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مقدمة: االنتقال من مرحلة التفكري اإىل مرحلة التاأثري على التنمية الدولية

1.     معلومات عامة

يتزايد اعرتاف منظمات املجتمع املدين ب�رشوة التاأثري على ال�سيا�سات العامة وعملية �سنع القرار بفعالية اأكرب، اإن بهدف متثيل حاجات 

اأبحاث ومعطيات ثابتة. هذا ل ي�رشي على مراكز الأبحاث، التي تزايد  ال�سيا�سات اجلديدة على  اأو ل�سمان ارتكاز  جمموعات امل�سالح، 

لل�سيا�سات املبنية على  اأكرث تقباًل  العقدين املن�رشمني، بعدما بدت احلكومات  العامل بوترية مت�سارعة على مدار  اأنحاء  عددها يف كل 

الأدّلة، واأخذت تبحث عن اجرتاح حلول مبتكرة يف ظل بيئة �سيا�سية تتغرّي ب�رشعة. يتوا�سل منو هذا النوع من املنظمات يف جميع اأقطار 

العامل، كمراكز تابعة لكليات جامعية، واأق�سام تقييم الربامج وال�سيا�سات يف املنظمات غري احلكومية، اأو �رشكات ا�ست�سارية م�ستقلة. اأما 

القا�سم امل�سرتك الذي يجمع كل هذه املنظمات فيتجلى برغبتها يف الإحاطة باخليال ال�سيا�سي؛ م�ستغلًة الآراء النرّية التي تكّونها ملمار�سة 

تاأثريها ال�سيا�سي. وبالتايل، يتناول هذا الكتاب عوامل متنوعة يجب اأن توؤَخذ بعني العتبار يف هذه العملية، م�ستعر�سًا جمموعة �ساملة 

من الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها عند حتويل الأبحاث اإىل مادة تاأثري على ال�سيا�سات. جتدر الإ�سارة اإىل اأّن هذه اجلهود �ستت�ساعف �سمن 

برنامج البحوث وال�سيا�سات يف جمال التنمية، الذي اأ�رشف املعهد على تنفيذه. 

1 . 1     ربط الأبحاث بال�سيا�سات �سمن برنامج الأبحاث وال�سيا�سات يف جمال التنمية

راح معهد التنمية اخلارجية، يف اإطار برناجمه هذا، يبحث يف الروابط القائمة بني الأبحاث وال�سيا�سات ل�سنوات طوال. وقد بداأ اليوم مهمة 

حتديد، وتطوير، وتوزيع، وتوفري اأدوات وموارد ون�ساطات تدريب ت�ساعد القائمني بالأبحاث بالنفاذ اإىل �سلب عملية �سنع القرارات. لذا 

يتحدث هذا الكتاب عن مدى تقدم العمل يف تطوير اأدوات التاأثري على ال�سيا�سات، املوجهة حتديداً نحو تلبية حاجات الباحثني.

بوجٍه عام، ي�سعى هذا الربنامج اإىل حت�سني ا�ستخدام الأبحاث والأدّلة يف �سيا�سات التنمية، ويف م�سمار التطبيق، من خالل البحث وتقدمي 

امل�سورة وتبادل احلوار. يتمحور الربنامج حول اأربعة موا�سيع:

ا�ستخدام الأدّلة يف حتديد ال�سيا�سات، وتطويرها، وتطبيقها؛

حت�سني اأنظمة الت�سالت واملعلومات لدى وكالت التنمية؛

�سبل تعزيز قدرة وكالت التنمية على التاأثري من خالل حت�سني اإدارة املعارف؛

ن�رش ال�سيا�سات امل�ستندة اإىل الأدّلة، وبناء القدرات لهذه الغاية.

.www.odi.org.uk/rapid ميكن ال�ستح�سال على معلومات اإ�سافية حول هذا الربنامج على املوقع الإلكرتوين

1 . 2     اجلمهور امل�ستهدف

اإجراء  اأو  الأدّلة،  تتمحور مهمتها حول جمع  التي  املنظمات  من  ق�سمًا  اأو  املدين،  املجتمع  منظمات  بنوع خا�ش  الكتاب  هذا  ي�ستهدف 

رَب، اأو تقدمي امل�سورة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات التنمية الجتماعية والبيئية والقت�سادية يف ال�سمال واجلنوب. ميكن  الأبحاث، اأو ا�ستخال�ش العرِ

ت�سمية هذه املنظمات مبنظمات املجتمع املدين املهتمة بالتنمية امل�ستندة اإىل الأدّلة، اأو اخت�سارها مبجموعات التفكري.

اإمنا  اأكرث تنظيم احلمالت وجهود املدافعة )عن حقوق العّمال من خارج فئة املالكني مثاًل(،  قد ت�سم هذه املجموعة منظمات اعتادت 

قادر  وتعاوين،  بّناء  باأ�سلوب  ال�سيا�سات  على  القّيمني  اإىل  اإي�سالها  وترغب يف  املطروحة،  الق�سايا  غنية حول  معلومات  متلك م�سادر 

1

مقدمة



اأبحاث وكليات جامعية تخ�س�ش فريقًا  اأي�سًا معاهد  اأكرث بطابع املجابهة. وقد ت�سمل  التي تت�سم  التاأثري، خالفًا لال�سرتاتيجيات  على 

كبرياً لالأبحاث، اإمنا جتد �سعوبة يف ت�سويقها بني اأو�ساط �سانعي ال�سيا�سات. اإذاً تكمن امل�سكلة يف اأّن جميع هذه املنظمات، متتلك اآراء 

قّيمة، اإمنا تنق�سها اخلربات واملهارات الالزمة لتوؤثر على ال�سيا�سات، عدا عن كونها تفتقر اإىل الأدوات اأو املوارد اأو املواد التدريبية التي 

ت�ساعدها يف حتقيق هذه الهدف. 

2.     ما اأ�سباب اأهمية هذا الكتاب؟

2 . 1     دور منظمات املجتمع املدين يف عملية �سنع ال�سيا�سات: تو�سيع الأفق الدميقراطي

غري  اإمنا  احليوي،  املدين  املجتمع  منظمات  بدور  الهتمام  زيادة  اإىل  بطبيعتها،  واملتقلبة  الدولية،  بالتنمية  املحيطة  الظروف  قادت 

اإمكانية تاأثري هذه املنظمات اإىل حد كبري على ال�سيا�سات املراعية  اأثبتت التجربة  امل�ستثمر بالكامل، يف �سيا�سات احلد من الفقر. وقد 

مل�سالح الفقراء، حيثما تنجح يف جمع املعلومات وتبادلها بطريقة فّعالة. يف الوقت احلا�رش، يرتبط دور املجتمع املدين حتديداً باجلهود 

كة« للتغيري الدميقراطي، 
رِّ
الإمنائية الوا�سعة النطاق املبذولة حول اإر�ساء الدميقراطية، حيث ُتعّد منظمات قوية يف م�ساف »القوى املحر

وكذلك حول اأوراق ا�سرتاتيجية احلد من الفقر، حيث ميكن اأن تلعب هذه املنظمات دوراً حيويًا يف عملية التخطيط، ويف مرحلة الرد املبا�رش.  

2 . 2     دور منظمات املجتمع املدين يف اجلنوب

من  متكينها  �سبل  يف  الأبرز  امل�سكلة  تكمن  اليوم،  التنمية  جهود  �سمن  املدين  املجتمع  منظمات  دور  اأهمية  حول  الوا�سع  التوافق  رغم 

ال�سطالع بهذا الدور؛ فهذا لن يح�سل تلقائيًا. ل بل بّينت الأبحاث والتجارب التي خا�سها معهد التنمية اخلارجية حتى الآن اأّن املنظمات 

عّمقت  اإذا  الدولية  املوؤ�س�سات  و�سيا�سات  حكوماتها  �سيا�سات  و�سع  عملية  يف  النخراط  على  قدرًة  اأكرث  �ستكون  اجلنوب  يف  املنت�رشة 

معرفتها بهذه الآلية؛ اأو كانت قادرة على اإجراء اأبحاث عالية اجلودة مت�سلة بال�سيا�سات املطروحة اأو مطلعة على هذه الأبحاث من خالل 

�سبكات الباحثني/اأ�سحاب الخت�سا�ش؛ واإذا كانت قادرة على الو�سول وامل�ساركة يف ال�سبكات اجلنوبية وال�سمالية املعنية بال�سيا�سات؛ 

واإذا كانت قادرة على التعبري عن هواج�سها بطريقة فّعالة وموثوقة.

تعك�ش هذه القائمة، برتكيزها على منظمات املجتمع املدين اجلنوبية، الدور املتغرّي الذي تلعبه املوؤ�س�سات ال�سمالية للتنمية وموؤ�س�سات 

الأبحاث يف ظل الظروف الراهنة. فال حاجة لأن حت�رش املوؤ�س�سات الإمنائية اهتمامها اليوم يف تقدمي اخلدمات واملهارات التكنولوجية 

وح�سب، اإمنا يتعنّي عليها الهتمام اأي�سًا بو�سائل ن�رش املعرفة واأوجه ا�ستخدامها، بخا�سة يف اإطار جهود بناء القدرات. من هنا الدور 

النخراط يف عملية �سنع  اجلنوبية على  املنظمات  قدرة  وتعزيز  دعم  اليوم جلهة  ال�سمالية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  تتوله  الذي  اجلديد 

القرارات املحلية والدولية. ويف اإ�سارة اإىل هذا املو�سوع، ذكرت وزارة التنمية الدولية الربيطانية الآتي:

»اأثبتت الأدّلة اأّن قدرة البلدان النامية على اإنتاج وك�صب وفهم وا�صتخدام املعرفة �صي�صّكل عن�رصاً اأ�صا�صيًا يف ا�صرتاتيجياتها 

للحد من الفقر« )مارتن �صور واآخرون، 2002(.   

اأّن املنظمات  على منظمات املجتمع املدين يف اجلنوب، باعتبار  لي�ست حكراً  فّعالة  التنمية بطريقة  اإدارة املعارف حول  فالقدرة على 

ُدها من اجلنوب، فت�سّكل  ال�سمالية املعنية بق�سايا التنمية هي بدروها مدعوة، وبدرجة اأكرب، اإىل القيام بجهود التحليل، ا�ستناداً اإىل اأدّلة تررِ

قيمة م�سافة للنقا�ش الدائر حول ال�سيا�سات العامة على امل�ستويني املحلي والدويل. لكّن التجارب دلت على اأّن مدراء برامج املنظمات 

غري احلكومية والقّيمني على ال�سيا�سات يجدون اأنف�سهم م�سطرين اإىل النتقال ب�رشعة من مرحلة حتديد املفاهيم اإىل مرحلة التطبيق يف 

ظل قيود زمنية و�سغوطات متويلية، مما ل يرتك لهم جماًل كافيًا لإجراء اأبحاث �ساملة بهدف تثبيت اأدّلتهم اأو حتليل �سبل التاأثري على 

ال�سيا�سات بفعالية.    
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2 . 3     الدور ال�ستثنائي ملجموعات التفكري 

تنامي جمموعات التفكري

َمة بارزة من �سمات امل�سهد املوؤ�س�ساتي املحيط مبنظمات املجتمع املدين، بعد اأن حققت هذه الهيئات انت�ساراً  باتت جمموعات التفكري �سرِ

وا�سعًا منذ ال�سبعينات، اإذ ن�ساأ ثلثا املجموعات املوجودة حاليًا بعد هذا التاريخ، فيما اأب�رش اأكرث من ن�سفها النور منذ العام 1980. اأما 

يف بع�ش مناطق اأفريقيا واأوروبا ال�رشقية واآ�سيا الو�سطى، ويف ق�سٍم من جنوب �رشق اآ�سيا، فلم تربز هذه الظاهرة اإل يف الآونة الأخرية، مع 

ن�سوء غالبية هذه املجموعات يف ال�سنوات الع�رش املا�سية. وبالتايل، ي�سّم العامل اليوم اأكرث من 4 اآلف جمموعة تفكري، متواجدة تقريبًا 

يف كل بلد يفوق عدد �سكانه ب�سعة ماليني، وينعم بحد اأدنى من احلرية الفكرية )ماكغان، 2001(.

�سهدت هذه املجموعات تناميًا ملحوظًا بفعل عدة عوامل، نذكر منها زيادة الطلب على املعلومات والتحليل، والعرتاف املتزايد باأهمية 

العوملة، ل �سيما  الدميقراطية، وتطور تكنولوجيا الت�سالت، وا�سطباغ متويل هذه املجموعات بطابع  دور املجتمع املدين يف توطيد 

النتقالية  اأو  النامية  القت�سادية  الأنظمة  يف  املدين  املجتمع  منظمات  لإمناء  دعمًا  املتقدمة  ال�سناعية  البلدان  من  املقدم  التمويل 

)ماكغان، 2001؛ �ستون، 2000ب(

ولعّل �سعف اأدبيات هذه املنظمات ن�سبيًا يعود اإىل حداثة ن�ساأتها )اآبل�سون، 2002اأ(.  

»تعاين ظاهرة معاهد الأبحاث وجمموعات التفكري حول ال�صيا�صات العامة من الإهمال يف اأدبيات العلوم الجتماعية، 

اأ�صباب ن�صوئها وانت�صارها الوا�صع دوليًا،  اأقطار العامل، اإىل حدٍّ بات يلزم معه ال�صتعالم عن  رغم ازدياد عددها يف كل 

والو�صائل التي تلجاأ اإليها من اأجل التاأثري على دوائر �صنع ال�صيا�صات، وكيفية تفاعلها مع جمتمعات العامل... وبالتايل 

تربز قلة الهتمام بهذه املنظمات توجهات علماء الجتماع بهذا اخل�صو�س، بقدر ما تعك�س تاأّخر منوها وخ�صائ�صها«. 

)�صتون، 2000اأ(

الوليات  النور يف  بالذات  اأب�رش هذا امل�سطلح  اإذ  اأمريكية،  اأ�سول  اإىل  بها،  املتعلقة  والتحاليل  اأدبيات هذه املجموعات،  ترقى غالبية 

املتحدة، واأثبتت البيئة الأمريكية اأنها موؤاتية اإىل حّد كبري لربوز هذا النوع من املوؤ�س�سات، وتنوعها. كما اأتاح النظام ال�سيا�سي الأمريكي، 

الذي اقرتن بتدفقات مالية �سخمة عرب موؤ�س�سات معّينة، بتنامي �رشيحة وا�سعة من جمموعات التفكري الأمريكية على مدار العقود القليلة 

املا�سية. 

»تنعم جمموعات التفكري )الأمريكية( بعدة فر�س لتكوين الراأي العام ور�صم ال�صيا�صات العامة«، يف ظل نظام حكم يقوم 

على مبداأ الف�صل بني ال�صلطات وتقا�صمها، ونظام اأحزاب ينعم فيه اأع�صاء الكونغر�س بالت�صويت كيفما �صاوؤوا، وتزايد عدد 

املر�صحني الرئا�صيني الذين يحاولون اختبار اأفكار جديدة. )اآبل�صون، 2002اأ( 

م�صكلة التعريف بهذه الهيئات

اآبل�سون )2002ب( ينظر اإىل جمموعات التفكري على اأنها:

»معاهد غري ربحية، وغري حزبية )مما ل يعني بال�رصورة اأنها غري عقائدية(، يرتّكز اهتمامها على اإجراء الأبحاث، وتهدف 

بالدرجة الأوىل اإىل التاأثري على الراأي العام وال�صيا�صات العامة«.

اأما �ستون، في�سدد من جهته على اأوجه الختالف بني جمموعات التفكري واملجتمع املدين ب�سكٍل عام:
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»ي�صري م�صطلح جمموعات التفكري« يف هذا ال�صياق اإىل معاهد م�صتقلة )وخا�صة عادًة( معنية بالأبحاث حول ال�صيا�صات 

اأو  التوعية  ن�رص  اإىل  منها  حثيث   
ً

م�صعى يف  �صيا�صات،  عدة  اأو  معّينة،  �صيا�صة  بدرا�صة  يهتمون  اأ�صخا�صًا  وت�صم  العامة، 

اأّن هذا البحث يتجّنب تعريف جمموعات التفكري على اأنها  تقدمي امل�صورة اإىل �صّناع ال�صيا�صة من خالل عدة قنوات. اإل 

اإياها باأنها »قوى فاعلة غري  فئة متفرعة عن املنظمات غري احلكومية، ويتبّنى، عو�س ذلك، امل�صطلَح الأ�صمل وا�صفًا 

حكومية«. يف حالت كثرية، تتخذ هذه املجموعات طابعًا �صبه حكومي اأو �صبه اأكادميي، وتفتقر اإىل ا�صتقاللية املجتمع 

املدين و�صبكة معارفه، التي تتمّيز بها عادًة املنظمات غري احلكومية«. )�صتون، 2000ب(

»... يتقاطع العمل الأكادميي مع العمل ال�صيا�صي �صمن جمموعات التفكري التي غالبًا ما ت�صعى اإىل ربط الأفكار بال�صيا�صات. 

�صلة  على  علمية  و�صيغ  اأكادميية  نظريات  و�صع  اإىل  اأع�صائها  م�صعى  ويتجلى يف  بينها،  يجمع  م�صرتكًا  قا�صمًا  ولكّن 

بال�صيا�صات«. )�صتون، 2000ب(

اأو مراحل تطورها، يف الوليات املتحدة  اأبرز موجات  اإكتفى عدد من الباحثني بتحديد  اإىل �سعوبة التعريف مبجموعات التفكري،  نظراً 

بنوٍع خا�ش.

اأربعة اأجيال من جمموعات التفكري

اإتخذ اأول جيل من جمموعات التفكري �سكل معاهد البحوث حول ال�سيا�سات اخلارجية، التي بداأت تظهر يف الوليات املتحدة يف اأوائل القرن 

اإن�ساء موؤ�س�سات يلتقي فيها باحثون وقيادات من القطاعني العام واخلا�ش  الع�رشين، تعبرياً عن رغبة حم�سنني ومفكرين قياديني يف 

ملناق�سة ق�سايا العامل، والتباحث فيها.

بتطبيق  الع�رصين،  القرن  من  الأوىل  العقود  يف  ن�صاأت  التي  التفكري  جمموعات  من  و�صواها  املجموعات،  هذه  »التزمت 

اأ�صبه »بجامعات من دون طالب« بح�صب ما جاء  ال�صيا�صات. فكانت تعمل، وكاأنها  العلمية على جمموعة من  خرباتها 

اإىل �صانعي  على ل�صان كينت ويفر من  موؤ�ص�صة بروكينغز«. وكانت هذه املوؤ�ص�صات، عند ن�صاأتها الأوىل، تقدم امل�صورة 

ال�صيا�صات، من دون اأن تدرج يف طليعة اأهدافها التاأثري مبا�رصة على قرارات ال�صيا�صة، بل كان جّل همها توعية دوائر 

�صنع ال�صيا�صات، كما املواطنني، حول النتائج املحتملة جراء اتخاذ خيارات معّينة يف ال�صيا�صات اخلارجية. ولعل اعتزام 

من  جزئيًا  ينبع  كان  ال�صيا�صية  العملية  عن  مبناأى  البقاء  على  ال�صيا�صات  حول  بالأبحاث  املهتمة  التفكري  جمموعات 

التزامها باحلفاظ على ا�صتقالليتها الفكرية واملوؤ�ص�صاتية، التي اأبدت عدة جمموعات تفكري معا�رصة ا�صتعدادها للتخلي 

عنها«. )اآبل�صون، 2002ب(

اأما اجليل الثاين من جمموعات التفكري، الذي ظهر عقب احلرب العاملية الثانية، فقد عمل ب�سفته موؤ�س�سات تتعهد اإجراء اأبحاث حل�ساب 

العامة، حتظى بتمويل  ال�سيا�سات  �سكل موؤ�س�سات متخ�س�سة يف بحث  ا�ست�سارات م�ستقلة. فكانت تتخذ  اإىل  تلبيًة حلاجتها  احلكومات، 

�سخم من وزارات ووكالت حكومية، وتهدف اإىل معاجلة م�ساكل معّينة يواجهها �سّناع ال�سيا�سات. 

تزامنت ولدة اجليل الثالث الرائد من جمموعات التفكري مع ظهور جمموعات املدافعة، التي حظت يف العقود الثالثة املا�سية بتغطية 

اإعالمية تفوق تغطية اأي جمموعات تفكري اأخرى.

ودورها،  التفكري  جمموعات  جمتمع  طبيعة  يف  جذريًا  تغيرياً  املدافعة  بحمالت  املهتمة  التفكري  جمموعات  »اأحدثت 

التي تت�صاركها مع عدد كبري  اإطار املهمة  الهجومية، يف  الت�صويقية  ال�صيا�صات والتقنيات  اأبحاث  عن طريق اجلمع بني 

اأدركت غالبية هذه  الوليات املتحدة،  التفكري يف  ال�صاأن. ومع تزايد حدة املناف�صة يف �صناعة جمموعات  اأ�صحاب  من 

املجموعات مدى اأهمية ال�صتئثار باهتمام املواطنني واأفكار �صانعي ال�صيا�صات«. )اآبل�صون، 2002ب(
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اأما اآخر اأنواع جمموعات التفكري التي برزت بني اأو�ساط �سانعي ال�سيا�سات اخلارجية، فيتجلى يف املجموعات التي ُتطَلق عليها ت�سمية 

ّدة لالإرث«، وهي جمموعات اأن�ساأها روؤ�ساء �سابقون طمعًا بتخليد ذكراهم على م�ستوى ال�سيا�سات اخلارجية واملحلية.  »املجموعات املخلرِ

ال�سيا�سة  اأبحاث يف عدد من جمالت  واإجراء  ندوات وور�ش عمل،  وتنظيم  املن�سورات،  وا�سعة من  باقة  اإنتاج  املجموعات  وتتوىل هذه 

)اآبل�سون، 2002ب(. 

موقع ا�صتثنائي ملجموعات التفكري �صمن حميط ال�صيا�صات 

فقد  ال�سيا�سات.  التاأثري يف  اإىل  ت�سعى  وتواجه حتديات خا�سة حني  املدين،  املجتمع  ا�ستثنائيًا �سمن  موقعًا  التفكري  ت�سغل جمموعات 

اأظهرت هيئات القطاع اخلا�ش وجمموعات امل�سالح النافذة براعتها يف ممار�سة �سّتى اأ�ساليب ال�سغط لعقود خلت. كما متّيز املخت�سون 

تدريبية  �سل�سلة موارد وبرامج  والتطور. ويف خطوة م�سابهة، برزت موؤخراً  التقدم  ال�ساغطة بدرجة عالية من  والقوى  العام  ال�ساأن  يف 

الإعالم،  التوا�سل، والتعاطي مع  ب�سبل  اإىل جانب تنامي هيئات ملّمة متامًا  النا�سطة،  عت يف خدمة منّظمي احلمالت واجلماعات  ُو�سرِ

والعالقات العامة. �سحيٌح اأّن هذه العوامل ت�سب يف م�سلحة جمموعات التفكري عمومًا، اإمنا ل اأحد منها ي�سيب عمق احتياجاتها. 

فاأ�سلوب ال�سرتاتيجيات امل�سحوبة بالدعاية الطنانة الرنانة، واملّيالة اإىل املواجهة، الذي يعتمده النا�سطون ومنّظمو احلمالت العامة، 

ل التعاون مع  وعلى رغم تدعيمه باأبحاث ومعطيات مثبتة ووا�سحة يف اأغلب الأحيان، ل ينا�سب جمموعات التفكري التي غالبًا ما تف�سّ

�سانعي ال�سيا�سات ملدهم باأفكار جديدة، وقيادتهم »بقدرة الإقناع« بطريقة خالقة وبّناءة. كما واأّن املقاربات التعاونية الأكرث دقًة التي 

اأكرث مما  تنتهجها املوؤ�س�سات ال�ساغطة وامل�سوؤولون عن ت�سكيل الئتالفات، ل تنطبق على جمموعات التفكري التي ُتعنى باخلري العام 

نًا ذا طابع ا�ستباقي، ل ي�سل اإىل حّد الت�سادم  تهتم باملكا�سب اخلا�سة. وبالتايل، تتخذ جهود املدافعة لدى جمموعات التفكري اأ�سلوبًا مررِ

اأو التالعب. ويرى املفّكرون، من جهتهم، اأّن املدافعة ل تقّو�ش ا�ستقاللية الأبحاث العلمية اأو الآراء املو�سوعية، مع اأنها تخرج اإىل العلن 

وترّوج لأفكارها، ول ترت�سي البقاء يف برجها العاجي. يف اأي حال، ي�سعب احلفاظ على هذا التوازن. فا�ستعرا�ش اأي مو�سوع نقا�ش، 

من خمتلف جوانبه، ل يدّل على وجود قناعة ثابتة بالرتويج والت�سويق لفكرة واحدة. يف املقابل، غياب املو�سوعية يوؤدي اإىل فقدان 

امل�سداقية ب�رشعة.

لهذا ال�سبب، ل تنطبق على عمل جمموعات التفكري مبا�رشة اإل قلة من التقنيات واملقاربات املعمول بها للتاأثري على ال�سيا�سات، رغم وفرة 

الآليات التي ميكن تعديلها مبا يتوافق مع هدف زيادة تاأثريها. ويف هذا الإطار، يجدر التوقف عند بعدين مهمني، ي�سمالن مراعاة التوازن 

اأو قيم معّينة، بح�سب ورودها يف الر�سم البياين  بني املواجهة والتعاون، واعتماد الأدلة املنطقية مقابل احلجج املرتكزة على م�سالح 

م ا�سرتاتيجيات التاأثري يف ال�سيا�سات اإىل اأربع فئات، وُت�سَنّف على ال�سكل الآتي: تقدمي الن�سح 
ّ
1. فا�ستناداً اإىل العنا�رش املذكورة، ُتق�س

وامل�سورة، واملدافعة، وممار�سة ال�سغط، والعمل النا�سط.

تقوم ا�سرتاتيجيات العمل النا�سط وجهود املدافعة عادًة على عن�رش املواجهة، اإذ ت�سعى اإىل اإحداث التغيري عن طريق ممار�سة ال�سغوطات، 

واإىل اإبراز امل�ساكل، ل اإىل معاجلتها. فهي تعمل من اخلارج، عو�ش ممار�سة نفوذها على دوائر �سنع ال�سيا�سات من الداخل. يهدف مفهوم 

معاجلة  �سبيل  يف  ال�سيا�سات  �سانعي  مع  بّناءة  عمل  عالقات  اإقامة  اإىل  ال�سغط،  وحماولت  امل�سورة  تقدمي  اآلية  اإىل  الأقرب  التعاون، 

امل�ساكل ال�سائكة. وقد اأثبت كال امل�سلكني فعاليتهما واأهميتهما يف اإحداث تغيري يف ال�سيا�سات، باعتبار اأّن ا�سرتاتيجية الرتهيب والرتغيب 

)الع�سا واجلزرة( حتقق حراكًا معّينًا، وتربز ب�سّقيها يف معظم اأ�سكال التغيري. ولكن، ي�سعب على منظمة واحدة اأن تعتمد هذين الأ�سلوبني 

ر اإجماًل التعاون وتبتعد عن املواجهة.  يف اآٍن واحد، عدا عن اأّن جمموعات التفكري ُتوؤثرِ
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الر�سم البياين 1: الأدوات وترتيب املنظمات على حموري التعاون/الأدّلة

القيم.  اأو  امل�سالح  املرتكزة على  املنطقية واحلجج  الأدّلة  الثاين، حيث يجري مقارنة بني  املحور  الر�سم تربيره يف  يجد م�سمون هذا 

متيل جمموعات التفكري يف اإطار عملها اإىل اقرتاح تغيريات على اأ�سا�ش الأبحاث التي تقوم بها، فت�ستمد مربراتها من عمق التحقيقات 

الأكادميية، فيما تكمن م�سداقيتها يف املقاربة املو�سوعية والعلمية التي تنتهجها. نتيجة ذلك، غالبًا ما يتناول الباحثون �سمن هذه 

النا�ش  على  تفر�ش  وكاأنها  تبدو  اأن  واحد، خ�سية  راأي  باجتاه  الدفع  يحّبذون  ول  نقا�ش من خمتلف جوانبه،  اأي مو�سوع  املجموعات 

اعتقادات معّينة. 

زاد جامي�ش )2000( اإىل هذا الر�سم حموراً ثالثًا مرتبطًا مبجموعات التفكري، ويتمّثل حتديداً باملحور الذي ينطلق من املقاربة املبا�رشة 

لل�سغط على احلكومة باجتاه اإقرار �سيا�سة معّينة من جهة، واملقاربة غري املبا�رشة الرامية اإىل تغيري �سكل وم�سمون اجلدل العام القائم 

حول م�ساألة مو�سوعة قيد الدر�ش من جهة اأخرى، اأو ي�سعى بكل ب�ساطة اإىل تنبيه الراأي العام واأ�سحاب اخلربة اإىل هذه امل�ساألة، على نحٍو 

يحدث تعدياًل يف الإطار املرجعي الذي ياأخذ به �سّناع ال�سيا�سات.

تغيري  ترغب يف  تريده من حكوماتها: فهي  عّما  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  اآراء  الأ�صا�س  التفكري يف  لدى جمموعات  »تتكّون 

طريقة تفكريها، فيما يتخذ الباقي م�صاراً تكتيكيًا...« )جامي�س 2000(.

اأوًل، ل تنجح جمموعات التفكري، بقدر منظمات املدافعة، يف التما�ش  اأّن الو�سائل التي متّكنها من التاأثري على ال�سيا�سات حمدودة.  اإل 

وح�سد دعم اأع�ساء الهيئات العامة اأو اأ�سحاب ال�ساأن، خ�سية اأن ُتنَعت حينئٍذ بطابع �سيا�سي اأو �سعبوي حاد، واأن تتماهى اإىل حّد كبري مع 

ق�سية واحدة. ثانيًا، غالبًا ما حتاول هذه املجموعات البتعاد عن املواقف ال�سدامية، خالفًا للنا�سطني ومنظمي احلمالت، باعتبار اأنها 

ت�سّوه �سورتها كقوى تبحث عن معاجلة امل�ساكل بطريقة بّناءة وتعاونية. ثالثًا، قلما تنعم هذه املجموعات بال�ستقاللية املالية التي 

تخولها ممار�سة اأعمال ال�سغط و)الدعاية( وتنظيم احلمالت على طريقة ال�رشكات الكربى، اأو جمموعات امل�سلحة، اأو الأحزاب ال�سيا�سية.     

التعاون/م�سار داخلي

الأدوات امل�ستندة اإىل اأدّلة/

اإىل العلم

الت�سادم/م�سار خارجي

الأدوات املرتكزة على 

م�سالح/قيم

املدافعةتقدمي الن�سح وامل�سورة

ممار�سة ال�سغط

)RTZ رشكة�(

القيام بتحرك مبا�رش

)كمنظمة غرينبي�ش(

ملخ�سات عن ال�سيا�سات العامة

)كمعهد التنمية اخلارجية(

رفع عرائ�ش حول ق�سايا بيئية

)كتحالف اخل�رش(

العمل النا�سطممار�سة ال�سغط
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2 . 4     دور الأدّلة يف التنمية الدولية: العمل باجتاه حتقيق �سيا�سات مراعية مل�سالح الفقراء

حاولت عدة مقاربات نظرية اأن جتيب عن ال�سوؤال املطروح حول اآلية �سنع ال�سيا�سات، وال�ستعالم عن مدى ان�سهار البحوث والأدّلة يف 

هذه الآلية. كان ال�سوؤال التقليدي املتعلق بهذا اجلانب يرتكز على منوذج خّطي ومنطقي، وُيطَرح على ال�سكل الآتي: »كيف ال�سبيل لنقل 

الأبحاث اإىل دائرة �سنع ال�سيا�سات؟«. اأما اليوم، في�سود اعتقاد بوجود �سوائب يف النموذج املذكور، حتى بات ال�سوؤال املطروح ي�ستعلم عن 

�سبل امت�سا�ش الأبحاث: »ملاذا تربز بع�ش الآراء املتداولة بني �سبكات الأبحاث/ال�سيا�سات، ويتم ال�ستناد اإليها، بينما ل تلقى اآراء اأخرى 

الهتمام الواجب فتختفي وتتال�سى؟«، اأو ميكن طرح املو�سوع من وجهة نظر الأ�سخا�ش املنخرطني يف الأبحاث: »كيف لنا اأن ن�سّوق 

اأفكارنا بطريقة تلفت النتباه؟ وما اخلطوات املطلوب اتخاذها للدفع باجتاه اإقرار �سيا�سات مراعية مل�سالح الفقراء وم�ستندة اإىل اأدّلة؟«.   

اإطار »الظروف، الأدّلة، الروابط«

اأّن الإجابة عن هذا ال�سوؤال تكمن يف عدة  ي�سّلم الإطار الذي ا�ستحدثه معهد التنمية اخلارجية لتحليل الروابط بني الأبحاث وال�سيا�سات 

عوامل موؤّثرة جمتمعًة، ميكن توزيعها على ثالثة حماور، وهي )1( الظروف ال�سيا�سية؛ )ب( الأدّلة، و�سبل ن�رشها، و)3( الروابط القائمة بني 

الأطراف املعنيني. )كروه ويونغ، 2002(. 

الظروف: الق�صايا ال�صيا�صية واملوؤ�ص�صات

حتدد الظروف ال�سيا�سية ال�سائدة طبيعة الرابط القائم بني الأبحاث وال�سيا�سات. فاأحيانًا، تكون ال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية والعالقات بني 

القوى وا�سحة، ومرهونة بال�سغوطات املوؤ�س�ساتية اخلا�سة التي يواجهها �سانعو ال�سيا�سات. يف هذه الظروف، ت�سغل املناف�سة ال�سيا�سية 

اأي�سًا يف هذا املجال، على غرار نهاية احلرب  ال�سيا�سية الأو�سع نطاقًا دورها  حّيزاً هامًا. ويف معظم الأحيان الأخرى، يكون للظروف 

الباردة التي �سّكلت عاماًل ظرفيًا �ساهم ب�سدة يف اإحداث حتّول يف طريقة تفكري �سانعي ال�سيا�سات �سمن جهود التنمية الدولية. 

الأدّلة: امل�صداقية وح�صن التوا�صل

اإّن درجة الهتمام التي تلقاها الأفكار املتداولة تتحدد باأ�سلوب عر�سها. فكثرية هي امليادين الأكادميية التي ت�ساهم بطريقة مفيدة يف 

هذا املجال، مبا فيها اأدبيات الت�سالت ال�سخ�سية، وو�سائل الت�سال يف م�سمار املدافعة والت�سويق، وتكنولوجيا الت�سالت واملعلومات 

الإعالمية، واإدارة املعارف والأبحاث املرتبطة مبو�سوع النقا�ش. لذلك، ترتبط اإمكانية ح�سول اأي فكرة متداولة على تفاعل من جانب 

القوى العاملة على الأر�ش بجملة عوامل، نذكر منها مدى م�سداقية م�سدرها يف نظر املتلقي، وطريقة عر�ش الفكرة، والأ�سلوب املعتَمد 

يف عر�سها، اإ�سافة اإىل ت�سميمها وتوقيتها. 

الروابط: التاأثري وامل�رصوعية

يتم ربط الأبحاث بال�سيا�سات عند نقطة التفاعل بني الهيكلية )ال�سيا�سية( القائمة والقوى املعنية، اأي ال�سبكات واملنظمات/املوؤ�س�سات 

والأفراد. يجوز اأن تتفاعل هذه القوى يف ما بينها، من خالل فرق عمل ر�سمية تن�سط يف م�سمار ال�سيا�سات، اأو من خالل �سبكات وا�سعة 

ت�سّم اأ�سخا�سًا يت�ساركون الآراء ذاتها، ويرغبون يف تبادل اأفكارهم. كما يجوز اأن تتخذ الروابط القائمة بني هذه القوى اأ�سكاًل ر�سمية اأو 

غري ر�سمية.   
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الر�سم البياين 2: »اإطار »الظروف، الأدّلة، الروابط«

يتو�سع هذا البحث، �سمن الف�سل املتعلق مبجموعة الأدوات، بتفا�سيل ا�ستخدام هذا الإطار كاإطار مفاهيمي للتحليل.

3.     الهيكلية واالأهداف

3 . 1     تكييف منوذج »الظروف، الأدّلة، الروابط« مع اإطار خطط العمل

م اإطار برنامج البحوث وال�سيا�سات يف جمال التنمية كنموذج نظري، يهتم باإطالع الباحثني على خمتلف العوامل التي ت�سغل حّيزاً  ّ مرِ �سُ

هامًا يف عملية �سنع ال�سيا�سات. كما ي�سلح اعتماده بالطبع كاإطار لإعداد خطة امل�رشوع. من هذا املنطلق، ت�سّكل الأدّلة التي ا�ستخ�سلها 

معهد التنمية اخلارجية لغاية اليوم، يف م�سمار عمله، حمور التو�سيات الأوىل يف اأربعة جمالت يتناولها اجلدول 1. 

عوامل التاأثري اخلارجية

العوامل الجتماعية-القت�سادية، 

والعوامل الثقافية، 

و�سيا�سات اجلهات املانحة

الظروف ال�سيا�سية

الق�سايا ال�سيا�سية ،

وعملية �سنع ال�سيا�سات

الروابط

الإعالم،

وممار�سة ال�سغوطات، 

وجهود الت�سبيك

الأدّلة

الأبحاث،

وو�سائل التعلم، 

وطريقة التفكري

اأدوات التاأثري يف ال�صيا�صات العامة: دليل الباحثني
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اجلدول 1: كيف ال�سبيل للتاأثري يف ال�سيا�سات واملمار�سات

كيفية اإجنازهااملهام املطلوبة من الباحثنياملعارف املطلوبة من الباحثني

الظروف ال�سيا�سية:

من هم �سّناع ال�سيا�سات؟

هل يبحث �سّناع ال�سيا�سات عن اأفكار 

جديدة؟

ما هي م�سادر/قوة املمانعة؟

عالَم تنطوي عملية �سنع ال�سيا�سات؟

ما هي اإمكانيات ومواعيد تزويد 

امل�سار الر�سمي باملعلومات؟

تعرف على �سّناع ال�سيا�سات، 

واأجندتهم، وقيودهم.

حّدد املوؤيدين/املعار�سني املحتملني.

اأر�سد الآفاق، وا�ستعد لغتنام الفر�ش 

التي ي�سمح بها امل�سار املعهود 

لل�سيا�سات.

اإبحث عن منافذ غري متوقعة يف 

ال�سيا�سات، وتفاعل معها.

تعاون مع �سّناع ال�سيا�سات.

ا�ستعلرِم عن اللجان.

ب اأبرز حمطات �سنع ال�سيا�سات  واكرِ

بربامج الأبحاث.

�سع جانبًا بع�ش املوارد التي متّكنك 

من التجاوب ب�رشعة مع منافذ 

ال�سيا�سات.

�ش ما يكفي من الوقت الكايف  خ�سّ

واملوارد

الأدّلة:

ما النظريات ال�سائدة حاليًا؟

ما الأخبار ال�سائدة؟

اإىل اأي مدى تتباين الأدّلة اجلديدة؟

ما نوع الأدّلة التي تقنع �سّناع 

ال�سيا�سات؟

عّزز م�سداقيتك على املدى لطويل.

د حلوًل عملية للم�ساكل. جرِ

اإك�سب امل�رشوعية.

م ق�سيتك بحجج مقنعة، واعر�ش  اأحكرِ

خيارات وا�سحة يف ال�سيا�سة.

�سّوق اأفكاراً جديدة ا�ستناداً اإىل 

نظريات اأو اأخبار ماألوفة.

ل ات�سالتك.  فعرِّ

نّظم برامج تنّم عن عمل رفيع 

امل�ستوى.

�سّجع الأبحاث وامل�ساريع التجريبية 

لتبيان فوائد املقاربات اجلديدة.

اإعتمد املقاربات الت�ساركية لكت�ساب 

امل�رشوعية وتي�سري التطبيق.

اإعتمد ا�سرتاتيجية ات�سالت وا�سحة 

منذ البداية.

اإ�ستخدم و�سائل الت�سال املبا�رشة.

الروابط:

من هم اأبرز اأ�سحاب ال�ساأن؟

ما نوع الروابط وال�سبكات القائمة يف 

ما بينهم؟

من هم الو�سطاء؟ وهل يتمتعون باأي 

تاأثري؟

اإىل جانب اأي طرف يقفون؟

اإ�ستعلرِم عن اأ�سحاب ال�ساأن الآخرين.

عّزز ح�سورك يف ال�سبكات القائمة.

اأعقد حتالفات مع اأ�سحاب ال�ساأن 

الذين ي�ساركونك الآراء ذاتها.

اأن�سئ �سبكات جديدة لأغرا�ش 

ال�سيا�سة.

م �رشاكات بني الباحثني، و�سّناع  اأقرِ

ال�سيا�سات، وامل�ستفيدين منها.

حدد اأهم القّيمني على ن�سج ال�سبكات 

وم�سوقي الأفكار.

اإ�ستخدم و�سائل الت�سال غري الر�سمية.

املوؤثرات اخلارجية:

من هي اأهم القوى الدولية الفاعلة يف 

عملية �سنع ال�سيا�سات؟

ما مدى تاأثريها؟

ما اأولويات امل�ساعدة لديها؟

ما اأولويات واآليات البحث لديها؟

ما ال�سيا�سات املّتبعة لدى اجلهات 

املانحة التي متّول البحث؟

اإ�ستعلرِم عن اجلهات املانحة، 

واأولوياتها، وقيودها؟

حدد املوؤيدين املحتملني، واأهم الأفراد 

وال�سبكات.

عّزز م�سداقيتك.

تابع �سيا�سات اجلهات املانحة، 

وابحث عن منافذ ال�سيا�سة.

ع معلوماتك العامة عن �سيا�سات 
ّ
و�س

اجلهات املانحة.

وّجه الت�سالت بطريقة تتوافق مع 

اأولويات اجلهات املانحة، واأ�سلوبها.

تعاَون مع اجلهات املانحة وا�ستعلرِم 

عن اللجان.

ات�سل )بانتظام( بالأ�سخا�ش املفاتيح. 
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3 . 2     ملحة موجزة عن الأدوات

اأتينا على ذكره، وحيث تاأتي يف املقدمة الأدوات  ُعر�ست الأدوات املدرجة يف هذا البحث �سمن اإطار »الظروف، الأدّلة، الروابط« الذي 

املرتبطة بالبحث، ثم تليها اأدوات تقييم الظروف، وتعقبها اأدوات التوا�سل، و�سوًل يف اخلتام اإىل اأدوات التاأثري يف ال�سيا�سات. كما يندرج 

برنامج البحوث وال�سيا�سات يف جمال التنمية اأي�سًا �سمن الإطار املفاهيمي للتحليل. وبالتايل، يقدم الر�سم البياين 3، املبنّي اأدناه، ملحة 

موجزة عن هذه الأدوات التي ل ُيتوّقع اأن تكون وافية، نظراً اإىل وجود عدة اأدوات اأخرى، �سمن ميدان الت�سالت اأو ميدان اإدارة املعارف 

مثاًل، ت�ستكمل مروحة اأدوات التاأثري على ال�سيا�سات، املعرو�سة ههنا )راجع مثاًل املوقع الإلكرتوين اخلا�ش بربنامج البحوث وال�سيا�سات 

يف جمال التنمية، www.odi.org.uk/rapid، لالطالع على هذه امليادين(.  

الر�سم البياين 3: ملحة موجزة عن الأدوات

اأدوات التوا�سل

تقييم جهوزية املنظمة

جتزئة ال�سوق وخارطة املعركة

حتديد دورة حياة املنتج

املقاربة الت�سويقية

املزيج الت�سويقي

املزيج الرتويجي

خارطة حتديد املواقع

الربنامج الإعالمي

اختبار الر�سالة يف وقت م�سبق

ال�ستعداد للظهور اأمام الكامريا

ور�ش الكتابة

اأدوات التاأثري يف ال�سيا�سات

)ال�ستعانة( بـ4 اأنواع من رواد ال�سيا�سات

هرمية احلاجات اخلا�سة مبجموعات ال�سغط

املبادئ الأربعة ملمار�سة التاأثري

مرّبع جمموعة بو�سطن

اأوراق ال�سيا�سات

ن�سج ال�سبكات

الو�سول اإىل ا�ستجابة اإيجابية

امل�ساركة العامة

التحالفات عند تنظيم احلمالت

الظروف ال�سيا�سية

الق�سايا ال�سيا�سية ،

وعملية �سنع ال�سيا�سات

الروابط

الإعالم،

وممار�سة ال�سغوطات، 

وجهود الت�سبيك

الأدّلة

الأبحاث،

وو�سائل التعلم، 

وطريقة التفكري

اأدوات تقييم الظروف

اإطار برنامج البحوث وال�سيا�سات 

يف جمال التنمية للتحليل

دورة التخطيط

حتليل �سجرة امل�ساكل

حتليل اأ�سحاب ال�ساأن

حتليل ميادين القوة

حتديد خارطةعوامل التاأثري

SWOT التحليل الرباعي

حتليل منوذج املثلث

اأدوات البحث

درا�سات ت�سل�سلية

جمموعات الرتكيز
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1.    درا�سات ت�سل�سلية

تعترب هذه الدرا�سات خري و�سيلة للتحقق من مدى تاأثري الأبحاث على ال�سيا�سات، وت�سري اإىل نوع من الدرا�سات التي ترّكز على تغيري وا�سح 

يف ال�سيا�سات، فتتعقب م�ساره بالعودة اإىل الوراء و�سوًل اإىل تقييم انعكا�سات الأبحاث على جملة ق�سايا، اأّدت بدورها اإىل اإحداث التغيري 

 هذه الدرا�سات على حلقة واحدة من ال�سل�سلة اأو على عدة حلقات مقاَرنة. 
ّ
املذكور. يجوز اأن تن�سب

 الزمن. ل �سري من اأن 
ّ
تنطلق درا�سات كثرية حول مفاعيل الأبحاث من بحث معنّي، لتتابع م�سار جممل املفاعيل التي حققتها على مر

ت�سلك الدرا�سات هذا امل�سلك بالطبع )راجع اآلية ا�ستخدام اأدوات البحث والتقنيات الإح�سائية لقيا�ش املراجع(، اإمنا تعّقب مفاعيل الأبحاث 

يف م�سارها التقدمي قد يعطي الأبحاث اأهمية مفرطة على ح�ساب عوامل اأخرى. اأما فائدة اللجوء اإىل درا�سة ت�سل�سلية اأو متتبرِّعة تكمن 

اأ�سا�سًا يف اأّن عملية العودة زمنيًا اإىل الوراء، تعطي �سورة اأكرث واقعية عن جمموعة العوامل املتنوعة، عدا الأبحاث، التي تركت ب�سماتها 

على ال�سيا�سات. 

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

ت�ستدعي اخلطوة الأوىل ر�سد تغيري وا�سح يف ال�سيا�سات.

وتتمّثل اخلطوة التالية يف حتديد موا�سيع البحث الأ�سا�سية املتعلقة بال�سيا�سة املطروحة، من حيث الأ�سباب التي اأّدت اإىل اإحداث التغيري 

فيها بوجه عام، والدور الن�سبي الذي ا�سطلعت به الأبحاث. من املحتمل اأن ت�ستلهم هذه اخلطوة من اإطار برنامج البحوث وال�سيا�سات يف 

جمال التنمية. 

حتتاج كل درا�سة ت�سل�سلية اأن ت�ستعيد امل�سار التاريخي الذي قاد اإىل نقطة التحول يف ال�سيا�سة املطروحة، مبا يعني و�سع جدول زمني 

لأهم القرارات واملمار�سات، وكذلك اأبرز الوثائق والأحداث التي ارتبطت بها، اإ�سافًة اإىل حتديد القوى الأ�سا�سية. 

اأما اخلطوة الالحقة فتدر�ش اآلية هذه القرارات واملمار�سات واأ�سباب بروزها، ثم تقّيم الدور الن�سبي العائد اإىل الأبحاث يف هذه العملية، 

ا�ستناداً اإىل الإطار امل�سار اإليه اأعاله. فقد ا�ستعانت الدرا�سات الت�سل�سلية يف الربنامج بو�سائل متنوعة حتقيقًا لهذه الغاية:

مراجعة املواد املطبوعة

اإجراء مقابالت مع اأهم القوى الفاعلة

الإحاطة بتجارب املوؤلفني اخلا�سة

اإثارة النقا�ش يف ور�ش العمل

ي�سعب حتديد العوامل الأ�سا�سية التي اأحدثت )اأو مل حتدث( حتوًل يف ال�سيا�سات، مبعزل عن مفاعيل الأبحاث، نظراً اإىل تعقيدات امل�سارات 

التي ت�سلكها ال�سيا�سات، وتعدد م�ستوياتها، وتغرّيها مع الوقت. فقد جرت العادة على اأن تواجه احلالت املدرو�سة حتديات نا�سئة عن 

م�سادر املعلومات املختارة ع�سوائيًا، مع ما ي�ستتبع ذلك من خطر »اإعادة �سياغة التاريخ« على يد القوى الفاعلة بعد مرور فرتة من 

الزمن ت�سل اإىل عدة �سنوات، وعلى �سوء النجاح اأو الف�سل الذي تلقاه ال�سيا�سة املو�سوعة قيد الدر�ش. 

من هنا اأهمية ال�ستح�سال على اآراء �رشيحة وا�سعة من اأ�سحاب ال�ساأن امللمني باملو�سوع، وعدم ا�ستبعاد عامل التكرار اأي�سًا عند الإعداد 

دي املعلومات.
ّ
لأي درا�سة ت�سل�سلية؛ نظراً اإىل �رشورة التحقق من الوقائع الأ�سا�سية و/اأو املعلومات املت�ساربة لدى اأبرز مور
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اأمثلة مفيدة

املبادرة املتعلقة باأوراق ا�صرتاتيجية احلد من الفقر: تغيري ال�صيا�صات من عدة جوانب ودور ن�صبي لالأبحاث 

يف اأيلول/�سبتمرب 1999، اإنتهج البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل مقاربة جديدة لتقدمي امل�ساعدات، جتلت يف املبادرة املتعلقة باأوراق 

ا�سرتاتيجية احلد من الفقر. وتنم هذه الأوراق عن وثيقة حتلل ظاهرة الفقر يف بلد معنّي، للخروج با�سرتاتيجية وطنية حول ال�سبل التي 

ت�سمح حلكومته بتقلي�ش دائرة الفقر. وت�ستمد هذه الأوراق اأهميتها، بالن�سبة اإىل البلدان املنخف�سة الدخل التي ُتعّدها، من كونها ت�سكل 

معياراً لأهلية تخفيف اأعباء الدين عن كاهله، وح�سوله على قرو�ش مي�رّشة من البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل. كيف ن�سجت هذه 

الفكرة واآل الأمر اإىل تبّنيها ؟ وما الدور الذي لعبته الأبحاث يف هذا املجال، �سواء »الأبحاث الأكادميية« بوجه عام، اأو »الأبحاث التطبيقية 

ب�ساأن ال�سيا�سات« التي جتريها هاتان املوؤ�س�ستان؟ وبالتايل، تتابع هذه الدرا�سة الت�سل�سلية م�سرية ولدة هذه املبادرة، وجممل العوامل 

www.odi.org.uk/ :راجع( ال�سيا�سات  اإحداث حتّول هائل يف هذه  �ساهمت يف  التي  الأبحاث،  وتاأثري  دور  ذلك  رافقتها، مبا يف  التي 

)RAPID/Publications/RAPID_WP_216.htm

معلومات اإ�سافية

اإنتهج برنامج البحوث وال�سيا�سات يف جمال التنمية هذه املقاربة �سمن اأربع حالت مدرو�سة حول تغيري ال�سيا�سات. امللفت اأّن اأربعة 

ومناق�سة  تقاريرهم  ل�سياغة  دورية  اجتماعات  وعقدوا  حالة،  كل  يف  ذاته  امل�سلك  �سلكوا  اإمنا  احلالت،  هذه  اأعّدوا  خمتلفني  اأ�سخا�ش 

ال�ستنتاجات التي خل�سوا اإليها. 

ميكن الطالع على احلالت املذكورة، املتوافرة باللغة الإنكليزية، عرب امل�سادر التالية:

Young، J.، Kajume، J. and Wanyama، J. )2003( Animal Health Care in Kenya: The Road to Community-

Based Animal Health Service Delivery، ODI Working Paper 214.

www.odi.org.uk/RAPID/Publications/RAPID_WP_214.htm
Christiansen، K. with Hovland، I. )2003( The PRSP Initiative: Multilateral Policy Change and the 
Relative Role of Research، ODI Working Paper 216.

www.odi.org.uk/RAPID/Publications/RAPID_WP_216.htm
Buchanan-Smith، M. )2003( How the Sphere Project Came into Being: A Case Study of Policymaking 
in the Humanitarian Aid Sector and the Relative Influence of Research، ODI Working Paper 215.

www.odi.org.uk/RAPID/Publications/RAPID_WP_215.htm
Solesbury، W. )2003( Sustainable Livelihoods: A Case Study of the Evolution of DFID Policy، ODI 
Working Paper 217.

 www.odi.org.uk/RAPID/Publications/RAPID_WP_217.htm
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2.     نقا�سات جمموعات الرتكيز

ي�سغل  اأو ذوي خربات متقاربة، ملناق�سة مو�سوع  اأ�سخا�ش من خلفيات م�سابهة،  الرتكيز خري و�سيلة جلمع  نقا�سات جمموعات  تعترب 

اهتمامهم. يدير حلقات النقا�ش من�ّسط )اأو جمموعة مي�رشين( يطرح مو�سوع النقا�ش ويحث اأع�ساء املجموعة على امل�ساركة يف ما بينهم 

يف نقا�ش يتمّيز باحلما�سة اإمنا ين�ساب ب�سال�سة.

تكمن موا�سع قوتها يف اأنها تتيح للم�ساركني التوافق اأو التعار�ش يف ما بينهم حول ق�سية معّينة، على نحٍو يعك�ش اآراء املجموعة حولها، 

وجممل الآراء والأفكار املتداولة ب�ساأنها، كما تربز التباينات والتناق�سات املوجودة �سمن جماعة معّينة، من حيث معتقداتها وجتاربها 

وممار�ساتها.

ي�سلح ا�ستخدام هذه النقا�سات لال�ستفهام عن مغزى نتائج ال�ستطالعات التي ي�سعب تف�سريها اإح�سائيًا، وا�ستطالع جممل الآراء ووجهات 

النظر املتبادلة ب�ساأن مو�سوع الهتمام، وجمع خمتلف امل�سطلحات املحلية املتداولة عند طرحه. وملا كانت هذه النقا�سات ت�سّكل همزة 

و�سل بني الأبحاث وال�سيا�سات، فقد اأثبتت جدواها يف تكوين �سورة وا�سحة عن خمتلف الآراء املتداولة بني خمتلف الأطراف املعنيني 

مب�سار التغيري، مما ي�سمح بتي�سري اإدارته وقيادته بكل �سال�سة. ف�ساًل عن ذلك، تعترب خري و�سيلة متهيدية ل�سياغة اأ�سئلة ال�ستبيانات. 

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

الأ�سا�سية،  واأ�سئلتها  الأ�سا�سية،  اأهدافها  حتديد  خالل  من  عناية،  بكل  الرتكيز  جمموعات  تعقدها  التي  النقا�ش  حلقات  اإعداد  من  بد  ل 

وحت�سري برنامج عملها، والتخطيط لت�سجيل وقائعها. 

يف املرحلة الالحقة، ُي�سار اإىل حتديد امل�ساركني املنا�سبني، وتوجيه الدعوة اإليهم، على اأن يرتاوح عددهم بني �ستة اأو ثمانية اأ�سخا�ش 

يف اأح�سن الأحوال.

لكّن العن�رش الأ�سا�سي يكمن يف ح�سن اإدارة حلقات النقا�ش. ولعل اأهم ما يجب اأن يتنّبه اإليه املن�سط يف هذا املجال هو اأن يراعي مبداأ 

امل�ساواة بني امل�ساركني، ويتاأنى يف �سياغة الأ�سئلة املحورية، ويظهر با�ستمرار م�سلك ومظهر ال�سخ�ش احليادي، ويلّخ�ش م�سمون جل�سة 

النقا�ش بطريقة تعك�ش اآراء جميع امل�ساركني بالت�ساوي، ومن دون متييز. 

ل بعد انتهاء كل جل�سة، ل يغفل عن اإيراد اأي مالحظات اأو تعليقات �سدرت عن امل�ساركني يف معر�ش انعقادها. يجب اإعداد تقرير مف�سّ

ل �سبب مينع انعقاد حلقة النقا�ش عرب الإنرتنت، ملا يفيد هذا اخليار حتديداً يف التغلب على م�سكلة بعد امل�سافات. اإمنا ُي�ستعان حينئٍذ 

بتقرير خطي ي�ستعر�ش وقائع اجلل�سة، التي تكون مكّبلة بقيود معينة.

معلومات اإ�سافية

لعل اأب�سط واأجنع و�سيلة لتلبية اأغرا�ش تقييم امل�رشوع، هو النطالق من و�سف اأويل لآلية ا�ستخدام وتنظيم نقا�سات جمموعات الرتكيز 

 .www.ucc.ie/hfrg/projects/respect/urmethods/focus.htm :عرب املوقع

14

اأدوات التاأثري يف ال�صيا�صات العامة: دليل الباحثني



تتوافر عدة موؤلفات، باللغة الإنكليزية، حول تنظيم نقا�سات جمموعات الرتكيز، نذكر منها الآتي:

Krueger، R.A. )1988( Focus Groups: A practical guide for applied research. Sage، UK.

Morgan، D.L. )1988( Focus Group as Qualitative Research. Sage، UK.

Stewart، D.W. and Shamdasani، P.N. )1990( Focus Groups: Theory and Practices. Sage، UK

كما تن�رش عدة مواقع اإلكرتونية اأدلة ت�ستعر�ش خطوة خطوة كيفية تنظيم هذه النقا�سات لأغرا�ش البحث والتعليم، وهي ت�سمل املواقع 

التالية:

www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU19.html
www.mapnp.org/library/evaluatn/focusgrp.htm
www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/focus.html
http://edf5481-01.fa02.fsu.edu/Guide6.html

لالطالع اأخرياً على دليل تنظيم نقا�سات جمموعات الرتكيز يف جمال الت�سويق والعلوم الجتماعية، الرجاء زيارة املوقع التايل:

www4.nau.edu/cee/ci_doc/current/resources/5_Kleiber.pdf
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3.     اعتماد اإطار »الظروف، االأدّلة، الروابط« لغايات التحليل

ميكن ا�ستخدام اإطار »الظروف، الأدّلة، الروابط«، املعتَمد لدى برنامج البحوث وال�سيا�سات يف جمال التنمية، كاإطار مفاهيمي مل�ساعدة 

الباحثني ورواد ال�سيا�سة على اإدراك الدور الذي لعبته الأبحاث امل�ستندة اإىل اأدّلة، يف التاأثري على ال�سيا�سات، اإىل جانب دورها يف جمالت 

م معلومات قّيمة ومعمقة عن منافذ ال�سيا�سة، واأهم ال�سبكات والقوى الفاعلة يف جمال  اأخرى. يوفر هذا الإطار، مبقوماته الأربعة، للم�ستخدرِ

ال�سيا�سة، والثغرات التي ت�سوب الأدّلة املوجودة، وو�سائل الت�سال البديلة وموجات التغيري ال�سائدة يف البيئة اخلارجية. ل�سوء احلظ اأّن 

الإحاطة بجميع هذه امل�سائل ترقى اإىل م�ساف املهام ال�ساقة وامل�سنية. لذلك، من قبيل ت�سهيل هذه املهمة، ي�سلح ا�ستخدام هذه الأداة 

التي تطرح ب�سعة اأ�سئلة حمورية يتعنّي على الباحثني اأو رواد ال�سيا�سة الإجابة عنها.  

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

نة للغاية، ل ُيراد من الأ�سئلة التي تطرحها اإل توجيه امل�ستخدم يف هذه العملية. وبالتايل، يعود اإليه اأن يقّيم مدى  هذه الأداة هي اأداة مررِ

قدرة الإجابات الواردة على اإعطاء فكرة وافية عن امل�سار القائم اأو مدى �رشورة التطرق اإىل اأ�سئلة هامة اأخرى بقيت بال اإجابة. 

الظروف

من هي اأبرز القوى الفاعلة يف ال�سيا�سة )مبن فيها �سّناع ال�سيا�سات(؟

هل ثمة طلب لدى �سّناع ال�سيا�سات على الأبحاث والأفكار اجلديدة؟

ما هي م�سادر املعار�سة لعملية �سنع ال�سيا�سات امل�ستندة اإىل اأدّلة؟ 

ما هي الظروف املحيطة بال�سيا�سات؟

اأ.        عالَم تقوم بنية �سنع ال�سيا�سات؟

ب.      ما هي اآلية �سنع ال�سيا�سات؟

ج.      ما هو الإطار القانوين/اإطار ال�سيا�سة املت�سل بهذا ال�سياق؟

د.       ما هي اإمكانيات ومواعيد تزويد الآلية الر�سمية باملالحظات والتعليقات؟

على هام�ش  والعاملي،  واملحلي  الوطني  امل�ستويات  على  والقت�سادية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  وامل�سالح  الرتكيبة  توؤّثر  كيف 

التحرك لدى �سّناع ال�سيا�سات؟

من يحدد اأهداف ال�سيا�سات ونتائجها؟ 

كيف توؤّثر الفر�سيات والأخبار ال�سائدة )اأي فر�سيات واأخبار؟( على عملية �سنع ال�سيا�سات؟ واإىل اأي مدى تعترب القرارات روتينية 

اأو تراكمية اأو اأ�سا�سية اأو نا�سئة؟ ومن يوؤّيد التغيري اأو يعار�سه؟

الأدّلة

ما النظريات ال�سائدة اأو الأخبار املتداولة يف الوقت احلا�رش؟

هل تتوافر اأدّلة كافية )مرتكزة على اأبحاث، وجتارب، واإح�سائيات(؟

اأ.       ما مدى تباين الأدّلة؟

ما نوع الأدّلة املاأخوذ بها؟ 

اأ.       ما نوع الأدّلة التي تقنع �سّناع ال�سيا�سات؟

ب.     كيف يتم عر�سها؟

هل الأدّلة ذات �سلة بال�سيا�سة املطروحة؟ هل هي دقيقة، وملمو�سة، وقابلة للتطبيق؟

كيف ومن يجمع املعلومات؟

هل الأدّلة وم�سادرها حتظى بامل�سداقية يف نظر القوى الفاعلة يف ال�سيا�سة، وتلقى ثقتها؟

هل لقت اأي معلومات اأو اأبحاث الإهمال؟ ولأي �سبب؟
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الروابط

من هم اأبرز اأ�سحاب ال�ساأن؟

من هم اخلرباء؟

ما طبيعة الروابط وال�سبكات القائمة بينهم؟

ما الأدوار املنوطة بهم؟ هل ثمة و�سطاء بني الأبحاث وال�سيا�سات؟

اإىل اأي طرف تعود الأدّلة والأبحاث التي ينقلون؟

من هم الأفراد اأو املوؤ�س�سات الذين ينعمون بقدرة وا�سعة على التاأثري يف ال�سيا�سات؟

هل تتمتع هذه ال�سبكات والقوى الفاعلة يف ال�سيا�سة بامل�رشوعية؟ وهل تنعم مبوؤيدين يف �سفوف الفقراء؟ 

الظروف اخلارجية

من هي اأوىل القوى الدولية الفاعلة يف عملية �سنع ال�سيا�سات؟

ما حجم تاأثريها؟ ومن يوؤّثر عليها؟

ما هي اأولويات امل�ساعدة لديها واأجندتها ال�سيا�سية؟

ما هي اأولويات واآليات البحث التي تعتمدها؟

كيف توؤّثر الرتكيبة والعادات الجتماعية على عملية �سنع ال�سيا�سات؟

هل ثمة م�سارات اأو نزعات اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو اجتماعية �سائدة؟

هل تنعك�ش اأي هزات اأو نزعات خارجية على عملية �سنع ال�سيا�سات؟

فور احل�سول على اإجابات عن الأ�سئلة، يتعنّي على الباحثني اأو رواد ال�سيا�سة اأن يبحثوا يف الدور الذي ت�سطلع به خمتلف القوى الفاعلة 

يف جمال ال�سيا�سة )مبا فيه الدور املن�سوب اإليهم(. ليعاينوا مثاًل النقاط التالية:

اأو  اإنتاج هذه الأدّلة؟ هل يجدر مثاًل باملنظمات غري احلكومية،  اإ�سافية و/اأو خمتلفة؟ كيف ميكن  اأدّلة  اإن كان ثمة حاجة اإىل 

اإعادة  اإىل  ثمة �رشورة  كافية، هل  معلومات  عملها؟ يف حال وجود  تغرّي طريقة  اأن  التفكري  اأو جمموعات  ال�سعبية،  املنظمات 

جتميعها اأو عر�سها باأ�سلوب مغاير؟

هل ال�سبكات القائمة قادرة وحدها على اإدراج ا�ستنتاجات الأبحاث �سمن عملية �سنع ال�سيا�سات؟ واإّل كيف ميكن دعمها لزيادة 

تاأثريها على ال�سيا�سات؟ ما املهام اجلديدة التي يجب اأن ت�سطلع بها هذه ال�سبكات وال�سبكات النا�سئة حديثًا؟ 

الدعم، كيف ميكن  هذا  غياب  اأدّلة؟ يف حال  اإىل  امل�ستندة  ال�سيا�سات  عملية �سنع  وهيكليتها  ال�سيا�سات  دوائر �سنع  تدعم  هل 

اإعدادها لهذا الغر�ش؟ ما القدرات واملهارات التي حتتاج اإليها لتوظيف هذه الأدّلة وتوطيد الروابط مع الباحثني؟ كيف ت�سّجع هذه 

الدوائر على اإنتاج املزيد من الأبحاث املفيدة واملرتبطة بال�سيا�سات؟

كيف ميكن ال�ستعانة بالقوى اخلارجية من اأجل تطوير عملية �سنع ال�سيا�سات امل�ستندة اإىل اأدّلة؟ هل يجدر ب�سبكات الدعم و/اأو 

منظمات املجتمع املدين اأن ت�سّجع على تقدمي هذه الأدّلة؟ اأو يجدر بها اأن تعمل مع �سانعي ال�سيا�سات باجتاه تعزيز الطلب عليها؟

اأمثلة مفيدة

اإ�ستخدم برنامج البحوث وال�سيا�سات يف جمال التنمية هذه الأداة �سمن اإطار التحاليل التي اأجراها ملختلف اآليات �سنع ال�سيا�سات. ميكن 

.www.odi.org.uk/rapid/Projects/R0040a/Summary.html :الطالع على الأمثلة الثالثة اأدناه عرب الو�سلة التالية

اإ�صرتاتيجيات احلد من الفقر

تهدف درا�سة هذه احلالة اإىل الإجابة عن ال�سوؤال املطروح، خالل العام 1999، عن الآلية التي ا�ستخدمتها جمموعة الثمانيةلربط اخلطاب 

الدويل املتعلق باإطار التنمية امل�سرتكة بالإطار املطّور ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، ثم ترجمته يف اإعداد الوثيقة املرحلية 
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الأوىل حول ا�سرتاتيجية احلد من الفقر. ما الذي ح�سل يف املرحلة الفا�سلة؟ من اجلهات التي اأّثرت على الأخرى، عالَم اأّثرت، وكيف اأّثرت؟ 

كيف �ساهمت املعارف املرتكزة على اأبحاث حتديداً، وما الظروف التي مّكنتها من ممار�سة هذا التاأثري القوي؟ 

امل�صاعدات الإن�صانية

وكالت  اإخ�ساع  املن�رشم جتّلى يف  العقد  الإن�سانية يف  امل�ساعدات  قطاع  ال�سيا�سات يف  �سهدتها  التي  الكبرية  التحولت  اأبرز  اأحد  اإّن 

الإغاثة الإن�سانية ملزيد من امل�ساءلة، واإيجاد ال�سبل الكفيلة بتح�سني اأدائها عند ا�ستجابتها لالحتياجات الإن�سانية. ولعل اأهم مبادرات 

ال�سيا�سة، التي عك�ست هذا التحّول، متثلت بقرار اإطالق م�رشوع »اإ�سفري« Sphere يف العام 1996، غداة التحرك الإن�ساين الدويل الذي اأتى 

رداً على اأزمة رواندا، واأثار موجة انتقادات �سديدة. وقد اأثمر هذا امل�رشوع عن ن�رش »امليثاق الإن�ساين واملعايري الدنيا يف جمال ال�ستجابة 

ال�سيا�سة، مت�سائلة  اإطالق مبادرة هذه  اإىل  العام 2000. من هذا املنطلق، تتناول هذه احلالة املدرو�سة امل�سار الذي قاد  للكوارث« يف 

مثاًل عن مدى اأهمية التقييم امل�سرتك للم�ساعدات الطارئة املقدمة اإىل رواندا؟ ما العوامل الأ�سا�سية الأخرى التي دفعت اإىل اإطالق م�رشوع 

�ست فيها وكالت الإغاثة الإن�سانية اإىل انتقادات عامة وحادة؟  
ّ
»اإ�سفري«؟ ما مدى اأهمية ظروف ال�سيا�سة التي  تعر

اخلدمات املتعلقة برتبية املا�صية

لطاملا  عليها.  ح�سلت  التي  الوافرة  الإثباتات  رغم  ال�سيا�سات،  يف  تغرّي  اأي  ت�سجل  مل  كونها  من  اأهميتها  املدرو�سة  احلالة  هذه  ت�ستمد 

�سكلت هذه اخلدمات يف نظر البع�ش هدفًا موؤاتيًا لالإ�سالح واخل�سخ�سة، اأوًل يف ظل برنامج الإ�سالحات البنيوية الذي برز يف اأواخر 

الثمانينات واأوائل الت�سعينات، وموؤخراً، يف اإطار جهود اإعادة توجيه اخلدمات الزراعية مبوجب ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر املعمول بها. 

اإل اأّن الأطباء البياطرة واحلكومات يف معظم البلدان، اأبدوا معار�سة �سديدة حيال رفع القيود عن اأطر ال�سيا�سات العامة، على نحٍو يف�سح 

املجال اأمام ازدهار �سوق خدمات القطاع اخلا�ش واخلدمات �سبه املهنية، رغم وجود معلومات بّينة باأّن امل�ساعدين والفنيني البيطريني 

قادرين على توفري خدمات فعلية، وفعالة من حيث الكلفة، واآمنة. وبالتايل، يحدد هذا البحث العوامل الأ�سا�سية والأبحاث ذات ال�سلة يف 

اإطار ال�سيا�سات املتطورة خلدمات املا�سية، خا�سًة يف منطقة �رشقي اأفريقيا والقرن الأفريقي. 

معلومات وموارد اإ�سافية

www.odi.org.uk/ :اأ�سدر برنامج البحوث وال�سيا�سات يف جمال التنمية �سل�سلة من�سورات ميكن الطالع عليها عرب موقعه الإلكرتوين

الرابعة منه  ال�سفحة  اأما يف  وال�سيا�سات.  الأبحاث  الربط بني  الربنامج يف مقدمته مو�سوع  يتناول ملخ�ش  ال�سياق،  rapid. ويف هذا 
فيعر�ش جدوًل ي�ساعد يف النتقال من مرحلة طرح الأ�سئلة اإىل ا�سرتاتيجية التحرك. يتوافر هذا امللخ�ش باللغات الإنكليزية والفرن�سية 

)www.odi.org.uk/rapid/Publications/RAPID_BP_1.html(. ويف خٍطّ مواٍز، تقدم موؤ�س�سات  التالية:  الو�سلة  والإ�سبانية عرب 

www.odi.org.uk/rapid/( اأخرى نا�سطة يف املجال نف�سه اأطراً بديلة ومكّملة لفهم طبيعة الروابط القائمة بني الأبحاث وال�سيا�سات

.)Links
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4.     دورة التخطيط: ماذا، من، كيف؟

 ح�سن 
ّ
اإّن م�رشوع التاأثري يف ال�سيا�سات هو م�رشوع قائم بذاته. يتوقف جناح اإدارته وتنفيذه على ح�سن التخطيط واملراجعة. وبالتايل، مير

اجلمهور  موا�سفات  مدرو�سة، وحتليل  بطريقة  الأهداف  لتحديد  املقررة  الت�سالت  اإجراء  وهي  ب�سيطة،  مراحل  بثالث  اأ�سا�سًا  التخطيط 

ال�سيا�سة  اأوجه تغرّي  اأدّلة وفق هدف حمدد. تقت�سي اخلطوة الأوىل حتديد  اإىل  الر�سالة امل�ستندة  املعني بال�سيا�سة حتلياًل متاأنيًا، ون�رش 

جتاوبًا مع الأدّلة املقدمة - ما الهدف من هذا التغيري والر�سالة التي يحملها؟ وت�سعى اخلطوة الثانية اإىل معرفة اجلهات التي قد حُتدرِث 

هذه التغيريات. من اجلمهور امل�ستهَدف؟ اأما اخلطوة الثالثة فتعمل على �سياغة الر�سالة ونقلها – كيف نريد ت�سويقها؟ من الأهمية مبكان 

مراجعة هذه الدورة با�ستمرار، التي تتكرر اإىل اأن يتحقق الهدف املن�سود.

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

فّكر يف ثالث خطوات اأ�سا�سية تتخذها عند تخطيط وتطبيق �سيا�سة توؤّثر على ا�سرتاتيجية اأو »م�رشوع« معنّي:

اأوًل، اأدر�ش مليًا الأدّلة التي تعمل على جمعها والر�سالة التي حتملها؟ ما اخلرب الذي حتاول نقله اأو اإي�ساله؟ ويف حال جنحت يف 

نقله، فما يكون وقعه على تغيري ال�سيا�سة؟ هذا ما ُيعَرف بهدف ال�سيا�سة اأو ر�سالتها.

ثانيًا، فّكر مليًا يف اجلمهور الذي ت�ستهدفه. من الأ�سخا�ش الذين تود اأن تنقل اإليهم الر�سالة  بني اأو�ساط احلكومة وقادة الراأي، 

وعلى قرارات اأٍيّ منهم تريد التاأثري. اأين يتواجد املوؤيدون، ومنافذ الو�سول اإليهم، وامل�ساحات والفر�ش املتاحة لن�رش مقرتحات 

ال�سيا�سات بطريقة اآنية ومرّكزة؟ واأين يتواجد املعار�سون؟

اإي�سال الر�سالة باأف�سل الو�سائل؟ وكيف يجب  اأو�ساط اجلمهور. كيف يت�سّنى  ثالثًا، فّكر يف ال�سبل الكفيلة بت�سويق الر�سالة بني 

تغليف الر�سالة؟ من يتوىل ت�سليمها وحتت اأي ظرف؟ ما التحالفات التي ميكنك ت�سكيلها اأو ح�سدها اأو تنظيمها؟ متى يحني الوقت 

املنا�سب لت�سويقها؟ 

ومع تقدم مراحل م�رشوع التاأثري على ال�سيا�سة، يتعنّي مراجعة الأهداف والر�سالة و�سفوف اجلمهور امل�ستهدف وا�سرتاتيجيات الت�سويق، 

وتقييمها عند الإمكان، وحت�سينها.

الر�سم البياين 4: دورة التخطيط
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الر�سالة

دورة التخطيط: حتديد الر�سالة، ور�سم 

خريطة اجلمهور، واختيار ا�سرتاتيجية 

الت�سويق تبعًا لدورة طبيعية

د ر�سم خارطة  اأر�سم/اأعرِ

الظروف، واجلمهور 

ال�سيا�سي

اإخرَت/راجع التحركات 

واحللفاء، وطّبق 

ال�سرتاتيجية

حّدد/راجع الر�سالة 

والهدف من تعديل 

ال�سيا�سة

من؟

ماذا؟كيف؟
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5.     حتليل القوى امليدانية

ي�سيع ا�ستعمال هذا التحليل، الذي و�سعه لوين )1951(، لإغناء عملية �سنع ال�سيا�سات باملعلومات، ل �سيما عند التح�سري لربامج اإدارة 

التغيري داخل املنظمات، وتطبيق خططها. ويعترب و�سيلة فّعالة لتكوين فكرة عامة عن خمتلف القوى العاملة يف خدمة �سيا�سات حمتملة، 

ولتقييم م�سادرها وموا�سع قوتها.    

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

لعل الو�سيلة الأف�سل لإجراء هذا التحليل تق�سي بح�رشه بني جمموعة �سغرية من �ستة اإىل ثمانية اأ�سخا�ش با�ستخدام اأوراق العر�ش العادية 

اأو ال�سفافيات، مما ي�سمح للجميع متابعة �سري الن�ساط. تق�سي اخلطوة الأوىل بتحديد جمال التغيري املطلوب و�سعه قيد  )اللوح القاّلب( 

النقا�ش، على اأن يطرح على الأرجح كهدف اأو غر�ش من�سود يف اإطار ال�سيا�سة املعنية. ثم ُي�سار اإىل تعداد جميع القوى الداعمة للتغيري يف 

لة(. يجب  �سة له يف عمود اإىل اليمني )القوى املعرقرِ عمود اإىل الي�سار )القوى الدافعة قدمًا باجتاه التغيري(، فيما يتم اإيراد جميع القوى املعاررِ

اأن تتمحور القوى املحركة والقوى املقّيدة للتغيري حول موا�سيع م�سرتكة، على اأن ُي�سار يف ما بعد اإىل ت�سنيفها، تبعًا »حلجم اأهميتها« 

مبوجب مقيا�ش يرتاوح بني رقم 1 )�سعيف( ورقم 5 )قوي(. قد ل تتعادل العالمات من هذه اجلهة اأو تلك، في�سفر اجلدول عن النتائج التالية:

الر�سم البياين 5: حتليل القوى امليدانية

Mind Tool، available at www.psywww.com/mtsite/forcefld.html :امل�سدر

�سة للتغيري القوى املوؤيدة للتغيري                                             القوى املعاررِ

اخلطة:

تطوير املعمل من 

خالل تزويده مبعدات 

واآلت حديثة

املجموع: 10                                                              املجموع: 11

4

2

3

1

3

3

1

3

1

العمالء يريدون 

منتوجات جديدة

زيادة �رشعة الإنتاج

زيادة ن�سبة 

املحا�سيل

م�ساعفات التقنيات 

احلديثة على البيئة

انقطاع العمل

التكلفة

ارتفاع تكاليف 

ال�سيانة
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يجب اأن يواكب هذا التحليل جل�سات نقا�ش وحوار غنية ومتنوعة، نظراً اإىل احلّيز الهام الذي ي�سغله هذا التمرين، مع احلر�ش على تخ�سي�ش 

الوقت الالزم ملناق�سة الق�سايا الأ�سا�سية. وقد تخرج هذه اجلل�سات با�ستنتاجات واأفكار تتمحور حول املخاوف، وامل�ساكل، والعوار�ش، 

واحللول. لذلك، من الأوفق تدوين هذه الأفكار ومراجعتها لر�سد التحرك الذي يحظى بالإجماع اأو امل�سي قدمًا يف النقا�ش. اإمنا يبقى 

الهدف املن�سود من التاأثري على ال�سيا�سات هو اإيجاد ال�سبل الكفيلة بتحجيم دور القوى املقّيدة وال�ستثمار يف القوى املحركة.

وقد جاء حتليل القوى امليدانية ليتابع ب�سورة طبيعية ما بداأه حتليل �سجرة امل�ساكل الذي ي�ساعد يف اأغلب الأحيان على حتديد الأهداف 

املوؤيدين  الأطراف  حتديداً  ير�سد  الذي  ال�ساأن،  اأ�سحاب  حتليل  يف  فتتمّثل  املفيدة  الالحقة  اخلطوة  اأما  ال�سيا�سات.  تغيري  وراء  الكامنة 

واملعار�سني للتغيري، اإ�سافة اإىل �سلطتهم ونفوذهم وم�ساحلهم.

اأمثلة مفيدة

مّت ا�ستخدام حتليل القوى امليدانية يف خمتلف املجالت، بدءاً بالتقييم الت�ساركي باإ�سهام من اأهايل الريف والأبحاث الجتماعية، و�سوًل 

اإىل التخطيط ال�سرتاتيجي واإحداث تغيري يف املنظمات. ففي اإطار امل�رشوع الت�ساركي الذي رعته وزارة التنمية الدولية الربيطانية، بهدف 

اإ�ستعان فريق  للجفاف،  الهند، واملعر�سة  الغربية يف  اأوري�سا  الواقعة �سمن منطقة  املقاطعات  اإحدى  الفقر يف بولجنر،  حتديد مظاهر 

اأ�سباب الفقر يف املنطقة. واإذ  اأدوات ت�ساركية متنوعة لإجراء درا�سة حول   ،PRAXIS من�سطني يعمل لدى معهد املمار�سات الت�ساركية 

اأو�ساط الفقراء يف الأرياف، عمد الفريق اإىل تطبيق حتليل  ك�سفت هذه الدرا�سة عن امل�سكلة اخلطرية التي تثريها الهجرة املو�سمية بني 

�سّكال  الأرا�سي  ونق�ش  اجلفاف  اأّن  له  فات�سح  الهجرة.  اإىل  اأّدت  التي  العوامل  القرية ملعاينة  اأهايل  من  امليدانية على جمموعة  القوى 

العاملني الأبرز وراء تفاقم هذه امل�سكلة. اأما العوامل التي كانت حتّد منها فتمثلت يف ارتباط الأهايل عاطفيًا بقريتهم و�سغط العمل اأثناء 

مت املعلومات امل�ستمدة من هذا التحليل يف اإعداد م�رشوع لك�سب الرزق، تتوىل تنفيذه حكومة منطقة اأوري�سا، بدعٍم  الهجرة. وقد ا�سُتخدرِ

من وزارة التنمية الدولية، فرع الهند.     

معلومات اإ�سافية

www. :املتوافر على ،PLA Notes )1999(، Issue 36، pp.17-23. IIED، London :دت احلالة املدرو�سة اأعاله من امل�سدر التايل ا�سُتمرِ

.worldbank.org/participation/PRSP/plna/plan_03604.pdf

كما �رشحت درا�سة حالة اأخرى بالتف�سيل كيفية تطبيق هذا التحليل �سمن اإحدى املدار�ش، بهدف تقييم اإمكانية النتقال من اآلية العمل 

www.crossroad.to/Quotes/ :املرّكزة على املعلم اإىل تو�سيع م�ساركة الطالب يف عملية التخطيط. لالطالع على هذه احلالة، راجع

.brainwashing/force-field.htm

لالطالع على ما ُكترِب حول حتليل القوى امليدانية راجع امل�سدر:

Lewin، K. )1951( Field Theory in Social Science، Harper and Row، New York

كما تتوافر اأدلة ب�سيطة ت�رشح خطوًة خطوة اآلية تطبيق هذا التحليل على املواقع الإلكرتونية التالية:

www.mindtools.com/forcefld.html :لالطالع على اأمثلة عن �سبل ا�ستخدام هذا التحليل يف اإدارة الأعمال، زر املوقع

www.psywww.com/mtsite/forcefld.html :لالطالع على اأمثلة عن �سبل ا�ستخدام هذا التحليل يف علم النف�ش، زر املوقع

www.mycoted.com/Force-Field_Analysis :لتكوين فكرة عامة موجزة عن هذا التحليل، زر املوقع
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اإ�سافة اإىل ما تقدم، تتوافر اأدناه اأمثلة عن �سبل تطبيق هذا التحليل يف جمالت متنوعة:

www.accel-team.com/techniques/force_field_analysis.html :على م�ستوى تغيري الإدارة، زر املوقع

http://erc.msh.org/quality/example/ :على م�ستوى ال�سحة )هيئة العلوم الإدارية من اأجل ال�سحة( واليوني�سف(، زر املوقع

example5.cfm

www.skymark.com/resources/tools/force_ :ولالطالع اأخرياً على �سبل ا�ستخدام هذا التحليل يف برجميات الكمبيوتر، زر املوقع

field_diagram.asp
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6.     التحليل با�ستخدام �سجرة امل�ساكل

ي�سكل هذا التحليل عن�رشاً اأ�سا�سيًا يف عدة اأمناط من اإعداد امل�ساريع، ويت�سع ا�ستعماله بني اأو�ساط وكالت التنمية. وي�ساعد هذا التحليل 

)امل�سّمى اأي�سًا حتليل الأو�ساع اأو، بكل ب�ساطة، حتليل امل�ساكل( يف اجرتاح احللول بف�سل ت�سخي�ش الأ�سباب والنتائج املرتبطة مب�سكلة 

معّينة، على طريقة اخلارطة الذهنية، اإمنا باعتماد بنية حُمَكَمة. لهذا التحليل عدة ح�سنات:   

يتيح جتزئة امل�سكلة ب�سكٍل ي�سّهل اإدارتها وحتديد معاملها، وكذلك ي�سمح برتتيب العوامل وفق اأولويات وا�سحة ويوّجه الرتكيز 

نحو الأهداف؛

يزيد الوعي حيال امل�سكلة واأ�سبابها املرتابطة، وحتى املتناق�سة، يف اأغلب الأحيان. وغالبًا ما ي�سّكل اخلطوة الأوىل باجتاه اإيجاد 

احللول املر�سية للجميع؛ 

ير�سد امل�ساكل الأ�سا�سية واجلدلية التي تثريها، مع اإمكانية حتديد القوى ال�سيا�سية الفاعلة والإجراءات ال�سارية يف كل مرحلة؛

يتحقق من مدى احلاجة اإىل مزيد من املعلومات اأو الأدّلة اأو املوارد لتدعيم الق�سية اأو اخلروج بحلول مقنعة؛

يحدد ويعالج امل�ساكل الراهنة، ل الظاهرة اأو امل�ستقبلية اأو ال�سابقة؛

غالبًا ما يوّلد م�سار التحليل ح�سًا م�سرتكًا بالوعي والهدف والتحرك.    

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

الر�سم البياين 6: التحليل با�ستخدام �سجرة امل�ساكل

النت�ئج

امل�شكلة املح�رية

االأ�شب�ب

زيادة الطلب على 

اخلدمات ال�سحية
تدين ن�سبة الإنتاجية

ارتفاع ن�سبة انت�سار 

الأمرا�ش والوفيات

اإنت�سار وباء الكولريا 

يف كينغ�ستاون، �سانت 

فن�سينت واجلرينادينز

تدهور البيئة 

ال�سحية

تلوث �سبكة املياه

ممار�سات �سحية غري 

�سليمة وحت�سري طعام 

غري �سحي 

عدم �سداد 

املجارير

في�سانات 

يف املدن

�سوء �سيانة 

قنوات املياه

قلة املعرفة

تدين م�ستوى 

الدخل
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ي�سلح تطبيق هذا التحليل �سمن جمموعات الرتكيز ال�سغرية التي تتاألف من �ستة اإىل ثمانية اأ�سخا�ش تقريبًا، با�ستخدام اأوراق العر�ش 

اأو ال�رشائح ال�سفافة، وحيث يكون �رشوريًا اإ�سافة عوامل اأخرى مع تقدم النقا�ش حول امل�سكلة. تقت�سي اخلطوة الأوىل  )اللوح القاّلب( 

ع اإىل عدة اأجزاء يف �سجرة امل�ساكل، 
ّ
التوافق على امل�سكلة اأو امل�ساألة املطلوب حتليلها. ل داٍع اإىل القلق اإذا بدا املو�سوع مت�سعبًا لأنه �سيتفر

على اأن تتو�سط امل�سكلة اأو امل�ساألة ورقة العر�ش باعتبارها »جذع« ال�سجرة الذي ميثل »امل�سكلة املحورية«. لي�ش املهم ا�ستخدام كلمات 

دقيقة لو�سف هذه امل�سكلة ما دامت اجلذور والأغ�سان املتفرعة من اجلذع �ستتو�سع يف حتديدها، اإمنا الأهم اأن ت�سف الكلمات و�سعًا 

راهنًا يثري اهتمامًا �سديداً لدى اجلميع.

يف خطوة لحقة، حتدد املجموعة اأ�سباب امل�سكلة املحورية، التي تاأخذ �سكل اجلذور، ثم النتائج، التي تاأخذ �سكل الأغ�سان. ميكن اأن يدّون 

اأو بطاقات ل�سقة، متهيداً لرتتيبها وفق الرتابط ال�سببي  اأزواجًا رمبا، هذه الأ�سباب والنتائج على ق�سا�سات ورق  اأو  اأفراداً  اأع�ساوؤها، 

املنطقي املوجود بينها.  

يتمحور هذا التمرين، يف جوهره، حول النقا�ش واجلدال واحلوار، الذي ُيثار بينما يجري ترتيب عوامل عدة واإعادة ترتيبها، لتاأخذ يف اأغلب 

�ش الوقت الالزم لالأ�سخا�ش  الأحيان �سكل فروع واأغ�سان متفرعة عن الأ�سلية )على طريقة اخلارطة الذهنية(. لذلك، يجدر بك اأن تخ�سّ

لي�رشحوا م�ساعرهم وطريقة تفكريهم، من دون اإغفال تدوين الأفكار والآراء التي يعرّبون عنها على ورقة عر�ش منف�سلة حتت عنوان: 

امل�ساكل واحللول والقرارات. 

قد يتطرق النقا�ش اإىل الأ�سئلة التالية:

هل تعك�ش هذه امل�سكلة الواقع على الأر�ش؟ هل يتّم در�ش امل�سكلة باأبعادها القت�سادية، وال�سيا�سية، والجتماعية- الثقافية؟

نًا، تراجعًا، اأو تبقى على حالها؟
ّ
ما الأ�سباب والنتائج التي تلقى حت�س

ما النتائج الأ�سد خطورة؟ والأكرث اإثارًة للقلق؟ وما املعايري التي يهمنا معاينتها عند البحث عن خمارج؟

ما الأ�سباب الأ�سهل/الأ�سعب حاًل؟ ما احللول اأو اخليارات املتاحة؟ اأي تغيري يف ال�سيا�سات ميكن اأن ي�ساعد يف معاجلة �سبب اأو 

نتيجة، اأو اإيجاد حّل؟

ما القرارت التي اتخذناها، وما اخلطوات التي توافقنا عليها؟

التي ي�ستخدمها معّدو امل�ساريع،  الأدوات  اأخرى من جمموعة  اأداة رئي�سية  الأهداف، وهي  ارتباطًا وثيقًا ب�سجرة  ترتبط �سجرة امل�ساكل 

وي�سيع ا�ستعمالها بني وكالت التنمية. ميكن اأن تتحول �سجرة امل�ساكل اإىل �سجرة اأهداف عند اإعادة �سياغة كل م�سكلة على �سكل نتائج 

اإيجابية من�سودة، وكاأن امل�سكلة وجدت اأ�ساًل طريقها اإىل احلل. وبهذه الطريقة، تتحّول الأ�سباب والنتائج املتجذرة اإىل حلول متجذرة، مما 

ي�رّشع عملية اإن�ساء م�ساريع هامة اأو اإيجاد منافذ للتاأثري. ويجوز اأن تاأخذ هذه الأهداف �سكل اأهداف للتغيري، ميكن اإيرادها �سمن حتليل 

القوى امليدانية الذي يفيد تطبيقه يف املرحلة التالية.  

اأمثلة مفيدة

يف اإطار التح�سري لن�ساٍط حول مر�ش نق�ش املناعة املكت�سبة/الإيدز يف كينيا، ا�سطر الفريق املعّد لدى وزارة التنمية الدولية الربيطانية 

اإىل تعميق معرفته مبختلف الق�سايا والقيود املرتبطة بهذا الوباء. وقبل اأن يعقد فريق الإعداد ور�سة عمل �سخمة حول الإطار املنطقي، 

ع الفريق درايته 
ّ
ر اأن يجري مقابالت مع فئات م�ستهدفة وموزعي خدمات، �سمن نطاق جمموعات الرتكيز. وبف�سل هذه املجموعات، و�س

ّ
قر

بامل�ساكل والقيود والفر�ش النا�سئة عن هذا املر�ش. يف املقابل، اكت�سب امل�ساركون يف جمموعات الرتكيز معلومات وا�سعة عن امل�ساكل 

َرق امل�ست�سارين والقائمني بالختبارات اأنها تواجه جميعًا  امل�سرتكة التي كانوا يواجهونها �سخ�سيًا، وال�سبل املحتملة حللها. اإمنا تبنّي لفرِ

م�سكلة ح�سا�سة تتعلق بكيفية حماية خ�سو�سية حاملي الفريو�ش. ومتّكنت من تبادل الآراء حول حتقيق هذا الهدف يف معر�ش النقا�سات التي 

دارت يف ما بينها، حيث ركز بع�سها على ال�سيا�سات، مبّينًا الفوائد املحتملة من تغيري ممار�سات احلكومة وتعديل القوانني. ثم ُطررِحت هذه 

املوا�سيع يف ور�سة العمل حول الإطار املنطقي، ومّت اإدراجه يف الت�سميم، نتيجة ن�ساط يهتم بتح�سني اخلدمات ال�ست�سارية والختبارات.
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معلومات اإ�سافية

تكرث املراجع التي تتناول حتليل امل�ساكل يف اأدلة وكتّيبات، ل �سيما تلك ال�سادرة عن وكالت التنمية. فتتناول هذه الأدلة بالتف�سيل 

ذ اجلدول البياين واملثل(، ودليل ال�ستجابة حلالت  الأدوات التي تعتمدها وزارة التنمية الدولية الربيطانية يف جمال عملها )ومنها اأُخرِ

الطوارئ املعقدة واملبادرات النتقالية CERTI حول الأزمات واملراحل النتقالية. لهذه الغاية، زر املوقعني:

www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf 

www.certi.org/publications/Manuals/rap-16-section3.htm 
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7.     حتليل موا�سفات اأ�سحاب ال�ساأن

�ساحب ال�ساأن هو ال�سخ�ش الذي يك�سب اأو يخ�رش مبوجب النتائج التي يحققها اأي خمطط اأو م�رشوع مقرر تنفيذه. ُيعرفون يف عدة دوائر 

على اأنهم جمموعات امل�سلحة، التي قد ترتك ب�سمات وا�سحة على ح�سيلة امل�سار ال�سيا�سي. وبالتايل، غالبًا ما تكون م�ساريع الأبحاث 

مفيدة لتحديد وحتليل حاجات وم�ساكل اأ�سحاب ال�ساأن، على اختالف فئاتهم، ل �سيما حني تهدف هذه امل�ساريع اإىل التاأثري يف ال�سيا�سات. 

عند حماولة ربط الأبحاث بال�سيا�سات، ميكن ا�ستخدام هذا التحليل لتحديد جميع الأطراف امل�ساركني يف اإجراء الأبحاث، والقّيمني على 

�سنع ال�سيا�سات اأو تطبيقها، وكل من يعمل و�سيطًا بني هذه الفئة وتلك. كما ي�ساعد اأي�سًا يف اإيجاد و�سيلة لإ�رشاك اأ�سحاب ال�ساأن، طمعًا 

يف التاأثري اإىل اأق�سى حد على ال�سيا�سات.   

يجوز اللجوء اإىل هذا التحليل يف مرحلة لحقة، عندما تتوافر النتائج ويبدي الفريق رغبة حمتملة يف توظيف املعطيات املثبتة للتاأثري يف 

ال�سيا�سات. وي�سلح ا�ستعمال هذه الأداة لال�ستعالم عّمن هم بحاجة اإىل الطالع على الأبحاث، وعن مواقفهم واهتماماتهم، وعن الإطار 

الذي يجب اأن ُتعَر�ش فيه الأبحاث ل�ستمالتهم. عندئٍذ، ت�سبح اأداة �رشورية لتقييم خمتلف جمموعات امل�سلحة املهتمة باإحدى ال�سيا�سات 

اأو اأحد موا�سيع النقا�ش، ومدى قدرتها على التاأثري يف احل�سيلة النهائية.   

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

تقت�سي اخلطوة الأوىل اإي�ساح الهدف من الأبحاث اأو تعديل ال�سيا�سة املطروحة للنقا�ش )يجوز اأن ي�ساعد حتليل �سجرة امل�ساكل اأو حتليل 

اأو  اأو امل�سكلة،  اأو امل�رشوع،  اأو اأ�سحاب امل�سلحة املرتبطون بهذا الهدف،  الأهداف يف ذلك(. ثم ُي�سار اإىل حتديد جميع اأ�سحاب ال�ساأن 

الق�سية. يف هذه املرحلة، يكفي اأن تعمل جمموعة �سغرية من �ستة اإىل ثمانية اأ�سخا�ش على تنظيم جل�سة مفيدة للع�سف الذهني، حيث 

اأي  اإغفال  لعدم  �ساملة  الالئحة  تكون  اأن  على  اأفراد،  اأو  �سبكات  اأو  اأو هيئات  وزارات  اأو  اأو جمموعات  ال�ساأن مبنظمات  اأ�سحاب  يتمّثل 

طرف هام. ويف هذا الإطار، ت�ساعد ال�سبكة التالية يف تنظيم جل�سة الع�سف الذهني، اأو يجوز اعتمادها كاأر�سية لتزويد اجلل�سة العامة 

بالتعليقات واملالحظات املفيدة، اإذا كنت تعمل �سمن جمموعات متفرقة.   

اجلدول 2: حتليل موا�سفات اأ�سحاب ال�ساأن

اأ�سحاب ال�ساأن يف املجتمع املديناأ�سحاب ال�ساأن يف القطاع العاماأ�سحاب ال�ساأن يف القطاع اخلا�ش

املوؤ�س�سات وال�رشكات

التجمعات التجارية

الهيئات املهنية

قادة جمتمع الأعمال

املوؤ�س�سات املالية

الوزراء وامل�ست�سارون )ال�سلطة التنفيذية(

موظفو القطاع العام ودوائر الدولة )اجلهاز 

الإداري(

املمثلون املنتخبون )ال�سلطة الت�رشيعية(

املحاكم )ال�سلطة الق�سائية(

الأحزاب ال�سيا�سية

موؤ�س�سات احلكم/املجال�ش املحلية

اجلهاز الع�سكري

اللجان واملفو�سيات

الهيئات الدولية )البنك الدويل، منظمة الأمم 

املتحدة(

الإعالم

الكنائ�ش/املوؤ�س�سات الدينية

املدار�ش واجلامعات

احلركات الجتماعية وجمموعات 

املدافعة

النقابات العمالية

املنظمات غري احلكومية املحلية

املنظمات غري احلكومية الدولية
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اإىل ال�سبكة املبّينة يف الر�سم البياين 7، حيث تعك�ش  ثم �سنرِّف اأ�سحاب ال�ساأن يف عدة م�سفوفات تبعًا لهتماماتهم ونفوذهم، ا�ستناداً 

اأو ان�سغالهم ب�ساأنه. اأما »نفوذهم« فيقّدر حجم  »اهتماماتهم« حجم تاأثرهم مب�رشوع الأبحاث اأو تغيري ال�سيا�سات، ومدى اهتمامهم به 

تاأثريهم على امل�رشوع اأو ال�سيا�سة، وحجم م�ساهمتهم يف حتقيق، اأو عرقلة، التغيري املن�سود. 

الر�سم البياين 7: حتليل موا�سفات اأ�سحاب ال�ساأن

من الأهمية مبكاٍن اأن ي�رشك وي�سم امل�رشوع اأ�سحاب ال�ساأن الذين يتمتعون 

تنطلق  حملة  اأي  اأّن  باعتبار  اأهدافه،  مع  م�ساحلهم  وتتطابق  وا�سع،  بنفوذ 

قائمة  اأما  الأ�سخا�ش.  من  الفئة  هذه  ت�ستهدف  ال�سيا�سات  تغيري  لغايات 

اأع�ساء  القرارات، الذي يكونون عادًة  النفوذ«، فيت�سدرها �سانعو  »اأ�سحاب 

يف احلكومة. ثم يليهم، �سمن هذه الهرمية املعروفة اأحيانًا بخريطة مواقع 

النفوذ، الأ�سخا�ش الذين تلقى اآراوؤهم وزنًا كبرياً.

اأما اأ�سحاب ال�ساأن، ذوو الهتمام العايل والنفوذ املحدود، فال بّد من اإحاطتهم علمًا بكل ما يحدث، يف ظل وجود اإمكانية باأن ي�سّكلوا، عند 

تنظيم �سفوفهم، منطلقًا ملجموعة م�سلحة اأو حتالف قادَرْين على ممار�سة ال�سغوط يف �سبيل التغيري. يف املقابل، ل بّد من اإبقاء ذوي 

النفوذ الوا�سع والهتمام املحدود من اأ�سحاب ال�ساأن را�سني، وا�ستقطابهم يف اأح�سن الأحوال كعرابني اأو موؤيدين للتغيريات املقرتحة يف 

ال�سيا�سات.  

ل �سري من التو�سع يف حتليل )اأ( طبيعة اأ�سحاب النفوذ ومواقعهم، و)ب( والهتمامات التي تثريها لديهم هذه املواقع، عند توافر الوقت 

واملوارد لهذا الغر�ش. فيك�سب امل�رشوع اإذذاك دراية اأو�سع بالأ�سباب التي تدعو الأ�سخا�ش اإىل اتخاذ مواقف معّينة، وب�سبل اإقناعهم، على 

اأن يتّم جت�سيد هذا التحليل على �سكل خريطة ملواقع النفوذ يف مرحلة لحقة. 

تقت�سي اخلطوة النهائية يف اإعداد ا�سرتاتيجية لأف�سل ال�سبل الكفيلة باإ�رشاك خمتلف اأ�سحاب ال�ساأن يف م�رشوع معنّي، وحتديد »�سكل« 

اأو عر�ش الر�سالة اأو املعلومات بطريقة تفيدهم، وكيفية احلفاظ على العالقة معهم. ويف هذا الإطار، من امل�ستح�سن اأن حتدد الطرف الذي 

يتوىل الت�سال، وو�سيلة الت�سال التي ي�ستعني بها والر�سالة التي ينقلها، و�سبل املتابعة. 

  

اأمثلة مفيدة

www.stsc. :ميكن الطالع على مقالة �سحفية مفيدة حول هذا املو�سوع )تت�سّمن درا�ستني مدرو�ستني من قطاع الأعمال( على املوقع

.hill.af.mil/crosstalk/2000/12/smith.html

اإك�سب الر�سى 

با�ستمرار

اأر�سد )باأقل قدر 

من املجهود(

فّعل امل�ساركة 

والتاأثري

اأعلرِم با�ستمرار

درجة 

عالية

النفوذ

درجة 

متدنية

درجة متدنية              الهتمام                   درجة عالية
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معلومات اإ�سافية

الدولية  التنمية  وزارة  اأ�سدرتها  توجيهية  www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf مذكرة  املوقع  على  تتوافر 

www.scu. :الربيطانية ب�ساأن �سبل حتليل اأ�سحاب ال�ساأن. وللغاية نف�سها، راجع دلياًل ب�سيطًا ي�رشح خطوة خطوة هذا التحليل على املوقع

www.scenarioplus.org.uk/stakeholders/ املوقع:  على  املفيدة  النماذج  واأحد   ،edu.au/schools/gcm/ar/arp/stake.html
stakeholders_template.doc. واأخرياً لالطالع على مواد مطبوعة معدة خ�سي�سًا لتنظيم احلمالت، راجع املوارد املتوافرة على املوقع: 

.www.thepressuregroup.com
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8.     خريطة مواقع النفوذ

حتدد هذه اخلريطة الأفراد واملجموعات التي تتمتع بقدرة التاأثري على القرارات الهامة. وتتق�سى عن مواقع ودوافع كل طرف من الأطراف 

اأو خريطة  اأو خريطة مواقع النفوذ،  اأي�سًا بخريطة نفوذ اأ�سحاب ال�ساأن،  اأف�سل قنوات الت�سال به. ُتعَرف هذه املقاربة  الفاعلني، وعن 

اأو�ساط النفوذ. اإنها اأ�سبه مبقاربة جتزئة ال�سوق، املتبعة يف قطاع الأعمال، والتي حتلل هيكلية ال�سوق اإ�سافة اإىل اهتمامات و�سلوكيات 

امل�ستهلك بالتف�سيل. وبالتايل، يت�سّنى ملجموعات التفكري، عند تطبيقها بدقة، اأن ت�سبط ر�سائلها وحججها على اإيقاع كل جمهور، واأن 

توّجه جهودها مبزيٍد من الوعي. 

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

التي  التاأثريات  اأو  الدوافع  اأوجه ت�سابه بني  اإىل حّد ما عن وجود  ال�ساأن )وتك�سف  اأ�سحاب  الأداة بطبيعة احلال على حتليل  تعتمد هذه 

اأو مو�سوع  حتددها وتلك املحددة يف حتليل القوى امليدانية(. انطالقًا من ذلك، يجدر بك اأن تتوخى الو�سوح ب�ساأن مو�سوع ال�سيا�سة 

التغيري الذي يخ�سع للتحليل، ممّيزاً اأ�سحاب ال�ساأن املوجودين يف مواقع النفوذ العالية. مّيز اأوًل بني �سّناع ال�سيا�سات الذين يتحملون 

حاليًا م�سوؤولية اتخاذ القرارات يف �سيا�سات حمددة، وقادة الراأي الذين يوؤثرون عليهم ويوجهون اآراءهم، اإمنا ي�سهل اأكرث الو�سول اإليهم 

عمله.  يتعرّث  دونه  من  م�ست�سارين  فريق  على  يعتمد  تنفيذي  م�سوؤول  كل  لأّن  خيال،  جمرد  هي  املطلقة  ال�سلطة  اأّن  تن�َش  ل  بالإجمال. 

يتعر�ش هوؤلء امل�ست�سارون مل�ساءلة �رشيحة وا�سعة من جمموعات امل�سالح والناخبني والقوى ال�ساغطة. ف�ساًل عن ذلك، قد يتاأثرون 

بطبيعة املعلومات والأبحاث التي يح�سلون عليها، وبطريقة عر�سها يف الإعالم، وبالنظام ال�سيا�سي القائم، من دون اإغفال مدى تاأثرهم 

مبعتقداتهم وعقائدهم اخلا�سة. لذا، ي�ستح�سن يف اأغلب الأحيان ر�سم خريطة م�سادر املعلومات على �سكل هرم ي�سّم القوى واملوؤثرات 

الفعلية )راجع الر�سم البياين 8(.   

الر�سم البياين 8: خريطة مواقع النفوذ

يزداد النقا�ش حيوية عند ر�سم خريطة جمموعات امل�سالح اأو اإن�ساء »الهرم«، حيث ترمز امل�ساحة يف اأ�سفله اإىل حجم تاأثري القوى املذكورة، 

وامل�سلك الذي ت�سلكه هذه القوى و�سوًل اإىل دوائر �سنع القرار. فال �سري من حماولة ا�ستعرا�ش اأبرز املوؤ�س�سات والأفراد الذين ميار�سون 

نفوذاً، اأكانوا فئة حمددة من الأ�سخا�ش، اأو ال�سحف، اأو الكنائ�ش اأو املوؤ�س�سات الدينية، اأو ما �سابهها، ب�سكٍل ي�سمح لفريق امل�ست�سارين من 

حتليل »قنوات النفوذ« املمكنة، اأي املنافذ التي تقودها اإىل حتقيق التغيري. 

�سانعو خريطة مواقع النفوذ

القرارات

امل�ست�سارون وقادة الراأي

وزارات احلكومة

اجلمعيات 

والقوى ال�ساغطة

عامة ال�سعب 

والناخبون

م�سادر املعلومات

والإعالم

املعتقدات،  والإيديولوجيات،

والنظام احلاكم
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فور النتهاء من حتديد القنوات الرئي�سية، يتعنّي على الفريق اأن يحلل موقفها من املو�سوع املطروح، بالإ�سافة اإىل دوافعها الأ�سا�سية 

ومدى �سهولة التوا�سل معها. هل تقف هذه القنوات يف موقف الن�سري، اأو احلليف، اأو »املحايد« غري امللتزم؟ اأحيانًا، قد تتغرّي �سفتها مع 

تغرّي موقفها من الق�سايا. ما هي م�سلحتها ودافعها لتخاذ موقف معنّي من الق�سية؟ ما هو جدول اأعمالها، اأكان معلنًا اأم �سمنّيًا؟ ما 

الذي يدفعها اإىل اتخاذ هذا املوقف، وما القيود التي ت�سّعب عليها تعديل هذا املوقف؟ قد تكون دوافعها ذات طابع اإيديولوجي اأو �سخ�سي 

اإىل م�سارها(، اأو ذات اأبعاد  )كالعتقاد باأهمية ال�سوق(، اأو مرتبطة باأ�سباب فكرية اأو اجتماعية )كالعتقاد بعدم ت�رشيع الكحول نظراً 

�سيا�سية )حتقيقًا ملكا�سب نقدية مثاًل(، ا�ستناداً اإىل اآراء جمموعات امل�سالح واملنا�رشين والعرابني والناخبني الذين اأو�سلوها اإىل مواقع 

النفوذ. اأخرياً، قد يقّيم الفريق مدى �سهولة الطالع على الأدّلة اأو عر�ش الق�سية.    

اأمثلة مفيدة

الربملان الربيطاين هو خري مثال عن موؤ�س�سة حكم ل تتحّكم فعليًا مب�سار القرارات املتخذة، اإمنا لها تاأثري كبري على الوزراء )اأهم �سانعي 

ال�سيا�سات( من خالل املداولت، اأو ال�ستجوابات، اأو اللجان املختارة، اأو اأ�سحاب املراكز املرموقة و�سبكة املعارف الوا�سعة. لذلك، من 

�ساأن اأي جمموعة تفكري ت�ستهدف الربملان للتاأثري على الوزير املخت�ش، اأن جتد تربيرها يف كون ال�سغط الذي متار�سه ي�سّق طريقه عرب 

هرم مواقع النفوذ نحو دوائر �سنع القرار. هذا ل ينفي اإطالقًا �سالحية الربملان الفعلية يف اتخاذ قرار ب�ساأن بع�ش الق�سايا، ويف مو�سع 

حمدد من م�سار ال�سيا�سات. ومبا اأّن قنوات تاأثري جمموعات التفكري قد تتمثل بالراأي العام )الناخبني حتديداً(، اأو الفتتاحيات ال�سحفية، 

 جهودها على تزويد الإعالم اأو املواطن باملعلومات الالزمة. 
ّ
فقد تقرر اأن ت�سب

وكانت اآلية و�سع ال�سيا�سات، التي اعتمدتها وزارة التنمية الدولية الربيطانية يف معر�ش اإعداد الوثيقة البي�ساء حول �سوؤون الفقر والتنمية 

الدولية، قد اأظهرت هذه القوى املوؤثرة البارزة يف م�سمار العمل، حيث بدت ب�سمات كلري �سورت وغوردون براون وتوين بلري والكاتب ديفيد 

بات وا�سحة للغاية. اأما القوى الأكرث نفوذاً بني �سفوف م�ست�ساري الوزارة املذكورة، فكانوا علماء القت�ساد. وبدورها، مار�ست جلنة امل�ساعدة 

الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي تاأثريها الكبري من خالل اأهداف التنمية الدولية. كما يبقى لل�سعوب الفقرية 

تاأثرياً خجوًل، �ساأنها �ساأن حكومات الدول النامية التي ل ي�ساهي تاأثريها تاأثري حكومات الدول املتقدمة. ُي�ساف اإىل هذه القوى جميعًا 

نفوذ اأ�سحاب امل�سالح التجارية الذي يفوق تاأثري الراأي العام يف اململكة املتحدة. �سهدت تلك الفرتة حمطات بارزة، جتلت اإحداها باعرتاف 

كلري �سورت باحلاجة اإىل »ركوب مركب« النمو القت�سادي. وقد �سغل علماء القت�ساد موقعًا قويًا يف ال�سنوات التي �سبقت �سدور اأول وثيقة 

بي�ساء، اإمنا تراجع نفوذهم بعدذاك ليعود ويربز دورهم مع �سدور الوثيقة البي�ساء الثانية التي �سددت على النمو املوّجه بدقة.

معلومات اإ�سافية

تتوافر هذه املعلومات باللغة الإنكليزية يف قائمة املوارد التالية:

Stakeholder influence mapping: IIED Forest and Land Use Programme ‘Power Tools’ Tools for 
working on policies and institutions، Series number 5.

New Weave of Power، People and Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation، 

World Neighbours، 2002 )Chapter 12( www.justassociates.org/ActionGuide.htm
The Lobbying and Advocacy Handbook for Nonprofits: Shaping Public Policy at the State and Local 
Level، Amherst H Wilder Foundation، by Marcia Avner )2002( www.wilder.org
The Campaigning Handbook، Directory of Social Change by Mark Lattimer )2000(، Chapter 16، p353. 

www.dsc.org.uk
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SWOT 9.     التحليل الرباعي

يعترب هذا التحليل اأداة تقليدية للتخطيط ال�سرتاتيجي، وو�سيلة ب�سيطة لتقييم ال�سبل الناجعة لتطبيق ا�سرتاتيجية معّينة، ا�ستناداً اإىل اإطار 

مكامن القوة وال�سعف الداخلية، والفر�ش واملخاطر اخلارجية. وت�ساعد هذه الأداة امل�سوؤولني عن التخطيط على تكوين نظرة واقعية عن 

الأهداف التي ميكنهم حتقيقها، واملوا�سع التي يجب الرتكيز عليها.

لة عن هذه العملية ملحة مف�سّ

ميكن ا�ستكمال اإطار هذا التحليل، على �سكل م�سفوفة بخانتني مزدوجتني ، �سمن جمموعة ت�سّم اأبرز اأع�ساء الفريق امل�سارك اأو املنظمة 

احلا�رشة. من ال�رشوري اأوًل اإي�ساح الهدف من تغيري ال�سيا�سة، وحتديد الفريق اأو املنظمة اللذين تناولهما التحليل. فور اإي�ساح هاتني 

د تف�سريها يف ما بعد يف معر�ش النقا�ش.  النقطتني واملوافقة عليهما، اإبداأ بجوجلة الأفكار املتداولة، ثم رّتبها واأعرِ

ي�سهم تقييم القدرات الداخلية يف حتديد الأهداف التي حققها امل�رشوع اأو املنظمة لغاية تاريخه، اأي املوارد املتوافرة التي ميكن ا�ستثمارها 

على الفور، وامل�ساكل الراهنة التي ي�سعب جتاوزها. كما ي�ساعد يف حتديد املوارد اأو املهارات اأو التحالفات اجلديدة املطلوب البحث عنها. 

عند احلديث عن مكامن القوة، من الأوفق اأن ت�ستعني باأمثلة عن جناحات واقعية لإي�ساح بع�ش النقاط واإ�سناد النقا�ش على اأر�سية ثابتة. 

كما يجوز طرح الأ�سئلة املحورية التقليدية التالية للتفكري مليًا بالق�سايا املطروحة: 

ما نوع ال�سيا�سات التي تنجح منظماتنا/م�ساريعنا يف التاأثري عليها حاليًا؟ ويف اأي جمال حققنا اأكرب قدر من النجاح؟

ما املهارات والقدرات الني ننعم بها للتاأثري على ال�سيا�سات؟

يف اأي جمالت ا�ستخدمها فريق عملنا مبنتهى الفعالية؟

من هم اأقوى حلفائنا يف اإطار التاأثري على ال�سيا�سات؟ 

متى تعاونوا معنا لإحداث تاأثري يف ال�سيا�سات؟

ما اأبرز نقاط القوة وال�سعف التي لدينا، بح�سب راأي فريق عملنا؟ ولأي �سبب؟ وما راأي من هم خارج املنظمة بذلك؟ 

الر�سم البياين 9: التحليل الرباعي

مييل تقييم الظروف اخلارجية اإىل الرتكيز على ما يجري خارج نطاق املنظمة، اأو املجالت التي مل توؤّثر بعد على ال�سرتاتيجية، اإمنا يجوز 

اأن تنعك�ش عليها، اإما اإيجابًا اأو �سلبًا.

مكامن القوة                    مكامن ال�سعف

املهارات والقدرات

خطوط التمويل

اللتزام باملواقف

�صبكة املعارف وال�رصكاء

الن�صاطات اجلاري تنفيذها

الفر�ش                             املخاطر

املنظمات الأخرى املعنية بالق�صية املطروحة

املوارد: املالية، والتقنية، والإن�صانية

احلّيز ال�صيا�صي وحّيز ال�صيا�صات

املجموعات اأو القوى الأخرى
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اإثارة هذه املوا�سيع  تلخ�ش ال�سبكة اأعاله بع�ش املوا�سيع التي يجدر التوقف عندها حتت عنوان العوامل الداخلية واخلارجية. ت�سلح 

كعناوين رئي�سية، حينما يدور النقا�ش �سمن جمموعات �سغرية موزعة )وتلقى هذه الفكرة ا�ستح�سانًا حينما ت�سم جمموعاتك اأكرث من 

ثمانية اأ�سخا�ش تقريبًا(.

اأغلب  اأهم نقاط القوة وال�سعف )باعتماد رموٍز مثل ++، و+، وما �سابهها( يف  اأو ت�سنيف  عند انعقاد اجلل�سة العامة، ُي�ستح�َسن ترتيب 

الأحيان. ل بل قد يرغب امل�ساركون، �سمن املجموعات الأو�سع، يف و�سع عالماتهم اخلا�سة، على �سكل اإ�سارات ل�سقة، على اأن يجري 

لحقًا التباحث والتداول يف هذه النقاط.

من ال�رشوري متابعة اخلطوات اأو احللول املمكنة التي يوجزها اأو يخُل�ش اإليها اأي نقا�ش عملي. كيف تبني جمموعتنا على نقاط القوة 

لتحقق هدفنا وتطبق ا�سرتاتيجيتنا؟ ما اخلطوات التي يح�سن اإدراجها يف ال�سرتاتيجية لتقلي�ش نقاط �سعفنا اإىل اأق�سى حّد؟ وهلم جرا.   

اأو لتحريك  اإليها يف مراحل متعددة من امل�رشوع، لتنظيم اأي عملية مراجعة  اأداة متعددة ال�ستعمالت ميكن ال�ستناد  التحليل الرباعي 

النقا�ش قبل امل�سي يف و�سع اخلطط. يجوز تطبيقه على نطاق وا�سع اأو انتقاء اأحد املقومات ال�سغرية املتفرعة عن ال�سرتاتيجية لتحليلها 

اأمام حتليل القوى امليدانية  اأ�سحاب ال�ساأن، ممهدين كالهما الطريق  حتلياًل مف�ساًل. غالبًا ما يتّمم التحليل الرباعي حتليل موا�سفات 

وخريطة مواقع النفوذ. 

اأمثلة مفيدة

ي�ستعر�ش املثل اأدناه حتلياًل ملنظمة غري حكومية �سغرية، يف بداياتها، تدر�ش اإمكانيات توظيف اأبحاثها اجلديدة للتاأثري على احلكومات. 

املرّبع 1: مثال عن حتليل رباعي ملنظمة غري حكومية �سغرية احلجم

مكامن القوة:

يت�سّنى لنا متابعة هذا البحث، نظراً اإىل اأوقات الفراغ التي ننعم بها لقلة اأعمالنا يف الوقت الراهن؛

يتمتع الباحث الرئي�سي لدينا ب�سمعة طيبة بني اأو�ساط �سانعي ال�سيا�سات؛

ُيعرف مدير منظمتنا بعالقاته الوطيدة مع الوزارة.

مكامن ال�صعف:

منظمتنا غري معروفة بني الهيئات احلكومية الأخرى؛

لدينا عدد حمدود من املوظفني يحتاجون اإىل تعميق مهاراتهم يف عدة جمالت؛ 

نعاين فقدان موظفينا الأ�سا�سيني ب�سبب املر�ش اأو الرحيل، وما اإليها

الفر�س:

نعمل من اأجل ق�سية هامة؛

تّدعي احلكومة رغبتها يف ال�ستماع اإىل اآراء املنظمات غري احلكومية املحلية؛

�سنحظى بدعم منظمات غري حكومية اأخرى موجودة يف منطقتنا.

املخاطر:

هل �سيت�سّمن التقرير معلومات ح�سا�سة للغاية من الناحية ال�سيا�سية، لدرجة اأن تهدد التمويل الذي نح�سل عليه من اجلهات الراعية؟؛

تربز جمموعة معطيات ثابتة م�سادة ميكن ا�ستخدامها للطعن ب�سحة اأبحاثنا والت�سويه ب�سمعة منظمتنا.
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وبالتايل، قد تقرر املنظمة غري احلكومية، على �سبيل التعداد ل احل�رش، اأن تر�سل التقرير اإىل عرابني حمددين �سمن الوزارة الواحدة، والإفادة 

من �سمعة باحثهم الرئي�سي لتعزيز م�سداقية ا�ستنتاجاتها، وال�سعي اإىل ت�سكيل حتالف �سمن منطقة عملها دعمًا للق�سية املطروحة. 

معلومات اإ�سافية

تتوافر هذه املعلومات باللغة الإنكليزية يف قائمة املوارد التالية:

A New Weave of Power، People and Politics. The Action Guide for Advocacy and Citizen
Participation. Lisa VeneKlasen with Valerie Miller، World Neighbours 2002.

www.justassociates.org/ActionGuide.htm
The Marketing Teacher provides online tools for those involved in marketing and managing. Their 
resources include a SWOT analysis: www.marketingteacher.com/Lessons/lesson_swot.htm
Useful introductions to the SWOT can also be found at www.mindtools.com/swot.html and
 www.tutor2u.net/business/strategy/SWOT_analysis.htm
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10.     حتليل منوذج املثلث 

هو تقنية ي�سلح اعتمادها، على ال�سواء، عند حتليل م�سكلة تتمحور حول نظام اإعداد ال�سيا�سات، هيكليًة وم�سمونًا وثقافًة، واإيجاد احللول 

املنا�سبة لها. ميكن ا�ستخدامها اأوًل لتحليل مدى م�ساهمة اأي مزيج يجمع بني ال�سيا�سات واملوؤ�س�سات والقيم الجتماعية وال�سلوكيات يف 

م�سكلة )اأو ق�سية معّينة(، اأو امل�ساهمة يف ا�ستمرارها. ثانيًا، ي�سلح الرجوع اإىل اإطار هذا التحليل لتحديد واإي�ساح اخليارات ال�سرتاتيجية 

للتعاطي مع كل بعد من الأبعاد الثالثة.

املرّبع 2: حتليل منوذج املثلث

مب�سكلة  املرتبطة  وامليزانيات  وال�سيا�سات  املكتوبة  القوانني  اإىل  امل�سمون  ي�سري 

معّينة. ففي ظل غياب قانون لتجرمي العنف الأ�رشي مثاًل، يكمن احلل، يف جانب منه، 

يف ا�ستحداث قانون لهذه الغاية. وحتى يف ظل وجود قانون مماثل، فلن يدخل حّيز 

التنفيذ ما مل تتوافر م�سادر التمويل والآلية املوؤ�س�ساتية الكفيلة بتطبيقه. 

اأو ال�سيا�سة. وقد  اإىل الآليات الر�سمية وغري الر�سمية لتطبيق القانون  ت�سري الهيكلية 

والحتــادات  وامل�ست�سفيات،  واملحاكم،  ال�رشطة  جهاز  مثاًل،  الهيكلية،  هذه  ت�سمل 

الإئتمانية، والوزارات، وامل�ساريع الزراعية، اإ�سافة اإىل برامج الرعاية ال�سحية. كما 

ميكن اأن ت�سري الهيكلية اإىل املوؤ�س�سات والربامج التي تديرها احلكومة، اأو املنظمات 

غري احلكومية اأو موؤ�س�سات الأعمال على امل�ستويات املحلي، والوطني، والدويل. 

ت�سري الثقافة اإىل القيم وال�سلوكليات التي تتحّكم بطريقة تعاطي الأ�سخا�ش مع م�سكلة 

الدين والعادات  تتاأّثر بعدة عوامل، نذكر منها  معّينة، ومدى وعيهم حيالها، والتي 

والطبقة الجتماعية والنوع الجتماعي والنتماء الإثني والعمر، مع الت�سديد على اأّن 

انتفاء املعلومات عن القوانني وال�سيا�سات ي�سّكل اأحد الأبعاد الثقافية. ويف خٍطّ مواٍز، 

يتبنّي اأّن منو �سعور داخلي لدى الأ�سخا�ش، بجدوى القوانني وال�سيا�سات، اأو باحلقوق 

التي متنحها، يحدد موقفهم ومدى ا�ستفادتهم منها.

امل�سدر:

 Adapted from New Weave 

 )2002:170( and Schuler )1986(

Empowerment and the Law

النظام القانوين- 

ال�سيا�سي

الهيكلية                             امل�سمون

الثقافة
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اأدوات الت�ا�شل
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11.     حتديد دورة حياة املنتج

ميكن ا�ستنتاج مزيٍد من الأفكار امللهمة انطالقًا من نظرية النت�سار املعروفة يف اأو�ساط علماء الجتماع، وذلك من اأجل فهم الدور الذي 

ا�ستندت  املبيعات(. وقد  واأخ�سائيو  الروابط،  امل�سوؤولون  )ويق�سد بهم اخلرباء،  املنتج  التغيري يف عملية حتديد دورة حياة  يوؤديه قادة 

 Everett عملية التفكري يف هذه النظرية بالإجمال اإىل فهم كيفية انت�سار ابتكارات التكنولوجيا الزراعية و�سط املجتمعات الريفية )راجع

Rogers )1995( Diffusion of Innovations، New York Free Press((. يقت�سي التمييز يف هذا ال�سياق بني جمموعة من العنا�رش 
اأو  الختبارات  يجرون  الذين  الأقلية،  اأو  الروؤى،  اأ�سحاب  من  وهم  لالبتكارات  الأوائل  واملتبّنني  املبتكرين  عند  اأوًل  فنتوقف  الفاعلة، 

كون بفكرٍة جديدة. ويكونون يف العادة من امللتزمني اإىل حّد بعيد يف اإطالق امل�ساريع، والراغبني يف اإحداث التغيريات على نطاق 
ّ
يتم�س

وا�سع، وامل�ستعدين ملواجهة املخاطر والعمل �سمن وحدات اأعمال تت�سم ب�سغر حجمها ومرونتها. اأما الغالبية املبكرة، من جهٍة اأخرى، 

فت�سّم جمموعًة من الأفراد الأقّل مياًل خلو�ش املخاطر وقد يواجهون عقبات اأنظمة معقدة على نطاٍق وا�سع. يرغبون يف اإجراء التح�سينات 

الغالبية  التغيري على نحٍو تدريجي. من جهتها، متّثل  اأكرث مياًل لإحداث  الرباغماتي  العملي  اأتباع املذهب  الوقت نف�سه من  ولكنهم يف 

روا القيام باأمٍر ما. ويف النهاية، يحّل املتلكئون الذين 
ّ
املتاأخرة جمموع امل�سّككني الذين ينتظرون لريوا ما فعله كبار الالعبني قبل اأن يقر

يف�سي بهم الأمر اإىل تبّني ما قد بادر اإليه �سواهم.

يرتجم منوذج انت�سار املبتكرات عن كثب بدورة حياة املنتج )الر�سم البياين رقم 10(. يف مرحلة انطالقة الفكرة، تعترب عملية التبّني بطيئًة 

للغاية؛ قد يبادر اإليها املبتكرون واملتبنون الأوائل ب�رشعة ن�سبيًا ولكن هوؤلء ل ي�سّكلون اأكرث من جزء �سغري من املجتمع. غالبًا ما يرتفع 

م�ستوى الدعم حتى ثلث ال�سعب قبل اأن حتظى الفكرة بدعٍم كبري بني اأفراد الغالبية املبكرة. عند حدوث ذلك، يرتفع عدد املتبّنني ب�سكٍل كبري 

ويحدث النمو عندما ت�سل اإىل �سفوف الغالبية املتاأخرة اإىل حني اقرتاب نقطة الت�سّبع بني اجلمهور اأو ال�سوق – مرحلة الن�سوج – ومن 

ثم تعود عملية التبّني اأكرث بطءاً مع اعتماد املتلّكئني للفكرة. يف نهاية الأمر، والأهم من ذلك كّله، غالبًا ما يح�سل النحدار اأو ال�سعف 

التدريجي، اإل اإذا اأعيد ابتكار املنتج اأو الأفكار على نحٍو جدي، واأعيد متثيلها. فلالأفكار، كما املنتجات، مهلة زمنية حمدودة. كما يوؤّثر 

انطالق املنتجات وتراجعها ب�سكٍل خطري على ال�سرتاتيجية وت�سكيلة املنتجات. ميكن الطالع على مزيد من التفا�سيل حول هذه املراحل، 

واملنتجات يف كّل من هذه املراحل يف مربع بو�سطن.

الر�سم البياين 10: دورة حياة املنتج ودور الأ�سخا�ش الأ�سا�سيني يف تبنيه وانت�ساره

الو�سطاء، واملرتجمون، 

وجمموعات الت�سال

الإطالقاملراحل:

النمو

الن�سوج

النحدار

الغالبية املتاأخرةاملتبنون الأوائلالقوى الفاعلة:

املبتكرون
املتلّكئونالغالبية املبكرة

م�ستوى 

الدعم 

للفكرة

الوقت

38

اأدوات التاأثري يف ال�صيا�صات العامة: دليل الباحثني



والبائعني  الروابط، واخلرباء  امل�سوؤولني  اأّن  Crossing the Chasm، يرى غالدويل  انطالقًا من عمل جوفري مور )1991( يف كتابه 

)»قانون القالئل« اخلا�ش به( الذين يعملون على ترجمة الأفكار واأقلمتها بحيث تفهمها الغالبية الأكرث حتفظًا. فهم يعملون كو�سطاء بني 

الأفكار اجلديدة والتغيري الجتماعي ال�سائد.
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12.     مقاربة الت�سويق

لطاملا كان الرتكيز حتى الآن، م�سبوبًا، وب�سكٍل اأ�سا�سي، على اإي�سال الر�سالة املنا�سبة، حول الفكرة املنا�سبة اإىل الأ�سخا�ش املنا�سبني 

ف املتاآلفون مع نظريات الت�سويق على لغة م�سابهة لهذه النظرية. اإذ يتجه الرتكيز اأ�سا�سًا اإىل فهم 
ّ
يف الوقت والزمان املنا�سبني. وقد يتعر

حالة اجلمهور، وامل�ستهدفني من وراء التغيري الجتماعي اأو البتكار يف ال�سيا�سات، وتنمية البتكار اأو الر�سالة بحيث تلبي احتياجاتهم.

وقد �ساهمت ممار�سات الت�سويق اجلديدة، وال�سرتاتيجيات وتقنيات اإدارة الأعمال يف اإحداث ثورة يف العامل النامي، وهي يف طور اإحداث 

الت�سويق  ا�سرتاتيجيات  على  بحزٍم  ت�سيطر  التي  هي  التاأثري  ذات  والتقنيات  بالنجاح  املكّللة  فاحلمالت  اأي�سًا.  ال�سيا�سة  عامل  يف  ثورة 

وعملية  العميل  على  الرتكيز  الأولوية  �سّلم  يف  وو�سعه  للمنتج  الوا�سح  التحليل  اأن  متامًا  الناجحة  التفكري  جمموعات  وتفهم  احلديثة، 

ب معني.
ّ
الرتويج من املبادئ املالزمة لبيع الفكرة اإىل ال�سيا�سيني، متامًا مثل اإقناع الطفل مبدر

الثورة يف عامل الت�سويق

قد ل ت�سعر بع�ش جمموعات التفكري بالرتياح حيال لغٍة كهذه، ففي نهاية املطاف قد يكون جّل ما يهّمها العدالة الجتماعية، وال�رشامة 

الأكادميية واإي�سال ر�سالتها. يوؤّكد لتيمري، من جهته، اأّن تلك كانت الطريقة التي اعتمدتها ال�رشكات اأي�سًا يف قدمي الزمان:

ذاتها. فكانوا  بالطريقة  باأنف�صهم  التفكري  ال�رصكات على  املبيعات يف  ع وكالء  ُي�صَجّ القرن، كان  الأول من  الن�صف  »يف 

يجولون يف اأنحاء البالد ويعملون على ن�رص الر�صالة، باحثني عن اأكرب عدٍد ممكن من املتبّنني للمنتج اأو العالمة التجارية. 

فيه  بلغ  وقٍت  ويف  القرن،  من  اخلم�صينات  بحلول  ولكن،  موجودًة.  املنتج  ل�صتيعاب  املوؤاتية  ال�صوق  تكن  مل  فبب�صاطة، 

انت�صار ثقافة »وكالء املبيعات« ذروته، برزت مقاربة جديدة حظيت �رصيعًا مبتبّنني لها. واأجربت �صغوط املناف�صة املدراء 

تلك  تلبي  منتجات  وتطوير  اإنتاج  وبالتايل حماولة  امل�صتهلكون بحق،  فيه  يرغب  اأو  يريده  عناية كربى ملا  اإيالء  على 

، فمنذ ذلك احلني، �صوت اجلمهور هو من ي�صدح اأوًل. وهذا ما كان عليه  الحتياجات. وبقيامهم بذلك، قلبوا دور املب�رصّ

مفهوم الت�صويق: الخرتاع النابع من حاجة الزبون، ل املرهون مبا يراه املنتجون منا�صبًا... ومن الأ�صهل اإىل حّد بعيد بيع 

النا�س منتج يعتقدون اأنهم بحاجة اإليه بدًل من اأن تفر�س عليهم اأ�صياء ل يحتاجونها.« )�صفحة 349(

اأما ت�سمينات هذه الثورة يف عامل الت�سويق فتتمثل يف و�سع حتليل حاجات امل�ستهلك ورغباته يف �سلم الأولوية. ولعل اإدراك اأّن جمموعة 

التفكري تعمل بدورها على اإنتاج �سلعٍة معينٍة وت�سويقها وبيعها للزبون يعترب مبثابة خطوٍة تتقّدم باملفهوم دفعًة اإىل الأمام. ويف حال 

كان هذا التقّدم ليحرز، تتوافر جمموعة وا�سعة من التحاليل والأدوات ال�سرتاتيجية التي من �ساأنها م�ساعدة جمموعة التفكري.

اإذاً، ما هو الت�سويق؟ يف اجلوهر، يقوم الت�سويق على تلبية احتياجات الزبائن ورغباتهم، وتعترب وظيفة الت�سويق مندرجًة يف نطاق الأعمال 

اأو  لتوفري اخلدمات  املنا�سبة  الو�سائل  واإيجاد  الزبائن  بفهم  الأخرى. وتتمثل  الأعمال  ن�ساطات  عن  بعيداً  بذاتها  ككّل، ل وظيفة قائمة 

املنتجات التي يطلبها الزبائن. تتعّدد تعريفات الت�سويق، فت�سمل:

الوظيفة ال�ساملة التي تربط ال�رشكة باحتياجات الزبائن ورغباتهم بهدف اإي�سال املنتج املنا�سب اإىل املكان املنا�سب يف الوقت 

املنا�سب؛

حتقيق اأهداف ال�رشكة من خالل تلبية احتياجات الزبائن وتخطي توقعاتهم ب�سكٍل اأف�سل من املناف�سني؛

عملية الإدارة التي حتّدد متطّلبات الزبائن بفعالية وبربح وتتوقعها وتلبيها.

من املمكن تطبيق كل هذه التعريفات على ا�سرتاتيجية �سليمة للتوا�سل وذات تاأثري بالن�سبة اإىل جمموعة التفكري تكون فيها ال�سوق هي 

جمتمع اأو جمهور ال�سيا�سات، »فت�سرتي« الر�سائل والأفكار املقنعة من جمموعة التفكري.
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وظائف الت�سويق وجمموعات التفكري

اإجراء البحوث املكّثفة حول ال�سوق، تقوم اخلطوة التالية على  اأدناه بع�ش الوظائف الرئي�سية املرتبطة بالت�سويق. بعد  ميّثل اجلدول 3 

تطوير املنتج. يف هذه املرحلة، تبادر جمموعات التفكري اإىل اإعداد م�سمون البحث، والأدلة والبتكار يف ما يتعلق بالق�سايا التي تعمل 

عليها. يف ما بعد، حتني مرحلة التوزيع والرتويج )مع الأخذ باأهمية ن�سج ال�سبكات، وفتح باب املفاو�سات، والن�رش والإعالن، وتنظيم 

احلمالت واأ�سلوب البيع(. يبقى اأن وظائف الت�سعري والبيع هي بطبيعة احلال اأقّل و�سوحًا، ولكن لي�ش اأقّل اأهميًة. فالت�سعري هو عبارة عن 

اتخاذ القرار ب�ساأن �سياغة الر�سالة اأو الطلب، وحتديد اإىل اأي مدى يجب اأن تكون مثريًة للجدل اأو املواجهة. وهو يعادل الكلفة ال�سيا�سية اأو 

ال�سعر ال�سيا�سي ومدى �سهولة تقّبله من قبل احلكومة. حتاول جمموعات التفكري مبعظمها اإنتاج اأفكار غري باهظة من الناحية ال�سيا�سية، 

اأو تكون لها مكافاآت �سيا�سية ت�ساهي التكاليف. وتبقى املبيعات – خارج دائرة الت�سويق عادًة – النقطة النهائية يف �رشكة الأعمال. 

بالن�سبة اإىل جمموعة التفكري، هي النقطة التي ت�سل فيها الق�سية اإىل ختامها اأو تربح. وتتمثل املرحلة التالية، يف جممل احلالت تقريبًا 

يف جلو�ش الأحزاب اإىل املائدة امل�ستديرة ملناق�سة كيفية تطبيق �سيا�سة جديدة اأو برنامج جديد.

اجلدول 3: مقارنة مهام �رشكات الأعمال وجمموعات التفكري

مهام جمموعة التفكريالن�ساطاتمهام ال�رشكة

حتديد حاجات الزبائن/امل�ستهلكني 

ورغباتهم، واملناف�سة

فهم حاجات ورغبات جمتمع ال�سيا�سات والر�سائل الأبحاث يف جمال الت�سويق

املتنازع عليها

تطوير املنتجات بحيث تلبي احتياجات 

الزبائن/امل�ستهلكني ورغباتهم

الأبحاث والتنمية يف جمال 

الإنتاج

اإجراء البحوث واإعداد الر�سائل التي تقدم يف وقتها وتكون 

ذات �سلة مبجتمع ال�سيا�سات

اتخاذ القرار ب�ساأن مدى رفع الكلفة ال�سيا�سية للر�سالة الت�سعرياتخاذ القرار ب�ساأن قيمة املنتج للزبائن

اإىل  اأو تدعو  – مدى اعتبارها مثرية للمواجهة وثورية 
جي

ّ
الإ�سالح التدر

اإتاحة املنتج للزبائن يف الزمان واملكان 

املنا�سبني

اإتاحة الر�سالة للجمهور يف الزمان واملكان املنا�سبنيالتوزيع

اإبالغ الزبائن/امل�ستهلكني بوجود املنتج 

واإقناعهم ب�رشائه

اإبالغ اجلمهور بالر�سالة واإقناعهم بهاالرتويج

ة يف جمال ال�سغط، طّورت �رشكات عدة اأق�سامًا هجينًة من دوائر الت�سويق لتعنى ب�سكٍل حمّدد  كما ميكن اأن تفيدك بذلك اأي �رشكة خمت�سّ

باإعداد و«بيع« الر�سائل اإىل الأخ�سائيني �سمن جمموعات امل�سالح وجمتمعات ال�سيا�سات. فدائرة العالقات العامة توّجه نحو اأ�سحاب 

»ال�سوؤون  دائرة  املبيعات. متيل  اإىل حتقيق  تهدف مبا�رشًة  ر�سالًة ل  لتت�سّمن  ما متتّد  ب�سكٍل عام، وغالبًا  والإعالم، واجلمهور  الأ�سهم، 

العامة« لأن تتوّجه مبا�رشًة ناحية دوائر ال�سيا�سات وتهدف اإىل تاأمني بيئة مالئمة )الأنظمة، ال�رشائب، اإىل ما هنالك( للمنتج الأ�سا�سي.

يبنّي الر�سم البياين رقم 11 ملحًة عامًة حول عمليات الت�سويق الأ�سا�سية للتدقيق يف ال�سوق )حتليل وتق�سيم ال�سوق واإعداد ال�سرتاتيجية(، 

والأبحاث يف جمال ال�سوق )تكوين الآراء وفح�ش املنتجات( واملزيج الت�سويقي )حيث يتخذ القرار ب�ساأن املزيج الفريد من املنتجات، 

والأ�سعار، واملكان، وا�سرتاتيجية الرتويج(. يف ما يلي اأفكار م�سابهة يف الكثري من الأق�سام التالية وامل�سّوق ال�سغوف يجب اأن ي�ستفيد من 

بع�ش الأدوات واملوارد املتاحة التي توّفر مع بع�ش التكييف م�ساهمات مفيدة للتخطيط لق�سية جمموعة التفكري التي توؤثر على العملية.
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املوارد

www.marketingteacher.com 

www.mindmap.org 

www.tutor2u.com 

www.mycoted.com 

الر�سم البياين 11:  ملحة عامة عن عمليات الت�سويق الأ�سا�سية 

الت�سويق

ما هو موقف ال�رشكات من الت�سويق؟ 

توّجه الت�سويق

حتليل املوقف والفر�ش 

احلالية: التدقيق يف الت�سويق

ك�سب املعلومات حول ال�سوق: 

الأبحاث يف جمال ال�سوق

اإقناع الزبائن بال�رشاء: 

املزيج الت�سويقي

التحليل الكميحتليل ال�سوق

املنتج

التحليل النوعيجتزئة ال�سوق

ال�سعر

املكان

الرتويجاختبارات امل�ستهلكا�سرتاتيجية الت�سويق
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13.     تقييم مدى جهوزية املنظمة

التاأثري  قليلة  معلومات  توفري  ينتقل من  ثقايف  الأبحاث يف حتقيق حتّول  اإىل  امل�ستندة  املنظمات  العديد من  الأول يف  التحدي  يتمّثل 

عن  ال�سادر  الدليل  الفكرة  هذه  على  ويوؤّكد  اجلمهور.  جانب  من  منبعثة  موؤّثرة  ا�سرتاتيجية  ر�سائل  �سياغة  باجتاه  العر�ش  جانب  من 

www.wilder.org/pubs/workshts/( الربحية  غري  للمنظمات  واملدافعة  ال�سغط  ا�سرتاتيجيات  حول  وايلدر  هـ.  اأمهر�ست  موؤ�س�سة 

pubs_worksheets1.html?261lah( فيوّفر �سل�سلًة من اأوراق العمل والأدوات امل�سّممة لتقييم درجة اجلهوزية واللتزام بالعمل على 
الأهداف،  توجيه  يف  وي�ساعد  املبداأ،  عن  واملدافعني  املبادرات  عن  مراجعًة  يقّدم  وهو  اأدناه(.  املربع  )راجع  العامة  ال�سيا�سات  ق�سايا 

ويبداأ عملية التخطيط. حتّدد �سل�سلة من �ستة اجتماعات لإطالق عملية التخطيط وو�سع خطة للعمل. كما يوّفر الف�سل الثالث من كتّيب 

وايلدر، ال�سفحات 86-91، وورقة العمل 13، الق�سم الرابع، وورقة العمل 14، وال�سفحات 219-222 مزيداً من املعلومات حول البنية 

التنظيمية، واأدوار املوظفني، والتمويل، واأنظمة املعلومات، والتدريب وا�ستخدام اللجان ال�ست�سارية.

املربع 3: تقييم مدى جهوزية منظمتك للتاأثري من خالل ال�سيا�سات العامة

يتاألف هذا التقييم من ق�سمني. ينظر الق�سم اأ اإىل جوهر اأهداف منظمتك يف جمال ال�سيا�سات العامة. اأما الق�سم ب فيتناول قدرة منظمتك 

احلالية على القيام بالعمل.

الق�صم اأ: اأهداف ال�صيا�صات العامة

�سع قائمًة بق�سايا ال�سيا�سات العامة: يف �سياق ر�سالتنا، واأهدافنا، وعملنا احلايل، ما هي الق�سايا التي ميكن التقدم بها من 

خالل النخراط يف ال�سيا�سات العامة والنقا�ش حول الت�ساريع؟

فيها  تبنّي  ومدافعة  �سغط  واأعمال  توا�سل،  وا�سرتاتيجيات  واأبحاث،  وخدمات،  برامج،  من  ومعتمد  موجود  هو  مبا  قائمًة  �سع 

التجارب واخلربات يف هذه الق�سايا التي ترغب يف التاأثري فيها.

رها الق�سايا الأ�سا�سية وتناق�ش فيها. حّدد املجالت الأ�سا�سية للتاأثري التي من املمكن اأن تر�سم 
ّ
حّدد اأّي اأجزاء من احلكومة تقر

قرارات ال�سيا�سات.

�سع قائمًة بالتغريات املرغوبة يف جمال ال�سيا�سات، ل �سيما يف ما يتعلق بالقوانني، وامليزانيات، والأوامر.

اتخذ القرارات ب�ساأن ما اإذا كنت �ستقرتح تغيرياً جديداً يف ال�سيا�سات على نحٍو ا�ستباقي، اأو ت�ستجيب كرّد فعل على جهود جمموعة 

اأخرى.

الق�صم ب: قدرة املنظمة على النخراط يف ال�صيا�صات العامة

�سع قائمًة مبنا�رشي ال�سيا�سات العامة من داخل املنظمة وقم بقيا�ش مدى التزام املنظمة بالتغيري يف ال�سيا�سات العامة.

التزم ب�سياغة خطة عمل لل�سيا�سات العامة.

اأدوار  الإدارة، وتو�سيح  التخطيط، والت�سفية مع جمل�ش  بتن�سيق عملية  للقيام مباذا، يف ما يتعلق  اختياره  مّت  �سع قائمًة مبن 

اأع�ساء فريق العمل، وت�سكيل فريق لال�ستجابة ال�رشيعة، وتاأليف جلنة ا�ست�سارية.

ح الأنظمة املعمول بها لتوعية الأع�ساء وال�رشكاء، والدوائر النتخابية، واإعالمهم، وجتنيدهم. و�سّ

راجع فهم العمليات والبنى الت�رشيعية.

�سع قائمًة باملوارد التي تلتزم  بعمل التاأثري يف ال�سيا�سات.

ح مدى جهوزية و�سائل الإعالم. هل اأنت م�ستعّد للتحدث اأمام الكامريا؟ و�سّ

ح القواعد املعمول بها يف ما يتعلق بال�سغط يف بالدك. اإن مل تكن منظمتك ربحيًة، و�سّ
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ك
ّ

�صتة اجتماعات للتحر

مع اإطالق النقا�ش، واإعطاء املوافقة للبدء بعملية التخطيط واختيار فريق التخطيط، يقرتح الكتّيب عقد �ستة اجتماعات ت�سمل املتطلبات 

الأ�سا�سية لإعداد خطة تاأثري يف ال�سيا�سات للمنظمة، على ال�سكل الآتي:

قم باإعداد فريق التخطيط وعرّب عن الروؤى والأهداف

ر ب�ساأنها
ّ
�سع املعايري التي على اأ�سا�سها تعمل على الق�سايا وتقر

اتخذ القرار ب�ساأن مناطق التاأثري امل�ستهدفة التي ل بد من العمل عليها

اإخرت ال�سرتاتيجيات لتحقيقها، واعمد اإىل ت�سميم البنية التحتية للمنظمة )التزامات املوظفني، توزيع املوارد، وما اإىل ذلك(.

�سع خطة العمل، مع حتديد التحركات، والأهداف والتواريخ

قّدم خطة العمل للمنظمة الكاملة

امل�سدر: بت�رّشف عن اآفرن 2002 الف�سل الأول وورقة العمل الأوىل، �ش. 66-58
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14.     جتزئة ال�سوق وخارطة املعركة

لإي�سال املنتج اأو اخلدمة اإىل ال�سخ�ش املنا�سب اأو ال�رشكة املنا�سبة، يتعنّي على امل�سّوق اأوًل اأن يعمل على جتزئة ال�سوق، قبل اأن ي�ستهدف 

جزءاً واحداً منها اأو جمموعًة من الأجزاء ويتخذ يف نهاية املطاف موقعًا له �سمن هذا اجلزء/ هذه الأجزاء.

اأ�سا�سي يف حتديد املجموعات الفرعية للم�سرتين �سمن ال�سوق الذين يت�ساركون الحتياجات نف�سها ويكون  تتمثل جتزئة ال�سوق ب�سكٍل 

لديهم �سلوك امل�سرتين نف�سه. يف العامل مليارات من امل�سرتين الذين يتمتعون مبجموعاتهم اخلا�سة من الحتياجات وال�سلوكيات. تهدف 

جتزئة ال�سوق اإىل املالءمة بني جمموعات امل�سرتين واملجموعة نف�سها من الحتياجات ومن ال�سلوكيات التي يتميز بها امل�سرتون. تعرف 

هذه املجموعة بالـ«�رشيحة«. 

تعترب جتزئة ال�سوق �سكاًل من التقييم النقدي اأكرث منه عملية اأو نظام حمدد، وبالتايل ل ميكن حتديد وجتزئة اإحدى الأ�سواق مثل الأخرى. 

ولكن، يتوافر عدد من املعايري التي ت�ساعدنا يف عملية التجزئة:

هل اجلزء قابل للبقاء؟ هل ميكن ا�ستدرار الربح منه؟

هل ميكن الو�سول اإىل هذه ال�رشيحة؟ ما مدى �سهولة الو�سول اإليها؟

هل تعترب ال�رشيحة قابلة للقيا�ش؟ هل ميكن احل�سول على بياناٍت واقعية للنظر يف هذا الحتمال؟

تعترب اأداة »خارطة املعركة اخلا�سة مب�سفوفة التجزئة« فعالًة يف هذا املجال. ت�سّجل املنتجات املختلفة يف م�سفوفة يف مقابل �رشيحة 

ال�سوق. وتكون النتيجة »خارطة املعركة« )ويليام اأ. كوهني، 1986(. ويتم تطويرها من اأجل عمليات ال�سيا�سات يف خارطة التاأثري.
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15.     املزيج الت�سويقي

نيل  ابتكرها  وقد  الت�سويق  عامل  يف  الأ�سهر  العبارة  ميّثل  الت�سويقي  املزيج  لعّل 

اأما  العام 1965.  الت�سويقي« يف  املزيج  بعنوان »مفهوم  بوردن يف مقالته  هـ. 

باملبادئ  اأي�سًا  املعروفة  للت�سويق،  التكتيكية  ال�سرتاتيجيات  فهي  العنا�رش 

الأربعة:

املنتج

ال�سعر

املكان

الرتويج

ع بع�ش املعّلقني يف املزيج لي�سمل خم�سة عنا�رش تت�سّمن اأي�سًا:
ّ
وقد يتو�س

الأفراد

كما يقدم اآخرون على زيادة هذه العنا�رش اإىل �سبعة، وهي:

الدليل املادي )كالزي، واملرافق، اأو ال�سلع التي ت�سّهل تقدمي اخلدمة(

العملية )اأي جتربة الزبون الكاملة مثاًل الزيارة اإىل عامل ديزين(.

يبقى املفهوم ب�سيطًا. فجميع كعكات احللوى مثاًل حتتوي على البي�ش، واحلليب، والدقيق، وال�سكر، ولكن ميكنك دومًا تغيري الكعكة ككّل 

من خالل تغيري كميات العنا�رش املكّونة املوجودة فيها. ينطبق الأمر نف�سه على املزيج الت�سويقي، فمن املمكن اأن يختلف العر�ش الذي 

تقّدمه جلمهورك من خالل تعديل عنا�رش املزيج.

يف عامل التاأثري يف ال�سيا�سات اخلا�ش مبجموعات التفكري، ل يزال املفهوم مفيداً ول �سيما عند النظر يف ال�سرتاتيجية الرتويجية. عند 

اأو  اأو الق�سية(، والدليل املادي )اأوراق العتماد لدعم الر�سالة،  اأخذ املنتج بعني العتبار )حمتوى الر�سالة،  التخطيط للر�سالة، ل بد من 

البحث( وال�سعر )مدى اعتبار الر�سالة، اأو املوقف مثرياً للجدل من الناحية ال�سيا�سية(. عند التخطيط جلمهور ال�سيا�سات، ناأخذ يف العتبار 

الأفراد )جمهور ال�سيا�سات الذي نتوا�سل معه(.

كما قمنا بتكييف املزيج الت�سويقي للتاأثري يف اجلدول 4. عند اإعداد ا�سرتاتيجية التاأثري، يحتاج املرء لأن ياأخذ يف العتبار مدى الفائدة 

وامل�سداقية والكلفة ال�سيا�سية للر�سالة؛ واأي �سانع للقرار يف اأي مكان وزمان �سيكون امل�ستهدف منهما؛ وباأي دعم، وعر�ش ترويجي 

واإدارة عالقات م�ستمرة ميكن اإي�سال الر�سالة.

الر�سم البياين 12: املزيج الت�سويقي

املزيج الت�سويقي

املكانال�سعر

املنتجالرتويج
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اجلدول 4: املزيج املوؤّثر

ت�سل من خالل...ت�ستهدف...ر�سالة تكون...

مفيدًة يف:

الق�سايا التي تعاجلها

مدى ارتباطها بالو�سع احلايل

اجلزء من الت�رشيع، ال�سيا�سة، اأو 

الربنامج املتعّلقة به

التغيري الذي حتدثه

كيفية حتقيقها للتغيري

�سّناع القرار على م�ستوى ال�سيا�سات، ل 

�سيما:

قادة الآراء

الأع�ساء يف الربملان، الوزراء، 

واملر�سدين )الهيئة التنفيذية(

موظفي ودوائر اخلدمة املدنية 

)البريوقراطية(

املمثلني املنتخبني )الهيئة الت�رشيعية(

املزيج املنا�سب من القنوات الرتويجية:

الإعالم )ال�سحافة التجارية، 

الفتتاحيات، مقاطع التعبري عن 

الراأي، املجالت الأكادميية(

الإعالنات، الر�سائل الإلكرتونية 

الإعالنية باجلملة

التقارير ال�سنوية واملن�سورات

الكتب، اأوراق املعلومات املوجزة

املنا�سبات، اللقاءات، اخلطابات

الت�سالت ال�سخ�سية

الأفعال املبا�رشة )مثاًل الأن�سطة، 

امل�سريات(

موثوقًا بها من خالل:

البحث والبتكار

حل م�ساكل ال�سيا�سات العملية املطبقة

قيادة امل�ساريع التجريبية والتقييم

ا�ستخدامها يف بالد اأخرى اأو قطاع 

اآخر

التو�سية اأو امل�سادقة

املكان املنا�سب:

اللقاءات الجتماعية غري الر�سمية )مثاًل 

حفالت الغداء والنوادي(

الجتماعات والعرو�ش

املهام املوكلة

امل�ساورات

املوؤمترات

مدعومة بال�رشاكة اأو الئتالف مع:

اجلمهور على نطاق وا�سع )مثاًل، 

العري�سة، امل�سرية(

جمموعات امل�سالح )مثاًل الفقراء، 

املر�سى(

جمموعة التاأثري )مثاًل العلماء، 

القت�ساديون، قادة الأعمال(

منظمات القطاع، النقابات

اللجان، جمموعات املهام

املدققني

اأو اخلرباء

مقّدرًة من الناحية ال�سيا�سية:

تتنا�سب مع حاجات وجدول اأعمال 

ال�سيا�سات

يف الوقت املنا�سب للفر�ش املتاحة:

تاأليف الت�ساريع

اإعداد القوانني

دعم حقوق الإن�سان واملعاهدات

�سياغة وحدات وا�سرتاتيجيات 

ال�سيا�سات

اخلطابات الوزارية

انتخاب املمثلني ال�سيا�سيني

الت�ساور مع اأ�سحاب امل�سالح

غريها من الفر�ش والإمكانيات ذات 

ال�سلة

اإدارة �سليمة للعالقاتك:

الثقة امل�ستمرة

النفتاح

الحرتام

الإ�سغاء والفهم املتبادلن
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16.     املزيج الرتويجي

يف عامل التجارة والت�سويق، قد ي�سمل املزيج الرتويجي �سبعة اأنواع خمتلفة من اأ�سكال الرتويج: املبيعات ال�سخ�سية، الرتويج للمبيعات 

)وي�سمل العرو�ش الرتويجية مع ح�سم الأموال، واملناف�سات، والأك�س�سوارات املجانية، والق�سائم، والعرو�ش من قبيل ا�سرت قطعًة واح�سل 

على الثانية جمانًا(، العالقات العامة )اجلهد املدرو�ش، املخطط له، وامل�ستدام لتحقيق التفاهم املتبادل واملحافظة عليه بني املنظمة 

واجلمهور(، الربيد املبا�رش، واملعار�ش التجارية، والإعالن والرعاية.

ميكن التخطيط للعرو�ش الرتويجية على طول حمور من املواجهة يف مقابل التعاون؛ مع ترتيب الزمن يف مقابل م�ساركة اجلمهور.

ك املبا�رش.
ّ
من ناحية اأوىل، هناك الحتجاجات وا�سرتاتيجيات العمل النا�سط. وهي تت�سمن التحر

قد ت�سمل عملية توعية العامة وح�سدهم حث اأعداد كبرية من النا�ش على الكتابة، وتقدمي العرائ�ش، وتنظيم امل�سريات الحتجاجية، 

والن�سمام اإىل ق�سية ما اأو اإبداء الدعم لها.

تعترب الدعاوى الق�سائية �سكاًل خا�سًا )اأو رمبا ال�سكل الأ�سا�سي( للمدافعة امل�ستندة اإىل احلقوق.

يف  التاأثري  جمال  يف  الكال�سيكية  الفنون  من  وهما  وال�سغط،  الإقناع  على  امل�ستوى  العالية  الت�سبيك  عملية  ت�ستمل  ما  غالبًا 

ال�سيا�سات وغالبًا ما يندرجان �سمن دوائر العالقات العامة  لل�رشكات الأكرب حجمًا.

اأن املقاربة  الدرو�ش هي مفتاح لإظهار  لتعّلم  النماذج وهي غالبًا ما ترتافق مع وظيفة تقييم  واإقامة  ك 
ّ
البحث والتحر برامج 

اجلديدة املقرتحة اأو التغيري يف ال�سيا�سات من �ساأنه اأن يفلح.

التحالف/الدوائر النتخابية وتنظيم احلمالت / التاأثري يف بناء ال�سبكات و�سيلة اأ�سا�سية لزيادة التاأثري

العالقات العامة والت�سالت )تت�سمن اأحيانًا الإعالن والت�سويق( واملن�سورات

ي�سّكل الإعالم و�سيلًة اأ�سا�سيًة للتوا�سل، مبا يف ذلك الفتتاحيات الرفيعة امل�ستوى اأو املقاطع التي تعرب عن الآراء اأو وجهات النظر 

يف ال�سحف اأو ال�سحافة التجارية اأو الأوراق يف املجالت الأكادميية.

م�ساركة املواطنني، ال�ست�سارات، امل�ساركة والتوافق يف عملية �سنع القرارات واإي�سال ال�سيا�سات.

من املهم اأن توؤخذ يف العتبار اأ�سكال الرتويج هذه يف ما يتعلق بالربع اخلا�ش با�سرتاتيجية ال�سيا�سات )الر�سم البياين 1، يف املقدمة( 

التي ت�سّدد عل درجة املواجهة/التعاون وم�ستوى الهتمام يف مقابل قاعدة الأدلة. من هنا، من املمكن اأن تقدم املنظمات املختلفة على 

د اجلدول 5 اأدناه كيف تبدو هذه الختالفات 
ّ
اختيار الو�سائل الإجمالية نف�سها، ولكن ت�ستخدمها يف و�سائل خمتلفة، وبلغة خمتلفة. يج�س

من حيث املمار�سة.

اجلدول 5: املزيج الرتويجي

املنظمة العاملة يف جمال الإر�ساد جمال العمل

والتوجيه تختار...

املنظمة النا�سطة تختار...

ر�سائل الربيداملعلومات املوجزة حول ال�سيا�ساتالتوا�سل واملن�سورات

رواد الأفكار يف الن�رشات املعدة للتوزيع، الإعالم

ال�سحف التجارية

تغطية الأخبار الإعالنية يف ال�سحف 

امل�سّغرة

التحالفات عند تنظيم احلمالتال�رشاكاتالتعاون

العرائ�شالنوادي اخلا�سةال�سغط

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
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17.     حتديد موقع املنتج يف ال�سوق ور�سم خارطة املواقع )مو�سع املنتج يف ال�سوق(

ل �سك يف اأّن حتديد موقع املنتج يف ال�سوق ي�سّكل اإحدى الو�سائل الأب�سط والأكرث اإفادًة بالن�سبة اإىل امل�سّوقني. بعد جتزئة ال�سوق، ومن 

ثم ا�ستهداف امل�ستهلك، يحّدد للمنتج موقع خا�ش يف ال�سوق. ومن ثم جتمع املنتجات اأو اخلدمات مع بع�سها البع�ش على خارطة بهذه 

منتجاتهم  بني  التمييز  لهم  يتيح  تناف�سي  مركز  على  امل�سّوقون  ر 
ّ
يقر بينها.  ما  يف  ومعار�ستها  مبقارنتها  الأمر  هذا  وي�سمح  املواقع. 

اخلا�سة وما يعر�سه املناف�سون. 

الأوىل(  )املتغرّية  ال�سيا�سية  الكلفة  ب�سكل  اأن حتّدد  العالمة اخلا�سة بكل حمور. ومن املمكن  ب�ساأن  ر 
ّ
بر�سم اخلارطة ويقر امل�سّوق  يقوم 

اأي ثغرات  واإّن  البع�ش.  الفردية بحيث تتمو�سع بجانب بع�سها  الثانية(. ومن ثم تو�سع خارطة باملنتجات  التنفيذ )املتغرّية  و�سهولة 

موجودة قد متثل جمالت حمتملة ملنتجات جديدة.

يقرتح تراوت ورايز اإطار عمل من اأ�سئلٍة على مراحل �ست لتحديد املراكز على نحٍو فعال:

ما هو املركز الذي حتتله حاليًا؟

ما هو املركز الذي تريد اأن حتتّله؟

على من عليك اأن تنت�رش حتى حتتل املركز الذي تريده؟

هل متلك املوارد للقيام بذلك؟

هل ميكنك ال�ستمرار حتى ت�سل اإىل هناك؟

هل تفيد ا�سرتاتيجياتك التكتيكية يف دعم الهدف الذي و�سعته لنف�سك يف جمال حتديد املراكز؟

املنفعة واملناف�سة

لتحديد املراكز – ويق�سد بذلك كيف يحّدد مركز الق�سية التي تناق�ش فيها جمموعة التفكري بالن�سبة اإىل املركز الآخر والر�سائل الأخرى 

يف موقع املناف�سة – تتمّثل العنا�رش الثالثة الأ�سا�سية يف امل�ستهدف، واملنفعة، واملناف�سة. امل�ستهدف هو ال�رشيحة املهتمة من اجلمهور، 

املنفعة متثل ال�سبب الكامن وراء اهتمام هذه ال�رشيحة اأما املناف�سة فت�سري اإىل ال�سبب الذي يجعل من هذا املزيج بني املنفعة والهدف 

مزيجًا فريداً مقارنًة بالر�سائل املناف�سة. لهذا ال�سبب،

اأن نوؤلف جملًة واحدة تلتحم فيها العنا�رص الثالثة التي حتّدد موقع عر�صك اخلا�س، واإن مل يكن من  »لعله من املفيد 

املرّجح اأن ت�صتخدمه حرفيًا يف الإعالن ]اأو الر�صالة[.« )لتيمر، �صفحة 93(

بات هو احلل الوحيد  على �سبيل املثال، من املمكن اأن يحّدد م�رشوع الأبحاث يف مالوي مركزه كالتايل: »تخفي�ش الإعانات على املخ�سّ

)املناف�سة( الذي ميكن من خالله لوزارة الزراعة )الهدف( اإ�سدار الأموال التي تعترب احلاجة ما�سًة اإليها من اأجل ال�ستثمار يف جمال الري 

)املنفعة(.«

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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18.     الربنامج االإعالين

اإّن حتويل الر�سالة اإىل اإعالن فعلي – �سواء �سي�ستخدم هذا الإعالن يف تو�سيات الورقة باملعلومات املوجزة، اأو يف بيان �سحفي، اأو يف 

حملة اإعالنية، اأو كمقطع �سمعي يبث عند تناول الفطور مع الوزير – يتطّلب جمموعًة خمتلفًة من املهارات. يق�سي الفرتا�ش باأن الزمان 

واملكان حمدودان يف ما يتعلق باإي�سال الر�سالة، ويوؤدي ذلك اإىل  ثالث قواعد ذهبية )لتيمر، �ش 96(:

الب�ساطة – رّكز على ر�سالة واحدة اأو �سورة واحدة

ن مع تكرار الفكرة التي تقّدم يف و�سائل خمتلفة
ّ
التكرار – التذكري يتح�س

هوية ال�رشكة – اخل�سائ�ش الب�رشية مثل الرمز، والطباعة، ونظام اللون يجب اأن تكون موّحدًة بقدر امل�ستطاع يف الر�سالة

ك لإحياء هذه الر�سالة. قد يكون ذلك مبثابة رواية، اأو دعابة، اأو تناظر 
ّ
ط، يوّفر الربنامج الإعالين املحر

ّ
ح مركز الر�سالة ويب�س عندما يو�سّ

يبدو جذابًا بالن�سبة اإىل اجلمهور امل�ستهدف.

»تعمل جمموعات التفكري على الرتويج لالأفكار وتب�صيط حتاليل ال�صيا�صات من خالل ا�صتخدام املجاز اأو ال�صتعارة وابتكار 

الرموز« )�صتون، 1996: 136(

:AIDA يقرتح كاتب الإعالن اخلا�ش بالكتّيب اللتزام بقاعدة

لفت انتباه امل�ستهدف

زيادة الهتمام يف الر�سالة اأو الأدلة

حتفبز ال�سعور بالرغبة

ا�ستثارة العمل وتقدمي احللول

ميثل الربنامج الإعالين اأي�سًا و�سيلًة اأخرى لالأخذ يف العتبار كيفية تاأطري اأو تغليف الر�سالة )نيو ويف، �ش 235-238(. ويدخل يف ذلك:

ترجمة الرواية اأو الأدلة ب�سكل ق�سايا اجتماعية  و�سيا�سية اأكرب حجمًا

تعيني امل�سوؤولية الأولية عن امل�سكلة

تقدمي حل وا�سح

تو�سيح املقرتحات

تطوير ال�سور التي ت�سّلط ال�سوء على القيم الكامنة وراء املركز
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19.     اختبار الر�سالة يف وقٍت م�سبق

للقيام بذلك، تتوافر طرق ثالث: ال�ستطالعات، جمموعات الرتكيز، واختبار ال�سهر.

اإليه. على نحٍو  العثور على �سخ�ٍش واحٍد ميثل اجلمهور امل�ستهدف ويتحدث  الر�سالة يف  تتمثل الطريقة الأبخ�ش ثمنًا والأ�سهل لختبار 

 Sin Works مثايل، يكون هذا ال�سخ�ش قادراً على اإعطائك معلومات مرجتعة �رشيحة، رمبا فرداً من العائلة )روبرت براي يف عمله

يلجاأ اإىل �سهره(.

جمموعات الرتكيز بطبيعة احلال اأكرث كلفًة ول بد من اإجنازها مع اأجزاء خمتلفة من اجلمهور امل�ستهدف مبا اأنه ميكن ملجموعة تركيز 

فة. ولكنها تتمتع بفائدة اأن الباحثني مبقدورهم اأن ين�ّسطوا املجموعات باأنف�سهم يف حال دعت احلاجة اإىل 
ّ
واحدة اأن توؤمن نتائج حمر

ذلك.

يعّول العديد من ال�سيا�سيني على ال�ستطالعات للتحقق من البيانات وال�سيا�سات، وتطوير ال�سور، واملواقف ال�سيا�سية واملقاطع ال�سمعية. 

يكّلف ال�ستطالع ع�رشات الآلف ولكن ثمة مواقع اإلكرتونية تقّدم البيانات ال�ستطالعية حول عدد من امل�سائل.

املوارد

املوارد املوّجهة نحو الوليات املتحدة تت�سّمن:

www.gallup.com 

www.people-press.org 

www.pollingreport.com 

www.pipa.org 

www.ropercener.uconn.edu 
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20.     اال�ستعداد للظهور اأمام الكامريا: ا�ستخدام و�سائل االإعالم

يلّخ�ش دليل وايلدر اخلطوات التي حتتاجها لتكون م�ستعداً للظهور اأمام الكامريا. تعترب القائمة املرجعية مفيدًة عندما تعك�ش كيف ت�ستعد 

ملواجهة الكامريا وكيف تبني فريق ا�ستجابة �رشيعة ميكنه الرد على خمتلف الفر�ش الإعالمية ذات ال�سلة.

املربع 4: القائمة املرجعية الالزمة يف اإطار ال�ستعداد ل�ستخدام و�سائل الإعالم

التقييم التنظيمي:

هل تلتزم منظمتك با�سرتاتيجية اإعالمية؟

هل تناق�ش اخلطة الإعالمية كجزء من خطة التاأثري الإجمالية؟

هل تراجع اخلطة الإعالمية على اأ�سا�ش دوري مع تطّور حملة التاأثري اخلا�سة بك؟

البنية التحتية التنظيمية:

هل لديك موظف م�سوؤول عن تنفيذ اخلطة الإعالمية وتن�سيق كافة جهود الإعالم يف منظمتك؟

هل لديك اأي روزنامة تخطيط للقاءات اأو املنا�سبات ال�سيا�سية الهامة؟

هل حّددت منظمتك املتحدثني الر�سميني الأوليني با�سمها؟

هل عمل جمل�ش الإدارة واملوظفني على التخطيط »ل�ستجابة �رشيعة« لفر�سة اأو اأزمة طراأت من دون حتذير؟

هل تعترب �سل�سلة �سنع القرارات حول البيانات الإعالمية حمددة بو�سوح ومفهومة من قبل اجلميع من داخل املنظمة؟

هل تت�سّمن ميزانيتك حول ال�سيا�سات العامة مكّونًا اإعالميًا؟

اأنظمة الإعالم:

و�سائل  جلميع  املنتجني  اأو  واملرا�سلني  املحررين  اأ�سماء  على  حتتوي  وتامًة  حمدثًة،  بك  اخلا�سة  الإعالمية  اللوائح  تعترب  هل 

الإعالم التي تنوي ال�ستعانة بها؟

هل تعلم باملواعيد النهائية، و�ساعات العمل، والأ�سكال املف�سلة لالت�سالت بالن�سبة اإىل الأ�سخا�ش الذين يعملون على ق�سايا 

ال�سيا�سات العامة؟

هل متيز لوائحك بني اأ�سكال التغطية: الأخبار، املقالت اخلا�سة، الفتتاحيات، العواميد يف ال�سحف، الروزنامات؟

هل لديك ملف خا�ش لق�سا�سات الأخبار يت�سمن التغطية الإعالمية و�سجاًل كاماًل بتغطية عمل منظمتك؟

ر واملرا�سني الذين اخرتتهم كجهات ات�سال رئي�سية؟
ّ
هل اأنت على ات�سال م�ستمر مع املحر

هل تعترب معلوماتك جاهزة لرتد يف و�صائل الإعالم؟

هل لديك اأي معلومات دقيقة، موجزة، ومثرية لالهتمام حول منظمتك – ر�سالتها، تاريخها، براجمها، وخدماتها؟

هل قمت ب�سياغة ر�سالة وا�سحة ونقاط كالم لق�سية ال�سيا�سات التي تنوي التحديث عنها؟

التي  �سوؤون منظمتك والق�سايا  اأن يعملوا على تغطية  الأرجح  ال�سحافة من  اأي اجتماعات متهيدية مع عنا�رش من  هل عقدت 

تعاجلها؟

اإىل ال�سحافة، مبا يف ذلك ملف من البيانات والروايات، وقائمة  قّيمًا بالن�سبة  هل حتافظ على قاعدة معلومات ت�سّكل م�سدراً 

باملوظفني اأو غريهم من الراغبني يف التحدث مع ال�سحافة؟

بناء القدرات والفر�ش ل�ستخدام و�سائل الإعالم يعني بناء عالقات مع اأولئك الذين يعملون يف و�سائل الإعالم، اأي ال�سحافيني. فاأنت 

م�سدر لهم كما هم م�سدر معلومات لك. ي�رشح اجلدول 5 كيفية بناء تلك العالقة واملحافظة عليها.
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املربع 5: اإر�سادات مفيدة لتتحول منظمتك اإىل م�سدر معلومات بالن�سبة اإىل ال�سحافيني

كن متوافراً. اأعطرِ املرا�سلني، ل �سيما يف وكالت الأخبار حيث يعملون ل�ساعات طوال، رقم هاتفك الثابت واجلوال، وقل لهم اإنه ل 

باأ�ش اإن ات�سلوا.

اإقرتب من ال�سحافيني خالل الجتماعات واأعطهم بطاقتك ال�سخ�سية.

كن م�ستعداً لأن ُتقتب�ش اأقوالك. فاإن ا�سطرارك اإىل الت�سال ثانيًة بعد اأن تكون قد متت املوافقة على القتبا�ش �سيقّل�ش من فر�ش 

ا�ستخدامه.

اإعرف الق�سايا. اإقراأ وعّلق بذكاء على التطّورات التي لها عالقة بق�سيتك.

ل تفرت�ش دومًا اأن ال�سحافيني قد تلقوا املعلومات التي متلكها حول املنا�سبات التي لها عالقة باملوا�سيع  اأو الن�رشات ال�سحفية 

ذات ال�سلة.

جتّنب احلجج الكالمية والإيديولوجية؛ فمعظم ال�سحفيني قد �سمعوا حتمًا بهذا الأمر من قبل.

ر اأي معلومات قبل اأن تعرف اأنها �سحيحة.
ّ
اإعرف احلقائق؛ ل متر

اإعرف اأين جتد املعلومات اأو الت�سالت ب�رشعة، وبالتايل حتظى ب�سمعة طيبة على اعتبارك م�سدراً هامًا للمعلومات.

امل�سدر: �سالزمان، الف�سل 5، �ش 67

د عالقات طّيبة. ل ميكنك اأن تاأمل دومًا اأن يجد ال�سحافيون ق�سيتك جديرًة باأن تربز يف 
ّ
اإن و�سولك اإىل ال�سحف يتطّلب اأكرث من جمر

الأخبار )وغالبًا ما ل تربز(.  املفتاح هو التوقيت وربط ا�ستنتاجاتك ور�سالتك باأخبار ال�ساعة. ا�ستفد من الفر�ش لالإعالن عن ر�سالتك 

عندما تكون ق�سيتك يف الإعالم اأ�ساًل لأنك يف ذلك الوقت ل حتتاج لأن تقنع ال�سحافة باأن ق�سيتك جديرة بالأخبار. كل ما حتتاج اإىل 

اأو ترتقي باحلوار نوعًا  اإحدى وجهات النظر  اأو حمليًا، ت�سفي الطابع الدرامي على  د منظوراً جديداً 
ّ
اأو ق�سة جت�س فعله هو تقدمي رواية 

ك ال�رشيع �رشوري، يف العادة بعد يوم واحد على �سدور اخلرب. من اأ�سكال الأخبار  الرئي�سية ميكن اأن نذكر: جل�سات 
ّ
ما. كذلك، اإّن التحر

ال�ستماع العامة، قرارات املحاكم، اإقرار م�ساريع القوانني، الكوارث الطبيعية، اخلطابات، الت�سميات، الأعياد الوطنية، اجلرائم، اأو منا�سبات 

الذكرى ال�سنوية. 

يف حال حتّولت الق�سية اإىل روايٍة عظيمة، من املمكن اأن تن�رش ال�سحيفة افتتاحيًة حولها. لالفتتاحيات الوزن الأكرب يف دوائر ال�سيا�سات 

ومتثل و�سيلًة ناجعة من اأجل نقل الق�سايا اإىل جدول الأعمال اأو حتديد موقف يف جدول اأعمال متغرّي. يبنّي املربع 6 و�سائل لإي�سال 

اأفكارك اإىل الفتتاحية.

املربع 6: اإر�سادات مفيدة للح�سول على افتتاحية

عّود نف�سك على موقف  ال�سحيفة.

حّدد ال�سخ�ش املنا�سب �سمن فريق الفتتاحية واح�سل على الربيد الإلكرتوين.

)الربيد  يتلقاها  اأن  يوّد  وكيف  املعلومات  يتلقى  اأن  يريد  املعني  ال�سخ�ش  كان  اإذا  ما  وا�ساأل  ق�سرية  ر�سالة  يف  موقفك  اإ�رشح 

الإلكرتوين، الهاتف، الجتماع(.

يف حال مل تتلق اأي اإجابة بعد يومني، ات�سل. فباملثابرة حتقق ما تريد.

يف حال مت قبولك، من الأرجح اأن تق�سد املكتب ملناق�سة امل�سائل.

ن على الأ�سئلة ال�سعبة، وعّود نف�سك على موقف الفتتاحية.
ّ
قم بقيادة جل�سة جتريبية اأوًل، متر

ل تتوقع اأكرث من ن�سف �ساعة، واحر�ش على اأن يتمكن اأي �سخ�ش ي�سمعك من �رشح وجهة نظره بب�ساطة.

اإ�ساأل ما الذي يحتاجونه منك.

اأح�رش املواد املكتوبة، واإن كنت قد اأر�سلتها با�ستخدام الربيد الإلكرتوين من قبل. ل تقم ببث اأي مقاطع فيديو.
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اإبعث بر�سالة متابعة تقّدم فيها املزيد من املعلومات.

اأعر�ش اأن تقّدم افتتاحية الراأي اإن مل يعتنقوا موقفك.

امل�سدر: �سالزمان، الف�سل 22، �ش 168 

اأو الزيارات العالية الأهمية ال�سبب الأول الذي قد يدفع مبجموعة التفكري اإىل  لرمبا ت�سّكل املن�سورات، امل�ساريع اجلديدة، والجتماعات 

�سناعة الأخبار من ق�سية �سبق ووردت اأ�ساًل يف ال�سحف. يتوافر بروتوكول معني حول كتابة البيانات ال�سحفية ولكن املن�سورات نف�سها 

قد ت�سبح جديرة باأن تربز يف الأخبار. ي�رشح املربع 7 بع�ش الو�سائل للقيام بذلك.

املربع 7: اإر�سادات مفيدة جلعل التقرير اأو البيان ال�سحفي جديراً بالأخبار

قم باإعداد ملّخ�ش تنفيذي ق�سري يرتاوح عدد �سفحاته بني 3 و10.

اأدرج امللّخ�ش على موقعك الإلكرتوين و�سّمن الرابط يف اأي ن�رشة �سحفية.

يف بيان �سحفي، قم بتغطية بع�ش الوقائع الرئي�سية  اأو الإح�ساءات، فاإن معظم الروايات الإخبارية لي�ست طويلًة. 

ا�ستخدم ر�سومًا بيانيًة وجداول وا�سحًة، وفقرات ق�سرية.

اأربط التقرير بطريقة لالأخبار.

اإذا اأمكن، بنّي تغيرياً يف املعلومات عن العام املا�سي.

اأّلف عناوين غريبة للتوجهات يف النتائج.

الإعالمي جلهات الت�سال  الراأ�سية وا�ستخدم مكتبها  الورقة ذات  اأخبارك على  اأ�سدر  اأكادميية،  يف حال كنت ملتحقًا مبوؤ�س�سة 

بال�سحافة.

اإجعل الأرقام اأكرث اأهميًة من خالل اإقامة املقارنات  اأو جتزئتها اإىل  وحدات ماألوفة.

فّكر يف ن�رش ملّخ�ش ق�سري حول التقرير كافتتاحية لراأي �سيف يف ال�سحيفة.

امل�سدر: �سالزمان 
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21.     ور�ش الكتابة

ور�سة الكتابة هي عبارة عن عملية مكثفة للغاية تهدف اإىل جمع جمموعة من اأ�سحاب ال�ساأن املعنيني – مع خرباء يف الن�رش املكتبي 

لإنتاج اأحد املن�سورات يف مهلة ق�سرية للغاية.

متّثل ور�ش الكتابة و�سيلًة ممتازًة للجمع بني جمموعات خمتلفة )من علماء، ومر�سدين زراعيني، وموظفني يف املنظمات غري احلكومية، 

و�سّناع �سيا�سات، ومزارعني( لكل منها منظور خمتلف حول املو�سوع. ميكن اإنتاج املواد املكتوبة يف مهلة ق�سرية للغاية من قبل اأنا�ٍش 

اأيام قليلة من نهاية ور�سة  اإنتاج مواد جاهزة للطبع �سمن  الكتابة. بالتح�سري املنا�سب، يكون من املمكن  ل وقت لديهم لالإطالة يف 

الكتابة نف�سها. تتيح العملية التعليقات واملراجعات من قبل امل�ساركني الآخرين )على نحٍو �سبيه مبراجعة الأقران يف املوؤمترات(. ل تعترب 

لة. ور�ش الكتابة مفيدًة بالن�سبة اإىل املراجعات الأدبية الطويلة اأو تقدمي املعلومات املف�سّ

�ش للم�ساركني الأفراد. ميكن اأن ي�ساهم موؤلفون عدة يف كل ق�سم من اأق�سام املواد. يجب اأن تق�سم املادة اإىل موا�سيع وتخ�سّ

الر�سم البياين 13: ور�ش الكتابة

لة عن العملية ملحة مف�سّ

التح�صري

قبل ور�سة الكتابة، تعمل جلنة توجيهية على و�سع لئحة باملوا�سيع املحتملة  وتقوم 

املبادئ  با�ستخدام  مو�سوع،  كل  حول  الأوىل  امل�سودات  ل�سياغة  الأ�سخا�ش  بدعوة 

اإىل  معهم  املرجعية  املواد  وخمتلف  امل�سودات  امل�ساركون  يحمل  املتوافرة.  التوجيهية 

ور�سة الكتابة.

امل�صودة الأوىل

خالل ور�سة الكتابة نف�سها، يقّدم كل م�سارك ورقة امل�سودة اخلا�سة به با�ستخدام اأجهزة 

عر�ش ال�سفافية الفوقية لكل �سفحة. كما تقدم ن�سخ عن كل م�سودة اإىل كافة امل�ساركني 

ي�ساعد  العر�ش،  بعد  عليها.  مراجعات  واقــرتاح  امل�سودة  بنقد  يقومون  الذين  الآخرين 

املحرر الكاتب على مراجعة امل�سودة. ميكن للفنان اأن يخطط الر�سوم ملرافقة الن�ش. ومن 

ثم تن�رش امل�سودة التي متت مراجعتها  والعمل الفني حتى ي�سكال م�سودًة ثانية. يف غ�سون 

ذلك، يقّدم م�ساركون اآخرون الأوراق التي عملوا على اإعدادها. ويعمل كل بدوره مع فريق 

من املحررين والفنانني ملراجعة املواد وت�سويرها بالر�سوم.

امل�صودة الثانية

يقدم كل م�سارك م�سودته الثانية املراجعة اإىل املجموعة با�ستخدام اأجهزة عر�ش ال�سفافية الفوقية اأي�سًا. ومرًة بعد، يعمل اجلمهور على 

انتقاد العمل ويقرتح مراجعات عليه. بعد العر�ش، ي�ساعد املحرر )والفنان( يف مراجعة الورقة واإعداد م�سودة ثالثة.

التح�شري

حتديد املوا�سيع

اختيار الأ�سخا�ش

تعيني املوا�سيع

اإعداد اللوج�ستيات

ل
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م
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و

امل�ش�دة 1

التقدمي

النقد

املراجعة

امل�ش�دة 2

التقدمي

النقد

املراجعة

امل�ش�دة 3
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املراجعات النهائية
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امل�صودة الثالثة

مع اقرتاب موعد انتهاء ور�سة الكتابة، تتاح امل�سودة الثالثة اأمام امل�ساركني ليقدموا تعليقاتهم الأخرية ومراجعاتهم عليها.

و�صع اللم�صات الأخرية

ميكن اأن تتم امل�سودة النهائية وتطبع وتوّزع بعد ور�سة الكتابة بقليل. 

مثال مفيد

وال�سحة. وقد  والبيئة  بالزراعة،  تتعلق  اإعالمية حول موا�سيع خمتلفة  الفيليبني حواىل 20 مادة  الريف يف  لتعمري  الدويل  املعهد  اأعّد 

ابتدعت عملية ور�ش الكتابة يف املعهد الدويل لتعمري الريف يف الفيليبني للمرة الأوىل.

�سيعمل م�رشوع ربط الأبحاث بال�سيا�سات ال�سادر عن �سبكة التنمية العاملية يف العامني 2004 و2005 على متويل �سل�سلة من ور�ش 

الكتابة الإقليمية، التي جتمع بني الباحثني، و�سّناع ال�سيا�سات، واملنظمات غري احلكومية، وو�سائل الإعالم ملناق�سة وتوليف التجارب 

الرئي�سية فتت�سّمن حالت مدرو�سة من املناطق، توليفية ومدقق فيها،  النتائج  اأما  امل�ستقاة من عدة حالت مدرو�سة واأبحاث هادفة. 

وا�ستنتاجات امل�ساركني حول العوامل التي تعمل على تعزيز اأو اإ�سعاف التاأثري على ال�سيا�سات الإقليمية.

معلومات اإ�سافية

 www.mamud.com/writeshop.htm :للمحة عامة واأمثلة �ساملة، الرجاء العودة اإىل العنوان

www.iirr.org/ لالطالع على اأمثلة حول املنتجات التي مّت اإعدادها با�ستخدام منهجية ور�ش الكتابة، الرجاء العودة اإىل العنوان

AR2002/publications.htm
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22.     اأربعة اأنواع من رّواد ال�سيا�سات

ا�ستبيان تقييم الذات للباحثني

اللعبة. قّدم  ال�سبكات، املهند�سون، وحمّددو قواعد  الرواة، نا�سجو  ال�سيا�سات:  رّواد  اأنواع من  اأربعة  اإىل  الآداب  ت�سري جتارب احلياة كما 

�ساميون ماك�سويل من معهد التنمية اخلارجية و�سفًا لهذه النماذج الأربعة لريادة ال�سيا�سات، بهدف م�ساعدة الباحثني على حتديد الفئة 

من رواد ال�سيا�سات التي يندرجون �سمنها، بحيث يكون بو�سعهم التعويل على م�سادر القوة لديهم وتطوير مواطن �سعفهم والتح�سني من 

اأثر الأبحاث على ال�سيا�سات.

الرواة

كانت �سهرزاد راويًة من الطراز الأول، بارعًة اإىل اأق�سى احلدود. وقد عر�ست اأن تتزوج ب�سلطان اأمّل به حزن �سديد بعد خيانة زوجته له، 

اأن تقنع ال�سلطان باإبقائها حيًة  اأن ياأمر بقتلها يف �سباح اليوم التايل. جنحت �سهرزاد يف  فراح يتزّوج من امراأٍة خمتلفٍة كل يوم قبل 

ترزق من خالل �رشد الق�س�ش الرائعة على م�سامعه كل م�ساء، وا�ستطاعت اأن حتافظ على روحها ملدًى طويل اإىل حّد اأنها ُوّفقت يف اإجناب 

عدٍد من الأطفال لل�سلطان وعّمرا معًا يف عي�سٍة مديدٍة وهانئة. تتوافر املواد الأدبية بكرثة حول اأهمية �رشد الق�س�ش يف اإحداث التغيري. 

وقد طّور »رو« فكرة �رشد الق�س�ش يف اإطار ال�سيا�سات املتعلقة بالتنمية. واأفاد يف نقا�سه باأّن اإحدى الو�سائل الرئي�سية التي من خاللها 

طة. 
ّ
�سون والبريوقراطيون و�سّناع ال�سيا�سات عن الوقائع املعقدة ويدركونها اإمنا تتمثل يف الروايات اأو ال�سيناريوهات املب�س

ّ
يعرّب املتمر

وتبنّي معظم الأدبيات املتوافرة حول هذا املو�سوع اأّن الق�س�ش ميكن اأن تكون م�سّللًة واأن الروايات املعاك�سة قد حتدث ولكن ل �سك يف 

اأّن للق�س�ش دوراً فاعاًل اإىل حّد بعيد. لي�ش من ال�سعب التفكري يف روايات عظيمة التاأثري قد �ساهمت يف ت�سكيل ال�سيا�سات: »احلفاظ على 

اأ�سعار منا�سبة«، التكّيف الهيكلي، توافق وا�سنطن، مرحلة ما بعد توافق وا�سنطن، التخفيف من الدين من اأجل احلد من الفقر. متثل هذه 

الروايات روايات قوية ت�ساعدنا على اأن نو�سل اإىل �سّناع ال�سيا�سات ماهية امل�سكلة واإمكانية احلل. يحتاج رواد ال�سيا�سات الناجحون 

لأن يعرفوا كيف يكونون رواًة بارعني.

نا�سجو ال�سبكات

غالبًا ما تتم عملية �سناعة ال�سيا�سات و�سط جمتمعات حملية ت�سّم اأ�سخا�سًا يعرفون بع�سهم البع�ش ويتفاعلون مع بع�سهم البع�ش. 

يف حال رغبت يف التاأثري على �سّناع ال�سيا�سات، ل بد لك من اأن تلتحق ب�سبكاتهم. حتدث الرئي�ش ليندون جون�سون عن الوقوف داخل 

اخليمة اأو الوقوف خارجها. يف حال كنت داخل اخليمة، �ستجعل �سوتك م�سموعًا، وتكون قادراً على ممار�سة التاأثري. اأما اإذا كنت خارج 

اخليمة، فلن تفلح يف ذلك. ويقّدم مالكومل غالدويل مثاًل جّيداً عن نا�سج ال�سبكات يف كتابه The Tipping Point يف روايته عن بول 

الليلة انطلق  اأنه يف تلك  اأمريكا يف العام 1775 ليحّث امليلي�سيا على النتفا�ش �سّد الربيطانيني. و�رشح  اأرجاء  ريفري، الذي جال يف 

�سخ�سان يف رحلة. اأولهما بول ريفري وثانيهما ويليام داو�ش. يف جميع القرى التي ق�سدها بول ريفري، انقلبت امليلي�سيا واأحلقت اخل�سائر 

بالربيطانيني، اأما يف القرى التي ق�سدها ويليام داو�ش، فلم يتوّجه اأحد لل�رشاع. ما ال�سبب يف ذلك؟ الإجابة هي اأّن بول ريفري قد بذل 

جهداً لن�سج ال�سبكات يف حني اأن ويليام داو�ش مل يعمل على ذلك اإطالقًا. كان بول ريفري يعمل يف �سناعة البيوتر والف�سة، وكان ع�سواً 

يف جميع اللجان، ويقيم ات�سالت متينة مع اجلميع ويعرف الكثريين وقد حاز ثقتهم. اأما ويليام داو�ش فلم يكن كذلك. اإن الباحثني الذين 

يعتربون �سليعني يف الت�سبيك من الأرجح اأن يوؤثروا على ال�سيا�سات اأكرث من �سواهم.
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املهند�سون

يتاأتى النموذج الثالث من الأدبيات املتعلقة بـ«البريوقراطية على م�ستوى الأفراد« ويت�سّكل من خالل عبارة »ال�سيا�سات هي ما حتققه 

ال�سيا�سات«. قد تتوافر هوة عارمة من حيث التنفيذ بني ما يعتقد ال�سيا�سيون و�سانعو ال�سيا�سات اأنهم يفعلونه وبني ما يجري فعليًا على 

الأر�ش. يحتاج الباحثون لأن يعملوا لي�ش فقط مع �سناع ال�سيا�سات الرفيعي امل�ستوى، بل اأي�سًا مع البريوقراطيني على م�ستوى الأفراد. 

وَمن خري من ميّثل هذه الطريقة يف العمل �سوى اإي�سامبارد كينغدوم برونيل. مع الأ�سف، اأف�سل الروايات عنه م�سكوك يف ن�سبتها اإليه، 

ولكنها متثل املق�سد على نحو رائع. كان برونيل منخرطًا اإىل اأبعد احلدود يف النقا�ش الدائر حينها حول ما اإذا كانت عجالت التجديف اأو 

مروحات الدفع اأكرث فعاليًة وقوًة لتحريك القوارب. من اأجل اختبار هذه النظرية، تقول الرواية )امل�سكوك فيها ل�سوء احلظ(  اأّنه قد عمل على 

د الرواية 
ّ
بناء واحدة من كل نوع وربطهما الواحدة بالأخرى وو�سعهما يف قناة بري�ستول لريى اأيًا منهما �ستدفع اأكرث من الأخرى. جت�س

فكرة اللتزام على الأر�ش ل اجللو�ش يف املخترب فح�سب. ل بد للباحثني اأن ينخرطوا اأكرث فاأكرث يف و�سع اأفكارهم مو�سع اختبار يف حال 

توقعوا من �سناع ال�سيا�سات اللتفات اإىل تو�سياتهم.

حمّددو قواعد اللعبة

ي�سكل »حمّددو قواعد اللعبة« النموذج الرابع والأخري لرّواد ال�سيا�سات يف جمالنا. قد تت�سّمن الأمثلة كاًل من را�سبوتني وماكيافيلي. يتمثل 

اإقناعه. توّفر  الذي ل بد من  الإقناع، والطرف  اإىل  الوقت املنا�سب للمبادرة  ال�سيا�سية، وحتديد  ال�سيا�سة والعملية  النموذج يف فهم  هذا 

 Understanding امل�سادر حول التنظيم والإدارة الكثري من الأدلة والن�سائح حول هذه املقاربة.  وقد اأ�سار ت�سارلز هاندي، يف كتابه

Organizations )1976( اإىل اأّن املرء، واإن رغب يف اإحداث اأي تغيري، يحتاج اأوًل لأن يفكر يف م�سدر قوته. ويحّدد هاندي م�سادر القوة 
هذه على ال�سكل التايل: القوة اجل�سدية، قوة املوارد، قوة املوقع، قوة اخلربة، القوة ال�سخ�سية، والقوة ال�سلبية. ب�سفتنا باحثني، غالبًا ما 

تكون قوة اخلربة فينا عارمًة. يف حال كنت قادراً على اأن تنظر يف عيني الوزير وتخربه اأنه، ومن خالل تطبيق مبادئ نظرية اللعبة على 

امل�سكلة، ي�سبح احلل وا�سحًا فمن املاألوف اأن يرتبك ويقوم مبا تريده منه.

ما هي الفئة التي تندرج �سمنها؟

ي�ستخدم معظم النا�ش هذه الأ�ساليب كافة يف اأوقات خمتلفة، ولي�ش من ال�رشوري اأن تكون خبرياً يف كّل منها. ولكن، يف حال اأفرطت يف 

ا�ستخدام اأي من هذه الأ�ساليب الأربعة اأو مل ت�ستخدم هذا الأ�سلوب باحلّد الكايف، ل بد من اأن تنظر يف اإمكانية اإعادة التوازن لن�ساطاتك اأو 

رمبا اإيجاد �رشيك داخل فريقك ي�ستكمل مهاراتك. عمل �ساميون ماك�سويل على اإعداد ا�ستبيان خا�ش بريادة ال�سيا�سات، متوافر على املوقع 

www.odi.org.uk/Rapid/Tools/Questionnaire.html وميكنك اأن متالأه من اأجل تقدير اأ�ساليب الريادة التي تفرط يف ا�ستخدامها 
اأو ل ت�ستخدمها باحلّد الكايف.
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23.     مرّبع بو�سطن

اأداًة كال�سيكيًة  ال�ست�سارية(  بو�سطن  اخلا�سة مبجموعة  النمو  ال�سوق ومعدل  ر�سميًا مب�سفوفة ح�سة  يعرف  ما  )اأو  بو�سطن  ميّثل مربع 

للتخطيط ال�سرتاتيجي وقد جرى اإعداده يف اأوائل ال�سبعينات من القرن الع�رشين على يد برو�ش هندر�سون. حتّلل ن�سخة الأعمال اخلا�سة 

بامل�سفوفة املنتجات املختلفة وفقًا ملعدلها من منو ال�سوق وح�سة ال�سوق املحققة، عادًة من خالل النظر اإىل اأرقام املبيعات. يف اإطار 

التاأقلم مع التاأثري يف ال�سيا�سات، ت�سبح ح�سة ال�سوق اخلا�سة باملنتج )يف الأعلى( مبثابة درجة التاأثري التي توّلدها فكرة جديدة اأو بحث 

جديد، يف حني اأن منو ال�سوق )عند اجلانب( ميثل املعدل الذي من خالله يكت�سب التاأثري واملعدل )املتنا�سب عادًة( الذي ت�ستهلك املوارد 

على اأ�سا�سه.

قد يكون ملنظمات عديدة اأكرث من م�رشوع موؤثر واحد يف كل مرة، وقد حتتاج اإىل الأخذ يف العتبار كيف تت�سارك املوارد النادرة يف ما 

بينها، وكيف تقّيم قدرة امل�رشوع على التاأثري وما الذي يجب فعله عندما ي�سل امل�رشوع اإىل النهاية الطبيعية لدورة حياته. ويعترب الأمر 

مهمًا ب�سكٍل خا�ش عندما تكون امل�سداقية واملعلومات املتوافرة – وهي من العنا�رش املحورية بالن�سبة اإىل كل م�رشوع موؤثر- نادرًة 

واحلمالت  امل�ساريع  بني  املوارد  وتوزيع  امل�رشوع  حياة  دورة  لتقييم  خا�ش  عمل  اإطار  بو�سطن  مربع  يوّفر  متامًا.  والوقت  املال  مثل 

املختلفة.

لة عن العملية ملحة مف�سّ

اإدارتها. تتمثل اخلطوة  البحث ويعملون على  الذين يوّفرون املوارد مل�ساريع  الأفراد  التحليل �سمن جمموعة ت�سّم  اأن ينّفذ  من الأف�سل 

الأوىل يف التمييز بو�سوح بني امل�سائل املختلفة التي يجري تعزيزها – لرمبا هناك ر�سائل عدة من م�رشوع بحث واحد، اأو م�ساريع بحث 

عديدة وخمتلفة ذات ر�سالة واحدة. تتمثل اخلطوة التالية يف فهم »دورة حياة املنتج« مبراحلها الأربع وحتديد املوقع يف دورة كل من 

»املنتجات« اأو الر�سائل اخلا�سة بالبحث احلايل والتاأثري يف ال�سيا�سات.

الر�سم البياين 14: مربع بو�سطن 

 

امل�سدر: ماأخوذ بت�رّشف عن م�سفوفة ح�سة ال�سوق ومعدل النمو اخلا�سة مبجموعة بو�سطن ال�ست�سارية.
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                                        وعالمة ال�ستفهام

البقرة النقدية / 

ال�سفينة امل�ستقرة

حالة الكالب )الأوراق 

املالية املهملة ذات حجم 

التداول ال�سعيف( / 

جدار القرميد

ح�سة ال�سوق الن�سبية

درجة التاأثري املحققة
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تتوافر اأربع مراحل حمتملة )متثلها الربعيات الأربع للم�سفوفة يف الر�سم البياين رقم 14(:

يف حال كانت الق�سية اأو امل�رشوع جديداً، يكون م�ستوى التاأثري متدنيًا يف البداية، ولكن احلملة تكون مكثفة من حيث املوارد 

والنتيجة غري معروفة. هذه هي »عالمة ال�ستفهام« اأو »الطفل امل�سكلة«.

يف حال كرثت املعلومات املتعلقة بالق�سية بني جمهور ال�سيا�سات، وازدادت درجة التاأثري، يتحول امل�رشوع اإىل »جنم �ساطع«. 

ولكن، من الأرجح اأن يكون تاأمني املوارد كبرياً ومن املحتمل اأن ت�سطر املنظمة اإىل اأن ت�سع �سمعتها وم�سداقيتها على املحك.

يف حال تقدمت الأمور واقتنع معظم اأفراد جمهور ال�سيا�سات بالق�سية، وتدّنت كلفة التوا�سل والت�سبيك والن�رش، تتحول الق�سية اإىل 

ال�سفينة امل�ستقرة لأن القوة الدافعة قد ن�ساأت والتقدم اأ�سبح اأكيداً ول ميكن اأن ي�سرتّد. وتكون احلملة اأو الق�سية قد حققت الفوز. 

)يف لغة املبيعات والت�سويق، هذه هي مرحلة البقرة النقدية(.

يف حال حقق املنتج اأو الق�سية الذروة، وكان اجلمهور اأو ال�سوق يبحثان عن الفكرة ال�سخمة التالية، من الأرجح اأن يكون تاأثري 

امل�رشوع قد تراجع. ما من انتقال يف املواقف بني جمهور ال�سيا�سات ولو اأنه لن ي�ستهلك الكثري من حيث املوارد، اإل اأنه يحّد من 

املوظفني والقدرة. هذا ما ي�سمى بـ«جدار القرميد« )اأو »الكلب » يف الن�سخة التجارية(.

هل من م�رشوع مل يتخّط عالمة ال�ستفهام لأنه مل توؤمن له املوارد الكافية كما ينبغي؟ هل ميكن مل�رشوع بتاأثرٍي عاٍل على اجلمهور اأن يرّبر 

الكلفة العالية؟ هل من م�ساريع متوافرة منذ مدة طويلة وحتّولت اإىل«كالب« ؟ ما هي تكاليف ومنافع املحافظة عليها اأو عدم اإطالقها 

من جديد؟ حتى اأف�سل الأفكار اأو الر�سائل تفقد اأهميتها ولكن اإعادة حتديد العالمة التجارية والتغليف ت�ساعد يف اأغلب الأحيان، كما يدّل 

على ذلك املثال اأدناه.

مثال مفيد

ال�سيا�سة الربيطانية مرحلة »ال�سفينة امل�ستقرة« يف منت�سف  ال�سبعينات، بلغ حزب الو�سط يف  اأوائل  ال�ساطع يف  بعد مرحلة من النجم 

ال�سبعينات ولكن �رشعان ما تبعه »جدار القرميد« يف اأواخر ال�سبعينات مع تدهور ت�سويت احلزب. عند هذه النقطة، اأعيد ابتكار املنتج: 

الإطالق للحزب الدميقراطي الجتماعي اجلديد يف العام 1981 الذي �سهد »عالمة ا�ستفهام« ب�رشعة ارتفعت كطائر الفينيق من الرماد 

املجموعة  تبتكر  اأن  من  بد  ل  التاأثري،  النمو يف  ال�ستمرار يف حتقيق  وبهدف  ثانيًة.  امل�ستقرة  ال�سفينة  اإىل  للو�سول  النجم  اإىل مرحلة 

املوؤثرة املزيد.

معلومات اإ�سافية

www. واملوقع   www.quickmba.com/strategy/matrix/bcg املوقع  على  التفا�سيل  ببع�ش  بو�سطن  مربع  يو�سف 

 themanager.org/Models/BostonBox.htm
كتاب مارك لتيمر )The Campaigning Handbook )www.dsc.org.uk ي�سف كيف ميكن تكييف مربع بو�سطن على تنظيم 

احلمالت

توفر م�سفوفة مكين�سي مزيداً من التح�سني لأفكار مربع بو�سطن الذي يعترب ح�سة ال�سوق ومعدل النمو العاملني الوحيدين اللذين 

يحددان قوة الفكرة اأو البتكار. 

.1

.2

.3

.4
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 24.     اأوراق ال�سيا�سات

اأوراق موجزة لل�سيا�سات  اأجل كتابة  اإعداد �سل�سلة من املبادئ التوجيهية من  عمل املعهد املدين/ اخلا�ش مببادرة احلكم املحلي على 

الفعالة. وميكن تطبيق عدد كبري من العرب امل�ستخل�سة على عملية اإعداد ملخ�سات التقارير، حمتويات ور�ش العمل اأو الن�سخ الإلكرتونية 

ف ورقة ال�سيا�سات على اأنها اأداة توا�سل موجهة نحو امل�سكلة، ونابعة من القيمة م�سّممة للم�ساعدة يف عملية �سنع القرار. 
ّ
للق�سايا. تعر

�سواء كانت ورقة ال�سيا�سات ت�ستهدف اأخ�سائيني اآخرين يف ال�سيا�سة اأو �سناعًا للقرار، يتمثل الهدف من ورقة ال�سيا�سات يف ما يلي:

»توفري حجة �صاملة ومقنعة ترّبر تو�صيات ال�صيا�صات املطروحة يف الورقة، وبالتايل، تفيد كاأداة ل�صنع القرارات ودعوة 

للعمل بالن�صبة اإىل اجلمهور امل�صتهدف.«

املربع 8: الغر�ش من اأوراق ال�سيا�سات

يفرت�ش باأوراق ال�سيا�سات اجليدة اأن:

ل اإحدى م�سائل ال�سيا�سات الطارئة �سمن اإطار عمل ال�سيا�سات احلالية التي ل بد من معاجلتها؛ حتّدد وتف�سّ

و�سع اخلطوط العري�سة للو�سائل املحتملة )بدائل ال�سيا�سات( التي ميكن فيها معاجلة امل�ساألة؛

توفري تقييم للنتائج املحتملة لهذه اخليارات ا�ستناداً اإىل اإطار عمل حمدد من التحاليل والأدّلة ال�سادرة عن اإطار العمل احلايل 

لل�سيا�سات؛

ل )تو�سية لل�سيا�سات( وتوفري حجة قوية لتحديد ال�سبب وراء اعتبار اخليار اأف�سل خيار ممكن. اختيار بديل مف�سّ

امل�سادر: �سياغة اأوراق ال�سيا�سات العامة على نحٍو فعال، دليل مل�ست�ساري ال�سيا�سات يف اأوروبا الو�سطى وال�رشقية اإيوين يونغ وليزا كوين

تعترب ورقة ال�سيا�سات خمتلفًة اإىل حّد بعيد عن ورقة البحث الأكادميي التقليدية، بحيث ل بد من تطبيق ا�ستنتاجات البحث على امل�ساألة 

املطروحة وا�ستخدامها للتناق�ش يف جمموعة حمددة من التو�سيات بهدف معاجلة امل�سكلة. يف الواقع، ي�سري بردا�ش )1996( اإىل اأّن اأحد 

الأخطاء الأكرث �سيوعًا التي يرتكبها �سائغو اأوراق ال�سيا�سات هو حماولة ت�سمني كافة البيانات واملعارف التي يتم اإنتاجها يف عملية 

البحث. اإن اإزالة جميع احتمالت التاأثري املقابل، كما ميكن اأن ي�سهد الإن�سان على ذلك يف درا�سة اأكادميية، مع�سلة مركزية بالن�سبة اإىل 

تطّور جمموعات التفكري.

 )1( اإيجاد ميزان بني عاملني متناف�سني:  اإىل  الكاتب  امل�سكالت ويحتاج  العالقة اخلا�سة مبعاجلة  �سيا�سات ترتكز  اأي ورقة  يف حمور 

اأن  الذي من املمكن  لل�سيا�سات  العمل احلايل  اإطار  ال�سيا�سات املتوافرة يف  اإىل تقدمي و�سف �سامل للم�سكلة ومناق�سة خيارات  احلاجة 

يت�سّمن اأي�سًا نتائج الأبحاث الأولية للكاتب، بحيث يبدو املوقف املحدد موثوقًا به وي�سمح بالتقييم الواعي؛ و)2( احلاجة اإىل تقدمي ذلك 

على نحٍو ل يت�سّمن اإل املعرفة ذات ال�سلة والبيانات الالزمة كدليل من اأجل دعم احلجة.

ولكن الأمر طبعًا يطرح مع�سلًة هامًة:

»اإن فكرة اأوراق ال�صيا�صات كحجة نابعة من القيمة بدًل من قطعة مو�صوعية ل حياة فيها متثل اختالفًا عظيمًا بني ورقة 

ال�صيا�صات والأوراق الأكادميية التقليدية. يف ورقتك، تدعو احلاجة اإىل التو�صية بحلول حملية للم�صاكل الفعلية جلمهور 

ال�صيا�صات  اإليك حتمًا كخبري يف  ال�صارمة، تدعو احلاجة  التحاليل  اإىل  ال�صتناد  ال�صيا�صة. مع  انغما�صًا يف  واأكرث  اأو�صع 

اأن يوؤدي اإىل النتيجة الأف�صل للم�صكلة قيد املناق�صة. بالتايل، يعترب الوجه  من اأجل اتخاذ موقف حول ما ميكن براأيك 

املعياري لعملية التقييم و�صنع القرارات عن�رصاً اأ�صا�صيًا من ورقة ال�صيا�صات.« )يونغ وكوين(

اإنها لق�سية اأ�سا�سية تقرتن بكيفية عمل جمموعات التفكري، وكيف تتخذ مواقف لها بني الأكادميي وتنظيم احلمالت وممار�سة ال�سغط، 

كما متت مناق�سته يف املقدمة.
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25.     الت�سبيك

العالقات  الإعالم، ولكن من خالل  اأو  املن�سورات  والأفكار، ل يف  الأبحاث  نتائج  يتم من خاللها نقل  ال�سبكات عبارة عن و�سيلة  ن�سج 

الب�رشية واملوؤ�س�ساتية. من الوا�سح اأن الأنواع املختلفة من الب�رش يوؤدون اأدواراً خمتلفة يف ن�رش الأفكار؛ كرواد لل�سيا�سات، وكالء للتغيري، 

اأو قادة، اأو كمجموعة متنوعة من جهات الت�سال، املرتجمني، موظفي املبيعات، اأو اخلرباء اأو نا�سجي ال�سبكات.

�سانعي  ومع  البع�ش  بع�سها  مع  اللتزام  ال�سيا�سات  اأبحاث  ملعاهد  خاللها  من  ميكن  وتقنيات  مناذج  اأربعة   )2000( �ستون  يحّدد 

وال�سبكات  الأبحاث  �سعيد  على  التنظيمي،  ال�سعيد  على  الأ�سخا�ش،  بني  املدين:  املجتمع  وموؤ�س�سات  الأعمال،  و�رشكات  ال�سيا�سات، 

الفرتا�سية )املربع 9(.

املربع 9: اأربع و�سائل للت�سبيك

الت�سبيك من �سخ�ٍش اإىل �سخ�ش ل يفرت�ش اأن يوىل عنايًة اأقل. فهو اأ�سا�ش هام غالبًا ما تبنى عليه عالقات تفاعلية بارزة. فالتبادلت 

الفردية من خالل الربيد الإلكرتوين، والجتماعات، والنقا�سات بعد الدوام �سمن جمموعات التفكري وغري ذلك من املوؤمترات ت�ساعد يف بناء 

العالقات ال�سخ�سية. تعترب هذه العالقات �رشوريًة للتوا�سل الفعال والتعاون املثمر يف جمال الأبحاث. من املمكن القول اإن هذا النوع من 

الت�سبيك يوّلد »جماعات غري مرئية« من الباحثني يف جمال ال�سيا�سات.

الت�سبيك التنظيمي هو الوجه العام للعديد من جمموعات التفكري. على �سبيل املثال، يفيد اأ�سلوب الت�سبيك الذي يعتمده املركز الدويل للنمو 

– كمكتب لتبادل املعلومات  – الذي ميلك مكاتب له يف �سان فران�سي�سكو، ونريوبي، ومدينة كيزون، وبوداب�ست والقاهرة  القت�سادي 

بالن�سبة اإىل الأعمال التي تنتجها املئات من جمموعات التفكري التي هي من بني املعاهد الأع�ساء يف 117 دولة. ويزعم املركز اأّن موقعه 

الإلكرتوين هو »املكان املق�سود  لتكوين فكرة حول ما يجري البحث عنه والكتابة حوله من حول العامل من قبل معاهد الأبحاث الرائدة 

يف جمال ال�سيا�سات«، ل �سيما تلك التي تنّمي اهتمامًا باقت�ساد ال�سوق )www.iceg.org(. وتوّفر الن�رشة الإلكرتونية وا�سطًة ميكن من 

خاللها للمعاهد اأن تبقى على اطالع بالأبحاث حول ال�سيا�سات اخلا�سة باملعاهد الأخرى.

ومن اأ�ساليب الت�سبيك الأخرى ما يطلق عليه ا�سم جمموعة التفكري اخلا�سة ب�سبكة البحث. فعو�سًا عن التعامل مع فريق عمل بدوام كامل، 

وبراتب �سهري، يعمل على الأبحاث داخل املركز، تعّد بع�ش جمموعات التفكري الناجحة مبثابة منظمات �سغرية تنجز اأعمالها من خالل 

�سبكة منت�رشة من الباحثني. مثاًل، مركز اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية ومقره يف لندن يعمل من خالل �سبكة من اقت�ساديني منت�رشين 

 خربًة وا�سعًة للمنظمة 
ّ
يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية يتعاقد معهم من اأجل اإنتاج درا�سات حول ال�سيا�سات. ومن فوائد هذا الأ�سلوب اأنه يدر

ويقّل�ش من الرواتب والتكاليف العامة للمحافظة على قدرة البحث داخل املنظمة. ومن الأوجه الأخرى اأي�سًا مفهوم جتاوز جمموعات 

التفكري للحدود عرب الوطنية. فقد انتقلت جمموعات التفكري بعيداً عن املركز واأقامت لها مكاتب فرعية. فعلى �سبيل املثال افتتحت معاهد 

اأمريكية عدة مثل موؤ�س�سة الرتاث، وموؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل، واملعهد املديني، مكاتب لها يف مو�سكو بعد انهيار الحتاد ال�سوفياتي 

من اأجل »ت�سدير« الدميقراطية واإ�سالحات ال�سوق.

د ال�سبكات الفرتا�سية اأ�سلوبًا اإ�سافيًا واأكرث ع�رشيًة للت�سبيك. وقد اأفادت التطورات يف تكنولوجيا املعلومات اأّن ال�سبكات الفرتا�سية 
ّ
جت�س

من جمموعات التفكري قابلة لال�ستدامة. يوّفر موقع )OneWorld )www.oneworld.net اإمكانية الو�سول ال�سهل اإىل عدة جمموعات 

للتفكري على ال�سبكة العنكبوتية. على نحٍو مماثل، اأفادت جمموعة النقا�ش عرب الربيد الإلكرتوين التي امتّدت على اأربعة اأ�سابيع وعقدتها 

ال�سبكة العاملية للتنمية )www.gdnet.org( يف تي�سري التبادل بني معاهد البحث واملجتمع الأو�سع نطاقًا من الباحثني يف جمال التنمية 

�سني يف 37 دولة.
ّ
واملتمر

امل�سدر: �ستون )2000( الت�سبيك 
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26.     هرميات احلاجات اخلا�سة مبجموعات ال�سغط

اأّن الرابط بني ممار�سة ال�سغط وتنظيم احلمالت يردعها عن ال�ستفادة اإىل حّد اأمثل من عالقاتها مع احلكومة.  قد جتد منظمات كثرية 

ولكن، قد تكون اأكرث اأ�سكال ال�سغط اإفادًة تلك التي تتعلق ببناء العالقات مع �سّناع القرار وال�سماح بتدفق املعلومات. ي�سف بوليتيكو هذه 

امل�ستويات يف هرميٍة من احلاجات: احلاجة اإىل املعرفة، احلاجة اإىل الإعالم، واحلاجة اإىل التفاو�ش )املربع 10( وي�سّدد على اأّن ال�سغط 

احلقيقي اإمنا يحدث على امل�ستوى الثالث من التفاو�ش.

املربع 10: هرمية احلاجات اخلا�سة مبجموعات ال�سغط

احلاجة اإىل املعرفة هي املعيار الأهم بالن�سبة اإىل املنظمة وامل�ستوى الأ�سا�سي مل�ساركة احلكومة. من املمكن تلبية هذه احلاجة من خالل 

املراقبة ال�سلبية )من خالل احلر�ش على معرفة كل ما جرى( اأو من خالل التحذير املبكر )من خالل احلر�ش على التعرف م�سبقًا على 

التخطيط لل�سيا�سات اأو الأعمال التي ميكن اأن توؤثر على م�ساحلها(.

اإىل الإعالم تتطلب من املنظمة بناء عالقات الثقة مع امل�سوؤولني احلكوميني بحيث تنمو لديهم الرغبة يف ا�ستخدام املنظمات  احلاجة 

كم�سدر للمعلومات ل�سياغة ال�سيا�سات التمثيلية. ويتطلب الأمر اأن يعرفك �سناع القرار وتعرفهم فيكونون قادرين على �سياغة ال�سيا�سات، 

والنظر والتدقيق فيها وتعديلها وامل�سادقة عليها.

احلاجة اإىل التفاو�س متثل م�ستوًى اأعلى من امل�ساركة. وهي تتطّلب القيام بالتمثيالت لعنا�رش هيئة ال�سلطة حيث تدعو  احلاجة اإىل تغيري 

ال�سيا�سات. وحتّل جمموعة امل�سائل املتعلقة باحلكومة من خالل التفاو�ش، وبدعٍم من التقدميات التي جتمع على نحٍو جيد، ولو اأنه يكون 

من ال�رشوري اأي�سًا للتحالف مع التاأثريات اخلارجية، كالإعالم اأو الراأي العام.

امل�سدر: بوليتيكو )�ش. 6-5(

»اإحداث �سجة« اأو »التزام الهدوء«

ي�سّدد معظم اأع�ساء جمموعات ال�سغط على اأّن فعالية ممار�سة ال�سغط تقوم يف عالقة معاك�سة ملقدار ال�سجيج الذي يحدث. فاإّن الالعبني 

الأكرث جناحًا )بوليتيكو(:

يفهمون احتياجات الأهداف، وامل�ساغل واحل�سا�سيات ويجمعون احلجج على هذا الأ�سا�ش )تطوير املقاربة على نحٍو اأ�سبه بتطوير 

املنتج من اأجل ال�سوق(؛

يفهمون خارطة طريق النظام، كيف يعمل، واأين تتخذ القرارات بالفعل؛

ي�سبحون مع التيار، كلما اأمكن؛

يعملون يف وقٍت مبكر طاملا تكون ال�سيا�سات ل تزال مطواعًة؛

يفهمون احلاجة اإىل اإظهار واإثبات دائرة تقوم على امل�سالح

ميكن الطالع على مزيد من الإر�سادات ملمار�سة ال�سغط على نحٍو فعال يف املربع 11 والرتكيز على اأهمية التخطيط والتح�سري، وبناء 

العالقات الطّيبة والتعامل مع نتائج ممار�سة ال�سغط. 
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املربع 11: اأهم الإر�سادات لأع�ساء جمموعات ال�سغط

التخطيط والتح�صري

القواعد الذهبية ل�سياغة خطة ملمار�سة ال�سغط: ما الق�سية، من يتخذ القرارات، متى نتعامل مع اأهدافنا، كيف نتعامل معها، ملاذا 

يعترب كل حترك اإلزاميًا على نحٍو مو�سوعي؟

يف حالت ال�سغط املفرط، يكون الهدف غري واقعي – اإ�ساأل نف�سك: هل ميكن اأن جنعل من هذا القرتاح اقرتاحًا قاباًل للتطبيق؟

اإطرح دائمًا ال�سوؤال التايل: »ملاذا يفرت�ش بك اأن تعرفني، اأن تتعامل مع هذا الأمر، اأن تقراأ هذا؟« �سع نف�سك يف مكانهم.

قم باأمور اأقل ولكن على نحٍو اأف�سل – فغالبًا ما ميار�ش الكثري من ال�سغط على عدٍد كبري من الأ�سخا�ش من دون عمٍق كثري.

اإن اأي مبلغ تنفقه على البحث ي�ساوي ع�رشة اأ�سعاف ما تنفقه على ال�سغط: اإعرف م�سدر كل بيان اأو ت�رشيح اأو حقيقة تقال، 

ا�ستبق احلجج التي �سيقابلونك بها وتعاط معها يف حينها. ل تتغا�ش عن البيانات غري املقنعة.

اإن بع�ش اأ�سكال الر�سد الربملاين تعترب مفيدًة ولكن ال�ستخبارات العالية اجلودة تعّد اأكرث اأهميًة )اأي احل�سول على وجهات النظر 

حول �سياغة ال�سيا�سات، املعلومات املرجتعة حول التمثيالت، املواقف حيالك /حيال منظمتك(.

بناء العالقات

تاأكد من اأن هناك نقطة لأي برنامج ات�سال – فال يحتمل النظام الكثري من املماطلة.

عند التعاطي مع احلكومة على اأ�سا�ش يومي، قّيم امل�ستوى ال�سحيح لأهمية امل�سوؤول لإقامة عالقتك معه.

ا�ستخدم الأدلة، امل�ست�سارين اأو املبّلغني للم�ساعدة يف حتديد امل�سوؤولني ذوي امل�سالح ال�سبيهة مب�ساحلك.

يف 90% من احلالت يف اململكة املتحدة و70% من حالت الحتاد الأوروبي ل يغرّي الربملان يف �سيء – عليك اأن ت�سّوي ق�سيتك 

مع امل�سوؤولني والوزراء اأوًل. قليلة هي الق�سايا التي تعّد �سيا�سيًة بحق.

الربح واخل�صارة

اإياك اأن تتبّجح بانت�ساراتك.

ل تفاجئ النظام، اأعلم امل�سوؤول قبل اأن تلتقي بالوزراء، اأعلم الباحث قبل اأن تلتقي املتحدثني با�سم املعار�سة وان�سح امل�سوؤولني 

قبل اأي اإعالن يكون ذا �سلة بهم.

ل حت�سل على اأي رف�ش يف �سجلك، من الأف�سل اأن تن�سحب وحتارب جمدداً.

ل ميكن  اإعالن الفوز اإل عند حتقيقه، تتوافر حالت كثرية تكون الأمور قد تغرّيت يف اللحظة الأخرية.

امل�سدر: منقول بت�رّشف عن بوليتيكو، ال�سفحات 316-312
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27.     الو�سول اإىل ا�ستجابة اإيجابية

و�سوحًا  اأكرث  توجيهية  مبادئ  اإىل  التو�سل  اأجل  من  الإن�سانية  الحتياجات  فهم  �سنواٍت طوال يف  هارفرد  مفاو�سات  م�رشوع  اأم�سى 

بالن�سبة اإىل الراغبني يف التو�سل اإىل اتفاق من دون تنازلت. فهم يعتقدون اأنه يف وقٍت يوىل فيه اهتمام اأكرب للمواقف، من املمكن اإيالء 

ن من فر�سك يف حّل مر�ٍش اأكرث بالن�سبة 
ّ
عناية اأقل ملعاجلة خماوف الأحزاب. عند التفاق على ال�سفقات حول املواقف، حتاول اأن حت�س

اإليك من خالل البدء بوجهات نظر متطرفة والتم�سك بها بعناد. ويتحول الأمر اإىل اأ�سبه مبناف�سة حول الإرادة مع تاأكيد املفاو�سني على 

ما �سيقومون به وما لن يقوموا به. كذلك، ل ميّثل التحّلي باللطف اأي اإجابة. يف حال كنت مهتمًا جداً باملحافظة على عالقاتك وتوؤدي 

لعبًة ناعمًة قد تواجه خطر التو�سل اإىل اتفاق ل يخدم احتياجاتك ل �سيما اإذا كان الطرف املقابل يوؤدي لعبًة �سعبًة. اأما البديل املقرتح 

يف الو�سول اإىل ا�ستجابة اإيجابية في�سمل:

ف�سل الأ�سخا�ش عن امل�سكلة؛

الرتكيز على امل�سالح، ل املواقف

ابتكار خيارات للربح املتبادل؛

الت�سديد على ا�ستخدام معايري مو�سوعية.

ت�ستجيب النقطة الأوىل اإىل واقع اأن للب�رش عواطف. فال بد من اأن يرى امل�ساركون اأنف�سهم يعملون جنبًا اإىل جنب، يواجهون امل�سكلة ولكن 

ل بع�سهم البع�ش – فما من �سبب ل مينعهم من التعاطف مع بع�سهم البع�ش عندما يكونون يف ماأزق معني. اإن اتخاذ املواقف يزيد 

الأمور �سوءاً مبا اأّن النا�ش عادًة يربطون بني كربيائهم واملوقف الذي يتخذونه. تعك�ش النقطة الثانية واقع اأن الت�سوية بني املواقف من 

غري املرّجح اأن تو�سل اإىل اتفاق يعنى فعليًا بالحتياجات الب�رشية وامل�سالح التي دفعت بالنا�ش لتخاذ هذه املواقف.

اإن حماولة الو�سول اإىل حل يلبي احتياجات احلزب وم�ساحله يتطّلب مقاربًة اإبداعيًة من الأرجح اأن تتوقف ب�سبب كرثة الأمور العالقة 

اأي �سغط  الربح املتبادل  من دون ممار�سة  التي توفر  الوقت لعر�ش اخليارات  الأف�سل تخ�سي�ش  �ش لل�سغوط. من 
ّ
على املحك والتعر

ل اإىل اتفاق ب�ساأنها. يف نهاية املطاف، ول�سمان اأن اأحداً ل يعرقل الإجراءات من خالل اإظهار عدم العقالنية اأو العناد، من املهم  للتو�سّ

الت�سديد على املعايري املو�سوعية.

حث النا�ش على تبني فكرتك

ت�سّدد املبادئ املذكورة اأعاله على اإدارة العواطف الب�رشية مبعزٍل عن امل�سكلة العملية واإلقاء ال�سوء على حاجة الإن�سان اإىل من ي�سمعه 

ويفهمه ويحرتمه ويقّدر قيمته. كذلك، يلّخ�ش دال كارنيغي 12 مبداأً ذا �سلة يف امل�ساألة الكال�سيكية »كيف تفوز بالأ�سدقاء وتوؤّثر على 

النا�ش« )راجع املربع 12(.

املربع 12: اإثنا ع�رش مبداأً حلث النا�ش على تبني طريقة تفكريك

الطريقة الوحيدة للتعامل على اأف�سل نحو مع حجة ما تتمثل يف تفاديها.

اأظهر احرتامًا لآراء ال�سخ�ش الآخر. اإياك اأن تقول: »اأنت خمطئ«.

اإذا كنت خمطئًا، اإعرتف بالأمر على الفور وب�سكٍل حا�سم.

اإبداأ بطريقة ودودة.

حث ال�سخ�ش الآخر على املوافقة على الفور.

اإ�سمح لل�سخ�ش الآخر باحلديث مطّوًل.

اإ�سمح لل�سخ�ش الآخر باأن ي�سعر اأن الفكرة فكرته.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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حاول ب�سدق اأن ترى الأ�سياء من وجهة نظر الآخر.

كن متعاطفًا مع اأفكار الآخر ورغباته.

اإجنذب اإىل دوافع نبيلة. 

اأ�سف الطابع الدرامي على الأفكار.

اأقم حتديًا.

امل�سدر: كارنيغي )1953، �ش. 7-196(

.8

.9

.10

.11

.12
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28.     املبادئ االأربعة ملمار�سة التاأثري

يف وقٍت ل بد من اأن حتّدد فيه مبادئ الإقناع اأ�سلوب التوا�سل، اإن ال�سخ�ش الذي يتقّدم بالق�سية مهم هو الآخر. ي�سّمي وايلدر هذه املبادئ 

مبا يلي: ال�سغف، املوقف، القوة، والإقناع:

ال�صغف: ل بد من اأن يهتم ال�سخ�ش ب�سكٍل متعّمق بامل�سكلة ويقتنع بقيمة الفكرة اجلديدة؛

املركز: ل بد من اأن يكون قادراً على الو�سول اإىل اأ�سخا�ش مرموقني؛

القوة: يجب اأن يتمتع باملكانة والتاأثري، على الأحزاب كافة؛

الإقناع: يجب اأن يتمتع بامل�سداقية ليوؤخذ على حممل اجلد ويتقدم بالق�سية على نحٍو مقنع.

العامة )راجع احلث على  العمليات املفتوحة لإ�رشاك  اأي�سًا يف  الكوالي�ش، ولكنها مهمة  تعترب هذه املهارات �رشوريًة لل�سغط من وراء 

امل�ساركة العامة(.
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29.     احلث على امل�ساركة العامة

قد ترغب معظم جمموعات التفكري يف اأن ت�سارك يف م�ساورات عامة اأو يف عملية الإ�رشاك. وتوّفر الهيئة الدولية مل�ساركة العامة جمموعًة 

من القيم الأ�سا�سية التي قد ت�سعر اأن هذه العمليات يجب اأن ت�سّكل عالمات مرجعية لنف�سها.

املربع 13: القيم الأ�سا�سية للهيئة الدولية للم�ساركة العامة 

يجب على عملية امل�ساركة العامة اأن:

تت�سّمن الوعد باأن م�ساهمة العامة �سوف توؤّثر على القرار؛

تعرّب عن امل�سالح وتلّبي الحتياجات اخلا�سة بجميع امل�ساركني؛

ت�سعى اإىل م�ساركة املتاأثرين وتي�رّش هذه امل�ساركة؛

ك امل�ساركني يف حتديد كيفية امل�ساركة؛ ت�رشرِ

تزّود امل�ساركني باملعلومات التي يحتاجونها للم�ساركة على نحٍو مفيد؛

تقيم التوا�سل مع امل�ساركني حول كيفية تاأثري م�ساهمتهم على القرار.

امل�سدر: الهيئة الدولية للم�ساركة العامة )امل�ساركة ذات املغزى �ش 16(

امل�سادر

www.interactnetworks.co.uk :و�سبكات اإنرتاآكت www.interactweb.org.uk :اإنرتاآكت

www.makingthenetwork.org و www.partnerships.org.uk املوقع الإلكرتوين لدايفيد ويلكوك�ش

 Brock K.، A. Cornwall and J. Gaventa )2001( Power Knowledge and Political Spaces in the Framing of 

Poverty Policy، Draft report
IDS )2000( Making Change Happen: Advocacy and Citizen Participation 
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30.     التحالفات عند تنظيم احلمالت: اإيجابياتها و�سلبياتها

من ال�سعب ت�سكيل التحالفات والئتالفات وحتقيق ا�ستدامتها وقد تعاين من توقعات غري واقعية حول مدى التوافق يف ما بينها. يبنّي 

اجلدول اأدناه الإيجابيات وال�سلبيات املقرتنة ببناء هذا النوع من ال�رشاكات.

اجلدول 6: التحالفات عند تنظيم احلمالت: اإيجابياتها و�سلبياتها

ال�سلبياتالإيجابيات

توّفر مزيداً من املوارد

تزيد من امل�سداقية والروؤية ال�ساملة

توّفر ال�سالمة يف الأرقام

ع من قاعدة الدعم
ّ
تو�س

توّفر الفر�ش لقادة جدد

توّفر الفر�ش للتعّلم

ع من نطاق عمل كل ع�سو
ّ
تو�س

ت�ساهم يف تعزيز املجتمع املدين

ت�رشف النتباه عن الأعمال الأخرى

توّلد كمية عمل غري مت�ساوية بني اأفراد فريق العمل الأقوى 

والأ�سعف

تتطلب الت�سوية

ت�سبب التوتر ب�سبب عدم توازن القوى

حتّد من مدى الروؤية التنظيمية الفردية

ت�سّكل خطراً على ال�سمعة

New Weave، Ch 17 :امل�سدر

من الإر�سادات املفيدة لبناء التحالفات من اأجل تنظيم احلمالت:

كن وا�سحًا ب�ساأن الق�سية التي يجتمع النا�ش من اأجل ابتكار التغيري ب�ساأنها؛

قم باإعداد معايري الع�سوية والآليات من اأجل اإدراج اأع�ساء جدد؛

عالج ما يجب اأن ينّفذه التحالف وما ل ينّفذه؛

قم باختيار جلنة توجيهية يف حال كانت املجموعة كبريًة؛

اأن�سئ فريق عمل للتخطيط والتن�سيق يف اأن�سطة خمتلفة؛

قّيم التطّور ب�سكٍل دوري وقم بالتغيريات اإن لزم الأمر؛

قم باإعداد مدونة لقواعد ال�سلوك من اأجل التاأكيد على الحرتام املتبادل وامل�سوؤولية.
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للم�صادر واملراجع غري املدرجة يف هذه القائمة، ُيرجى العودة اإىل جدول املوارد اأدناه:



امل�سادر: املنظمات واملواقع االإلكرتونية

)ايف طور الإعداد. يرجى الت�سال بربنامج البحوث وال�سيا�سات يف جمال التنمية لأي عمليات ت�سحيح اأو اإ�سافة مقرتحات.(

عنوان امل�سدر، املادة املن�سورة اأو الأداة/النوعاملنظمة )اأو املوؤلف(

املوؤلف )التاريخ(

املرجع اأو امل�سدر

التعليقات، احلوا�سي

الأكادميية لتطوير 

التعليم

مدخل اإىل املدافعة – دليل تدريبي 

�سارما ر ر 

www.aed.org/LeadershipandDemocracy/ 

insleadpublead.cfm

دليل مفيد موّجه ب�سكٍل خا�ش اإىل جنوب اأفريقيا

معهد املدافعة 

)مع اأوك�سفام اأمريكا(

كوماريان بر�ش

املدافعة من اأجل العدالة الجتماعية: دليل للعمل 

العاملي.

دايفيد كوهني، روزا دي ل فيغا وغابرييل وات�سون 

)2001(

/www.oxfamamerica.org/advocacy_guide 

م�سادر �ساملة عن املدافعة من اأجل اأهداف غري 

ربحية. واأي�سًا بوابة معلومات رئي�سية للم�سادر 

من خالل موقع دليل املدافعة. هذه املادة املن�سورة 

الرئي�سية من اأوك�سفام اأمريكا ومعهد املدافعة توّفر 

اأق�سامًا تعك�ش املدافعة، وتنّمي املهارات الأ�سا�سية 

ودرا�سات احلالة من حول العامل.

Aidsmap عدة اأدوات حول املدافعة، مبا يف ذلكموقع

اأوراق حول عمل املدافعة

www.aidsmap.com/en/docs/D0320EC1- 

06AE-4102-A65B-8CB20220BEB4.

asp#d02b1449-2369-4e28-b57b-

d816f288b042

دليل �سامل قابل للتحميل بالكامل حول التخطيط، 

وحتليل اجلماهري، وتطوير الر�سائل، والعمل مع 

و�سائل الإعالم.

موؤ�س�سة اأمهر�ست هـ. 

وايلدر

كتّيب ال�سغط واملدافعة من اأجل اأهداف غري ربحية: 

ر�سم ال�سيا�سات العامة على امل�ستوى املحلي 

وم�ستوى الوليات

مار�سيا اآفرن )2002(

www.wilder.org 

www.wilder.org/pubs/workshts/pubs_ 

worksheets1.html?261lah

مركز اأبحاث وايلدر ي�سّكل جزءاً من موؤ�س�سة اأمهر�ست 

هـ. وايلدر يف �سان بول، وهو من بني الفرق غري 

الربحية العاملة يف جمال البحوث التطبيقية والتقييم 

يف الوليات املتحدة واملتفانية يف ميدان اخلدمة 

الإن�سانية. ميكنكم زيارة موقع املركز للالطالع على 

التقارير اأو املن�سورات العديدة اأو �رشائها.

موؤ�س�سة خريية اأمريكية تن�رش جمموعًة وا�سعًة من 

الكتّيبات. يوّفر هذا الكتّيب الأدوات وحتميالت اأوراق 

العمل يف حال ا�سرتيتم الدليل.

دليل خا�ش بتنظيم احلمالت منظمة العفو الدولية

1997

http://web.amnesty.org/pages/ 

campaigning-manual-english

دليل �سامل قابل للتحميل بالكامل يت�سّمن اأق�سامًا 

متقنًة حول تقنيات التخطيط، وممار�سة ال�سغط 

والتقييم.
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الت�سالت ال�سرتاتيجية يف الع�رش الرقمي )2001(موؤ�س�سة بنتون

www.benton.org/publibrary/toolkits/ 

stratcommtool.html

اأف�سل املمار�سات والعرب امل�ستخل�سة من املنظمات 

غري الربحية حول الأثر، والنجاحات، والف�سل، 

والن�سال يف ا�ستخدام اأ�سكال الت�سال ال�سرتاتيجية. 

ت�سع هذه العدة قائمًة بالدرو�ش والنماذج القّيمة 

بهدف التعّلم من الأقران والأهداف املرجعية.

ا�سرتاتيجية تنظيم 

احلمالت

الإر�سادات والأدوات

كري�ش روز

www.Campaignstrategy.org 

�سل�سلة من الإر�سادات واملوارد املجانية من قبل 

م�ست�سار رائد يف تنظيم احلمالت، مبا يف ذلك 

12 مبداأً توجيهيًا اأ�سا�سيًا، وكيفية اإجناح حملة 

فا�سلة، واإعداد الر�سائل وحتليل قوى التغيري وو�سع 

ال�سرتاتيجية يف الختبار.

منظمة الرعاية 

CARE
اأدوات ومبادئ توجيهية حول املدافعة – تعزيز 

التغيري يف ال�سيا�سات

�سربي�سمان، �سوفيا واإمييلي بيلتون، 2001

www.careusa.org/getinvolved/advocacy/ 

tools.asp

دليل عام و�سامل حول التخطيط لأعمال املدافعة 

وتنفيذها

مبادرة التوا�سلمبادرة التوا�سل

ن�رشة »درم بيت«

املجموعة الإلكرتونية التوا�سل من اأجل التنمية

 www.comminit.com 

 www.comminit.com/drum_beat.html 
www.comminit.com/commfordevnews. 

html

توفر مبادرة التوا�سل منتدًى لالأفكار والروايات 

كات من اأجل توا�سل فعال حول ق�سايا 
ّ
والتحر

التنمية الدولية

منظمة مراقبة 

ال�رشكات

www.geocities.com/RainForest/ 

canopy/2065/index.html
مقالة حول كيفية تنظيم حملتك اخلا�سة )ا�ستيعدت 

من ربيع عام 1999، الإ�سدار الثامن(.

كة 
ّ
القوى املحر

الثقافية، ال�سرتاتيجية 

والت�سويق

اأ�ساليب القيم

كري�ش روز

www.cultdyn.co.uk/VMPages/index.html 

اإطار عمل ي�ستند اإىل هرمية احلاجات ملا�سلو، لفهم 

كيف يتم حتفيز خمتلف القوى الفاعلة من اأجل 

اإحداث التغيري.

DEMOS املنطق وراء ال�سبكات؛ من يتوىل احلكم يف عامل منظمة

مرتابط؟ تت�سمن:

هيلني ماكارثي، بول ميلر، بول �سكيدمور

2004

www.demos.co.uk/publications/networks 

ف�سول ذات �سلة:

03- نحو نظرية احلكم – كارن �ستيفن�سون

06- ال�سبكات، املعرفة والبتكار – دايفيد هـ.  

          هارغريفز

17 – كلمة اأخرى: ما اأهمية ال�سبكات – مانويل 

          كا�ستلز
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وزارة التنمية 

الدولية، �سعبة التنمية 

الجتماعية

الت�سالت والتنمية: دليل عملي

بورك، اآدم )1999(

www.dfid.gov.uk/Pubs/files/c-d.pdf 

دليل عملي ل�ستخدام و�سائل الت�سالت يف برامج 

التنمية )ت�ساغ مع الأخذ بعني العتبار برامج 

وزارة التنمية الدولية(. اأين تكمن اأهمية التوا�سل؟ 

دليل لتنفيذ برامج التوا�سل من اأجل التنمية. دليل 

ل�ستخدام و�سائل الإعالم )مبا يف ذلك الدراما 

)امل�رشح والإذاعة(، والتلفزيون، والراديو، وتكنولوجيا 

الت�سالت واملعلومات )مبا يف ذلك الإنرتنت، والربيد 

الإلكرتوين(، واملدافعة، والعالقات العامة وال�سبكات.

مديرية التغيري 

الجتماعي

www.dsc.org.uk.ن�رشت اأدلة عدة مفيدة للمنظمات غري احلكومية

امل�ساواة والنمو 

من خالل البحث 

EAGER القت�سادي

www.eagerproject.com م�رشوع بحث �سادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية مع تركيز خا�ش على تغيري ال�سيا�سات. تقرير 

منت�سف املدة من عام 1999 متوافر للتحميل.

هيئة املعلومات 

اخلا�سة بتقييم اأثر 

تنمية امل�ساريع، 

وزارة التنمية الدولية 

EDIAIS

»ما الذي نفعله باملعلومات«: من النتائج العملية 

اإىل التاأثري يف التغيري

التفكري ال�سامل: ا�ستخدام الر�سوم التخطيطية 

لت�ساميم التقييم وحتليل املعلومات«

ليندا مايو

www.enterprise-impact.org.uk/index. 

shtml
www.enterprise-impact.org.uk/ 

informationresources/toolbox/

thinkingitthrough-usingdiagramsinlA.

shtml

تبحث يف ا�ستخدام الر�سوم التخطيطية كالأ�سجار 

ور�سوم تدفق البيانات، وخريطة الإدراك، ور�سوم 

»فني« التخطيطية وتلك اخلا�سة بال�سبكات التي توّفر 

اأداًة مفيدًة للتفكري يف املعلومات وفجوات املعرفة.

Eldis دليل بامل�سادر حول التاأثري يف ال�سيا�ساتمنظمة اإلدي�ش

www.eldis.org/policy/index.htm 

دليل موجز اإىل امل�سادر املتوافرة حاليًا  يف قاعدة 

البيانات اخلا�سة مبنظمة اإلدي�ش يف ما يتعلق 

بالتاأثري يف ال�سيا�سات.

املبادرة امل�سرتكة 

بني الحتاد الأوروبي 

و�سندوق الأمم 

املتحدة لل�سكان من 

اأجل ال�سحة الإجنابية 

UNFPA يف اآ�سيا

التعاطي مع الإعالم: دليل عملي

فان كامنب، ج. )2002(

www.asia-initiative.org/pdfs/media_ 

guide.pdf

دليل اأ�سا�سي يحّدد الأ�سباب والو�سائل املتاحة اأمام 

املنظمات غري احلكومية الأجنبية  للم�ساركة يف 

الإعالم.
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�سبكة فاهامو/مركز 

بحوث التنمية الدولية 

IDRC

الكتابة من اأجل التغيري؛ دليل حول مهارات الكتابة 

الفعالة

باركر اأ؛ ماجني، ف؛ فاهامو/ فاهامو 2002

www.fahamu.org/WFCEng/index.html 

دليل ممتاز للكتابة الفعالة، ي�ستهدف الباحثني، 

ومنظمي احلمالت، والعلماء، وجامعي الأموال، 

بي 
ّ
ومدراء امل�ساريع، والنا�سطني الجتماعيني ومدر

املوؤلفني. يت�سّمن اأمثلة ومتارين عمليًة.

/www.amazoncastle.com/feminismاليوطوبيا الن�سائية

feminism.htm
 جمموعة �ساملة وموّجهة نحو الن�ساء من امل�سادر 

والو�سالت الإلكرتونية اخلا�سة بالنا�سطني

جمموعة فنتون 

لالت�سالت من اأجل 

موؤ�س�سة باكارد

اإ�سغ اإىل هذا الآن – القوانني الت�سعة لت�سالت 

مدافعة ناجحة

www.fenton.com/pages/5_resources/ 

nowhearthis.htm

تقرير جماين يلّخ�ش وجهات نظر 25 »�سخ�سية 

رائدة«، يف احلمالت والت�سالت. ت�سع خطوات تنقل 

املنظمة من التخطيط اإىل حتليل اجلماهري فاإعداد 

امليزانية والقدرة على التحقيق.

حتليل الإطار ال�سرتاتيجيمعهد اأطر العمل

www.frameworksinstitute.org/ 

strategicanalysis/index.shtml

تبحث اأدوات حتليل الإطار ال�سرتاتيجي يف الأفكار 

التي يبنيها اجلمهور حول ق�سية معينة اجتماعية اأو 

�سيا�سية. ما هو حديث العامة حول امل�ساألة؟ وكيف 

يتاأثر هذا احلديث بالطريقة التي يعر�ش فيها الإعالم 

هذه امل�ساألة؟ كيف توؤثر هذه الأطر العامة واخلا�سة 

على خيارات العامة؟ كيف ميكن اإعادة تاأطري م�ساألة 

معينة لتعك�ش طريقة تفكري خمتلفة، تبنّي جمموعًة 

وا�سعًة من اخليارات ال�سيا�سية البديلة؟

اأ�سدقاء الأر�ش - 

ا�سكتلندا

www.foe-scotland.org.uk/pubs/pubs_ 

index.html
�سل�سلة �ساملة من الكتّيبات حول تنظيم احلمالت من 

اأجل البيئة، مبا يف ذلك ما يعنى بالعلوم والعلماء. 

يعطي مثاًل عما تبدو عليه خطط احلمالت والدعم.

�رشكة جمموعات 

امل�ستقبل

www.tfgi.com  تولت اإدارة م�رشوع ال�سيا�سات املمّول من الوكالة

الأمريكية للتنمية الدولية يف الفرتة املمتدة بني 

عامي 1995 و2000، املركز على ال�سحة الإجنابية. 

راجع املدخل حتت عنوان م�ساريع ال�سيا�سات.

�سبكة التنمية العاملية، 

GDN وا�سنطن

عدة اأدوات �سبكة التنمية العاملية: ن�رش الأبحاث على 

الإنرتنت

www.gdnet.org/middle.php?oid=373 

توفر اإر�سادات عامة واقرتاحات عملية للتوا�سل ب�ساأن 

البحث الأكادميي من خالل ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت. 

تنطلق من اأف�سل املمار�سات ل�سرتاتيجيات الإنرتنت 

من عامل املعلومات والتجارة، ل �سيما تلك املختارة 

للم�ساعدة يف الن�رش الإلكرتوين الناجح لأبحاثك.

Gladwell.com النقطة الأوج

مالكومل غالدويل )2000(

www.gladwell.com/tippingpoint/index. 

html

كتاب معروف حول كيفية انت�سار الأفكار الكبرية 

وتغري ال�سلوك.
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وكالة التطوير 

IDeA والتنمية

دليل اإىل التفكري امل�ستقبلي 

www.idea.gov.uk/knowledge 

توجيهات حول حت�سني امل�ساركة العامة يف احلكم 

املحلي

 www.idea.gov.uk/knowledge ومن ثم اإبحث 

odpm_locgov_pdf_023830 عن

جمموعة من الأوراق التي تفيد كدليل وتت�سّمن 

مدخاًل اإىل التاأ�سي�ش للم�ستقبل، واأدوات الإبداع، 

والتخطيط لل�سيناريوهات، والتفكري الإبداعي 

التنظيمي. ت�ساعد هذه الأدوات كافة املنظمة على 

التفكري باإبداع حول خيارات ال�سيا�سات امل�ستقبلية 

واحللول املتوافرة لها.

ترّكز وثيقة »التوجيه« على امل�ساركة العامة التي 

حتّفزها ال�سلطات املحلية وتكون لها جمموعة حمددة 

من الروابط اإىل مزيد من امل�سادر.

املركز الدويل لبحوث 

IDRC التنمية

احلالت، املفاهيم، والروابط: تاأثري البحوث على 

ال�سيا�سات العامة

http://web.idrc.ca/en/ev-26606-201-1- 

DO_TOPIC.html

نقا�ش مفيد حول الأطر العملية لفهم روابط ال�سيا�سات 

البحثية. وكذلك، بحث ق�سري ومثري لالهتمام 

)2003( بقلم كارول وي�ش، من جامعة هارفرد، 

يلّخ�ش ال�ستنتاجات.

معهد درا�سات التنمية 

IDS
مركز الأبحاث حول التنمية

www.ids.ac.uk/ids/particip/information/ 

index.html

اإن جمموعة امل�ساركة يف معهد درا�سات التنمية 

عبارة عن مركز متخ�س�ش بالأبحاث واملوارد 

لالخت�سا�سيني يف امل�ساركة يف التنمية.

معهد الت�سالت 

IGC العاملية

اإر�سادات مفيدة حول املدافعة للمنظمات غري 

الربحية

مايكل �ستاين

www.igc.acp.org/html/advocacy.html 

يقّدم معهد الت�سالت العاملية هذه الروابط اإىل 

امل�سادر الإلكرتونية كجزء من التزامنا مب�ساعدة 

املنظمات غري الربحية يف العمل على حمالت املدافعة 

لال�ستفادة اإىل احلد الأمثل من الإنرتنت اليوم.

ميكن اأي�سًا الطالع على ق�سم خا�ش حول موارد 

الدعم العام للمنظمات غري الربحية على الإنرتنت، 

مع الرتكيز على ح�سن ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين 

بفعالية، وجمع الأموال عرب الإنرتنت، والعمل مع 

مزودي خدمات التطبيقات والقيام باأعمال التوعية 

عرب الإنرتنت.

املعهد الدويل للبيئة 

IIED  والتنمية

اأدوات القوة – اأدوات للعمل على ال�سيا�سات 

واملوؤ�س�سات

جامي�ش مايرز

www.policy-powertools.org 

جمموعة من الأدوات حول حتليل القوة، ت�ستند اإىل 

اخلربة يف جمال احلراجة، مبا يف ذلك:

حتليل قوة �ساحب امل�سلحة

تطبيق املفاهيم على ال�سيا�سات واملوؤ�س�سات، ر�سم 

خرائط بتاأثري اأ�سحاب امل�سالح، الهرم

 www.interactweb.org.uk/welcome.htm�سبكات اإنرت اآكت

www.interactnetworks.co.uk 

�سل�سلة من امل�سادر واحلالت املدرو�سة حول 

امل�ساركة واإ�رشاك املجتمع املحلي يف قرارات 

ال�سيا�سات
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الحتاد الدويل لتنظيم 

IPPF  الأ�رشة

دليل للمدافعة عن ال�سحة واحلقوق اجلن�سية 

والإجنابية

www.ippf.org/pubs/advocacyguide 

دليل مفيد حول املدافعة

املركز الدويل 

للمنظمات غير 

احلكومية يف جمال 

التدريب والبحث 

)اإنتراك(

INTRAC 

املدافعة والتاأثري على ال�سيا�سات

 www.intrac.org 

ريك جامي�ش

ما اأ�سباب فعالية ائتالفات املنظمات الأهلية؟ 

ا�ستخال�ش العرب من مالوي )�سل�سلة اأبحاث متفرقة، 

البحث رقم 38(

التدريب على اآليات املدافعة والتاأثري على ال�سيا�سات

تتوافر لدى املركز من�سورات متعددة حول ت�سكيل 

الئتالفات بني املنظمات الأهلية.

منظمة »اآيبا�ش« 

IPAS
جامعة تورنتو

دليل حول نظام حقوق الإن�سان يف اأفريقيا: النهو�ش 

بال�سحة اجلن�سية والإجنابية

www.ipas.org/english/publications/ 

international_health_policies.asp

�سدر هذا الدليل لإطالع جمموع املنا�رشين على 

النظام الإقليمي حلقوق الإن�سان، وعلى الهيئة التي 

اأ�سدرته، اأي املفو�سية الأوروبية حلقوق الإن�سان 

وال�سعوب، النا�سئة بدافع تعزيز وحماية ال�سحة 

اجلن�سية والإجنابية.

مدر�سة جون ماك نات 

للعمل الجتماعي، 

كلية بو�سطن،

جامعة ما�سات�سو�ست�ش

املدافعة عرب الو�سائل الإلكرتونية

جون ماك نات

www.geocities.com/john_g_mcnutt/ 

electron.htm

ملحة عامة عن اآليات املدافعة وتنظيم احلمالت عرب 

الإنرتنت

الإطار »اأ« للمدافعةجامعة جونز هابكونز

 www.jhuccp.org/pr/advocacy 

الت�سويق

لوري جري�سلي، ومايكل بوكو

/www.jhu.edu/~ccss/pubs/books
www.jhu.edu/~tsp/publicat.htm 

ملحة موجزة عن عملية املدافعة، من حيث التحليل، 

وال�سرتاتيجية، واحل�سد، والتحرك، والتقييم بغر�ش 

ال�ستمرارية

ل تكتفي املنظمات غري الربحية بتقدمي منتجات 

وخدمات، اإمنا تعر�ش اأفكاراً واأراء مبتكرة، لها قيمتها 

وثقلها. يجب اأن تعك�ش ا�سرتاتيجياتها الت�سويقية، 

ال�سبيهة بال�سرتاتيجيات التي تنتهجها ال�رشكات 

الربحية، مهمة املنظمة والقيم التي توّجه ن�ساطاتها. 

وهذا الدليل يتطرق حتديداً اإىل هذه امل�سائل.

موؤ�س�سة جوزيف 

راونرتي وديفيد 

ويلكوك�ش

دليلك اإىل امل�ساركة الفّعالة

ديفيد ويلكوك�ش )1994(

www.partnerships.org.uk/guide/index. 

htm

دليل �سامل حول امل�ساركة والنخراط يف العمل 

املدين، ميكن تنزيله من الإنرتنت عرب الو�سلة 

الإلكرتونية امل�سار اإليها.
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منظمة »ج�ست 

اأ�سو�سيت�ش«

Just Associates 

ل، فينيكالزن وف. ميلر )2002( ن�سيج جديد من 

اأ�سحاب النفوذ والأ�سخا�ش والعمل ال�سيا�سي: دليل 

العمل من اأجل املدافعة وامل�ساركة املدنية.

واإحداث التغيري: املدافعة وامل�ساركة املدنية

www.justassociates.org/index.htm
www.justassociates.org/ActionGuide.htm

www.justassociates.org/

MakingChangeReport.pdf
www.justassociates.org/

PoliticsofKnowledgeinAdvocacy.doc
www.justassociates.org/

TipsforPlanningAdvocacy.doc
www.justassociates.org/ 

toolsforanalyzingpower.doc

دليل ممتاز، موّجه اإىل املنظمات غري احلكومية 

ال�سغرية، والنا�سطة يف جمال املدافعة، يف الدول 

النامية، مزوداً بكثري من الأدوات واجلداول البيانية 

والأطر العامة. ُيتاح للم�ستخدمني تنزيل ثالثة ف�سول 

منه ب�سورة جمانية. تن�رش هذه املنظمة اأي�سًا تقريراً 

عن موؤمتر العام 2001، اإىل جانب اأدوات اإلكرتونية 

حول العمل ال�سيا�سي  و�سبل املدافعة، ون�سائح لإعداد 

خطط املدافعة، واأدوات لتحليل مواقع النفوذ. 

و�سائل الت�سال الت�سويقية�سفحة كوغان

ب. ر. �سميث، وتايلور

www.kogan-page.co.uk/smithtaylor/ 

contents.htm

ن�ش مفيد و�سهل الفهم حول ا�سرتاتيجية الت�سويق.

مبادرة اإ�سالح 

احلكومات املحلية 

وقطاع اخلدمة العامة 

)LGI( واملعهد امُلُدين

اإدارة �سوؤون جمموعات التفكري: توجيهات عملية 

للمنظمات النا�سجة 2002

/http://lgi.osi.hu
http://lgi.osi.hu/publications_datasheet. 

php?id=121

ع للغاية، يتوّجه اإىل مدراء جمموعات 
ّ
دليل مو�س

التفكري، ويت�سّمن ف�ساًل حول و�سائل الت�سال.

مبادرة اإ�سالح 

احلكومات املحلية 

والقطاع العام

اإعداد ورقة لل�سيا�سات العامة الفعالة: دليل موّجه 

اإىل امل�ست�سارين يف �سوؤون ال�سيا�سة، يف دول اأوروبا 

الو�سطى وال�رشقية

اأيوين يونغ وليزا كوين )2002(

http://lgi.osi.hu
http://lgi.osi.hu/publications_datasheet. 

php?id=112

دليل عملي موّجه خ�سي�سًا اإىل جمموعات التفكري.

�سبكة »لوغولينك«

Logolink 

مبادرة للتوعية حول امل�ساركة املدنية واحلكم 

املحلي

www.ids.ac.uk/logolink/resources/index. 

htm

�سبكة عاملية ت�سّم عدداً من اأ�سحاب الخت�سا�ش 

يف منظمات املجتمع املدين، وموؤ�س�سات البحوث، 

واحلكومات، العاملة على تر�سيخ دعائم الدميقراطية، 

من خالل تعزيز م�ساركة املواطنني يف اإدارة احلكم 

املحلي. تتوافر عدة تقارير وو�سالت تقود اإىل مراكز 

املوارد الإقليمية.
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اأدوات التعليم لدى معلم مناهج الت�سويقمعّلم  مناهج الت�سويق

www.marketingteacher.com 

م�سدر مفيد للغاية، يتحدث عن اأدوات اأ�سا�سية 

ل�سرتاتيجية الت�سويق. ي�سمل »متجر الدرو�ش« 

املجانية فيه اأداتني رئي�سيتني، وهما م�سفوفتا 

جمموعة بو�سطن واأن�سوف. مبقدور امل�ستخدم اأي�سًا اأن 

ي�سجل ا�سمه للح�سول على الن�رشة الدورية املجانية.

جامعة ولية 

مي�سيغان

دليل ال�سيا�سات العامة يف مي�سيغان:

دليل حول كيفية ممار�سة ال�سغط، موّجه اإىل 

املنظمات غري الربحية اخلا�سعة لأحكام املادة 

501 )ج( )3(

www.mnaonline.org/pdf/ 

PublicPolicyHandbookTEXT.pdf

تنزيل جماين، مرفقًا بن�سائح مفيدة موّجهة مبعظمها 

اإىل املنظمات غري احلكومية الأمريكية. 

موقع الأدوات الذهنيةموقع الأدوات الذهنية

www.mindtools.com/index.html 
يعدد عدة اأدوات لإدارة وتخطيط عملية �سنع القرار، 

كتحليل القوى امليدانية، والتحليل الرباعي، ومرّبع 

بو�سطن حتت عناوين الأدوات املبتكرة العملية، 

ومعاجلة امل�ساكل، واتخاذ القرارات، واإعداد واإدارة 

امل�رشوع، ومهارات التوا�سل.

�رشكة »ميكوتيد«

Mycoted 

لتقنيات مبتكرة 

www.mycoted.com/creativity/techniques/ 

index.php

م�سدر �سخم ي�سم اأكرث من 100 اأداة للتفكري 

والتخطيط حلل امل�ساكل بو�سائل اأ�سد ابتكاراً. ينطبق 

عدد كبري منها على م�ساكل ال�سيا�سات املحرّية. 

�سبكة  »وان وورلد«

Oneworld Net 

خمزن الأدوات الإعالمية

www.greenmediatoolshed.org/toolstour/ 

index.html

يت�سّمن الدليل اأمثلة عن ا�سرتاتيجيات ناجحة للعمل 

النا�سط، اإىل جانب جمموعة �سغرية، اإمنا متنامية، 

من اأدلة احلمالت، والكتّيبات، واأدوات التخطيط 

املوّجهة اإىل املجتمع املدين يف الدول النامية. 

تتكّون املجموعة امل�ستهدفة من باحثني واأ�سحاب 

اخت�سا�ش، ل �سيما يف مناطق اجلنوب.

منظمة »اأوك�سفام«، 

فرع الوليات املتحدة

الت�سبيك من اأجل تغيري ال�سيا�سات: دليل تدريبي 

للمدافعة

www.oxfamamerica.org 

تن�رش اأدلة تدريبية للمدافعة، ت�سمل موا�سيعها بناء 

ال�سبكات، وحتليل عملية اإعداد ال�سيا�سات واإدراة 

احلمالت. 

منظمة »اأوك�سفام«، 

فرع اململكة املتحدة

www.oxfam.org.uk .دليل املدافعة حول ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر

www.policyproject.comم�رشوع ال�سيا�سات
/www.cedpa.org/content/general 

 /detail/741

مّولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية م�رشوعًا 

للتاأثري على بيئة ال�سيا�سات املتعلقة بال�سحة 

الإجنابية يف 50 دولة. كما اأ�سدرت دليل الت�سبيك من 

اأجل تغيري ال�سيا�سات: دليل تدريبي للمدافعة، متوافر 

 )CEDPA( لدى مركز التنمية والأن�سطة ال�سكانية
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�سبكة الأ�سوات 

 Protest  الحتجاجية

Net

دليل النا�سط

http://protest.net/activists_handbook 

متوافر عرب الإنرتنت، مرفقًا بن�سائح حول الئتالفات 

والإعالم.

مكتب الدعايات 

الإذاعية

www.rab.co.uk  موقع يقدم معلومات �ساملة عن اأ�سكال التوا�سل عرب

الإذاعة.

�سبكة العمل من 

اأجل حماية الغابات 

املطرية

ُعدة عمل النا�سط – ا�سرتاتيجية احلملة 101

http://ran.org/act/activist_toolkit/ 

/campaign_strategy_101

ملخ�ش مفيد عن اأهمية تنظيم حملة للتاأثري على 

ال�سيا�سات، واخلطوات التي تواكبها.

»اإغالق الدائرة«، بدءاً بقيا�ش تغيري ال�سيا�سات �سندوق اإنقاذ الطفولة

و�سوًل اإىل تقييم ال�سيا�سات يف م�سمار التطبيق

فريق احلوار حول �سوؤون التنمية

www.savethechildren.org.uk/scuk_cache/

_scuk/cache/cmsattach/20_Closing
the_Circle.pdf

مراجعة لآلية تقييم النتائج النا�سئة عن جهود 

املدافعة، مبا يف ذلك البحث يف جمالت تعلم 

املنظمة وح�سيلة القدرات على املدى البعيد، وكذلك 

اأهداف تغيري ال�سيا�سات على املدى املنظور.

دانييل �ساندلرعلم التوا�سل اللغوي

www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/

semiotic.html
www.semiotic.co.uk 

توّفر املوارد معلومات عامة عن فن »علم التوا�سل 

اللغوي« )املتطور(: للك�سف عن الر�سائل الأ�سا�سية 

التي تنطوي عليها ال�سور والن�ش.

جامعة �ستانفورد

روبرت هورن

معهد تبادل 

املعلومات

ر�سم خارطة املعارف

 www.stanford.edu/~rhorn )for an
overview، see

www.stanford.edu/~rhorn/a/recent/ 

)spchKnwldgPACKARD.pdf

ت�سّكل خارطة املعارف )املوازية خلارطة امل�ساكل( 

مورداً للتداول يف الق�سايا اأو امل�ساكل. ت�سمح هذه 

الأداة لأع�ساء املجموعة اأن يعر�سوا املعارف التي 

يت�ساركون بها، مو�سحني العالقات بني خمتلف 

العوامل، والقوى، والقطاعات، و�سواها من الأطراف 

املعنية بامل�سكلة املو�سوعة قيد الدر�ش.

tutor2u موقعtutor2u 

www.tutor2u.net
www.tutor2u.net/revision_notes_

marketing.asp
www.tutor2u.net/revision_notes_strategy. 

asp

موارد جمانية تت�سّمن اأبوابًا مف�سلة عن 

ال�سرتاتيجية والت�سويق اأي�سًا.

كلية لندن اجلامعية 

 ،)UCL(

وحدة التخطيط 

)DPU( التنموي

امل�ساركة، وبناء العالقات، والتغيري الديناميكي: 

تفكري جديد حول تقييم عمل ال�سبكات الدولية

و�سائل لتقييم ال�سبكات ور�سدها

م. ت�سور�ش؛ م. بيتال؛ ك. اأرم�سرتونغ؛ ب. فرناندو؛ 

ه. غولد؛ �ش. جو�ش؛ م. مارواحا ديدرت�ش؛ اأ. دو ل 

توريه؛ �ش. فوهيه )2003(

www.ucl.ac.uk/dpu/publications/ 

working%20papers%20pdf/WP121.pdf

يتناول هذا امل�سدر كيفية تفعيل اآليات التقييم 

والر�سد بالن�سبة اإىل ال�سبكات، وتعزيز فائدتها. 

ترتافق هذه اخلطوة بتحليل مقومات ال�سبكات، 

وماهية العمل �سمن �سفوفها، وما ي�ساهم يف 

متا�سكها، وما ي�سّهل عملها. 
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الإحاطة باخليال ال�سيا�سي؛ جمموعات التفكري جامعة وارويك

وعملية �سنع ال�سيا�سات

ديان �ستون )1996(

www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/staff/

 stone/publications/capturingthepoli
/mag

رغم م�سي اأكرث من ع�رش �سنوات على �سدور هذا 

املقال، ل يزال يوّفر معلومات مفيدة عن جمموعات 

التفكري وعملية �سنع ال�سيا�سات.

املعهد امُلُدين

)مركز للمنظمات غري 

الربحية واملوؤ�س�سات 

اخلريية(

مبادرة البحوث حول جهود املدافعة لدى املنظمات 

غري الربحية

www.urban.org/advocacyresearch/index. 

html

بحوث عامة، و�سل�سلة ندوات، اإ�سافة اإىل بع�ش 

املراجع حول الئتالفات والقوانني املتعلقة باأعمال 

املدافعة �سمن قطاع املنظمات غري الربحية. 

الوكالة الأمريكية 

للتنمية الدولية 

)USAID(، وا�سنطن 

العا�سمة

اإحداث فرق يف ال�سيا�سات والربامج: دليل للباحثني

ر. و. بورتر و�ش. براي�سور جونز )1997(

www.dec.org/pdf_docs/PNACB080.pdf 

دليل موجز موّجه اإىل الباحثني الذين ي�سعون اإىل 

التاأثري على ال�سيا�سات وقرارات الربامج. ويتوّجه 

حتديداً اإىل الباحثني املرتبطني بدوائر حكومية، 

واملتواجدين �سمن موؤ�س�سات اأكادميية، وكذلك 

العاملني ب�سفة م�ست�سارين يف القطاع اخلا�ش. 

النا�سط الإلكرتوين  

 Virtual Activist
2.0

جمموعة مواد تدريبية حول النا�سط الإلكرتوين 

الفرتا�سي

اأودري كراو�ش، ومايكل �ستاين، وجودي كالرك، 

وترييزا ت�سني، وجا�سمني يل، وجو�س�ش داميون، 

وجنيفر كاناو�ش، وجيل هري�سمن

www.netaction.org/training 

مواد تدريبية ت�ساعد املنظمات غري الربحية على 

ال�ستفادة اإىل اأق�سى حّد من الإنرتنت لأغرا�ش 

ع 
ّ
املدافعة، والعمل النا�سط، وتنظيم احلمالت. فيتو�س

يف الر�سائل الإلكرتونية ولوائح الربيد الإلكرتوين 

و�سبل املدافعة، وتطوير مفهوم الع�سوية، وجمع 

التربعات.

مركز املياه، 

والهند�سة، والتنمية  

)WEDC(

جامعة لوبورو

ن�رش الأبحاث

د. �سايويل واأ. كوتون )1999(

www.lboro.ac.uk/departments/cv/wedc/ 

publications/snstw/snstw.pdf
�سبل الن�رش وموؤ�رشات التاأثري على التنمية: مراجعة املواد 

املطبوعة 

مركز املياه والهند�سة والتنمية )2000(

www.lboro.ac.uk/departments/cv/wedc/ 

projects/stw/lr6.pdf

مبادئ توجيهية عملية ل�سرتاتيجيات ن�رش الأبحاث.

و�سائل ات�سال ا�سرتاتيجية لأغرا�ش امل�ساريع البنك الدويل

َرق العمل الإمنائية: دليل لقادة فرِ

�سي�سيليا كابانيريو فرزو�سا

www.worldbank.org/

developmentcommunications/

Publications/toolkitweb_ jan2004.pdf

دليل لتنفيذ ن�ساطات التوا�سل حول امل�ساريع 

املعنية بال�سكان، وال�سحة، والتغذية. يراجع هذا 

الدليل مبادئ التوا�سل الأ�سا�سية الآيلة اإىل تغيري 

ال�سلوكيات.
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