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تمهيد
تهدف هذه الوثيقة ألن تصبح دليال للمساعدة في توجيه تصميم نظرية التغيير املطبقة على عمليات التغيير االجتماعي.
إننا نعيش في أوقات معقدة وديناميكية مليئة بعدم اليقين والعديد من العالقات (املتعلقة بالهوية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،والجغرافية ،والسياسية ،واملعرفية ،ومتعددة الثقافات ،واملؤسساتية ،والتاريخية ،إلخ) ،والتي لها تأثير مباشر
على التغيير االجتماعي والتنمية من أجل إشراك األشخاص املستهدفين من هذا الدليل.
وترتكز نظرية التغيير على معرفتنا وخبراتنا ،كما أنها تساعدنا على تنظيم أفكارنا وتحديد الظروف الالزمة لتحقيق التغيير
املنشود في سياق محدد.
ومن أجل العمل على تحقيق التغيير االجتماعي ،نعتقد أننا سنحقق ما ننشده من خالل اتباع منطق معين وإجراء التغيير.
كما نعتقد أننا سنصل بشكل أفضل إلى حالة التغيير املنشودة من خالل التصرف بناء على سلسلة من الظروف املوجودة في
البيئة .وهذا االقتناع بإمكانية الوصول إلى املستقبل الذي نعتقد أنه أفضل يعتبر بمثابة القوة الدافعة التي يجب اإلشادة بها.
وتظهر املشكلة عندما تصبح قناعتنا مبدأ ونبدأ في االعتقاد بأن نموذجنا املستقبلي هو النموذج الوحيد املرغوب والقابل
للتطبيق.
ونجد أن وضع نظرية التغيير " "ToCيقدم لنا أداة لوضع إطار ألعمالنا ومتابعتها ،وكذلك إعطاء مساحة للمساءلة أمام
أنفسنا وأمام أصحاب املصلحة املشاركين في العملية.
وعلى الرغم من أن هناك العديد من نماذج نظرية التغيير املتاحة ،إال أن هذه املواد التكميلية لدليل إدارة البرامج في مجال
التنمية (دليل  )PgMDتركز على املعرفة العامة واملعلومات بشأن نظرية التغيير ،وتوجيه َّ
القراء خطوة بخطوة خالل هذه
العملية من البداية إلى النهاية.
ونأمل أن يصبح هذا الدليل التكميلي مجموعة أدوات عملية ملديري البرامج ،واألشخاص املهتمين بنظرية التغيير وأصحاب
املصلحة املشاركين في إنشاء البرامج الخاصة بقطاع التنمية والقطاع اإلنساني وتنفيذها بنجاح.

مع خالص التحيات،
إدارة املشروعات للمنظمات غير الحكومية ()PM4NGOs
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املقدمة
تيم ي ي نييي ي ي الييي ي ي ي ميطي ي ي ي ً ني ييا ي ي ي ً ليمي ي ي ي في
املس ي ي ي يييم ي وتياقع آث ي املحي م ي  ،ك ي تا هن ي ني ي
.الي أيضي ي ي ي ي ً إلى تحي يي مي يجي تم ي ومتى وك ف
وًق ي و وضي ييع ني الي أم اً م م اً ،وًلكن ال ي
من م س ي الب امج والًخص ي ن ن اال ي ع ن و وا أن
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.تفك ن ف يي مق ب لي اال ي ع
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تم تمسي ي ي م هذ الاث م إلى زأين ه :ع م ت الي
.وتص م ني الي

األعما

ولم تم تطص ي ي الجزء األو ًل لفهم ع م ت الي ف
الين ي اال ي ي ع ي  ،ح ي يم ي الي ف ي ت واملف ي ه م
ال نيس ي واملص ي تح ت وأب د الي .وًاله ف من ل
ها تاف إط ي لنهج ع ل ل م ي ت الي ف م ي د ات
الين ي اال ي ي ع ي  ،ك ي ييم تمي يم األدوات الخي ة ي ي ي ي
.ب ليم م والي مم وتحف ز الي

وضع
ا

وًالجزء الث ي ها ع ي عن د اي ي ي ي ي ي ح ي ل ي ع م ي مع
امل ا ع ال ي ي اع ي ي الت تاض ي ي ي ي ال م ي ي خ ا بط ا ً
ليص ي ي ي م ني الي ب لك م من أ إدا الب ن مج
.اال ي ع

تحدي

ك ي ي ياض ي ي ي ي الجزء الث ي ي ال اءات ال م ي ي  ،و ل ي ي
.ب ييط ا املص تح ت الفن املم م ف الجزء األولً
وف نه ي ال ل  ،ييم تم يم ق ن ب ملصي ي ي تح ت ل عم
ت مم ع املف ه م األي ي الاا د ف هذا ال ل .
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الجزء األول :عمليات التغيير
 1.1ما هي نظرية التغيير؟
تصف نظرية التغيير عملية التغيير االجتماعي التي يتم التخطيط لها ،وذلك بداية من االفتراضات التي توجه تصميمها وصوال
إلى األهداف طويلة املدى التي تس ع عععى إلى تحقيقها .وتحدد نظرية التغيير جميع العناص ع ععر األس ع ععاس ع ععية املطلوبة لتحقيق الهدف
طويل املدى .ونجد أن هذه املجموعة من العناص ععر األس ععاس ععية املتص ععلة – يش ععار إل ها على س ععبيل الترادف بالنواتج أو النتائج أو
ُ
اإلنجازات أو الشععروط املسععبقة – يتم توضععيحها على خريطة تعرف باسععم مسععار التغيير أو إطار التغيير ،وهي عبارة عن تمثيل
بياني لعملية التغيير.
وباختصار ،نجد أن نظرية التغيير هي:
• تدريب على التصوير البياني يتيح لنا تركيز طاقتنا على حقائق مستقبلية محددة ليست مرغوبة فقط ،ولكنها ممكنة
ومحتملة.
• مجموعة من االفتراضع ع ع ععات والتوقعات املجردة املتعلقة بكيفية اعتقادنا أن الواقع يمكن أن يتكشع ع ع ععف في املسع ع ع ععتقبل
القريب ،بناء على ما يلي )1 :التحليل الواقعي للس ععياق الحالي )2 ،التقييم الذاتي بش ععأن قدراتنا في تيس ععير العملية)3 ،
املراجعة النقدية والواضحة الفتراضاتنا.
• نهج مدروس ومتعمق يسع ع ععتند إلى العمل ويسع ع ععاعدنا على تحديد مؤشع ع عرات التطور والشع ع ععروط التي يجب أن تحدث في
سبيل التغيير الذي نريد املساهمة في حدوثه.
• تدريب على التعلم التجريبي التعاوني ملختلف أصع ع ع ععحاب املصع ع ع ععلحة ينع ع ع ععجع على تطوير األسع ع ع ععاس املنطقي املرن الالزم
لتحليل التغيير االجتماعي املعقد.
• خريطة تغيير شع ع ععبه منظمة تربط إجراءاتنا اإلسع ع ععتراتيجية بنتائج العمليات املحددة التي نريد املسع ع ععاهمة في حدو ها في
بيئتنا املباشرة.
• أداة عملية تساعدنا على أن نتابع طريقتنا الفردية والجماعية في التفكير والتصرف بطريقة واعية ونقدية.
ومن املهم التمييز بين نظرية التغيير وبين ُ
النهج األخرى وتحديد ما هو غير ذلك .وبالتالي ،نجد أن نظرية التغيير ليست:
• الحقيقة املطلقة لكيفية حدوث التغيير ،وكيف سيحدث أو حتى كيف نريده أن يحدث.
• وسيلة نهائية تقض ي على عدم اليقين املوجود في العمليات االجتماعية املعقدة والناشئة.
• بديل لإلطار املنطقي باعتباره أداة تخطيط ثابتة.
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نظرية التغيير أم النموذج املنطقي؟
يسع ع ععتخدم بعض األشع ع ععخاص مصع ع ععطلةي "نظرية التغيير" و "النموذج املنطقي" على أنهما مترادفان .ويقول آخرون أنه من املهم
الحفاظ على التمييز بين االثنين .فماذا يعني املصطلحان؟ وما الفرق بينهما؟
• تعبر نظرية التغيير عن وجهة النظر الش ععاملة للتغيير املنش ععود ،وتدرس بعناية االفتراض ععات الكامنة وراء كل خطوة في
العملية التي قد تكون طويلة ومعقدة .وغالبا ما تتطلب ص ع ع ععياغة نظرية التغيير التفكير في جميع الخطوات على طول
املسع ع ععار نحو التغيير املنشع ع ععود ،وتحديد الشع ع ععروط املسع ع ععبقة التي سع ع ععتتيح (وربما تمنع) كل خطوة ،وكذلك عمل قائمة
باألنشع ععطة التي سع ععتنتج هذه الشع ععروط ،وشع ععرح سع ععبب احتمالية نجاح هذه األنشع ععطة .وفي الغالب  -ولكن ليس دائما -
يتم تقديمها على أنها خريطة تدفق.
• يععأخععذ النموذج املنطقي نهجععا عمليععا أكثر تحععديععدا في العالقععة بين املععدخالت والنتععائج .وغععالب عا مععا يتم تقععديمععه على أنععه
جدول يتم فيه س ع ع ع ععرد الخطوات من املدخالت أو املوارد من خالل تحقيق الهدف املنش ع ع ع ععود من البرنامج .وتس ع ع ع ععتخدم
بعض الجهات املانحة نماذج منطقية منفصلة لعمل مخطط ملكونات تنفيذ نظرية التغيير.

 2.1املصطلحات األساسية لنظرية التغيير
املمكون

األمثلة

الوصف

هو أهم تغيير متوقع أو الصععورة املسععتهدفة أو التغيير عالي املسععتوى فرص عمععل بععأجر طويلععة املععدى ومنععاسع ع ع ع عبععة لعيش
رؤية النجاح أو
املطلوب للتعامل مع قضية محددة .فهو الهدف الذي تريد الوصول النس ع ع ع ععاء النعاجيعات الالتي كن من ضع ع ع ع عحعايعا العنف
النتائج طويلة
إلي ععه والغرض من برن ععامج ععك .وجميع النت ععائج األخرى في إط ععار العم ععل املنزلي.
املدى
الخاص بك هي عبارة عن شروط مسبقة لهذه النتيجة.
هي عبارة عن نتائج كافية وضععرورية وأسععاسععية لتحقيق رؤية النجاح .تكتسب النساء الناجيات مهارات التأقلم.
النتائج أو
الشروط
املسبقة

االفتراضات

وجميع ه ععذه النت ععائج  -ب ععاس ع ع ع ععتلن ععاء النتيج ععة طويل ععة امل ععدى  -هي عب ععارة تتمتع النس ع ععاء الناجيات بمهارات قابلة للتس ع ععويق في
أيضععا عن شععروط مسععبقة .ويطلق عل ها شععروط مسععبقة ألنها شععروط وظائف غير تقليدية.
يجععب أن توجععد من أجععل تحقيق النتيجععة التععاليععة في املسع ع ع ع ععار .وتوجععد النععاجي عة تعرف وتمتلععك الس ع ع ع ععلوكيععات املنععاسع ع ع ع عبععة في
مكان العمل.
شروط مسبقة للمستوى االبتدائي والثانوي والجامعي ،إلخ.
تمثي ععل املواقف الخ ععارج ععة عن الس ع ع ع ععيطرة التنظيمي ععة التي تؤثر على توج ععد وظ ععائف مت ععاح ععة في امله ععارات غير التقلي ععدي ععة
النتائج أو الشع ع ععروط املسع ع ععبقة .واالفتراض مثل الشع ع ععرط املسع ع ععبق هو للنس ع ععاء ،ويتم قبول النس ع ععاء في س ع ععوق املهارات غير
عبعارة عن ش ع ع ع ععرط ض ع ع ع ععروري لنجعاح برنعامجعك .وعلى عكس الش ع ع ع ععرط التقليدية.
املس ع ع ع ععبق ،فهو موجود بعالفععل وال يحتعاج إلى أن يتم تحقيقعه .وتعتبر تحتاج النس ع ععاء الالتي تعرض ع ععن لإليذاء إلى أكثر من
االفتراض ع ع ع ععات ض ع ع ع ععرورية ألنها إذا كانت غير ص ع ع ع ععحيحة يمكن أن تغير مجرد مه ع ععارات ،ب ع ععل يج ع ععب أن يكن مس ع ع ع ععتع ع ععدات
طريقة عمل البرنامج تماما.

8 of 39

عاطفيا للعمل أيضا.

www.pm4ngos.org

نظرية التغيير ملمارس ي البرامج

التدخالت

هي عبععارة عن مبععادرات أو اس ع ع ع ععتراتيجيععات لتحقيق نتععائج أو ش ع ع ع ععروط إعداد جلسات استشارية
مسعبقة على مسعتوى أعلى .وهي األشعياء التي سعيتعهد بها برنامجك أو قيادة الجلسات الجماعية
مجموعة من أصحاب املصلحة لتحقيق النتائج.

تحديد أصحاب العمل املحتملين
توافق النساء الناجيات مع فترات التدريب

املس ع ع ع ع ععارات مث ععل خ ععارط ععة الطريق التي تربط الع ععدي ععد من النت ععائج أو إلح ع ععاق الن ع ععاجي ع ععات في تع ععدريع ععب وظيفي غير تقلي ع ععدي
الشعروط املسعبقة من الوضعع الحالي برؤية النجاح .ويجب أن تحدث وتعوفعيعر إخعف ع ععاء العهعوي ع ععة والعتعف ع ععاوض معع الشع ع ع ع ععرك ع ععات
مسارالتغيير نتائج التسع ع ع ععلسع ع ع ععل من أجل الوصع ع ع ععول إلى هدفك على املدى الطويل .املحلية للوصع ع ع ععول إلى فرص عمل بأجر طويلة املدى
ومعظم املبادرات لها مسارات متعددة تؤدي إلى الهدف طويل املدى .ومناسبة للعيش
هي عبارة عن دليل قابل للقياس لتحقيق الهدف .وهي بمثابة مقاييس النتيجعة :تمتلعك النسع ع ع ع ععاء النعاجيعات املهعارات القعابلععة
ملعرف ععة م ععا إذا ك ععان تم تحقيق التنفي ععذ الن ععائج للنت ععائج أو الش ع ع ع ععروط للتسويق في الوظائف غير التقليدية
املؤشرات

العتبة

املؤشر :التخرج من البرنامج
املسبقة أم ال.
ويحتاج كل مؤش ععر إلى أر عة مكونات هي :مجتمع الدراس ععة واملس ععتهدف مجتمع ال ععدراس ع ع ع ع ععة :النس ع ع ع ع ععاء الن ععاجي ععات من العنف
األسري
والعتبة والجدول الزمني.
بالنسبة ملؤشر محدد ،هي القيمة التي يحدث عندها التغيير .والكم
الذي ُيعتقد أنه مطلوب لتحقيق النتيجة.

املس ع ع ع ععتهدف ٪60 :من النس ع ع ع ععاء الناجيات من العنف
املنزلي
العتبة ٪90 :موافقة على االختبار النهائي للتخرج
الجدول الزمني :قبل الشهر الخامس من البرنامج

جدول رقم ( :)1مصطلحات نظرية التغيير

 3.1أبعاد التغيير
في هذا القسم ،سيتم تقديم بعض العناصر املفاهيمية للمساعدة في الفهم األكثر شموال ألساسيات نظرية التغيير.
تهدف عمليات التغيير االجتماعي إلى أخذنا إلى املجهول .وتتطلب أي عملية تغيير تفكيرا ش ع ع ععامال ونهجا عمليا يجعل من املمكن
تحقيق رؤية التغيير والحفاظ عل ها وتعزيزها.
ويوض ععج الرس ععم البياني 1أدناه كيفية إنش ععاء تحليل حول األبعاد املختلفة للتغيير املطلوب لتحقيق النجاح املس ععتدام من خالل
اس ع ع ع ععتخعدام عمليعة تص ع ع ع ععميم نظريعة التغيير .ومن خالل دمج أنواع مختلفعة من املبعادرات ،تم تص ع ع ع ععميم عمليعة التغيير بطريقعة
متكاملة وواضحة .وهذا يساعد على اقتراح املزيد من اإلجراءات املؤسسية ذات الصلة وتطوير عالقة أكثر تعاونا ووضوحا مع
املبادرات األخرى التي تقودها جهات فاعلة أخرى قائمة بالفعل.

 1مقتبس من :نظرية التغيير – إينييجو ريتوالزا إيجورين – برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  /منظمة هيفوس "2011 ،"Hivos
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فردي
تحويل العالقات

التحويل النخص ي
• هويات األفراد

• العادات العالئقية

• العقليات النخصية

• السلوك

• االنفعاالت واملشاعر

• التفاعل الحواري مع البيئة
االجتماعية والسياسية

• تطوير الذات
أنا

شخص ي

داخلي

هو

موضوعي

بين األشخاص بين املوضوعات
تحويل األنماط الجماعية

هو

نحن

خارجي

تحويل الهياكل واإلجراءات
• املؤسسات الهيكلية للمجتمع
(الدساتير ،القوانين ،إلخ)

للعمل والتفكير
• الهوية والثقافة الجماعية

• السياسات العامة

• السلوك والتفكير الجماعي

• اإلجراءات القانونية
والقضائية

• الفهم املشترك

جماعي
الشكل رقم ( :)1أبعاد التغيير
وفيما يلي بعض األمثلة على املبادرات املختلفة التي تتعلق بهذه األبعاد األر عة:

تحويل الذات:

التدريب الفردي والتفكير الذاتي وفقا للسياق والخبرة ،وأنشطة لتنجيع ممارسة التفكير في بيئة
مهنية (املمارسع ععة االنعكاسع ععية) ،واالعتراف بالهويات املتعددة وإدارتها ،وتحديد عقليات النع ععخص
وتعديلها ،والتأمل الذاتي ،والتطور النخص ي.

تحويل عالقاتنا:

إنش ع ععاء وتيس ع ععير مس ع ععاحات للقاءات أص ع ععحاب املص ع ععلحة املتعددين ،ومس ع ععاحات للحوار ،ومبادرات
لتنسع ععيق جداول األعمال بين العديد من الجهات الفاعلة ،ومسع ععاحات للتشع ععاور واملحادثة العامة،
وح ععل أو إدارة النزاع ععات العالئقي ععة أو كالهم ععا ،وتب ععادل الخبرات بن ععاء على الس ع ع ع عي ععاق ععات الخ ععاص ع ع ع ع ععة
باألوضاع الحالية ،وعمليات التعلم من خالل العمل التشاركي ،وتعلم األقران ،إلخ.
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تحويل األنماط
الثقافية

تحويل املؤسسات
الهيكلية

حمالت لرفع مس ع ع ععتوى الوعي والتواص ع ع ععل الجماهيري ،والدعوة لتش ع ع ععكيل الرأي من خالل وس ع ع ععائل
اإلعالم ،والتغييرات في النظرة الجمعاعيعة لرخرين (أي العنص ع ع ع ععريعة ،والتمييز على أسع ع ع ع ععاس الهويعة،
والقبول االجتماعي للفئات املهمشعة) ،واإلجراءات التي تسعتهدف شعرائح معينة من السعكان حسعب
الحالة (على س ع ع ععبيل املثال :العنف داخل األس ع ع ععرة وتأثيره على األزواج والزوجات واألبناء والبنات)،
واألنش ع ع ع عطعة املص ع ع ع ععممعة لتععديعل األنمعاط الثقعافيعة واالجتمعاعيعة لإلقصع ع ع ع ععاء أو الععادات الجمعاعيعة
السيئة ،إلخ.
دعم عمليات التغيير املؤس ع عس ع ععية  ،ودعم ال عمليات ا التي تهدف إلى التنمية االجتماعية والقض ع ععاء
على الفقر ،واإلص ع ع ععالحات التعليمية وال ع ع ععحية ،وتغيير النماذج االقتص ع ع ععادية ،وتغيير أو إنش ع ع ععاء
مؤسسات رسمية وغير رسمية أو كالهما ،إلخ.

وفيما يلي أسئلة يجب مراعاتها عند التفكير في نظرية التغيير وتصميمها:
• ما هو نوع التغيير الذي نتصوره؟
• كيف يمكننا وضع منطق فكري أكثر مرونة؟
• ما هي اآلثار املترتبة على استخدام املنطق الصارم لتيسير عمليات التغيير االجتماعي املعقدة؟
• على أي مستويات اجتماعية نريد إحداث التغيير؟
• ما مدى تأثير طريقة تفكيرنا عندما يتعلق األمر بتيسير عمليات التغيير االجتماعي؟
• ما هي أنماط العالقة التي نحتاج إلى تطويرها من أجل جعل نظرية التغيير الخاصة بنا مفيدة ألغراضنا؟
• ما هي العوامل االجتماعية والثقافية التي نحتاج إلى أخذها في االعتبار عندما يتعلق األمر بتصميم نظرية التغيير
الخاصة بنا؟
• ما هو ُبعد التغيير السائد في العمل الخاص بمنظمتنا؟
• ما هي اآلثار املترتبة على التركيز على ُبعد واحد فقط للتغيير؟
• كيف ندمج األبعاد املختلفة في نظرية التغيير الخاصة بنا؟
• ما نوع األنشطة أو املبادرات التي يمكننا تطويرها لكل ُبعد من أبعاد التغيير؟
• ما هي التحالفات التي نحتاج إلى وضعها لكل ُبعد من أبعاد التغيير؟
• ما هي املؤسسات الرسمية أو غير الرسمية أو كالهما التي يمكن أن تساعدنا في تسريع عملية التغيير الخاصة بنا؟
• ما هي نقاط االنطالق للتغيير املؤسس ي في نظرية التغيير الخاصة بنا؟
• كيف تتفاعل املؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتشكل منظمتنا أو مجتمعنا؟

 4.1االفتراضات والشروط املسبقة والتغيير
يتطور األساس املنطقي لنظرية التغيير من فهم املقدمات املنطقية واالفتراضات التي يستخدمها أنصار التغيير لفهم الواقع
والتصرف بناء عليه.
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وتؤكد عملية تص ع ع ع ععميم نظرية التغيير على تغيير النموذج الذي من االفتراض:
خاللععه تحععدد الجهععات الفععاعلععة الواقع .وتنش ع ع ع ع ععأ اإلجراءات املتخععذة
لتغيير الواقع من خالل النظر إلى الواقع بطريقععة جععديععدة .و عبععارة
أخرى ،عند التعامل مع املش ع ععكالت االجتماعية من منظور مختلف
يرتبط ب تفكيرن ععا وعملن ععا فيم ععا يتعلق بح ععل املش ع ع ع ععكالت املعق ععدة أو
إدارته ع ععا ،ف ع ععإنن ع ععا نفترض أنن ع ععا ق ع ععادرون على تحقيق نت ع ععائج مختلف ع ععة
وأفضل مما كان بإمكاننا تحقيقه بدون هذا التحول في النموذج.

هو ش يء تقبله على أنه حقيقي بدون سؤال أو دليل.
قاموس كامبريدج املتقدم للمتعلم

هو حقيقة واقعة غير قابلة للنقاش؛ وش يء يعتبر
من املسلمات أو مقبوال على أنه حقيقي بدون دليل؛
فهو فرضية.
قاموس ويبستر الدولي الجديد

ويتمثععل أحععد الجوانععب املميزة لنظريععة التغيير في التركيز على تكثيف وتعميق عمليععة التفكير للجهععات الفععاعلععة الرئيس ع ع ع عيععة ،على
األقععل أولئععك الععذين يص ع ع ع ععممون ويععدعمون عمليععة التغيير املطلوبععة .وال يتعلق األمر فقط بتحليععل وتحععديععد الش ع ع ع ععروط الالزمععة
لتحديد املسار الذي يجب اتباعه ،ولكن أيضا شرح كيفية وصولنا إلى تلك االستنتاجات وعملية التفكير التي نصل من خاللها
إلى بعض البراهين والتفكير املنطقي .و ُتلزمنا نظرية التغيير بمراجعة االفتراض ع ع ععات التي نس ع ع ععتخدمها لتفس ع ع ععير الواقع باس ع ع ععتمرار
و شكل متكرر حتى نتمكن من تأهيل االستدالل الخاص بنا بشكل أفضل.

التغيير املطلوب

االفتراض األول

االفتراض الثاني

االفتراض الثالث

االفتراض الرابع

الشكل رقم ( :)2االفتراضات والشروط املسبقة – املفهوم الرئيس ي لنظرية التغيير
وفيما يلي أسئلة يجب مراعاتها عند التفكير في نظرية التغيير وتصميمها:
• ما االفتراضات األولية التي تدعم تغييرنا املنشود؟
• من الذين شاركنا معهم هذه االفتراضات وتحققنا منها؟
• ما الذي ال نراه ونحتاج إلى رؤيته؟
• ما هي االفتراضات التي يجب أن نعيد النظر ف ها بمرور الوقت؟
• كيف تؤثر هويتنا (هوياتنا) وتجاربنا املاضية في الحياة على تكوين افتراضاتنا؟
• ما هي اآلليات التي نمتلكها لتوضيح ومراجعة افتراضاتنا؟
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• ما هي األساليب (الفردية وبين األقران) املتاحة لنا لتكثيف عملية التفكير الداخلي الخاصة بنا؟
• كيف يكون رد فعلنا االنفعالي عندما يتساءل شخص ما عن افتراضاتنا؟

 5.1تدفق الخرائط العكسية ومسارات التغيير
تعتمد عملية نظرية التغيير على تحديد جميع الشععروط الضععرورية والكافية املطلوبة لتحقيق نتيجة معينة على املدى الطويل.
وتسع ع ععتخدم نظرية التغيير الخرائط العكسع ع ععية التي تتطلب من املخططين التفكير في خطوات عكسع ع ععية بداية من الهدف طويل
املدى إلى التغييرات املتوس ع ع ع ععطة ثم التغييرات على املدى املبكر التي قد تكون مطلوبة إلحداث التغيير املنش ع ع ع ععود .ويؤدي هذا إلى
مجموعة من النتائج املتص ع ع ععلة املعروفة باس ع ع ععم "مس ع ع ععار التغيير" .ويمثل مس ع ع ععار التغيير بش ع ع ععكل بياني عملية التغيير كما يفهمها
مخططو املبادرات ،وهو الهيكل الذي يتم من خالله وضع العناصر األخرى للنظرية.
وأثناء عملية إنش ع ع ععاء مس ع ع ععار التغييرُ ،يطلب من املش ع ع ععاركين توض ع ع ععيح أكبر عدد ممكن من افتراض ع ع ععاتهم حول عملية التغيير حتى
يمكن دراستها واختبارها لتحديد ما إذا كان من الصعب دعم أي افتراضات رئيسية (أو حتى خاطئة).
ولقعد تم تص ع ع ع ععميم نهج التخطط الخعاص بنظريعة التغيير لتن ع ع ع ععجيع النتعائج املحعددة بوض ع ع ع ععوح في كعل خطوة من خطوات عمليعة
التغيير .و ُيطلعب من املس ع ع ع ععتخعدمين تحعديعد ععدد من التفعاص ع ع ع عيعل حول طبيععة التغيير املطلوب ،والتي تش ع ع ع عمعل تفعاص ع ع ع عيعل حول
مجموعة الدراس ع ع ع ععة املس ع ع ع ععتهدفة ،ومقدار التغيير املطلوب الذي يش ع ع ع ععير إلى النجاح ،واإلطار الزمني املتوقع حدوث هذا التغيير
خالله.
ونظرية التغيير هي في األس ععاس وص ععف ش ععامل وتوض ععيح لكيف وملاذا من املتوقع أن يحدث التغيير املنش ععود في س ععياق معين .وهي
تركز على رسم الخرائط أو "استكمال" ما تم وصفه بأنه "الوسط املفقود" بين ما يفعله البرنامج أو مبادرة التغيير (أنشطته أو
تععدخالتععه) وكيف تؤدي إلى تحقيق األهععداف املنش ع ع ع ععودة .وتقوم نظريععة التغيير بععذلععك عن طريق تحععديععد األهععداف طويلععة املععدى
املنش ع ع ع ععودة أوال ثم تس ع ع ع ععتعين بهعذه األهعداف لتحعديعد جميع الش ع ع ع ععروط (النتعائج) التي يجعب أن يتم تطبيقهعا (وكيف ترتبط هعذه
الشروط ببعضها البعض بشكل سببي) حتى تحدث األهداف .ويتم تحديد جميع هذه األشياء في إطار النتائج.
يقدم إطار النتائج بعد ذلك األساس لتحديد نوع النشاط (األنشطة) أو التدخل (التدخالت) الذي سيؤدي إلى النتائج املحددة
على أنها شع ع ع ععروط مسع ع ع ععبقة لتحقيق الهدف على املدى الطويل .ومن خالل هذا النهج ،يتم فهم الصع ع ع ععلة الدقيقة بين األنشع ع ع ععطة
وتحقيق األهداف طويلة املدى بشع ع ع ععكل كامل .ويؤدي هذا إلى تخطيط أفضع ع ع ععل ،حيث ترتبط األنشع ع ع ععطة بفهم تفصع ع ع ععيلي لكيفية
ُ
حدوث التغيير بالفعل .كما أنه يؤدي إلى تقييم أفضل ،حيث أنه من املمكن قياس التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف طويلة
املدى التي تتجاوز تحديد مخرجات البرنامج.

 6.1آليات التعلم واملتابعة واملساءلة
يركز هذا القس ععم على تعزيز العالقة التي يجب أن توجد بين التعلم واملتابعة واملس ععاءلة .وهذه العالقة ليس ععت واض ععحة بش ععكل
خععاص من النععاحيععة العمليععة ،ولكن من الض ع ع ع ععروري توض ع ع ع ععيحهععا وإعطععااهععا االهتمععام الالزم .ولععذلععك دعونععا نلقي نظرة على بعض
العناصر النظرية التي ستساعدنا على فهم أفضل ألهمية التعلم في عمليات التغيير االجتماعي.
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يعتمد النهج األول للتعلم على  4مراحل من التجارب الس ع ع ع ععابقة :التجربة امللموس ع ع ع ععة (الخبرة املكتس ع ع ع ععبة من خالل املمارس ع ع ع ععة)،
واملالحظة التأملية (التحليل املس ععتمد من تطبيق بعض األس ععئلة والبؤر التحليلية لتجربتنا امللموس ععة) ،ووض ععع املفاهيم املجردة
(ملخص للنظريعة وتحعديعث االفتراضع ع ع ع ععات التي تم إجراؤهعا بنعاء على مالحظتنعا التعأمليعة) ،والتجريعب الفععال (عملنعا املبعاش ع ع ع ععر في
العالم الحقيقي بناء على ما فكرنا فيه وتعلمناه نتيجة لتجربتنا).
ويتعلق النهج الثاني بالنظر إلى املسع ععتقبل كما ينشع ععأ .وهذا التعلم الناشع ع يجيب على السع ععؤال التالي :ما الذي نحتاج أن نتعلمه
من املسعتقبل الناشع ؟ يسعاعدنا هذا السعؤال على تطوير قدرات جديدة في الوقت الحاضعر بناء على ما نحتاج إلى معرفة كيفية
القيام به ورؤيته في املستقبل الذي نقترحه (نظرية التغيير الخاصة بنا).
وفي حالة عمليات أص ع ععحاب املص ع ععلحة املتعددين ،يتم إثراء هذا اإلطار بعناص ع ععر التعلم التعاوني ،حيث يتم االعتراف بأن الفرد
هو كائن اجتماعي وبالتالي يحتاج إلى التفاعل مع أقرانه اآلخرين ،واملجموعات ،واملجتمع ككل لتعزيز عملية التعلم الخاصة به
أو بهم .و عبععارة أخرى ،من أجععل توس ع ع ع ععيع وتس ع ع ع ععريع منحنى التعلم ،يحتععاج الفرد إلى مزيعد من عمليععات التعلم األكثر توافقععا مع
السياق ،واألعمق ،واألكثر ثراء.
وفي النهاية ،نحتاج إلى ربط مس ع ع ع ععاحات وديناميكيات التعلم بآليات وعمليات املس ع ع ع ععاءلة التي تمتلكها كل منظمة (املنظمات غير
الحكومية املحلية والدولية ،واملنظمات الشعبية ،والحركات االجتماعية ،والجمعيات املدنية ،والهيئات العامة ،إلخ).
يتض ع ع ععمن ذلك تعديل تص ع ع ععميم التقارير املرحلية عن األنش ع ع ععطة ،ودمج الجهات الفاعلة الجديدة في عمليات املتابعة والتقييم،
وعقد جلس ع ع ععات اس ع ع ععتماع عامة ،ومراعاة ديناميكيات التعلم املقترحة .ويجب أن تكون هذه التقارير أكثر تش ع ع ععاركية ،وأن تدمج
العقليات واملصالج والهويات املختلفة ،وتعترف بالتنوع ،وتكون مرنة ومستدامة عند تطبيقها محليا.
وفي الختام ،نجد أن تيس ع ع ععير مس ع ع ععاحات التعلم ألص ع ع ععحاب املص ع ع ععلحة املتعددين من أجل تحقيق التغيير االجتماعي يتطلب دمج
التعلم الخعاص بنعا (التجريبي والنعاش ع ع ع ع ) مع معا يلي )1 :آليعات أكثر ش ع ع ع عفعافيعة للمسع ع ع ع ععاءلعة )2 ،أنظمعة املتعابععة األكثر تشع ع ع ع ععاركيعة
وشع ع ع ععمولية .وأنظمة املتابعة هذه مصع ع ع ععممة ليس فقط لتلبية احتياجات أي منظمة أو جهة مانحة معينة ،ولكن أيضع ع ع ععا لتعزيز
التعلم أو عدم التعلم االجتماعي ،الذي يشمل مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة الذين يشاركون جميعا في عملية التغيير
التي تدعمها برامجنا ومشروعاتنا.
وفيما يلي أسئلة يجب مراعاتها عند التفكير في نظرية التغيير وتصميمها:
• من الذي يحدد نظام املساءلة واملتابعة الخاص بنا ويشارك فيه؟
• كيف نتعلم  -بصفتنا أفرادا ومجموعات  -من ماضينا ومستقبلنا؟
• كيف يمكننا  -بصفتنا منظمات التغيير االجتماعي  -تيسير مساحات للتعلم االجتماعي األشمل واألكثر انعكاسية؟
• ما هي اآلليات التي يجب تنفيذها من أجل إشراك مجموعة أكثر تنوعا من الجهات الفاعلة في أنظمة التعلم
واملتابعة واملساءلة الخاصة بنا؟
• ما هي االستراتيجيات التي نستخدمها لدمج تعلمنا في إجراءاتنا؟
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• ما هي األساليب التي نحتاج إلى استخدامها لتوصيل تعلمنا ومتابعتنا ملجموعة كبيرة ومتنوعة من أصحاب
املصلحة؟
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الجزء الثاني :عملية التصميم لنظرية التغيير
في هذا الجزء الثاني ،سعنتناول حالة واقعية لنظرية التغيير مقتبسعة من مشعروع سعوبروومن " ."Superwomenونود أن نتوجه
بالش ع ع ع ععكر إلى منظمة أكتنوليدج " "ActKnowledgeومؤس ع ع ع عس ع ع ع ع ي وموظفي مش ع ع ع ععروع س ع ع ع ععوبروومن " "Superwomenعلى منحنا
موافقتهم الكريمة الستخدام تجربتهم كمثال في هذا الكتاب.
ولقد يسع ع ع ععرت منظمة أكتنوليدج " "ActKnowledgeتصع ع ع ععميم
البرن ععامج وعملي ععات التقييم .كم ععا أن ش ع ع ع ععرك ععة "New Destiny
 ،" Housing Corporationوهي الهيئة املسع ععؤولة عن مشع ععروع
س ع ع ع ععوبروومن " ،"Superwomenس ع ع ع ععمحعت ملنظمعة أكتنوليعدج
" "ActKnowledgeب ععاس ع ع ع ععتخ ععدام برن ععامجه ععا كمث ععال ل ععدراس ع ع ع ع ععة
الحالة.

تدفق العمليات

نظرية التغيير

ويعتبر مش ع ع ععروع س ع ع ععوبروومن " "Superwomenبمثابة برنامج.
ُ
وغالبا ما تس ع ع ع ععتخدم نظريات التغيير للبرامج الفردية مثل هذا
البرنعامج .ومع ذلعك ،تكمن قوة نهج نظريعة التغيير في أنعه يمكن
اس ع ع ع ععتخ ععدام ععه للمب ععادرات التي ق ععد تض ع ع ع ععم الع ععدي ععد من البرامج
والش ع ع ع ععركعاء .ومن أجعل أغراض البرنعامج التعلييي املتعلق بنقعل
العمليات واملفاهيم األساسية ،فإننا سنلتزم ببرنامج واحد.

تحدي
واال

تركزت عمليات تدفق نظرية التغيير هنا في  7مراحل:
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

وضع
ا

األعمع ععال التحض ع ع ع ععيريع عة للتع ععأكع ععد من أن نظريع ععة التغيير
تتماشع ع ى مع النظام البيتي التنظييي الداخلي والخارجي
العام.
تحديد األهداف طويلة املدى.
إعداد الخرائط العكس ععية وربط الش ععروط املس ععبقة أو
املتطلبات الالزمة لتحقيق هذا الهدف وش ع ععرح الس ع ععبب
في أن هذه الشروط املسبقة ضرورية وكافية.
تحع ععديع ععد التع ععدخالت التي س ع ع ع ععتقوم مبع ععادرتع ععك بع ععإجرااهع ععا
لتحقيق التغيير املنشود.
وضع مؤشرات لقياس نتائجك لتقييم أداء مبادرتك.
كتابة السرد القصص ي لشرح منطق مبادرتك.
إدارة التكامل
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 1.2األعمال التحضيرية
قبل البدء في عملية نظرية التغيير ،تحتاج املشاركات إلى التفكير جيدا فيما يلي:
•
•

•
•

هدفهن النهائي من املبادرة ،والتغيير املنشود الذي سيحدث؛
الغرض من الطريقة التي ُتردن بها اسع ععتخدام نظريتهن (على سع ععبيل املثال ،اتخاذ القرار الداخلي ،والتحقق املسع ععتمر،
والتقييم ،وتقديم التقارير إلى الجهات املانحة ،والعروض التقديمية ألعض ع ععاء مجلس اإلدارة ،والهيئات التأس ع ععيس ع ععية
والشركاء)
مواردهن وقدراتهن.
من التي يجب أن تشارك ،ومن أصحاب املصلحة الذين يمكنهم املشاركة.

يجعب أن تض ع ع ع ععمن األعمعال التحض ع ع ع ععيريعة أن جميع املعلومعات قعد تم جمعهعا قبعل بعدء عمليعة نظريعة التغيير وأنهعا متعاحعة لجميع
املشع ع ععاركين .وقد تختلف عملية التصع ع ععميم من منظمة إلى أخرى ،ومع ذلك ،نقدم لك بعض املمارسع ع ععات الجيدة املو ع ع ع ى بها في
عملية التصميم:
•
•

•
•

تحديد هيكل الحوكمة األولي :إن تحديد مجموعة من األشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن قيادة جهود نظرية
التغيير الشاملة من البداية إلى النهاية يعد أمرا بالغ األهمية ألن نظرية التغيير هي عمل صعب.
إجراء تحليل الس ي ييياق :يسع ع ععاعدنا تحليل السع ع ععياق على فهم األسع ع ععباب الجذرية للحالة الحالية ،وتحديد االفتراضع ع ععات
املحتملة الالزمة لحدوث التغيير .كما أنه يس ع ع ععاعدنا على فهم اآلثار املترتبة على التركيز على مس ع ع ععارات معينة في نظرية
التغيير ،ويشمل ذلك القيمة الفريدة التي قد نقدمها للجهات الفاعلة التي تعمل بالفعل على قضايا معينة.
تحديد أصييحاب املصييلحة في البرنامج :على الرغم من أن نظرية التغيير لم يتم تصععميمها بعد ،إال أنه يجب أن يكون
لدى املشاركين تعريف أولي باملستوى األولي والثانوي ألصحاب املصلحة.
تح ييدي ييد املخ يياطر وال ر األولي يية :أثن ععاء عملي ععة نظري ععة التغيير ،من املهم تعزيز املزي ععد من عملي ععات إدارة املخ ععاطر
الفعالة وتحديد الفرص املحتملة.

وبرنامج س ع ع ع ععوبروومن " "Superwomenهو عبارة عن برنامج واقعي بدأ في ش ع ع ع ععكل تعاون بين أحد مقدمي الخدمات االجتماعية
ومركز تدريب غير هادف للربح للتوظيف ومركز إيواء للعنف املنزلي ملسعاعدة الناجيات من سعوء املعاملة على خلق فرص عمل
بأجر طويلة املدى وص ععالحة للعيش للنس ععاء من ض ععحايا العنف املنزلي .وبدأت املنظمات الثالث برنامجها بافتراض ععين أس ععاس ععيين
(وهما جزء ال يتجزأ من نظرية التغيير الخاصة بهم):
 .1تقعدم الوظعائف غير التقليعديعة مثعل الكهربعاء والس ع ع ع عبعاكعة والنجعارة وإدارة املبعاني أجورا أفضع ع ع ع ععل وفرصع ع ع ع عا أكثر للترقي
الوظيفي ومن املرئج أن يكون لها نقابات .ولذلك ،فإن االس ععتقرار الوظيفي واألجور الجيدة يتحققان بش ععكل كبير إذا
تم تدريب النساء على هذه املجاالت.
 .2تحتاج النسع ع ععاء اللواتي تعرضع ع ععن للعنف املنزلي إلى أكثر من التدريب على العمل لالنتقال إلى االسع ع ععتقرار االقتصع ع ععادي،
فهن بحاجة إلى تطوير مهارات التأقلم ،والس ععلوكيات املتعلقة بمكان العمل ،وتوفير رعاية لألطفال .كما أنهن تحتجن
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أيضا إلى أن يكون لديهن القدرة على إدارة األزمات في حياتهن واألحداث املماثلة مثل املثول أمام املحكمة والتعامل مع
نظععام الحضع ع ع ع ععانعة .وإذا لم يتم أخعذ هعذه الجوانعب الحيععاتيععة في االعتبععار ،فعأي تعدريعب وظيفي لن يؤدي على األرئج إلى
فرصة عمل دائمة.

 2.2تحديد األهداف واالفتراضات
ال يبعدأ تطوير نظريعة التغيير بتحعديعد مش ع ع ع ععكلعة تحتعاج للحعل ،ولكن على العكس تبعدأ بعالتص ع ع ع ععور اإلبعداعي والتقعديري واإليجعا ي
للوضع ع ع ععع الذي نرغب في الوصع ع ع ععول إليه في وقت الحق .ويمثل التغيير املنشع ع ع ععود مجموعة من الشع ع ع ععروط والعالقات والنتائج التي
نرغب في حدو ها في السنوات القادمة نتيجة لعملنا في سياق الحاضر واملستقبل.
ونجد أن الهدف طويل املدى الذي يتمثل في التغيير املنش ع ع ععود يجب أن يكون منطقيا .ومن الض ع ع ععروري التركيز على التغييرات في
األشخاص واملنظمات والهياكل االجتماعية واألنماط الثقافية واملؤسسات التي يمكن ملنظمتنا التأثير عل ها بالفعل.
وفي املرحلة األولى من تطوير النظرية ،تناقش املشاركات في نظرية التغيير الهدف أو األهداف طويلة املدى وتتفقن عل ها وتقمن
بتحديدها .ويمكن القيام بذلك بعدة طرق ،ولكن الشع ع يء املهم هو تحديد نتيجة جيدة وواض ععحة .وتعتمد جودة الجزء املتبقي
من النظرية على القيام بذلك بالشكل ال حيح!
بعد ذلك ،تبدأ املشعاركات في نظرية التغيير في تصعميم خريطة بسعيطة للشعروط املسعبقة املطلوبة لتحقيق الهدف طويل املدى.
ويسع ع ععاعد البدء في عملية إعداد الخرائط أصع ع ععحاب املصع ع ععلحة على التصع ع ععوير البياني ألهدافهم وتحديد أولوياتهم باإلضع ع ععافة إلى
تحديد ما يتوقعون تغييره والنتائج التي يريدون تحمل املسؤولية عنها.
تحديد األهداف والنتائج

أ ب
فرصة عمل طويلة املدى بأجر مناسب
للعيش للناجيات من العنف املنزلي
ج

د
تكتسب الناجيات
مهارات التأقلم
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التعليق
بعالنس ع ع ع عبعة لهعذا املثعال ،فعإن النتيجعة طويلعة املعدى هي فرصع ع ع ع ععة العمعل طويلعة املعدى للنعاجيعات من العنف املنزلي بعأجر منعاسع ع ع ع ععب
للعيش .ولتحقيق هذا الهدف ،حدد مص ع ع ععممو البرنامج 2ثالثة ش ع ع ععروط مس ع ع ععبقة :تكتس ع ع ععب الناجيات مهارات التأقلم ،وتتمتعن
بمهارات قابلة للتس ع ععويق في الوظائف غير التقليدية ،وتعرفن وتمتلكن الس ع ععلوك املناس ع ععب في مكان العمل .ولقد حدد مص ع ععممو
البرنامج هذه الش ع ععروط املس ع ععبقة من خالل خبرتهم ،وكذلك من خالل البحث .ولتوض ع ععيح األهمية املنطقية للش ع ععروط املس ع ععبقة
الثالثة ،فإننا نستخدم األسهم املتصلة إلظهار أن الشروط املسبقة يجب أن تأتي قبل النتيجة النهائية طويلة املدى .
االفتراضات والتبريرات
كما ناقش ع ععنا س ع ععابقا ،أدرك مص ع ععممو البرنامج أن البرنامج ال يمكنه العمل بفعالية إال مع النس ع ععاء الالتي بدأن بالفعل في تحقيق
االس ع ععتقرار في حياتهن .وأي مبادرة تكون فقط ص ع ععحيحة مثل افتراض ع ععاتها .ولس ع ععوء الح  ،غالبا ما تكون هذه االفتراض ع ععات غير
معلنعة أو ُيفترض أنهعا كثيرا معا تؤدي إلى االرتبعاك وس ع ع ع ععوء الفهم في إدارة املبعادرة وتقييمهعا .وملععالجعة هعذه املش ع ع ع ععكلعة ،توثق نظريعة
التغيير االفتراضات لضمان االتفاق على التخطيط وما يعقبه.
بالنسبة للنتيجة طويلة املدى " :فرصة عمل طويلة املدى بأجرمناسب للعيش للناجيات من العنف املنزلي" ،يجب تلبية
هذه االفتراضات حتى تكون النتيجة قابلة للتحقيق:
أ .هناك وظائف متاحة في املهارات غير التقليدية للنساء.
ب .من املرئج أن الوظائف في مجاالت العمل غير التقليدية للنس ععاء مثل الكهرباء والس ععباكة والنجارة وإدارة املباني تمنح
أجورا منععاس ع ع ع عبععة للعيش ،كمععا أن لهععا نقععابععات وتوفر األمن الوظيفي .وتتيح بعض هععذه الوظععائف أيضع ع ع ع ععا س ع ع ع ععلم الترقي
الوظيفي ،وذلك بداية من التدريب املنهي إلى املاجستير ،مما يوفر للموظفين 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.
بالنسبة للنتيجة التالية" :يكتسب الناجون مهارات التأقلم" (وهو أيضا شرط مسبق للنتيجة طويلة املدى) ،نجد أن
االفتراض هو:
ج .تحتاج النساء اللواتي تعرضن لسوء املعاملة إلى أكثر من مجرد مهارات ،بل يجب أن تكن أيضا مستعدات من
الجانب االنفعالي للعمل .

 2في هذا املثال ،نطلق على األش ع ععخاص الذين يقومون بإنشع ع ععاء نظرية التغيير مص ع ععميي البرنامج .وهذا يدل على أن املوظفين التابعين للهيئات املتعاونة الثالث مسع ع ععؤولون في هذه
الحالة عن خطة البرنامج .ومع ذلك ،غالبا ما يتم إشع ع ع عراك أص ع ع ععحاب املص ع ع ععلحة اآلخرين في عملية نظرية التغيير ،مثل األش ع ع ععخاص الذين س ع ع ععيتم تقديم الخدمات لهم من خالل
املبادرة ،أو األش ع ع ع ععخاص ذوي املعرفة الواسع ع ع ععة في بعض املجاالت (مثل التدريب على العمل أو العنف املنزلي) الذين يمكنهم طرح وجهة النظر املطلوبة .وعندما ال نش ع ع ععير إلى هذا
املثال على وجه التحديد ،فإننا نطلق على أي شخص مشارك في إنشاء نظرية التغيير "املشاركون في نظرية التغيير".
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ومرة أخرى ،يوضج هذا االفتراض سبب وكيفية اختالف هذا البرنامج عن برامج التدريب الوظيفي التقليدية ،أي الدعم
النفس ي الخاص الالزم لعمالء املبادرة.
بالنسبة للنتيجة التالية" :تتمتع الناجيات بمهارات قابلة للتسويق في الوظائف غيرالتقليدية" ،فإنها ت ترض أن:
د .يمكن للمرأة تعلم املهارات غير التقليدية واملنافسة في السوق.
وهذا االفتراض يعد قاعدة بأن املرأة يمكن أن تنافس وتنجج في سوق العمل الجديد.
والجدير بالذكر أن توثيق االفتراضات والتبريرات هو عملية مستمرة .ومع إضافة النتائج ونقلها إلى إطار العمل ،يبقى من
الضروري طرح األسئلة وشرح كيف وملاذا هي ضرورية.

 3.2إعداد الخرائط العكسية وربط النتائج
بعد الخطوة األولى لوض ع ع ععع التوقعات األولية وإطار التغيير البس ع ع ععيط ،تأتي مرحلة أكثر تفص ع ع ععيال لعملية إعداد الخرائط .وبناء
على إطار العمل األولي ،نواص ع ععل إعداد الخرائط العكس ع ععية حتى يكون لدينا إطار عمل يس ع ععرد القص ع ععة التي نعتقد أنها مناس ع ععبة
ألغراض التخطيط .وفي بعض األحيان ،سع ع ععيتطلب هذا املزيد من التفاصع ع ععيل ألن أصع ع ععحاب املصع ع ععلحة يريدون تحديد األسع ع ععباب
"الجذرية" للمش ععكلة التي يأملون في حلها .وفي حاالت أخرى ،س ععتوض ععج الخريطة ثالثة أو أر عة مس ععتويات للتغيير ،والتي تعرض
مجموعة منطقية من الخطوات املبكرة واملرحلية نحو الهدف طويل املدى.
ونظرا ألن هذا العمل يمثل تحديا ومعظم برامج التغيير االجتماعي أو املبادرات األوس ع ع ع ععع نطاقا بها الكثير من التحركات ،فعادة
ما تمر أطر التغيير بالعديد من املراجعات .كما تتم إضع ع ع ععافة النتائج ونقلها وحذفها حتى تظهر في النهاية خريطة تسع ع ع ععرد قصع ع ع ععة
يمكن للمجموعة االتفاق عل ها .وبالنس ععبة للمس ععتخدمين ،غالبا ما يكون النقاش هو املكون األكثر قيمة في نظرية التغيير ألنهم
اآلن يحددون بش ع ع ع ععكل مش ع ع ع ععترك توقعات وافتراض ع ع ع ععات وخص ع ع ع ععائص عملية التغيير .كما ُيطلب من املش ع ع ع ععاركين في نظرية التغيير
التوضيح واالتفاق على املنطق األساس ي لتحسين املبادرة التي تعمل على تحسين اإلنتاجية واملساءلة.
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أ ب

ج

تكتسب الناجيات
مهارات التأقلم

فرصة عمل طويلة املدى بأجر مناسب
للعيش للناجيات من العنف املنزلي
د

تتمتع الناجيات
بمهارات قابلة للتسويق
في وظائف غير تقليدية

تقدم الناجيات
الخدمات أثناء فترات
التدريب الداخلي

تعرف الناجيات كيفية
الحصول على املساعدة
والتعامل مع مشكالتهن
تحضر الناجيات
االستشارات بين
األقران

اإلرشاد والدعم العملي
في أوقات األزمات

تعرف الناجيات
وتمتلك السلوك
املناسب في مكان العمل

تحضر النساء تدريبات
حول التوقعات في
مكان العمل

تحضر النساء حصصا
تدريبية على املهارات
غير التقليدية

يتم تعليم أصحاب
العمل كيفية االستفادة
من املتدربين

التعليق
بالنسبة للمثال الخاص بمشروع سوبروومن " ،"Superwomenسأل مصممو البرامج أنفسهم عما قد تحتاجه النساء إذا كن
سععتحصععلن على فرصععة عمل طويلة املدى .وعلى وجه التحديد ،كيف سعتحقق املشععاركات في املشععروع الشععروط املسععبقة الثالثة
املحعددة (مهعارات التعأقلم ،واملهعارات القعابلعة للتس ع ع ع ععويق ،والس ع ع ع ععلوك املنعاس ع ع ع ععب في مكعان العمعل) من أجعل الوص ع ع ع ععول إلى النتيجة
النهائية؟ وقد يتطلب ذلك تحديد ما قد تحتاجه النس ع ع ع ععاء لتحقيق مهارات التأقلم ومهارات العمل ومعرفة الس ع ع ع ععلوك املالئم في
مكان العمل.
تحديد الرو ابط
في هعذه املرحلعة ،نواصع ع ع ع ععل توض ع ع ع ععيح كيفيعة ارتبعاط النتعائج طويلعة املعدى بعالنتعائج املرحليعة .وفي الخريطعة السع ع ع ع ععابقعة ،قمنعا بربط
النتيجة النهائية طويلة املدى الخاص ع ع ع ععة بفرص ع ع ع ععة العمل بأجر مناس ع ع ع عب للعيش بالنتائج املرحلية الثالث باس ع ع ع ععتخدام األس ع ع ع ععهم
املتص ععلة ،مما يش ععير إلى أنها ش ععروط مس ععبقة .وينطبق هذا اإلجراء أيض ععا على النتائج املرحلية .وبالنس ععبة للنتيجة التالية" :تعرف
الناجيات كيفية الحصع ع ععول على املسع ع ععاعدة والتعامل مع مشع ع ععكالتهن" ،فإننا نسع ع ععتخدم األسع ع ععهم إلظهار أن النتيجتين أدناه هما
شروط مسبقة مباشرة لهذه النتيجة.
يس ععاعد توض ععيح الروابط في التحقق من منطق املبادرة باإلض ععافة إلى تحديد املوض ععع الذي يجب أن تتدخل فيه املبادرة .وغالبا
ما يش ع ععير اتباع املس ع ععار املنطقي من النتيجة إلى الش ع ععرط املس ع ععبق املقترح إلى أوجه التباين .فاملش ع ععاركات في نظرية التغيير قادرات
على تعديل أطر العمل الخاصعة بهن واسعتبعاد أو إضعافة نتائج حسعب الضعرورة .كما أنهن يفهمن متى سعتحدث هذه النتائج من
تلقاء نفسها أو عندما تتطلب تدخال من املبادرة لتحقيق ذلك ،مثل نشاط البرنامج.
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أ ب

فرصة عمل طويلة املدى بأجر مناسب
للعيش للناجيات من العنف املنزلي

ج

د
تتمتع الناجيات
بمهارات قابلة للتسويق
في وظائف غير تقليدية

تكتسب الناجيات
مهارات التأقلم

تقدم الناجيات
الخدمات أثناء فترات
التدريب الداخلي

تعرف الناجيات كيفية
الحصول على املساعدة
والتعامل مع مشكالتهن

تحضر الناجيات
االستشارات بين
األقران

تعرف الناجيات
وتمتلك السلوك
املناسب في مكان العمل

اإلرشاد والدعم
العملي في أوقات
األزمات

تحضر النساء تدريبات
حول التوقعات في
مكان العمل

تحضر النساء حصصا
تدريبية على املهارات
غير التقليدية

يتم تعليم أصحاب
العمل كيفية االستفادة
من املتدربين

هي
تلتحق النساء
بالبرنامج

و
تحصل النساء على
رعاية أطفال منتظمة

ز

النساء مستعدات
لاللتزام وحضور
البرنامج

تسمع النساء عن
البرنامج

تتعاون كل من وكالة الخدمات االجتماعية
وبرنامج التدريب ومركز إيواء الناجيات غير
الربةي من أجل وضع برنامج توظيف للناجيات
من العنف املنزلي.
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التعليق
يسع ع ع ععتمر إطار العمل هذا ويسع ع ع ععتكمل طريقه حتى يعود إلى الشع ع ع ععرط األولي :تحالف املنظمات التي تعمل على وضع ع ع ععع برامج توفر
فرص العمل للناجيات من العنف املنزلي .ومرة أخرى ،يظل توض ععيح الش ععروط املس ععبقة أمرا مهما ،وبالتالي ،بالنس ععبة إلى "تلتحق
النساء بالبرنامج" ،فإن االفتراض هو:
ه .ال يمكن للبرنامج أن يس ع ع ععاعد جميع النس ع ع ععاء ،ولذلك يجب أن يش ع ع ععمل الدخول إلى البرنامج إجراء الفحص حتى يتم قبول
النسعاء الالئي لديهن مهارات كافية في القراءة والكتابة والرياضعيات حتى تحصعلن على التدريب ،كما يجب أن يكون لديهن
حيععاة مس ع ع ع ععتقرة بمععا يكفي لحض ع ع ع ععور الحص ع ع ع ععص التععدريبيععة .وال يمتلععك البرنععامج املوارد الالزمععة للتعععامععل مع توفير املهععارات
األساسية أو الخدمات االجتماعية الرئيسية.
وفي وقت مبكر من عملية التخطيط ،أدركت املجموعة أن لديها املوارد فقط لتقديم املس ع ععاعدة للنس ع ععاء الالتي بدأن بالفعل في
تحقيق االسع ععتقرار في حياتهن .ويمكن أن يهتم البرنامج باملشع ععكالت املؤقتة مثل توفير السع ععكن في حاالت الطوارئ ،ولكنه ال يهتم
بمشكالت أكثر استدامة أو خطورة مثل تعاطي املخدرات.
و سععبب البسععاطة النسععبية لهذا اإلطار ،يبدو كما لو أن الروابط جميعها عبارة عن معطيات .وفي هذه املرحلة ،قد تعتقد" :إذا
كانت النتيجة أس ع ع ععفل نتيجة أخرى ،فيجب أن تكون ش ع ع ععرطا مس ع ع ععبقا .وملاذا كل هذه األس ع ع ععهم؟ " على الرغم من أن في هذا املثال
ليس من الصع عععب تنظيم الشع ععروط املسع ععبقة ،إال أنه في األطر األكثر تعقيدا يمكن أن تكون املر عات قريبة من بعضع ععها البعض
بدون عالقة مباشرة ،ويمكن إجراء روابط عبر اإلطار ،إلخ .وبالتالي فمن أجل توضيح اإلطار ،ال يمكن االستغناء عن الروابط.

 4.2وضع املؤشرات
إن مرحلة املؤشرات هي عندما يتم إضافة التفاصيل إلى إطار التغيير .وتركز هذه املرحلة على كيفية قياس تنفيذ وفعالية
املبادرة .ومن خالل جمع البيانات الخاصة بكل نتيجة ،يمكن للمبادرة تحديد ما يحدث أو ال يحدث ومعرفة السبب.
ويتكون كل مؤشر من أر عة أجزاء هي :مجتمع الدراسة ،واملستهدف ،والعتبة ،والجدول الزمني .ولكن يمكن أن تنس ى
املصطلحات .وبالتالي يمكنك ببساطة أن تطرح األسئلة التالية لكل مؤشر:
-

من الذي يتغير؟ (النساء املسجالت في البرنامج)
كم عدد النساء الالتي نتوقع نجاحهن؟ (ربما  ٪90من النساء املسجالت)
كم األجر املناسب؟ ( 12دوالر في الساعة ملدة ستة أشهر على األقل؟)
متى يجب أن تحدث هذه النتيجة؟ (ربما في خالل شهرين من التخرج)

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

املؤشر :املتغير الفعلي الذي يتم قياسه ،مثل متوسط درجات االختبار أو مستوى الكفاءة في مهارة معينة.
مجتمع الدراسة :املجموعة التي تقيسها ،مثل عمالء البرنامج.
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•

العتبيية :الحععد األدنى من املعععايير الالزمععة لتحقيق النتيجععة بنجععاح( .على س ع ع ع ععبيععل املثععال ،العتبععة الخععاصع ع ع ع ععة بععاالنتخععاب
النائج بين مرشحين هو  ٪51من عدد األصوات؛ وإذا كان هناك ثالثة مرشحين أو أكثر ،فإن العتبة ستكون أقل ألن
أغلبية األصوات فقط ستكون مطلوبة للنجاح).

وفيما يلي بعض املؤشرات النموذجية ملشروع سوبروومن ":"Superwomen
الهدف /النتيجة

املؤشر

اله ييدف طوي ييل امل ييدى :فرصي ي ي ي يية عم ييل
طويلية املييدى بييأجر منيياس ي ي ي ييب للعيش
للناجيات من العنف املنزلي

فرصة العمل

الينيتيييج ي يية األولييى :تيتيميتييع الين ي يياجيي ي ييات مستوى املهارة في أعمال
بمهيارات قيابلية للتس ي ي ي ييويق في وظيائف الكهرباء والسباكة والنجارة
أو صيانة املباني
غيرتقليدية

مجموعة الدراسة

خريجات البرنامج

املشاركات في البرنامج

العتبة
البقاء في الوظيفة ملدة  6أشهر على األقل
والحصول على ما ال يقل عن  12دوالرا في
الساعة.

استكمال التدريب الداخلي بنجاح.

النتيجي يية الثي ييانيي يية :تتمتع الني يياجيي ييات
بمهيارات قيابلية للتس ي ي ي ييويق في وظيائف
غيرتقليدية
النتيج يية الث يياني يية :تحض ي ي ي يير النس ي ي ي ي يياء
حص ي ي ي ييى ت ييدري ي يية ع ى امله ييارات غير

التخرج من البرنامج

الحضور

املشاركات في البرنامج

املشاركات في البرنامج

التخرج (نعم  /ال)

تحضر النساء وال تغيبن أكثر من 3

التقليدية

حصص.

 5.2تحديد التدخالت
بعد وض ع ععع إطار التغيير ش ع ععبه الكامل ،نركز اآلن على دور التدخالت (األش ع ععياء التي يجب على البرنامج أو املش ع ععروعات القيام بها
لتحقيق النتائج).
التدخالت
في هذه املرحلة ،الح أن بعض األسع ع ع ععهم بها خطوط متصع ع ع ععلة بينما البعض اآلخر عبارة عن خطوط متقطعة .تمثل الخطوط
املتصعلة الروابط التي سعتحدث بدون الحاجة إلى التدخل .وطاملا تم تلبية الشعروط املسعبقة ،سعيتم تحقيق هذه النتائج .ونحن
نمثل التدخالت  -وهي أنشطة برنامج املبادرة  -في شكل أسهم بخطوط متقطعة لثالثة أسباب:
 .1نعتقد أن النتائج التي تؤدي إل ها تلك األسهم لن تحدث باملستوى الكاف بدون تدخل.
 .2هي تمثل إجراءات تقوم بها املبادرة وبالتالي تكون املبادرة مسؤولة عنها.
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 .3ألن هذه النتائج هي متغيرات ضابطة ،فإنه يجب قياسها لتقييم مدى فعالية التدخالت.
ومن خالل تحديد التدخالت ،يقوم أصعحاب املصعلحة بتوضعيح كيف سعيغير عملهم املجتمع .وحتى هذه النقطة ،نجد أن إطار
التغيير يكون بمثابة وصفة بدون توج هات ،وسرد لفظي للمكونات الوسيطة ،وحتى هذه النقطة لم توضج "الوصفة" الخاصة
بنا كيفية اس ع ع ععتخدام هذه املكونات وتجميعها معا .ولذلك توض ع ع ععج التدخالت ما س ع ع ععيفعله أص ع ع ععحاب املص ع ع ععلحة لتحقيق النتائج
املطلوبة .ومن ثم فإن التدخل األول ( ،)1وهو حملة التوعية ،يكون ض ع ع ع ععروري بالطبع لإلعالن عن البرنامج .وعلى الرغم من أن
هذا املثال يبدو واضعحا ،إال أن الهدف هو توضعيح ما يتوقع أصعحاب املصعلحة من املبادرة أن تفعله  ،وهو غالبا ما يتم اعتباره
ُ َّ
من املسلمات ،ولكن ال يتم التعبير عنه بوضوح أو باستمرار.
ونقوم أيضعا بتحديد كل تدخل بأرقام داخل مر عات .وغالبا ما يكون لكل سعهم متقطع للتدخالت مر عات متعددة ألن النتيجة
تتطلب أنشطة متعددة حتى تحدث.
ال حى العشوائي
في كل مرحلة من مراحل عملية نظرية التغيير ،هناك حاجة ألن يتساءل أصحاب املصلحة عما إذا كانت االكتشافات الجديدة
تكشععف عن تناقض في منطقهم :هل يسععلط تحديد التدخالت الضععوء على فجوة كبيرة في إطار النتائج؟ وهل يشععير أي افتراض
من االفتراضععات إلى مسععار تغيير إضععافي (مع نتائج إضععافية مبكرة ومرحلية )؟ يجب أن يسععأل أصععحاب املصععلحة أنفسععهم عما إذا
كععان مععا يقومون بععإنش ع ع ع ع ععائععه "يبععدو منطقيععا " من خالل التفكير فيمععا إذا كععانععت خريطتهم تعكس نظريععة منطقيععة ،ومععا إذا كععانععت
مجموعة التدخالت مالئمة بالفعل بالنسبة لهم ليتم تنفيذها ،بالنظر إلى املوارد املتاحة لديهم.
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أ ب

ج

فرصة عمل طويلة املدى بأجر مناسب
للعيش للناجيات من العنف املنزلي
13

د
تتمتع الناجيات
بمهارات قابلة للتسويق
في وظائف غير تقليدية

تكتسب الناجيات
مهارات التأقلم

تعرف الناجيات
وتمتلكن السلوك
املناسب في مكان العمل

تقدم الناجيات
الخدمات أثناء فترات
التدريب الداخلي

تعرف الناجيات كيفية
الحصول على املساعدة
والتعامل مع مشكالتهن

12
اإلرشاد والدعم
العملي في أوقات
األزمات

تحضر الناجيات
االستشارات بين
األقران

4 3

تحضر النساء تدريبات
حول التوقعات في
مكان العمل

6 5

تحضر النساء حصص
تدريبية على املهارات
غير التقليدية

9 8

8 7

يتم تعليم أصحاب
العمل كيفية االستفادة
من املتدربين

11 10

هي
تلتحق النساء
بالبرنامج

2
و

تحصل النساء على
رعاية أطفال منتظمة

ز

النساء مستعدات
لاللتزام وحضور
البرنامج

تسمع النساء عن
البرنامج

1
تتعاون كل من وكالة الخدمات االجتماعية
وبرنامج التدريب ومركز إيواء الناجيات غير
الربةي من أجل وضع برنامج توظيف للناجيات
من العنف املنزلي.
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التعليق
تمثل األرقام داخل املر عات التدخالت من  1إلى  .14ومن الواضج أن هذه املبادرة تخطط للعديد من التدخالت لخدمة عمالاها
املحتملين ونشر البرنامج.
التدخالت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

حملة التوعية
الفحص
إقامة جلسات استشارية
قيادة جلسات جماعية
تقديم املساعدة في األزمات قصيرة املدى مثل حاالت الطرد من املسكن أو املثول أمام املحكمة
تقديم االستشارة الفردية
تطوير املناهج في الكهرباء والسباكة والنجارة وصيانة املباني
إجراء الحصص التدريبية
تطوير املناهج وحاالت التعلم التجريبي
تحديد أصحاب العمل املحتملين
إنشاء قاعدة بيانات أصحاب العمل
اختيار النساء للتدريب الداخلي
مساعدة النساء على ضمان وظائف دائمة

وبعالرجوع إلى املععايير التي وض ع ع ع عععنعاهعا سع ع ع ع ععابقعا ،يمكننعا أن نرى كيف تنطبق هعذه املععايير على التعدخالت الخعاصع ع ع ع ععة بمش ع ع ع ععروع
سوبروومن ":"Superwomen
التدخل األول :حملة التوعية
 .1نعتقعد أن النتعائج التي تؤدي إل هعا تلعك األس ع ع ع ععهم لن تحعدث بمس ع ع ع ععتوى كعاف بعدون تعدخعل .ومن الواض ع ع ع ععج أنعه بعدون حملعة
التوعية ،س ععيكون لدى مش ععروع س ععوبروومن " "Superwomenفرص ععة ض ععئيلة لتحقيق النتيجة التالية" :تس ععمع النس ععاء
عن البرنامج" .و غض النظر عن مدى مالئمة البرنامج ،فإنه إذا لم يكن هناك توعية ،فمن املحتمل أن تكون االستفادة
ضئيلة.
 .2تمثل النتائج إجراءات تقوم بها املبادرة ،وبالتالي تكون املبادرة مس ع ععؤولة عنها .وس ع ععيتم تنفيذ أو قيادة حملة التوعية من
قبععل موظفي مش ع ع ع ععروع س ع ع ع ععوبروومن " ،"Superwomenولععذلععك فهم مس ع ع ع ععؤولون بععالتععأكيععد عن مععدى جودة تص ع ع ع ععميمهععا
وتنفيذها.
 .3بما أن هذه النتائج هي متغيرات ض ع ع ع ععابطة ،فإنه يجب قياس ع ع ع ععها لتقييم فعالية التدخالت .ولتحقيق الهدف طويل املدى
لعمالاها واملتمثل في فرص ع ع ع ععة العمل بأجر مناس ع ع ع ععب للعيش ،س ع ع ع ععيرغب موظفو املنظمات املتعاونة في التأكد من قيامهم
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باملهمة بش ع ع ع ععكل ص ع ع ع ععحيح ،فما يريده ويحتاجه العمالء وجهات التمويل وموظفو البرنامج هو النتائج .وإذا كان مش ع ع ع ععروع
سوبروومن " "Superwomenسيتم تنفيذه ،فيجب أن تصل املعلومات حول البرنامج إلى هؤالء النساء املحتاجات.

 6.2كتابة السرد القصص ي
بعد االنتهاء من املؤش ع عرات واإلطار -ويش ع ععمل ذلك االفتراض ع ععات والتبريرات والتدخالت  -يجب على املش ع عاركات معرفة الهدف من
كل هذا .ولقد وجدنا أن كتابة الس ع ععرد القص ع عص ع ع ي – وص ع ععف ملا بعد البرنامج – هي خطوة نهائية ممتازة لعملية تص ع ععميم نظرية
التغيير .ويض ع ع ععطر املس ع ع ععتخدمون إلى التراجع عن التجريد الفكري للمر عات واألس ع ع ععهم واألرقام وترجمة مبادرتهم إلى لغة عادية.
وبالنس ع ععبة ملس ع ععتخدمي نظرية التغيير ،فإن هذا يقدم الفحص العش ع ععوائي النهائي باإلض ع ععافة إلى أداة أخرى لفهم املبادرة بش ع ععكل
بديهي .و عد التوص ع ععل إلى مس ع ععتويات التغيير املتعددة الخاص ع ععة باملبادرة ،قد يكون من الص ع عععب وص ع ععفها مرة أخرى بلغة عادية.
وبالتالي يس ع ع ع ععاعد الس ع ع ع ععرد القص ع ع ع عص ع ع ع ع ي على س ع ع ع ععد هذه الفجوة من خالل التأكيد على أهم املكونات واملس ع ع ع ععارات ،بحيث يمكن
للمستخدمين مرة أخرى رؤية كيف تؤدي املبادرة إلى التغيير املطلوب.
كما يساعد السرد القصص ي أصحاب املصلحة على شرح برنامجهم لألطراف الخارجية .وبدعم من إطار التغيير ،يمكن للسرد
القصعصع ي أن يمنح أصععحاب املصععلحة الثقة في األسععس املنطقية للبرنامج .كما أن كتابة السععرد القصعصع ي تتيح الشععرح املترابط
لكيف يمكن للتسلسل والتدخالت أن تجعل التغيير ممكنا.
عناصرالسرد القصص ي
يلخص السععرد القص عص ع ي النائج قصععة املبادرة .وعادة ما يبدأ السععرد القص عص ع ي من البداية بنبذة عن الخلفية واألهداف التي
توضج سبب أهميتها وكيف يحقق عمل املبادرة هذه األهداف .وتشمل العناصر املطلوبة للسرد القصص ي ما يلي:
عادة ما يتضمن السرد القصص ي ما يلي:
•
•
•
•
•
•

الخلفية :ما هو السياق والحاجة
الهدف طويل املدى :النتيجة النهائية املنشودة
األهداف املرحلية :ما هي هذه األهداف ومدى أهميتها لذاتها ،وكذلك للهدف النهائي.
االفتراضات والتبريرات :الحقائق أو األسباب وراء خصائص املبادرة
التدخالت :أنشطة وبرامج املبادرة
منطق البرنامج :الفهم الذي يوجه كل خطوة في املبادرة

ويتضعمن السعرد القصعصع ي املكتوب جيدا تفاصعيل كافية السعتخالص أهداف البرنامج بوضعوح ،ولكنها كافية فقط للتأكيد على
وحدة املنطق واإلجراءات.
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السرد النهائي
تأسع ععس مشع ععروع سع ععوبروومن " "Superwomenباعتباره تعاونا بين أحد مقدمي الخدمات االجتماعية ومركز تدريب غير هادف
للربح للتوظيف ومركز إيواء غير هادف للربح لض ععحايا العنف املنزلي من النس ععاء .وكان هدف املجموعة هو مس ععاعدة النس ععاء في
الحص ع ع ععول على نوع من العمل الذي من ش ع ع ععأنه أن يبعدهن عن الفقر واملس ع ع ععاعدة العامة ،ويوفر لهن االس ع ع ععتقرار وفرص الترقي
الوظيفي .ولقعد اختعارت املجموععة وظعائف في الكهربعاء والس ع ع ع عبعاكعة والنجعارة وص ع ع ع عيعانعة املبعاني ألنهعا وفرت وظعائف على مس ع ع ع ععتوى
املبتدئين ،وعضوية نقابية محتملة ،وفرص للتقدم بأجور مناسبة للعيش.
واسععتنادا إلى االفتراضععات القائلة بأن النسععاء يمكن أن تتعلمن املهارات غير التقليدية وأنه يمكن تحديد أصععحاب العمل الذين
سيوفرون لهن الوظائف ،كان هدف املشروع هو توفير كال من التدريب والدعم الالزمين لهذه الفئة من أجل االنضمام لسوق
العمل واإلس ع ع ععتمرار فيه .اعتقدت املجموعة أن معظم النس ع ع ععاء الالتي يمكن تدري هن س ع ع عتكونن أمهات عازبات تعرض ع ع ععن لحاالت
إس ععاءة معاملة وتحتجن إلى مش ععورة نفس ععية ووجدانية ،خاص ععة فيما يتعلق بتدني التقدير الذاتي وض عععف مهارات التأقلم .كما
أدركت أنه حتى النس ع ع ععاء الالتي يتمتعن بحياة مس ع ع ععتقرة إلى حد ما قد تواجهن أزمات من وقت آلخر تتطلب مس ع ع ععاعدة عملية أو
دعما نفسعيا .وبالنسعبة لبعض النسعاء الالتي لم يعملن من قبل ،فلقد تضعمنت املجموعة التدريب على املهارات غير التقليدية،
وكذلك التدريب على التوقعات املتعلقة بمكان العمل والدعم النفس ي املكثف.
وبناء على مواردها ،قررت املجموعة أنه يمكنها تقديم املساعدة في بعض األزمات ،مثل حاالت الطرد من السكن أو املثول أمام
املحكمعة ،ولكنهعا ال يمكن أن تكون مس ع ع ع ععؤولعة عن اس ع ع ع ععتقرار حيعاة عمالاهعا بش ع ع ع عكعل تعام .ولقعد تطلعب ذلعك إجراء عمليعة الفحص
الخاصع ععة بهم للتأكد من أن النسع ععاء الجدد الالتي تدخلن البرنامج قد قمن بالفعل بتسع ععوية القضع ععايا الرئيسع ععية مثل السع ععكن أو
تعاطي املخدرات أو حضانة األطفال.

 7.2إدارة التكامل
يوض ع ع ععج الرس ع ع ععم البياني أدناه أحد أش ع ع ععكال التكامل البس ع ع ععيط ،اس ع ع ععتنادا إلى اإلطار املنطقي ،بين عناص ع ع ععر نظرية التغيير وإدارة
البرنامج .ويضمن التكامل بين هذين املستويين لإلدارة تحقيق التوافق والتركيز التنظييي.
وفيما يتعلق بالنهج املنهجي التنظييي ،تضع ع ع ععمن هذه الروابط أن مسع ع ع ععتوى املشع ع ع ععروع يعمل على تقديم نتائج متوافقة مع هدف
البرنامج ومع مسارات نظرية التغيير.
هدف البرنامج

الهدف طويل املدى

مستوى البرنامج

املسارات

نتائج البرنامج

نتائج املسارات

مؤشرات البرنامج

املؤشرات

مكونات البرنامج

التدخالت
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املراجع
تقدم العديد من املنظمات معلومات مفيدة حول نظرية التغيير قد تساعد في إنشاء نظرية التغيير أو النموذج املنطقي.
•

•

•

•

•

نظريعة التغيير ) ،(www.theoryofchange.orgهي مش ع ع ع ععروع تععاوني لكعل من منظمعة أكتنوليعدج ""ActKnowledge
واملائدة املسععتديرة ملعهد أسععبن حول التغيير املجتمعي "."Aspen Institute Roundtable on Community Change
ويقدم هذا املوقع الشع ععامل مجموعة كبيرة من املعلومات األسع ععاسع ععية واألدوات ونماذج الوثائق التي يمكن أن تسع ععاعد
الجهات املانحة والجهات املمنوحة في البدء بنظرية التغيير.
مؤس ع عس ع ععة دبليو كيه كيلوج ) .(www.wkkf.orgيركز دليل إعداد النموذج املنطقي " Logic Model Development
 - "Guideاملصع ععاحب لكتيب التقييم " "Evaluation Handbookالخاص باملؤسع عسع ععة  -على كيفية إعداد واسع ععتخدام
النموذج املنطقي.
الجهات املانحة للمنظمات الفعالة ) .(www.geofunders.orgتقدم هذه املؤسع ع عسع ع عة روابط ملصع ع ععادر مختلفة حول
نظرية التغيير ،وتشع ع ع ععمل أداة تطوير نظرية التغيير الخاصع ع ع ععة بالشع ع ع ععبكة الدولية للعمل الخيري االسع ع ع ععتراتيجي " INSP
 "Theory of Change Development Toolونظرية التغيير التنظيمية الناشع ع ع ععئة الخاصع ع ع ععة بتوقعات البيئة العاملية
"."GEO
مؤسعسعة آني إيه كيسع ي ) .(www.aecf.orgنظرية التغيير :أداة عملية للعمل والنتائج والتعلم " Theory of Change:
 ،"A Practical Tool for Action, Results and Learningالكتيب الخاص باملؤسعسعة للمنظمات املجتمعية املشعاركة
في برنامج "صنع الروابط" ،وهو متوفر على موقعها اإللكتروني.
الشع ع ععبكة الدولية للعمل الخيري االسع ع ععتراتيجي ( .)www.insp.efc.beيمكن تحميل أداة تطوير نظرية التغيير والدليل
املصاحب لها من موقعها اإللكتروني.
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قائمة املصطلحات
االفتراض
الشروط أو املوارد التي تعتقد مجموعتك أنها ضرورية لنجاح برنامجك ،كما أنك تعتقد أنها موجودة بالفعل ولن تنطوي على
مشاكل .وافتراض مثل الشرط املسبق هو شرط ضروري لنجاح برنامجك .وعلى عكس الشرط املسبق ،فاالفتراض موجود
بالفعل وال يحتاج إلى تحقيقه .وعندما تحدد مجموعتك افتراضاتك ،فهذا هو الوقت املناسب ملراعاة الظروف املختلفة التي
سيعتمد عل ها نجاح برنامجك .وتعتبر االفتراضات أساسية ألنها إذا كانت غير صحيحة يمكن أن تغير طريقة عمل برنامجك
تماما.
الخرائط العكسية
هي عملية البدء بهدفك طويل املدى والعمل "بش ع ععكل عكس ع ع ي" نحو التغييرات املبكرة التي يجب أن تحدث .وهي عكس الطريقة
التي نفكر بها عادة بشععأن التخطيط ،ألنها تبدأ بالسععؤال التالي" :ما هي الشععروط املسععبقة التي يجب أن تكون موجودة للوصععول
إلى النتيجة طويلة املدى؟" بدال من أن تبدأ بالسع ع ععؤال التالي" :ما الذي يمكننا فعله لتحقيق النتيجة؟" وهو السع ع ععؤال الذي يأتي
الحقا.
إطارالتغيير
هو عبارة عن توضعيح لنظريتك ،فهو تمثيل بياني لنتائجك ومسعاراتك ،مع التدخالت واالفتراضعات والتبريرات املرتبطة بالرسعم
البياني.
مجموعة التخطيط األساسية
هي فريق من أص ع ععحاب املص ع ععلحة الذين س ع ععيكونون مس ع ععؤولين عن وض ع ععع النظرية .ويجب أن تعرف هذه املجموعة التطور الذي
تمر بععه النظريععة .كمععا يجععب أن تعرف اإلجراءات وتعمععل على تخطيط وتيس ع ع ع ععير االجتمععاعععات ،بععاإلض ع ع ع ع ععافععة إلى تلخيص وعرض
املعلومعات التي تم التوصع ع ع ع ععل إل هععا في االجتمععاععات بحيععث يمكن إععادتهععا إلى املجموععة األكبر ،والتععأكعد من اكتمععال وثبععات جميع
مكونات النظرية .وهذا العمل يمثل عبئا كبيرا جدا على ش ع ععخص واحد ،لذلك نو ع ع ي بأن يكون فريقا مكونا من  4-2أش ع ععخاص
يعملون بصفتهم "أوصياء" على العملية.
م
املنسق
هو النع ععخص الذي يدير االجتماعات .ونو ع ع ي بشع ععدة بوجود اثنين من املنسع ععقين على األقل في كل اجتماع ،حيث يجب تدوين
ُ
العديد من األشياء .ويتولى املنسق (املنسقون) مسؤولية طرح األسئلة ال حيحة للتأكد من أن جميع أجزاء النظرية واضحة.
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املؤشر
هو دليعل قعابعل للقيعاس على تحقيق الهعدف .واملؤش ع ع ع عرات هي عالمعات مرئيعة (مثعل درجعات القراءة والحض ع ع ع ععور) التي توض ع ع ع ععج أن
النتائج قد تم تحقيقها .وفي كثير من األحيان ،يمكن عد املؤشع ع عرات (كمية) ،ولكن في بعض األحيان تكون األدلة شع ع ععيئا وصع ع ععفيا
(نوعية) .ويحتاج كل مؤشعر إلى أر عة مكونات :مجتمع الدراسعة واملسعتهدف والعتبة والجدول الزمني .وتجيب هذه املكونات على
األس ععئلة التالية :من أو ما الذي س ععيص ععل إلى هذا الهدف؟ (مجتمع الدراس ععة) وما هو عدد األش ععخاص الذين نحتاجهم للوص ععول
إلى الهدف؟ (املُس ععتهدف) وما هو املس ععتوى الذي يجب الوص ععول إليه – ما مدى الجودة الكافية؟) (العتبة) ومتى يجب الوص ععول
إلى هذا الهدف؟ (الجدول الزمني).
الت اعل
في بعض األحيعان ،نجعد أن تحقيق نتيجتين (أو أكثر) على نفس املس ع ع ع ععتوى يكون لهمعا تعأثير على بعض ع ع ع ععهمعا البعض .على س ع ع ع ععبيعل
املثال ،إذا كان الوالدان يحفزان على القراءة ألطفالهما ويكون الوالدان متعلمين ،فهذين هما ش ع ععرطان مس ع ععبقان مطلوبان لكي
يقرأ الوالدان ألطفالهما أكثر ،وقد يكون هناك أيضع ع عا تفاعل في ذلك حيث يصع ع ععبح الوالدان أكثر تحفيزا للقراءة ،فقد يتعهدان
أيضع ع ع ع ععا بعأن يص ع ع ع ععبحعا أكثر معرفعة بعالقراءة والكتعابعة ،أو عنعدمعا يحض ع ع ع ععر الوالعدان دروس محو األميعة ،فقعد يران قيمعة القراءة
ويصبحان أكثر تحفيزا .في هذه النظرية ،نمثل هذا التفاعل بيانيا من خالل السهم الجانبي.
التدخل
هو األش ع ع ع عيعاء التي س ع ع ع ععيتعهعد بهعا برنامجعك أو مجموعة من أص ع ع ع عحعاب املص ع ع ع ععلحعة لتحقيق النتعائج .وفي بعض األحيعان يس ع ع ع ععتخعدم
األشعخاص مصعطلج اإلسعتراتيجية أو النشعاط .ونسعتخدم اإلسعتراتيجية لوصعف التركيز العام للمبادرة ،بينما نسعتخدم النشعاط
لوص ع ععف جميع اإلجراءات املحددة التي تش ع ععكل التدخل .ولذلك ،على س ع ععبيل املثال ،قد يكون التدخل هو "إجراء فص ع ععول محو
األميعة" واألنش ع ع ع عطعة املختلفعة الالزمعة لتحقيق ذلعك س ع ع ع ععتكون أش ع ع ع عيعاء مثعل تحعديعد املكعان واملعلمين ،واختيعار املنعاهج ،واختيعار
الطالب ،إلخ .ونشع ع ع ععير إلى الحالة التي يكون ف ها التدخل ضع ع ع ععروريا لتحقيق النتيجة من خالل سع ع ع ععهم متقطع يقود من نتيجة إلى
نتيجة أخرى.
التبرير
هو عبارات تش ععير إلى س ععبب توقعنا أن مجموعة محددة من النتائج تؤدي إلى مجموعة أخرى .وملاذا الش ععروط املس ععبقة ض ععرورية
لتحقيق النتيجة؟ وغالبا ما تسععتند التبريرات إلى البحث ،ولكنها قد تأتي أيضععا من الخبرة السععابقة أو املنطق السععليم أو املعرفة
بالسياق املحدد.
النتيجة طويلة املدى
هي الهدف الذي تريد الوص ع ععول إليه والغرض من برنامجك؛ على س ع ععبيل املثال :التحص ع ععيل الدراس ع ع ي للش ع ععباب ،أو فرص العمل
ملجموعة معينة .وجميع النتائج األخرى في إطار العمل الخاص بك هي شروط مسبقة لهذه النتيجة.
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السرد القصص ي
هو ملخص لنظريتك يشعرح مسعارات التغيير ،ويسعلط الضعوء على بعض االفتراضعات والتبريرات والتدخالت الرئيسعية الخاصعة
بك ،فهو يقدم املبررات القوية حول كيف وملاذا تتوقع مبادرتك أن تحدث تأثيرا .وقد يحتوي السع ع ع ععرد القصع ع ع عصع ع ع ع ي أيضع ع ع ععا على
بعض املعلومععات اإلضع ع ع ع ععافيععة ملععا هو موجود في نظريتععك مثععل رؤيتععك العععامععة ،وش ع ع ع ععرح كيفيععة ظهور مبععادرتععك ،و عض الس ع ع ع عيععاق
املجتمعي .والغرض من السعرد القصعصع ي هو غرض مزدوج ) 1( :نقل العناصعر الرئيسعية لنظريتك بسعهولة وسعرعة إلى اآلخرين؛
( )2فهم أفضل لكيفية عمل عناصر النظرية ككل .ونو ي عادة بأال يكون السرد القصص ي أكثر من صفحة أو صفحتين.
النتيجة
النتيجعة هي حعالعة أو ش ع ع ع ععرط يجعب أن يكون موجودا حتى تنجج مبعادرتعك ،ولكنعه غير موجود حعاليعا .وقعد تمثعل النتيجعة تغييرا في
مجموعة من األشع ع ععخاص أو املنظمات أو األماكن .والنتائج هي العناصع ع ععر األسع ع ععاسع ع ععية لنظرية التغيير الخاصع ع ععة بك .وباسع ع ععتلناء
النتيجة طويلة املدى ،فإن جميع النتائج في إطار التغيير الخاص بك هي أيضا شروط مسبقة ضرورية للنتائج األخرى.
إطارالنتائج
هو عبارة عن تصععوير مرئي ملسععار النتائج ،حيث يتم وضعععها في تسععلسععل يوضععج النتائج التي تعتبر شععروطا مسععبقة لنتائج أخرى.
وإطار النتائج هو املكون األول الذي ستقوم باستكماله أثناء وضع نظريتك.
املسار
يجب أن يحدث تسلسل نتائج من أجل الوصول إلى هدفك طويل املدى ،ولدى معظم املبادرات مسارات متعددة تؤدي إلى
الهدف طويل املدى.
مجتمع الدراسة
هو عبارة عن الجهات (على سع ع ع ععبيل املثال :مجموعات من األشع ع ع ععخاص أو املنظمات أو األماكن) التي تسع ع ع عععى مبادرتك إلى التأثير
ف ها ،على سبيل املثال :الطالب في مدرسة معينة ،أو أولياء األمور ،أو سكان حي معين .وهو يعتبر أحد مكونات املؤشر.
الشرط املسبق
جميع النتائج  -باس ععتلناء النتيجة طويلة املدى  -هي ش ععروط مس ععبقة أيض ععا .ويطلق عل ها ش ععروط مس ععبقة ألنها ش ععروط يجب أن
توجد من أجل تحقيق النتيجة التالية في املس ع ع ع ععار .ويمكنك التفكير ف ها على أنها أش ع ع ع ععياء أولية ألنه يجب تحقيقها قبل النتيجة
التالية في املسار ،فهي متطلبات لتحقيق النتيجة التالية.
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النطاق
املدى الذي تحاول فيه نظريتك أن تأخذ في اعتبارها جميع العوامل الض ع ععرورية للوص ع ععول إلى نتيجتك طويلة املدى .والنطاقات
املختلفة مناس ع ععبة ألغراض مختلفة .و ش ع ععكل عام ،يجب على كل مجموعة أن تقرر "مدى اتس ع ععاع" نطاقها ،وكم عدد املس ع ععارات
املمكنة للتغيير التي س ععتحددها ،و "عمق" نطاقها ،وكم عدد مس ععتويات الش ععروط املس ععبقة التي س ععيش ععتمل عل ها املس ععار الخاص
بك ،والتي تعرض جميع الخطوات للوصول إلى الهدف.
املستهدف
كم عدد األش ععخاص في مجتمع دراس ععتك تتوقع أن يتغيروا بناء على مبادرتك .على س ععبيل املثال ،هل تتوقع أن يتحس ععن  ٪80من
الطالب في املدرسعة بطريقة ما؟ أم تتوقع أن تجد وظائف ل ع ع ع ع ع  100شعخص؟ وكما هو الحال مع جميع مكونات املؤشعرات ،يجب
تحديد هدفك الخاص بنتائجك طويلة املدى من خالل الجمع بين رؤيتك للتغيير وتقييم واقعي ملواردك .كما يجب أن تس ع ع ع ععتند
أهععداف جميع النتععائج األخرى إلى عععدد األش ع ع ع عخععاص الععذين يحتععاجون إلى التغيير حتى تكون كععافيععة لحععدوث النتيجععة التععاليععة في
املس ع ععار .على س ع ععبيل املثال ،إذا ش ع ععارك  20ش ع ععخص ع عا فقط في فص ع ععل محو األمية ،فهل س ع ععتتمكن من رفع معدالت معرفة القراءة
والكتابة اإلجمالية في مجتمعك باملقدار الذي تريده؟
نظرية التغيير
تحدد نظرية التغيير جميع العناصععر األسععاسععية املطلوبة لتحقيق الهدف طويل املدى .وهذه املجموعة من العناصععر األسععاسععية
املتص ع ع ععلة – يش ع ع ععار إل ها على س ع ع ععبيل الترادف بالنواتج أو النتائج أو اإلنجازات أو الش ع ع ععروط املس ع ع ععبقة – تم تص ع ع ععويرها بيانيا على
ُ
خريطة تعرف باسم مسار التغيير أو إطار التغيير ،وهو عبارة عن تمثيل بياني لعملية التغيير.
العتبة
كم تحتاج مجموعتك املس ععتهدفة للتغيير؟ وببس ععاطة" ،ما مدى الجودة املطلوبة"؟ على س ععبيل املثال ،إذا قام الطالب بتحس ععين
درجات القراءة بدرجة واحدة ،فهل هذا كاف؟ أو كم عدد الجلسع ع ععات التي يجب أن يحضع ع ععرها املشع ع ععاركون في فصع ع ععل دراسع ع ع ي أو
ورش ع ع ععة عمل للحص ع ع ععول على املهارة التي يتم تدريس ع ع ععها؟ ومرة أخرى ،كما هو الحال مع املس ع ع ععتهدف والجدول الزمني ،يتم تحديد
مقدار التغيير حسب مقدار ما تعتقد أنه ضروري للوصول إلى النتيجة التالية.
الجدول الزمني
متى يجب الوص ع ع ع ععول إلى النتيجة على مس ع ع ع ععتوى (العتبة) وبالنس ع ع ع ععبة لعدد األش ع ع ع ععخاص الذين حددتهم؟ ويعتمد الجدول الزمني
للوص ععول إلى أي نتيجة معينة على الجدول الزمني للوص ععول إلى النتائج األعلى واألدنى على املس ععار .لذلك ،على س ععبيل املثال ،إذا
لم يس ع ع ع ععتكمععل الس ع ع ع عكععان املقيمون فصع ع ع ع ععل محو األميععة حتى نهععايععة العععام ،فمن غير الواقعي توقع زيععادة معععدالت معرفععة القراءة
والكتابة في إطار زمني أقص ع ععر .وباملثل ،إذا كانت النتيجة طويلة املدى هي أن اآلباء يقرؤون ألطفالهم في غض ع ععون ثالث س ع ععنوات،
فيمكنك العمل بشكل عكس ي لتحديد متى يحتاجون إلى زيادة املعرفة بالقراءة والكتابة والتحفيز.
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النتيجة النهائية
غععالبععا مععا يكون لععدى املجموعععة رؤيععة للتغيير تتجععاوز أو تكون أكبر ممععا يمكنهم تحقيقععه من خالل املبععادرة ،ولكنهم يعتقععدون أن
املبعادرة تس ع ع ع ععاهم في هعذه الرؤيعة .وعنعدمعا يكون األمر كعذلعك ،فعإننعا نض ع ع ع ععع خطعا منقطعا فوق النتيجعة طويلعة املعدى (مثعل فرص ع ع ع ععة
العمل الثابتة) ويكون لدينا هدف نهائي (مثل القضعاء على الفقر في املجتمع) .ولن تحاسعب مجموعتك نفسعها على هذا الهدف،
ولكن قد ترغب في إبقائه واض ع ع ععحا باعتباره تذكير برؤيتك للمجتمع وما تأمل أن يس ع ع ععاهم فيه مش ع ع ععروعك ،والتي تتجاوز الهدف
امللموس الذي ستحاسب نفسك عليه.
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