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الملخص التنفيذي. 1
:هنفسيطرحالذيالسؤاللكنالمجتمعات،رفاهيةلتحسينسنويا  الملياراتمئاتُتنفق

العائدكانوكم.التنميةمؤشراتوعلىالمستفيدينحياةعلىتحققالذياألثرما
عملياتمنمهمةعمليةهياألثروقياسمتابعةعمليةاالستثمار؟علىاالجتماعي

علىيرنسكناإذامامعرفةنستطيعلنللنتائجوقياسمتابعةبال.المجتمعياألثرإدارة
عنستطيلنالعوائدحسابوبدون.تدخالتنامنالمرجولألثرالُمحّققالصحيحالطريق
التحسينفرصتحديدنستطيعلنأنناذلكمنواألهم.تدخالتنامنالجدوىمعرفة

علىةمبنيعمليةمنهجيةالمستندهذايعرض.أثرا  أعظملتصبحتدخالتنافيوالتطوير
عملواقعمنتوضيحيبمثالُمعّززةاألثر،قياسفيالممارساتوأفضلالنظرياتأهم
اإلطاربوضعتبدأفرعيةخطوة12وأساسيةمراحل4منالمنهجيةتتكون.أثُرنافريق

.والتحسينللتعلمالقياسنتائجبتبليغوتنتهيلألثرالنظري

إدارة األثر المجتمعي

1.
اكتشاف

فرص
التأثير

2.
تصميم
وتنفيذ
مبادرات
التأثير

3.
متابعة
وقياس
التأثير

قياس األثر والعائد االجتماعي على االستثمار

مراجعة المستهدفات. 1التأطير.أ
تحديد األثر المرجو. 2
رسم نظرية التغيير. 3

بناء مؤشرات التأثير. 1التصميم.ب
تصميم الدراسة والعينات. 2
تطوير أدوات المقاييس. 3

جمع البيانات. 1القياس.ج
ائجتحليل التغييرات في النت. 2
رحساب العائد على االستثما. 3

أتمتة نظام القياس. 1األتمتة.د
اطالق لوحة عدادات األثر. 2

مناقشة النتائج. 4
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مقدمة. 2
والمجتمعيالخيرياالنفاقحجمفيالدولاعلىمنالسعوديةالعربيةالمملكةُتعد

جهةألف113منألكثرموطنا  فهي.االجماليالمحليالناتجمنكنسبةوالتنموي
ريالمليار7.6يقاربماوتنفقريالمليار232عنيقلالبماأصولهاقيمةُتقدروقفية
التنميةمؤشراتبعضفيتأخرالسخيالعطاءهذاُيقابلاألسفومعلكن.سنويا  

.يئةالبوحمايةاألسروتخطيطوإدارةالوقائيةوالصحةللشبابالمهنيالنموكمؤشرات

وإدارةتخطيطضعفمنيعانيالمملكةفيالمجتمعيالعملأنالتحدياتأهمأحد
األنشطةعلىيركزالمملكةفيالمجتمعيالعملكانطويلةلمدة.األثرومتابعة

جللنتائالمسبقالتخطيطدونالمستفيدين،وعددالمنفذةالبرامجكعددوالمخرجات
النتائجأوالفرصة،أوالسلوك،أوالمهارة،أوالمعرفة،فيكتغييراتالمدىقريبة

اراآلثأواالقتصادية،أوالصحية،أواالجتماعية،الحالةفيكتغييراتالمدىمتوسطة
سرياالواالستقراركالبطالةالمجتمعيةالقضايامستوىعلىكتغييراتالمدىبعيدة
.األمراضوانتشار

نمكثيروفيالمملكةفيوطنيةأولويةالمجتمعيةاألعمالأثرتعظيمأصبحلذلك،
التيالمشاريعثلثمنأكثرتحققأن"2030المملكةرؤيةأهدافأحدفكانت.الدول
."الوطنيةابأولوياتنيرتبطللقياسقابال  اجتماعيا  أثرا  ربحيةغيرسعوديةمنظماتتدريها
التيأواجتماعيأثرلهاالتيالمجتمعيةالمشروعاتنسبةتبلغالراهن،الوقتفي

2030المملكةرؤيةوتهدف.فقط%7األمدطويلةالوطنيةالتنميةأهدافمعتتواءم
.%33منأكثرإلىلتصلالنسبةهذهلرفع

الوطنيالهدفهذاتحقيقمنوالتنميةالمجتمعيالعملجهاتتمكيننحوسعيا  
العائدوتقديراألثرقياسوخطواتمراحلوتبسيطلشرحالدليلهذاطورناالطموح،

عمشرومنواقعيبمثالاألثرقياسعمليةالدليليوضح.االستثمارعلىاالجتماعي
عظيمتالستشاراتأثُرنامكتبنفذهوالذيالماليللوعيرياليبرنامجأثرقياس
حيث.(وسدك)القابضةوالتنميةلالقتصادالسعوديةالشركةلصالحاألثر
برنامجأثرقياسمشروعمخرجاتمنخطوةكلمخرجونستعرضالقياسخطواتنسرد
.الماليللوعيريالي
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مراحل قياس األثر. 3
التأطير: مرحلة أ. 1. 3

:الهدف
بأهدافاسترشادا  المرجوالمجتمعياألثرتحديدخاللمنللقياسنظريإطاروضع

.األثرهذالتحقيقالمتبناهالتغييرنظريةوبناءومؤشراتها،والعالميةالوطنيةالتنمية
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قةالعالذاتوالعالميةالوطنيةالمستهدفاتلتحديدالخطوةهذهتهدفالغرض
.مؤشراتهاومراجعةاالقتصاديوالتمكينالماليةالثقافةبمجال

اليةالمبالثقافةالعالقةذاتوالمؤشراتاألهدافجميعوتوثيقحصرتم
األمموأهدافوبرامجها2030المملكةرؤيةفياالقتصاديوالتمكين

.المستدامةللتنميةالمتحدة
كيف؟

التأطير. أ
مراجعة المستهدفات ذات العالقة : 1خطوة 
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المستهدفات
قضية/عملبمجالعالقةذاتوعالميةوطنيةمستهدفات7تحديدتم

المملكةرؤيةفيطموحوطنمحورضمنمستهدفات3:رياليبرنامج
.المستدامةللتنميةالمتحدةاألممأهدافمنمستهدفات4و،2030

التأطير. أ
مراجعة المستهدفات ذات العالقة : 1خطوة 

تمكين 6
ة المسؤولي

االجتماعية

رفع 6.1
مستوى 
المواطن 
ة للمسؤولي

تعزيز 6.1.1
ط وتمكين التخطي

التقاعد، )المالي 
االدخار، وما إلى 

(  ذلك

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

1#هدف 
القضاء 

على الفقر

الهدف
نسبة الفقراء الحاليين بدخل

دوالًرا في اليوم 1.90

المؤشرات

نسبة الفقراء الحاليين بدخل
دوالًرا في اليوم 3.20

3.10الفقراء العاملون مقابل 
دوالرات في اليوم بحسب تعادل

القوة الشرائية

4#هدف 
التعليم 

الجيد

عليم نسبة االلتحاق اإلجمالية بالت
من األطفال )%قبل االبتدائي 

(في سن ما قبل المدرسة
نسبة االلتحاق بالمدرسة 

(من اإلجمالي)% والتعليم العالي 

درجات االختبار القياسية
معدل أمية األشخاص البالغين 

عاًما من كال 24-15من العمر 
)%(الجنسين 

معدل إتمام المرحلة الثانوية 
)%(الدنيا 

صافي معدل االلتحاق بالمدارس
)%(االبتدائية 

المؤشرات
تج من النا)% نسبة أصول القطاع المالي 

)المحلي

عدد البالغين الذين لديهم حساب بنكي

معدل نسبة ادخار األسر

10#هدف 
الحد من 

أوجه عدم 
المساواة

12#هدف 
االستهالك

واإلنتاج 
المسؤوالن

(  100-1)مؤشر جيني 

النفايات اإللكترونية الناتجة
(فرد/كجم)

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
(فرد/كجم)الناجمة عن اإلنتاج 

بصمة إنتاج النيتروجين 
(فرد/كجم)

لبة إجمالي النفايات البلدية الص
(فرد/سنة/كجم)الناتجة 

االمتثال لالتفاقات البيئية
متعددة األطراف بشأن النفايات

الخطرة وغيرها من المواد 
)%(الكيميائية 

المؤشراتالهدف
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منالمرجوالمدىبعيدالمجتمعياألثرلتحديدالخطوةهذهتهدفالغرض
.الماليللوعيرياليبرنامج

(IMP)األثرإطارحسبالخمسأبعادهتحديدخاللمناألثرصياغةتمت
مثلالعالميةالتنميةمنظماتمنالعديدقبلمنتطويرهتموالذي
.الدوليةالتمويلومؤسسةالمتحدةاألمم

كيف؟

التأطير. أ
تحديد األثر المرجو: 2خطوة 

ماذا

ما هو التغيير المجتمعي 
المرجو وما أهميته 

؟لمختلف أصحاب المصلحة

من

من هم أصحاب المصلحة 
المتأثرون وما هي حالتهم 

قبل حصول األثر؟

كم

كم هو حجم التأثير من 
حيث االتساع والعمق 

واالستمرارية؟

المساهمة

ماهي مساهمة التأثير 
ة مقارنة بالتطورات الحاصل

دون التدخل؟

المخاطر

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

Impact Management Project: المصدر
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التأطير. أ
تحديد األثر المرجو: 2خطوة 

األثر المجتمعي المرجو من برنامج ريالي

تحقيق الكرامة المالية

لجميع فئات المجتمع في المملكة العربية السعودية

لكل فئة% 100بنسبة 

من خالل المساهمة في تحسين الثقافة المالية

مع افتراض الوصول إلى الخدمات المالية

األثر المجتمعي المرجو
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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الغرض
لبرنامجمعرفةعلىمبنيةتغييرنظريةلتصميمالخطوةهذهتهدف

رواألثوالنتائجوالمخرجاتالمدخالتبينالعالقاتتوضحوالتيريالي
.المرجو

ةاألكاديميالبحوثبياناتقواعدفيالعالقةذاتالدراساتمراجعةتمت
Design)تصميميمعملاجراءثمومن Lab)ةمبنيتغييرنظريةلتصميم
.العلميالبحثنتائجعلى

كيف؟

التأطير. أ
رسم نظرية التغيير: 3خطوة 

شار تغيير مجتمعي مستدام في مستوى الفقر، البطالة، انت
.األمراض، األمية، الطالق، االحتباس الحراري، الخ 

تغيير في الحالة االجتماعية أو 
االقتصادية أو الصحية لدى الفئات 

.المستهدفة

دى تغيير في السلوكيات أو التصرفات ل
.الفئات المستهدفة

تغيير في التوجه أو المعرفة أو المهارة
.  أو الفرصة لدى الفئات المستهدفين

واضحة

محددة

اسقابلة للقي

مقيدة زمنيا  

واقعية

                      
                     

                           
                     

أثر
مجتمعي

نتائج
بعيدة المدى

نتائج
متوسطة 

المدى

نتائج
قريبة المدى
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التأطير. أ
رسم نظرية التغيير: 3خطوة 

النتائج المنهجية التدخل المشكلة

ى؟هل يؤثر التعليم المالي على الثقافة المالية والسلوك المالي، وإذا كان األمر كذلك، فمت
Kaiser, M. (2017). Does Financial Education Impact Financial Literacy and Financial Behavior, and If So, When? 
World Bank Economic Review, 31(3), 611–630.

دراسة 
(1)

التعليم المالي يؤثر
بشكل كبير على 

السلوك المالي لكنه
أقل فعالية عندما 

يكون إلزامي  
وللمستفيدين من 

.ذوي الدخل المحدود

-Meta)تحليل تلوي 
analysis ) 126لـ

.دراسة تقييم أثر

التعليم في الفصول ( 1
التعليم عبر ( 2الدراسية، 

االنترنت من خالل مقاطع 
يقات فيديو تعليمية أو تطب

االستشارات ( 3تفاعلية، 
التأثير ( 4المالية الفردية، 

.الالواعي على السلوك

هناك حاالت ملحوظة 
من القرارات المالية 

الفردية دون المستوى
األمثل على الرغم 

صلتها الوثيقة 
.  برفاهية الفرد

الهند

دليل تجريبي على المواقف والسلوك والتحيزات الذهنية: أبجديات التعليم المالي
Carpena, F., Cole,S., Shapiro, J., & Zia, B. (2019). The ABCs of financial education: Experimental evidence on 
attitudes, behavior, and cognitive biases. Management Science 65, 346–369.

دراسة 
(2)

ى أثر التعليم المالي عل
السلوكيات المالية 

فقط عند إقرانه 
ية باالستشارات الشخص
.مثل تحديد األهداف

تجربة منضبطة 
(  RCT)معشاة

خالت لقياس تأثير التد
على المهارات 

والمعرفة 
.والتوجهات المالية

مقاطع توعوية ( 1
( 2بمكافآت مالية، 

د االستشارة الفردية إلعدا
( 3الميزانية وفتح حساب، 

زيارات منزلية لتحديد 
.مستهدفات مالية محددة

فقط من السكان % 24
البالغين في الهند 

.مثقفين مالياً 
الهند

دليل تجريبي ميداني من مالوي: تسهيل االدخار للمزارعين
Brune, L., Gine, X, Goldberg, J., & Dean Yang. 2016. Facilitating savings for agriculture: Field experimental 
evidence from Malawi." Economic Development and Cultural Change 64(2): 187-220.

دراسة 
(3)

حسابات التوفير 
ساهمت في زيادة 

نسبة ادخار المزارعين 
وزيادة استثمارهم في

.المنتجات الزراعية

تجربة منضبطة 
لثالثة ( RCT)معشاة

( 1: مجموعات
( 2المدخالت العادية، 

.المقارنة( 3االلتزام، 

افتتاح بنك القروض في 
مالوي لتوفير خدمات 

ديم مالية لفقراء الريف وتق
.قروض حسنة للمزارعين

في البلدان النامية 
فرعًا 12هناك أقل من 

ألف 100مصرفيًا لكل 
ل بالغ، ويودع الناس الما

بمعدل ثلث ما يودع 
.  في البلدان المتقدمة

مالوي

الدراسات السابقة
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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التأطير. أ
رسم نظرية التغيير: 3خطوة 

النتائج المنهجية التدخل المشكلة

العمل الحر/الثقافة المالية والتوظيف الذاتي
Ćumurović, H. (2019). Financial Literacy and Self‐Employment. The Journal of Consumer Affairs, 53(2), 455–
487. 

دراسة 
(4)

ر الثقافة المالية تؤث
بشكل إيجابي على 
احتمالية التوظيف 

تزداد أنشطة . الذاتي
العمل الحر مع زيادة 

.المعرفة المالية

ح تحليل االنحدار لمس
سلوك االدخار لألسر

في ألمانيا 
(German SAVE

Study.)

الية دراسة تأثير الثقافة الم
على نوع العمل، النشاط 
د الريادي بالتحديد كونه أح

أهم سلوكيات تعزيز 
.االستقاللية المالية

األفراد األميين ماليًا 
هم األكثر عرضة 

لتفويت فرص االدخار 
واالستثمار لكن ماذا 
عن النشاط الريادي؟

ألمانيا

الثقافة المالية واختيار المحفظة والرفاهية المالية
Chu, W. (2017). Financial Literacy, Portfolio Choice and Financial Well-Being. Social Indicators Research, 
132(2), 799–820.

دراسة 
(5)

األسر التي لديها 
مستوى عاٍل من 

ل الثقافة المالية تمي
إلى تفويض جزء على 

األقل من محفظتها 
ار إلى الخبراء واالستثم

.في الصناديق

تحليل المسح 
الصيني لتمويل 

وتركيز المستهلك 
(Chinese Survey of 

Consumer Finance 
and Focus.)

الية دراسة تأثير الثقافة الم
على خيارات ( سؤال12)

استثمار األسر الصينية
(  األسهم مقابل الصناديق)

. وحجم العوائد

الصين من أعلى الدول 
في نسبة ادخار األسر 

ولكن تميل ثقافة 
ب الشعب الصيني لتجن

.المخاطر في االستثمار

الصين

هل الثقافة المالية تحسن من الشمول المالي؟ دليل عابر الدول
Grohmann, K. (2018). Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. World 
Development, 111, 84–96.

دراسة 
(6)

ية ارتفاع الثقافة المال
يؤثر بشكل إيجابي 

على عمق وفعالية 
ليةالبنية التحتية الما

تحليل مسح دولي 
مع التحكم بالناتج 

المحلي، نسبة 
السكان في سن 

العمل، النظام 
.القانوني، وغيره

الية دراسة تأثير الثقافة الم
على الشمول المالي عبر 

.الدول

لتحقيق الشمول 
المالي، تركز الدول 
على جانب العرض 
كتوفير الخدمات 

.تيةالمالية والبنية التح

143
دولة

الدراسات السابقة
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي



|    12| منهجية أثُرنا لقياس األثر 

وعلىثمارواالستواالدخارالماليالتخطيطسلوكياتعلىالماليالتعليمتأثيرالىالدراساتتشير
التأثيرجمحفيتختلفولكن.المجتمعاتفيالماليوالشمولللمستفيدينالماليةاالستقاللية

بنتائجاً استرشاد.الماليةالتحتيةوالبنيةالفرديةاالستشاراتكتوفراألخرىبالعواملوعالقته
تالمدخاللتحديدالداخليينالمصلحةأصحابمعتصميميمعملتنفيذتموالدراسات،البحوث

رنامجلبواألثرالمدىبعيدةوالنتائجالمدىمتوسطةوالنتائجالمدىقريبةوالنتائجوالمخرجات
.األثرقياسلعمليةنظريكإطارريالي

التأطير. أ
رسم نظرية التغيير: 3خطوة 

نظرية التغيير
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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التأطير. أ
رسم نظرية التغيير: 3خطوة 

    
راته الشعور بالتمكين مدفوعًا بإيمان الفرد في قد▪

على زيادة المال لتلبية احتياجاته ورغباته
النجاعة 
المالية

الكرامة 
المالية

(
نسبة الزيادة 
في الكرامة 
المالية بين 
المشاركين

)

6
أشهر

النتائج بعي
المدىدة 

   
يتبع خطة ▪

انفاق
يحدد هدفا ▪

ماليا واقعيا
لديه ميزانية▪

مكتوبة ةالميزاني

السلوكيات المالية
(

نسبة الزيادة في تبني سلوكيات مالية أفض
ل بين 

المشاركين
)

3
أشهر

النتائج متوسطة المدى

   
يدخر ▪

باستمرار
لديه خطة ▪

ادخار واقعية
يتجنب الصرف▪

غير الضروري االدخار

  
يستخدم خدمات ▪

صناديق االستثمار
لديه محفظة ▪

استثمارية شخصية اراالستثم

 
يقترض ▪

بوعي
يسدد ▪

القروض
ن يتجنب الديو▪

المفرطة  االقتراض

 
ينمى ويحافظ على استدامة ▪

العمل التجاري
يطلق مشروع▪

تجارى
ريادة 

األعمال


يجلب تمويل▪

للعمل
يحدث ▪

القوائم 
المالية

يجري دراسة ▪
جدوى

اإلدارة 
المالية


يضع خطة تمويل ▪

لمشروعه التجاري ةيقدر التنبؤات المالي▪ تنمية 
األعمال

   
االلتزام ▪

بالميزانية
بناء ▪

الميزانية
عناصر ▪

الميزانية ةالميزاني

الثقافة المالية
(

نسبة الزيادة في المعرفة والمهارات والتوجهات بي
ن 

المشاركين
)

1
شهر

النتائج قريبة المدى

   
ضبط النفس▪

على االدخار
احتساب ▪

نسبة االدخار يرفوائد التوف▪ االدخار

  
االلتزام ▪

بتنويع 
االستثمارات

تصميم ▪
محفظة 

استثمارية
طرق ▪

االستثمار اراالستثم

 
الحذر من ▪

االقتراض
درة تقييم الق▪

على السداد
عواقب التأخر ▪

في رد القرض االقتراض

 
الثقة في ▪

الريادة
تطوير ▪

العملنموذج 
مجاالت ريادة ▪

األعمال
ريادة 

األعمال


االلتزام ▪

بمتابعة 
التدفقات

دراسة ▪
الجدوى

القوائم ▪
المالية

اإلدارة 
المالية


اإليمان ▪

اب الحسبفصل 
الشخصي

توزيع األرباح▪ مصادر ▪
التمويل

تنمية 
األعمال

عدد 
المستفيدي

ن
(

عدد 
المجتازين 
لكل دورة

) المخرجات

معرفة

مهارات

توجهات

نظرية التغيير
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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مراحل قياس األثر. 3
التصميم: مرحلة ب. 2. 3

:الهدف
والمقاييسالدراسةوتصميمالتأثيرمؤشراتتطويرخاللمنالقياسمنهجيةبناء

.العيناتوتصميمالبياناتمصادروتحديدالبياناتجمعوأدوات
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النماذجفيوأثرنتيجةلكلمؤشرلتصميمالخطوةهذهتهدفالغرض
.المنطقية

عايةرمؤشراتفيالمكتبيالبحثنتائجعلىبناءالمؤشراتتصميمتم
التأثيرمؤشراتبناءمنهجياتفيالتجاربوأفضلاأليتاموتمكين

.المجتمعي
كيف؟

التصميم. ب
بناء مؤشرات التأثير: 1خطوة 

وصف المؤشر. أ
ماذا يقيس▪
منهجية القياس▪
مصادر البيانات▪

قيم المقارنة. ب
خط األساس▪
المستهدف▪

خطة التحديث. ج
دورية القياس▪
آلية التحديث▪
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التصميم. ب
بناء مؤشرات التأثير: 1خطوة 

يقيسماذا)المؤشروصفمنوالمكونةمؤشرلكلتعريفبطاقةالخطوةهذهانتجت
(قارنةالممجموعاتاوالقبليالقياس)المقارنةوقيم(البياناتومصادرالقياسومنهجية

.(التحديثوآليةالقياسدورية)التحديثوخطة

مؤشرات التأثير
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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يةوآلالمقارنةبياناتحيثمنالتأثيرمؤشراتقياسمنهجيةتصميمالغرض
.للتدخالتالتغييراتنسب

يفالتاليةالعواملالتقييمفريقوضعالدراسة،تصميمتحديدعند
رجوةالمواألغراضالمتاحة،المواردالتقييم،سببالتنفيذ،خطة:االعتبار

.النتائجواستخدامات
كيف؟

التصميم. ب
تصميم منهجية الدراسة والعينات: 2خطوة 

تقييم العمليات

تقييم نتائج بسيط

تقييم نتائج متقدم

فعالية التكلفة

جودة الخدمات

رضا العمالء

تصميم القبلي والبعدي

تصميم القبلي والبعدي مع مجموعة 
مقارنة غير متكافئة

تصميم تجريبي عشوائي

تصميم طولي

تصميم انقطاع االنحدار

يكوننأيمكن.بعنايةالتقييمتصميميجبمصداقية،ذاتأومقنعةالتقييمنتائجتكونلكي
القويمالتقيييسمح.المستخدمةوالطرقالمختارالتصميمعلىاعتماداً قوةأقلأوأكثرالتقييم
.نامجالبرواقعخارجآخرينأفرادأومواقفعلىالنتائجوتعميمالبرنامجحولقويةادعاءاتبتقديم
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التصميم. ب
تصميم منهجية الدراسة والعينات: 2خطوة 

مجموعة المقارنة المجموعة المشاركة تقييم خط األساس 
يرلجميع مؤشرات التأث

المتقدمين

مجموعة المشاركة في تقييم التغييرات الفورية
المعرفة والمهارة والقناعة

مجموعة المقارنة مجموعة المشاركة تقييم التغييرات في 
السلوكيات المالية

مجموعة المقارنة مجموعة المشاركة ي تقييم التغييرات ف
الكرمة المالية

أشهر3

أشهر6

شهر

(Quasi-experimental)تجريبيشبهتصميماعتمادتمالتأثيرمؤشراتفيالتغييرلقياس
معامجالبرنفيشاركواالذينللمستفيدينوبعدهالتدخلقبلماحاالتمقارنةيتضمن

.يشاركوالمولكنهممشابهةخصائصلديهمالذينأولئك

منهجية الدراسة
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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عليهمالتأثيرلدراسةالمستهدفةالفئاتاجماليمنعينةتحديدالغرض
.الفئاتعلىاالستنتاجاتوتعميم

:تباراالعفيالتاليةالعواملالتقييمفريقوضعالعينات،تصميمعند
المرجوةواألغراضالمتاحة،المواردالتقييم،سببالتنفيذ،خطة

.النتائجواستخدامات
كيف؟

التصميم. ب
تصميم منهجية الدراسة والعينات: 2خطوة 

حوليةقوإحصائيةاستنتاجاتبعمليسمحمماالعشوائياالختيارتتضمناالحتماليةالعينات▪
.بأكملهاالمجموعة

مماأخرىمعاييرأوالمالءمةعلىبناءالعشوائيغيراالختيارتتضمناالحتماليةغيرالعينات▪
.البياناتجمعفيأكبربسهولةيسمح

منهجيات 
تصميم 
العينات

غير 
االحتمالية االحتمالية

عينات 
عشوائية

عينات 
عنقودية

عينات 
منهجية

عينات 
طبقية

العينات 
المالئمة

العينات 
المستهدفة

عينات كرة 
الثلج العينات 

الحصصية
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التصميم. ب
تصميم منهجية الدراسة والعينات: 2خطوة 

الكبار
(سنة فأكبر16)

المجتمع

الشباب
(سنة16-24)

األجيال
(سنة12-16)

األشبال
(سنة9-12)

العينة

عينة مالئمة 
(جميع المتقدمين)

مجموعة المقارنة
73,497

الرواد
(سنة فأكبر24)

مجموعة المشاركة
206,544

الشباب
(سنة16-24)

األجيال
(سنة12-16)

األشبال
( سنة9-12 )

سجل ولم يكمل الدورة سجل واكمل الدورة

الرواد
(سنة فأكبر24)

الكبار
(سنة فأكبر16)

الشباب
(سنة16-24)

األجيال
(سنة12-16)

األشبال
(سنة9-12)

الرواد
(سنة فأكبر24)

الكبار
(سنة فأكبر16)

الرواد
(سنة فأكبر24)

الشباب
(سنة16-24)

األجيال
(سنة12-16)

األشبال
( سنة9-12 )

الكبار
(سنة فأكبر16)

منهجيةتخدامباساألثرتقييمفيتلقائيارياليبرنامجمنالمستفيدينجميعتضمينتم
تطويرككذلتم.المستهدفةالفئاتجميعيمثلونالقدالمشاركينألنالمالئمةالعينات

فيوالرغبةالعمريةالفئاتحيثمنالمشاركينلخصائصمشابهةمقارنةمجموعة
.للبرنامجاالنضمام

تصميم العينات
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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نمسلسلةعنعبارةوهيفئةلكلالماليةالثقافةمقاييستطويرالغرض
.واحدتأثيرمؤشرضمنتقعالتيالمحاور

محكمةعلميةمقاييسعدةمراجعةعلىبناًء المقاييستطويرتم
.استخدامهاوآلياتأبعادهاوفهمالماليةالثقافةلقياس كيف؟

التصميم. ب
تطوير المقاييس: 3خطوة 
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التصميم. ب
تطوير المقاييس: 3خطوة 

التعاونمنظمةعنالصادرةالعالميةالماليةالثقافةمقاييسمراجعةعلىبناء
تما،وغيرهاألصغرالتمويلومنظمةاالقتصادية،التربيةومجلسوالتنمية،االقتصادي

والمهاراتالمعارففيالتغييراتلتقييمدورةلكلالذاتيالتقييمأدواتتطوير
.والكرامةوالسلوكياتوالتوجهات

المقاييس
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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مراحل قياس األثر. 3
القياس: مرحلة ج. 3. 3

:الهدف
مؤشراتعلىالتغييراتوتحليلالمصلحةأصحابمنوالنوعيةالكميةالبياناتجمع
.االستثمارعلىاالجتماعيالعائدوحسابالتأثير
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دلةأأوكاستبياناتالقياسلمنهجيةمناسبةبياناتجمعأدواتتطويرالغرض
.الخ,مالحظةأدلةأوالتركيزمجموعاتنقاش

علميةمقاييسعدةمراجعةعلىبناًء البياناتجمعأدواتتطويرتم
يرات،للتأثأعمقفهماألدواتبعضتوفر.الماليةالثقافةلقياسمحكمة

عموماً جيدالالتقييميستخدم.أكبروتمثيلاتساعاً اآلخرالبعضيوفربينما
.البياناتلجمعمتنوعةومصادرمتعددةطرق

كيف؟

القياس. ج
جمع البيانات: 1خطوة 

ةالبيانات الثانوي
ات اإلحصائيات وبيان
وسائل التواصل

بيانات السجالت
اإلدارية

بيانات الطلب على
الخدمات المسجلة

المسح 
الميداني

استبيانات الرأي
والمقاييس

المالحظة
مراقبة وتتبع 
السلوكيات من 
قبل الباحث

مجموعات 
التركيز

فهم االنطباعات 
والمعتقدات 
والتوجهات 
والجماعية

المقابالت 
المتعمقة
فهم وجهات 

النظر 
واالنطباعات

.الفردعلىالبرنامجتأثيرفهم–العمق

.أقلبتفصيلولكنالناسمنكبيرةمجموعةعلىالبرنامجتأثيرفهم–اتساع



|    25| منهجية أثُرنا لقياس األثر 

القياس. ج
جمع البيانات: 1خطوة 

الكمي

                  
                     

النوعي

                  
                     

من قائمة: االستبيانات
األسئلة مصممة 

لمساعدة المستفيد 
ديد على تقييم ذاته لتح
ن مستوى المستفيدي
.في مؤشرات النتائج

:  المقابالت المعمقة
مناقشات متعمقة مع 

المشاركين وذويهم 
للبحث عن فوائد 

البرنامج من وجهة نظر 
الباحث وأصحاب 

.المصلحة

علىرياليبرنامجآثارالستكشافمرحلتينعلىالبيناتلجمعمختلطةطرقتنفيذتم
لتقييمالكميةالبياناتجمعطرقاألولىالمرحلةاستخدمت.المستهدفةالفئات

(لةالحادراسة)النوعيالتصميمالدراسةاستخدمتثم.النتائجمؤشراتفيالتغييرات
.استقرائيكلبشوالتأثيراتالتدخالتبينللعالقةمنطقيةتفسيراتوتطويراألثرلتقييم

منهجية جمع البيانات
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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بماالتأثيرمؤشراتفيالتغييراتلتحديدوالوصفيةالكميةالبياناتتحليلالغرض
.القياسمنهجيةمعيتناسب

الوصفيالتحليل(1:البياناتتحليلمنهجياتمنرئيسيننوعينهناك
البيانيةوالمخططاتبالجداولالحاالتخصائصلوصفيهدفوالذي

استنتاجالىيهدفوالذياالستدالليالتحليل(2والحاالت،ووصف
.الفرضياتواثباتالمتغيراتبينالعالقات

كيف؟

القياس. ج
تحليل التغييرات في النتائج: 2خطوة 

اإلحصاء االستداللي هو فرع 
اإلحصاء الذي يهتم باستخالص
.ةالنتائج حول الفئات قيد الدراس

اإلحصاء الوصفي هو فرع اإلحصاء
الذي يهتم بوصف الفئات قيد

.الدراسة التعريف

الوصول الى نتيجة  وصف وشرح البيانات الوظيفة

راتاكتشاف العالقات بين المتغي وصف أمر ما االستخدام

سرد االحتماالت رسم بياني وجداول الشكل النهائي

نسب النتائج الى التدخالت وصف الفئة المستهدفة األهمية

التحليل االستدالليالتحليل الوصفي
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القياس. ج
تحليل التغييرات في النتائج: 2خطوة 

فرق ثابت بين المجموعتين

قبل التدخل
بعد التدخل

النتيجة

تأثير التدخل فرق ثابت

االتجاه الناتج غير 
الرصود للواقع 

المضاد

اتجاه النتيجة 
المرصود لمجموعة 

المشاركة اتجاه النتيجة 
المرصودة 

لمجموعة المقارنة

برنامجتأثيرلتقدير(Difference-in-difference)االختالفاتفياالختالفتحليلاستخدامتم
المشاركةالمجموعةبينالوقتمرورمعالنتائجفيالتغيراتمقارنةخاللمنريالي

الوصفيالتحليلأدواتاستخدامتمذلك،الىإضافة.المماثلةالمقارنةومجموعة
.أعمقبشكلعليهمالتأثيراتوفهمالمتأثرةالحاالتبعضلدراسة

منهجية التحليل
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي
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القياس. ج
تحليل التغييرات في النتائج: 2خطوة 

التأثيرات على الثقافة المالية
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي

النتائج قريبة المدى
شهر1

الثقافة المالية
ات المعرفة والمهار)، تؤثر دورات ريالي بشكل إيجابي على الثقافة المالية للمشاركين في المتوسط

٪26بنسبة ( والتوجهات

22% 32% 23% 25%
معرفة عناصر الميزانية▪
اكتساب مهارات بناء خطة مالية شخصية▪
االلتزام بالخطة المالية▪

الميزانية

17% 31% 29% 17%
معرفة فوائد االدخار▪
اكتساب مهارة احتساب نسبة االدخار▪
ضبط النفس على االدخار▪ االدخار

28% 31% 19%
معرفة طرق االستثمار▪
ةاكتساب مهارة تصميم محفظة استثماري▪
االلتزام بتنويع االستثمارات▪

االستثمار

22% 22%
معرفة عواقب التأخر في سداد القرض▪
تقييم القدرة الشخصية على السداد▪
الحذر من االقتراض▪ االقتراض

34% 33%
معرفة مفهوم ومجاالت ريادة األعمال▪
اكتساب مهارة تطوير نموذج العمل▪
الثقة في اطالق مشروع تجاري▪

ريادة 
األعمال

25%
معرفة أنواع القوائم المالية للشركات▪
اكتساب مهارة دراسة الجدوى▪
االلتزام بمتابعة التدفقات▪

اإلدارة 
المالية

38%
معرفة مصادر التمويل▪
اكتساب مهارة حساب وتوزيع األرباح▪
كةاإليمان بفصل الحساب الشخصي عن الشر▪

تنمية 
األعمال

أمثلة للنتائج محاور القياس
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القياس. ج
تحليل التغييرات في النتائج: 2خطوة 

التأثيرات على السلوكيات المالية
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي

النتائج متوسطة المدى
أشهر3

السلوكيات المالية
التخطيط المالي، واالدخار،)، تؤثر دورات ريالي بشكل إيجابي على السلوكيات المالية في المتوسط

٪23بنسبة ( واالستثمار، وإدارة القروض، وريادة األعمال، واإلدارة المالية للشركات، وتمويل األعمال

27% 22% 16% 6%
لديه ميزانية مكتوبة▪
يحدد أهداف مالية واقعية▪
يتبع خطة انفاق▪

الميزانية

-7% 27% 24% 3%
يتجنب الصرف غير الضروري▪
لديه خطة ادخار واقعية▪
يدخر باستمرار▪

االدخار

33% 25% 13% لديه محفظة استثمارية شخصية▪
يستخدم خدمات صناديق االستثمار▪ االستثمار

9% 32%
يتجنب االقتراض المفرط▪
يسدد القروض بانتظام▪
يقترض بفهم كامل الشروط واألحكام▪

االقتراض

36% 8% يطلق مشروع تجاري▪
ينمى ويحافظ على استدامة العمل التجاري▪

ريادة 
األعمال

53%
يجري دراسة جدوى قبل البدء بأي مشروع ▪

جديد أو توسيع نطاق العمل
يعد ويحدث القوائم المالية بانتظام▪
يجلب تمويل لمشروعه التجاري▪

اإلدارة 
المالية

56% يقدر التنبؤات المالية▪
يضع خطة تمويل لمشروعه التجاري▪

تنمية 
األعمال

.أشهر3البيانات من القياس البعدي للدورات مع توصية إلعادة جمع البيانات بعد : مالحظة

أمثلة للنتائج محاور القياس
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القياس. ج
تحليل التغييرات في النتائج: 2خطوة 

التأثيرات على الكرامة المالية
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي

النتائج بعيدة المدى
أشهر6

الكرامة المالية
.٪17بة بنس( النجاعة الذاتية المالية)، تؤثر دورات ريالي بشكل إيجابي على الكرامة المالية في المتوسط

11%

الشعور بالتمكين 
مدفوعًا بإيمان الفرد 

في قدراته على زيادة
اته المال لتلبية احتياج

ورغباته

النجاعة 
المالية

14%

21%

25%

17%

الجميع

29%

21%

17%

7%

8%

15%

29%

15%

16%

14%

النتيجة محور القياس

.أشهر6البيانات من القياس البعدي للدورات مع توصية إلعادة جمع البيانات بعد : مالحظة
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القياس. ج
تحليل التغييرات في النتائج: 2خطوة 

حاالت الدراسة
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي

أنا اسمي 
ريم 

السليمان

قررت تغيير مسار حياتي
في الصرف واالدخار وبدأت

هذا القرار بأخذ دورة 
ها برنامج ريالي اللي حضرت

في الرياض

بدأت برسم خطة
مالية 

مستقبلية

وكانت اني ادخر 
مبالغ مالية في 
ة فترة زمنية معين

واستثمرها في 
شراء أرض صغيرة

قسمت راتبي الى أقسام وكان
ريال شهريًا 7000مبلغ االدخار 

أعوام3لمدة 

7000/3 سنوات

انا عن نفسي تعلمت أشياء ما كنت 
أقدر اتعلمها في مكان ثاني

والحمد لله حققت المبلغ المطلوب 
واستثمرت فلوسي في قطعة أرض 

وناوية على الثانية ان شاء هللا

على أهمية االدخار واتنبهت
واالستثمار والتخطيط المالي

أدركت أهمية االدخار في تحقيق 
األهداف الشخصية

برنامج ريالي ساعدني كثير وقدرت 
أمشي في المسار الصحيح

أدركت أهمية التخطيط المالي في 
زيادة الدخل

اسمي عبدالعزيز وانا موظف براتب
آالف ريال شهرياً 6000

هر وكان راتبي ينتهي قبل نهاية الش
بسبب قلة خبرتي في إدارة 

مصاريفي

قرأت عن برنامج ريالي للوعي المالي
واتعلمت2017وأخذت الدورة عام 

اراالدخار والتخطيط المالي واالستثم

رتبت مصاريفي حسب 
األهمية وتركت األشياء 

عديمة الفائدة 

وبعدها حددت هدفي 
فوودبشراء عربة طعام 

ترك كاستثمار صغير 

رسمت خطة مالية بالزمن والمبلغ 
ريال 3000المطلوب ونجحت بادخار 

شهرياً 

والحمد لله بعد سنة جمعت المبلغ 
وبديت العمل في الفعاليات 

الترفيهية والحفالت

ر وزاد دخلي وبديت باالدخار عشان أكب
مشروعي

.  أنا نورة سليمان علي
15أنا مدرسة وراتبي 

ألف ريال

ريال شهريًا عشان 2000وكنت أوفر 
عشرين سنة وانا . اشتري الكماليات

.اشتغل وعمري ما استثمرت ريال واحد

الى أن حضرت 
دورة ريالي 

بالمجان وأخذت 
شهادتي األولى 
في الرياض عام 

2016

وبدأت االدخار ووضعت أهداف مالية وقررت اني 
استثمر في قطعة أرض ورفعها

ي بدأت بتقسيم راتب
حسب األولويات

آالف ريال شهريًا وقررت أبدأ 10وصرت أدخر 
مشروعي في بناء شاليهات

والحمد لله انتهى المشروع 
وعندي دخل ثاني ادخر جزء كبير 

منه

ريال10,000

وبعد استفادتي من
برنامج ريالي كملت 

وحصلت على شهادة 
ثانية وكرمني 

2018البرنامج عام 

بعد سنة
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إلىالفوائدنسبةمعرفةبهدفالمالبوحدةاالجتماعيالعائدحسابالغرض
.اراالستثممنالجدوىوتحديدالنتائجلتحقيقالمطلوبةالتكاليف

علىبناءاالجتماعيةللنتائجماليةقيموضعالخطوةهذهتشمل
ثمومنالمتأثرينالمستفيدينعددفيوضربهاالسابقةالدراسات

وماةمتوقعغيرسلبيةكنتائجخسائرأيوطرحالفوائدبقيةالىجمعها
.باالستثمارالنتيجةومقارنةالتدخالتالىنسبهنستطيعال

كيف؟

القياس. ج
حساب العائد على االستثمار: 3خطوة 

حجم 
رالتغيي

القيمة
المالية
رللتغيي

ما ال 
ع نستطي
نسبه 
إلينا

اجمالي 
قيمة 
األثر

تكلفة تحقيق 
التغيير

                
                     

العائد االجتماعي على االستثمار
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القياس. ج
حساب العائد على االستثمار: 3خطوة 

تقديرات للقيم المالية للتأثيرات
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي

المصدر القيمة مؤشر األثر
Money Mentors Programme Evaluation. HACT Social 
Value Bank 9,345 SAR على االدخار بانتظامالقدرة
Money Mentors Programme Evaluation. New 
economy foundation. Improved emotional wellbeing. 5,487 SAR تقليل القلق بشأن المال والديون
British Household Panel Survey (BHPS) 2013. 11,952 SAR اإلعفاء من عبء الديون المالية
Money Mentors Programme Evaluation. New 
economy foundation. Improved emotional wellbeing. 13,719 SAR ة صحية غير متأثراألصدقاء / العالقات مع العائلة 

بمخاوف المال
Aviva report: Value of stable family living (2012) 66,168 SAR األسرية المستقرةالحياةقيمة 
Money Mentors Programme Evaluation. Savings 
made through online shopping and bill payments 
(NHF research).

2,910 SAR زيادة استخدام اإلنترنت إلدارة األموال

NFEC – National Financial Educators Council Survey 
in America between December 2020 and January 
2021).

2,557 SAR متوسط التكلفة السنوية للجهل المالي

The relationship between personal unsecured debt 
and mental and physical health: a systematic review 
and meta-analysis Thomas Richardson, Peter 
Elliott, Ronald Roberts, 2013.
Financial proxy for improved mental health is £1803.  
Source: Improved mental health

9,369 SAR ويات الصحة النفسية السيئة بسبب انخفاض مست
الثقافة المالية

A joint report from the Yorkshire Building Society 
and Salary Finance. 19,995 SAR انخفاض التكلفة على)تحسين إنتاجية الموظف 

(صاحب العمل
The long-term impacts of financial capability: 
Evidence from the BHPS CFEB Consumer Research 
Report 03 CR03 Report prepared for The Consumer 
Financial Education Body
Mark Taylor, Institute for Social and Economic 
Research, University of Essex, Wivenhoe Park, 
Colchester, Essex CO4 3SQ February 2011
Financial proxy: Being unconcerned about money –
using QALY value for wellbeing elements

945 SAR مالتحسين الرضا عن الحياة بسبب عدم االهتمام بال

BHPS CFEB Consumer Research Report 03 CR03 
Report prepared for The Consumer Financial 
Education Body
Mark Taylor, Institute for Social and Economic 
Research, University of Essex, Wivenhoe Park, 
Colchester, Essex CO4 3SQ February 2011

4,920 SAR بسبب الثقافة الماليةزيادة دخل األسرة

The Economic Impact of Improved Financial 
Capability (2016). Europe Economics 1,715 SAR قرارات مصرفية : تجنب اإلنفاق غير الضروري

واقتراض أفضل
The Economic Impact of Improved Financial 
Capability (2016). Europe Economics
Average care insurance savings £38.78, home 
insurance savings £3.29, life insurance savings 
£38.63

419 SAR بب مدخرات التأمين بس: يتجنب اإلنفاق غير الضروري
تحسين الميزانية والبحث عن المنتجات المالية

The Economic Impact of Improved Financial 
Capability (2016). Europe Economics. 
Money Advice Service reveals that people across the 
UK could be better off by around £108 billion over 
the next 30 years if they were a better able to 
manage their money.

134,770 SAR
52,974 SAR
26,484 SAR

زيادة قيمة االستثمارات
زيادة قيمة المدخرات

راتب التقاعدزيادة قيمة 

2.1% reduction in investment fee. The Economic 
Impact of Improved Financial Capability (2016). 
Europe Economics

545 SAR استخدام خدمات االستثمار بشكل أكثر فعالية
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القياس. ج
حساب العائد على االستثمار: 3خطوة 

العائد على االستثمار
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي

قيمة العائد االجتماعي على االستثمار
(2020–2018)سنوات 3

ماليين للتأثير استنادًا إلى بيانات تكاليف ريالي التاريخية وتقديرات حجم التأثير من هذه الدراسة والتقديرات ال
ريااًل 22.46المبنية على البحوث السابقة ، يولد برنامج ريالي عائدًا اجتماعيًا سنويًا على االستثمار يبلغ 

.ريال سعودي يتم إنفاقه1سعوديًا لكل 

2,357 * 36% 50,363 * 23% 22,000 * 20% 29,875 * 13%
متوسط عدد المنجزين 

ر نسبة التأثيXللدورات 
على الكرامة المالية

حجم التغيير

4,920 3,501 875 525

ة متوسط القيم المالي
من نتائج البحوث 
العلمية السابقة 

معدلة لمتوسط الدخل
.المحلي

القيمة المالية 
للتغيير

2% 2% 2% 2% ت وزن النتيجة التي كان
ستحدث على أي حال الوزن الزائف–1

33% 33% 33% 33% استدامة /مدة استمرار
النتيجة االنسحاب-1

813,450 1,838,604 1,927,224 1,833,159
متوسط التكلفة 

السنوية للدورة 
بالريال ( 2018-2020)

السعودي

تكلفة تحقيق 
التغيير

10.01 42.7 15.82 14.68 مخصومة إلى القيمة 
الحالية 

العائد على 
االستثمار
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القياس. ج
مناقشة النتائج: 4خطوة 

مناقشة نتائج القياس
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي

رفةالمع)للمشاركينالماليةالثقافةعلىإيجابيبشكلرياليدوراتتؤثر،المتوسطفي
واالدخار،،الماليالتخطيط)الماليةالسلوكياتعلىو٪،26بنسبة(والتوجهاتوالمهارات
بةبنس(األعمالوتمويلللشركات،الماليةواإلدارةاألعمال،وريادة،القروضوإدارةواالستثمار،

0مناألكبرالتأثيريعتبر.٪17بنسبة(الماليةالذاتيةالنجاعة)الماليةالكرامةعلىو٪،23
الدراساتفيالماليةالسلوكياتعلىالماليالتثقيفبرامجتأثيرنسبةتتراوح.جيدا  تأثيرا  

.%30الى%10منالسابقة

األدلة،علىةالمبنيالماليةللثقافةالماليينوالتقديراتالتاريخيةرياليبياناتإلىا  استناد
ريال1لكلا  سعوديرياال  22.46بلغياالستثمارعلىسنويا  اجتماعيا  عائدا  رياليبرنامجيولد

تولدالمنظمةأنيعنيألنهجيداجتماعيعائدهو1منأكبرعائدأي.إنفاقهيتمسعودي
فياالستثمارعلىالعائدأنالدراسةهذهوجدت.البرنامجيكلفهامماأكبراجتماعيةقيمة
14-10)بـوالمقدرالماليالتمكينلبرامجاالستثمارعلىالعائدمعدلمنأعلىرياليبرنامج
.التوسععلىوقابليتهرياليلبرنامجالتشغيلتكاليفانخفاضإلىذلكويرجع،(سعوديريال

هذهأثيرتولكنللمشاركين،الماليةالثقافةعلىجيدا  تأثيرا  وشبابوأجيالأشبالدوراتظهرتُ 
غيرةالعالقإلىذلكعزىيُ قد.الماليةوالنجاعةالماليةالسلوكياتعلىا  نسبيأقلالدورات

.السنصغارلدىوالسلوكالثقافةبينالمباشرة

شبالأدوراتمنالماليةوالسلوكياتالماليةالثقافةعلىنسبيا  أعلىتأثيرا  رواددورةظهرتُ 
األعمالروادلدىأعمقذاتيحافزوجودإلىذلكُيعزىأنيمكن.وأساسياتوشبابواجيال

.الناشئةشركاتهمنجاحإل

قارنةمالماليةالثقافةفيمرتفعةدرجاتالدوراتتسبقالتياألساسخطوطتقييماتُتظهر
تحيزالىذلكُيعزىقد.السابقةالسنواتفيرياليأجرتهاالتياالحتياجاتتقييمبدراسات
لتاليباالماليةثقافتهملتطويرمسبقةرغبةلديهمالطوعيينالمشاركينانأياالختيار،

.الماليةالثقافةمؤشراتفيقرنائهممنأفضلسيكونون

الصغارركينللمشاالذكورعلىأكبرالتأثيرحجمأنيبدوالجنسين،بينباالختالفاتيتعلقفيما
يمكن.(سنة16منأكبر)الكبارللمشاركيناإلناثعلىأكبرالتأثيرحجمكانبينما(سنة9-12)

كرةمبسنفيوضوحا  أكثرتكونوالتيالذكورلدىبالذاتالثقةسمةخاللمنذلكتفسير
.العمليةللحياةوتعرضهالشخصنمومعوتنخفض
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مراحل قياس األثر. 3
األتمتة: مرحلة د. 3. 3

:الهدف
إجراءاتالىتحويلهاخاللمنمنهاوالفائدةاألثروقياسمتابعةعمليةاستدامة
.هاعليبناءالمستمروالتحسينوالمتابعةالقراءةسهلةعداداتبلوحةوربطهامنظمة
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سهلةعداداتبلوحةوربطهااألثرقياسعمليةإجراءاتجميعأتمتةالغرض
.والمتابعةالقراءة
ثبحيالتنمويةالبرامجتنفيذخطواتضمناألثرقياسخطواتإضافة
جمعأدواتخاللمنالتنفيذوبعدأثناءقبل،للبياناتجمعهناكيكون
معياتلقائوتتحدثالقراءةسهلةعداداتبلوحةومرتبطةمؤتمتةبيانات
.البياناتتحدث

كيف؟

األتمتة. د
أتمتة نظام القياس: 1خطوة 

تخطيط عمليات تنفيذ القياس
(Flow chart)
تحديد العمليات التي تشكل جوهر ▪

.أنشطة القياس
.تخطيط مراحل تنفيذ القياس▪
.تحديد الخطوات واإلجراءات الالزمة▪

لماذا تخطيط العمليات؟
توحيد آلية عمل الفريق ▪

.  وتوحيد المخرجات
وضع معايير لتحديد ▪

الموارد المطلوبة واتخاذ 
.  القرارات

هيكلة فريق القياس 
(Team structure)
هيكلة توضح العالقة التنظيمية ▪

.ألصحاب المصلحة الداخليين
ات تحديد األدوار والمسؤوليات والصالحي▪

.لكل عضو

لماذا هيكلة فريق القياس؟
اء توضيح العالقة بين أعض▪

. الفريق وتوزيع األدوار
المساهمة في تنفيذ ▪

.العمليات بفعالية

تأطير زمني لعمليات القياس 
(Timeframe)
تحديد بداية ونهاية عمليات القياس ▪

وجميع المراحل والخطوات بالتاريخ 
. وأعداد أيام العمل

لماذا إطار زمني؟
تسهيل عمليات المتابعة▪

.والمحاسبة
توحيد التوقعات حول مدد ▪

.التنفيذ والمخرجات
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لوحة عدادات األثر
مشروع قياس أثر برنامج ريالي للوعي المالي

األتمتة. د
اطالق لوحة عدادات األثر: 2خطوة 

10.01 42.7 15.82 14.68 (2018-
2020)

العائد 
السنوي على

االستثمار 
لكل 

1
سعودي ريال  3

سنوات

ى 
العائد عل

االستثمار

النجاعة 
المالية

)الكرامة المالية
نسبة الزيادة في
الكرامة المالية بي

ن 
المشاركين

)

6
أشهر

النتائج بعيدة
المدى

27% 22% 16% 6% الميزانية

السلوكيات المالية
(

نسبة الزيادة في تبني سلوكيات مال
ية 

أفضل بين المشاركين
)

3
أشهر

النتائج متوسطة المدى

-7% 27% 24% 3% االدخار

33% 25% 13% االستثمار

9% 32% االقتراض

36% 8% ريادة األعمال

53% اإلدارة 
المالية

56% تنمية 
األعمال

22% 32% 23% 25% الميزانية

الثقافة المالية
(

نسبة الزيادة في المعرفة والمهارات 
والتوجهات بين المشاركين

)

1
شهر

النتائج قريبة المدى

17% 31% 29% 17% االدخار

28% 31% 19% االستثمار

22% 22% االقتراض

34% 33% ريادة األعمال

25% اإلدارة 
المالية

38% تنمية 
األعمال

3,872 244 56,073 63,583 82,772

عدد 
المستفيدي

ن
(

عدد 
المجتازين 
لكل دورة

) المخرجات

17%21%29%

15%
29%

15% 16% 14%

8%7%
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تأليف. 5

فاطمة البسام
مستشار تطوير األعمال المؤثرة

:المهنيةالخبرات
محللة مالية في قسم إدارة االستثمار في •

(2019-2017)أرامكو السعودية 
محللة تطوير إدارة األعمال في أرامكو السعودية •

(2014-2017)
مؤسسة ُجنة، شركة اجتماعية تعمل في مخيم •

األزرق، األردن

:فيهاشاركتالتيالمشاريعأبرز
ة درست وشخصت قيود الشراكات المحلية لمنظم•

كير العالمية ووصت على إجراءات لتقليل تلك 
ي القيود التي نتجت من شروط التمويل المؤسس

والممارسات البيروقراطية في المنظمة
ي قامت بدارسة العديد من المشاريع التنموية الت•

تقدر بالمليارات الدوالرات ألرامكو السعودية 
آالف الجئ 7قادت رحالت تطوعية خدمت فوق •

مقيم في األردن
أسست وقادت شركة اجتماعية تهدف لخلق •

وظائف في مخيم األزرق، األردن 
حللت ووصت على فرص استثمارية في قطاعات •

مختلفة من ضمنها قطاع الصحة وقطاع البنية 
التحتية

دراسة أثر برنامج ملجأ مشردين في مدينة •
بوسطن كعضو من فريق نادي االستشارات 

االجتماعية من جامعة هارفرد

:العلميةالخلفية
طالبة ماجستير في إدارة األعمال في جامعة •

.هارفرد، أمريكا
بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة •

.ريتشموند، أمريكا

أفنان كوشك. د
مستشار استراتيجيات تعظيم األثر

:المهنيةالخبرات
-2013)مستشار استراتيجيات تعظيم األثر  •

(.مستمر
مساعد باحث لدراسات القطاع غير الربحي، جامعة •

(.2018-2017)سان دييغو 

:فيهاشاركتالتيالمشاريعأبرز
الح قياس أثر حملة تقليل السكريات لألطفال لص•

مجلس الصحة الخليجي
دراسة إمكانيات األوقاف في تحقيق أهداف •

لصالح مكتب 2030التنمية المستدامة ورؤية 
األمم المتحدة

قياس أثر برامج جمعية بناء لرعاية األيتام •
بالمنطقة الشرقية

ريةقياس أثر برامج مؤسسة سالم بن محفوظ الخي•
ون بناء المؤشر الوطني للطالق لصالح مجلس شؤ•

األسرة وجمعية المودة للتنمية األسرية
عي تطوير نموذج تقييم الحالة لألخصائي االجتما•

لصالح برنامج اإلسكان التنموي بوزارة اإلسكان
لح تقييم مخرجات ونتائج البرامج المجتمعية لصا•

مؤسسة محمد وعبد هللا السبيعي الخيرية
دراسة االحتياجات المجتمعية بمنطقة الحدود •

الشمالية لصالح مؤسسة سليمان الراجحي
لح بناء نظرية تغيير النمو المهني للشباب لصا•

(متقن)برنامج باسمح لخدمة المجتمع 

:العلميةالخلفية
دكتوراة دراسات القيادة من جامعة سان دييغو، •

.كاليفورنيا، أمريكا
ماجستير سياسات عامة من جامعة جنوب •

.كاليفورنيا، كاليفورنيا، أمريكا
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