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 ورقة عمل مترين أنواع وأهداف التغيري

يساعد هذا التمرين الجماعي على إنتاج عينة من نظريات التغيير التي يمكن تكييفها بشكل أكبر مع تطوير األنشطة وصقلها.  

االقتران والمشاركة. اطلب من األشخاص أن يجتمعوا مًعا في ثنائيات 
وفكر في األسئلة التالية: 

ماذا ومن يحتاج التغيير؟ ضع في اعتبارك ما يلي:    	
 أنواع التغيير = المواقف والسلوكيات والمؤسسات  	

تؤكد نظريات التغيير المختلفة على أنواع متفاوتة من 
التغيير. قسم النزاع واإلدارة والتخفيف في الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية يصنف هذه األنواع إلى ثالث عائالت - المواقف 
والسلوكيات والمؤسسات. هذه التصنيفات غير حصرية 

حيث يمكن أن تتناول أنواع التغيير احد السلوكيات والمواقف أو 
السلوكيات والمؤسسات ، أو حتى الثالثة عائالت في آن واحد. 

االسرة: 1تحوالت في المواقف. تسعى هذه األسرة إلى التأثير  	
على المواقف والدوافع النفسية باإلضافة إلى آثار التعبئة 

الجماهيرية. يفترض أن التغيير في المواقف هو أطول مدى 
، ألن المواقف أكثر مرونة من السلوكيات. عادًة ما تستهدف 

التحوالت في المواقف عدًدا أكبر من األشخاص ولكنها قد 
تستهدف أيًضا األشخاص الرئيسيين .

األسرة:2 التحوالت في السلوكيات. تفترض هذه العائلة أنه  	
يمكن تغيير السلوكيات بشكل مباشر ، دون الحاجة إلى تغيير 

المواقف. يمكن تحقيق تغيير السلوك عن طريق حجب أو 
تقليص الموارد التي يتعين على الجهات الفاعلة أو الناشطين 
الرئيسيين ارتكاب أعمال عنف ، أو معالجة المخاوف األمنية 
للجهات الفاعلة الرئيسية ، أو تغيير الحوافز للجهات الفاعلة 
في النزاع - مما يجعل اإلجراءات التي تؤدي إلى العنف أكثر 

تكلفة وتلك التي تؤدي إلى إلى الالعنف أكثر جاذبية. عادة ما 
تستهدف التحوالت في السلوك األشخاص الرئيسيين. 

األسرة:3 التحوالت في المؤسسات تؤكد التغييرات  	
الهيكلية. يمكن للمؤسسات الفعالة ، بما في ذلك مؤسسات 
الرعاية االجتماعية والقانونية ، أن تساعد في معالجة النزاع ، 

ولكن عندما ال تعمل بشكل جيد أو تصطدم مؤسسات مختلفة 
، يمكن أن يتصاعد العنف. تركز عائلة المؤسسات على طرق 

 تغيير قدرة وشرعية المؤسسات لتعزيز فعاليتها. 

أهداف التغيير = الفاعلون الرئيسيون ، المستفيدون غير  	
 المباشرون

 CDA مستمدة من ورقة التفكير في ممارسات السالم الصادرة عن
، تنقسم األهداف إلى فئتين - األشخاص الرئيسيون والمزيد من 

األشخاص. 
األشخاص الرئيسيون : األفراد الذين لديهم سلطة أو نفوذ ،  	

مثل قادة الجماعات المسلحة ,الحكومة والقادة السياسيين 
والزعماء اإلثنيين والدينيين المؤثرين ، وما إلى ذلك. وقد 

يشمل هؤالء قادة الجماعات النسائية الذين لديهم تأثير في 
المجاالت الرسمية أو غير الرسمية. 

المزيد من الناس : المجتمعات أو السكان المستهدفون أو  	
المقيمون في منطقة إقليمية. 

قبل كتابة نموذجك لنظرية التغيير ، ضع في اعتبارك أيًضا: كيف  	
سيحدث التغيير؟ كيف يمكن أن تؤثر االفتراضات على التغيير الذي 

تقترحه؟  
ثم يقوم كل زوج بصياغة نظرية التغيير. في أبسط أشكالها ، يتم  	

التعبير عن نظريات التغيير بعبارات إذا قمنا بتنفيذ X )إجراء( ، 
فسننتج Y )التغيير/ التحول نحو السالم واالستقرار واألمن(.” أضف 

االفتراضات األساسية والمنطق الذي يفسر لماذا نعتقد أن  X سينتج 
Y ، عن طريق إضافة .” Z “. في حين أن نظريات التغيير ال تُكتب 

دائًما بهذا الشكل ، إال أنها تعبر جميعها عن نموذج سببي لما وكيف 
ولماذا من المتوقع حدوث التغيير. 

سيشارك كل زوج في نظرية التغيير مع المجموعة األكبر لرؤية نقاط  	
التداخل.    

إذا سمح الوقت ، قم بصياغة نظرية التغيير شاملة من مجموع  	
النظريات الفردية المقترحة 
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