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الملخص التنفيذي. 1
يالمجتمعاألثرإدارةعملياتمناألولىالعمليةهيالمجتمعيالتأثيرُفرصاكتشاف

ةدراس.المجتمعيةالقضايافيالتأثيرجهودانطالقونقطةاألساسحجرُتشّكلالتي
مويةالتنوالمبادراتالبرامجوتصميملتطويرالمجتمعيةواالحتياجاتالمشكالتوفهم
هناكلكن.والخاصالربحيوغيرالحكوميالمجتمعيالعملقادةأولوياتمنأصبحت
حديدوتالقضاياوتصنيفلتعريفالمستخدمةواألدواتاآللياتفيوضوحوعدمتباين

هذايعرض.لألعمالُموّجهةتأثيربفرصوالخروجُمسبباتهاوتحليلفيهااألولويات
صُفرالكتشافالممارساتوأفضلالنظرياتأهمعلىمبنيةعمليةمنهجيةالمستند
يةالمنهجتتكون.أثُرنافريقعملواقعمنتوضيحيةبأمثلةُمعّززةالمجتمعي،التأثير
وتنتهيالعملمجالفيالقضايابتأطيرتبدأفرعيةخطوة12وأساسيةمراحل4من

.واضحةوآثارنتائجخاللمنالتأثيرُفرصبتصور

إدارة األثر المجتمعي

1.
اكتشاف

فرص
التأثير

2.
تصميم
وتنفيذ
مبادرات
التأثير

3.
متابعة
وقياس
التأثير

اكتشاف فرص التأثير. ١

.أ
االقضايتاطير

فتكوين فريق االستكشا. 1
االطالع على األدبيات. 2
توصيف القضايا. 3

.ب
اتاألولويترتيب

تحديد المعايير. 1
تطوير المقاييس. 2
القياس والتحليل. 3

.ج
اتالمسببتحليل

ةتحديد األبعاد التفسيري. 1
تصميم نموذج التعاطف. 2
التحري. 3

.د
األثرتحديد

تحويل القضايا إلى آثار. 1
ائجتحويل المسببات إلى نت. 2
توثيق الفرضيات. 3
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مراحل اكتشاف الفرص. 2
تأطير القضايا: مرحلة أ. 1. 2

:المشكلة

المجتمعيةالقضايامفاهيماختالف
بدواميعملونالذينأولئكتشملأمفقط؟عملعنالباحثينإلىالبطالةتشيرهل

!جزئي؟

:الحل

القضاياتأطير
قضايااللُيعّرفالعالقةذويعندللقضاياالمختلقةالمفاهيميمثلعملفريقتكوين

.فيهاالتأثيرفرصاكتشافويقودالمجالألدبياتإدراكهمعلىبناءالمستهدفة
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تكوين فريق االستكشاف: 1خطوة 
مختلفةتصوراتيحملونأشخاصمنمكونعملفريقلخلقالخطوةهذهتهدف
يمكنماحول-ومستفيدينوخبراءممارسينمن-العالقةذوينظرلوجهاتممثلة
ذوويختلف.بحكمةالتأثيرفرصاكتشافعمليةيقودحتىمجتمعيةقضيةاعتباره
مختلفةمفاهيمأربعةهناكنظريًا،.مجتمعيةقضيةاعتبارهيمكنماحولالعالقة
الخبراءينظرماغالباً .عنهاومعبرمدركة،نسبية،معيارية،:االحتياجلوصف

اجاتاالحتيتحددالتيوالنسبيةالمعياريةالمفاهيممناالحتياجاتإلىوالمتخصصون
في.(نسمة1000لكلالمطلوبالمستشفياتأسرةعددمثل)محددلمعياروفقاً 

تصوراتتركزماغالباً .مختلفبشكلاالحتياجاتعنويعبرونالعامةيدركالمقابل
إلىالحاجةمثل)قبلهممنوالملموسةالظاهرةالمشكالتعلىالعامةوتعبيرات

فوصفيلبعضهامكملةولكنهامختلفةالمفاهيمهذه.(معينةصحيةخدماتتوفير
تصورينلتكوالمفاهيمهذهجميعالتأثيرفرصاكتشافعمليةتشاركأنالبد.االحتياجات

خاللمنهيالنظروجهاتمختلفمشاركةأساليبأحد.المجتمعيةالقضاياحولحكيم
.معيالمجتالتأثرفرصاكتشافعمليةيقودالعالقةذويلمختلفممثلفريقتكوين
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تقييم الفرص 
والتحديات

مقارنة
االحتياجات
بالمعايير 
العالمية

القاء الضوء 
على معاناة 

الواقع

تحديد فرص 
االستثمار 
االجتماعي

تحديد تفاصيل 
المعاناة 
والرغبات

تحديد 
االحتياجات 
والطموحات

القادة
وصناع السياسات

النخب المجتمعية

الممارسون

الخبراء
والمتخصصون

المستفيدون

رجال األعمال
فريق

االستكشاف



االطالع على األدبيات: 2خطوة 
مسحخاللمنالعملمجالبأدبياتاالستكشاففريقلتثقيفالخطوةهذهتهدف

وذلكوالمهنيةالعلميةوالمراجعالمصادرفيالعالقةذاتواإلحصائياتالدراسات
عملمجاالتوانتشارتنوعكانمهما.المستهدفةالقضاياحولمبدئيبتصورللخروج

ةالرئيسيالحقولمنمجموعةضمنفيهاالمحتملةالقضاياتأطيرمنالبدالمنظمة،
علىالمنظمة،عملمجاالتمنمجاللكل.فيهاالتأثيرُفرصاكتشافليتموالفرعية

عريفلتالعالقةذاتوالتقاريروالدراساتالنظرياتأحدثعلىاالطالعاالستكشاففريق
مثل)وأبعادها(األسريالتمكينمجالفياألسريالتخطيطقضيةتعريفمثل)القضايا
.(األسريالتخطيطقضيةفيالماليالتخطيطُبعدتحديد
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:مثل. مجالت علمية

دورية القطاع التطوعي والقطاع غير الربحي-
مجلة التنمية المجتمعية-

:  مثل. تقارير المنظمات

منظمة البنك الدولي -
منتدى االقتصاد الدولي-

:  مثل. الكتب المتخصصة

مناهج البحث في الخدمة االجتماعية-
تطبيق البراهين في ممارسة العمل االجتماعي-



توصيف القضايا: 3خطوة 
ةالخطوعنالناتجةالقضايامنقضيةكلعنمفصلتوصيفلوضعالخطوةهذهتهدف

موليوشدقيقتوصيفلوضعمكثفةعملورشعقداالستكشاففريقعلى.السابقة
طلحات؟المصتعريفيتمكيفمثلالقضاياتحليلأسئلةعلىاإلجابةخاللمنللقضايا
ماهيالقضية؟مسبباتماهيالقضية؟اتساعمدىماالمستهدفين؟خصائصماهي
ىإلاستناداً وذلككمشكلة؟الحالةيرىمنالقضية؟تهددهاالتيالمجتمعيةالقيم

فلمختلالممثلةالفريقوخبراتواالحصائياتالدراساتفيالمكتبيالبحثمخرجات
.العالقةذوي
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كيف يتم تعريف 
المصطلحات؟

ما هي مسببات 
القضية؟

ما هي خصائص 
المستهدفين؟

ما مدى اتساع 
القضية؟

من يرى الحالة 
كمشكلة؟

ما هي القيم 
المجتمعية التي 
تهددها القضية؟

6 2

5 3

1

4



قضية االستقرار األسري
(مثال توضيحي)
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12

3

:القادة وصناع السياسات. 1
عضو مجلس شؤون األسرة

:الخبراء والمتخصصون. 2
بروفيسور في العلوم 

االجتماعية

:الممارسون. 3
مرشد أسري

:النخب المجتمعية. 4
شيخ قبيلة

:المستفيدون. 5
مقبل على الزواج، زوج من 
اسرة ناشئة، أم، مطلقة

:رجال األعمال. 6
رجل أعمال مهتم بشؤون 

األسرة

1 .Marriage & Family Review
دورية تجمع أحدث البحوث والممارسات والتطورات : دورية الزواج واألسرة

.في النظريات إلنتاج معرفة تطبيقية عن قضايا الزواج واألسرة

2.Essential Assessment Skills for Couple and Family Therapists 
شامل كتاب: كتاب مهارات التقييم األساسية ألخصائيين العالقات واألسرة

ة لمقاييس األسرة ومنهجيات التقييم المطلوبة لجميع مراحل التنمي
.األسرية

3.American Psychological Association 
نفس أحدث التقارير الصادرة عن علم ال: تقارير جمعية علم النفس األمريكية

ات األمريكية وهي أكبر جمعية علمية ومهنية للنفسانيين في الوالي
.المتحدة

4 .Journal of Personality and Social Psychology
مجلة علمية محكمة تغطي : مجلة الشخصية وعلم النفس االجتماعي

.  مجاالت علم النفس االجتماعي والشخصي

5.Aggression and Violent Behavior 
مجلة علمية محكمة تغطي دراسات سلوك : مجلة سلوك العدوان والعنف

.العدوان والعنف

االستقرار األسري

االستعداد 
للزواج

العالقة 
األسرية

إدارة وتخطيط 
األسرة

تربية ورعاية
األبناء

االنفصال 
الناجح

اتياالستقاللية والنمو الذ-
المهارات االجتماعية-
التوجهات والقيم-

الحب والمودة واالحترام-
العمل على أنشطة -

مشتركة
التعاون في تحقيق -

الطموحات

وضوح األدوار-
التخطيط المالي-
التخطيط لإلنجاب-

النمو الجسدي السليم-
النمو الفكري واألخالقي-
النمو العاطفي-
المتابعة الدراسية-

الدعم النفسي-
الدعم المالي-
اءالتعاون في تربية األبن-

المنفصلونالمتزوجونالمقبلون على الزواج

االطالع على األدبياتافتكوين فريق االستكش

توصيف القضايا



مراحل اكتشاف الفرص. 2
ترتيب األولويات: مرحلة ب. 2. 2

:المشكلة

هامشيةقضاياعلىالتركيز
ذاتقضيةأنهاعلىيدلإعالمياً الجنسيالتحرشقضيةعنالمتكررالحديثهل

!أولوية؟

:الحل

األولوياتترتيب
االقضايلطبيعةمالئمةمعاييرعلىبناءاألولويةذاتالمجتمعيةالقضاياتحديد

لمدىةالمنصفبالمقارنةتسمحالبياناتوتحليللجمعمنهجيةوآلياتعلميةومقاييس
.القضاياأهمية
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تحديد المعايير: 1خطوة 
القضايالطبيعةالمناسبةاألولوياتترتيبمعاييرلتحديدالخطوةهذهتهدف

القضايافياألولوياتلتحديدعالمياً مستخدمةمعاييرعدةهناك.المستهدفة
أفرادمنالمتضررينبعددوالمتمثلالقضيةانتشارحجممعيارهناك.المجتمعية
هذهاعليهتؤثرالتياألخرىالقضايابعددوالمتمثلالقضيةعمقمعيارهناك.المجتمع
هناك.لحلهاالمتاحةالزمنيةبالمدةوالمتمثلالقضيةضرورةمعيارهناك.القضية
أيضاهناك.حلهاعدمعلىالمترتبةالمخاطربشدةوالمتمثلالقضيةخطورةمعيار
للحوالمالئمةالموجودةالسياسيةواإلرادةوالمقوماتالقدراتبحجممتعلقةمعايير
طبيعةلالمالئمةالمعاييراختيارالتأثيرفرصباكتشافالمعنيالفريقعلى.القضايا
هل:نالتالييالسؤالينطرحخاللمنمعيارلكلمناسبةأوزانووضعالمستهدفةالقضايا
القضية؟أولويةتحديدفيالمعيارهذاأهميةماالقضية؟علىالمعيارهذاينطبق
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مدى توفر 
اإلرادة 
السياسية

عدد 
المتضررين 
من أفراد 
المجتمع

عدد القضايا 
األخرى 
المتأثرة

وجود 
المقومات 
والموارد 
المطلوبة

شدة المخاطر 
المترتبة على 

عدم حل 
القضية

المدة الزمنية 
المتاحة لحل 

القضية

الجدوى
السياسية

الضرورة

العمق

االنتشار

الخطورة

المالءمة 
اللوجستية فريق

االستكشاف



تطوير المقاييس: 2خطوة 
فعليلبشكالقضايافياألولوياتترتيبمعاييرتقييمآليةلوضعالخطوةهذهتهدف

دقيقبشكلاالجتماعيةالظواهرتقيسعلميةمقاييستطويرخاللمنومنهجي
األدواتأحدتشكلالعلميةالمقاييس.واالفتراضاتاالنطباعاتعنبعيداً وموضوعي

قةالعالذويآراءبينالتباينحاالتمعالجةفيتساهمفهيالقضايالتقييمالمهمة
أىرالمؤسسات،ألحداحتياجاتدراسةفيالمثال،سبيلعلى.المجتمعيةالقضاياحول

أنرغمالصحةمجالفيالتنميةأولوياتمنتكونأنيجبالوقائيةالصحةأنالخبراء
بالممارساتالمجتمعوعيوعنالوقائيةالتوعيةجهودعنرضاهمأبدواالمجتمعفئات

ومااباألسبفيالتفكيرعلىالمتخصصينقدرةهوالتباينسببيكونقد.الوقائية
جودةتحسينأنالمجتمعفئاترأىالمقابل،في.الظاهرةالصحيةالعوارضخلف

بعضأنمنبالرغمالصحةمجالفيالتنميةأولوياتمنتكونأنيجبالصحيةالخدمات
قد.الجودةشهادةعلىالصحيةالمراكزمعظمحصولذكرواالصحةفيالمسؤولين

.معهاومعاناتهمالخدماتتلكواقعالمجتمعمالمسةهوهناالتباينسببيكون
ةاالستعانتمالنظروجهاتمنأدقبشكلوللتحققاالحتياجاتفيالتباينلمعالجة
مستوى(2والوقائيةالصحةممارساتمستوى(1منكليلقياسعلميةبمقاييس

.العالميةبالتوصياتالمقارنةثمومنالصحية،المراكزخدماتجودة
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مراجعة المقاييس . 1
العلمية المحكمة 
المنشورة في أحدث 

الدراسات

تطوير مقياس بسيط. 3
وعملي يغطي محاور 

القضية

اختيار األسئلة . 2
المناسبة منها لمحاور 
القضية التي ُتهم 

المنظمة



القياس والتحليل: 3خطوة 
االقضايفياألولوياتلترتيبالمطلوبةالبياناتوتحليللجمعالخطوةهذهتهدف

وىمستقياسعلىتساعدالتيالبياناتوتحليللجمعأساليبعدةهناك.المجتمعية
ترتيباييرومعوالسياقالقضايالطبيعةمالءمةاكثرهااختيارالفريقعلىالقضاياأولوية

تمكمافيهااألولياتترتيبومعاييرالمجتمعيةالقضايامفاهيمتعدد.فيهااألولويات
هيالمجتمعيةالقضايادراسةأنحقيقةعلىيؤكدالسابقةالخطواتفيتوضيحه
أماممجالدائماً هناك.وواضحةمحددةخطواتفياختزالهايمكنالمعقدةعملية
عدةاكهنالمثالسبيلعلى.المحليوالسياقللقضيةمناسباً يراهماالختيارالفريق
المصدراختيار.القضاياأولويةقياسعلىتساعدالتيالبياناتلجمعصالحةوأدواتمصادر
القضايامتقييأسئلةعلىلإلجابةمالءمتهماعلىكبيربشكليعتمدالمناسبينواألداة

رتيبتمعاييركأحداالنتشارمعياراختيارتمحالفيالقضية؟انتشارنسبةماهي:مثل)
مثلكميالللقياسمناسبينواالستبياناتالمنشورةاإلحصائياتعام،بشكل  .(األولويات

ياسللقمناسبينالتركيزومجموعاتالمتعمقةالمقابالتالمقابلفي.االنتشارحجم
.القضاياأهميةحولاالنطباعاتمثلالكيفي

|11|المجتمعيالتأثيرفرصالكتشافأثُرنامنهجية

ةالبيانات الثانوي
اإلحصائيات 

والدراسات المنشورة

بيانات السجالت 
اإلدارية

بيانات الطلب على 
الخدمات المسجلة

المسح الميداني
استبيانات الرأي 
والمقاييس

المالحظة
مراقبة وتتبع 

السلوكيات من قبل
الباحث

مجموعات التركيز
فهم االنطباعات 
والمعتقدات 
والتوجهات

المقابالت 
المتعمقة

فهم وجهات النظر

ل بيانات وسائل التواص
االجتماعي والمنصات
بيانات وسائل التواصل
االجتماعي ومحركات 

البحث



قضية النمو المهني للشباب
(مثال توضيحي)
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3

:االنتشار. 1
50%

العمق. 2
20%

:الضرورة. 3
20%

:المالءمة اللوجستية. 4
10%

العلم والمعرفة. 1
مقياس التعلم الذاتي المستمر-
مقياس القدرات المعرفية العامة-

المهارات المهنية. 2
مقياس التخطيط وحل المشكالت-
مقياس المبادرة واإلبداع-
مقياس العمل الجماعي-

القدرات الذاتية. 3
مقياس الذكاء العاطفي-
مقياس التفكير النقدي-
مقياس الثقة بالذات-

تطوير المقاييستحديد المعايير

القياس والتحليل

المالءمةالضرورةالعمقاالنتشارالمعيار
األولويةةاللوجستي

ماذا يقيس؟

كيف يتم قياسه؟

العلم والمعرفة

المهارات المهنية

القدرات الذاتية

نسبة الذين 
يعانون من 
ضعف الجدارة

حجم تأثير الجدارة 
على مؤشر النمو 

المهني

أهمية الجدارة 
بالنسبة لمهن 
العصر الحالي

توفر اإلمكانيات 
لدى المنظمة 

للعمل على الجدارة
معدل االنتشار
والعمق 
والضرورة 
والمالءمة 
اللوجستية

البحث الميداني باستخدام 
المقاييس

تقييم مجموعات تركيز ذوي 
العالقة

73%

63%

82%

53%

66%

67%

46%

82%

85%

59%

58%

72%

59%

64%

75%



مراحل اكتشاف الفرص. 2
تحليل الُمسّببات: مرحلة ج. 3. 2

:المشكلة

األعراضعلىالتركيز
!مجتمع؟الفياأليتامقضيةفيتغييًرايصنعاأليتامدوراحتياجاتبدراسةاالكتفاءهل

:الحل

الُمسّبباتتحليل
القضاياعةلطبيمالئمةتفسيريةأبعادعلىبناءاألولويةذاتالقضايالُمسّبباتالوصول
.المستهدفةالفئاتمعبالتعاطفتسمحالبياناتوتحليللجمعمنهجيةوآليات
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تحديد األبعاد التفسيرية: 1خطوة 
تساعدوالتيأولويةذاتالقضايالجعلالمحتملةالعوامللتحديدالخطوةهذهتهدف
عملالأدبياتمنمنبثقةتفسيريةأبعادعدةهناك.أثراً أعظملتدخالتفرصتحديدعلى

يكونقد.المستهدفةالقضايالطبيعةمنهاالمالئماختيارالعملفريقعلىالمجتمعي
وجودلعدم)للخدماتالوصولضعفالخدمات،توفرقلةبسببهوالقضيةوجود

سريةأعوائقوجودأوالمطلوبة،بالسلوكياتالمستفيدلدىالوعيقلة،(مثالً مواصالت
يفالتقصي.المطلوبةوالسلوكياتالمستفيدبينتحول(العاداتمثل)مجتمعيةأو

اداألبعاختيارالفريقعلى.لهامناسبةتدخالتتصميمعلىيساعدالقضاياأسباب
عطينايهلالقضية؟علىالبعدهذاينطبقهل:التالينالسؤالينطرحخاللمنالمناسبة

القضية؟وجودسببعنفكرةالبعدهذا
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قدرة مادية
اإلمكانيات المادية

الوقت

قدرة ذاتية
المعرفة والمهارة

فرصة اجتماعية
تقبل األقارب
ةالمعايير الثقافي

رغبة واعية
المعتقدات الذاتية

الوعي

رغبة تلقائية
ردود الفعل 
العاطفية

قرارات ال واعية

فرصة مادية
توفر وجودة 
الخدمات

قدرة

فرصةرغبة

األبعاد
التفسيرية



تصميم نموذج التعاطف: 2خطوة 
فعليبشكلللقضاياالتفسيريةاألبعاداكتشافآليةلوضعالخطوةهذهتهدف

مسبباتكشفعلىتساعدالتيالتعاطفخارطةنقاشأدلةتطويرخاللمنومنهجي
المستخدمةاألدواتأحدهيالتعاطفخارطة.وصادقعميقبشكلاالجتماعيةالظواهر
خارطةتبحث.المتضررةالفئاتأذهانفيالدخولخاللمنومسبباتهاالقضايالفهم

اآلالم،المحفزات،األفعال،المشاعر،التفكير،:أساسيةمحاورستةفيالتعاطف
هااستخدامليتمالمحاورهذهتغطينقاشأسئلةتطويرالعملفريقعلى.والمكاسب

علىالنقاشدليليشملأنيمكنالمثال،سبيلعلى.القضاياأسباببياناتجمعفي
ماهيلماذا؟عنها؟انطباعكهوما؟(القضية)معتجربتككانتكيف:التاليةاألسئلة

بللقياميحبطكالذيما؟(بالقضيةالمرتبطالسلوك)بللقيامتحفزكالتياألشياءأكثر
يخصمافيوجودهاعدمتتمنىالتياألشياءماهي؟(بالقضيةالمرتبطالسلوك)
عليك؟ذلكسيؤثركيف،(القضية)معالجةتمإذا؟(القضية)
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يقوليفعل

يفكريشعر



التحري: 3خطوة 
تمعيةالمجالقضاياُمسبباتلتحديدالمطلوبةالبياناتوتحليللجمعالخطوةهذهتهدف
عجمأدوات.البياناتجمعمرحلةتأتيالتعاطفخارطةأسئلةتصميمبعد.األولويةذات

منهمالمتعمقةوالمقابالتالتركيزومجموعاتالمالحظةمثلالنوعيالبحثبيانات
فهمفيالتعمقللفريقتسمحألنهاالقضايامسبباتفيالبحثأدواتأفضل

المقابالتإجراء.1:أهمهابنجاح،وصفيةبياناتلجمععامةنصائحعدةهناك.المعوقات
عقليةعنالكثيرمعرفةيمكنحيثالمستهدفينمكانفيالتركيزمجموعاتأو

.2.يعملأويعيشكانأينمامعهالتحدثخاللمنحياتهوأسلوبوسلوكهالشخص
لعامةااألسئلةمنتتدرجوالتيالتركيزمجموعةأوالمقابلةقبلالنقاشأسئلةتجهيز
بالقضيةالمتعلقةالمحددةاألسئلةإلىوصوالً وعاداتهوقيمهالشخصحياةحول

هذه.يعنيهقدأنهالباحثيعتقدماوليسالمستهدفيقولهماتوثيق.3.مباشرة
.4.أحكاماصداروبدوندقيقبشكلالمستهدفونيقولهماسماعحولتدورالعملية
هدفالمستيقولهماالىباإلضافة.يقالبمااالكتفاءوعدمالمؤشراتلجميعاالنتباه
البياناتتحليلذلكبعديتم.البياناتجمعفيهيتمالذيوالسياقالجسدلغةمراعاةيجب

.المتكررةوالموضوعاتاألنماطكتحليلالنوعيالتحليلأدواتعلىبناءالنوعية
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المالحظة
مراقبة وتتبع 

السلوكيات من قبل
الباحث

المقابالت 
المتعمقة

فهم وجهات النظر

مجموعات التركيز
فهم االنطباعات
والمعتقدات 
والتوجهات



قضية ممارسات الصحة الوقائية
(مثال توضيحي)
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تصميم نموذج التعاطفتحديد األبعاد التفسيرية

التحري

رغبة

فرصة

قدرة

صف تجربتك مع الرياضة؟ ما هو 
انطباعك عنها؟

.ندرة أماكن الرياضة
ضعف المعرفة 

حة بالتطبيقات الصحي
.لممارسة الرياضة

سلوك

محفزات

محبطات

ماهي أكثر األشياء التي تحفزك على
ممارسة الرياضة؟

ما الذي يحبطك حول ممارسة 
الرياضة؟ لماذا؟

قلة وعي أفراد المجتمع 
.بأهمية الرياضة

الرغبة
مقابالتاقتباس من 
المتخصصين

الفرصة
اقتباس من 

مجموعات تركيز 
المستفيدين

القدرة
اقتباس من 
الباحث مالحظات
االجتماعي

جهود التوعية بالصحة "
ل في الوقائية باديين فيها حي

الموالت والمدارس لكن الزال 
هناك حاجة لمزيد من جهود 
رفع الوعي وخلق محفزات 

–" أعمق لممارسة الرياضة
قيادي في الصحة

أنا ودي أتريض لكن ما عندنا"
عندنا . نوادي للنساء مؤهلة

حاطين لك كم . ناديين خرابة
جهاز مكسر وممرضتين وال 
وحدة فيهم متخصصات 

.واألسعار مرتفعة. بالرياضة
"  ةتبي أندية رياضية متكامل

مجموعة شابات–

هناك رغبة لدى فئات "
المجتمع لممارسة الرياضة 
ات لكن بدون معرفة بالتطبيق

لما تسألهم عن . الصحيحة
مستوى الجهد والوقت 

المطلوب لممارسة الرياضة 
–" أسبوعيًا قليل من يعلم
باحث اجتماعي



مراحل اكتشاف الفرص. 2
تحديد األثر: مرحلة د. 4. 2

:المشكلة

لألعمالموِجهةغيرفجوات
!والحلول؟المبادراتلتصميميكفيالمبكرالتعليمكوادرنقصإلىاإلشارةهل

:الحل

األثرتحديد
المنظمة،وجهةُتمثلالمدىبعيدةمجتمعيةآثارإلىاألولويةذاتالقضاياتحويل
مع،المنظمةأهدافُتمثلومحددةواضحةمجتمعيةنتائجإلىالقضايامسبباتوتحويل
.بينهاالعالقةفرضياتتوثيق
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تحويل القضايا إلى آثار: 1خطوة 
المدىبعيدةمجتمعيةآثارإلىاألولويةذاتالقضاياتحويلإلىالخطوةهذهتهدف
هواألثر.ومشاريعهابرامجهاعبرإليهاالوصولالمنظمةترغبالتيالوجهةتمثل
مية،األالسمنة،الفقر،مستوىفيمستدامانخفاضمثلالمجتمعمستوىعلىتغيير

قبلنمعليهااالتفاقتمالتياألثرأبعادتحليلخاللمناألثرصياغةيمكن.الخالطالق،
إلىباإلضافةالدوليةالتمويلومؤسسةالمتحدةاألمممثلالعالميةالمنظماتعشرات

شرقفيصندوقمديرإلىاألرجنتينفيسياساتصانعمنممارس200منأكثر
نيمكأنهعلىإجماعإلىسوياً توصلوا.المتحدةالمملكةفيأصولمالكإلىأفريقيا
األبعادهذهتساعد.والمخاطرالمساهمة،من،كم،ماذا،:أبعادخمسةإلىاألثرتفكيك
.ومحددةواضحةالمجتمعيلألثرعبارةصياغةعلى
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ماذا

ما هو التغيير المجتمعي 
المرجو وما أهميته 

؟لمختلف أصحاب المصلحة

من

من هم أصحاب المصلحة 
المتأثرون وما هي حالتهم 

قبل حصول األثر؟

كيف

كم هو حجم التأثير من 
حيث االتساع والعمق 

واالستمرارية؟

المساهمة

ماهي مساهمة التأثير 
ة مقارنة بالتطورات الحاصل

دون التدخل؟

المخاطرة

ما عوامل الخطر وما 
ر احتمالية أن يكون التأثي
مختلًفا عن المتوقع؟



تحويل المسببات إلى نتائج: 2خطوة 
فاتمستهدُتمثلمجتمعيةنتائجإلىالقضايامسبباتتحويلإلىالخطوةهذهتهدف

.المرجوالمجتمعيلألثرالوصولللمنظمةيمكنتحقيقهاخاللمنالتيالمنظمة
أوتوجهالفيتغييًراذلككانسواءالمستهدفةالفئاتمستوىعلىتغييرهيالنتيجة

أوأفعالأوسلوكفيتغييرأوالمستهدفينلدىالفرصةأوالمهارةأوالمعرفة
الصحيةأواالقتصاديةأواالجتماعيةالحالةفيتغييرأوالمستفيدينتصرفات

والقياسعةالمتابعملياتوتتمللمنظماتالمسؤوليةسقفالنتائجُتمثل.للمستفيدين
للقياسوقابلةومحددةواضحةالنتائجتكونأنيجبلذلكعليهابناءوالمحاسبة

باتمسبمنمسببكلمناقشةالفريقعلىالنتائجلتحديد.وواقعيةزمنّياً ومقيدة
هذاعنينتجالمسبب؟معالجةلنايمكنكيف:التاليالسؤالطرحخاللمنالقضية
ىالمدبعيداألثرمنيربطللتغييرمساررسمخاللمنالتغييرنظريةأجزاءأولالجهد
.األقربالمدىعلىالمنظمةُتحققهاالتيوالنتائج
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نتائج واضحة
تعني نفس الشيء 
ألي شخص يقرأها

نتائج محددة
تحمل معلومات 
دقيقة حول الفئة 
ير المستهدفة والتغي

المرجو

اسنتائج قابلة للقي
ستتضمن آلية القيا

ا  نتائج مقيدة زمني
تشير إلى الفترة 
الزمنية التي يتم 

خاللها تحقيق الهدف

نتائج واقعية
لنظر قابلة للتطبيق با

إلى الموارد المتاحة

:نتائج قريبة المدى
أو المهارةأو المعرفةأو التوجهتغيير في 
.  لدى المستهدفينالفرصة

:نتائج متوسطة المدى
تصرفاتأو أفعالأو سلوكتغيير في 

.المستهدفين

:نتائج بعيدة المدى
أو ةاالقتصاديأو الحالة االجتماعية تغيير في 
.للمستهدفينالصحية



توثيق الفرضيات: 3خطوة 
علىيقالتوثهذايساعد.باآلثارالنتائجتربطالتيالفرضياتلتوثيقالخطوةهذهتهدف
ابعةالمتلعملياتالنظرياألساسويبنيباألثروارتباطاً تماسكاً أكثرتدخالتتصميم

حلهواألساسدورهمأنالمجتمعيالعملفيالممارسينمعظميرى.والتقييم
لىعيبنىاألمرحقيقةفيالبرامجتصميمولكنالفرضياتاختباروليسالمشكالت
سابقةتجاربعنالنابعةالضمنيةالفرضياتهذهمناقشةالفريقعلى.ضمنيةفرضيات
بينطتربصلبةفرضياتلتطويروذلكالمجاالتمختلفمنالعلميةبالنظرياتوتعزيزها
دبعيالمجتمعيواألثرالقريبالمدىعلىالمنظمةلتحقيقهاتسعىالتيالنتائج
.المدى
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نظرية النظم
System Theory

النظم الخارجية المحيطة باإلنسان كالعائلة والمجتمع تؤثر بشكل
تفاعلي على سلوكه

نظرية الديناميكية النفسية
Psychodynamic Theory

المشاعر والدوافع الالشعورية الناتجة عن تجارب سابقة تؤثر على 
السلوك

نظرية السلوك اإلدراكي
Cognitive-Behavioral Theory

األفكار والمعتقدات والتوجهات المدركة تؤثر على السلوك



قدرة معرفية ومهارية على النمو المهني لدى الفئات 
. المهددة بالتشرد

ذهنية تطمح للعمل واالستقاللية الذاتية لدى الفئات
. المهددة بالتشرد

قضية االستقرار السكني
(مثال توضيحي)
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تحويل المسببات إلى نتائجتحويل القضايا إلى آثار

توثيق الفرضيات

تحقيق االستقرار السكني 
المستدام للفئات المهددة 

.بالتشرد

.قدرة عقلية وجسدية لدى الفئات المهددة بالتشرد
.توفر وحدات سكنية مالئمة وبأسعار مقبولة

.وصول الخدمات كالمواصالت العامة للبيئات السكنية

حوكمة اسكانية تحمي حقوق السكان وتطور منظومة 
.االسكان

النتائج يمستوى االستقرار السكن

مشرد أو مهدد . في أزمة. 1
بالطرد

في سكن مؤقت . مهدد. 2
أو غير الئق

في سكن مستقر . آمن. 3
وضعيف المالئمة

في سكن . يبني قدرات. 4
مالئم ومدعوم

في سكن مالئم . ممكن. 5
وليس بحاجة لدعم

ديمتقعلىقادرينكناوإذاالتشرد،لخطرالمعرضةالفئاتتحديدعلىقادرينكناإذا
كني،السباالستقرارالمرتبطةالعواملتلكمعبفاعليةتتعاملأنشأنهامنمبادرات
رارباالستقالمرتبطةوالفرصةوالقدرةالرغبةمقاييسفيارتفاعنرىأنفالبد

.السكنياالستقرارمعدلفيارتفاعثمومنالسكني،

تحسين 
الصحة 
العقلية 
والجسدية
للفئات 
المهددة 
بالتشرد

زيادة عدد 
الوحدات 
السكنية
المالئمة 
بأسعار 
معقولة

تحسين 
الوصول 
إلى 

الخدمات 
كالمواصل
ات العامة 
والمدارس

ي تغيير ف
الذهنية 
اواالنطباع
ت نحو 
العمل 
واالستقل
ال الذاتي

توفير 
الخدمات 
ة التطويري
مثل 

التدريب 
المهني

تحسين 
سياسات 
حماية 
المستأجر
وتسعير 
اإليجار
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تأليف. 4

أفنان كوشك. د
مستشار استراتيجيات تعظيم األثر

:العلميةالخلفية
دكتوراة في دراسات قيادة العمل غير الربحي •

.من جامعة سان دييغو
ماجستير في السياسات العامة من جامعة •

.جنوب كاليفورنيا

:أبرز المشاريع التي شارك فيها
دراسة الفجوات في منظومة ريادة األعمال •

لصالح مؤسسة الراجحيالشبابية االجتماعية 
.اإلنسانية

ي تطوير أداة تقييم الحالة لألخصائي االجتماع•
.نلصالح برنامج اإلسكان التنموي بوزارة اإلسكا

دراسة االحتياجات المجتمعية بمنطقة الحدود •
الشمالية لصالح مؤسسة سليمان الراجحي 

.الخيرية
تقييم وتطوير مبادرات مراكز األحياء لصالح •

جمعية مراكز األحياء في منطقة مكة 
.المكرمة

الح بناء نظرية تغيير النمو المهني للشباب لص•
ركة برنامج متقن بالمسؤولية االجتماعية في ش

.باسمح
لح قياس مخرجات ونتائج البرامج المجتمعية لصا•

.مؤسسة محمد وعبد هللا السبيعي الخيرية
تطوير عمليات المنح لصالح مؤسسة سالم بن•

.محفوظ الخيرية
ر المشاركة في تنفيذ ملتقى نظرية التغيي•

.لصالح مؤسسة الملك خالد الخيرية

:الخبرات المهنية
.مستشار استراتيجيات تعظيم األثر، عمل حر•
مساعد باحث لدراسات القطاع غير الربحي، •

.جامعة سان دييغو
.مساعد مدرب، مجموعة كي ايتش لالستشارات•
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روبرت دونماير. د. أ
خبير العمل غير الربحي

:الخلفية العلمية
.دكتوراة في التربية  من جامعة ستانفورد•
ماجستير في التربية من كلية سيتي كولج•

.نيويورك

:أبرز المشاريع التي شارك فيها
سة تصميم خطة المتابعة والتقييم لصالح مؤس•

.نولج ووركس
مستشار بجائزة برنامج تعليم الفنون لصالح•

.مؤسسة روكفلر
ة مستشار التخطيط والتقييم لصالح مؤسس•

.جيتي
تصميم وتقييم مبادرة مجتمع المدارس في •

.وللصالح مؤسسة ب( كاليفورنيا)شوال فيستا 
دراسة أثر برنامج تأهيل المدراء بجامعة تكساس•

.على الخريجين وكلياتهم( أوستن)
ة دراسة أثر برنامج أوهايو تقرأ على مستوى والي•

.أوهايو
وم تطوير سياسات المركز الوطني لتدريس العل•

.والتعلم

:الخبرات المهنية
مؤسس مركز كاستر لدراسات المنظمات غير •

.الربحية
.وبروفيسور دراسات القيادة بجامعة سان دييق•
ركزت بحوث روبرت على استكشاف وتطوير •

ييم وسائل مبتكرة الستخدام نتائج البحث والتق
في تطوير السياسات والممارسات سعيًا نحو 

ن زيادة االستفادة من البحوث من قبل الممارسي
.وصانعي السياسات
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