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 به نام خدا

 

 چطور با قصه تأثیرات اجتماعی سازمان خیریه خود را بیشتر کنیم؟

 

 

 

های خیریه و غیرانتفاعی سازمان تأثیرات اجتماعی برای افزایش قصه ی استفاده ازهایی دربارهخواهم به نکتهدر این نوشته می

های خیریه غیرانتفاعی، متخصصان جذب سرمایه، اعضای هیئت مدیره و سازمانها برای مدیران اشاره کنم. این نکته

خواهند با استفاده از قصه، کمک کنند دهند و میهایشان میها داوطلبی مفید است که اهمیت زیادی به آرمانمیلیون

که  شوند به درد هر کسیطرح میهایی که در این نوشته مشان سرمایه، منابع و آگاهی بیشتری ایجاد کند. اما نکتهسازمان

 .خورداش باشد هم میگوییبه دنبال ارتقاء اثرگذاریِ قصه

کردند که در دانشگاه زده شدم. آن دو با سازمانی مذهبی کار میام ذوقاز حضور دو کشیش در کارگاه قصه ۵۱۰۲تابستان 

مک ها کل همین دانشگاه هستم. مهربانی و آرامش آنالتحصیکالیفرنیا، واقع در سانتاباربارا، شعبه داشت. خودم هم فارغ

https://atraf.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-story/
https://atraf.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-story/
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_impact_theory#Applying_Social_Impact_Theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_impact_theory#Applying_Social_Impact_Theory
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تر شان را بیششان رفتم. دوست داشتم سازمانی اول سراغتر حرف بزنند. بعد از جلسهها در کارگاه خیلی راحتکرد آدممی

 «کنه؟کار میتون چیشه بهِم بگید سازمانمی»بشناسم و شاید کمکی هم بکنم. گفتم 

خود کردند. از رهبرهای پیشین گفتند و بعد فهرست  ی سازمان خیریهی تاریخچهبه صحبت درباره ی ملیحی شروعبا خنده

کردند و اشتباهات یکدیگر را هایشان سر جزئیات با هم بحث میهای جاری را بیان کردند. وسط حرفبلندباالیی از برنامه

کرده باشند. زمان مثل برق گذشت. وقتی راه افتادم شان )من( را فراموش کردند، گویی که مخاطبمحترمانه تصحیح می

توانم طور میکند و من چهکار میشان چهدانم سازمانی بعد را شروع کنم، دیدم هنوز درست نمیکه بروم و جلسه

 .شان کنمکمک

در دنیای امروز که زمان کمال به سؤالم بدهند. راستش را بخواهید، وخواستند جوابی تمامها این بود که میتنها اشتباه آن

کم در برخورد اول و در یک نشست کسی خواهد همه چیز را بداند؛ دستها محدود است، کسی نمیو مدت توجه آدم

ای کنند یا خیر. پس باید بتوانید چکیدهتان ارتباط برقرار میست بفهمند با کار سازمانخواهد همه چیز را بداند. کافینمی

 .ید، طوری که روی مخاطب هدف تأثیر بگذاردتان را بگویاز قصه

 !شاید هم بدترین بهترین هستید؛ شما

توانید ی زیروبم آن خبر دارید. پس بهتر از هر کسی میران سازمان خیریه خود هستید و از همهشما قهرمان و پیش

 اش را تعریف کنید، درست است؟قصه

 !کمی صبر کنید

 .تان هم از آب در بیاییدسازمانگوی قصه بدترین شما شاید

 چرا؟

خواهید تمام دالیل اهمیت سازمان و دانید، احتماالً میقدر برایتان مهم است و تمام جزئیاتش را میچون وقتی چیزی این

ی هوها و زمان و نحی حمایتی سازمان، باید حرفدانید تعریف کنید. اما برای جذب و نگهداشت و بالیدن پایههر آنچه را می

ستند توانالعاده مرا در جزئیات غرق نکرده بودند، میها را با حواس خیلی جمع انتخاب کنید. اگر آن دو کشیشِ فوقبیان آن

 .شان بیفزایندیک نفر به جمع حامیان سازمان

های ازمانی سه دربارهکنندهای قانعگیرید که برای گفتن قصهکارگیری ابزارها و چارچوبی را یاد میی بهدر این نوشته نحوه

ام ههای اجتماعی تدوین کرداند. برای این کار الگویی را خواهید دید که مختص تعریف کردن قصهخیریه و غیرانتفاعی الزم

  .بردهای مهم بهره میو از بسیاری از ابزارها و چارچوب

گیرید چقدرش را به کدام خیریه ر تصمیم میطواید. چهفرض کنیم امسال هزار دالر برای کمک به خیریه ها کنار گذاشته

در  پژوهشی.شنویمخواهیم از خیریه ها نمیبدهید؟ پاسخِ این سؤال برای بیشتر ما روشن نیست؛ شاید چون چیزی را که می

https://www.cygresearch.com/files/free/2016_BURK_SURVEY_REPORT-US-Exec-Summary.pdf
https://www.cygresearch.com/files/free/2016_BURK_SURVEY_REPORT-US-Exec-Summary.pdf
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شنیدند، های درستی از خیریه ها مینیکوکارِ تحت بررسی گفته بودند اگر حرف ۰۲۱۱۱۱از  ٪۴۴نشان داد  ۵۱۰۲سال 

 .توانستند کمک بیشتری هم بکنندمی

 خواهند بشنوند؟خب، نیکوکاران چه می

 های خیریهی سازمانگویی برای استفادهی قصهسه قاعده

 :ی زیر را در نظر داشته باشیدتنیدههمی درقاعدهبرای یافتن پاسخ سؤال باال، باید سه 

ی زاویه با خودشان نیکوکارانِ بالقوه بر اساس شخصیت: ی دید خودتانها شروع کنید، نه زاویهی دید آنبا زاویه .۱

 .ها شروع کنیدکنند، نه بر اساس شخصیت شما. پس از آنی شما ارتباط برقرار میقصه دید

کنند. آمار و ارقام برایشان ها دوست دارند بدانند به چه کسی کمک میآن :استفاده کنید« ملموس اثر مددجوی»از  .۲

 .کافی نیست

اند، لمس کنند خواهند بازخورد مستقیمِ زمان و/یا پولی را که صرف کردهها میآن :ی مستقیم، تأثیر مستقیمنتیجه .۳

 .ها بگوییدتان باشد این موضوع را به آنو ببینند. پس حواس

 .کنیمها را با جزئیات بیشتری تشریح میدر ادامه هر یک از این قاعده

  نخودتا دید یزاویه نه کنید، شروع هاآن ی دیدزاویه با

وانند تهای درآمدزا ندارند و میرو هستند. پس فرق چندانی با استارتاپبیشتر خیریه ها با کمبود منابع روبه

ی که کارآفرین سریالی و نویسنده اریک رایس .وکارهای نوپا را به کار بگیرندکسباصول حاکم بر این 

 شانقدر نپرسند چرا مردم از محصولکند اینها توصیه میپرطرفداری است، به طراحان مشتاق اپلیکیشن

جالب است که  (منبع) .شان استفاده کنندها باید از برنامهکنند و در عوض فکر کنند که چرا آناستفاده نمی

  .دهندای به استفاده از محصولی خاص ادامه میکاربرها معموالً به دالیل غیرمنتظره

گذاری عکس، اینستاگرام، است که یکی از بنیانگذاران اپلیکیشن پرطرفدار اشتراک کِوین سیستروم مثالً

ی اند. اما طولدوستان ساخته های اولیه اینستاگرام را برای دیدن موقعیت مکانیگفته که نسخه پادکستی در

گذاری عمومی عکس. پس سیستروم و نکشید که فهمیدند کاربران دنبال چیز دیگری هستند: اشتراک

حدود پانصد  ۲۱۱۲ای گسترش دادند که اواسط سال میلیارد دالریوکار یکشان را به کسبشریکش برنامه

  .میلیون کاربر فعال داشت

ان ی دید وفادارترین داوطلبان، نیکوکارای مختصر و مفید برای سازمان نیز باید درک خیلی خوبی از زاویهبرای ساختنِ قصه

تان گویی اهمیت فراوانی دارد. اگر بتوانید قصهی دید در قصهی خیریه خود داشته باشید. کاربرد زاویهو اعضای هیئت مدیره



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
4 

 

من  شود. اما شاید بگوییدبرابر میی دید ممکن تعریف کنید، تأثیرات اجتماعی قصه چندین ترین زاویهکنندهرا از قانع

 تان کامالً درستمطمئنم که متعهدترین حامیانم به مأموریت سازمانم ایمان دارند؛ همین کافی نیست؟ ممکن است حرف

تان تعریف کنید. این کار تأثیرات اجتماعی قصه هاآن ی دیدی سازمان را از زاویهباشد، اما احتماالً باز هم بلد نیستید قصه

 .بردای که دیدگاه مشابهی دارند باال میها و بر حامیان بالقوهرا بر آن

ا شرکا ترین نیکوکاران یی دید حامیان شروع کنید. با چند تا از مشتاقتان را با کندوکاو زاویهگوییپس باید فرایند قصه

 :های زیر کمک بگیریدمصاحبه کنید و از سؤال

 دانید، اما اجازه دهید به ها را میکِی، چگونه و چرا وارد تعامل با این خیریه شدید؟ )احتماالً خودتان برخی پاسخ

 (.زبان خودشان پاسخ دهند

 اید؟تان را حفظ کردهچرا تعامل 

 تر بوده است؟ چرا؟بخشتان برایتان رضایتهایی از تعاملچه جنبه  

 

ماً اند. پس حتشان مختصر یا سطحی باشد، چرا که احتماالً زیاد به این موضوعات فکر نکردههای اولیهپاسخممکن است 

اسخ ها دارند پشوندهها را با بیان دیگری دوباره مطرح کنید. اگر دیدید مصاحبههای تکمیلی بپرسید یا همان سؤالسؤال

 .های غیرمنتظره تیز کنیدکردن اطالعات یا نکته تان را برای پیدادهند، سراپا گوش شوید و گوشمی

محور است، با همین رویکرد با چند نفر از حامیانش مصاحبه کرد و ای خیریه و آموزشیکی از آشنایانم که مدیر مؤسسه

 تربخشی مشارکت حامیان است؛ خیلی لذتترین جنبهبخشهای معدودِ تعامل با مددجویانِ جوان لذتفهمید که فرصت

هایی هایی برای بیشتر کردن چنین فرصتهای دیگر. به همین خاطر به دنبال راهوبرق ساالنه یا همایشهای پرزرقاز جشن

 .رفت

 .شان بروید و کاوش کنیدی دید حامیان، باید سراغکارگیری زاویهبرای کشف و به

 کنید استفاده ملموس مددجوی اثر از

ی ها تعداد افراد تحت پوشش را نشانهرسانی فقط به یک نفر نیست. خیلی از خیریهخدمتها هدف هیچ کدام از خیریه

وانید تتان میافزایش مددجویاندانند. پس شاید تصور کنید با جار زدن تعداد زیاد و روبهمیزان تأثیرات اجتماعی خود می

 .قند در دل نیکوکاران آب کنید

یِ شناسی یک نفر صحبت کنید. متخصصان روانقاً خیلی بهتر است فقط دربارهراستش را بخواهید، در این مورد اتفا

جای نجات دهند پولشان را بهافراد جامعه ترجیح می»اند، یعنی گذاشته «اثر قربانیِ ملموس» اجتماعی اسمش را

ی معروف جمله (منبع) «.های ملموس و آشنا کنندشوند، صرف نجات زندگی قربانیهایی که در آمارها ذکر میقربانی
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اما  شود.مرگ یک سرباز روس مصیبت حساب می»کند: زیبایی ادا میدیکتاتور روسی، جوزف استالین، حق مطلب را به

در جریان است در نظر بگیرید. بعد  ۵۱۰۰جنگ داخلی سوریه را که از سال « ها سرباز چیزی جز آمار نیست.مرگ میلیون

بغل بهکرده و پناهجویانِ بچهوطنخانمان و خبرهایی که هر روز از آوارگان جالییلیون بیها ویرانی، حدود پنج ماز سال

گرفته که مات و مبهوت نشسته )یکی از چندین عکس مشابه( توانست کآلود و خاای از کودکی خونشنویم، عکس سادهمی

 .ها را برانگیزدنگاه جهانیان را به خود خیره کند و همدلی آن

ی سازمان خیریه و یعنی قصه -«اثر مددجوی ملموس»بیایید اسمش را بگذاریم -فاده از اثر قربانی ملموس پس است

د. طور؟ اول، باز هم باید مصاحبه کنیپرسید چهکنید تا بتوانید همدلی بیشتری بر انگیزید. می شخصی تان راغیرانتفاعی

اهی حتی یکی از داوطلبان بروید. باید بتوانید آن شخص را تان بوده، یا گاین بار سراغ کسی که تحت پوشش سازمان

خوبی توصیف کنید و بدانید که چرا و چگونه سروکارش به سازمان شما افتاده است. تجربه و تحول او چه تصویری از به

ان هم-د ی تغییر فرد داشته باشیای به نحوهکند؟ در فرایند استخراج قصه، توجه ویژهماهیت خیریه شما ترسیم می

 .تا تأثیرات اجتماعی خیریه شما را برجسته کنید -ی قبل و بعدمقایسه

 مستقیم تأثیر مستقیم، ینتیجه

که واقعیت پر از جزئیات و ظرایف است، مخاطبِ شما نویسید، یادتان باشد با اینی تأثیرات اجتماعی تان را میوقتی قصه

بتواند اقدامات خیریه شما را به نتایجی مشخص و مشهود مرتبط کند. اگر به دنبال خط داستانی تمیز و روشنی است که 

 .گاه بالف، آن

 تازگیبه کند که ضعف بینایی دارند یا کودکانی که فرض کنید سازمان خیریه و غیرانتفاعی شما به کودکانی کمک می

 تانازمانس که کنید تمرکز جایی روی ددجو،م بهبودی کامل مسئولیت گرفتن برعهده جایبه. اندداشته قرنیه پیوند جراحی

اش قب ماندن از درس و مدرسهع نگران جراحی، از بعد مددجو کودکان از یکی مثالً. است داشته مستقیم اجتماعی تأثیرات

ای برایش فرستاده تا با رویکردی آموزشی که اتکای کمتری به بینایی دارد بوده و سازمان شما مربی و معلم کارکشته

 .های آن کودک بهبود چشمگیری پیدا کرده استکمکش کند. در نتیجه نمره

ی شما باید روی نتیجه و تأثیرات اجتماعی مستقیم اقدامات خیریه خود تأکید کند تا کمک حامیان را که قصهخالصه این

 .بر انگیزد

 ی تأثیرات اجتماعیچارچوب قصه

ها با توانید از ترکیب آناید، میرای تأثیرات اجتماعی را آموختههای کارآمد بحاال که سه اصل اساسی ساختن قصه

ی نویس اولیه که خیلخصوص پیشتان استفاده کنید، بهبرای روی کاغذ آوردن قصه« ی تأثیرات اجتماعیچارچوب قصه»

 .مهم است
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ا بشناسید. پیش از هر قصه باید تان رکاوی و سایر تحقیقاتتوانید بهترین اطالعاتِ قصهبا استفاده از چارچوب زیر می

ای که هر سازمانی با هدف تأثیرات اجتماعی باید تهیه کند تا حامیان بالقوه صفحهداشته باشید، سندی تک برگگزاره یک

 .آیدشان بر میشان را بشناسند و بدانند چه کمکی از دستبتوانند سازمان

 چارچوب تأثیرات اجتماعی

 :اول یپرده

در پایان  .مثل زمان و مکان که برای مخاطبان آشنا باشد موقعیتی کنید؛ شروع صحنه یک توصیف با

 .شان کنیدکوبمیخ

 (کنندگان در برنامهرا معرفی کنید )یکی از شرکت قهرمان قصه. 

  چالش مشخصِ پیش روی قهرمان قصه را توصیف کنید، چالشی که مستقیماً به مأموریت خیریه شما مربوط

 .باشد

 شان کنیدکوبمیخ در پایان. 

 :دوم یپرده

 .را شرح دهید -با کمک خیریه شما-های اصلی ی قهرمان قصه بر چالشفراز و فرود غلبه

 تری ربط دهیدی فراگیر کالنبا ذکر آمار و اطالعات، چالش پیشِ روی قهرمان را مستقیماً به مسئله. 

 اید هایتان بی فراگیر را توضیح دهید. حرفمسئله تان را معرفی کنید و جایگاه یکتای آن برای حل اینخیریه

 .نگر و کوتاه باشدکالن

 ها و ی خیریه شما باشند. جایزههای بالقوههایی ارائه کنید که نشانگر موفقیت و/یا قابلیتمدرک بیاورید: سنجه

 .تان را فراموش نکنیدافتخارات برجسته

  کمکی به حل چالش او کرده استبه قهرمان قصه برگردید و بگویید خیریه شما چه. 

  ه استداد -یا به عبارتی بهبود-توضیح دهید که اقدامات خیریه شما چگونه شرایط فعلی قهرمان قصه را تغییر. 
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 :سوم یپرده

 .های اصلی قصه را در اختیار مخاطبان بگذاریدنکته

  دستاوردهایی واقعی که خیریه شما با حمایت از مخاطبان بخواهید دنیای متفاوتی را تصور کنند، دنیایی با

 .تان به تحقق آن کمک کرده استمخاطبان

 بین باشیدتان را مشخصاً بیان کنید. واقعخواسته. 

 های سریع در راستای این هدف بزرگ ترغیب جای تمرکزِ صِرف بر هدف نهایی، مخاطبان را به برداشتن قدمبه

 .کنید

 اِستر کی. چوی  : نویسنده

 

 

 

 


