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مستوحى من

(2009) Nesta ورقة عمل النماذج القائمة على األدلة، في حزمة أدوات المشروع المبتَكر

أريد أن
 أتطّلع إلى المستقبل
من خالل تحديد
نتائج عملي  

   }
مستوى المشاركةالتخطيط القائم على األدلة

 تتطلّب هذه األداة التحاور مع الزمالء. قم 
 بتخصيص بعض الوقت للتفاعل والتعاون بين األفراد

على مدى يوم أو نحو ذلك.

20



0 2

التبديلالتطوير 

وضع الحدود إعادة االستخدام
ابدأ
هنا

 ماهو الذي ترغب بتحقيقه؟ إن أداة التخطيط القائم على األدلة هي وسيلة سريعة
 للمساعدة في توضيح عملك وتطوير ما تحاول تحقيقه. فهي توفر لك طريقة
 سهلة لتحديد عملك وتبادله مع اآلخرين، باإلضافة إلى االفتراضات واألدلة التي
 يستند إليها عملك. يساعدك التخطيط القائم على األدلة في إعداد دراسة قائمة
 على األدلة في ما يتعلق باألثر الذي ترغب بتحقيقه، وذلك من خالل تشجيعك على
 التفكير بطريقة غير محدودة في أثر عملك على المستفيدين المستهدفين،

والمجتمع والمؤسسات األخرى.

 توفر أداة التخطيط القائم على األدلة طريقة منظمة الكتشاف أو التنبؤ بأثر
 األنشطة التي تقوم بها حاليا على المستقبل. ومن شأن ذلك أن يساعدك في
 التفكير في تلك األنشطة التي قد ترغب بتغييرها أو اإلبقاء عليها في المستقبل.
 وتساعد هذه األداة أيضًا في تسليط الضوء في مراحل مبكرة على أي مشاكل

محتملة أو أخطاء من السهل الوقوع فيها. 

كيفية استعمالها?

الهدف الرئيسي
لعملك أو 

مؤسستك 

 ابدأ بكتابة الهدف الرئيسي للمابدرة التي تعمل على تنفيذها أو الجهة التي
 تعمل على تنفيذها أو الجهة التي تعمل لديها في وسط ورقة العمل أو النموذج

أو االستمارة

 انظر إلى الجوانب الرئيسية من زوايا مختلفة، مع أخذ التالي بعين االعتبار عند
ملء المربعات األربعة:

• العالم بشكل عام. (وّسع حدود أفكارك قدر المستطاع)
 • مجال عملك أو اهتماماتك الشخصية. (على سبيل المثال: أثرها المحتمل

على الممارسات الحالية)
• المستفيدون من عملك (ما هي الفوائد التي تعود عليهم من عملك؟)

• نفسك. (ما هي اآلثار المحتملة على عملك/ حياتك؟)

 ما هو هذا
 النشاط ولماذا

 ينبغي أن أقوم
به؟

(EVIDENCE PLANNING) التخطيط القائم على األدلة
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التطوير
ما هي القيم المضافة  التي يوفرها  هذا الهدف؟

التبديل
ما هي األشياء التي يدعوك الهدف إلى استبعادها أو التخلص منها؟

وضع الحدود
ما هي اآلثار السلبية التي قد تنتج من األفراط والمبالغة في تطبيق الهدف؟

إعادة االستخدام
ما هي الممارسات أو اإلستراجيات التي يتركز عليها هذا الهدف؟

الهدف الرئيسي
من المبادرة أو جهة العمل 

أريد أن أتطلع إلى المستقبل 
التخطيط القائم على األدلةمن خالل تحديد نتائج عملي
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