادرة.   النائجالقصععصعع ي يلخص السععرد 
 
الخلفية واألهداف التي  بنبذة عن  من البداية    القصععصعع ييبدأ السععرد وعادة

 :ما يليالقصص ي  تشمل العناصر املطلوبة للسرد و األهداف.  هذه وكيف يحقق عمل املبادرة   اتوضج سبب أهميته

   
 
 :ما يلي  القصص ي  ما يتضمن السرد   عادة

 الخلفية: ما هو السياق والحاجة  •

 املنشودةالهدف طويل املدى: النتيجة النهائية   •

 .وكذلك للهدف النهائي  ذاتها،ل  أهميتها   ومدى  هذه األهداف  : ما هياملرحليةاألهداف   •

 املبادرة   خصائص: الحقائق أو األسباب وراء  تبريراتاالفتراضات وال •

 التدخالت: أنشطة وبرامج املبادرة  •

 خطوة في املبادرة منطق البرنامج: الفهم الذي يوجه كل   •

   القصعصع ي يتضعمن السعردو 
 
فقط للتأكيد على  ها كافية ولكن  ،أهداف البرنامج بوضعوح  السعتخالصتفاصعيل كافية    املكتوب جيدا

 .واإلجراءاتوحدة املنطق  
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 النهائي  سردال

ععععروع تأسعععععس ععععوبروومن "  مشع  تعاونباعتباره "  Superwomenسع
 
ومركز تدريب غير هادف  جتماعية  اال   اتخدمال  يمقدمأحد  بين    ا

كان هدف املجموعة هو مسععععاعدة النسععععاء في  و .  النسععععاءلضععععحايا العنف املنزلي من   غير هادف للربحللربح للتوظيف ومركز إيواء 

ععععععععول على نوع من ععععععععأنه   الذي منالعمل   الحصع ععععععععاعدة العامةو  عن الفقر  أن يبعدهنشع ععععععععتقرار    ويوفر لهن  ،املسع وفرص الترقي االسع

ععععععععععععيعانعة املبعاني ألنهعا  اختعاولقعد  .  الوظيفي ععععععععععععبعاكعة والنجعارة وصع ععععععععععععتوى  وفرت رت املجموععة وظعائف في الكهربعاء والسع وظعائف على مسع

 للعيش.  مناسبةوفرص للتقدم بأجور   ،وعضوية نقابية محتملة  ،املبتدئين

 و 
 
تقليدية وأنه يمكن تحديد أصععحاب العمل الذين  الهارات غير امل  نيمكن أن تتعلم النسععاءإلى االفتراضععات القائلة بأن   اسععتنادا

   ،سيوفرون لهن الوظائف
 
سوق ل االنضماممن التدريب والدعم الالزمين لهذه الفئة من أجل    كان هدف املشروع هو توفير كال

ععععععععتمرارواإل  العمل عععععععع  سع ععععععععاء الالتي يمكن تدري هن سع ععععععععن لحاال  كونن أمهات عازباتتفيه. اعتقدت املجموعة أن معظم النسع ت  تعرضع

عععية  تو   إسععععاءة معاملة مهارات التأقلم. كما ضعععععف  و   يالذات  التقديرخاصععععة فيما يتعلق بتدني    ،ووجدانيةحتجن إلى مشععععورة نفسع

عععععععععاء الال تأدرك  عععععععععتقرة إلى حد ما قد تأنه حتى النسع عععععععععاعدة عملية أو  تي يتمتعن بحياة مسع واجهن أزمات من وقت آلخر تتطلب مسع

 
 
  دعما

 
  ،تضعمنت املجموعة التدريب على املهارات غير التقليدية فلقد   ،تي لم يعملن من قبلبالنسعبة لبعض النسعاء الالو . نفسعيا

 .مكان العمل والدعم النفس ي املكثفاملتعلقة بتوقعات  الالتدريب على  كذلك و 

أو املثول أمام   حاالت الطرد من السكنمثل    ،تقديم املساعدة في بعض األزمات  اقررت املجموعة أنه يمكنه  ،ابناء  على مواردهو 

ععععععععععععؤولع  تكون ال يمكن أن    هعالكنو   ،املحكمعة ععععععععععععتقرار حيعاة عمالاهع  ةمسع ععععععععععععكعل تعام  اعن اسع عمليعة الفحص  لقعد تطلعب ذلعك إجراء . و بشع

ععععايا بتسعععععوية بالفعل قمندخلن البرنامج قد  تي  تالخاصعععععة بهم للتأكد من أن النسعععععاء الجدد الال أو   السعععععكنرئيسعععععية مثل  ال القضع

 ألطفال.حضانة اتعاطي املخدرات أو  

 إدارة التكامل  7.2

ععععععععم البياني أدناه   ععععععععج الرسع ععععععععيطيوضع ععععععععكال التكامل البسع ععععععععتناد ،أحد أشع  اسع
 
ععععععععر نظرية التغيير وإدارة    ،إلى اإلطار املنطقي  ا بين عناصع

 .التنظييي  والتركيز التوافقتحقيق  إلدارة  ليضمن التكامل بين هذين املستويين و البرنامج. 

ععععععععععروع يعمل على تقديم نتائج   ،التنظييي  املنهجيفيما يتعلق بالنهج و  ععععععععععتوى املشع ععععععععععمن هذه الروابط أن مسع مع هدف    متوافقةتضع

 نظرية التغيير.مسارات  البرنامج ومع  

     

 الهدف طويل املدى

 املسارات

اتنتائج املسار   

 املؤشرات

 التدخالت

 هدف البرنامج

البرنامجمستوى   

 نتائج البرنامج

 مؤشرات البرنامج

 مكونات البرنامج
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 راجع امل

 .في إنشاء نظرية التغيير أو النموذج املنطقي تساعدتقدم العديد من املنظمات معلومات مفيدة حول نظرية التغيير قد  

ععععععععععععروع تععاوني لهي    ،)www.theoryofchange.org(التغيير نظريعة  • "  ActKnowledgeمنظمعة أكتنوليعدج "   كعل منمشع

".  Aspen Institute Roundtable on Community Change"  واملائدة املسععتديرة ملعهد أسععبن حول التغيير املجتمعي

التي يمكن أن تسعععععاعد  الوثائق  ونماذجمن املعلومات األسعععععاسعععععية واألدوات   كبيرةقدم هذا املوقع الشعععععامل مجموعة  وي

 .البدء بنظرية التغيير  في  والجهات املمنوحة الجهات املانحة

عععععة دبليو ك  • عععععسع  Logic Model Development"   ملنطقيالنموذج ا  إعداديركز دليل .  )www.wkkf.org( كيلوج  يهمؤسع

Guide "  -  املصعععععاحب لكتيب التقييم   "Evaluation Handbook "  إعداد واسعععععتخدام  على كيفية   -  الخاص باملؤسعععععسعععععة

 .نطقياملنموذج  ال

ععععععع.  )www.geofunders.org(  للمنظمات الفعالة الجهات املانحة • عععععععسع عععععععادر مختلفة حول  ة  تقدم هذه املؤسع روابط ملصع

ععععععععععم  ،نظرية التغيير ععععععععععة بوتشع ععععععععععتراتيجيل أداة تطوير نظرية التغيير الخاصع ععععععععععبكة الدولية للعمل الخيري االسع  INSP"  الشع

Theory of Change Development Tool "  ععععععععععة بتوقعات البيئة العامليةو ععععععععععئة الخاصع   نظرية التغيير التنظيمية الناشع

 "GEO." 

 :Theory of Change"  نظرية التغيير: أداة عملية للعمل والنتائج والتعلم.  )www.aecf.org(  كيسع ي  همؤسعسعة آني إي •

A Practical Tool for Action, Results and Learning "، املؤسعسعة للمنظمات املجتمعية املشعاركة ب الخاص  كتيبال

 .اإللكترونيى موقعها  علوهو متوفر   ،في برنامج "صنع الروابط" 

عععععععتراتيجي • عععععععبكة الدولية للعمل الخيري االسع نظرية التغيير والدليل  أداة تطوير  تحميليمكن  (.  www.insp.efc.be) الشع

 .موقعها اإللكترونياملصاحب لها من  

  

http://www.theoryofchange.org/
http://www.wkkf.org/
http://www.geofunders.org/
http://www.aecf.org/
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 قائمة املصطلحات

 فتراضاال 

تنطوي على تعتقد أنها موجودة بالفعل ولن  أنككما  ،التي تعتقد مجموعتك أنها ضرورية لنجاح برنامجكأو املوارد  شروطال

موجود   االفتراضف  ، على عكس الشرط املسبقو افتراض مثل الشرط املسبق هو شرط ضروري لنجاح برنامجك.  و .  مشاكل

فهذا هو الوقت املناسب ملراعاة الظروف املختلفة التي   ،عندما تحدد مجموعتك افتراضاتك و بالفعل وال يحتاج إلى تحقيقه.  

ألنها إذا كانت غير صحيحة يمكن أن تغير طريقة عمل برنامجك   أساسيةتعتبر االفتراضات  و سيعتمد عل ها نجاح برنامجك.  

 
 
 .تماما

 الخرائط العكسية 

عععععع يعملية البدء بهدفك طويل املدى والعمل " هي  ععععععكل عكسع عكس الطريقة    وهيالتي يجب أن تحدث.    " نحو التغييرات املبكرةبشع

"ما هي الشععروط املسععبقة التي يجب أن تكون موجودة للوصععول   التالي:  بدأ بالسععؤالت األنه  ،التي نفكر بها عادة بشععأن التخطيط

 من  املدىإلى النتيجة طويلة  
 
عععععععؤال  تبدأأن  ؟" بدال عععععععؤال  وهو ال: "ما الذي يمكننا فعله لتحقيق النتيجة؟"  التالي بالسع يأتي  الذي  سع

 
 
 .الحقا

 تغيير إطار ال

رتبطة بالرسعم امل تبريراتالفتراضعات و اال تدخالت و المع    ،لنتائجك ومسعاراتك بيانيتمثيل    ، فهونظريتكلتوضعيح  هو عبارة عن  

 .البياني

 مجموعة التخطيط األساسية 

عععععؤولين عن من  فريق  هي  عععععيكونون مسع عععععلحة الذين سع عععععحاب املصع ععععععأصع الذي    تطور اليجب أن تعرف هذه املجموعة و النظرية.    وضع

ععععععععععععير    اإلجراءاتيجععب أن تعرف  كمععا  النظريععة.    تمر بععه ععععععععععععععافععة إلى    ،االجتمععاعععاتوتعمععل على تخطيط وتيسع  وعرض ص  يتلخبععاإلضع

عععععععععععععل إل هععااملعلومعات التي تم   جميع  وثبععات والتععأكعد من اكتمععال   ،ى املجموععة األكبرفي االجتمععاععات بحيععث يمكن إععادتهععا إل  التوصع

 عمل  الهذا و مكونات النظرية.  
 
 كبيرا
 
 يمثل عبئا

 
عععععخص واحدعلى    جدا    ،شع

 
ععععع ي بأن يكون فريقا  لذلك نو ع

 
عععععخاص   4-2من     مكونا أشع

 ." على العمليةأوصياء"  بصفتهم يعملون 

 
م
 نسقامل

  تدوينحيث يجب   ،على األقل في كل اجتماع املنسعععععقينبوجود اثنين من  نو ععععع ي بشعععععدة  و النعععععخص الذي يدير االجتماعات. هو  

 .  األشياءالعديد من  
ُ
 .واضحةطرح األسئلة ال حيحة للتأكد من أن جميع أجزاء النظرية    ية( مسؤولاملنسقون ) نسقويتولى امل
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 ؤشر امل

ععععععععععععج أن  و دليعل قعابعل للقيعاس على تحقيق الهعدف.  هو   ععععععععععععور( التي توضع ععععععععععععرات هي عالمعات مرئيعة )مثعل درجعات القراءة والحضع املؤشع

عععععععرات )كمية(  ،في كثير من األحيانوالنتائج قد تم تحقيقها.     ،يمكن عد املؤشع
 
عععععععيئا عععععععفي  ولكن في بعض األحيان تكون األدلة شع   وصع

 
ا

على   املكوناتهذه  وتجيب  والعتبة والجدول الزمني.   واملسعتهدف  مجتمع الدراسعة  يحتاج كل مؤشعر إلى أر عة مكونات:و )نوعية(.  

ما هو عدد األشعععخاص الذين نحتاجهم للوصعععول  و (  مجتمع الدراسعععةإلى هذا الهدف؟ ) سعععيصعععل  الذي: من أو ما  التالية  األسعععئلة

عععتهدفإلى الهدف؟ ) سع
ُ
متى يجب الوصععععول  و   العتبة(ما مدى الجودة الكافية؟( ) –ما هو املسععععتوى الذي يجب الوصععععول إليه  و (  امل

 .(إلى هذا الهدف؟ )الجدول الزمني

 الت اعل

ععععععععععععتوى  نجعد أن    ،في بعض األحيعان ععععععععععععبيعل  يكون لهمعا تحقيق نتيجتين )أو أكثر( على نفس املسع ععععععععععععهمعا البعض. على سع تعأثير على بعضع

عععععبقان مطلوبان لكي   ، فهذينالوالدان متعلمينإذا كان الوالدان يحفزان على القراءة ألطفالهما ويكون    ،املثال عععععرطان مسع هما شع

عععععععو  ،يقرأ الوالدان ألطفالهما أكثر  قد يكون هناك أيضع
 
عععععععبح  ا  أكثر   ناالوالدتفاعل في ذلك حيث يصع

 
ن  ا فقد يتعهد  ،للقراءة تحفيزا

 
 
عععععععععععععا ععععععععععععبحع أيضع ععععععععععععر    ،أكثر معرفعة بعالقراءة والكتعابعة  ابعأن يصع ن قيمعة القراءة اد ير فقع  ،دروس محو األميعة الوالعدانأو عنعدمعا يحضع

 اويصبح
 
  التفاعل  نمثل هذا  ،النظرية هذه  . فين أكثر تحفيزا

 
 .جانبيالسهم من خالل البيانيا

 تدخل ال

ععععععععععععيتعهعد بهعا برنامجعك أو مجموعةهو   ععععععععععععيعاء التي سع ععععععععععععلحعة لتحقيق النتعائج.    من  األشع ععععععععععععحعاب املصع ععععععععععععتخعدم  وأصع في بعض األحيعان يسع

النشعاط بينما نسعتخدم   ،نسعتخدم اإلسعتراتيجية لوصعف التركيز العام للمبادرةو مصعطلج اإلسعتراتيجية أو النشعاط.    األشعخاص

ععععععكل التدخل.   ععععععف جميع اإلجراءات املحددة التي تشع ععععععبيل املثال ،لذلكو لوصع ععععععول محو   إجراءقد يكون التدخل هو "   ،على سع فصع

ععععععععععععتكون   ععععععععععععطعة املختلفعة الالزمعة لتحقيق ذلعك سع ععععععععععععيعاء مثعل تحعديعد املكعان واملعلميناألميعة" واألنشع   واختيعار ،واختيعار املنعاهج ،أشع

ععععععععععير إلى و .  إلخ  ،الطالب ععععععععععروري  اي يكون ف هتال  الحالةنشع  التدخل ضع
 
ععععععععععهم متقطع يقود من نتيجة إلى  من خالل  نتيجة  اللتحقيق   ا سع

 أخرى.نتيجة  

 التبرير 

ملاذا الشعععروط املسعععبقة ضعععرورية  و من النتائج تؤدي إلى مجموعة أخرى.    محددةمجموعة  أن  سعععبب توقعنا  تشعععير إلىعبارات  هو  

 و لتحقيق النتيجة؟  
 
  ،إلى البحث  التبريراتما تسععتند   غالبا

 
السععليم أو املعرفة    املنطقمن الخبرة السععابقة أو   ولكنها قد تأتي أيضععا

 .بالسياق املحدد

 املدىطويلة    يجة نتال

ععععععول إليه  هي  ععععععبيل املثالو الهدف الذي تريد الوصع ععععععباب :الغرض من برنامجك؛ على سع عععععع ي للشع ععععععيل الدراسع العمل  فرص أو   ،التحصع

 جميع النتائج األخرى في إطار العمل الخاص بك هي شروط مسبقة لهذه النتيجة.و ملجموعة معينة.  
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 السرد القصص ي

خالت الرئيسعية الخاصعة  والتد والتبريراتويسعلط الضعوء على بعض االفتراضعات   ،ملخص لنظريتك يشعرح مسعارات التغييرهو  

 حول كيف وملاذا تتوقع مبادرتك أن تحدث    املبررات القويةيقدم  فهو   ،بك
 
ععععععععععردو . تأثيرا عععععععععع ي قد يحتوي السع ععععععععععصع    القصع

 
ععععععععععا على   أيضع

عععععععععععععافيععة ملععا هو موجود في نظريتععك مثععل رؤيتععك العععامععة ععععععععععععرح  ،بعض املعلومععات اإلضع ععععععععععععيععاق  الو عض   ،كيفيععة ظهور مبععادرتععك  وشع سع

( نقل العناصعر الرئيسعية لنظريتك بسعهولة وسعرعة إلى اآلخرين؛  1: )هو غرض مزدوج يصع القصع الغرض من السعردو . ياملجتمع

 .أكثر من صفحة أو صفحتين  القصص ي نو  ي عادة بأال يكون السردو ( فهم أفضل لكيفية عمل عناصر النظرية ككل.  2)

 النتيجة 

 
 
ععععععععععععرط يجعب أن يكون موجودا   ، ولكنعهحتى تنجج مبعادرتعك  النتيجعة هي حعالعة أو شع

 
 قعد تمثعل النتيجعة تغيير و . غير موجود حعاليعا

 
في   ا

عععععععخاص أو املنظمات أو األماكن.   عععععععرالنتائج هي و مجموعة من األشع عععععععة بك.  العناصع عععععععية لنظرية التغيير الخاصع عععععععاسع عععععععتلناء و األسع باسع

   ،النتيجة طويلة املدى
 
 .سبقة ضرورية للنتائج األخرى شروط م فإن جميع النتائج في إطار التغيير الخاص بك هي أيضا

 إطار النتائج 

 في تسععلسععل يوضععج النتائج التي تعتبر شععروط هاوضععع  حيث يتم  ،تصععوير مرئي ملسععار النتائجهو عبارة عن  
 
مسععبقة لنتائج أخرى.   ا

 .نظريتكأثناء وضع   ستقوم باستكمالههو املكون األول الذي  وإطار النتائج 

 سار امل

معظم املبادرات مسارات متعددة تؤدي إلى  ولدى    ،املدى  طويلنتائج من أجل الوصول إلى هدفك  تسلسل  حدث  ييجب أن  

 .الهدف طويل املدى

 مجتمع الدراسة 

ععععععععععبيل املثال:)  هو عبارة عن الجهات ععععععععععخاص أو املنظمات أو األماكن(  على سع عععععععععععى مبادرتك إلى التأثير  التي  مجموعات من األشع تسع

 .أحد مكونات املؤشريعتبر   وهوسكان حي معين.  أو    ،أولياء األمور   أو  ،في مدرسة معينةالطالب   :على سبيل املثال ،ف ها

 سبق املشرط  ال

عععبقة -  املدىباسععععتلناء النتيجة طويلة   - جميع النتائج    هي شععععروط مسع
 
عععا عععبقة ألنها شععععروط يجب أن    ايطلق عل هو . أيضع شععععروط مسع

ععععععععععععار.   ععععععععععععياء أوليةيمكنك التفكير ف ها على أنها  و توجد من أجل تحقيق النتيجة التالية في املسع ألنه يجب تحقيقها قبل النتيجة    أشع

 .متطلبات لتحقيق النتيجة التاليةفهي   ،التالية في املسار
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 النطاق

ععععععول إلى نتيجتك طويلة املدى.   أن تأخذ في اعتبارهااملدى الذي تحاول فيه نظريتك  ععععععرورية للوصع نطاقات  والجميع العوامل الضع

ععععععبة ألغراض مختلفة.  امل ععععععكل عامو ختلفة مناسع ععععععاع" نطاقهامدى  يجب على كل مجموعة أن تقرر "  ، شع ععععععارات  كم ، و اتسع عدد املسع

سعععيشعععتمل عل ها املسعععار الخاص  كم عدد مسعععتويات الشعععروط املسعععبقة التي ، و و "عمق" نطاقها  ،التي سعععتحددها للتغييراملمكنة  

 .خطوات للوصول إلى الهدفالجميع    تعرضوالتي  ،بك

 املستهدف 

٪ من  80هل تتوقع أن يتحسعععن  ،بناء  على مبادرتك. على سعععبيل املثال  واتتوقع أن يتغير  عدد األشعععخاص في مجتمع دراسعععتككم 

ععععععععععععع  يجب   ،ا هو الحال مع جميع مكونات املؤشعراتكمو ؟ شعخص  100الطالب في املدرسعة بطريقة ما؟ أم تتوقع أن تجد وظائف لعع

ععععععععععععتند  كما  نتائجك طويلة املدى من خالل الجمع بين رؤيتك للتغيير وتقييم واقعي ملواردك.  الخاص بتحديد هدفك  يجب أن تسع

ععععععععععععخععاص الععذين يحتععاجون إلى التغيير حتى تكون كععافيععة لحععدوث النتيجععة التععاليععة في   أهععداف جميع النتععائج األخرى إلى عععدد األشع

عععععبيل املثال عععععار. على سع عععععارك  ،املسع ععععع  20إذا شع عععععخصع  شع
 
عععععل محو األمية  ا عععععتتمكن من رفع معدالت معرفة القراءة   ،فقط في فصع فهل سع

 الذي تريده؟ باملقداروالكتابة اإلجمالية في مجتمعك  

 نظرية التغيير 

األسععاسععية   العناصععرهذه املجموعة من  و هدف طويل املدى.  الاألسععاسععية املطلوبة لتحقيق   العناصععرتحدد نظرية التغيير جميع  

ععععععععلة   ععععععععار إل ها  –املتصع ععععععععبيل الترادفيشع ععععععععبقة    واتجبالن  على سع ععععععععروط املسع ععععععععويرها  –أو النتائج أو اإلنجازات أو الشع  تم تصع
 
على  بيانيا

عرف باسم مسار التغيير 
ُ
 .لعملية التغيير  بيانيتمثيل   عبارة عن  وهو  ،التغييرإطار   أوخريطة ت

 بة عتال

إذا قام الطالب بتحسععععين    ،"؟ على سععععبيل املثالاملطلوبةجودة  ال"ما مدى    ،ببسععععاطةو كم تحتاج مجموعتك املسععععتهدفة للتغيير؟ 

ععععععع ي أو    ،درجات القراءة بدرجة واحدة عععععععل دراسع عععععععاركون في فصع عععععععرها املشع عععععععات التي يجب أن يحضع ؟ أو كم عدد الجلسع فهل هذا كاف 

ععععععععها؟  ععععععععول على املهارة التي يتم تدريسع ععععععععة عمل للحصع ععععععععتهدفكما هو الحال مع    ،مرة أخرى و ورشع يتم تحديد    ،والجدول الزمني  املسع

 .مقدار التغيير حسب مقدار ما تعتقد أنه ضروري للوصول إلى النتيجة التالية

 الجدول الزمني 

ععععععععععععتوى ) ععععععععععععول إلى النتيجة على مسع ععععععععععععبة ل( و العتبةمتى يجب الوصع ععععععععععععخاص الذين حددتهم؟  بالنسع يعتمد الجدول الزمني  و عدد األشع

إذا   ،على سععععبيل املثال ،على املسععععار. لذلك واألدنى  األعلىللوصععععول إلى أي نتيجة معينة على الجدول الزمني للوصععععول إلى النتائج 

ععععععععععععتلم ي ععععععععععععكععان املقاكمععل  سع عععععععععععععل محو األميععة حتى نهععايععة العععام  يمون لسع فمن غير الواقعي توقع زيععادة معععدالت معرفععة القراءة   ،فصع

ععععععر. وباملثل ععععععنوات   ،والكتابة في إطار زمني أقصع ععععععون ثالث سع   ،إذا كانت النتيجة طويلة املدى هي أن اآلباء يقرؤون ألطفالهم في غضع

 .القراءة والكتابة والتحفيزبرفة عاملفيمكنك العمل بشكل عكس ي لتحديد متى يحتاجون إلى زيادة 
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 النتيجة النهائية 

 
 
لكنهم يعتقععدون أن  و  ،أكبر ممععا يمكنهم تحقيقععه من خالل املبععادرة  تكون   مععا يكون لععدى املجموعععة رؤيععة للتغيير تتجععاوز أو  غععالبععا

ععععععععععععاهم في هعذه الرؤيعة.   ععععععععععععع خطع ،عنعدمعا يكون األمر كعذلعكو املبعادرة تسع  فعإننعا نضع
 
   ا

 
ععععععععععععة  )مثعل    املعدىفوق النتيجعة طويلعة    منقطعا فرصع

  ،لن تحاسعب مجموعتك نفسعها على هذا الهدف و ( ويكون لدينا هدف نهائي )مثل القضعاء على الفقر في املجتمع(.  الثابتة العمل

 ولكن قد ترغب في إبقائه  
 
عععععععععحا عععععععععروعكباعتباره   واضع عععععععععاهم فيه مشع تجاوز الهدف  ت والتي ،تذكير برؤيتك للمجتمع وما تأمل أن يسع

 .عليهمللموس الذي ستحاسب نفسك  ا
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