






 المحتويات فهرس 
 الصفحة  الموضوع  

 1 مقدمة 
 60-3 ريادة األعمال االجتماعية الوحدة األولى: 

 7 ماهية ريادة األعمال االجتماعية. أوال:
 14 الريادي االجتماعي. : ثانيا
 27 . عملية ريادة األعمال االجتماعيةخطوات   ثالثا: 
 34 للريادة االجتماعية وللرياديين االجتماعيين. المؤسسات الداعمة   رابعا: 

 45 ريادة األعمال االجتماعية والعمل التطوعي. خامسا: 
 48 . لمؤسسات الخيريةواريادة األعمال االجتماعية   سادسا:
 59 المراجع  

 112-61 االبتكار االجتماعيالوحدة الثانية: 
 66 ماهية االبتكار االجتماعي .  أوال:
 72 .التي يعالجها االبتكار االجتماعيالمشكالت االجتماعية  : ثانيا
 74 .من الكتاب والسنة  محفزات االبتكار االجتماعي  ثالثا: 
 82 مختبرات وصناديق االبتكار االجتماعي.  رابعا: 

 91 االبتكار االجتماعي والعمل التطوعي .  خامسا: 
 104 تجارب من االبتكار االجتماعي.    سادسا:

 108 المراجع  
 166-113 دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعيةالوحدة الثالثة: 

 116 ماهية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. أوال:
 123 أهداف دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. : ثانيا
 124 للمشروعات االجتماعية. أهمية دراسة الجدوى  ثالثا: 
 127 مراحل وخطوات دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. رابعا: 

 141 االستدامة في المشاريع االجتماعية.  خامسا: 

 146 الربحية االجتماعية لالستثمار. سادسا:
 164 المراجع  

 228-167 التسويق االجتماعيالوحدة الرابعة: 
 169 التسويق االجتماعي. ماهية  أوال:
 185 أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.  : ثانيا
 187 أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية  ثالثا: 
 190 .استراتيجيات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية رابعا: 

ل خامسا:  التخطيط  اعملية  في  لتسويق  حمالت  االجتماعي 
 المنظمات التطوعية. 

197 

 221 معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.  سادسا:
المنظمات   سابعا:  في  االجتماعي  التسويق  نجاح  مقومات 

 التطوعية. 
222 

 223 . مبادئ وأخالقيات التسويق االجتماعي ثامنا: 
 226 المراجع  

 284- 229 التطوعيجودة العمل : الخامسةالوحدة 
 232 الجودة. مفهوم   أوال:
 234 في العمل التطوعي.   أهداف الجودة : ثانيا
 235 في العمل التطوعي.   تخطيط الجودة ثالثا: 
 239 في العمل التطوعي.  أبعاد جودة الخدمة رابعا: 

 242 الجودة الشاملة في العمل التطوعي.إدارة  خامسا: 
 264 . في العمل التطوعي  حلقات الجودة سادسا:
 269 في العمل التطوعي.  الجودة ونظام االيزو سابعا: 

 280 المراجع  
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 مقدمة: 
إن العمل التطوعي في مفهومه المعاصر لم يعد شكال من أشكال الرفاهية بل  

التنمية   المجتمعات    اإلنسانيةأصبح ركيزة أساسية من ركائز  التي تنشدها  المستدامة 
 المتقدمة والنامية على حد السواء.

نسانية  إلولكي يحقق العمل التطوعي األهداف المرجوة منه في تحقيق التنمية ا
المنشودة فإنه يجب أن يتسم بعنصرين أساسيين هما: التميز واالستدامة، وهذا يتطلب  
بالمعارف  اإللمام  السواء  حد  على  والمتطوعين  التطوعي  العمل  على  القائمين  من 

 األساسية لتحقيق هذين العنصرين في العمل التطوعي. 
ستدام اتبعت الجمعية  ولتحديد المعارف األساسية للعمل التطوعي المتميز والم

جراء  إاألهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي "تطوير" األسلوب العلمي، وذلك من خالل  
قد بحث ميداني حول األولويات المعرفية والمهارية الالزمة للعمل التطوعي المعاصر، و

مناقشة نتائج هذا البحث في حلقات نقاشية مع نخبة من الخبراء في المجال، وأسفر   تم
االبتكار   االجتماعية،  األعمال  ريادة  في:  المعارف  هذه  أولويات  تحديد  عن  ذلك 
االجتماعي، دراسة جدوى المشروعات االجتماعية، التسويق االجتماعي، وجودة العمل 

 التطوعي. 

 
 (: األولويات المعرفية للتميز واالستدامة في العمل التطوعي.1شكل )
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 169 التسويق االجتماعي. ماهية  أوال:
 185 أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.  : ثانيا
 187 أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية  ثالثا: 
 190 .استراتيجيات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية رابعا: 

ل خامسا:  التخطيط  اعملية  في  لتسويق  حمالت  االجتماعي 
 المنظمات التطوعية. 
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 221 معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.  سادسا:
المنظمات   سابعا:  في  االجتماعي  التسويق  نجاح  مقومات 

 التطوعية. 
222 

 223 . مبادئ وأخالقيات التسويق االجتماعي ثامنا: 
 226 المراجع  

 284- 229 التطوعيجودة العمل : الخامسةالوحدة 
 232 الجودة. مفهوم   أوال:
 234 في العمل التطوعي.   أهداف الجودة : ثانيا
 235 في العمل التطوعي.   تخطيط الجودة ثالثا: 
 239 في العمل التطوعي.  أبعاد جودة الخدمة رابعا: 

 242 الجودة الشاملة في العمل التطوعي.إدارة  خامسا: 
 264 . في العمل التطوعي  حلقات الجودة سادسا:
 269 في العمل التطوعي.  الجودة ونظام االيزو سابعا: 

 280 المراجع  
 

 المحتويات فهرس 
 الصفحة  الموضوع  

 1 مقدمة 
 60-3 ريادة األعمال االجتماعية الوحدة األولى: 

 7 ماهية ريادة األعمال االجتماعية. أوال:
 14 الريادي االجتماعي. : ثانيا
 27 . عملية ريادة األعمال االجتماعيةخطوات   ثالثا: 
 34 للريادة االجتماعية وللرياديين االجتماعيين. المؤسسات الداعمة   رابعا: 

 45 ريادة األعمال االجتماعية والعمل التطوعي. خامسا: 
 48 . لمؤسسات الخيريةواريادة األعمال االجتماعية   سادسا:
 59 المراجع  

 112-61 االبتكار االجتماعيالوحدة الثانية: 
 66 ماهية االبتكار االجتماعي .  أوال:
 72 .التي يعالجها االبتكار االجتماعيالمشكالت االجتماعية  : ثانيا
 74 .من الكتاب والسنة  محفزات االبتكار االجتماعي  ثالثا: 
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 104 تجارب من االبتكار االجتماعي.    سادسا:
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 166-113 دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعيةالوحدة الثالثة: 

 116 ماهية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. أوال:
 123 أهداف دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. : ثانيا
 124 للمشروعات االجتماعية. أهمية دراسة الجدوى  ثالثا: 
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 مقدمة: 
إن العمل التطوعي في مفهومه المعاصر لم يعد شكال من أشكال الرفاهية بل  

التنمية   المجتمعات    اإلنسانيةأصبح ركيزة أساسية من ركائز  التي تنشدها  المستدامة 
 المتقدمة والنامية على حد السواء.

نسانية  إلولكي يحقق العمل التطوعي األهداف المرجوة منه في تحقيق التنمية ا
المنشودة فإنه يجب أن يتسم بعنصرين أساسيين هما: التميز واالستدامة، وهذا يتطلب  
بالمعارف  اإللمام  السواء  حد  على  والمتطوعين  التطوعي  العمل  على  القائمين  من 

 األساسية لتحقيق هذين العنصرين في العمل التطوعي. 
ستدام اتبعت الجمعية  ولتحديد المعارف األساسية للعمل التطوعي المتميز والم

جراء  إاألهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي "تطوير" األسلوب العلمي، وذلك من خالل  
قد بحث ميداني حول األولويات المعرفية والمهارية الالزمة للعمل التطوعي المعاصر، و

مناقشة نتائج هذا البحث في حلقات نقاشية مع نخبة من الخبراء في المجال، وأسفر   تم
االبتكار   االجتماعية،  األعمال  ريادة  في:  المعارف  هذه  أولويات  تحديد  عن  ذلك 
االجتماعي، دراسة جدوى المشروعات االجتماعية، التسويق االجتماعي، وجودة العمل 

 التطوعي. 

 
 (: األولويات المعرفية للتميز واالستدامة في العمل التطوعي.1شكل )
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نسانية  إلولكي يحقق العمل التطوعي األهداف المرجوة منه في تحقيق التنمية ا
المنشودة فإنه يجب أن يتسم بعنصرين أساسيين هما: التميز واالستدامة، وهذا يتطلب  
بالمعارف  اإللمام  السواء  حد  على  والمتطوعين  التطوعي  العمل  على  القائمين  من 

 األساسية لتحقيق هذين العنصرين في العمل التطوعي. 
ستدام اتبعت الجمعية  ولتحديد المعارف األساسية للعمل التطوعي المتميز والم

جراء  إاألهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي "تطوير" األسلوب العلمي، وذلك من خالل  
قد بحث ميداني حول األولويات المعرفية والمهارية الالزمة للعمل التطوعي المعاصر، و

مناقشة نتائج هذا البحث في حلقات نقاشية مع نخبة من الخبراء في المجال، وأسفر   تم
االبتكار   االجتماعية،  األعمال  ريادة  في:  المعارف  هذه  أولويات  تحديد  عن  ذلك 
االجتماعي، دراسة جدوى المشروعات االجتماعية، التسويق االجتماعي، وجودة العمل 

 التطوعي. 

 
 (: األولويات المعرفية للتميز واالستدامة في العمل التطوعي.1شكل )
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 .االجتماعية األعمال  ريادة ماهية أواًل:
 ..االجتماعي الريادي  :ثانياً 

 ..االجتماعية  األعمال  ريادة عملية خطوات ثالثًا:

 .االجتماعيين وللرياديين االجتماعية للريادة الداعمة المؤسساترابعًا: 
 .التطوعي والعمل  االجتماعية  األعمال  ريادة: ساً خام

 . الخيرية والمؤسسات  االجتماعية األعمال  ريادة  سادسًا:
 

 
 . ميد االبشيهيد. أحمد عبد الحأ.د:  اعدا1

 
 

ملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة االعمال االجتماعية هي الع
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونات أساسية في  

أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  تطبيقها، حيث  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى   قبل تنفيذها دراسة جدواها التخاذ قرار علمي
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع  

يدع  اجتماعي  تسويق  لها  دون  ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  مها 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة الخامسة من هذا الكتاب على  
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
 د. أحمد عبد الحميد االبشيهي                                                        

  

 م 2021هـ/ 1443                                                               

 
 
 
 
 

    األولى الوحدة

 1االجتماعية  األعمال ريادة

 Social Entrepreneurship 
 
 

 .االجتماعية األعمال  ريادة ماهية أواًل:
 ..االجتماعي الريادي  :ثانياً 

 ..االجتماعية  األعمال  ريادة عملية خطوات ثالثًا:

 .االجتماعيين وللرياديين االجتماعية للريادة الداعمة المؤسساترابعًا: 
 .التطوعي والعمل  االجتماعية  األعمال  ريادة: ساً خام

 . الخيرية والمؤسسات  االجتماعية األعمال  ريادة  سادسًا:
 

 
 . ميد االبشيهيد. أحمد عبد الحأ.د:  اعدا1

 
 

ملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة االعمال االجتماعية هي الع
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونات أساسية في  

أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  تطبيقها، حيث  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى   قبل تنفيذها دراسة جدواها التخاذ قرار علمي
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع  

يدع  اجتماعي  تسويق  لها  دون  ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  مها 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة الخامسة من هذا الكتاب على  
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
 د. أحمد عبد الحميد االبشيهي                                                        

  

 م 2021هـ/ 1443                                                               

3 2

 
 
 
 
 

    األولى الوحدة

 1االجتماعية  األعمال ريادة

 Social Entrepreneurship 
 
 

 .االجتماعية األعمال  ريادة ماهية أواًل:
 ..االجتماعي الريادي  :ثانياً 

 ..االجتماعية  األعمال  ريادة عملية خطوات ثالثًا:

 .االجتماعيين وللرياديين االجتماعية للريادة الداعمة المؤسساترابعًا: 
 .التطوعي والعمل  االجتماعية  األعمال  ريادة: ساً خام

 . الخيرية والمؤسسات  االجتماعية األعمال  ريادة  سادسًا:
 

 
 . ميد االبشيهيد. أحمد عبد الحأ.د:  اعدا1

 
 

ملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة االعمال االجتماعية هي الع
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونات أساسية في  

أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  تطبيقها، حيث  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى   قبل تنفيذها دراسة جدواها التخاذ قرار علمي
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع  

يدع  اجتماعي  تسويق  لها  دون  ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  مها 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة الخامسة من هذا الكتاب على  
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
 د. أحمد عبد الحميد االبشيهي                                                        

  

 م 2021هـ/ 1443                                                               

3

 
 
 
 
 

    األولى الوحدة

 1االجتماعية  األعمال ريادة

 Social Entrepreneurship 
 
 

 .االجتماعية األعمال  ريادة ماهية أواًل:
 ..االجتماعي الريادي  :ثانياً 

 ..االجتماعية  األعمال  ريادة عملية خطوات ثالثًا:

 .االجتماعيين وللرياديين االجتماعية للريادة الداعمة المؤسساترابعًا: 
 .التطوعي والعمل  االجتماعية  األعمال  ريادة: ساً خام

 . الخيرية والمؤسسات  االجتماعية األعمال  ريادة  سادسًا:
 

 
 . ميد االبشيهيد. أحمد عبد الحأ.د:  اعدا1

 
 

ملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة االعمال االجتماعية هي الع
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونات أساسية في  

أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  تطبيقها، حيث  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى   قبل تنفيذها دراسة جدواها التخاذ قرار علمي
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع  

يدع  اجتماعي  تسويق  لها  دون  ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  مها 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة الخامسة من هذا الكتاب على  
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
 د. أحمد عبد الحميد االبشيهي                                                        

  

 م 2021هـ/ 1443                                                               

3
 

 

االعمال االجتماعية هي العملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة  
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
ت أساسية في  وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونا 

تطبيقها، حيث أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

ة جدواها التخاذ قرار علمي بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى قبل تنفيذها دراس
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
تمع  وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المج

لها   ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  يدعمها  اجتماعي  تسويق  دون 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 لخامسة من هذا الكتاب على جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة ا
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
بم التطوعي  العمل  وتنمية  لتطوير  األهلية  الجمعية  فإن  القصيم  وأخيرا  نطقة 

)تطوير( تتقدم بالشكر لجميع العاملين في هذا المشروع ولكل من ساهم فيه بفكرة أو 
رأي أو تعديل أو اقتراح، كما تتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الشيخ سليمان 

 .الراجحي الخيرية على رعايتها هذا المشروع بكامل تفاصيله 
 

 
 
 
 
 

    األولى الوحدة

 1االجتماعية  األعمال ريادة

 Social Entrepreneurship 
 
 

 .االجتماعية األعمال  ريادة ماهية أواًل:
 ..االجتماعي الريادي  :ثانياً 

 ..االجتماعية  األعمال  ريادة عملية خطوات ثالثًا:

 .االجتماعيين وللرياديين االجتماعية للريادة الداعمة المؤسساترابعًا: 
 .التطوعي والعمل  االجتماعية  األعمال  ريادة: ساً خام

 . الخيرية والمؤسسات  االجتماعية األعمال  ريادة  سادسًا:
 

 
 . ميد االبشيهيد. أحمد عبد الحأ.د:  اعدا1

 
 

ملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة االعمال االجتماعية هي الع
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونات أساسية في  

أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  تطبيقها، حيث  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى   قبل تنفيذها دراسة جدواها التخاذ قرار علمي
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع  

يدع  اجتماعي  تسويق  لها  دون  ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  مها 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة الخامسة من هذا الكتاب على  
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
 د. أحمد عبد الحميد االبشيهي                                                        

  

 م 2021هـ/ 1443                                                               

3
 

 

االعمال االجتماعية هي العملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة  
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
ت أساسية في  وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونا 

تطبيقها، حيث أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

ة جدواها التخاذ قرار علمي بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى قبل تنفيذها دراس
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
تمع  وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المج

لها   ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  يدعمها  اجتماعي  تسويق  دون 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 لخامسة من هذا الكتاب على جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة ا
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
بم التطوعي  العمل  وتنمية  لتطوير  األهلية  الجمعية  فإن  القصيم  وأخيرا  نطقة 

)تطوير( تتقدم بالشكر لجميع العاملين في هذا المشروع ولكل من ساهم فيه بفكرة أو 
رأي أو تعديل أو اقتراح، كما تتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الشيخ سليمان 

 .الراجحي الخيرية على رعايتها هذا المشروع بكامل تفاصيله 
 



 
 
 
 
 

    األولى الوحدة

 1االجتماعية  األعمال ريادة

 Social Entrepreneurship 
 
 

 .االجتماعية األعمال  ريادة ماهية أواًل:
 ..االجتماعي الريادي  :ثانياً 

 ..االجتماعية  األعمال  ريادة عملية خطوات ثالثًا:

 .االجتماعيين وللرياديين االجتماعية للريادة الداعمة المؤسساترابعًا: 
 .التطوعي والعمل  االجتماعية  األعمال  ريادة: ساً خام

 . الخيرية والمؤسسات  االجتماعية األعمال  ريادة  سادسًا:
 

 
 . ميد االبشيهيد. أحمد عبد الحأ.د:  اعدا1

 
 

ملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة االعمال االجتماعية هي الع
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونات أساسية في  

أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  تطبيقها، حيث  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى   قبل تنفيذها دراسة جدواها التخاذ قرار علمي
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع  

يدع  اجتماعي  تسويق  لها  دون  ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  مها 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة الخامسة من هذا الكتاب على  
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
 د. أحمد عبد الحميد االبشيهي                                                        

  

 م 2021هـ/ 1443                                                               

3
 

 

االعمال االجتماعية هي العملية التي تسعى من خاللها المؤسسات  إن ريادة  
االجتماعية إليجاد حلول فعالة ومبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات االجتماعية والبيئية،  

 ومن ثم تعد مدخال مناسبا لتطوير وتنمية العمل التطوعي.
ت أساسية في  وتحتاج ريادة األعمال االجتماعية إلى االبتكار والتسويق كمكونا 

تطبيقها، حيث أن االبتكار االجتماعي يعني معالجة قضايا ومشكالت المجتمع بطرق  
االجتماعي   االبتكار  مفهوم  على  الكتاب  هذا  من  الثانية  الوحدة  ،وتركز  تقليدية  غير 
وعناصره ، وبمجرد تحديد الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المجتمع، ينبغي 

ة جدواها التخاذ قرار علمي بشأن تنفيذها أو البحث عن طرق أخرى قبل تنفيذها دراس
ذات جدوى اجتماعية ، وتركز الوحدتين الثانية والثالثة من هذا الكتاب على االبتكار  

 االجتماعي وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية. 
تمع  وفي الحقيقة يصعب نجاح الطرق االبتكارية لمعالجة قضايا ومشكالت المج

لها   ويضمن  القوية  االنطالقة  لها  ويحقق  ويعززها  يدعمها  اجتماعي  تسويق  دون 
والعمل  االجتماعي  التسويق  على  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  وتشمل  االستدامة. 

 التطوعي. 
إن تطبيق المفاهيم السابقة يرتبط ارتباطا وثيقا في عالقة تبادلية بجودة العمل 

 لخامسة من هذا الكتاب على جودة العمل التطوعي. التطوعي، وتركز الوحدة ا
آملين أن يسهم هذا الكتاب في تزويد القائمين على العمل التطوعي والمتطوعين 
التطوعي  العمل  في  واالستدامة  للتميز  األساسية  بالمعارف  التطوع  في  والراغبين 

 المعاصر. 
بم التطوعي  العمل  وتنمية  لتطوير  األهلية  الجمعية  فإن  القصيم  وأخيرا  نطقة 

)تطوير( تتقدم بالشكر لجميع العاملين في هذا المشروع ولكل من ساهم فيه بفكرة أو 
رأي أو تعديل أو اقتراح، كما تتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الشيخ سليمان 

 .الراجحي الخيرية على رعايتها هذا المشروع بكامل تفاصيله 
 



 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 الفيدرالي اإلنفاق  بخفض  المتحدة، الواليات ذلك  في بما الحكومات، من العديد وقامت
 حاجة خلق  مما   المجتمع؛ نميةتو  التعليم مثل االجتماعية الخدمات على كبير بشكل

 ,.Zahra et al) االجتماعية االحتياجات  وتلبية األموال لجمع  األعمال ريادة ألنشطة
2009, p.520)  . 

 المدرسة  في  التجارة بين المسافة تحتل االجتماعية األعمال ريادة أن كما 
 جميع في اتالمجتمع من العديد فيالقديمة،   المدرسة في  الخيرية  والجمعيات القديمة
 والشركات، االجتماعية األغراض منظمات بين كبيرة فجوة وتوجد العالم،  أنحاء

 األعمال  ريادة وتعد .الفجوة هذه  سد إلى االجتماعية األعمال ريادة  وتهدف
 الخدمات أشكال جميع  ومثل االجتماعية،  الخدمات  أشكال من شكاًل   االجتماعية

 الظروف  لتحسين اإليجابي االجتماعي رغييالت إحداث  نحو طريق  فهي االجتماعية،
 االجتماعي التغيير ويأتي  اإليكولوجية،  والنظم السكان معيشة ومستوى  العيش وسبل

 التأييد، وحشد المدافعة، تشمل أن يمكن والتي متعددة، مسارات  خالل من اإليجابي
 وما  عية، التشري والتغييرات والتدريس، والبحث، السياسات، وأوراق  التوعية، وحمالت

  المسارات،  هذه من  واحدة تعد االجتماعية األعمال ريادة فإن ثم ومن  ذلك، إلى
 مبتكر بشكل  االجتماعية الخدمات أو المنتجات لتوفير  العمل أساليب  بتطبيق  وتتميز

 . (Chahine, 2016 ,P.2) ومستديم

 رواد  بقيادة البلدان من العديد في جارية المبادرات من العديد أن حين وفي
 جدول في وإدماجه به االعتراف إلى يحتاج  األمر هذا أن االجتماعيين، إال األعمال
 االجتماعية  األعمال ريادة على المؤسسي الطابع إضفاء وأن  الوطنية، التنمية  أعمال

 الوطني المستوى  وعلى اآلن، به القيام يجب ما  هو التطوعي العمل في  وإدماجها
 Hamal, 2011)(. 

 للريادة الحكومية غير المنظمات  تطبيق  في الرائدة اربالتج أوضحت  وقد
 يمكنها المجتمعية الريادة أن بذلك، اهتمت التي السابقة الدراسات وكذلك المجتمعية،

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 العمل يف وإدماجها االجتماعية األعمال رايدة على املؤسسي الطابع إضفاء  إن
 .الوطين املستوى على اآلن به القيام جيب  ما هو ،التطوعي

Hamal, 2011)( 

 والمجتمع األعمال  في صلة ذاموضوعًا  االجتماعية  مالاألع ريادة وأصبحت 
 األعمال  لرواد المتزايد  الوجود خالل من أيضاً  الجمهور  اهتمام أثار وقد   والسياسة، 

  الشعبية العلمية  المنشورات من والعديد اإلعالم وسائل في االجتماعيين 
(Volkmann et al, 2012, P.2).  اً عالمي  ماً اهتما  األعمال ريادة اكتسبت ولقد 

 القطاع أو األعمال قطاع في سواء  ،األخيرة الفترة  في للمناقشة رئيس موضوع  وهي
 موضع هي  وتأثيراتها  المشاريع أصحاب  قدمها  التي المساهمات أن حيث االجتماعي،

 في التغيير وكالء هم االجتماعيين األعمال رواد وأن ، بالذكر وجدير كبير تقدير
 حلول  بضخ ويقومون  ،ومثابرة وطموح  رؤية ذات بشخصيات فيه يتمتعون  مجتمع
 .(Hamal, 2011) االجتماعية المشكالت  لمعالجة مبتكرة
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 الفيدرالي اإلنفاق  بخفض  المتحدة، الواليات ذلك  في بما الحكومات، من العديد وقامت
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 ,.Zahra et al) االجتماعية االحتياجات  وتلبية األموال لجمع  األعمال ريادة ألنشطة
2009, p.520)  . 

 المدرسة  في  التجارة بين المسافة تحتل االجتماعية األعمال ريادة أن كما 
 جميع في اتالمجتمع من العديد فيالقديمة،   المدرسة في  الخيرية  والجمعيات القديمة
 والشركات، االجتماعية األغراض منظمات بين كبيرة فجوة وتوجد العالم،  أنحاء
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 التأييد، وحشد المدافعة، تشمل أن يمكن والتي متعددة، مسارات  خالل من اإليجابي
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 . (Chahine, 2016 ,P.2) ومستديم

 رواد  بقيادة البلدان من العديد في جارية المبادرات من العديد أن حين وفي
 جدول في وإدماجه به االعتراف إلى يحتاج  األمر هذا أن االجتماعيين، إال األعمال
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 حاجة خلق  مما   المجتمع؛ نميةتو  التعليم مثل االجتماعية الخدمات على كبير بشكل

 ,.Zahra et al) االجتماعية االحتياجات  وتلبية األموال لجمع  األعمال ريادة ألنشطة
2009, p.520)  . 

 المدرسة  في  التجارة بين المسافة تحتل االجتماعية األعمال ريادة أن كما 
 جميع في اتالمجتمع من العديد فيالقديمة،   المدرسة في  الخيرية  والجمعيات القديمة
 والشركات، االجتماعية األغراض منظمات بين كبيرة فجوة وتوجد العالم،  أنحاء

 األعمال  ريادة وتعد .الفجوة هذه  سد إلى االجتماعية األعمال ريادة  وتهدف
 الخدمات أشكال جميع  ومثل االجتماعية،  الخدمات  أشكال من شكاًل   االجتماعية

 الظروف  لتحسين اإليجابي االجتماعي رغييالت إحداث  نحو طريق  فهي االجتماعية،
 االجتماعي التغيير ويأتي  اإليكولوجية،  والنظم السكان معيشة ومستوى  العيش وسبل

 التأييد، وحشد المدافعة، تشمل أن يمكن والتي متعددة، مسارات  خالل من اإليجابي
 وما  عية، التشري والتغييرات والتدريس، والبحث، السياسات، وأوراق  التوعية، وحمالت

  المسارات،  هذه من  واحدة تعد االجتماعية األعمال ريادة فإن ثم ومن  ذلك، إلى
 مبتكر بشكل  االجتماعية الخدمات أو المنتجات لتوفير  العمل أساليب  بتطبيق  وتتميز

 . (Chahine, 2016 ,P.2) ومستديم

 رواد  بقيادة البلدان من العديد في جارية المبادرات من العديد أن حين وفي
 جدول في وإدماجه به االعتراف إلى يحتاج  األمر هذا أن االجتماعيين، إال األعمال
 االجتماعية  األعمال ريادة على المؤسسي الطابع إضفاء وأن  الوطنية، التنمية  أعمال

 الوطني المستوى  وعلى اآلن، به القيام يجب ما  هو التطوعي العمل في  وإدماجها
 Hamal, 2011)(. 

 للريادة الحكومية غير المنظمات  تطبيق  في الرائدة اربالتج أوضحت  وقد
 يمكنها المجتمعية الريادة أن بذلك، اهتمت التي السابقة الدراسات وكذلك المجتمعية،

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 العمل يف وإدماجها االجتماعية األعمال رايدة على املؤسسي الطابع إضفاء  إن
 .الوطين املستوى على اآلن به القيام جيب  ما هو ،التطوعي

Hamal, 2011)( 

 والمجتمع األعمال  في صلة ذاموضوعًا  االجتماعية  مالاألع ريادة وأصبحت 
 األعمال  لرواد المتزايد  الوجود خالل من أيضاً  الجمهور  اهتمام أثار وقد   والسياسة، 

  الشعبية العلمية  المنشورات من والعديد اإلعالم وسائل في االجتماعيين 
(Volkmann et al, 2012, P.2).  اً عالمي  ماً اهتما  األعمال ريادة اكتسبت ولقد 

 القطاع أو األعمال قطاع في سواء  ،األخيرة الفترة  في للمناقشة رئيس موضوع  وهي
 موضع هي  وتأثيراتها  المشاريع أصحاب  قدمها  التي المساهمات أن حيث االجتماعي،

 في التغيير وكالء هم االجتماعيين األعمال رواد وأن ، بالذكر وجدير كبير تقدير
 حلول  بضخ ويقومون  ،ومثابرة وطموح  رؤية ذات بشخصيات فيه يتمتعون  مجتمع
 .(Hamal, 2011) االجتماعية المشكالت  لمعالجة مبتكرة

 مبتكرة، أعمال نماذج اً اجتماعي الواعيون  األفراد قدم العالم، أنحاء جميع وفي
 مؤسسات تجاهلتها  وأن سبق  التي االجتماعية المشكالت لمعالجة بتطبيقها  وقاموا

ًا  دور  هؤالء  األعمال رواد لعب لقد   الحكومية، وغير الحكومية والمنظمات األعمال
 المتخلفة االقتصادات في وخاصة المعاكسة، االجتماعية الظروف  تحسين في ياً حيو 

 غير المنظمات وحتى  الحكومات بين والفساد الموارد ندرة يحد حيث  والناشئة،
 رصد  ولقد  ،الملحة  يةاالجتماع  لالحتياجات يولى الذي االهتمام من بشدة الحكومية

 االقتصادات في للعيان  واضحة تغيير عوامل أيضاً  االجتماعيون  األعمال رواد
 المشاكل لمعالجة التكلفة حيث من وفعالة مبتكرة أساليب طبقوا حيث المتقدمة،

 تحدت  التي (إلخ الجنسين،  بين المساواة  وعدم الفقر مثل)    المزعجة االجتماعية 
 الخدمات  قطاع  "تسويق" أجل من  البلدان من العديد حركة زتوعز   التقليدية، الحلول

 االجتماعي،  األداء لتحسين التنافسية األسواق  كفاءة استخدام في الرغبة االجتماعية
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 أو اإلصالحيون،  أو المحسنون، أو اإلنساني، المجال في العاملين أو البصيرة، 
 (. 2ص)  "العظام القادة أو ن،و القديس

 ذلك،  ومع ،نفسها  البشرية قدم قديمة االجتماعية األعمال ريادة تكون  وربما 
 فإن حال،  أي وعلى ،محتمليًا  عالم قاً نطا ق ق ح ألنه مختلف اليوم عملهم فإن

 كيف  استكشاف بنا يجدر  لذلك ؛ياً نسب جديد االجتماعية األعمال ريادة مصطلح
 وصف يمكن وكيف العالم أنحاء جميع في الحديثة االجتماعية الحركة هذه نشأت
 . (Volkmann et al. , 2012, P.2) االجتماعية الريادة مفهوم

 :ومنها االجتماعية، األعمال ةرياد تعريفات تتعدد

 من  ؛الفرص واستغالل وتحديد الكتشاف بها القيام يتم  التي والعمليات  األنشطة  •
 المنظمات إدارة أو جديدة مشاريع إنشاء خالل من االجتماعية الثروة تعزيز أجل

 . )(Zahra et al, 2009, p.519مبتكرة بطريقة  القائمة

 في ماً قد للمضي تحويلها  أو المؤسسات ناءبب خاللها  من المواطنون  يقوم عملية •
 وانتهاكات  البيئي والدمار واألمية والمرض الفقر مثل االجتماعية، المشاكل حلول
 ) ,Bornstein & Davisللكثيرين أفضل الحياة لجعل  والفساد؛ اإلنسان حقوق 

)2010, p.1. 

 يستحقون  الذين داألفرا من محددة أنواع تقوم خاللها  من  التي الديناميكية العملية  •
 تعريفها  يمكن التي المنظمات وتطوير بإنشاء "االجتماعيين األعمال رواد" اسم
 المبتكرة المبادرات من واسع مدى أنها  كما   ، "اجتماعية مؤسسات" أنها على

 ، التطوعية المنظمات إلى للربح  الهادفة  المنظمات من متصل في  اجتماعًيا 
 تستخدم التي األنشطة هذه من فرعية مجموعة وهي "االجتماعية المؤسسات"و

 )Huybrechts  &االجتماعية  األهداف لتحقيق كأداة  التجارية النماذج فيها 
 p.33) Nicholl, 2012,. 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 وجدت  حيث المنظمات، لهذه المالية  واالستدامة الذاتي االكتفاء تحقيق  في تسهم أن
 أن يمكن المجتمعية  للريادة  الناجحة  المشاريع أن الربحية  غير المنظمات من العديد
 لإليرادات، كفاءة أكثر استراتيجية مع منظماتهم، أنحاء جميع في  تحسينات إلى تؤدي

 من المزيد وإعطاء األموال، جمع في أقل وقت قضاء اإلدارة مجلس ألعضاء ويمكن
 ,BoardSource, 2002) وخدماتها وبرامجها  المنظمة رسالة على للتركيز  الوقت
p.1)  . المال رأس  في إيجابية عوائد يحقق  أن يمكن الريادي الخيري  العمل أن كما 

 الخيرية، المشاريع في االستثمار على التركيز خالل من والرمزي  واالجتماعي الثقافي
 االستدامة تحقيق  ثم ومن ،االقتصادي المال رأس في نمو إلى يؤدي قد بدوره وهذا

 األعمال  ريادة أهمية تبرز ثم ومن   ،(Harvey et al., 2011) الخيرية للمشروعات
 المنشودة األهداف يحقق  بما  التطوعي،  الخيري  العمل لتطوير  كمدخل االجتماعية
 .المطلوبة واالستدامة

 مفهومها  حيث من االجتماعية الريادة ماهية توضيح سيتم الوحدة هذا وفي
 االجتماعيين نالرياديي هم من توضيح مع لها،  الالزمة والمهارات  ومبادئها  وأبعادها 

 الريادة خطوات  على التركيز ويتم  لهم،  أمثلة إعطاء مع وأنواعهم صفاتهم  وما 
 التطوعي  العمل عالقة الوحدة تستعرض كما لها، الداعمة والمؤسسات  االجتماعية 

 الريادة  تطبيق  الخيرية للمؤسسات خاللها  من يمكن التي والكيفية  االجتماعية بالريادة
 .وبرامجها أنشطتها  واستدامة ير طو لت كمدخل االجتماعية

 :االجتماعية األعمال  ريادة ماهية: أوالً 
 :االجتماعية األعمال  ريادة  مفهوم

االجتماعية.   األعمال لريادة تاريخي إرث  وجود إلى الحديثة األدبيات تشير
"Davis Bornstein and  (2010ودافيس برينستن ذكر فقد أن:   الرياديون  ( 

 ذوي  عليهم يطلق  وكان ،الماضي في ولكن ،دائماً  موجودون  كانوا االجتماعيون 
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االجتماعية.   األعمال لريادة تاريخي إرث  وجود إلى الحديثة األدبيات تشير
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 ذوي  عليهم يطلق  وكان ،الماضي في ولكن ،دائماً  موجودون  كانوا االجتماعيون 
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 من مختلفة مجموعة في معين اجتماعي  غرض ذات منظمة أي وضع سيتم الواقع، 
 توجه ذات المنظمات بعض أن  ،حيث  األبعاد ثالثي الفضاء هذا في اإلحداثيات
 االبتكار مثل خاص، بشكل للسوق  قوي  اتجاه إلى تفتقر ولكنها   ومبتكرة، اجتماعي

 موجًها  اآلخر البعض يكون  وقد التلطيفية، والرعاية التكميلية الرعاية مجال في األولي
  الحالية،  للمفاهيم استنساًخا يكون  الوقت نفس في ولكن السوق، نحو وموجهاً  اجتماعًيا 
 البعض يزال  ال وقد   األصغر، التمويل  منشآت تكرار مثل ابتكارًيا،  ليس فهو وبالتالي 
 ،ساً تناف أكثر أو داً تحدي أقل اشتراكية ميهلد لكن ومبتكًرا، السوق  نحو موجًها اآلخر
 إلى تهدف التي المشاريع أو المتجددة الطاقة على تركز التي  البيئية المشروعات مثل

 من العديد فإن ذلك، على ،عالوة اإلنجابية الصحة تدخالت إلى الوصول تحسين
 إلى تهدف ا نهأل تتحول حيث األبعاد، هذه بين  ديناميكًيا  تتحرك  االجتماعية المشاريع

 األحيان من كثير في محدودة بموارد التغيير وتحقيق  االجتماعي  التأثير  زيادة
(Nicholls & Cho, 2006, p.103) . 

 من  اليوم جيل  أن حيث ،للدراسةرًا  مزده مجاالً  االجتماعية األعمال ريادة تعد
 التي والحوكمة العمل وأنماط  االفتراضات  في يشكون  ، الشباب والمهنيين الطالب
 واستنزاف تلويث في  نتسبب الماذ  ،؟ فقر لدينا  يزال ال فلماذا ، السابقة األجيال حددتها 
 اليوم والمهنيين الطالب  من العديد فيطبق   متزايد؟، بشكل الشحيحة الطبيعية مواردنا 

 ومع  ألجيال، استمرت التي  والبيئية االجتماعية المشكالت إلنهاء   "فعله يمكن" فًا  موق
 ذلك يكون  أن المتصور من ليس  المعلومات، إلى والوصول التكنولوجيا  في الزيادة

 والمسئولين العمر منتصف  في التنفيذيين المسئولين فإن متزايد،  نحو وعلى   ،ناً ممك
 حياتهم في االجتماعية األعمال ريادة بدمج يقومون  المتقاعدين والمهنيين المتقاعدين

 اكتسبوها  التي  والخبرات  المهارات يق وتطب جديدة، وظائف إطالق  حتى أو المهنية
 للممارسة، وكمجال.  االجتماعي التحديات  مواجهة في العمل من وعقود سنوات خالل

 بداية منذ ومبتكرة فعالة اجتماعية تدخالت بتنفيذ األوائل االجتماعيون  قام فقد

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 لمواجهة  ومستدامة ومبتكرة فعالة  حلول  إيجاد خاللها  من يتم التي  العملية  •
 .  ,P.2 (Chahine, 2016(والبيئية االجتماعية التحديات

 مشكلة معالجة إلى خاللها  من االجتماعية المؤسسات تسعى ي الت العملية •
 أدت التي واالقتصادية االجتماعية للهياكل ومستدام ابتكاري  وتغيير اجتماعية

 . )(Portales,2019,p.82إليها 

 يزال ال أنه  إال ؛المستمرة والنقاشات المتنوعة التعريفات هذه من الرغم وعلى
 العمل ضوابط  تحدد التي الرئيسية ائصخصال من عدد حول  واسع اتفاق  هناك

 :على االجتماعية  األعمال ريادة تعريفات تتفق  حيث ،االجتماعي الريادي

 زيادة  على  األولوية لها التي البيئية أو االجتماعية  النتائج على المركزي  التركيز -
 .األخرى  االستراتيجية االعتبارات أو األرباح

 أو جديدة، تنظيمية  وعمليات نماذج خالل نم االبتكار متابعة يمكن االبتكار، -
 مع  للتعامل جديد تفكير خالل من أو جديدة، وخدمات منتجات خالل من

 بين االجتماعية األعمال ريادة  مبادرات من العديد تجمع ، المجتمعية التحديات
  .لالبتكار المختلفة الطرق  هذه

 االجتماعيين  مالعاأل رواد نشر كيفية على المؤلفين من العديد يؤكد ،راً أخي -
 الذي السوق  نحو الموجه العمل خالل من وذلك ،اً اجتماعي المبتكرة لنماذجهم

 التحالفات خالل من أخرى  سياقات في مبادراتهم نطاق  وتوسيع األداء،  يحركه
 & Huybrechts) استدامة وأكثر أوسع نتائج إلى الوصول فكرة مع والشراكات،

Nicholls, 2012, p.34) . 

 بأنها  األبعاد هذه Nicholls and cho (2006  ) وتشو نيكولز فوص وقد
 والتوجيه ،sociality االجتماعية  :االجتماعية  األعمال  ريادة  في األساسية اللبنات

 العناصر هذه أن ،حيث innovation واالبتكار ،market orientation التسويقي
 وفي  االجتماعية، األعمال ريادة لمجال المفاهيمية األبعاد من مجموعة ترسم الثالثة
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 والتوجيه ،sociality االجتماعية  :االجتماعية  األعمال  ريادة  في األساسية اللبنات

 العناصر هذه أن ،حيث innovation واالبتكار ،market orientation التسويقي
 وفي  االجتماعية، األعمال ريادة لمجال المفاهيمية األبعاد من مجموعة ترسم الثالثة

9

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 من مختلفة مجموعة في معين اجتماعي  غرض ذات منظمة أي وضع سيتم الواقع، 
 توجه ذات المنظمات بعض أن  ،حيث  األبعاد ثالثي الفضاء هذا في اإلحداثيات
 االبتكار مثل خاص، بشكل للسوق  قوي  اتجاه إلى تفتقر ولكنها   ومبتكرة، اجتماعي

 موجًها  اآلخر البعض يكون  وقد التلطيفية، والرعاية التكميلية الرعاية مجال في األولي
  الحالية،  للمفاهيم استنساًخا يكون  الوقت نفس في ولكن السوق، نحو وموجهاً  اجتماعًيا 
 البعض يزال  ال وقد   األصغر، التمويل  منشآت تكرار مثل ابتكارًيا،  ليس فهو وبالتالي 
 ،ساً تناف أكثر أو داً تحدي أقل اشتراكية ميهلد لكن ومبتكًرا، السوق  نحو موجًها اآلخر
 إلى تهدف التي المشاريع أو المتجددة الطاقة على تركز التي  البيئية المشروعات مثل

 من العديد فإن ذلك، على ،عالوة اإلنجابية الصحة تدخالت إلى الوصول تحسين
 إلى تهدف ا نهأل تتحول حيث األبعاد، هذه بين  ديناميكًيا  تتحرك  االجتماعية المشاريع

 األحيان من كثير في محدودة بموارد التغيير وتحقيق  االجتماعي  التأثير  زيادة
(Nicholls & Cho, 2006, p.103) . 
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 حياتهم في االجتماعية األعمال ريادة بدمج يقومون  المتقاعدين والمهنيين المتقاعدين

 اكتسبوها  التي  والخبرات  المهارات يق وتطب جديدة، وظائف إطالق  حتى أو المهنية
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 :االجتماعية األعمال  لريادة الالزمة األساسية المهارات
 كبير حد إلى  تشبه  اجتماعي مشروع لبدء  الالزمة المهارات  من  العديد إن

 وتخطيط  التنظيمي الهيكل بناء ذلك ويشمل  ، تجاري  مشروع لبدء الالزمة المهارات
 واالتصاالت البشرية الموارد وإدارة المشاريع رةوإدا والتسويق  والمحاسبة األعمال
  .الخارجية الشراكات وبناء المصلحة أصحاب وتحليل

 األعمال رواد يكون  أن يجب األساسية، التجارية المهارات  هذه إلى  باإلضافة 
 جمع خالل من حلها يحاولون  التي المشكلة وصف  على  قادرين االجتماعيين
 الحالية التحتية والبنية والعقبات متضررينلا السكان خصائص حول المعلومات
 في  المشاركة عملية تتم ذلك وبعد   فشلت، ولماذا  المشكلة لحل السابقة والمحاوالت

 كما  ومقبولة،  معقولة وبأسعار إليه المجتمع وصول لضمان المجتمع مع الحل إنشاء
 األثر وتقييم دلرص وذلك   للقياس، قابلة أهداًفا  أيًضا  االجتماعيون  األعمال رواد وضع

 االجتماعي األعمال رائد يتطلبها  التي المهارات مجموعة فإن وبالتالي،  االجتماعي،
 .واالجتماعية  التجارية الخدمات  من كل عوالم من مهارات  تشمل
 .لها المقابلة التخصصات متعددة  والمهارات االجتماعية األعمال ريادة خصائص(:  1)جدول  
 ....مطلوبة  مهارات  ....يه االجتماعية األعمال ريادة
 .خالقة

 .للتطوير قابلة  طموحة،

 .مالًيا مجدية

 :األعمال ريادة مكون 
 .األعمال وريادة االبتكار  مهارات

 .األدلة على  قائمة

 .المستهدفين السكان متناول في

 .االجتماعية المشكالت معالجة في فعالة

 :االجتماعي المكون 
 .االجتماعية  الخدمات مهارات

Source: Chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. CRC 
Press. 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

ًا،  ر مؤخ  االجتماعية األعمال ريادة ودراسة علم تطور فقد ذلك،  ومع  البشري، المجتمع
 ،وبدأ المستمر المهني والتعليم العام التعليم في  ومنهجيتها  مصطلحاتها  دمج وتم

 رواد بدأ حيث   الجديدة،  األلفية بداية مع يزداد االجتماعية الريادة نحو االهتمام
  االجتماعية،  التحديات مواجهة إلى  وطاقاتهم مواهبهم تحويل في  الناجحين األعمال
 والحكومات للربح الهادفون  غير والممارسون  التجارية لعما األ ممارسو يطالع واليوم،

 األعمال ريادة حركة  إلى لالنضمام  العالم؛ أنحاء جميع في الشعبية والحركات
 المشكالت حل على  الخاص القطاع ممارسات تطبيق  يتم حيث االجتماعية،
 . (Chahine, 2016, P.2) االجتماعي

 :يةتماعاالج األعمال  لريادة  األساسية المبادئ
 وآخرون، عبده ) أساسية مبادئ أربع على االجتماعية األعمال ريادة ترتكز

 :هي (، 1، ص2010

 .االجتماعية  والمشكالت التحديات مع التعامل في: التقليدي غير التفكير -
 يضمن  بما  ،الدخل  مصادر تنمية خالل من :المستدامة األساليب استعمال -

 .المثال سبيل على الدخل ككسب المالية، االستدامة تحقق 
 األفكار خالل من :المحلي  النطاق تخطي  على والقادر للتكيف القابل اإلبداع -

 أن االجتماعية  األعمال ريادة فتستطيع  واسع،  مجال على  للتطبيق القابلة  السباقة
 .والسباق  النظامي التغيير في تساهم

 جهةوموا المجتمعات حاجات تلبية خالل من : إيجابي  اجتماعي  أثر تحقيق -
 .للمجتمع  الحقيقية المشكالت
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 األثر وتقييم دلرص وذلك   للقياس، قابلة أهداًفا  أيًضا  االجتماعيون  األعمال رواد وضع

 االجتماعي األعمال رائد يتطلبها  التي المهارات مجموعة فإن وبالتالي،  االجتماعي،
 .واالجتماعية  التجارية الخدمات  من كل عوالم من مهارات  تشمل

 .لها المقابلة التخصصات متعددة  والمهارات االجتماعية األعمال ريادة خصائص(:  1)جدول  
 ....مطلوبة  مهارات  ....يه االجتماعية األعمال ريادة
 .خالقة

 .للتطوير قابلة  طموحة،

 .مالًيا مجدية

 :األعمال ريادة مكون 
 .األعمال وريادة االبتكار  مهارات

 .األدلة على  قائمة

 .المستهدفين السكان متناول في

 .االجتماعية المشكالت معالجة في فعالة

 :االجتماعي المكون 
 .االجتماعية  الخدمات مهارات

Source: Chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. CRC 
Press. 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

ًا،  ر مؤخ  االجتماعية األعمال ريادة ودراسة علم تطور فقد ذلك،  ومع  البشري، المجتمع
 ،وبدأ المستمر المهني والتعليم العام التعليم في  ومنهجيتها  مصطلحاتها  دمج وتم

 رواد بدأ حيث   الجديدة،  األلفية بداية مع يزداد االجتماعية الريادة نحو االهتمام
  االجتماعية،  التحديات مواجهة إلى  وطاقاتهم مواهبهم تحويل في  الناجحين األعمال
 والحكومات للربح الهادفون  غير والممارسون  التجارية لعما األ ممارسو يطالع واليوم،

 األعمال ريادة حركة  إلى لالنضمام  العالم؛ أنحاء جميع في الشعبية والحركات
 المشكالت حل على  الخاص القطاع ممارسات تطبيق  يتم حيث االجتماعية،
 . (Chahine, 2016, P.2) االجتماعي

 :يةتماعاالج األعمال  لريادة  األساسية المبادئ
 وآخرون، عبده ) أساسية مبادئ أربع على االجتماعية األعمال ريادة ترتكز

 :هي (، 1، ص2010

 .االجتماعية  والمشكالت التحديات مع التعامل في: التقليدي غير التفكير -
 يضمن  بما  ،الدخل  مصادر تنمية خالل من :المستدامة األساليب استعمال -

 .المثال سبيل على الدخل ككسب المالية، االستدامة تحقق 
 األفكار خالل من :المحلي  النطاق تخطي  على والقادر للتكيف القابل اإلبداع -

 أن االجتماعية  األعمال ريادة فتستطيع  واسع،  مجال على  للتطبيق القابلة  السباقة
 .والسباق  النظامي التغيير في تساهم

 جهةوموا المجتمعات حاجات تلبية خالل من : إيجابي  اجتماعي  أثر تحقيق -
 .للمجتمع  الحقيقية المشكالت
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 ,Nicholls) اإلنسان حقوق  وتعزيز العادلة  التجارة مثل  ،والحمالت المدافعة •
2006, p.14) . 

 :االجتماعي الرياديثانيًا: 
 خدمة أو منتج أو  تدخل وتنفيذ بتصميم يقوم شخص هو االجتماعي الريادي

 يعرف كما ،(Chahine, 2016,P.2) المهمشين والسكان األفراد رفاهية من تحسن
 نهج خالل من اجتماعية مشكلة تخفيف  أو معالجة  يحاول الذي الشخص ذلك بأنه

 رواد مثل مثلهم االجتماعيون  األعمال  رواد أن بالذكر الجدير  ومن  مبتكر، عمل
  المال،  وليس  االجتماعي التأثير في تكمن دوافعهم أن اختالف مع اآلخرين، األعمال

 تحسين بميزة تتميز اجتماعية، بأهداف مدفوعين للعالم،  تغيير بإحداث ن ملتزمو  وأنهم
 . (Portales,2019,p.83) اآلخرين لألشخاص المعيشية الظروف

 :االجتماعي الريادي صفات 
ص  Bornstein (2014 بورنساتين حدد لقد ص   ست ،(333-343، 

 في الرغبة  ذات، لا  لتصحيح  االستعداد :هي  نجاًحا، األكثر االجتماعي  للريادي صفات
 حدود لعبور االستعداد القائمة، الهياكل من للتحرر  االستعداد الفضل، في التشارك

 .القوي  األخالقي والدافع األضواء، عن بعيًدا للعمل االستعداد المعرفة،  فروع

 ،William Bygrave بايجرييف وليام حددها  التي الخصائص على واعتماد
 الخصائص األعمال رواد يظهر الريادية، اتراسللد Babson College مركز مدير
 وآخرون  ديس قام وقد ،"Bygrave "10 D دي 10 بايجريف " يسميها  التي -التالية

Dees et al. (20017، ص)  بايجرييف تفسيرات  بتعديل Bygrave  لتناسب قلياًل 
 :التالي  النحو على االجتماعيين، األعمال رواد

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 
 :االجتماعية األعمال  ريادة مجاالت

  ، األهداف نفس  في االجتماعية األعمال ريادة على األمثلة من العديد تشترك
 :وذلك ،social enterprises االجتماعية  للمؤسسات التحديد وجه وعلى

 على العام القطاع أو السوق  يستطع أو يرغب لم التي لخدماتاو  السلع لتوفير -
 .تقديمها 

 .المهارات لتطوير  -
 .العمل فرص لخلق   -
 .اجتماعًيا  المهمشين الناس دمج شأنها  من مسارات لتعزيز -

 لتذهب االجتماعي  الريادي النشاط  من كاملة مجموعة توجد فإنه ذلك، ومع
 رواد فيها  يخلق  التي  الرئيسية التشغيلية المجاالت  كانت وتاريخًيا  ،هذا  من أبعد

 :هي التغيير، االجتماعيين األعمال

 التمويل  حركة المثال  سبيل على التمكين، خالل من :الفقر حدة من  التخفيف •
 .األصغر

 المجتمع في" عقلًيا  للمريض ضيق  نطاق  على الدعم من بدًءا :الصحية الرعاية •
 .والفيروسات  ئةاألوب لمواجهة النطاق  واسعة مشاريع إلى'

 .المعرفة  نقل  وديمقراطية  الواسعة المشاركة مثل :والتدريب التعليم •
 .الطاقة مشروعات "الخضراء " مثل :المستدامة والتنمية  البيئة على الحفاظ •

 .السكنية الجمعيات مثل :المجتمع تجديد •
 هم من أو العمل عن  للعاطلين العمل فرص مثل :االجتماعية الرعاية مشاريع •

 .والكحول المخدرات تعاطي  ومشاريع وى،أ م بال
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 .القوي  األخالقي والدافع األضواء، عن بعيًدا للعمل االستعداد المعرفة،  فروع
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 المسئولية بتوزيع االجتماعيين األعمال رواد يقوم:   Distribution توزيعلا .10
 هذه  لنجاح مهمين يعتبرون  الذين الرئيسيين المصلحة أصحاب على واالئتمان

 .الجهود 
 السمات من العديد هناك أن لى( إ56،  55، ص ص  2019)  نوأشارت أمي

 :أهمها  من االجتماعي، الريادي بها  يتصف التي
 دراية على واع، شخص من تأتي أن الريادة،  خطوات فأول :عرفةلموا الوعي  .1

 .وإمكاناته وموارده ومشكالته، مجتمعه  بواقع
 إحداث على وبقدرته بذاته ثقة على يكون  أن يجب فالمبدع :بالنفس الثقة  .2

 .نفسه وقدر أهميته من يقلل أو قدراته، في يشكك أال وينبغي التغيير،
 تحد ال الصندوق، خارج يفكر مبدع، شخص هو يالمجتمع فالرائد :اإلبداع .3

 غير احتياجات لتلبية المستغلة غير الموارد من االستفادة يستطيع حدود، أفكاره
 .ملباة

 بمجتمعه، يهتم مبادر، عالية، همة ذو نشط  شخص االجتماعي فالرائدة:  المبادر  .4
 .أجله  من والعطاء للتضحية استعداد على

 والمثابرة، بالحيوية  يتسم حل، مشكلة لكل لديه عياالجتما  فالرائداإليجابية:   .5
 .أجلها من يعمل  رسالة  ولديه معينة، قضية تجاه بالمسئولية يشعر

 إقناع في ينجح فقد اآلخرين، إلهام على قدرة لديه االجتماعي  فالرائد اإللهام: .6
 .حقيقي  تغيير خطوات التخاذ بأكملها  مجتمعات

 :ييناالجتماع  الرياديين ومستويات أنواع
 الرياديين  من مختلفة أنواع ثالثة (2009) وآخرون  زهرة  اقترحت

 االجتماعي والبنائي ،Social bricoleur االجتماعي  البارع  :هم االجتماعيين، 
Social Constructionist،  االجتماعي  والمهندس Social Engineer، ويلخص 

 :ثالثةال األنواع بين الرئيسية االختالفات التالي  الجدول

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 أن يمكن لما  رؤية االجتماعيين األعمال رواد لدى:   Dreamers الحالمون  .1
 أن ذلك، من واألهم ،والمجتمع ومنظماتهم لهم بالنسبة المستقبل عليه يكون 
 .أحالمهم تنفيذ على القدرة لديهم

 دون  بسرعة القرارات اتخاذ  على القدرة لديهم:   Decisiveness :الحسم .2
 .نجاحهم في رئيس عامل  السرعة وهذه  مماطلة،

 وقت  أسرع في ينّفذونه العمل، مسار بشأن قرار اتخاذ بمجرد Doers الفاعلون  .3
 .العمل  مسار يتطلبه ما  وفق الزمة تعديالت أي إجراء مع ممكن،

 ما  نادًرا أنهم حيث  مشاريعهم، بتنفيذ التام االلتزام:     Determination   العزم .4
 .الحل  على مستعصية تبدو عقبات  يواجهون  عندما  حتى يستسلمون،

 األحيان بعض وفي  لمشاريعهم، بالكامل مكرسون  إنهم:   Dedication التفاني  .5
 ، كلل بال يعملون  أنهم حيث ،والعائالت األصدقاء مع لعالقاتهم كبيرة بتكلفة
 عندما  أيام سبعة العمل وأسبوع  يوًما  ساعة عشر اثني المألوف غير من وليس
 .جديد مشروع على للحصول اجتماعي  أعمال رجل يسعى

 يعطيهم الحب وهذا ،يفعلونه ما  يحبون  أنهم حيث:   Devotion اإلخالص .6
 في فعالين يجعلهم لرسالتهم وحبهم صعبة، األمور تصبح عندما  االستمرارية

 .ذلك تحقيق 
 يكون  أن يجب جديد مشروع وتنمية بدء في أنه حيث:   Details التفاصيل .7

 .الهامة  التفاصيل رأس على االجتماعي  المشروع صاحب
 من بداًل  مصيرهم عن مسئولين يكونوا أن يريدون  إنهم:   Destiny المصير .8

 .العمل صاحب على االعتماد
 المشاريع ألصحاب الرئيسي الدافع هو  ليس الثراء إن:   Dollars دوالر .9

 يفهمون  وأنهم ، حية مشاريعهم على للحفاظ  مهم المال  لكن االجتماعية،
 .عليها  للحفاظ  كلل بال ويعملون  مشاريعهم اقتصاديات
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 تحد ال الصندوق، خارج يفكر مبدع، شخص هو يالمجتمع فالرائد :اإلبداع .3

 غير احتياجات لتلبية المستغلة غير الموارد من االستفادة يستطيع حدود، أفكاره
 .ملباة

 بمجتمعه، يهتم مبادر، عالية، همة ذو نشط  شخص االجتماعي فالرائدة:  المبادر  .4
 .أجله  من والعطاء للتضحية استعداد على

 والمثابرة، بالحيوية  يتسم حل، مشكلة لكل لديه عياالجتما  فالرائداإليجابية:   .5
 .أجلها من يعمل  رسالة  ولديه معينة، قضية تجاه بالمسئولية يشعر

 إقناع في ينجح فقد اآلخرين، إلهام على قدرة لديه االجتماعي  فالرائد اإللهام: .6
 .حقيقي  تغيير خطوات التخاذ بأكملها  مجتمعات

 :ييناالجتماع  الرياديين ومستويات أنواع
 الرياديين  من مختلفة أنواع ثالثة (2009) وآخرون  زهرة  اقترحت

 االجتماعي والبنائي ،Social bricoleur االجتماعي  البارع  :هم االجتماعيين، 
Social Constructionist،  االجتماعي  والمهندس Social Engineer، ويلخص 

 :ثالثةال األنواع بين الرئيسية االختالفات التالي  الجدول

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 أن يمكن لما  رؤية االجتماعيين األعمال رواد لدى:   Dreamers الحالمون  .1
 أن ذلك، من واألهم ،والمجتمع ومنظماتهم لهم بالنسبة المستقبل عليه يكون 
 .أحالمهم تنفيذ على القدرة لديهم

 دون  بسرعة القرارات اتخاذ  على القدرة لديهم:   Decisiveness :الحسم .2
 .نجاحهم في رئيس عامل  السرعة وهذه  مماطلة،

 وقت  أسرع في ينّفذونه العمل، مسار بشأن قرار اتخاذ بمجرد Doers الفاعلون  .3
 .العمل  مسار يتطلبه ما  وفق الزمة تعديالت أي إجراء مع ممكن،

 ما  نادًرا أنهم حيث  مشاريعهم، بتنفيذ التام االلتزام:     Determination   العزم .4
 .الحل  على مستعصية تبدو عقبات  يواجهون  عندما  حتى يستسلمون،

 األحيان بعض وفي  لمشاريعهم، بالكامل مكرسون  إنهم:   Dedication التفاني  .5
 ، كلل بال يعملون  أنهم حيث ،والعائالت األصدقاء مع لعالقاتهم كبيرة بتكلفة
 عندما  أيام سبعة العمل وأسبوع  يوًما  ساعة عشر اثني المألوف غير من وليس
 .جديد مشروع على للحصول اجتماعي  أعمال رجل يسعى

 يعطيهم الحب وهذا ،يفعلونه ما  يحبون  أنهم حيث:   Devotion اإلخالص .6
 في فعالين يجعلهم لرسالتهم وحبهم صعبة، األمور تصبح عندما  االستمرارية

 .ذلك تحقيق 
 يكون  أن يجب جديد مشروع وتنمية بدء في أنه حيث:   Details التفاصيل .7

 .الهامة  التفاصيل رأس على االجتماعي  المشروع صاحب
 من بداًل  مصيرهم عن مسئولين يكونوا أن يريدون  إنهم:   Destiny المصير .8

 .العمل صاحب على االعتماد
 المشاريع ألصحاب الرئيسي الدافع هو  ليس الثراء إن:   Dollars دوالر .9

 يفهمون  وأنهم ، حية مشاريعهم على للحفاظ  مهم المال  لكن االجتماعية،
 .عليها  للحفاظ  كلل بال ويعملون  مشاريعهم اقتصاديات
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 مما ،  بعيد من  فهمها 
 الوكالء من يتطلب

 اكتشافها المحليين
 .ومعالجتها

 الحهمصم تقوض  التي
 .القوة ومصدر الخاصة

 األهمية
 االجتماعية

 تساعد جماعي، بشكل
 الحفاظ في تصرفاتهم

 التناغم على
 في االجتماعي

 المشاكل مواجهة
 .االجتماعية

 
 

يعملون على إصالح النسيج  
،حيث يتمزق،    االجتماعي 

االحتياجات  وتلبية 
داخل   الحادة  االجتماعية 
األوسع  االجتماعية  الهياكل 

في  القائ والمساعدة  مة، 
االنسجام   على  الحفاظ 

 .االجتماعي

 تمزيق إلى يسعون  إنهم
 القائمة االجتماعية الهياكل

 ،إنها جديدة بأخرى  واستبدالها
 إلحداث مهمة قوة تمثل

 في االجتماعي التغيير
 المناصب حاب أص مواجهة
 .الراسخة

 على التأثير
 التوازن 

 االجتماعي
 

 التي الذرية األعمال
 األعمال رواد  ابه يقوم

 المحليون  االجتماعيون 
 التوازن " من تقربنا

 .النظري  "االجتماعي

 في الفجوات معالجة إن
 ذات والخدمات السلع  توفير

 يخلق االجتماعية األهمية
 ."جديدة اجتماعية موازنات"

 االجتماعي التوازن  يكسر
 استبداله إلى ويسعى القائم
 االجتماعية الفعالية من بمزيد

 دير تقال مصدر
 

 المكان في تكون  أن
 بالمهارات يتمتع الذي

 لمعالجة الالزمة
 المحلية المشكالت

 رادارات على وليس
 ."اآلخرين"
 المحلي النطاق  يعني 

 متطلبات لديهم أن
 الموارد من  محدودة
 .ما حد  إلى ومستقلة

 الصغير النطاق يسمح
 المحلي والنطاق 

 التي تاالحتياجا تلبي أنها
 ولها معالجة دون  تركت

 قد ،بل ال / محدودة منافسة
 وينظر بهم الترحيب يتم

 صمام" أنهم  على إليهم
 الدعاية يمنع  "إطالق
 المشكالت / السلبية

 تؤثر قد التي االجتماعية
 المؤسسات على سلًبا

 .القائمة والتجارية الحكومية

 الذي الحد إلى الشعبي الدعم
 ماعيةاالجت الهياكل فيه تكون 

 الوظائف وأصحاب القائمة
 تلبية على قادرين غير

 االجتماعية االحتياجات
 .األساسية

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 

 

 

 :االجتماعيين للرياديين الثالثة األنواع بين الرئيسية الختالفات(: ا2)جدول  

 النوع
  مصدر

 االختالف

 االجتماعي البارع
Social 

 Bricoleur 

 االجتماعي البنائي
Social 

Constructionist 

 االجتماعي المهندس
Social  

Engineer 
 المتاحة الفرص إدراك يفعلون؟ ماذا

 اتاالحتياج لتلبية
 المحلية االجتماعية

 بناءً  عليها  والعمل
 ولديهم ذلك، على

 الالزمة والموارد الخبرة
 .لها للتصدي

 بديلة هياكل وتشغيل بناء
 والخدمات السلع لتوفير
 االحتياجات تلبي  التي

 تستطيع ال التي االجتماعية
 والوكاالت الحكومات
 .بها القيام والشركات

 اجتماعية أنظمة إنشاء
 مصممة فاعلية روأكث أحدث
 الحالية األنظمة محل لتحل
 مناسبة غير تكون  عندما
 االحتياجات لتلبية

 .الهامة االجتماعية

 المقياس
 والنطاق
 .والتوقيت

 ،  صغير نطاق على
 - المحلي النطاق في
 األحيان من  كثير في

 .الطبيعة في عرضية

 كبير إلى صغير  نطاق  من
 إلى المحلي النطاق من ،

 إلضفاء مصمم ، الدولي
 تلبية على المؤسسي الطابع

 االجتماعية االحتياجات
 .المستمرة

 على جًدا واسع  نطاق على
 الدولي إلى الوطني المستوى 

 إلى تسعى والتي نطاق  في
 شأنها من  دائمة هياكل بناء
 .الحالي النظام تحد أن

 هم  لماذا 
 ضروريون؟
  

 باالحتياجات المعرفة
 والقدرات االجتماعية

 جهتهاوالم الالزمة
 نطاق على ،منتشرة

 من ،العديد واسع
 االحتياجات
 قابلة غير االجتماعية

 يسهل أو للتمييز

 والتنظيم، القوانين،  إن
 وعدم السياسية، والمقبولية

 إلى االفتقار أو/ الكفاءة
 تمنع ،سوف  اإلرادة

 الحكومية المنظمات 
 تلبية من القائمة والتجارية

 االحتياجات من العديد
 .بفعالية المهمة االجتماعية

 االحتياجات بعض
 قابلة ليست االجتماعية

 الهياكل داخل للتحسين
 ،فيمكن القائمة االجتماعية
 الراسخ المنصب ألصحاب

 إلى الرامية اإلجراءات إحباط
 االجتماعية االحتياجات تلبية
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Social 
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 :االجتماعيين للرياديين الثالثة األنواع بين الرئيسية الختالفات(: ا2)جدول  

 النوع
  مصدر

 االختالف

 االجتماعي البارع
Social 

 Bricoleur 

 االجتماعي البنائي
Social 

Constructionist 
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 .المستمرة

 على جًدا واسع  نطاق على
 الدولي إلى الوطني المستوى 

 إلى تسعى والتي نطاق  في
 شأنها من  دائمة هياكل بناء
 .الحالي النظام تحد أن

 هم  لماذا 
 ضروريون؟
  

 باالحتياجات المعرفة
 والقدرات االجتماعية

 جهتهاوالم الالزمة
 نطاق على ،منتشرة

 من ،العديد واسع
 االحتياجات
 قابلة غير االجتماعية

 يسهل أو للتمييز

 والتنظيم، القوانين،  إن
 وعدم السياسية، والمقبولية

 إلى االفتقار أو/ الكفاءة
 تمنع ،سوف  اإلرادة

 الحكومية المنظمات 
 تلبية من القائمة والتجارية

 االحتياجات من العديد
 .بفعالية المهمة االجتماعية

 االحتياجات بعض
 قابلة ليست االجتماعية

 الهياكل داخل للتحسين
 ،فيمكن القائمة االجتماعية
 الراسخ المنصب ألصحاب

 إلى الرامية اإلجراءات إحباط
 االجتماعية االحتياجات تلبية
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 مما ،  بعيد من  فهمها 
 الوكالء من يتطلب

 اكتشافها المحليين
 .ومعالجتها

 الحهمصم تقوض  التي
 .القوة ومصدر الخاصة

 األهمية
 االجتماعية

 تساعد جماعي، بشكل
 الحفاظ في تصرفاتهم

 التناغم على
 في االجتماعي

 المشاكل مواجهة
 .االجتماعية

 
 

يعملون على إصالح النسيج  
،حيث يتمزق،    االجتماعي 

االحتياجات  وتلبية 
داخل   الحادة  االجتماعية 
األوسع  االجتماعية  الهياكل 

في  القائ والمساعدة  مة، 
االنسجام   على  الحفاظ 

 .االجتماعي

 تمزيق إلى يسعون  إنهم
 القائمة االجتماعية الهياكل

 ،إنها جديدة بأخرى  واستبدالها
 إلحداث مهمة قوة تمثل

 في االجتماعي التغيير
 المناصب حاب أص مواجهة
 .الراسخة

 على التأثير
 التوازن 

 االجتماعي
 

 التي الذرية األعمال
 األعمال رواد  ابه يقوم

 المحليون  االجتماعيون 
 التوازن " من تقربنا

 .النظري  "االجتماعي

 في الفجوات معالجة إن
 ذات والخدمات السلع  توفير

 يخلق االجتماعية األهمية
 ."جديدة اجتماعية موازنات"

 االجتماعي التوازن  يكسر
 استبداله إلى ويسعى القائم
 االجتماعية الفعالية من بمزيد

 دير تقال مصدر
 

 المكان في تكون  أن
 بالمهارات يتمتع الذي

 لمعالجة الالزمة
 المحلية المشكالت

 رادارات على وليس
 ."اآلخرين"
 المحلي النطاق  يعني 

 متطلبات لديهم أن
 الموارد من  محدودة
 .ما حد  إلى ومستقلة

 الصغير النطاق يسمح
 المحلي والنطاق 

 التي تاالحتياجا تلبي أنها
 ولها معالجة دون  تركت

 قد ،بل ال / محدودة منافسة
 وينظر بهم الترحيب يتم

 صمام" أنهم  على إليهم
 الدعاية يمنع  "إطالق
 المشكالت / السلبية

 تؤثر قد التي االجتماعية
 المؤسسات على سلًبا

 .القائمة والتجارية الحكومية

 الذي الحد إلى الشعبي الدعم
 ماعيةاالجت الهياكل فيه تكون 

 الوظائف وأصحاب القائمة
 تلبية على قادرين غير

 االجتماعية االحتياجات
 .األساسية

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 تساعد ذلك، ومع  محدود،  نطاق  وذات الحجم صغيرة أحياًنا  يصممونها  التي الحلول
 البارع ويسهم  المحلية، االجتماعية المشكالت من التخفيف على الحلول هذه

 ؛نتيجة االجتماعي والنظام السالم يوجد ،حيث اجتماعي توازن  توليد في االجتماعي
 في االجتماعيون  البارعون  فإن األحيان،  من كثير  في والضمنية  المحلية للمعرفة
 من االستفادة يمكنهم حيث  المحلية،  االجتماعية االحتياجات الكتشاف فريد وضع

 ،وعلى وتحسينها االجتماعية الثروة إلنشاء الشخصية  ومواردهم وخبراتهم دوافعهم
 ن يؤدو  أنهم إال  اآلخرين؛ عمالاأل رواد مثل عنهم اإلعالن يتم ال أنهم من الرغم

 .العالم أنحاء جميع في أساسية اجتماعية وظائف
 دييغو باربرا جيريكاري  خالل من السن  كبار لتكريم وجهودها دييغو باربرا

 أكثر مدار على عائلتها مع  عاشت منزلها؛ من السن كبار  بتكريم  االهتمام بدأت حيث
 انخفاض  ببس أن معرفة  دون  من  سًنا  أكبر  بالغ شخص  مع أسرتها  وعاشت عاًما،  20 من
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 يختلف وأنه ،للمكسيك مبتكر نموذج  مع الشيخوخة عالم لخدمة مركز هو وجيريكير 

 ويحتوي  ،همحيات طوال فيه يقيمون  المسنين أن حيث والمالجئ، التقليدية الرعاية دور نموذج عن
 :هى وحدات ثالث على النموذج

 التجاري  الحي  في ويقع حديثة، معدات مع المسنين، رعاية مركز هي األولى الوحدة
 السن كبار يشعر أن المكان هذا من المقصود  وكان ،غارسيا غارزا بيدرو سان في  المركزي 
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 :هى وحدات ثالث على النموذج

 التجاري  الحي  في ويقع حديثة، معدات مع المسنين، رعاية مركز هي األولى الوحدة
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 األطراف قبل من أساسي
 ؛اتهديدً  تعتبرها التي الراسخة

 التدقيق إلى يؤدي مما
 قدرة تقويض ومحاوالت
 على االجتماعيين المهندسين

 تمنع سوف .التغيير إحداث
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 المالية الموارد جمع على

 المصادر من  والبشرية
 قد ، لذلك نتيجة .التقليدية
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Source: Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. 
(2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and 
ethical challenges. Journal of business venturing, 24(5), 519-32.  

 الثالثة األنواع هذهPortales (2019  ) بورتاليس صنف االقتراح لهذا ووفًقا 
 أو التأثير  نوع على اعتماًدا وذلك  ،األعلى إلى  األقل من االجتماعيين الرياديين من

 :تحقيقه يمكنهم الذي االجتماعي التحول

  Social Bricoleur :االجتماعي  البارع( 1)
 موارده استخدام من تمكنه ضمنية، أو محلية معرفة لديه االجتماعي البارع

 لديه أن  حيث  ،المشكالت وحل المهام لتنفيذ الجديدة الفرص من دةواالستفا  وذخائره
  .محلًيا المتاحة والموارد المحلية البيئية بالظروف معرفة

 التي االجتماعية االحتياجات االجتماعيين األعمال رواد من النوع هذا يحدد
 كون ،وت األخرى  الفاعلة الجهات قبل من عليها  التعرف يتعذر أو تمييزها  يمكن ال
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 تساعد ذلك، ومع  محدود،  نطاق  وذات الحجم صغيرة أحياًنا  يصممونها  التي الحلول
 البارع ويسهم  المحلية، االجتماعية المشكالت من التخفيف على الحلول هذه

 ؛نتيجة االجتماعي والنظام السالم يوجد ،حيث اجتماعي توازن  توليد في االجتماعي
 في االجتماعيون  البارعون  فإن األحيان،  من كثير  في والضمنية  المحلية للمعرفة
 من االستفادة يمكنهم حيث  المحلية،  االجتماعية االحتياجات الكتشاف فريد وضع

 ،وعلى وتحسينها االجتماعية الثروة إلنشاء الشخصية  ومواردهم وخبراتهم دوافعهم
 ن يؤدو  أنهم إال  اآلخرين؛ عمالاأل رواد مثل عنهم اإلعالن يتم ال أنهم من الرغم

 .العالم أنحاء جميع في أساسية اجتماعية وظائف
 دييغو باربرا جيريكاري  خالل من السن  كبار لتكريم وجهودها دييغو باربرا

 أكثر مدار على عائلتها مع  عاشت منزلها؛ من السن كبار  بتكريم  االهتمام بدأت حيث
 انخفاض  ببس أن معرفة  دون  من  سًنا  أكبر  بالغ شخص  مع أسرتها  وعاشت عاًما،  20 من

 توفي ثم  للعالج، األمريكية  المتحدة الواليات  إلى ،وسافروا الزهايمر مرض  هو العقلية  قدرته
 ،فقدمت ما  شيًئا تفعل  أن تريد  أنها عرفت  ،ثم برعايتها يتهموا لم وكالهما ابنتها،  وكذلك زوجها
 بآنا باربرا تالتق السنوات، تلك خالل من ،وذلك وأسرهم السن لكبار  سنوات ست لمدة العالج

 طويلة  لفترة والعائالت السن لكبار نفسية  كطبيبة أيًضا عملت التي أعمالها، شريكة سوستيل،
 وقت ،وفي النفسي العالج في ماجستير مع الدراسة إلى بهم أدى ؛مما  بالتعلم شغًفا ،وشاركوا

 ومن بالخرف، المصابين مرضاهم تشخيص  تم  التي  للعائالت دورات تدريس في  بدأوا الحق
 أدى ؛مما الرابعة سن في للبالغين االهتمام من الحالية  النماذج كفاية  عدم حددوا تجربتهم،  خالل
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 مبتكر بعمل القيام ويقررون  معينة مشكلة  تتيحها  التي  للفرص متنبهون  االجتماعيون 
 .لمعالجتها 

 ونطاق حجم  مع تتناسب منظمات بتطوير  هؤالء األعمال رواد يقوم
 المستوى  تتجاوز ما  وعادة معالجتها،  إلى يسعون  التي يةاالجتماع  االحتياجات

 البارعين االجتماعيين الرياديين عكس ،على الدولي المستوى  إلى وتصل المحلي
 ويسعى صغير، نطاق على المحلية  االجتماعية للمشاكل حلواًل  يرتجلون  الذين

 من نطاًقا وسعاأل االجتماعية المشكالت  عالج إلى  الُبَناة   االجتماعيون  الرياديون 
 لتلبية منظمة  أو رسمية  كانت سواء للتطوير قابلة حلول وتطوير  تخطيط خالل

 تأثيرها  من يزيد ؛مما  أخرى  سياقات إلى نماذجها  نقل ،ويمكن المتزايدة االحتياجات
 قدرتهم عن ناتجة وهي المحلية؛ المعرفة  من  تأتي ال هؤالء  األعمال رواد ،ومزايا 
 منها  واالستفادة االجتماعية الثروة تولد  التي  الفرص تلك تشافكا على القائمة  الفريدة

 .والخدمات السلع  لتقديم تنفيذها  تم التي العمليات تشكيل وإعادة إنشاء طريق  عن

 تقديم في محدودة منافسة يواجهون  قد االجتماعيين البناة أن حين في
 تمويل إلى  يحتاجون  حيث شديًدا، يكون  ما غالًبا  الموارد على التنافس  أن إال  حلولهم،

 فالحكومات   المنشود، التأثير لتحقيق  الالزمة والمعقدة الواسعة المنظمات إلنشاء كبير
 هؤالء لتمويل التقليدية المصادر هي الخيرية والمؤسسات  الحكومية  غير والمنظمات

 الشركات خالل  من  ،وذلك  الموارد على الحصول  في يساعد ما  وغالًبااد،  الرو 
 وصيانتها  مؤسساتهم بناء في  االجتماعيين البنائين  دور خالل  من ،وكذلك التعاونية
 ،وغالًبا  مهامهم تغيير  حتى  أو تقييد أيًضا  التمويل  لتنوع فيمكن ذلك،  ومع   وتنميتها،

 وربما  األموال، جمع على القدرة وصقل تطوير االجتماعيين البناة على يتعين ما 
 من جزًءا تكون  أن إلى الحاجة أن ،كما  األساسية مهمتهم عن انتباههم صرف

 محترفين، كموظفين المهمة هذه مصير على أيًضا  تؤثر أن يمكن المنظمة موظفي
 أن ،كما وأنشطتها  واستراتيجياتها  عملياتها على لسيطرة ممارسة في المتطوعون  ويبدأ

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 (1) :محاور ثالثة على يعمل  الذي Day Club برنامج إنشاء تم  فقد  ذلك، ولتحقيق  ،أخرى 
  .االجتماعي التكامل (3) البدني، النمو (2) المعرفي، التحفيز

 في المعتمدين الشخصيين المساعدين خالل من  المنزلية الرعاية  هي الثانية الوحدة
 توفر  مجانية خدمة وهي  جيريكير، خدمات شبكة هي الثالثة الوحدة ،المسنين ورعاية عالج

 .منهم قريبين يكونوا أن وأهمية رعايتهم عن السن كبار أسر ألفراد  والمعرفة المعلومات
 سياق في  السن، لكبار خدمات حيركير تقدم  تأسيسها، من سنوات  عشر حوالي بعد  

 ولقد  ، االعتبار في أخذها ويتم  قطاعلا هذا يمثلها التي المشاكل معالجة تتم لم حيث  ، مكسيكي
 المعيشية  الظروف تحسين  مستوى  على بالسوق، يتعلق فيما صالحيته  النموذج هذا أثبت

 المستوى  على  الوعي قلة بسبب محدود  تأثيرها  فإن  ذلك، ومع  .المجتمع في  وإدماجهم للمرضى
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 االحتياجات النوع هذا من االجتماعيون  األعمال رواد من النوع  هذا ويحدد ، للعمالء

 في جذرًيا  تغير خدمة  أو سلعة لتقديم كاف   بشكل الدولة أو الشركات تلبيها ال التي
 .الحاجة هذه تلبية طريقة

 social االجتماعية المؤسسات  وتشغيل ببناء هؤالء األعمال رواد ويقوم
enterprises   أغفلتها  التي السكانية والمجموعات القطاعات احتياجات تلبي  التي 
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 ونطاق حجم  مع تتناسب منظمات بتطوير  هؤالء األعمال رواد يقوم
 المستوى  تتجاوز ما  وعادة معالجتها،  إلى يسعون  التي يةاالجتماع  االحتياجات

 البارعين االجتماعيين الرياديين عكس ،على الدولي المستوى  إلى وتصل المحلي
 ويسعى صغير، نطاق على المحلية  االجتماعية للمشاكل حلواًل  يرتجلون  الذين

 من نطاًقا وسعاأل االجتماعية المشكالت  عالج إلى  الُبَناة   االجتماعيون  الرياديون 
 لتلبية منظمة  أو رسمية  كانت سواء للتطوير قابلة حلول وتطوير  تخطيط خالل

 تأثيرها  من يزيد ؛مما  أخرى  سياقات إلى نماذجها  نقل ،ويمكن المتزايدة االحتياجات
 قدرتهم عن ناتجة وهي المحلية؛ المعرفة  من  تأتي ال هؤالء  األعمال رواد ،ومزايا 
 منها  واالستفادة االجتماعية الثروة تولد  التي  الفرص تلك تشافكا على القائمة  الفريدة

 .والخدمات السلع  لتقديم تنفيذها  تم التي العمليات تشكيل وإعادة إنشاء طريق  عن

 تقديم في محدودة منافسة يواجهون  قد االجتماعيين البناة أن حين في
 تمويل إلى  يحتاجون  حيث شديًدا، يكون  ما غالًبا  الموارد على التنافس  أن إال  حلولهم،

 فالحكومات   المنشود، التأثير لتحقيق  الالزمة والمعقدة الواسعة المنظمات إلنشاء كبير
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 social االجتماعية المؤسسات  وتشغيل ببناء هؤالء األعمال رواد ويقوم
enterprises   أغفلتها  التي السكانية والمجموعات القطاعات احتياجات تلبي  التي 

 بها  تعالج ال التي قةالطري أو ،الحوافز إلى االفتقار بسبب إما  التقليدية، الشركات
 الرياديون  وهؤالء ،الحالة لهذه ُمسكًنا  بوصفه المشكلة، تولد التي األسباب
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 مبتكر بعمل القيام ويقررون  معينة مشكلة  تتيحها  التي  للفرص متنبهون  االجتماعيون 
 .لمعالجتها 

 ونطاق حجم  مع تتناسب منظمات بتطوير  هؤالء األعمال رواد يقوم
 المستوى  تتجاوز ما  وعادة معالجتها،  إلى يسعون  التي يةاالجتماع  االحتياجات

 البارعين االجتماعيين الرياديين عكس ،على الدولي المستوى  إلى وتصل المحلي
 ويسعى صغير، نطاق على المحلية  االجتماعية للمشاكل حلواًل  يرتجلون  الذين

 من نطاًقا وسعاأل االجتماعية المشكالت  عالج إلى  الُبَناة   االجتماعيون  الرياديون 
 لتلبية منظمة  أو رسمية  كانت سواء للتطوير قابلة حلول وتطوير  تخطيط خالل

 تأثيرها  من يزيد ؛مما  أخرى  سياقات إلى نماذجها  نقل ،ويمكن المتزايدة االحتياجات
 قدرتهم عن ناتجة وهي المحلية؛ المعرفة  من  تأتي ال هؤالء  األعمال رواد ،ومزايا 
 منها  واالستفادة االجتماعية الثروة تولد  التي  الفرص تلك تشافكا على القائمة  الفريدة

 .والخدمات السلع  لتقديم تنفيذها  تم التي العمليات تشكيل وإعادة إنشاء طريق  عن

 تقديم في محدودة منافسة يواجهون  قد االجتماعيين البناة أن حين في
 تمويل إلى  يحتاجون  حيث شديًدا، يكون  ما غالًبا  الموارد على التنافس  أن إال  حلولهم،

 فالحكومات   المنشود، التأثير لتحقيق  الالزمة والمعقدة الواسعة المنظمات إلنشاء كبير
 هؤالء لتمويل التقليدية المصادر هي الخيرية والمؤسسات  الحكومية  غير والمنظمات

 الشركات خالل  من  ،وذلك  الموارد على الحصول  في يساعد ما  وغالًبااد،  الرو 
 وصيانتها  مؤسساتهم بناء في  االجتماعيين البنائين  دور خالل  من ،وكذلك التعاونية
 ،وغالًبا  مهامهم تغيير  حتى  أو تقييد أيًضا  التمويل  لتنوع فيمكن ذلك،  ومع   وتنميتها،

 وربما  األموال، جمع على القدرة وصقل تطوير االجتماعيين البناة على يتعين ما 
 من جزًءا تكون  أن إلى الحاجة أن ،كما  األساسية مهمتهم عن انتباههم صرف

 محترفين، كموظفين المهمة هذه مصير على أيًضا  تؤثر أن يمكن المنظمة موظفي
 أن ،كما وأنشطتها  واستراتيجياتها  عملياتها على لسيطرة ممارسة في المتطوعون  ويبدأ

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 (1) :محاور ثالثة على يعمل  الذي Day Club برنامج إنشاء تم  فقد  ذلك، ولتحقيق  ،أخرى 
  .االجتماعي التكامل (3) البدني، النمو (2) المعرفي، التحفيز

 في المعتمدين الشخصيين المساعدين خالل من  المنزلية الرعاية  هي الثانية الوحدة
 توفر  مجانية خدمة وهي  جيريكير، خدمات شبكة هي الثالثة الوحدة ،المسنين ورعاية عالج

 .منهم قريبين يكونوا أن وأهمية رعايتهم عن السن كبار أسر ألفراد  والمعرفة المعلومات
 سياق في  السن، لكبار خدمات حيركير تقدم  تأسيسها، من سنوات  عشر حوالي بعد  

 ولقد  ، االعتبار في أخذها ويتم  قطاعلا هذا يمثلها التي المشاكل معالجة تتم لم حيث  ، مكسيكي
 المعيشية  الظروف تحسين  مستوى  على بالسوق، يتعلق فيما صالحيته  النموذج هذا أثبت

 المستوى  على  الوعي قلة بسبب محدود  تأثيرها  فإن  ذلك، ومع  .المجتمع في  وإدماجهم للمرضى
 فيه تبدأ بلد  في  وخاصة  ، المتوسط المدى على المسنين رعاية على المترتبة باآلثار  الوطني
 .االختفاء في للشباب الديموغرافية المكافأة

  the Social builder االجتماعي  الباني ( 2)
 يتميز الذي the builder الباني  هو  االجتماعي الريادي من الثاني النوع

 منهجية، تغييرات وإدخال  لبناء المجتمع أو السوق  داخل الفرص  تحديد على بقدرته
 االبتكارات، إدخال خالل من وذلك  ،السواء حد على والوسائل الغايات مستوى  على

 الملباة غير االحتياجات لتلبية الفرص من ومربح بنجاح األعمال رواد ويستفيد
 االحتياجات النوع هذا من االجتماعيون  األعمال رواد من النوع  هذا ويحدد ، للعمالء
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 أن(  2020   إكسبو) لدبي العالمي المعرض منظمة أعلنت ،2017 يونيو وفي
Algramo  تكنولوجية نماذج لتطوير منحة على حصلت كما ،2020 عام حدث في ستشارك 

 ،وخصص ضعفا األكثر  للمجتمعات اتصال كوسائل واإلنترنت الرخيص الغذاء لتوفير جديدة
 لدعم دوالر مليون  100 مبلغ دبي  في Expo 2020 لـ Expo Live اليف إكسبو برنامج

 الحفاظ في  تساهم أو الناس حياة  على  تؤثر  التي  للتحديات إبداعية حلواًل  تقدم التي المشاريع
 في  مستهلك 220000 يخدم متجر، 1600 في Algramo يوجد  ،وحالًيا األرض كوكب على

 .القمامة من امغر  كيلو  180200 ويتجنب الدخل منخفضة األحياء

 :the Social Engineer االجتماعي  المهندس( 3) 
 ،حيث the engineer المهندس هو  االجتماعي الريادي من نوع آخر إن

 عالم في  الكبار األعمال رواد  تشبه والتي االجتماعي، المجال  في جذرية تغييرات  يقدم
 (UBER أوبر ،  Steve Jobs جوبز ستيف المثال، سبيل على) التجارية الشركات

 والعمليات والهياكل، القديمة،  األنظمة وتدمير والتغيير،  االبتكار محركات أنهم ،كما 
 القائمة المؤسسات كسر خالل من مالءمة وأكثر أحدث بأنظمة محلها  تحل التي
 أن ويمكن اجتماعًيا، كفاءة أكثر بمؤسسات واستبدالها  مهيمنة تكون  ما  غالًبا  والتي
 رواد  لدى يكون  أن  ،ويمكن المجتمع على عميًقا  تأثيًرا جتماعيينالا للمهندسين يكون 

 .االجتماعي  التغيير  إلحداث عالية قوة هؤالء  األعمال

 االجتماعيين  المهندسين ؛فإن  للمشكالت "النظامية" الطبيعة  إلى  وبالنظر
 ًبا ،وغال العالمية أو  الوطنية عبر أو الوطنية االجتماعية المشاكل  يهاجمون  ما  غالًبا 

 لمصالح تهديًدا تجريها التي لإلصالحات  واأليديولوجية  الثورية  الطبيعة تشكل ما 
 نطاق  ،ويتطلب  شرعية وغير هدامة األحيان بعض  في وتعتبر القائمة،  المؤسسات

 المهندسون  يستفيد أن تواجهها، أن يمكن التي الشرعية عيوب وكذلك آثارها،  وحجم
 جمع  على قدرتهم ؛فإن لذلك ،ونتيجة مهامهم زإلنجا  الشعبي الدعم من االجتماعيون 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 أدارة في بمفارقة  االجتماعية  البناة  تعرض كبيرة موارد على  الحصول إلى  الحاجة
 .منظماتها  انةوصي

 José مولر مانويل خوسيه بقلم ذكي حل ،  العالم إلى الحي من Algramo ألجرامو
Manuel Moller 

 تشيلي في  كاتوليكا  جامعة  في التجارية الهندسة مولر مانويل خوسيه درس بينما
 كان وعملهم، دراستهم ،وأثناء  أصدقائه  من ثالثة مع الجرانجا ببلدية بلدة في ليعيش ؛ذهب
 ،خوسيه صغيرة بتنسيقات  يومًيا إليه يحتاجون  ما شراء على أجبرهم ،مما  منخفض دخل لديهم

 اشترى  لو مما بكثير  أكثر يدفع حيه؛ في المتجر في  شراء أن أدرك   José Manuel مانويل
 ،وكانت ألجرامو مانويل خوسيه أسس كما الوضع، لهذا حل عن يبحث ،حيث أكبر بأشكال
 دفع  أجل من شراؤه، العميل أراد  الذي المبلغ تقلل أن شأنها من آلة إنشاء هي األصلية الفكرة
 هذه في ألنها المستودعات في األجهزة هذه تثبيت ،وسيتم صغير مبلغ مقابل الجملة سعر

 .متكرر بشكل المشكلة تحدث ،حيث  األماكن
 فترة ،وبعد  النهائية التوزيع آالت تطوير بمرحلة Algramo بدأت ،2013 أبريل وفي

 الحي،  من  التنظيف مسحوق  صرف ماكينات  أول بتركيب  Algramo شركة  قامت الوقت،  من
 في  مشروع  كأفضل واختير  طوعي إدارة مجلس تشكيل إلى أدى ؛مما  القوة Algramo تكتسب 
 Open Open-Up of UDDفي والفائز السابع الجيل ،Start-Up Chile لـ الالتينية أمريكا

Ventures ،  حصلت ،2014 عام  وفى Algramo الشركة شهادة على B نظام  ونفذت 
 البيع نظام  إنشاء ،ويتم  تصنيعها وقت  على يعتمد  ال  ،وبالتالي التوزيع  آلة يشمل ال  مبيعات 
 البيع منطق على وللحفاظ  المشروبات، لنظام  مساوية  لإلرجاع،  قابلة  حاويات  باستخدام اليدوي 
 .التالي لشرائها العبوة بنفس وتعود  المنتج وتستهلك العائالت ،تشتري  بالجملة

 شركة وأفضل العالم في  شركة أفضل بأنها B شهادة اعترفت ،2015 عام وفي 
 في ابتكاًرا شركة 50 أكثر من كواحدة  Fast Company Algramo مجلة واختارت ،للمجتمع

 ريعالمشا إلى األعمال  ريادة من  االنتقال  تعزيز تم  ،2016 عام  وفي  ،العالم أنحاء  جميع
 والتسويق، واالتصاالت، البشرية، والموارد  واالستدامة، العمليات، والدة مع االجتماعية،

 إلى خاللها من وصلنا التي العمليات لتحسين الشركات ثقافة والدة دمج تم فقد  والقانونية؛
 (العالم في  الشركات ألفضل العالم في  11 رقم  المرتبة السنة هذه واحتلت ،المستودعات

 (.للعالم بالنسبة األفضل
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 ،وخصص ضعفا األكثر  للمجتمعات اتصال كوسائل واإلنترنت الرخيص الغذاء لتوفير جديدة
 لدعم دوالر مليون  100 مبلغ دبي  في Expo 2020 لـ Expo Live اليف إكسبو برنامج

 الحفاظ في  تساهم أو الناس حياة  على  تؤثر  التي  للتحديات إبداعية حلواًل  تقدم التي المشاريع
 في  مستهلك 220000 يخدم متجر، 1600 في Algramo يوجد  ،وحالًيا األرض كوكب على

 .القمامة من امغر  كيلو  180200 ويتجنب الدخل منخفضة األحياء

 :the Social Engineer االجتماعي  المهندس( 3) 
 ،حيث the engineer المهندس هو  االجتماعي الريادي من نوع آخر إن

 عالم في  الكبار األعمال رواد  تشبه والتي االجتماعي، المجال  في جذرية تغييرات  يقدم
 (UBER أوبر ،  Steve Jobs جوبز ستيف المثال، سبيل على) التجارية الشركات

 والعمليات والهياكل، القديمة،  األنظمة وتدمير والتغيير،  االبتكار محركات أنهم ،كما 
 القائمة المؤسسات كسر خالل من مالءمة وأكثر أحدث بأنظمة محلها  تحل التي
 أن ويمكن اجتماعًيا، كفاءة أكثر بمؤسسات واستبدالها  مهيمنة تكون  ما  غالًبا  والتي
 رواد  لدى يكون  أن  ،ويمكن المجتمع على عميًقا  تأثيًرا جتماعيينالا للمهندسين يكون 

 .االجتماعي  التغيير  إلحداث عالية قوة هؤالء  األعمال

 االجتماعيين  المهندسين ؛فإن  للمشكالت "النظامية" الطبيعة  إلى  وبالنظر
 ًبا ،وغال العالمية أو  الوطنية عبر أو الوطنية االجتماعية المشاكل  يهاجمون  ما  غالًبا 

 لمصالح تهديًدا تجريها التي لإلصالحات  واأليديولوجية  الثورية  الطبيعة تشكل ما 
 نطاق  ،ويتطلب  شرعية وغير هدامة األحيان بعض  في وتعتبر القائمة،  المؤسسات

 المهندسون  يستفيد أن تواجهها، أن يمكن التي الشرعية عيوب وكذلك آثارها،  وحجم
 جمع  على قدرتهم ؛فإن لذلك ،ونتيجة مهامهم زإلنجا  الشعبي الدعم من االجتماعيون 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 أدارة في بمفارقة  االجتماعية  البناة  تعرض كبيرة موارد على  الحصول إلى  الحاجة
 .منظماتها  انةوصي

 José مولر مانويل خوسيه بقلم ذكي حل ،  العالم إلى الحي من Algramo ألجرامو
Manuel Moller 

 تشيلي في  كاتوليكا  جامعة  في التجارية الهندسة مولر مانويل خوسيه درس بينما
 كان وعملهم، دراستهم ،وأثناء  أصدقائه  من ثالثة مع الجرانجا ببلدية بلدة في ليعيش ؛ذهب
 ،خوسيه صغيرة بتنسيقات  يومًيا إليه يحتاجون  ما شراء على أجبرهم ،مما  منخفض دخل لديهم

 اشترى  لو مما بكثير  أكثر يدفع حيه؛ في المتجر في  شراء أن أدرك   José Manuel مانويل
 ،وكانت ألجرامو مانويل خوسيه أسس كما الوضع، لهذا حل عن يبحث ،حيث أكبر بأشكال
 دفع  أجل من شراؤه، العميل أراد  الذي المبلغ تقلل أن شأنها من آلة إنشاء هي األصلية الفكرة
 هذه في ألنها المستودعات في األجهزة هذه تثبيت ،وسيتم صغير مبلغ مقابل الجملة سعر

 .متكرر بشكل المشكلة تحدث ،حيث  األماكن
 فترة ،وبعد  النهائية التوزيع آالت تطوير بمرحلة Algramo بدأت ،2013 أبريل وفي

 الحي،  من  التنظيف مسحوق  صرف ماكينات  أول بتركيب  Algramo شركة  قامت الوقت،  من
 في  مشروع  كأفضل واختير  طوعي إدارة مجلس تشكيل إلى أدى ؛مما  القوة Algramo تكتسب 
 Open Open-Up of UDDفي والفائز السابع الجيل ،Start-Up Chile لـ الالتينية أمريكا

Ventures ،  حصلت ،2014 عام  وفى Algramo الشركة شهادة على B نظام  ونفذت 
 البيع نظام  إنشاء ،ويتم  تصنيعها وقت  على يعتمد  ال  ،وبالتالي التوزيع  آلة يشمل ال  مبيعات 
 البيع منطق على وللحفاظ  المشروبات، لنظام  مساوية  لإلرجاع،  قابلة  حاويات  باستخدام اليدوي 
 .التالي لشرائها العبوة بنفس وتعود  المنتج وتستهلك العائالت ،تشتري  بالجملة

 شركة وأفضل العالم في  شركة أفضل بأنها B شهادة اعترفت ،2015 عام وفي 
 في ابتكاًرا شركة 50 أكثر من كواحدة  Fast Company Algramo مجلة واختارت ،للمجتمع

 ريعالمشا إلى األعمال  ريادة من  االنتقال  تعزيز تم  ،2016 عام  وفي  ،العالم أنحاء  جميع
 والتسويق، واالتصاالت، البشرية، والموارد  واالستدامة، العمليات، والدة مع االجتماعية،

 إلى خاللها من وصلنا التي العمليات لتحسين الشركات ثقافة والدة دمج تم فقد  والقانونية؛
 (العالم في  الشركات ألفضل العالم في  11 رقم  المرتبة السنة هذه واحتلت ،المستودعات

 (.للعالم بالنسبة األفضل
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 في  مستهلك 220000 يخدم متجر، 1600 في Algramo يوجد  ،وحالًيا األرض كوكب على

 .القمامة من امغر  كيلو  180200 ويتجنب الدخل منخفضة األحياء

 :the Social Engineer االجتماعي  المهندس( 3) 
 ،حيث the engineer المهندس هو  االجتماعي الريادي من نوع آخر إن

 عالم في  الكبار األعمال رواد  تشبه والتي االجتماعي، المجال  في جذرية تغييرات  يقدم
 (UBER أوبر ،  Steve Jobs جوبز ستيف المثال، سبيل على) التجارية الشركات

 والعمليات والهياكل، القديمة،  األنظمة وتدمير والتغيير،  االبتكار محركات أنهم ،كما 
 القائمة المؤسسات كسر خالل من مالءمة وأكثر أحدث بأنظمة محلها  تحل التي
 أن ويمكن اجتماعًيا، كفاءة أكثر بمؤسسات واستبدالها  مهيمنة تكون  ما  غالًبا  والتي
 رواد  لدى يكون  أن  ،ويمكن المجتمع على عميًقا  تأثيًرا جتماعيينالا للمهندسين يكون 

 .االجتماعي  التغيير  إلحداث عالية قوة هؤالء  األعمال

 االجتماعيين  المهندسين ؛فإن  للمشكالت "النظامية" الطبيعة  إلى  وبالنظر
 ًبا ،وغال العالمية أو  الوطنية عبر أو الوطنية االجتماعية المشاكل  يهاجمون  ما  غالًبا 

 لمصالح تهديًدا تجريها التي لإلصالحات  واأليديولوجية  الثورية  الطبيعة تشكل ما 
 نطاق  ،ويتطلب  شرعية وغير هدامة األحيان بعض  في وتعتبر القائمة،  المؤسسات

 المهندسون  يستفيد أن تواجهها، أن يمكن التي الشرعية عيوب وكذلك آثارها،  وحجم
 جمع  على قدرتهم ؛فإن لذلك ،ونتيجة مهامهم زإلنجا  الشعبي الدعم من االجتماعيون 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 أدارة في بمفارقة  االجتماعية  البناة  تعرض كبيرة موارد على  الحصول إلى  الحاجة
 .منظماتها  انةوصي

 José مولر مانويل خوسيه بقلم ذكي حل ،  العالم إلى الحي من Algramo ألجرامو
Manuel Moller 

 تشيلي في  كاتوليكا  جامعة  في التجارية الهندسة مولر مانويل خوسيه درس بينما
 كان وعملهم، دراستهم ،وأثناء  أصدقائه  من ثالثة مع الجرانجا ببلدية بلدة في ليعيش ؛ذهب
 ،خوسيه صغيرة بتنسيقات  يومًيا إليه يحتاجون  ما شراء على أجبرهم ،مما  منخفض دخل لديهم

 اشترى  لو مما بكثير  أكثر يدفع حيه؛ في المتجر في  شراء أن أدرك   José Manuel مانويل
 ،وكانت ألجرامو مانويل خوسيه أسس كما الوضع، لهذا حل عن يبحث ،حيث أكبر بأشكال
 دفع  أجل من شراؤه، العميل أراد  الذي المبلغ تقلل أن شأنها من آلة إنشاء هي األصلية الفكرة
 هذه في ألنها المستودعات في األجهزة هذه تثبيت ،وسيتم صغير مبلغ مقابل الجملة سعر

 .متكرر بشكل المشكلة تحدث ،حيث  األماكن
 فترة ،وبعد  النهائية التوزيع آالت تطوير بمرحلة Algramo بدأت ،2013 أبريل وفي

 الحي،  من  التنظيف مسحوق  صرف ماكينات  أول بتركيب  Algramo شركة  قامت الوقت،  من
 في  مشروع  كأفضل واختير  طوعي إدارة مجلس تشكيل إلى أدى ؛مما  القوة Algramo تكتسب 
 Open Open-Up of UDDفي والفائز السابع الجيل ،Start-Up Chile لـ الالتينية أمريكا

Ventures ،  حصلت ،2014 عام  وفى Algramo الشركة شهادة على B نظام  ونفذت 
 البيع نظام  إنشاء ،ويتم  تصنيعها وقت  على يعتمد  ال  ،وبالتالي التوزيع  آلة يشمل ال  مبيعات 
 البيع منطق على وللحفاظ  المشروبات، لنظام  مساوية  لإلرجاع،  قابلة  حاويات  باستخدام اليدوي 
 .التالي لشرائها العبوة بنفس وتعود  المنتج وتستهلك العائالت ،تشتري  بالجملة

 شركة وأفضل العالم في  شركة أفضل بأنها B شهادة اعترفت ،2015 عام وفي 
 في ابتكاًرا شركة 50 أكثر من كواحدة  Fast Company Algramo مجلة واختارت ،للمجتمع

 ريعالمشا إلى األعمال  ريادة من  االنتقال  تعزيز تم  ،2016 عام  وفي  ،العالم أنحاء  جميع
 والتسويق، واالتصاالت، البشرية، والموارد  واالستدامة، العمليات، والدة مع االجتماعية،

 إلى خاللها من وصلنا التي العمليات لتحسين الشركات ثقافة والدة دمج تم فقد  والقانونية؛
 (العالم في  الشركات ألفضل العالم في  11 رقم  المرتبة السنة هذه واحتلت ،المستودعات

 (.للعالم بالنسبة األفضل
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 دولة  100 حوالي في مماثلة جهوًدا األصغر للتمويل غرامين نموذج نجاح وألهم
 ريعمشا من العديد  ،واحتفظ األمريكية المتحدة الواليات  مثل المتقدمة البلدان في  وحتى نامية

 Grameen قروض  من  ٪ 94 من أكثر ،وأن النساء إقراض  بفكرة  الصغيرة القروض
 إلى الرجال من  أكثر  ويميلن متناسب  غير  بشكل الفقر  من  يعانين  الالئي  للنساء مخصصة
 .لعائالتهم  دخلهم  تخصيص

 :االجتماعي  الريادي  دور 
  :بأنه االجتماعي الريادي( 5، ص2001) Dees et alوآخرون  ديس يعرف

 :طريق  عن وذلك ،المجتمعي القطاع في التغيير  صانع دور يلعب الذي  الشخص
 .موجودة قيمة على الحفاظ  أو اجتماعية، قيمة إليجاد مهمة أو رسالة تحديد •
  .الرسالة  هذه لخدمة جديدة فرص خلق  •

  .والتعلم  والتكيف اإلبداع من مستمرة عملية في االنخراط  •

  .المتاحة بالموارد تقيد دون  بحزم  التصرف •

 .عالمجتم خدمة تجاه قوي  مسئول بحس  الشعور •
 القطاع في  التغيير وكالء بدور االجتماعيين األعمال رواد فيقوم ثم ومن
 :التالية  بالطرق  التصرف خالل من االجتماعي

 األعمال  رواد إلى بالنسبة .االجتماعية  القيمة  على للحفاظ  مهمة  اعتماد •
 باألولوية  وتحظى للغاية، هامة االجتماعي التحسين مهمة تعتبر االجتماعيين، 

 األعمال رواد ويبحث  سريع، حل عن البحث  من بداًل  ،األرباح تحقيق  عن
 .دائمة تحسينات  إلنشاء طرق  عن االجتماعيون 

 اآلخرون  يرى  وعندما  ،المهمة تلك لخدمة هوادة بال جديدة فرص ومتابعة إدراك  •
 رؤية االجتماعيين األعمال رواد ىدل أن كما  ،الفرص األعمال رواد يرى  ؛مشاكل

 .تعمل رؤيتهم جعل على مصممون  وهم أهدافهم، تحقيق  كيفية حول

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 الشرعية وتحقيق  األخرى  الضرورية الموارد لجمع  السياسي المال رأس من يكفي ما 
 .التصرف  على قدرتهم تدعم

 
  االجتماعية  والتنمية  السالم  إلى   الصغيرة   والقروض   األصغر  التمويل  ،من  يونس  محمد 
 :للفقراء

 2006 عام في حصل ،اجتماعي وزعيم  ياجتماع أعمال رائد  هو يونس محمد 
 األصغر التمويل لمفاهيم  مطوًرا وكونه غرامين  بنك لتطوير للسالم نوبل جائزة على

 ،للغاية فقراء هم الذين المشاريع ألصحاب الممنوحة االئتمانات وهذه ،األصغر والتمويل
 .تقليدي بنك من  قرض على للحصول يتأهلون  ال  بحيث

 جوبرا مدينة في األحياء ألفقر زياراته خالل يونس، اكتشف ،1976 عام وفي
 ، للفقراء كبيًرا فرًقا  تحدث أن يمكن الصغيرة القروض أن شيتاجونج،  جامعة من  بالقرب
 جميع ودفع البامبو لشراء قرض قبول ؛البامبو أثاث يصنعن الالئي القرية نساء  على وكان

 فائدة بأسعار صغيرة قروض تقديم  في ةالتقليدي البنوك ترغب ولم ،للمقرض تقريًبا  أرباحهن
 .تعنيها التي المخاطر بسبب للفقراء  معقولة

 0.50 قدره ربًحا حققت  قروية  امرأة  42 إلى أمواله من  دوالًرا  27 يونس  وقدم
 قرض  على يونس حصل ،1976 ديسمبر وفي  ، قرض لكلأمريكي(   دوالر 0.02) تاكاس

 البنوك من القروض وتأمين عملها، المؤسسة وتواصل ،جوبا فقراء  إلقراض جاناتا  بنك من
 .لمشاريعها األخرى 

 بدأ ،1983 أكتوبر 1 وفي ،عضو 28000 لديه كان ،1982 عام وبحلول
 ،("الشعب بنك ") غرامين بنك  باسم بنغالديش لفقراء كامل كبنك الرائد  المشروع تشغيل
 الدين رجال إلى العنيفين اليمنيين المتطرفين من  شيء كل وزمالؤه يونس وواجه

 .مسلم دفن من غرامين بنك أموال يطلبن اللواتي النساء ُتحرم  حيث المحافظين،
 مليون  7.4 إلى دوالر  مليار 6.38 غرامين بنك منح ،2007 يوليو وبحلول

 ،هذه "التضامن مجموعات" نظام يستخدم البنك فإن  الدين،  سداد  ولضمان ،شخص
 أعضاؤها ويضمن القروض، على ضهاعب مع تطبق الرسمية غير الصغيرة المجموعات
 .االقتصادي التقدم لتحقيق البعض بعضهم جهود  ويدعمون  بينهم  فيما المدفوعات
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 باألولوية  وتحظى للغاية، هامة االجتماعي التحسين مهمة تعتبر االجتماعيين، 

 األعمال رواد ويبحث  سريع، حل عن البحث  من بداًل  ،األرباح تحقيق  عن
 .دائمة تحسينات  إلنشاء طرق  عن االجتماعيون 

 اآلخرون  يرى  وعندما  ،المهمة تلك لخدمة هوادة بال جديدة فرص ومتابعة إدراك  •
 رؤية االجتماعيين األعمال رواد ىدل أن كما  ،الفرص األعمال رواد يرى  ؛مشاكل

 .تعمل رؤيتهم جعل على مصممون  وهم أهدافهم، تحقيق  كيفية حول

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 الشرعية وتحقيق  األخرى  الضرورية الموارد لجمع  السياسي المال رأس من يكفي ما 
 .التصرف  على قدرتهم تدعم

 
  االجتماعية  والتنمية  السالم  إلى   الصغيرة   والقروض   األصغر  التمويل  ،من  يونس  محمد 
 :للفقراء

 2006 عام في حصل ،اجتماعي وزعيم  ياجتماع أعمال رائد  هو يونس محمد 
 األصغر التمويل لمفاهيم  مطوًرا وكونه غرامين  بنك لتطوير للسالم نوبل جائزة على

 ،للغاية فقراء هم الذين المشاريع ألصحاب الممنوحة االئتمانات وهذه ،األصغر والتمويل
 .تقليدي بنك من  قرض على للحصول يتأهلون  ال  بحيث

 جوبرا مدينة في األحياء ألفقر زياراته خالل يونس، اكتشف ،1976 عام وفي
 ، للفقراء كبيًرا فرًقا  تحدث أن يمكن الصغيرة القروض أن شيتاجونج،  جامعة من  بالقرب
 جميع ودفع البامبو لشراء قرض قبول ؛البامبو أثاث يصنعن الالئي القرية نساء  على وكان

 فائدة بأسعار صغيرة قروض تقديم  في ةالتقليدي البنوك ترغب ولم ،للمقرض تقريًبا  أرباحهن
 .تعنيها التي المخاطر بسبب للفقراء  معقولة

 0.50 قدره ربًحا حققت  قروية  امرأة  42 إلى أمواله من  دوالًرا  27 يونس  وقدم
 قرض  على يونس حصل ،1976 ديسمبر وفي  ، قرض لكلأمريكي(   دوالر 0.02) تاكاس

 البنوك من القروض وتأمين عملها، المؤسسة وتواصل ،جوبا فقراء  إلقراض جاناتا  بنك من
 .لمشاريعها األخرى 

 بدأ ،1983 أكتوبر 1 وفي ،عضو 28000 لديه كان ،1982 عام وبحلول
 ،("الشعب بنك ") غرامين بنك  باسم بنغالديش لفقراء كامل كبنك الرائد  المشروع تشغيل
 الدين رجال إلى العنيفين اليمنيين المتطرفين من  شيء كل وزمالؤه يونس وواجه

 .مسلم دفن من غرامين بنك أموال يطلبن اللواتي النساء ُتحرم  حيث المحافظين،
 مليون  7.4 إلى دوالر  مليار 6.38 غرامين بنك منح ،2007 يوليو وبحلول

 ،هذه "التضامن مجموعات" نظام يستخدم البنك فإن  الدين،  سداد  ولضمان ،شخص
 أعضاؤها ويضمن القروض، على ضهاعب مع تطبق الرسمية غير الصغيرة المجموعات
 .االقتصادي التقدم لتحقيق البعض بعضهم جهود  ويدعمون  بينهم  فيما المدفوعات

25

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 دولة  100 حوالي في مماثلة جهوًدا األصغر للتمويل غرامين نموذج نجاح وألهم
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 البنوك من القروض وتأمين عملها، المؤسسة وتواصل ،جوبا فقراء  إلقراض جاناتا  بنك من
 .لمشاريعها األخرى 

 بدأ ،1983 أكتوبر 1 وفي ،عضو 28000 لديه كان ،1982 عام وبحلول
 ،("الشعب بنك ") غرامين بنك  باسم بنغالديش لفقراء كامل كبنك الرائد  المشروع تشغيل
 الدين رجال إلى العنيفين اليمنيين المتطرفين من  شيء كل وزمالؤه يونس وواجه

 .مسلم دفن من غرامين بنك أموال يطلبن اللواتي النساء ُتحرم  حيث المحافظين،
 مليون  7.4 إلى دوالر  مليار 6.38 غرامين بنك منح ،2007 يوليو وبحلول

 ،هذه "التضامن مجموعات" نظام يستخدم البنك فإن  الدين،  سداد  ولضمان ،شخص
 أعضاؤها ويضمن القروض، على ضهاعب مع تطبق الرسمية غير الصغيرة المجموعات
 .االقتصادي التقدم لتحقيق البعض بعضهم جهود  ويدعمون  بينهم  فيما المدفوعات
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 األعمال ريادة لعملية نموذًجا  Chahine (2016) شاهين وضعت
 والمترابطة، والمتداخلة المتتالية الخطوات من مجموعة هفي وحددت االجتماعية،

 يكون  ويكاد وديناميكية، تكرارية عملية هي  االجتماعية األعمال ريادة أن على مؤكدة
 ستقوم الطريق، طول على خطوة فكل خطية، بطريقة العملية إكمال المستحيل  من

 ويشمل ،باستمرار تشكيلها  وتعيد النتيجة ستشكل جديدة وتعليقات  معلومات بجمع
 : (Chahine, 2016,P.14-16) التالية الخطوات النموذج

 :بك الخاص التحدي حدد .1
 وبناء  بالتحدي بالبدء يوصى ثحي  ،؟لحله تهدف الذي االجتماعي التحدي ما  -

 " المثل، يقول كما  أو) مشكلة عن يبحث بحل البدء من بداًل  حوله، من الحل
 "(. مسمار عن تبحث مطرقة

 الجذرية؟  أسبابه ما  التحدي؟ حول المتاحة واإلحصاءات اتالبيان ما  -

 :يلي ما المتضررين السكان خصائص لوتشم ، ؟به يتأثر من -
 والمهنة والتعليم والدخل والجنس العمر :والديموغرافية االجتماعية الخصائص  •

 .وغيرها 

 هناك هل المادية؟، التحتية  البنية وما  تقع؟، أين  :الجغرافية الخصائص •
 بهذه تتأثر أو تسببت بيئية عوامل هناك هل حل؟، تقديم أمام ديةا م  حواجز

 المشكلة؟ 

 أو الناس  تفكير طريقة على تؤثر التي القواعد أو التقاليد :الثقافية  الخصائص  •
 الحلول  على  فعلهم رد سيكون  وكيف المشكلة،  بهذه المرتبطة تصرفاتهم
 .المحتملة

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 األعمال  رواد فيبحث  ،والتعلم والتكيف االبتكار  من مستمرة عملية في االنخراط  •
 اجتماعية قيمة بإنشاء  مشاريعهم قيام لضمان مبتكرة طرق  عن االجتماعيون 

 .قيمة يخلقون  أنهم طالما  المطلوبين يلوالتمو  الموارد على والحصول
 رواد ويتمتع ،حالًيا الموجودة الموارد على  يقتصر أن دون  بجرأة  التصرف  •

 الموارد وجذب الموارد بأقل الجهد من المزيد بذل في  بمهارة  االجتماعيون  األعمال
 الخيرية  األعمال من الموارد، خيارات  جميع  يستكشفون  وأنهم ، اآلخرين من

 بالمعايير ملزمين ليسوا لكنهم األعمال، لقطاع التجارية  األساليب إلى  الخالصة 
 .والتقاليد

 تم التي والنتائج يخدموه الذي  الجمهور أمام بالمساءلة  متزايد شعور إظهار  •
 بإنشاء قيامهم لضمان خطوات  االجتماعيون  األعمال رواد  يتخذ  حيث ، إنشاؤها 

 للمستفيدين حقيقية  اجتماعية  تحسينات تقديم إلى يسعون  وأنهم ،ما  قيمة
 Dees) لمستثمريهم جذاب مالي أو/ اجتماعي عائد إلى  باإلضافة ومجتمعاتهم،

et al, 2001,p.5). 

 :االجتماعية  األعمال  ريادة عملية خطوات: ثالثاً 
 الفردي األعمال  رائد منظور  من االجتماعية األعمال ريادة إلى النظر يمكن

 ،ومع االجتماعي ومشروعه الريادي خالله من  ملعي الذي السياق  أو المشروع أو
 حول تدور االجتماعية األعمال ريادة فإن  وفعله؛ شيء كل قول يتم فعندما  ذلك،
 تدفق جوهرها في هي  والعملية  الثالثة، العناصر هذه كل تفاعل على تنطوي  عملية
 ؛فإن هجيةنم العملية كانت  وإذا  ترتيب،  وبأي تحدث  التي األشياء  أنواع ما  - للنشاط 
 أيًضا  العملية تخطيط  يوضح ،كما الصحيح وبالترتيب تنفيذها  يتم الصحيحة األشياء

 & Kickul) البعض بعضهم مع عالقاتهم وطبيعة العملية  في  المساهمين أو الالعبين
Lyons, 2012,P.34)  . 
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 تم التي والنتائج يخدموه الذي  الجمهور أمام بالمساءلة  متزايد شعور إظهار  •
 بإنشاء قيامهم لضمان خطوات  االجتماعيون  األعمال رواد  يتخذ  حيث ، إنشاؤها 

 للمستفيدين حقيقية  اجتماعية  تحسينات تقديم إلى يسعون  وأنهم ،ما  قيمة
 Dees) لمستثمريهم جذاب مالي أو/ اجتماعي عائد إلى  باإلضافة ومجتمعاتهم،

et al, 2001,p.5). 

 :االجتماعية  األعمال  ريادة عملية خطوات: ثالثاً 
 الفردي األعمال  رائد منظور  من االجتماعية األعمال ريادة إلى النظر يمكن

 ،ومع االجتماعي ومشروعه الريادي خالله من  ملعي الذي السياق  أو المشروع أو
 حول تدور االجتماعية األعمال ريادة فإن  وفعله؛ شيء كل قول يتم فعندما  ذلك،
 تدفق جوهرها في هي  والعملية  الثالثة، العناصر هذه كل تفاعل على تنطوي  عملية
 ؛فإن هجيةنم العملية كانت  وإذا  ترتيب،  وبأي تحدث  التي األشياء  أنواع ما  - للنشاط 
 أيًضا  العملية تخطيط  يوضح ،كما الصحيح وبالترتيب تنفيذها  يتم الصحيحة األشياء

 & Kickul) البعض بعضهم مع عالقاتهم وطبيعة العملية  في  المساهمين أو الالعبين
Lyons, 2012,P.34)  . 
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 األعمال ريادة لعملية نموذًجا  Chahine (2016) شاهين وضعت
 والمترابطة، والمتداخلة المتتالية الخطوات من مجموعة هفي وحددت االجتماعية،

 يكون  ويكاد وديناميكية، تكرارية عملية هي  االجتماعية األعمال ريادة أن على مؤكدة
 ستقوم الطريق، طول على خطوة فكل خطية، بطريقة العملية إكمال المستحيل  من

 ويشمل ،باستمرار تشكيلها  وتعيد النتيجة ستشكل جديدة وتعليقات  معلومات بجمع
 : (Chahine, 2016,P.14-16) التالية الخطوات النموذج

 :بك الخاص التحدي حدد .1
 وبناء  بالتحدي بالبدء يوصى ثحي  ،؟لحله تهدف الذي االجتماعي التحدي ما  -

 " المثل، يقول كما  أو) مشكلة عن يبحث بحل البدء من بداًل  حوله، من الحل
 "(. مسمار عن تبحث مطرقة

 الجذرية؟  أسبابه ما  التحدي؟ حول المتاحة واإلحصاءات اتالبيان ما  -

 :يلي ما المتضررين السكان خصائص لوتشم ، ؟به يتأثر من -
 والمهنة والتعليم والدخل والجنس العمر :والديموغرافية االجتماعية الخصائص  •

 .وغيرها 

 هناك هل المادية؟، التحتية  البنية وما  تقع؟، أين  :الجغرافية الخصائص •
 بهذه تتأثر أو تسببت بيئية عوامل هناك هل حل؟، تقديم أمام ديةا م  حواجز

 المشكلة؟ 

 أو الناس  تفكير طريقة على تؤثر التي القواعد أو التقاليد :الثقافية  الخصائص  •
 الحلول  على  فعلهم رد سيكون  وكيف المشكلة،  بهذه المرتبطة تصرفاتهم
 .المحتملة

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 الخاصة والتوزيع التسويق  خطة هي  ما  المستهدف؟ جمهورك إلى ستصل كيف -
 بك؟

 بك؟ الخاصة  العملية في والمسامير الصواميل سيكون  ماذا -
 المنظمة؟  لبناء الالزمة البشرية الموارد ما  المؤسسين، وراء ما  -
 :االجتماعي األثر قياس .4
 األولى األشياء أحد إنه  بل النهاية، في دثحي شيًئا ليس االجتماعي األثر قياس  -

 .الالحق المسار ُتعلم ألنها  فيها  تفكر التي
 إلى  للوصول طريقك لتحديد منه للخلف واعمل النجاح حدد النجاح؟ يبدو كيف -

 .هناك
 العمليات حيث من األداء، مؤشرات بتعيين قم فرًقا؟ تحدث كنت إذا تعرف كيف -

 .والنتائج
 :يةالمال السالمة ضمان .5
 عملك؟ نموذج هو ما  مالًيا؟ مجدي هذا كل سيكون  كيف -
 ستحتاج التي الموارد وما  المالية؟، توقعاتك ما الرئيسية؟ واإليرادات التكاليف  ما  -

 ستستردها؟ متى / وكيف استثمارها؟، إلى
 يمكنك التي الخارجية  الفرص وما  المقترح؟، النموذج في والضعف القوة نقاط  ما  -

 مخاطرك؟  تخفيف يمكنك وكيف ، لنجاحك الخارجية  التهديدات ما   منها؟، االستفادة
 :مشروعك وهيكلة  تمويل .6
 المالية  الموارد من كل عن ثسنتحد  ،؟هذا كل لتحقيق  تحتاجها  التي الموارد ما  -

 .وغيرها 
 لك؟  المتاحة التمويل مصادر ما  -
 مفهال إلى تحتاج التي االجتماعي االستثمار وأساليب المختلفة التمويل وسائل ما  -

 والتنقل؟ 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 شبكات هناك هل ن؟،ولو معز  السكان هل :األخرى  االجتماعية الخصائص •
 هناك هل أو متجانسين السكان هل تبدو؟، وكيف بالفعل؟، قائمة اجتماعية

 .يواجهونها؟ التي األخرى  "المشتركة التحديات" هي ما  التنوع؟، من كبير قدر

 نزال ال لماذا المثال، سبيل ىوعل  ،؟ينجح لم  لماذا قبل؟، من تجربته تم  الذي ما   -
 . م؟يو ال المشكلة؟ هذه نواجه

 
 
 :الحل وتصميم إنشاء في  المشاركة .2
 ما  لمعرفة  التحدي  هذا من  تضرًرا األكثر األشخاص  مع العمل إلى ستحتاج  -

 .ذلك حول بك الخاص الحل بناء ثم ،لهم بالنسبة قيمته تكون  أن يمكن
 الموارد مع  حل لبناء المتاحة  الفرص ما  المجتمع؟ وتفضيالت احتياجات ما  •

 عنه؟  نبحث نأ نحتاج ماذا المتاحة؟

 واالجتماعية؟  المادية البيئة أساس على المتاحة الموارد ما  •

 تطويره تم  حل أي أجل من جمعهم يجب الذين المصلحة أصحاب هم من •
 بالفعل؟  للعمل

 العوائق  هي وما   الخدمة؟، أو المنتج هذا لتقديم الرئيسية االعتبارات  ما  •
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 واختبارها؟  جديدة أفكار تطوير يمكنك كيف -
 لمساعدتك؟ تجنيده إلى  تحتاج من -
 :بك الخاص الحل تقديم .3
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 الخاصة والتوزيع التسويق  خطة هي  ما  المستهدف؟ جمهورك إلى ستصل كيف -
 بك؟
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 مخاطرك؟  تخفيف يمكنك وكيف ، لنجاحك الخارجية  التهديدات ما   منها؟، االستفادة
 :مشروعك وهيكلة  تمويل .6
 المالية  الموارد من كل عن ثسنتحد  ،؟هذا كل لتحقيق  تحتاجها  التي الموارد ما  -
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 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 ريادياً  يصبح أن يريد شخص ألياًل  دلي (  76، ص  2019)  أمين وحددت
 :التالية الخطوات الدليل ويتضمن ،عياً اجتما

 ؛عييناالجتما  الرياديين من تكون  أن تبغي كنت فإن ة:الحيا في  رسالتك حدد •
 وتذكر ،الحياة في مهمتك أو دورك بدقة لك تبين والتي الحياة، في رسالتك فحدد

 وتأثيرك نفسك قيمة ارتفعت كلما  ؛أجلها من تحيا  التي رسالتك عظمت كلما  أنه
 تبنى  الذي وسلم عليه  هللا صلى  محمد سيدنا  إلى تنظر أن ويكفي المجتمع، في

 األكثر المئة" كتاب مؤلف هارت بمايكل دفع الذي األمر ؛الحياة في رسالة أعظم
 .العظماء  هؤالء رأس على  الكريم نبينا  يضع أن "العالم في تأثيًرا

 المشروعات أن  وتأكد فكرة، أي شأن من تقلل ال ة:بسيط بأفكار التغيير اصنع •
 .صغيرة بفكرة بدأت الكبيرة

 على  وتتعرف مجتمعك  في حولك  تنظر أن تستطيع ة:لقضي نفسك كرس •
 تحاول ثم ومن .وتتبناها  ومهاراتك، الهتمامك المشكالت أقرب وتختار ته،مشكال
 الذين األشخاص على وتتعرف المجال، بهذا يتعلق  ما  كل على واالطالع القراءة
 .المشكلة هذه لحل قبل من بذلت التي المحاوالت  وكل فيه، سبقوك

 وعلقها  قةر و  في  اكتبها الحياة، في رسالتك حددت أن وبعد اآلن ك: لنفس خطط •
 على تعمل هدًفا  ،وحدد لها  متذكًرا لتظل مكتبك، أو بيتك في بارز مكان في

 فيه تسكن الذي حّيك أو قريتك  في األمية مكافحة اخترت تكون  قد ،مثاًل  تحقيقه 
 أن فالبد بذلك، االكتفاء يمكن ال لكن أجلها، من تعمل التي مهمتك وجعلتها 

 كل شخص ألف أمية تَمحي أن هدفك يكون  ،وقد  تحقيقه على تعمل هدًفا  تحدد
 ،ضع أعوام خمسة غضون  في المنطقة في من جميع أمية تمحي أن أو عام،
 ،ارسم ويومية أسبوعية ثم شهرية، وأخرى  سنوية  واحدة الهدف، هذا لتحقيق  خطة
 والبد ،(صح)  عالمة بجانبها  ضع  مهمة أنجزت  وكلما  الخطة،  بنود يحوي  جدواًل 

 .بأول  أواًل  نفسك تقييم من

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 إلى بحاجة أنك  أم قائمة مؤسسة ضمن ستكون  هل مشروعك؟ تبدأ سوف كيف -
 جديدة؟  مؤسسة بدء

 المتاحة  المختلفة التسجيل خيارات  فما  ؛جديدة مؤسسة إنشاء  إلى بحاجة كنت  إذا -
 العالم؟  من مختلفة أنحاء  في

وم الصحية؟  المنظمة  مكونات ما  -  جهاتاتح التي المختلفة والعمليات النظم ا ، 
 المستدام؟ النمو إحداث على لتعمل

 
 :شراكات وخلق التواصل .7
 معهم؟ المعلومات تبادل إلى  تحتاج الذين المختلفون  المصلحة أصحاب هم من -

 .وغيرهم وشركائك وفريقك النهائي المستخدم ذلك يتضمن
 وكيف مصلحة؟، صاحب كل مع تبادلها  إلى  تحتاج  التي المعلومات أجزاء ما  -

 ماذا؟  وعبر ،المعلومات  هذه على الحصول يمكنك
 النجاح تعريف نحو التقدم في لمساعدتك نمو خطة إلى  ستحتاج تشغيلك، بمجرد -

 .البداية من لنفسك حددته الذي
 ربما أو  األشخاص، من ممكن عدد أكبر إلى  الوصول التعريف هذا  يشمل قد -

 مساًرا  بطل يت مما ؛السكان  إلى  الوصول  من  للغاية صعًبا  عدًدا استهدف قد يكون 
 .السكان عامة عن تماًما  مختلًفا 

 ومهارات موارد مشروعك بدء  يتطلب ث حي   ،؟تغييره يجب الذي  ما نموك،  مع -
 .النمو عن تماًما مختلفة واستراتيجيات وأساليب

 وتوسع االجتماعي مشروعك بها  ينمو أن يمكن التي الطرق  من العديد هناك -
 الذي  الكلي األثر لزيادة مؤسستك رجخا  إلى الوصول يشمل منها  والعديد نطاقه،
 .المشروع ذلك إنشاء في للمساعدة اآلخرين مع به العمل يمكنك
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 فيه تسكن الذي حّيك أو قريتك  في األمية مكافحة اخترت تكون  قد ،مثاًل  تحقيقه 
 أن فالبد بذلك، االكتفاء يمكن ال لكن أجلها، من تعمل التي مهمتك وجعلتها 

 كل شخص ألف أمية تَمحي أن هدفك يكون  ،وقد  تحقيقه على تعمل هدًفا  تحدد
 ،ضع أعوام خمسة غضون  في المنطقة في من جميع أمية تمحي أن أو عام،
 ،ارسم ويومية أسبوعية ثم شهرية، وأخرى  سنوية  واحدة الهدف، هذا لتحقيق  خطة
 والبد ،(صح)  عالمة بجانبها  ضع  مهمة أنجزت  وكلما  الخطة،  بنود يحوي  جدواًل 

 .بأول  أواًل  نفسك تقييم من

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 إلى بحاجة أنك  أم قائمة مؤسسة ضمن ستكون  هل مشروعك؟ تبدأ سوف كيف -
 جديدة؟  مؤسسة بدء

 المتاحة  المختلفة التسجيل خيارات  فما  ؛جديدة مؤسسة إنشاء  إلى بحاجة كنت  إذا -
 العالم؟  من مختلفة أنحاء  في

وم الصحية؟  المنظمة  مكونات ما  -  جهاتاتح التي المختلفة والعمليات النظم ا ، 
 المستدام؟ النمو إحداث على لتعمل

 
 :شراكات وخلق التواصل .7
 معهم؟ المعلومات تبادل إلى  تحتاج الذين المختلفون  المصلحة أصحاب هم من -

 .وغيرهم وشركائك وفريقك النهائي المستخدم ذلك يتضمن
 وكيف مصلحة؟، صاحب كل مع تبادلها  إلى  تحتاج  التي المعلومات أجزاء ما  -

 ماذا؟  وعبر ،المعلومات  هذه على الحصول يمكنك
 النجاح تعريف نحو التقدم في لمساعدتك نمو خطة إلى  ستحتاج تشغيلك، بمجرد -

 .البداية من لنفسك حددته الذي
 ربما أو  األشخاص، من ممكن عدد أكبر إلى  الوصول التعريف هذا  يشمل قد -

 مساًرا  بطل يت مما ؛السكان  إلى  الوصول  من  للغاية صعًبا  عدًدا استهدف قد يكون 
 .السكان عامة عن تماًما  مختلًفا 

 ومهارات موارد مشروعك بدء  يتطلب ث حي   ،؟تغييره يجب الذي  ما نموك،  مع -
 .النمو عن تماًما مختلفة واستراتيجيات وأساليب

 وتوسع االجتماعي مشروعك بها  ينمو أن يمكن التي الطرق  من العديد هناك -
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 الذين األشخاص على وتتعرف المجال، بهذا يتعلق  ما  كل على واالطالع القراءة
 .المشكلة هذه لحل قبل من بذلت التي المحاوالت  وكل فيه، سبقوك

 وعلقها  قةر و  في  اكتبها الحياة، في رسالتك حددت أن وبعد اآلن ك: لنفس خطط •
 على تعمل هدًفا  ،وحدد لها  متذكًرا لتظل مكتبك، أو بيتك في بارز مكان في

 فيه تسكن الذي حّيك أو قريتك  في األمية مكافحة اخترت تكون  قد ،مثاًل  تحقيقه 
 أن فالبد بذلك، االكتفاء يمكن ال لكن أجلها، من تعمل التي مهمتك وجعلتها 

 كل شخص ألف أمية تَمحي أن هدفك يكون  ،وقد  تحقيقه على تعمل هدًفا  تحدد
 ،ضع أعوام خمسة غضون  في المنطقة في من جميع أمية تمحي أن أو عام،
 ،ارسم ويومية أسبوعية ثم شهرية، وأخرى  سنوية  واحدة الهدف، هذا لتحقيق  خطة
 والبد ،(صح)  عالمة بجانبها  ضع  مهمة أنجزت  وكلما  الخطة،  بنود يحوي  جدواًل 

 .بأول  أواًل  نفسك تقييم من

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 إلى بحاجة أنك  أم قائمة مؤسسة ضمن ستكون  هل مشروعك؟ تبدأ سوف كيف -
 جديدة؟  مؤسسة بدء

 المتاحة  المختلفة التسجيل خيارات  فما  ؛جديدة مؤسسة إنشاء  إلى بحاجة كنت  إذا -
 العالم؟  من مختلفة أنحاء  في

وم الصحية؟  المنظمة  مكونات ما  -  جهاتاتح التي المختلفة والعمليات النظم ا ، 
 المستدام؟ النمو إحداث على لتعمل

 
 :شراكات وخلق التواصل .7
 معهم؟ المعلومات تبادل إلى  تحتاج الذين المختلفون  المصلحة أصحاب هم من -

 .وغيرهم وشركائك وفريقك النهائي المستخدم ذلك يتضمن
 وكيف مصلحة؟، صاحب كل مع تبادلها  إلى  تحتاج  التي المعلومات أجزاء ما  -

 ماذا؟  وعبر ،المعلومات  هذه على الحصول يمكنك
 النجاح تعريف نحو التقدم في لمساعدتك نمو خطة إلى  ستحتاج تشغيلك، بمجرد -

 .البداية من لنفسك حددته الذي
 ربما أو  األشخاص، من ممكن عدد أكبر إلى  الوصول التعريف هذا  يشمل قد -

 مساًرا  بطل يت مما ؛السكان  إلى  الوصول  من  للغاية صعًبا  عدًدا استهدف قد يكون 
 .السكان عامة عن تماًما  مختلًفا 

 ومهارات موارد مشروعك بدء  يتطلب ث حي   ،؟تغييره يجب الذي  ما نموك،  مع -
 .النمو عن تماًما مختلفة واستراتيجيات وأساليب

 وتوسع االجتماعي مشروعك بها  ينمو أن يمكن التي الطرق  من العديد هناك -
 الذي  الكلي األثر لزيادة مؤسستك رجخا  إلى الوصول يشمل منها  والعديد نطاقه،
 .المشروع ذلك إنشاء في للمساعدة اآلخرين مع به العمل يمكنك
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 ريادياً  يصبح أن يريد شخص ألياًل  دلي (  76، ص  2019)  أمين وحددت
 :التالية الخطوات الدليل ويتضمن ،عياً اجتما

 ؛عييناالجتما  الرياديين من تكون  أن تبغي كنت فإن ة:الحيا في  رسالتك حدد •
 وتذكر ،الحياة في مهمتك أو دورك بدقة لك تبين والتي الحياة، في رسالتك فحدد

 وتأثيرك نفسك قيمة ارتفعت كلما  ؛أجلها من تحيا  التي رسالتك عظمت كلما  أنه
 تبنى  الذي وسلم عليه  هللا صلى  محمد سيدنا  إلى تنظر أن ويكفي المجتمع، في

 األكثر المئة" كتاب مؤلف هارت بمايكل دفع الذي األمر ؛الحياة في رسالة أعظم
 .العظماء  هؤالء رأس على  الكريم نبينا  يضع أن "العالم في تأثيًرا

 المشروعات أن  وتأكد فكرة، أي شأن من تقلل ال ة:بسيط بأفكار التغيير اصنع •
 .صغيرة بفكرة بدأت الكبيرة

 على  وتتعرف مجتمعك  في حولك  تنظر أن تستطيع ة:لقضي نفسك كرس •
 تحاول ثم ومن .وتتبناها  ومهاراتك، الهتمامك المشكالت أقرب وتختار ته،مشكال
 الذين األشخاص على وتتعرف المجال، بهذا يتعلق  ما  كل على واالطالع القراءة
 .المشكلة هذه لحل قبل من بذلت التي المحاوالت  وكل فيه، سبقوك

 وعلقها  قةر و  في  اكتبها الحياة، في رسالتك حددت أن وبعد اآلن ك: لنفس خطط •
 على تعمل هدًفا  ،وحدد لها  متذكًرا لتظل مكتبك، أو بيتك في بارز مكان في

 فيه تسكن الذي حّيك أو قريتك  في األمية مكافحة اخترت تكون  قد ،مثاًل  تحقيقه 
 أن فالبد بذلك، االكتفاء يمكن ال لكن أجلها، من تعمل التي مهمتك وجعلتها 

 كل شخص ألف أمية تَمحي أن هدفك يكون  ،وقد  تحقيقه على تعمل هدًفا  تحدد
 ،ضع أعوام خمسة غضون  في المنطقة في من جميع أمية تمحي أن أو عام،
 ،ارسم ويومية أسبوعية ثم شهرية، وأخرى  سنوية  واحدة الهدف، هذا لتحقيق  خطة
 والبد ،(صح)  عالمة بجانبها  ضع  مهمة أنجزت  وكلما  الخطة،  بنود يحوي  جدواًل 

 .بأول  أواًل  نفسك تقييم من

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 إلى بحاجة أنك  أم قائمة مؤسسة ضمن ستكون  هل مشروعك؟ تبدأ سوف كيف -
 جديدة؟  مؤسسة بدء

 المتاحة  المختلفة التسجيل خيارات  فما  ؛جديدة مؤسسة إنشاء  إلى بحاجة كنت  إذا -
 العالم؟  من مختلفة أنحاء  في

وم الصحية؟  المنظمة  مكونات ما  -  جهاتاتح التي المختلفة والعمليات النظم ا ، 
 المستدام؟ النمو إحداث على لتعمل

 
 :شراكات وخلق التواصل .7
 معهم؟ المعلومات تبادل إلى  تحتاج الذين المختلفون  المصلحة أصحاب هم من -

 .وغيرهم وشركائك وفريقك النهائي المستخدم ذلك يتضمن
 وكيف مصلحة؟، صاحب كل مع تبادلها  إلى  تحتاج  التي المعلومات أجزاء ما  -

 ماذا؟  وعبر ،المعلومات  هذه على الحصول يمكنك
 النجاح تعريف نحو التقدم في لمساعدتك نمو خطة إلى  ستحتاج تشغيلك، بمجرد -

 .البداية من لنفسك حددته الذي
 ربما أو  األشخاص، من ممكن عدد أكبر إلى  الوصول التعريف هذا  يشمل قد -

 مساًرا  بطل يت مما ؛السكان  إلى  الوصول  من  للغاية صعًبا  عدًدا استهدف قد يكون 
 .السكان عامة عن تماًما  مختلًفا 

 ومهارات موارد مشروعك بدء  يتطلب ث حي   ،؟تغييره يجب الذي  ما نموك،  مع -
 .النمو عن تماًما مختلفة واستراتيجيات وأساليب

 وتوسع االجتماعي مشروعك بها  ينمو أن يمكن التي الطرق  من العديد هناك -
 الذي  الكلي األثر لزيادة مؤسستك رجخا  إلى الوصول يشمل منها  والعديد نطاقه،
 .المشروع ذلك إنشاء في للمساعدة اآلخرين مع به العمل يمكنك
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 المهام بتنفيذ همالتزام مدى تختبر أن بعد الزيادة في تدرج ثم البداية، في صغيرة
  كلما   وتوافق؛ انسجام أفراده وبين العدد قليل  المتطوع الفريق كان ،وكلما  المطلوبة

 أجل  من والتطوير، المستمر للتدريب دائًما  الفريق  ،ويحتاج  نجاًحا أكثر النتائج كانت
 المتطوعين، فريق  إدارة كيفية على جيًدا تتعرف أن عليك ويجب الفاعلية، استمرار
 .تحفيزهم لووسائ

 في الغرض لنفس  يعملون  الذين األفراد أو المؤسسات حدد :المجتمع  توعية •
 المتبادلة واالستفادة المواقف، تنسيق  على والعمل معهم، التواصل وحاول مجتمعك،

 فكرتك،  من المستفيدين خاصة المحلي، المجتمع دعم على الحصول حاول  ثم ،ومن
 تجعلك  ربما  التي وأفكارهم المستهدفة الفئات الحتياجات الفعال االستماع من  والبد

 عمل من فالبد  فكرتك؛ لتنفيذ المتبرعين جذب في رغبت ،وإذا فكرتك من تطور
 حل في ودورها  فكرتك بأهمية مجتمعك داخل  العام الرأي إلقناع مستمرة حمالت
 هذه  من يجعل ما  الوسائل من فابتكر  معينة؛ فئة تهم كانت وإن الجميع، تهم مشكلة
 .للجميع اهتمام مثار القضية

 في  أسهمت التي الدولية المؤسسات من العديد هناك :راعية   مؤسسات  عن  ابحث •
 للرواد والدعم المنح وتقدم واسع، نطاق على االجتماعية الريادة مبادئ نشر

 من  ذلك وغير فكرية وملتقيات ومنتديات سنوية مسابقات وتعقد االجتماعيين، 
 .التغيير إحداث  في راغب شخص كل أو اجتماعي رائد كل تفيد التي األنشطة

 :االجتماعيين وللرياديين االجتماعية للريادة الداعمة المؤسسات: رابعاً 
 لتعبئة تشكيلها  تم  التي العالم  أنحاء جميع  في  المؤسسات من العديد هناك

 نظماتالم بعض يلي فيما  ،االجتماعيين للرياديين ل(والتموي الناس، ،المعرفة) الموارد
 :لك مورداً  بمثابة تكون  أن يمكن والتي ، نشاًطا  األكثر

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 على  اإلبقاء االجتماعية،  المبادرات  نجاح عوامل أهم منك:  دافعيت  على   حافظ •
 هدًفا لنفسه يحدد أن يمكنه منا  فالكثير ،المستمرة بالدافعية واالحتفاظ  الحماسة
 ليظل ؛الحماسة بهذه االحتفاظ  من يتمكن الذي هو فقط  القليل ولكن له، ويتحمس

 من فالبد ؛القضية تجاه بحماستك االحتفاظ  من نتتمك وحتى ،الدوام على متقدًما 
 والمتابعة المحاسبة وجدول الحياة، في تفكيرك محور وتجعلها  عليها  تركز أن

 بهذه المتعلقة واألخبار لألحداث  متابًعا  تظل أن والبد ك.ذل في كثيًرا يفيدك
 خالل من أو والنشرات، والكتب  للصحف مطالعتك خالل من إما  القضية،
 أن أو ،وغيرها  التدريب ودورات  والمؤتمرات كالندوات مختلفة ياتفعال حضور

 االجتماعي التواصل شبكات على االهتمام وصفحات اإلنترنت مواقع تتابع
 يبقيك ذلك فكل والتحديثات،  القصيرة األخبار خدمة  في االشتراك مع والمنتديات، 

 حماستك بقيي  ثم ومن  اهتمامك، محل  القضية  حول  بالمستجدات اتصال  على
 .متبقاه

 في تسهم مبتكرة، فكرة إلى للوصول  ذهنك تشحذ أن اآلن حاول :مبدعة  فكرة   ابتكر •
 وتكريس بها  االهتمام قررت التي القضية بخصوص المجتمع  يواجهها  مشكلة حل

 بدأت الكبيرة المشروعات أن  وتأكد  فكرة، أي  شأن من تقلل  وال ،أجلها  من نفسك
 .صغيرة بفكرة

  إليه؛  التنبه  يجب  ما فأول  فكرتك،  على للعمل  نفسك هيأت  أن بعد :ذالتنفي ابدأ •
 من فريًقا  كان سواء باآلخرين، االستعانة من فالبد وحدك، تعمل أن يمكن ال أنك

 بحشد أو الفكرة، تنفيذ في مشاركتك ارتضوا القضية، أجل من للعمل المتطوعين
 .ككل المجتمع أفراد

 للعمل مثلك، والمتطوعين المهتمين  من فريق إلى بالتأكيد ستحتاج  :الفريق قيادة •
 وحشد إليهم الوصول ومحاولة بدقة، عليهم التعرف من البد لذا الفكرة؛ تنفيذ على

 مهام بإعطاء وأبدأ المتطوعين، على المهام ،وزع الفكرة تنفيذ أجل من كله المجتمع
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 المهام بتنفيذ همالتزام مدى تختبر أن بعد الزيادة في تدرج ثم البداية، في صغيرة
  كلما   وتوافق؛ انسجام أفراده وبين العدد قليل  المتطوع الفريق كان ،وكلما  المطلوبة

 أجل  من والتطوير، المستمر للتدريب دائًما  الفريق  ،ويحتاج  نجاًحا أكثر النتائج كانت
 المتطوعين، فريق  إدارة كيفية على جيًدا تتعرف أن عليك ويجب الفاعلية، استمرار
 .تحفيزهم لووسائ

 في الغرض لنفس  يعملون  الذين األفراد أو المؤسسات حدد :المجتمع  توعية •
 المتبادلة واالستفادة المواقف، تنسيق  على والعمل معهم، التواصل وحاول مجتمعك،

 فكرتك،  من المستفيدين خاصة المحلي، المجتمع دعم على الحصول حاول  ثم ،ومن
 تجعلك  ربما  التي وأفكارهم المستهدفة الفئات الحتياجات الفعال االستماع من  والبد

 عمل من فالبد  فكرتك؛ لتنفيذ المتبرعين جذب في رغبت ،وإذا فكرتك من تطور
 حل في ودورها  فكرتك بأهمية مجتمعك داخل  العام الرأي إلقناع مستمرة حمالت
 هذه  من يجعل ما  الوسائل من فابتكر  معينة؛ فئة تهم كانت وإن الجميع، تهم مشكلة
 .للجميع اهتمام مثار القضية

 في  أسهمت التي الدولية المؤسسات من العديد هناك :راعية   مؤسسات  عن  ابحث •
 للرواد والدعم المنح وتقدم واسع، نطاق على االجتماعية الريادة مبادئ نشر

 من  ذلك وغير فكرية وملتقيات ومنتديات سنوية مسابقات وتعقد االجتماعيين، 
 .التغيير إحداث  في راغب شخص كل أو اجتماعي رائد كل تفيد التي األنشطة

 :االجتماعيين وللرياديين االجتماعية للريادة الداعمة المؤسسات: رابعاً 
 لتعبئة تشكيلها  تم  التي العالم  أنحاء جميع  في  المؤسسات من العديد هناك

 نظماتالم بعض يلي فيما  ،االجتماعيين للرياديين ل(والتموي الناس، ،المعرفة) الموارد
 :لك مورداً  بمثابة تكون  أن يمكن والتي ، نشاًطا  األكثر

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 على  اإلبقاء االجتماعية،  المبادرات  نجاح عوامل أهم منك:  دافعيت  على   حافظ •
 هدًفا لنفسه يحدد أن يمكنه منا  فالكثير ،المستمرة بالدافعية واالحتفاظ  الحماسة
 ليظل ؛الحماسة بهذه االحتفاظ  من يتمكن الذي هو فقط  القليل ولكن له، ويتحمس

 من فالبد ؛القضية تجاه بحماستك االحتفاظ  من نتتمك وحتى ،الدوام على متقدًما 
 والمتابعة المحاسبة وجدول الحياة، في تفكيرك محور وتجعلها  عليها  تركز أن

 بهذه المتعلقة واألخبار لألحداث  متابًعا  تظل أن والبد ك.ذل في كثيًرا يفيدك
 خالل من أو والنشرات، والكتب  للصحف مطالعتك خالل من إما  القضية،
 أن أو ،وغيرها  التدريب ودورات  والمؤتمرات كالندوات مختلفة ياتفعال حضور

 االجتماعي التواصل شبكات على االهتمام وصفحات اإلنترنت مواقع تتابع
 يبقيك ذلك فكل والتحديثات،  القصيرة األخبار خدمة  في االشتراك مع والمنتديات، 

 حماستك بقيي  ثم ومن  اهتمامك، محل  القضية  حول  بالمستجدات اتصال  على
 .متبقاه

 في تسهم مبتكرة، فكرة إلى للوصول  ذهنك تشحذ أن اآلن حاول :مبدعة  فكرة   ابتكر •
 وتكريس بها  االهتمام قررت التي القضية بخصوص المجتمع  يواجهها  مشكلة حل

 بدأت الكبيرة المشروعات أن  وتأكد  فكرة، أي  شأن من تقلل  وال ،أجلها  من نفسك
 .صغيرة بفكرة

  إليه؛  التنبه  يجب  ما فأول  فكرتك،  على للعمل  نفسك هيأت  أن بعد :ذالتنفي ابدأ •
 من فريًقا  كان سواء باآلخرين، االستعانة من فالبد وحدك، تعمل أن يمكن ال أنك

 بحشد أو الفكرة، تنفيذ في مشاركتك ارتضوا القضية، أجل من للعمل المتطوعين
 .ككل المجتمع أفراد

 للعمل مثلك، والمتطوعين المهتمين  من فريق إلى بالتأكيد ستحتاج  :الفريق قيادة •
 وحشد إليهم الوصول ومحاولة بدقة، عليهم التعرف من البد لذا الفكرة؛ تنفيذ على
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 هدًفا لنفسه يحدد أن يمكنه منا  فالكثير ،المستمرة بالدافعية واالحتفاظ  الحماسة
 ليظل ؛الحماسة بهذه االحتفاظ  من يتمكن الذي هو فقط  القليل ولكن له، ويتحمس

 من فالبد ؛القضية تجاه بحماستك االحتفاظ  من نتتمك وحتى ،الدوام على متقدًما 
 والمتابعة المحاسبة وجدول الحياة، في تفكيرك محور وتجعلها  عليها  تركز أن

 بهذه المتعلقة واألخبار لألحداث  متابًعا  تظل أن والبد ك.ذل في كثيًرا يفيدك
 خالل من أو والنشرات، والكتب  للصحف مطالعتك خالل من إما  القضية،
 أن أو ،وغيرها  التدريب ودورات  والمؤتمرات كالندوات مختلفة ياتفعال حضور

 االجتماعي التواصل شبكات على االهتمام وصفحات اإلنترنت مواقع تتابع
 يبقيك ذلك فكل والتحديثات،  القصيرة األخبار خدمة  في االشتراك مع والمنتديات، 

 حماستك بقيي  ثم ومن  اهتمامك، محل  القضية  حول  بالمستجدات اتصال  على
 .متبقاه

 في تسهم مبتكرة، فكرة إلى للوصول  ذهنك تشحذ أن اآلن حاول :مبدعة  فكرة   ابتكر •
 وتكريس بها  االهتمام قررت التي القضية بخصوص المجتمع  يواجهها  مشكلة حل

 بدأت الكبيرة المشروعات أن  وتأكد  فكرة، أي  شأن من تقلل  وال ،أجلها  من نفسك
 .صغيرة بفكرة

  إليه؛  التنبه  يجب  ما فأول  فكرتك،  على للعمل  نفسك هيأت  أن بعد :ذالتنفي ابدأ •
 من فريًقا  كان سواء باآلخرين، االستعانة من فالبد وحدك، تعمل أن يمكن ال أنك

 بحشد أو الفكرة، تنفيذ في مشاركتك ارتضوا القضية، أجل من للعمل المتطوعين
 .ككل المجتمع أفراد

 للعمل مثلك، والمتطوعين المهتمين  من فريق إلى بالتأكيد ستحتاج  :الفريق قيادة •
 وحشد إليهم الوصول ومحاولة بدقة، عليهم التعرف من البد لذا الفكرة؛ تنفيذ على

 مهام بإعطاء وأبدأ المتطوعين، على المهام ،وزع الفكرة تنفيذ أجل من كله المجتمع
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

Social 
Enterprise 
Coalition 

 العضوية وخدمات االجتماعية للمؤسسات البريطانية الوطنية الهيئة
 .اإلنترنت عبر والمشورة

Social 
Innovation 

Forum 

 .والمستثمرين للمبتكرين بوسطن في التسريع برنامج

UnLtd.. المشاريع ألصحاب والموارد  الدعم تقدم حدةالمت المملكة مقرها منظمة 
 .اإلنترنت  وعبر الوطني  الصعيد  على االجتماعية

    ::اإلنترنت  على شعبية أكثر  أخرى   موارد  .ب
 مراحل  في االجتماعيين األعمال رواد  لدعم ؛اإلنترنت على والمستودعات الموارد  من العديد  توفر

 هذه من تحقق !بها تستمتع قد  أنها نعتقد  التي األلعاب من بعض وإليك ،رحلتهم من مختلفة
 :أعاله المذكورة تلك  إلى باإلضافة الثالثة المواقع

D.I.Y. Toolkit مختلفة مصادر من االجتماعية المشاريع تنظيم وقوالب أدوات. 

Root Cause  تخطيط مثل الموارد استخدام كيفية ،ويحدد  قيمة بيانات يولد بحثي معهد 
 .األعمال

S.E. Toolbelt مختلفة مواضيع في الموارد  تنزيل يمكنك ،حيث  اإلنترنت على مركز. 
Source: Chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. CRC 
Press,p. 6-7. 

 األعمال لريادة الداعمة المؤسسات هذه لبعض بإيجازضًا  عر  يلي  وفيما
 :االجتماعيين وللرياديين االجتماعية

 ::Ashoka شوكاأ 

 للخير قوة أقوى  أن فكرة على بناءً  1980 عام في أشوكا  درايتون  بيل أسس
 أن يمكن مبتكرة فكرة تقوده شخص أنه  حيث:  االجتماعي الريادي هي العالم في

 االجتماعيين األعمال رواد ويسعى ، راسخة عالمية مشكلة تصحيح في تساعد

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 ::االجتماعيين  الرياديين  تدعم   مختارة مؤسسات  .أ

Acumen  إفريقيا شرق  في ويعمل نيويورك، في ،ومقره التأثير استثمار صندوق 
 .الجنوبية وأمريكا آسيا شرق  وجنوب

Alfanar ولبنان مصر في  تعمل لندن في خيرية مؤسسة. 

Ashoka واشنطن في ومقرها  التغيير، صانعي من عالمية وشبكة الزمالة برنامج 
 .العاصمة

Aspen Institute قيادة وشبكات زماالت مع والسياساتية التعليمية الدراسات تنظيم. 

Echoing Green العالم مستوى  على ويعمل، نيويورك في ومقره  ،واالستثما الزمالة برنامج. 

CASE ألصحاب مفتوح ، كو دي  جامعة في االجتماعية بالريادة وضالنه مركز 
 .العالم أنحاء جميع في المشاريع

Nesta الخيرية واالستثمار والبحوث االبتكار المتحدة المملكة في مقرها. 

REDF على تحتوي  اإلنترنت  على عمل  ورشة مع المعرفة  وبناء االستثمار منظمة 
 .وأدوات موارد 

Sankalp Forum في والمستثمرين المبتكرين وعقد  ، الهند  في ومقرها والجوائز السنوية لقمة 
 .العالم أنحاء جميع

Schwab المشاريع ألصحاب ومنصة التواصل فرص توفر سويسرا مقرها مؤسسة 
 .االجتماعية

SE Hub رواد  أمام مفتوح ، ستانفورد  جامعة  في  االجتماعية  األعمال ريادة مركز 
 .العالم أنحاء جميع في االجتماعيين األعمال

Skoll Network العالمي والمنتدى العالمية التهديدات وصندوق  والجوائز المؤسسة يشمل 
 .أكسفورد  ومركز

SOCAP المستثمرين بين تجمع منظمة وهي االجتماعي،  المال رأس أسواق 
 األحداث سلسلة خالل من  االجتماعيين األعمال ورجال االجتماعيين

 .اإلنترنت عبر والمجتمع اإلعالم،  وسائل ومنصة السنوية،
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 .العالم أنحاء جميع في المشاريع

Nesta الخيرية واالستثمار والبحوث االبتكار المتحدة المملكة في مقرها. 

REDF على تحتوي  اإلنترنت  على عمل  ورشة مع المعرفة  وبناء االستثمار منظمة 
 .وأدوات موارد 

Sankalp Forum في والمستثمرين المبتكرين وعقد  ، الهند  في ومقرها والجوائز السنوية لقمة 
 .العالم أنحاء جميع

Schwab المشاريع ألصحاب ومنصة التواصل فرص توفر سويسرا مقرها مؤسسة 
 .االجتماعية

SE Hub رواد  أمام مفتوح ، ستانفورد  جامعة  في  االجتماعية  األعمال ريادة مركز 
 .العالم أنحاء جميع في االجتماعيين األعمال

Skoll Network العالمي والمنتدى العالمية التهديدات وصندوق  والجوائز المؤسسة يشمل 
 .أكسفورد  ومركز

SOCAP المستثمرين بين تجمع منظمة وهي االجتماعي،  المال رأس أسواق 
 األحداث سلسلة خالل من  االجتماعيين األعمال ورجال االجتماعيين

 .اإلنترنت عبر والمجتمع اإلعالم،  وسائل ومنصة السنوية،

35

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

Social 
Enterprise 
Coalition 

 العضوية وخدمات االجتماعية للمؤسسات البريطانية الوطنية الهيئة
 .اإلنترنت عبر والمشورة

Social 
Innovation 

Forum 

 .والمستثمرين للمبتكرين بوسطن في التسريع برنامج

UnLtd.. المشاريع ألصحاب والموارد  الدعم تقدم حدةالمت المملكة مقرها منظمة 
 .اإلنترنت  وعبر الوطني  الصعيد  على االجتماعية

    ::اإلنترنت  على شعبية أكثر  أخرى   موارد  .ب
 مراحل  في االجتماعيين األعمال رواد  لدعم ؛اإلنترنت على والمستودعات الموارد  من العديد  توفر

 هذه من تحقق !بها تستمتع قد  أنها نعتقد  التي األلعاب من بعض وإليك ،رحلتهم من مختلفة
 :أعاله المذكورة تلك  إلى باإلضافة الثالثة المواقع

D.I.Y. Toolkit مختلفة مصادر من االجتماعية المشاريع تنظيم وقوالب أدوات. 

Root Cause  تخطيط مثل الموارد استخدام كيفية ،ويحدد  قيمة بيانات يولد بحثي معهد 
 .األعمال

S.E. Toolbelt مختلفة مواضيع في الموارد  تنزيل يمكنك ،حيث  اإلنترنت على مركز. 
Source: Chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. CRC 
Press,p. 6-7. 

 األعمال لريادة الداعمة المؤسسات هذه لبعض بإيجازضًا  عر  يلي  وفيما
 :االجتماعيين وللرياديين االجتماعية

 ::Ashoka شوكاأ 

 للخير قوة أقوى  أن فكرة على بناءً  1980 عام في أشوكا  درايتون  بيل أسس
 أن يمكن مبتكرة فكرة تقوده شخص أنه  حيث:  االجتماعي الريادي هي العالم في

 االجتماعيين األعمال رواد ويسعى ، راسخة عالمية مشكلة تصحيح في تساعد

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 ::االجتماعيين  الرياديين  تدعم   مختارة مؤسسات  .أ

Acumen  إفريقيا شرق  في ويعمل نيويورك، في ،ومقره التأثير استثمار صندوق 
 .الجنوبية وأمريكا آسيا شرق  وجنوب

Alfanar ولبنان مصر في  تعمل لندن في خيرية مؤسسة. 

Ashoka واشنطن في ومقرها  التغيير، صانعي من عالمية وشبكة الزمالة برنامج 
 .العاصمة

Aspen Institute قيادة وشبكات زماالت مع والسياساتية التعليمية الدراسات تنظيم. 

Echoing Green العالم مستوى  على ويعمل، نيويورك في ومقره  ،واالستثما الزمالة برنامج. 

CASE ألصحاب مفتوح ، كو دي  جامعة في االجتماعية بالريادة وضالنه مركز 
 .العالم أنحاء جميع في المشاريع

Nesta الخيرية واالستثمار والبحوث االبتكار المتحدة المملكة في مقرها. 

REDF على تحتوي  اإلنترنت  على عمل  ورشة مع المعرفة  وبناء االستثمار منظمة 
 .وأدوات موارد 

Sankalp Forum في والمستثمرين المبتكرين وعقد  ، الهند  في ومقرها والجوائز السنوية لقمة 
 .العالم أنحاء جميع

Schwab المشاريع ألصحاب ومنصة التواصل فرص توفر سويسرا مقرها مؤسسة 
 .االجتماعية

SE Hub رواد  أمام مفتوح ، ستانفورد  جامعة  في  االجتماعية  األعمال ريادة مركز 
 .العالم أنحاء جميع في االجتماعيين األعمال

Skoll Network العالمي والمنتدى العالمية التهديدات وصندوق  والجوائز المؤسسة يشمل 
 .أكسفورد  ومركز

SOCAP المستثمرين بين تجمع منظمة وهي االجتماعي،  المال رأس أسواق 
 األحداث سلسلة خالل من  االجتماعيين األعمال ورجال االجتماعيين

 .اإلنترنت عبر والمجتمع اإلعالم،  وسائل ومنصة السنوية،

35

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

Social 
Enterprise 
Coalition 

 العضوية وخدمات االجتماعية للمؤسسات البريطانية الوطنية الهيئة
 .اإلنترنت عبر والمشورة

Social 
Innovation 

Forum 

 .والمستثمرين للمبتكرين بوسطن في التسريع برنامج

UnLtd.. المشاريع ألصحاب والموارد  الدعم تقدم حدةالمت المملكة مقرها منظمة 
 .اإلنترنت  وعبر الوطني  الصعيد  على االجتماعية

    ::اإلنترنت  على شعبية أكثر  أخرى   موارد  .ب
 مراحل  في االجتماعيين األعمال رواد  لدعم ؛اإلنترنت على والمستودعات الموارد  من العديد  توفر

 هذه من تحقق !بها تستمتع قد  أنها نعتقد  التي األلعاب من بعض وإليك ،رحلتهم من مختلفة
 :أعاله المذكورة تلك  إلى باإلضافة الثالثة المواقع

D.I.Y. Toolkit مختلفة مصادر من االجتماعية المشاريع تنظيم وقوالب أدوات. 

Root Cause  تخطيط مثل الموارد استخدام كيفية ،ويحدد  قيمة بيانات يولد بحثي معهد 
 .األعمال

S.E. Toolbelt مختلفة مواضيع في الموارد  تنزيل يمكنك ،حيث  اإلنترنت على مركز. 
Source: Chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. CRC 
Press,p. 6-7. 

 األعمال لريادة الداعمة المؤسسات هذه لبعض بإيجازضًا  عر  يلي  وفيما
 :االجتماعيين وللرياديين االجتماعية

 ::Ashoka شوكاأ 

 للخير قوة أقوى  أن فكرة على بناءً  1980 عام في أشوكا  درايتون  بيل أسس
 أن يمكن مبتكرة فكرة تقوده شخص أنه  حيث:  االجتماعي الريادي هي العالم في

 االجتماعيين األعمال رواد ويسعى ، راسخة عالمية مشكلة تصحيح في تساعد

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 ::االجتماعيين  الرياديين  تدعم   مختارة مؤسسات  .أ

Acumen  إفريقيا شرق  في ويعمل نيويورك، في ،ومقره التأثير استثمار صندوق 
 .الجنوبية وأمريكا آسيا شرق  وجنوب

Alfanar ولبنان مصر في  تعمل لندن في خيرية مؤسسة. 

Ashoka واشنطن في ومقرها  التغيير، صانعي من عالمية وشبكة الزمالة برنامج 
 .العاصمة

Aspen Institute قيادة وشبكات زماالت مع والسياساتية التعليمية الدراسات تنظيم. 

Echoing Green العالم مستوى  على ويعمل، نيويورك في ومقره  ،واالستثما الزمالة برنامج. 

CASE ألصحاب مفتوح ، كو دي  جامعة في االجتماعية بالريادة وضالنه مركز 
 .العالم أنحاء جميع في المشاريع

Nesta الخيرية واالستثمار والبحوث االبتكار المتحدة المملكة في مقرها. 

REDF على تحتوي  اإلنترنت  على عمل  ورشة مع المعرفة  وبناء االستثمار منظمة 
 .وأدوات موارد 

Sankalp Forum في والمستثمرين المبتكرين وعقد  ، الهند  في ومقرها والجوائز السنوية لقمة 
 .العالم أنحاء جميع

Schwab المشاريع ألصحاب ومنصة التواصل فرص توفر سويسرا مقرها مؤسسة 
 .االجتماعية

SE Hub رواد  أمام مفتوح ، ستانفورد  جامعة  في  االجتماعية  األعمال ريادة مركز 
 .العالم أنحاء جميع في االجتماعيين األعمال

Skoll Network العالمي والمنتدى العالمية التهديدات وصندوق  والجوائز المؤسسة يشمل 
 .أكسفورد  ومركز

SOCAP المستثمرين بين تجمع منظمة وهي االجتماعي،  المال رأس أسواق 
 األحداث سلسلة خالل من  االجتماعيين األعمال ورجال االجتماعيين

 .اإلنترنت عبر والمجتمع اإلعالم،  وسائل ومنصة السنوية،

35



 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

Social 
Enterprise 
Coalition 

 العضوية وخدمات االجتماعية للمؤسسات البريطانية الوطنية الهيئة
 .اإلنترنت عبر والمشورة

Social 
Innovation 

Forum 

 .والمستثمرين للمبتكرين بوسطن في التسريع برنامج

UnLtd.. المشاريع ألصحاب والموارد  الدعم تقدم حدةالمت المملكة مقرها منظمة 
 .اإلنترنت  وعبر الوطني  الصعيد  على االجتماعية

    ::اإلنترنت  على شعبية أكثر  أخرى   موارد  .ب
 مراحل  في االجتماعيين األعمال رواد  لدعم ؛اإلنترنت على والمستودعات الموارد  من العديد  توفر

 هذه من تحقق !بها تستمتع قد  أنها نعتقد  التي األلعاب من بعض وإليك ،رحلتهم من مختلفة
 :أعاله المذكورة تلك  إلى باإلضافة الثالثة المواقع

D.I.Y. Toolkit مختلفة مصادر من االجتماعية المشاريع تنظيم وقوالب أدوات. 

Root Cause  تخطيط مثل الموارد استخدام كيفية ،ويحدد  قيمة بيانات يولد بحثي معهد 
 .األعمال

S.E. Toolbelt مختلفة مواضيع في الموارد  تنزيل يمكنك ،حيث  اإلنترنت على مركز. 
Source: Chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. CRC 
Press,p. 6-7. 

 األعمال لريادة الداعمة المؤسسات هذه لبعض بإيجازضًا  عر  يلي  وفيما
 :االجتماعيين وللرياديين االجتماعية

 ::Ashoka شوكاأ 

 للخير قوة أقوى  أن فكرة على بناءً  1980 عام في أشوكا  درايتون  بيل أسس
 أن يمكن مبتكرة فكرة تقوده شخص أنه  حيث:  االجتماعي الريادي هي العالم في

 االجتماعيين األعمال رواد ويسعى ، راسخة عالمية مشكلة تصحيح في تساعد

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 ::االجتماعيين  الرياديين  تدعم   مختارة مؤسسات  .أ

Acumen  إفريقيا شرق  في ويعمل نيويورك، في ،ومقره التأثير استثمار صندوق 
 .الجنوبية وأمريكا آسيا شرق  وجنوب

Alfanar ولبنان مصر في  تعمل لندن في خيرية مؤسسة. 

Ashoka واشنطن في ومقرها  التغيير، صانعي من عالمية وشبكة الزمالة برنامج 
 .العاصمة

Aspen Institute قيادة وشبكات زماالت مع والسياساتية التعليمية الدراسات تنظيم. 

Echoing Green العالم مستوى  على ويعمل، نيويورك في ومقره  ،واالستثما الزمالة برنامج. 

CASE ألصحاب مفتوح ، كو دي  جامعة في االجتماعية بالريادة وضالنه مركز 
 .العالم أنحاء جميع في المشاريع

Nesta الخيرية واالستثمار والبحوث االبتكار المتحدة المملكة في مقرها. 

REDF على تحتوي  اإلنترنت  على عمل  ورشة مع المعرفة  وبناء االستثمار منظمة 
 .وأدوات موارد 

Sankalp Forum في والمستثمرين المبتكرين وعقد  ، الهند  في ومقرها والجوائز السنوية لقمة 
 .العالم أنحاء جميع

Schwab المشاريع ألصحاب ومنصة التواصل فرص توفر سويسرا مقرها مؤسسة 
 .االجتماعية

SE Hub رواد  أمام مفتوح ، ستانفورد  جامعة  في  االجتماعية  األعمال ريادة مركز 
 .العالم أنحاء جميع في االجتماعيين األعمال

Skoll Network العالمي والمنتدى العالمية التهديدات وصندوق  والجوائز المؤسسة يشمل 
 .أكسفورد  ومركز

SOCAP المستثمرين بين تجمع منظمة وهي االجتماعي،  المال رأس أسواق 
 األحداث سلسلة خالل من  االجتماعيين األعمال ورجال االجتماعيين

 .اإلنترنت عبر والمجتمع اإلعالم،  وسائل ومنصة السنوية،

35



 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 McKinsey & Company مع شراكة Ashoka عقدت ،1996 عام في
 بالبرازيل باولو ساو في االجتماعية للريادة Ashoka / McKinsey مركز لتأسيس 

 األعمال، قطاع مع  بفعالية العمل  كيفية تعلم على Ashoka لمساعدة سيلةكو 
 بعد العام، نفس ،وفي اجتماعي قطاع ممارسة تأسيس على McKinsey ومساعدة

 أطلقت المراهقة، سن  في األولى مبادراتهم إطالق أشوكا  زمالء غالبية شهدت أن
 نسبة في كبيرة زيادة وجودل الوحيد السبيل أن فكرة على للبناء  شباب مشروع  أشوكا 

 األساسية  االجتماعية والمهارات  يلزم ما  وإتقان صانعي، أنفسهم يرون  الذين البالغين
 Youth شركة ،وبدأت  الشباب جميع بها  ينمو  التي الطريقة تحويل  ؛هو  المعقدة

Venture من التغيير صانعي إلى  التحول في يشرعوا حتى الشباب استثمار في 
 .الدائم مشروعهم وقيادة إلطالق  لتحويليةا التجربة  خالل

 تسمى 1993 عام في  الهند في  مطبوعة مجلة أشوكا  أصدرت
Changemakers   موقع إلى تحويله وتم  ،االجتماعية األعمال ريادة  مجال لتغطية 

Changemakers.com اإلنترنت  على  عالمًيا  مركًزا يوفر وهو ،1998 عام في 
 المبتكرين شبكات تنشيط  أجل من منها  تفيدويس القوية األفكار يحدد  ،حيث 

 .مجاالتهم في الشامل التغيير  إحداث على القادرين االجتماعيين

 التسعينيات أواخر بحلول اجتماعي ريادي (1000) من أكثر اختيار وبعد
 ريادة مجال إنشاء في والمتمثلة الرئيسية أهدافها  أحد كبير حد إلى أشوكا ؛حققت

 األعمال رواد عمل  لدعم أخرى  منظمات شكلت ،وقد االجتماعية األعمال
 ،وأصبحت والتنظيمي الفردي تطورهم من مختلفة  مراحل  في الواعدين االجتماعيين

 والسياسة األعمال إدارة كليات في أساسًيا  عنصًرا اآلن االجتماعية المؤسسات برامج
 من المزدهرة األكواخ صناعة تطورت  وقد أخرى،  ودول المتحدة  الواليات في العامة

 واالستشاريون  المحامون  ذلك في بما  ، المهنية الخدمات وشركات الباحثين

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 النشاط  أنماط  تغيير على تعمل ،النظام  لتغيير حلول  إيجاد إلى  العالم في  البارزين
 .دائم بشكل الحالية

 تحديد في أشوكا  بدأت حيث ،1981 عام  في الهند من االنطالقة وكانت 
 للتغيير  أفكار لديهم والذين العالم في الرائدين االجتماعيين األعمال رواد ودعم

 نظام  في لريادةوا الفريدة صفاتها  بتقطير أواًل  األمر بدأ ،المدى بعيد االجتماعي
 بيل حصل سنوات، أربع وبعد ،Ashoka زمالة  في وانتخابها  لفحصها  صارم عالمي
 منظمة بناء  في كامل  بدوام العمل  وبدأ  ،( "عبقرية") آرثر ماك  منحة  على درايتون 
 .أشوكا 

 الكلمة  من مستوحاة ، 1987 عام في أشوكا  اسم رسمًيا  أشوكا سجلت
 الهندي اإلمبراطور ويعد ،"للحزن  الفعلي غياب ال" تعني التي أشوكا  السنسكريتية

 في الهند توحيد بعد وذلك ،العالم في االجتماعيين األعمال رواد أوائل أحد أشوكا،
 القادة أكثر  أحد وأصبح العنف أشوكا  اإلمبراطور ونبذ الميالد، قبل الثالث القرن 

 مجال في االبتكارات في رائد وهو االبتكار، فيقًا  وخال العالم  في وتاريًخا  تسامًحا 
 .االجتماعية  والرفاهية  االقتصادية التنمية

 في أشوكا  زمالء ،بانتخاب 1986 عام في بسرعة تتوسع أشوكا  بدأت
 بلدان  إضافة في واستمرت  ،1987 عام في ونيبال وبنغالديش المكسيك ثم  البرازيل،

،  التسعينيات  خالل والشرقية الوسطى وأوروبا  الالتينية وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  في
 بلدان؛ أربعة  في  الزمالء من 100 انتخبت قد  أشوكا  كانت ،1988 عام  وبحلول

 التي  الزماالت  دعم أنظمة  خالل من  مًعا  المجتمع  وتماسك بناء في بدأت لذلك
 العثور يمكنهم وأين البعض، بعضهم عليه يعمل كان ما  تعلم  على الزمالء ساعدت

 وأصبحت  السفر، ببساطة كانوا ،أو تحدًيا  مواجهتهم  حالة في  البعض بعضهم على
 رواد تضم العالم في  مهنية جمعية أول ؛فكانت متبادل دعم مجموعة Ashoka زمالة
 .اجتماعيين أعمال
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 McKinsey & Company مع شراكة Ashoka عقدت ،1996 عام في
 بالبرازيل باولو ساو في االجتماعية للريادة Ashoka / McKinsey مركز لتأسيس 

 األعمال، قطاع مع  بفعالية العمل  كيفية تعلم على Ashoka لمساعدة سيلةكو 
 بعد العام، نفس ،وفي اجتماعي قطاع ممارسة تأسيس على McKinsey ومساعدة

 أطلقت المراهقة، سن  في األولى مبادراتهم إطالق أشوكا  زمالء غالبية شهدت أن
 نسبة في كبيرة زيادة وجودل الوحيد السبيل أن فكرة على للبناء  شباب مشروع  أشوكا 

 األساسية  االجتماعية والمهارات  يلزم ما  وإتقان صانعي، أنفسهم يرون  الذين البالغين
 Youth شركة ،وبدأت  الشباب جميع بها  ينمو  التي الطريقة تحويل  ؛هو  المعقدة

Venture من التغيير صانعي إلى  التحول في يشرعوا حتى الشباب استثمار في 
 .الدائم مشروعهم وقيادة إلطالق  لتحويليةا التجربة  خالل

 تسمى 1993 عام في  الهند في  مطبوعة مجلة أشوكا  أصدرت
Changemakers   موقع إلى تحويله وتم  ،االجتماعية األعمال ريادة  مجال لتغطية 

Changemakers.com اإلنترنت  على  عالمًيا  مركًزا يوفر وهو ،1998 عام في 
 المبتكرين شبكات تنشيط  أجل من منها  تفيدويس القوية األفكار يحدد  ،حيث 

 .مجاالتهم في الشامل التغيير  إحداث على القادرين االجتماعيين

 التسعينيات أواخر بحلول اجتماعي ريادي (1000) من أكثر اختيار وبعد
 ريادة مجال إنشاء في والمتمثلة الرئيسية أهدافها  أحد كبير حد إلى أشوكا ؛حققت

 األعمال رواد عمل  لدعم أخرى  منظمات شكلت ،وقد االجتماعية األعمال
 ،وأصبحت والتنظيمي الفردي تطورهم من مختلفة  مراحل  في الواعدين االجتماعيين

 والسياسة األعمال إدارة كليات في أساسًيا  عنصًرا اآلن االجتماعية المؤسسات برامج
 من المزدهرة األكواخ صناعة تطورت  وقد أخرى،  ودول المتحدة  الواليات في العامة

 واالستشاريون  المحامون  ذلك في بما  ، المهنية الخدمات وشركات الباحثين

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
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 المبتكرين شبكات تنشيط  أجل من منها  تفيدويس القوية األفكار يحدد  ،حيث 

 .مجاالتهم في الشامل التغيير  إحداث على القادرين االجتماعيين

 التسعينيات أواخر بحلول اجتماعي ريادي (1000) من أكثر اختيار وبعد
 ريادة مجال إنشاء في والمتمثلة الرئيسية أهدافها  أحد كبير حد إلى أشوكا ؛حققت

 األعمال رواد عمل  لدعم أخرى  منظمات شكلت ،وقد االجتماعية األعمال
 ،وأصبحت والتنظيمي الفردي تطورهم من مختلفة  مراحل  في الواعدين االجتماعيين

 والسياسة األعمال إدارة كليات في أساسًيا  عنصًرا اآلن االجتماعية المؤسسات برامج
 من المزدهرة األكواخ صناعة تطورت  وقد أخرى،  ودول المتحدة  الواليات في العامة

 واالستشاريون  المحامون  ذلك في بما  ، المهنية الخدمات وشركات الباحثين

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 النشاط  أنماط  تغيير على تعمل ،النظام  لتغيير حلول  إيجاد إلى  العالم في  البارزين
 .دائم بشكل الحالية

 تحديد في أشوكا  بدأت حيث ،1981 عام  في الهند من االنطالقة وكانت 
 للتغيير  أفكار لديهم والذين العالم في الرائدين االجتماعيين األعمال رواد ودعم

 نظام  في لريادةوا الفريدة صفاتها  بتقطير أواًل  األمر بدأ ،المدى بعيد االجتماعي
 بيل حصل سنوات، أربع وبعد ،Ashoka زمالة  في وانتخابها  لفحصها  صارم عالمي
 منظمة بناء  في كامل  بدوام العمل  وبدأ  ،( "عبقرية") آرثر ماك  منحة  على درايتون 
 .أشوكا 

 الكلمة  من مستوحاة ، 1987 عام في أشوكا  اسم رسمًيا  أشوكا سجلت
 الهندي اإلمبراطور ويعد ،"للحزن  الفعلي غياب ال" تعني التي أشوكا  السنسكريتية

 في الهند توحيد بعد وذلك ،العالم في االجتماعيين األعمال رواد أوائل أحد أشوكا،
 القادة أكثر  أحد وأصبح العنف أشوكا  اإلمبراطور ونبذ الميالد، قبل الثالث القرن 

 مجال في االبتكارات في رائد وهو االبتكار، فيقًا  وخال العالم  في وتاريًخا  تسامًحا 
 .االجتماعية  والرفاهية  االقتصادية التنمية

 في أشوكا  زمالء ،بانتخاب 1986 عام في بسرعة تتوسع أشوكا  بدأت
 بلدان  إضافة في واستمرت  ،1987 عام في ونيبال وبنغالديش المكسيك ثم  البرازيل،

،  التسعينيات  خالل والشرقية الوسطى وأوروبا  الالتينية وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  في
 بلدان؛ أربعة  في  الزمالء من 100 انتخبت قد  أشوكا  كانت ،1988 عام  وبحلول

 التي  الزماالت  دعم أنظمة  خالل من  مًعا  المجتمع  وتماسك بناء في بدأت لذلك
 العثور يمكنهم وأين البعض، بعضهم عليه يعمل كان ما  تعلم  على الزمالء ساعدت

 وأصبحت  السفر، ببساطة كانوا ،أو تحدًيا  مواجهتهم  حالة في  البعض بعضهم على
 رواد تضم العالم في  مهنية جمعية أول ؛فكانت متبادل دعم مجموعة Ashoka زمالة
 .اجتماعيين أعمال

37



 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 McKinsey & Company مع شراكة Ashoka عقدت ،1996 عام في
 بالبرازيل باولو ساو في االجتماعية للريادة Ashoka / McKinsey مركز لتأسيس 

 األعمال، قطاع مع  بفعالية العمل  كيفية تعلم على Ashoka لمساعدة سيلةكو 
 بعد العام، نفس ،وفي اجتماعي قطاع ممارسة تأسيس على McKinsey ومساعدة

 أطلقت المراهقة، سن  في األولى مبادراتهم إطالق أشوكا  زمالء غالبية شهدت أن
 نسبة في كبيرة زيادة وجودل الوحيد السبيل أن فكرة على للبناء  شباب مشروع  أشوكا 

 األساسية  االجتماعية والمهارات  يلزم ما  وإتقان صانعي، أنفسهم يرون  الذين البالغين
 Youth شركة ،وبدأت  الشباب جميع بها  ينمو  التي الطريقة تحويل  ؛هو  المعقدة

Venture من التغيير صانعي إلى  التحول في يشرعوا حتى الشباب استثمار في 
 .الدائم مشروعهم وقيادة إلطالق  لتحويليةا التجربة  خالل

 تسمى 1993 عام في  الهند في  مطبوعة مجلة أشوكا  أصدرت
Changemakers   موقع إلى تحويله وتم  ،االجتماعية األعمال ريادة  مجال لتغطية 

Changemakers.com اإلنترنت  على  عالمًيا  مركًزا يوفر وهو ،1998 عام في 
 المبتكرين شبكات تنشيط  أجل من منها  تفيدويس القوية األفكار يحدد  ،حيث 

 .مجاالتهم في الشامل التغيير  إحداث على القادرين االجتماعيين

 التسعينيات أواخر بحلول اجتماعي ريادي (1000) من أكثر اختيار وبعد
 ريادة مجال إنشاء في والمتمثلة الرئيسية أهدافها  أحد كبير حد إلى أشوكا ؛حققت

 األعمال رواد عمل  لدعم أخرى  منظمات شكلت ،وقد االجتماعية األعمال
 ،وأصبحت والتنظيمي الفردي تطورهم من مختلفة  مراحل  في الواعدين االجتماعيين

 والسياسة األعمال إدارة كليات في أساسًيا  عنصًرا اآلن االجتماعية المؤسسات برامج
 من المزدهرة األكواخ صناعة تطورت  وقد أخرى،  ودول المتحدة  الواليات في العامة

 واالستشاريون  المحامون  ذلك في بما  ، المهنية الخدمات وشركات الباحثين

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 النشاط  أنماط  تغيير على تعمل ،النظام  لتغيير حلول  إيجاد إلى  العالم في  البارزين
 .دائم بشكل الحالية

 تحديد في أشوكا  بدأت حيث ،1981 عام  في الهند من االنطالقة وكانت 
 للتغيير  أفكار لديهم والذين العالم في الرائدين االجتماعيين األعمال رواد ودعم

 نظام  في لريادةوا الفريدة صفاتها  بتقطير أواًل  األمر بدأ ،المدى بعيد االجتماعي
 بيل حصل سنوات، أربع وبعد ،Ashoka زمالة  في وانتخابها  لفحصها  صارم عالمي
 منظمة بناء  في كامل  بدوام العمل  وبدأ  ،( "عبقرية") آرثر ماك  منحة  على درايتون 
 .أشوكا 

 الكلمة  من مستوحاة ، 1987 عام في أشوكا  اسم رسمًيا  أشوكا سجلت
 الهندي اإلمبراطور ويعد ،"للحزن  الفعلي غياب ال" تعني التي أشوكا  السنسكريتية

 في الهند توحيد بعد وذلك ،العالم في االجتماعيين األعمال رواد أوائل أحد أشوكا،
 القادة أكثر  أحد وأصبح العنف أشوكا  اإلمبراطور ونبذ الميالد، قبل الثالث القرن 

 مجال في االبتكارات في رائد وهو االبتكار، فيقًا  وخال العالم  في وتاريًخا  تسامًحا 
 .االجتماعية  والرفاهية  االقتصادية التنمية

 في أشوكا  زمالء ،بانتخاب 1986 عام في بسرعة تتوسع أشوكا  بدأت
 بلدان  إضافة في واستمرت  ،1987 عام في ونيبال وبنغالديش المكسيك ثم  البرازيل،

،  التسعينيات  خالل والشرقية الوسطى وأوروبا  الالتينية وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  في
 بلدان؛ أربعة  في  الزمالء من 100 انتخبت قد  أشوكا  كانت ،1988 عام  وبحلول

 التي  الزماالت  دعم أنظمة  خالل من  مًعا  المجتمع  وتماسك بناء في بدأت لذلك
 العثور يمكنهم وأين البعض، بعضهم عليه يعمل كان ما  تعلم  على الزمالء ساعدت

 وأصبحت  السفر، ببساطة كانوا ،أو تحدًيا  مواجهتهم  حالة في  البعض بعضهم على
 رواد تضم العالم في  مهنية جمعية أول ؛فكانت متبادل دعم مجموعة Ashoka زمالة
 .اجتماعيين أعمال
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 في الحياة  مدى وعضوية  مبكرة مرحلة في المالي الدعم لتقديم  ؛  Ashokaزمالة
 تأثير على والحصول رؤيتهم تحقيق  لهم يتيح مما   وشركائهم؛ أقرانهم نم واسعة شبكة
 3500 عن عددهم يزيد الذين أشوكا  زمالء وأنماط  رؤى  على ذلك بعد ،ونرسم أكبر

 .أفضل  عالم  لبناء جديدة حلول إنشاء وكيفية المستقبل احتياجات لفهم شخص
 المنظمات من كةشب بتعبئة نقوم نحن :"التغيير  صانع شخص كل" عالم تسريع •

 بها  نتعلم التي الطريقة  تشكيل وإعادة العقليات تغيير في المساهمة  في إلينا لالنضمام
 مع شركاء ونحن ،المجتمع أجل من الصالح على التغيير لتحفيز  مًعا  ونعيش  ونعمل

 والمؤثرين اإلعالم ووسائل المواطن قطاع ومنظمات  والشركات والجامعات المدارس
 .معاً  الحركة هذه قيادة في كةللمشار  اآلخرين

 الجمهور  في التغيير صنع ونمكن نلهم نحن :التغيير صانع ليكون  الجميع  تجهيز •
 المشاكل  لحل الالزمة واألدوات الثقة المواطنين جميع منح على ونعمل عام، بشكل

 في  للتنقل القادم الجيل إعداد على نركز التحديد، وجه وعلى ،للجميع  الخير أجل من
 بالمهارات الشباب جميع يتمتع أن ضمان خالل  من ذلك ، التغير سريع لعالما هذا

 .يحتاجونها  التي  األساسية
 https://www.ashoka.org/en-us: لالستزادة

 :االجتماعية األعمال لريادة شواب مؤسسة (2)
 كالوس زوجها، مع جنب إلى جنًبا  أنها  Hilde Schwab شواب هيلدا تقول

 قررا حيث العالمي،  االقتصادي  للمنتدى التنفيذي الرئيس ،Klaus Schwab شواب
 المنتدى كان عقود، مدى على أنه ،حيث 1998 عام في  منفصلة مؤسسة  إنشاء

 في السنوي  االجتماع في المدني المجتمع منظمات قادة أشرك قد العالمي االقتصادي
 جديد نموذج ظهور الحظا  ذلك، ،ومع العام مدار على  األنشطة جميع وفي دافوس 

 أشد لخدمة  والرحمة والتفاني المهمة  بين يجمع نموذج :االجتماعي  التغيير إلحداث

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 المشاريع أصحاب عمل وتطوير لدراسة ؛وذلك  يةالتجار  والرابطات واألكاديميون 
 .االجتماعية 
 حولت االجتماعية،  األعمال  ريادة رسخت  التي التحول نقطة  اجتياز بعد

 Everyone a Changemaker ™" (EACH)""رؤية إلى رسمًيا  اهتمامها  أشوكا 
 .2005 عام في

 ألي يمكن أنه حيث ، حقاً  تاريخية لحظة  في نعيش بأننا  Ashoka وتؤمن
 للتغيير، صانًعا  يصبح أن إلى يحتاج  شخص كل وأن ،إيجابي تغيير إحداث شخص
 أعمال رجل من أكثر  تحدد التي  بالصفات مجهزين الجميع  يكون  أن ويجب 

  .اجتماعي 
 المعرفة وعمق  اإللهام على االعتماد خالل من االستراتيجية هذه شوكا أ قتأطل 

 أوسع ازدهاًرا تتيح والتي الزمالء عمل من الجماعية والرؤى  المتراكمة، والخبرة والخبرة،
 .الفعال االجتماعي التغيير لتحقيق 

 أن ضمان على تركز استراتيجية  لتطوير األفكار هذه إلى أشوكا  واستندت
 التغيير،  صناعة مهارات الشباب جميع ويمارس التعاطف، مهارة يتقن طفل كل

 يدعم العمل لفريق  ومفتوح متقن عمل أسلوب القطاعات جميع  في المنظمات وتتبنى
 االبتكار لتحفيز  2008 عام في  AshokaU برنامج Ashoka وأطلقت ،التغيير

 تتألف ،التغيير فرق  من عالمية شبكة خالل من وذلك ،العالي التعليم في االجتماعي
 .والمجتمعات التدريس هيئة  وأعضاء األعمال ريادة طالب من

 من أكثر في  برامجها  خالل من  "التغيير صانع شخص كل" عالم أشوكا  تدعم
 :مراحل ثالث على العالمية الحركة هذه وتوسيع بناء تم وقد دولة،  (90)

 رواد وتزرع تكتشف حيث :مالعال  في الرائدة االجتماعية األعمال رواد ودعم تحديد •
 للنظام المتغيرة ابتكاراتهم تحل والذين العالم، أركان من  ركن كل في اجتماعيين أعمال
 إلى ندعوهم الصارمة، التقديم عملية ،وبعد الجذور عميقة اجتماعية مشاكل
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 في الحياة  مدى وعضوية  مبكرة مرحلة في المالي الدعم لتقديم  ؛  Ashokaزمالة
 تأثير على والحصول رؤيتهم تحقيق  لهم يتيح مما   وشركائهم؛ أقرانهم نم واسعة شبكة
 3500 عن عددهم يزيد الذين أشوكا  زمالء وأنماط  رؤى  على ذلك بعد ،ونرسم أكبر

 .أفضل  عالم  لبناء جديدة حلول إنشاء وكيفية المستقبل احتياجات لفهم شخص
 المنظمات من كةشب بتعبئة نقوم نحن :"التغيير  صانع شخص كل" عالم تسريع •

 بها  نتعلم التي الطريقة  تشكيل وإعادة العقليات تغيير في المساهمة  في إلينا لالنضمام
 مع شركاء ونحن ،المجتمع أجل من الصالح على التغيير لتحفيز  مًعا  ونعيش  ونعمل

 والمؤثرين اإلعالم ووسائل المواطن قطاع ومنظمات  والشركات والجامعات المدارس
 .معاً  الحركة هذه قيادة في كةللمشار  اآلخرين

 الجمهور  في التغيير صنع ونمكن نلهم نحن :التغيير صانع ليكون  الجميع  تجهيز •
 المشاكل  لحل الالزمة واألدوات الثقة المواطنين جميع منح على ونعمل عام، بشكل

 في  للتنقل القادم الجيل إعداد على نركز التحديد، وجه وعلى ،للجميع  الخير أجل من
 بالمهارات الشباب جميع يتمتع أن ضمان خالل  من ذلك ، التغير سريع لعالما هذا

 .يحتاجونها  التي  األساسية
 https://www.ashoka.org/en-us: لالستزادة

 :االجتماعية األعمال لريادة شواب مؤسسة (2)
 كالوس زوجها، مع جنب إلى جنًبا  أنها  Hilde Schwab شواب هيلدا تقول

 قررا حيث العالمي،  االقتصادي  للمنتدى التنفيذي الرئيس ،Klaus Schwab شواب
 المنتدى كان عقود، مدى على أنه ،حيث 1998 عام في  منفصلة مؤسسة  إنشاء

 في السنوي  االجتماع في المدني المجتمع منظمات قادة أشرك قد العالمي االقتصادي
 جديد نموذج ظهور الحظا  ذلك، ،ومع العام مدار على  األنشطة جميع وفي دافوس 

 أشد لخدمة  والرحمة والتفاني المهمة  بين يجمع نموذج :االجتماعي  التغيير إلحداث

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 المشاريع أصحاب عمل وتطوير لدراسة ؛وذلك  يةالتجار  والرابطات واألكاديميون 
 .االجتماعية 
 حولت االجتماعية،  األعمال  ريادة رسخت  التي التحول نقطة  اجتياز بعد

 Everyone a Changemaker ™" (EACH)""رؤية إلى رسمًيا  اهتمامها  أشوكا 
 .2005 عام في

 ألي يمكن أنه حيث ، حقاً  تاريخية لحظة  في نعيش بأننا  Ashoka وتؤمن
 للتغيير، صانًعا  يصبح أن إلى يحتاج  شخص كل وأن ،إيجابي تغيير إحداث شخص
 أعمال رجل من أكثر  تحدد التي  بالصفات مجهزين الجميع  يكون  أن ويجب 

  .اجتماعي 
 المعرفة وعمق  اإللهام على االعتماد خالل من االستراتيجية هذه شوكا أ قتأطل 

 أوسع ازدهاًرا تتيح والتي الزمالء عمل من الجماعية والرؤى  المتراكمة، والخبرة والخبرة،
 .الفعال االجتماعي التغيير لتحقيق 

 أن ضمان على تركز استراتيجية  لتطوير األفكار هذه إلى أشوكا  واستندت
 التغيير،  صناعة مهارات الشباب جميع ويمارس التعاطف، مهارة يتقن طفل كل

 يدعم العمل لفريق  ومفتوح متقن عمل أسلوب القطاعات جميع  في المنظمات وتتبنى
 االبتكار لتحفيز  2008 عام في  AshokaU برنامج Ashoka وأطلقت ،التغيير

 تتألف ،التغيير فرق  من عالمية شبكة خالل من وذلك ،العالي التعليم في االجتماعي
 .والمجتمعات التدريس هيئة  وأعضاء األعمال ريادة طالب من

 من أكثر في  برامجها  خالل من  "التغيير صانع شخص كل" عالم أشوكا  تدعم
 :مراحل ثالث على العالمية الحركة هذه وتوسيع بناء تم وقد دولة،  (90)
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 االجتماعي، االبتكار مجال طليعة في  للبقاء وذلك ،والحكومة األعمال قطاع في
 أصحاب من متعددة مجموعات عبر االجتماعي االبتكار نماذج تنوع على  وللتعرف
 مؤسسة تمنح والخاص، العام القطاعين على التأثير على التعاون  ولحفز المصلحة 

 :هي  فئات أربع آلنا االجتماعيين للمبتكرين شواب

  Social Entrepreneurs االجتماعية األعمال رواد •
  Corporate Social Intrapreneurs للشركات االجتماعية المشاريع أصحاب •
  Public Social Intrapreneurs العامة االجتماعية المشاريع أصحاب •
  Social Innovation Thought Leaders االجتماعي واالبتكار الفكر قادة •

  :اآلتي الرابط فإليكم  ،منها  لكل األهلية ومعايير فئة كل حول ولالستزادة
https://www.schwabfound.org/selection-process 

 
 :Synergos سينرجوس (3)

 جميع في دةالمعق المشكالت حل  في تساعد عالمية منظمة هي سينرجوس
 الثقة تبني خاللها  من والتي الجسر،  قيادة تعزيز خالل من وذلك ، العالم  أنحاء

 حلواًل  بها  تنشأ  التي الطريقة هي  فهذه الثقة، بناء بقوة وتؤمن ،الجماعي والعمل
 .العالم أنحاء جميع في متجددة
 .ومتجدد وسلمي ومنصف عادل أنه حيث الثقة، على مبني عالم :الرؤية

 من وذلك ،العالم أنحاء جميع في المعقدة المشكالت حل  في للمساعدة :لةالرسا
 .الجماعي والعمل الثقة تبني والتي التجسير،  قيادة تعزيز خالل
  :الجوهرية  القيم

 .العدالة  وتعزيز  الجميع، حقوق  واحترام االعتراف ،االجتماعية  والعدالة المساواة  •
 .ومنفتح متواضع كونه متنوعة، نظر توجها وفوائد الجميع  حكمة تكريم ، التعاون  •

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 القطاع  من التقنيات وأفضل األعمال  مبادئ مع وتهميًشا  ضعًفا  المجتمع فئات
 .االجتماعية  المبادرة روح هو بالطبع النموذج وهذا  الخاص،

 ذلك في بما ومنحها، وإبرازها  المنظمات هذه لتحديد الملحة  الحاجة رأينا لقد
 والمشاريع النقاش ومنصات االجتماعات  في االجتماعيين األعمال رواد إشراك
 األعمال رواد من مجتمع تطوير إلى باإلضافة العالمي، االقتصادي  للمنتدى البحثية

 الخبرات وتبادل التفاعل  من مجتمع ويرتط  أردنا ذلك، إلى باإلضافة ، االجتماعيين
 .العالمية  الساحة على أعلى وضوح مع االجتماعية األعمال ريادة وتقديم

 رواد  االجتماعية األعمال لريادة شواب مؤسسة دعمت عاًما، 20 ومنذ
 عداًل  أكثر  عالم لخلق  وذلك  ، جهودهم في العالم في الرائدين االجتماعيين األعمال
 ما  االجتماعيين األعمال رواد من  300 من أكثر أن نجد واآلن ة،واستدام وإنصاًفا 

 .المؤسسة أنشطة في يشاركون  زالوا

 االجتماعيين األعمال رواد أن على دائًما  حافظت أنها  إلى هيلدا وتشير
 على قائمة تزال ال  وأنها  ،منها  الضارة حتى صعبة، بيئة في يعملون  انهم ،لها  كقدوة
 الماليين مئات حياة مجتمعين حولوا  وقد ،الموجودة حباطاتواإل  النكسات من الرغم
 وسبل والفرص التعليم توفير استطاعوا حيث العالم، أنحاء جميع في الناس من

 رواد  أعمال وتوسيع لتسريع حياتي  أفراح أعظم  من واحدة وإنها  ،والكرامة العيش
 األعمال دةريا  ودعم  شواب لمؤسسة  العالمي المجتمع في االجتماعيين األعمال

 .عام بشكل االجتماعية

 :االختيار  معيار
 الشقيقة  ، المنظمة االجتماعية  للريادة شواب مؤسسة عززت  ،عاماً  20 لمدة

 وذلك  ،العالم أنحاء جميع في االجتماعية األعمال ريادة ،العالمي االقتصادي للمنتدى
 القرار صانعي لكبار الرائدة االجتماعي االبتكار نماذج على الضوء تسليط  خالل من
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 .االجتماعية  المبادرة روح هو بالطبع النموذج وهذا  الخاص،

 ذلك في بما ومنحها، وإبرازها  المنظمات هذه لتحديد الملحة  الحاجة رأينا لقد
 والمشاريع النقاش ومنصات االجتماعات  في االجتماعيين األعمال رواد إشراك
 األعمال رواد من مجتمع تطوير إلى باإلضافة العالمي، االقتصادي  للمنتدى البحثية

 الخبرات وتبادل التفاعل  من مجتمع ويرتط  أردنا ذلك، إلى باإلضافة ، االجتماعيين
 .العالمية  الساحة على أعلى وضوح مع االجتماعية األعمال ريادة وتقديم

 رواد  االجتماعية األعمال لريادة شواب مؤسسة دعمت عاًما، 20 ومنذ
 عداًل  أكثر  عالم لخلق  وذلك  ، جهودهم في العالم في الرائدين االجتماعيين األعمال
 ما  االجتماعيين األعمال رواد من  300 من أكثر أن نجد واآلن ة،واستدام وإنصاًفا 

 .المؤسسة أنشطة في يشاركون  زالوا

 االجتماعيين األعمال رواد أن على دائًما  حافظت أنها  إلى هيلدا وتشير
 على قائمة تزال ال  وأنها  ،منها  الضارة حتى صعبة، بيئة في يعملون  انهم ،لها  كقدوة
 الماليين مئات حياة مجتمعين حولوا  وقد ،الموجودة حباطاتواإل  النكسات من الرغم
 وسبل والفرص التعليم توفير استطاعوا حيث العالم، أنحاء جميع في الناس من

 رواد  أعمال وتوسيع لتسريع حياتي  أفراح أعظم  من واحدة وإنها  ،والكرامة العيش
 األعمال دةريا  ودعم  شواب لمؤسسة  العالمي المجتمع في االجتماعيين األعمال

 .عام بشكل االجتماعية

 :االختيار  معيار
 الشقيقة  ، المنظمة االجتماعية  للريادة شواب مؤسسة عززت  ،عاماً  20 لمدة

 وذلك  ،العالم أنحاء جميع في االجتماعية األعمال ريادة ،العالمي االقتصادي للمنتدى
 القرار صانعي لكبار الرائدة االجتماعي االبتكار نماذج على الضوء تسليط  خالل من
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 االجتماعي، االبتكار مجال طليعة في  للبقاء وذلك ،والحكومة األعمال قطاع في
 أصحاب من متعددة مجموعات عبر االجتماعي االبتكار نماذج تنوع على  وللتعرف
 مؤسسة تمنح والخاص، العام القطاعين على التأثير على التعاون  ولحفز المصلحة 

 :هي  فئات أربع آلنا االجتماعيين للمبتكرين شواب

  Social Entrepreneurs االجتماعية األعمال رواد •
  Corporate Social Intrapreneurs للشركات االجتماعية المشاريع أصحاب •
  Public Social Intrapreneurs العامة االجتماعية المشاريع أصحاب •
  Social Innovation Thought Leaders االجتماعي واالبتكار الفكر قادة •

  :اآلتي الرابط فإليكم  ،منها  لكل األهلية ومعايير فئة كل حول ولالستزادة
https://www.schwabfound.org/selection-process 

 
 :Synergos سينرجوس (3)

 جميع في دةالمعق المشكالت حل  في تساعد عالمية منظمة هي سينرجوس
 الثقة تبني خاللها  من والتي الجسر،  قيادة تعزيز خالل من وذلك ، العالم  أنحاء

 حلواًل  بها  تنشأ  التي الطريقة هي  فهذه الثقة، بناء بقوة وتؤمن ،الجماعي والعمل
 .العالم أنحاء جميع في متجددة
 .ومتجدد وسلمي ومنصف عادل أنه حيث الثقة، على مبني عالم :الرؤية

 من وذلك ،العالم أنحاء جميع في المعقدة المشكالت حل  في للمساعدة :لةالرسا
 .الجماعي والعمل الثقة تبني والتي التجسير،  قيادة تعزيز خالل
  :الجوهرية  القيم

 .العدالة  وتعزيز  الجميع، حقوق  واحترام االعتراف ،االجتماعية  والعدالة المساواة  •
 .ومنفتح متواضع كونه متنوعة، نظر توجها وفوائد الجميع  حكمة تكريم ، التعاون  •

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

  :تسامي( 4)

 لمشاكل ومبتكرة مستدامة حلول بإيجاد تهتم ربحية غير منظمة هي تسامي
 القطاع مع والتعاون  ،االجتماعيين األعمال رواد مكينت طريق عن وذلك ،المجتمع 

 Human الـ مبدأ على والمبادرات البرامج تصميم في  تسامي وتعتمد ،والخاص  العام
Centered Design،  اإلنسان على المرتكز التصميم أي. 

 عام  ففي بالمملكة، الحالي االجتماعي للقطاع مسحية بدراسة تسامي  قامت 
 الخيرية المؤسسات وعدد ،جمعية 650 نحو بالمملكة  جمعياتال عدد بلغ م،2012
 أنه إلى يشير مما  ؛بر  جمعيات هي  الجمعيات هذه من ٪74 خيرية،  مؤسسة 120
 للمشاكل  ومستدامة مبتكرة حلول إلى  يفتقر القطاع  هذا أن إال ،المبذولة الجهود رغم

 والتجارب لتحدياتا فهم " بعنوان بحثية دراسة إعداد تم فقد وعليه ،االجتماعية 
 برامجها صممت عليها  وبناءً  "المملكة في االجتماعي العمل لرواد والتأمالت
 .ومبادراتها

 .المجتمع لمشاكل ومستدامة مبتكرة حلول إيجاد :الرؤية

 .االجتماعيين األعمال رواد من عدد أكبر تمكين :الرسالة

 :البرامج

 :ُكن برنامج -1
 لمشكلة ريادية  حلول البتكار  الشباب تشجيع إلى تهدف مسابقة هي :ُكن

 األفكار احتضان عبر وذلك ، السعودية العربية المملكة نطاق في مختارة اجتماعية
 .يوم 90 خالل  قائمة  مشاريع إلى وتحويلها  المتأهلة

االجتماعية   األعمال لريادة تسامي ،اآلن فكرتك وقدم ي:اجتماع رائد كن
 رأس إلى  باإلضافة ،المتخصصين  لمرشدينوا الالزم التدريب لك وتقدم ستدعمك

 .االجتماعي مشروعك تنفيذ في يساعد الذي ،المال 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 .واالنفتاح والتغذية التعاطف إظهار ،الرحمة  •
 والوفاء والشفافية، التأثير، من قدر أكبر لتحقيق  الموارد  استخدام ،المسئولية  •

 .بااللتزامات
 .بالثقة وجديرة أخالقية، بطريقة  بثبات العمل  ،النزاهة  •

 الحالية البرامج

 خلق  خالل من وذلك ،العالم في الفقر  نم الحد على Synergos تعمل 
 المدني  والمجتمع  والحكومة  األعمال قطاع  بين والتعاون  الثقة  على  والحفاظ  وتعزيز

 القضايا تعالج حيث بلًدا، عشر خمسة في برامجها  تعمل حيث  ،المهمشة والمجتمعات
 لحةالمص  أصحاب قبل من المنسق  والعمل المتنوعة  الثقة بعث خاللها  من يمكن التي

 .لتزدهر والمجتمعات لألفراد الفرص لتوفير وذلك ،المتعددين
 :يلي بما  Synergos وتقوم

 نظر وجهات لديهم الذين المصلحة أصحاب  تمكن حيث  :الشراكات تشكيل •
 تغييًرا تخلق  التي األفكار وتنفيذ واختبار لتوليد التجمع من متنوعة واهتمامات
 .دائًما اجتماعًيا 

 الدعم Synergos Consulting Services تقدم :ةاالستشاري المنظمات  •
 تحقيق  على الربحية  غير والمنظمات  والمؤسسات الشركات لمساعدة االستشاري 

 .مطلوب اجتماعي  وتأثير مستدام نمو
 تقوم حيث األخرى،  والشبكات العالميين المحسنين دائرة خالل من :القادة تعزيز •

 من تمكينهم خالل من وذلك  ،تأثيرهم زيادة على التغيير صانعي بمساعدة
 .اآلخرين مع والتعاون  الثقة وبناء بالغرض االتصال

 /https://www.synergos.org : لالستزادة
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 خلق  خالل من وذلك ،العالم في الفقر  نم الحد على Synergos تعمل 
 المدني  والمجتمع  والحكومة  األعمال قطاع  بين والتعاون  الثقة  على  والحفاظ  وتعزيز

 القضايا تعالج حيث بلًدا، عشر خمسة في برامجها  تعمل حيث  ،المهمشة والمجتمعات
 لحةالمص  أصحاب قبل من المنسق  والعمل المتنوعة  الثقة بعث خاللها  من يمكن التي
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 .مطلوب اجتماعي  وتأثير مستدام نمو
 تقوم حيث األخرى،  والشبكات العالميين المحسنين دائرة خالل من :القادة تعزيز •

 من تمكينهم خالل من وذلك  ،تأثيرهم زيادة على التغيير صانعي بمساعدة
 .اآلخرين مع والتعاون  الثقة وبناء بالغرض االتصال
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

  :تسامي( 4)

 لمشاكل ومبتكرة مستدامة حلول بإيجاد تهتم ربحية غير منظمة هي تسامي
 القطاع مع والتعاون  ،االجتماعيين األعمال رواد مكينت طريق عن وذلك ،المجتمع 

 Human الـ مبدأ على والمبادرات البرامج تصميم في  تسامي وتعتمد ،والخاص  العام
Centered Design،  اإلنسان على المرتكز التصميم أي. 
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 الخيرية المؤسسات وعدد ،جمعية 650 نحو بالمملكة  جمعياتال عدد بلغ م،2012
 أنه إلى يشير مما  ؛بر  جمعيات هي  الجمعيات هذه من ٪74 خيرية،  مؤسسة 120
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 :البرامج
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 لمشكلة ريادية  حلول البتكار  الشباب تشجيع إلى تهدف مسابقة هي :ُكن
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 .يوم 90 خالل  قائمة  مشاريع إلى وتحويلها  المتأهلة

االجتماعية   األعمال لريادة تسامي ،اآلن فكرتك وقدم ي:اجتماع رائد كن
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 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 .واالنفتاح والتغذية التعاطف إظهار ،الرحمة  •
 والوفاء والشفافية، التأثير، من قدر أكبر لتحقيق  الموارد  استخدام ،المسئولية  •

 .بااللتزامات
 .بالثقة وجديرة أخالقية، بطريقة  بثبات العمل  ،النزاهة  •

 الحالية البرامج

 خلق  خالل من وذلك ،العالم في الفقر  نم الحد على Synergos تعمل 
 المدني  والمجتمع  والحكومة  األعمال قطاع  بين والتعاون  الثقة  على  والحفاظ  وتعزيز

 القضايا تعالج حيث بلًدا، عشر خمسة في برامجها  تعمل حيث  ،المهمشة والمجتمعات
 لحةالمص  أصحاب قبل من المنسق  والعمل المتنوعة  الثقة بعث خاللها  من يمكن التي

 .لتزدهر والمجتمعات لألفراد الفرص لتوفير وذلك ،المتعددين
 :يلي بما  Synergos وتقوم

 نظر وجهات لديهم الذين المصلحة أصحاب  تمكن حيث  :الشراكات تشكيل •
 تغييًرا تخلق  التي األفكار وتنفيذ واختبار لتوليد التجمع من متنوعة واهتمامات
 .دائًما اجتماعًيا 

 الدعم Synergos Consulting Services تقدم :ةاالستشاري المنظمات  •
 تحقيق  على الربحية  غير والمنظمات  والمؤسسات الشركات لمساعدة االستشاري 

 .مطلوب اجتماعي  وتأثير مستدام نمو
 تقوم حيث األخرى،  والشبكات العالميين المحسنين دائرة خالل من :القادة تعزيز •

 من تمكينهم خالل من وذلك  ،تأثيرهم زيادة على التغيير صانعي بمساعدة
 .اآلخرين مع والتعاون  الثقة وبناء بالغرض االتصال

 /https://www.synergos.org : لالستزادة
 
 

43

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

  :تسامي( 4)

 لمشاكل ومبتكرة مستدامة حلول بإيجاد تهتم ربحية غير منظمة هي تسامي
 القطاع مع والتعاون  ،االجتماعيين األعمال رواد مكينت طريق عن وذلك ،المجتمع 

 Human الـ مبدأ على والمبادرات البرامج تصميم في  تسامي وتعتمد ،والخاص  العام
Centered Design،  اإلنسان على المرتكز التصميم أي. 

 عام  ففي بالمملكة، الحالي االجتماعي للقطاع مسحية بدراسة تسامي  قامت 
 الخيرية المؤسسات وعدد ،جمعية 650 نحو بالمملكة  جمعياتال عدد بلغ م،2012
 أنه إلى يشير مما  ؛بر  جمعيات هي  الجمعيات هذه من ٪74 خيرية،  مؤسسة 120
 للمشاكل  ومستدامة مبتكرة حلول إلى  يفتقر القطاع  هذا أن إال ،المبذولة الجهود رغم

 والتجارب لتحدياتا فهم " بعنوان بحثية دراسة إعداد تم فقد وعليه ،االجتماعية 
 برامجها صممت عليها  وبناءً  "المملكة في االجتماعي العمل لرواد والتأمالت
 .ومبادراتها

 .المجتمع لمشاكل ومستدامة مبتكرة حلول إيجاد :الرؤية

 .االجتماعيين األعمال رواد من عدد أكبر تمكين :الرسالة

 :البرامج

 :ُكن برنامج -1
 لمشكلة ريادية  حلول البتكار  الشباب تشجيع إلى تهدف مسابقة هي :ُكن

 األفكار احتضان عبر وذلك ، السعودية العربية المملكة نطاق في مختارة اجتماعية
 .يوم 90 خالل  قائمة  مشاريع إلى وتحويلها  المتأهلة

االجتماعية   األعمال لريادة تسامي ،اآلن فكرتك وقدم ي:اجتماع رائد كن
 رأس إلى  باإلضافة ،المتخصصين  لمرشدينوا الالزم التدريب لك وتقدم ستدعمك

 .االجتماعي مشروعك تنفيذ في يساعد الذي ،المال 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 .واالنفتاح والتغذية التعاطف إظهار ،الرحمة  •
 والوفاء والشفافية، التأثير، من قدر أكبر لتحقيق  الموارد  استخدام ،المسئولية  •

 .بااللتزامات
 .بالثقة وجديرة أخالقية، بطريقة  بثبات العمل  ،النزاهة  •

 الحالية البرامج

 خلق  خالل من وذلك ،العالم في الفقر  نم الحد على Synergos تعمل 
 المدني  والمجتمع  والحكومة  األعمال قطاع  بين والتعاون  الثقة  على  والحفاظ  وتعزيز

 القضايا تعالج حيث بلًدا، عشر خمسة في برامجها  تعمل حيث  ،المهمشة والمجتمعات
 لحةالمص  أصحاب قبل من المنسق  والعمل المتنوعة  الثقة بعث خاللها  من يمكن التي

 .لتزدهر والمجتمعات لألفراد الفرص لتوفير وذلك ،المتعددين
 :يلي بما  Synergos وتقوم

 نظر وجهات لديهم الذين المصلحة أصحاب  تمكن حيث  :الشراكات تشكيل •
 تغييًرا تخلق  التي األفكار وتنفيذ واختبار لتوليد التجمع من متنوعة واهتمامات
 .دائًما اجتماعًيا 

 الدعم Synergos Consulting Services تقدم :ةاالستشاري المنظمات  •
 تحقيق  على الربحية  غير والمنظمات  والمؤسسات الشركات لمساعدة االستشاري 

 .مطلوب اجتماعي  وتأثير مستدام نمو
 تقوم حيث األخرى،  والشبكات العالميين المحسنين دائرة خالل من :القادة تعزيز •

 من تمكينهم خالل من وذلك  ،تأثيرهم زيادة على التغيير صانعي بمساعدة
 .اآلخرين مع والتعاون  الثقة وبناء بالغرض االتصال

 /https://www.synergos.org : لالستزادة
 
 

43

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

  :تسامي( 4)

 لمشاكل ومبتكرة مستدامة حلول بإيجاد تهتم ربحية غير منظمة هي تسامي
 القطاع مع والتعاون  ،االجتماعيين األعمال رواد مكينت طريق عن وذلك ،المجتمع 

 Human الـ مبدأ على والمبادرات البرامج تصميم في  تسامي وتعتمد ،والخاص  العام
Centered Design،  اإلنسان على المرتكز التصميم أي. 

 عام  ففي بالمملكة، الحالي االجتماعي للقطاع مسحية بدراسة تسامي  قامت 
 الخيرية المؤسسات وعدد ،جمعية 650 نحو بالمملكة  جمعياتال عدد بلغ م،2012
 أنه إلى يشير مما  ؛بر  جمعيات هي  الجمعيات هذه من ٪74 خيرية،  مؤسسة 120
 للمشاكل  ومستدامة مبتكرة حلول إلى  يفتقر القطاع  هذا أن إال ،المبذولة الجهود رغم

 والتجارب لتحدياتا فهم " بعنوان بحثية دراسة إعداد تم فقد وعليه ،االجتماعية 
 برامجها صممت عليها  وبناءً  "المملكة في االجتماعي العمل لرواد والتأمالت
 .ومبادراتها

 .المجتمع لمشاكل ومستدامة مبتكرة حلول إيجاد :الرؤية

 .االجتماعيين األعمال رواد من عدد أكبر تمكين :الرسالة

 :البرامج

 :ُكن برنامج -1
 لمشكلة ريادية  حلول البتكار  الشباب تشجيع إلى تهدف مسابقة هي :ُكن

 األفكار احتضان عبر وذلك ، السعودية العربية المملكة نطاق في مختارة اجتماعية
 .يوم 90 خالل  قائمة  مشاريع إلى وتحويلها  المتأهلة

االجتماعية   األعمال لريادة تسامي ،اآلن فكرتك وقدم ي:اجتماع رائد كن
 رأس إلى  باإلضافة ،المتخصصين  لمرشدينوا الالزم التدريب لك وتقدم ستدعمك

 .االجتماعي مشروعك تنفيذ في يساعد الذي ،المال 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 .واالنفتاح والتغذية التعاطف إظهار ،الرحمة  •
 والوفاء والشفافية، التأثير، من قدر أكبر لتحقيق  الموارد  استخدام ،المسئولية  •

 .بااللتزامات
 .بالثقة وجديرة أخالقية، بطريقة  بثبات العمل  ،النزاهة  •

 الحالية البرامج

 خلق  خالل من وذلك ،العالم في الفقر  نم الحد على Synergos تعمل 
 المدني  والمجتمع  والحكومة  األعمال قطاع  بين والتعاون  الثقة  على  والحفاظ  وتعزيز

 القضايا تعالج حيث بلًدا، عشر خمسة في برامجها  تعمل حيث  ،المهمشة والمجتمعات
 لحةالمص  أصحاب قبل من المنسق  والعمل المتنوعة  الثقة بعث خاللها  من يمكن التي

 .لتزدهر والمجتمعات لألفراد الفرص لتوفير وذلك ،المتعددين
 :يلي بما  Synergos وتقوم

 نظر وجهات لديهم الذين المصلحة أصحاب  تمكن حيث  :الشراكات تشكيل •
 تغييًرا تخلق  التي األفكار وتنفيذ واختبار لتوليد التجمع من متنوعة واهتمامات
 .دائًما اجتماعًيا 

 الدعم Synergos Consulting Services تقدم :ةاالستشاري المنظمات  •
 تحقيق  على الربحية  غير والمنظمات  والمؤسسات الشركات لمساعدة االستشاري 

 .مطلوب اجتماعي  وتأثير مستدام نمو
 تقوم حيث األخرى،  والشبكات العالميين المحسنين دائرة خالل من :القادة تعزيز •

 من تمكينهم خالل من وذلك  ،تأثيرهم زيادة على التغيير صانعي بمساعدة
 .اآلخرين مع والتعاون  الثقة وبناء بالغرض االتصال

 /https://www.synergos.org : لالستزادة
 
 

43



 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

  :تسامي( 4)

 لمشاكل ومبتكرة مستدامة حلول بإيجاد تهتم ربحية غير منظمة هي تسامي
 القطاع مع والتعاون  ،االجتماعيين األعمال رواد مكينت طريق عن وذلك ،المجتمع 

 Human الـ مبدأ على والمبادرات البرامج تصميم في  تسامي وتعتمد ،والخاص  العام
Centered Design،  اإلنسان على المرتكز التصميم أي. 

 عام  ففي بالمملكة، الحالي االجتماعي للقطاع مسحية بدراسة تسامي  قامت 
 الخيرية المؤسسات وعدد ،جمعية 650 نحو بالمملكة  جمعياتال عدد بلغ م،2012
 أنه إلى يشير مما  ؛بر  جمعيات هي  الجمعيات هذه من ٪74 خيرية،  مؤسسة 120
 للمشاكل  ومستدامة مبتكرة حلول إلى  يفتقر القطاع  هذا أن إال ،المبذولة الجهود رغم

 والتجارب لتحدياتا فهم " بعنوان بحثية دراسة إعداد تم فقد وعليه ،االجتماعية 
 برامجها صممت عليها  وبناءً  "المملكة في االجتماعي العمل لرواد والتأمالت
 .ومبادراتها

 .المجتمع لمشاكل ومستدامة مبتكرة حلول إيجاد :الرؤية

 .االجتماعيين األعمال رواد من عدد أكبر تمكين :الرسالة

 :البرامج

 :ُكن برنامج -1
 لمشكلة ريادية  حلول البتكار  الشباب تشجيع إلى تهدف مسابقة هي :ُكن

 األفكار احتضان عبر وذلك ، السعودية العربية المملكة نطاق في مختارة اجتماعية
 .يوم 90 خالل  قائمة  مشاريع إلى وتحويلها  المتأهلة

االجتماعية   األعمال لريادة تسامي ،اآلن فكرتك وقدم ي:اجتماع رائد كن
 رأس إلى  باإلضافة ،المتخصصين  لمرشدينوا الالزم التدريب لك وتقدم ستدعمك

 .االجتماعي مشروعك تنفيذ في يساعد الذي ،المال 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 .واالنفتاح والتغذية التعاطف إظهار ،الرحمة  •
 والوفاء والشفافية، التأثير، من قدر أكبر لتحقيق  الموارد  استخدام ،المسئولية  •

 .بااللتزامات
 .بالثقة وجديرة أخالقية، بطريقة  بثبات العمل  ،النزاهة  •

 الحالية البرامج

 خلق  خالل من وذلك ،العالم في الفقر  نم الحد على Synergos تعمل 
 المدني  والمجتمع  والحكومة  األعمال قطاع  بين والتعاون  الثقة  على  والحفاظ  وتعزيز

 القضايا تعالج حيث بلًدا، عشر خمسة في برامجها  تعمل حيث  ،المهمشة والمجتمعات
 لحةالمص  أصحاب قبل من المنسق  والعمل المتنوعة  الثقة بعث خاللها  من يمكن التي

 .لتزدهر والمجتمعات لألفراد الفرص لتوفير وذلك ،المتعددين
 :يلي بما  Synergos وتقوم

 نظر وجهات لديهم الذين المصلحة أصحاب  تمكن حيث  :الشراكات تشكيل •
 تغييًرا تخلق  التي األفكار وتنفيذ واختبار لتوليد التجمع من متنوعة واهتمامات
 .دائًما اجتماعًيا 

 الدعم Synergos Consulting Services تقدم :ةاالستشاري المنظمات  •
 تحقيق  على الربحية  غير والمنظمات  والمؤسسات الشركات لمساعدة االستشاري 

 .مطلوب اجتماعي  وتأثير مستدام نمو
 تقوم حيث األخرى،  والشبكات العالميين المحسنين دائرة خالل من :القادة تعزيز •

 من تمكينهم خالل من وذلك  ،تأثيرهم زيادة على التغيير صانعي بمساعدة
 .اآلخرين مع والتعاون  الثقة وبناء بالغرض االتصال

 /https://www.synergos.org : لالستزادة
 
 

43



 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 االجتماعية  أعمالك  لتأسيس يلزم ما مالحظة  التطوعي العمل لك ويتيح
 من جزًءا  تكون  وسوف ،تنميتها  في  وستشارك اآلخرين أفكار تستلهم فسوف ، الخاصة

 .األشخاص  هؤالء رحلة

 الطريقة  هو ليس التطوعي العمل لكن المجتمع، في  فرًقا  المتطوعون  ُيحدث
 تقديم الناس بعض ويختار ، للجميع مجدًيا  ليس وأنه ،التغيير إلحداث الوحيدة

 يشبهون  الذين عيين، االجتما  األعمال رواد مثل مختلف، بشكل مساهمتهم
 جانب وإلى رؤية، ذات شخصيات مع المجتمع في التغيير وكالء وهم المتطوعين،

 .االجتماعية المشكالت معالجة أيًضا  أهدافهم تشمل الربح،

 لقد :مشترك شيء لديهم معظمهم االجتماعيين؟ األعمال رواد يأتي فكيف
 خالل من العالم رؤية  على ساعدهم وهذا حياتهم، من ما  مرحلة  في متطوعين كانوا

 التطوع؟.  يعمل وكيف ،مختلفة عدسات

 االجتماعية، األعمال ريادة  نحو الطريق  تمهد تطورية طرق  خمسة  وهناك
 :(Social Impact Award, 2017) وهي

 جوهره في التطوعي  العمل  :اآلخرين مع التعاطف تنمية على يساعدك التطوع .1
 .وظروفهم بمشاعرهم وترتبط  أعمق، وى مست على اآلخرين مع للتواصل وسيلة هو

 بعض في  :مجتمعك في  االجتماعية القضايا  إدراك على يساعدك التطوع   .2
 ال  أنه ننسى بحيث  نواجهها، التي والقضايا بالتحديات منشغلون  نحن  األحيان،

 األكبر القضايا  حل من جزًءا نكون  وأن مسئولين، مواطنين نكون  أن بإمكاننا  يزال
 من أخرى  مجاالت  في نسبًيا  صحيح ،وهذا "نعمة الجهل" قولون ،وي قضايانا  من

 ،ويمكن خطير أمر ؛فهذا االجتماعية بالقضايا  األمر يتعلق  عندما  لكنه الحياة،
 تكون  لن ذلك بعد ألنه هذا، التطوع طريق  على تسير أن بمجرد ذلك إصالح

 تجاهلتها  قد تكون  ربما  ،والتي مجتمعك في  االجتماعية القضايا  تجاهل على قادًرا

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 :االجتماعية  األعمال ريادة مصنع حاضنة -2
SEF   :السعودية، العربية المملكة في نوعها  من فريدة اجتماعية حاضنة هو 

 رغي أو  ربحية مؤسسات إنشاء من االجتماعيين األعمال رواد تمكين إلى تهدف
 زيادة على التركيز ،ويتم المجتمع لمشاكل ومبتكرة مستدامة حلواًل  ،ُتشكل  ربحية

 .شهر  12 لمدة مكثف قيادي برنامج عبر فيها  األثر ونطاق  واستدامتها، فعاليتها،
 لريادة تسامي ،اآلن فكرتك قدم :المجتمع  في اإليجابي  التغيير اصنع

 شركتك إنشاء من تمكنك تي ال الموارد بجميع ستدعمك االجتماعية األعمال
 التدريب،  لك ستقدم كما  ،األثر وتوسيع المالية االستدامة وتحقيق  االجتماعية،

 .القطاع في قائد لتصبح ؛والتأهيل التطوير،
 طريق  عن قيمنا  تبني إلى تهدف التي الحوارات من سلسلة هي  :تسامي حوارات -3

 المتحدث اختيار تمي حيث ، تسامي قيم من  قيمة لكل مختص متحدث استضافة
 الوعي، نشر إلى سعًيا وذلك ،بها نؤمن التي  واألهداف الرسالة  لتوصيل ؛ بعناية

 .المجتمع أفراد في اإليجابية الخصال وتعزيز
 /http://tasamy.comة: لالستزاد

  :االجتماعية األعمال  وريادة  التطوعي العمل : خامساً 

 في صحيح وهذا العطاء، في نفكر فإننا  ؛التطوعي العمل في نفكر عندما 
 من نكتسبه وما ، المقابل في  شيء  على نحصل لن أننا  يعني ال هذا لكن الخارج، 
 لم  أنه يعني ال هذا لكن ذلك، ندرك  ال وأحياًنا  دائًما، مرئي غير أنه التطوعي العمل
 لدينا، موجودة غير  أنها  اعتقدنا  يالت  والعواطف المشاعر إنها  ،علينا  تأثير أي يحدث

 عدد  إنها  حياتنا، مجاالت من مجال كل في وعي بال نستخدمها  التي المهارات  إنها 
 .تطول والقائمة يوم، كل يتزايدون  أنهم نعلم الذين واألشخاص األصدقاء

44
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 طريق  عن قيمنا  تبني إلى تهدف التي الحوارات من سلسلة هي  :تسامي حوارات -3

 المتحدث اختيار تمي حيث ، تسامي قيم من  قيمة لكل مختص متحدث استضافة
 الوعي، نشر إلى سعًيا وذلك ،بها نؤمن التي  واألهداف الرسالة  لتوصيل ؛ بعناية

 .المجتمع أفراد في اإليجابية الخصال وتعزيز
 /http://tasamy.comة: لالستزاد

  :االجتماعية األعمال  وريادة  التطوعي العمل : خامساً 

 في صحيح وهذا العطاء، في نفكر فإننا  ؛التطوعي العمل في نفكر عندما 
 من نكتسبه وما ، المقابل في  شيء  على نحصل لن أننا  يعني ال هذا لكن الخارج، 
 لم  أنه يعني ال هذا لكن ذلك، ندرك  ال وأحياًنا  دائًما، مرئي غير أنه التطوعي العمل
 لدينا، موجودة غير  أنها  اعتقدنا  يالت  والعواطف المشاعر إنها  ،علينا  تأثير أي يحدث

 عدد  إنها  حياتنا، مجاالت من مجال كل في وعي بال نستخدمها  التي المهارات  إنها 
 .تطول والقائمة يوم، كل يتزايدون  أنهم نعلم الذين واألشخاص األصدقاء
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 االجتماعية  أعمالك  لتأسيس يلزم ما مالحظة  التطوعي العمل لك ويتيح
 من جزًءا  تكون  وسوف ،تنميتها  في  وستشارك اآلخرين أفكار تستلهم فسوف ، الخاصة

 .األشخاص  هؤالء رحلة

 الطريقة  هو ليس التطوعي العمل لكن المجتمع، في  فرًقا  المتطوعون  ُيحدث
 تقديم الناس بعض ويختار ، للجميع مجدًيا  ليس وأنه ،التغيير إلحداث الوحيدة

 يشبهون  الذين عيين، االجتما  األعمال رواد مثل مختلف، بشكل مساهمتهم
 جانب وإلى رؤية، ذات شخصيات مع المجتمع في التغيير وكالء وهم المتطوعين،

 .االجتماعية المشكالت معالجة أيًضا  أهدافهم تشمل الربح،

 لقد :مشترك شيء لديهم معظمهم االجتماعيين؟ األعمال رواد يأتي فكيف
 خالل من العالم رؤية  على ساعدهم وهذا حياتهم، من ما  مرحلة  في متطوعين كانوا

 التطوع؟.  يعمل وكيف ،مختلفة عدسات

 االجتماعية، األعمال ريادة  نحو الطريق  تمهد تطورية طرق  خمسة  وهناك
 :(Social Impact Award, 2017) وهي

 جوهره في التطوعي  العمل  :اآلخرين مع التعاطف تنمية على يساعدك التطوع .1
 .وظروفهم بمشاعرهم وترتبط  أعمق، وى مست على اآلخرين مع للتواصل وسيلة هو

 بعض في  :مجتمعك في  االجتماعية القضايا  إدراك على يساعدك التطوع   .2
 ال  أنه ننسى بحيث  نواجهها، التي والقضايا بالتحديات منشغلون  نحن  األحيان،

 األكبر القضايا  حل من جزًءا نكون  وأن مسئولين، مواطنين نكون  أن بإمكاننا  يزال
 من أخرى  مجاالت  في نسبًيا  صحيح ،وهذا "نعمة الجهل" قولون ،وي قضايانا  من

 ،ويمكن خطير أمر ؛فهذا االجتماعية بالقضايا  األمر يتعلق  عندما  لكنه الحياة،
 تكون  لن ذلك بعد ألنه هذا، التطوع طريق  على تسير أن بمجرد ذلك إصالح

 تجاهلتها  قد تكون  ربما  ،والتي مجتمعك في  االجتماعية القضايا  تجاهل على قادًرا

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 :االجتماعية  األعمال ريادة مصنع حاضنة -2
SEF   :السعودية، العربية المملكة في نوعها  من فريدة اجتماعية حاضنة هو 

 رغي أو  ربحية مؤسسات إنشاء من االجتماعيين األعمال رواد تمكين إلى تهدف
 زيادة على التركيز ،ويتم المجتمع لمشاكل ومبتكرة مستدامة حلواًل  ،ُتشكل  ربحية

 .شهر  12 لمدة مكثف قيادي برنامج عبر فيها  األثر ونطاق  واستدامتها، فعاليتها،
 لريادة تسامي ،اآلن فكرتك قدم :المجتمع  في اإليجابي  التغيير اصنع

 شركتك إنشاء من تمكنك تي ال الموارد بجميع ستدعمك االجتماعية األعمال
 التدريب،  لك ستقدم كما  ،األثر وتوسيع المالية االستدامة وتحقيق  االجتماعية،

 .القطاع في قائد لتصبح ؛والتأهيل التطوير،
 طريق  عن قيمنا  تبني إلى تهدف التي الحوارات من سلسلة هي  :تسامي حوارات -3

 المتحدث اختيار تمي حيث ، تسامي قيم من  قيمة لكل مختص متحدث استضافة
 الوعي، نشر إلى سعًيا وذلك ،بها نؤمن التي  واألهداف الرسالة  لتوصيل ؛ بعناية

 .المجتمع أفراد في اإليجابية الخصال وتعزيز
 /http://tasamy.comة: لالستزاد

  :االجتماعية األعمال  وريادة  التطوعي العمل : خامساً 

 في صحيح وهذا العطاء، في نفكر فإننا  ؛التطوعي العمل في نفكر عندما 
 من نكتسبه وما ، المقابل في  شيء  على نحصل لن أننا  يعني ال هذا لكن الخارج، 
 لم  أنه يعني ال هذا لكن ذلك، ندرك  ال وأحياًنا  دائًما، مرئي غير أنه التطوعي العمل
 لدينا، موجودة غير  أنها  اعتقدنا  يالت  والعواطف المشاعر إنها  ،علينا  تأثير أي يحدث

 عدد  إنها  حياتنا، مجاالت من مجال كل في وعي بال نستخدمها  التي المهارات  إنها 
 .تطول والقائمة يوم، كل يتزايدون  أنهم نعلم الذين واألشخاص األصدقاء
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 /http://tasamy.comة: لالستزاد
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 .تطول والقائمة يوم، كل يتزايدون  أنهم نعلم الذين واألشخاص األصدقاء
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 شيء إعادة دون ثًا  حدي المطورة إبداعاتك من االستفادة عدم من د،والتأك الصعود
 .بذلك بالقيام لك تسمح االجتماعية  األعمال ،وريادة المجتمع إلى

 العمل يساعدك  ::االجتماعية األعمال لريادة األساسية المهارات لك يوفر التطوع .5
 ةالوظيف  من عليه ستحصل الذي باإلنجاز إحساس على  الحصول في التطوعي

 لعدم  فصلهم أو المتطوعين على الحكم يتم  وال  ،قاً ح تعمل ال لكنك تحبها، التي
 كل  تفعل ألنك شيًئا،  منك أحد يتوقع ال الواقع  وفي بعملهم، القيام  كيفية  معرفتهم

 العمل أن كما   ضغوط، دون  بذلك والقيام للتعلم فرصة يمنحك  ؛مما  مجاًنا  شيء
 اإلبداع ويعلمك واالجتماعي،  العاطفي الذكاء  يمنحك عملي، معلم هو التطوعي

 هذه لديك أن تعتقد كنت فإذا  القيادة، ذلك من واألهم والتعاطف، واالبتكار،
 .االجتماعية األعمال لريادة استعداد على فأنت  المهارات؛

 ::الخيرية  والمؤسسات  االجتماعية األعمال  ريادة  :سادساً 

 رواد يكونوا أن الربحيين غير القادة على يتعين مضى، وقت أي من أكثر
 غير منظمة إدارة مهمة  وأصبحت  الربحي، غير القطاع في قائد أي يعلم ،كما  أعمال
 غير القادة يواجه ،كما  يتغير الربحي غير العالم ،وأن متزايد بشكل معقدة ربحية

 المؤسسات قبل من متزايدة ومطالب  الحكومي، التمويل في تخفيضات الربحيين
 الخيرية، أعمالها  من استراتيجية فوائد على الحصول في  ترغب التي والشركات

 ومالءمة فعالية حول  جادة وأسئلة األعمال، قطاع من المنافسة  من جديدة وأشكال
 من كل تشكل التغييرات ،وهذه االجتماعية للمشاكل التقليدية  الخيرية العالجات

 الربحية غير المنظمات إلى الممر جانبي على السياسيون  ،ويتطلع والتحديات الفرص
 القادة يكون  أن يجب بفعالية، ،ولالستجابة  االجتماعية  للمشاكل مبتكرة حلول إليجاد
 المشاريع تنظيم في  مهاراتهم يشحذوا أن وعليهم خاص، بشكل مغامرين الربحيين غير

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 وسوف التطوعي، العمل  في مختلفة  مجاالت استكشاف قبل من وعي دون 
 لتأسيس المستقبل في  يلهمك أن المحتمل ومن يهمك، ما  أكثر عن فكرة يعطيك
 .المجال هذا على  ،تركز اجتماعية أعمال

 ياً اجتماع  أكثر يجعلك  التطوعي العمل :شبكتك  تنمية على يساعدك التطوع .3
 للتواصل،  الفرص من الكثير يوفر التطوع أن حقيقة  إلى  ذلك  رجعوي  ، الً وتواص
 أجلها  من تتطوع التي المنظمات من األفراد بمقابلة لك  السماح خالل من وذلك

 تتواصل  كنت ،وإذا ذلك غير أو بالتطوع اهتمامك  يشاركونك الذين واألشخاص
 لطريق ا طول  على تجريها  التي  االتصال  لجهات يكون  أن فيمكن جيد،  بشكل
 في  ستنجح كنت  إذا وما  االجتماعية،  الريادة  مع التعامل كيفية في مختلًفا  تأثيًرا

 للمعلومات  كمصدر األشخاص  في فكر منطقًيا، األمر يكن لم ،إذا  مساعيك
 يفعل أن ويمكنه تعرفه، ال شيًئا  يعرف تعرفه شخص ،وكل والخبرة والمهارات

 يعرفونه، شيًئا  ؛تتعلم األشخاص بهؤالء االرتباط خالل ،ومن فعله تستطيع ال شيًئا 
 األعمال  ريادة خالل ،ومن بالفعل فعلوه وشيء فعله، يمكنهم ما  وشيًئا 

 الرئيسية الخطوة يمثل أكفاء بشركاء ومحاًطا  جيًدا مطلًعا  كونك فإن االجتماعية،
 .النجاح نحو

 النقطة  في ذكره تم كما   :االجتماعية األعمال لريادة األفكار لك يوفر التطوع .4
 ممتاًزا  مصدًرا أيًضا  يكونوا أن يمكن وبالتالي  للمعلومات، مصدر الناس السابقة، 
 اإللهام على للحصول الوحيدة الطريقة هو  ليس التواصل فإن ذلك، ،ومع لألفكار

 القضايا مشاهدة خالل ومن إبداًعا، أكثر بمفرده التطوعي  العمل ،ويجعلك
 مطلوب، تأثير إحداث كيفية حول أفكارب ستزودك جنب،  إلى جنًبا  االجتماعية

 في  الدراما  جميع عن منعزاًل  تعيش  كنت أنك ،حيث بالقضية ملتزًما  كنت إذا
 قمت ،لقد لك معروف وغير تماًما  جديد عالم على نفسك فتحت واآلن المجتمع،

 فقط  يمكنك هنا ،ومن حياتك في  ابتكار بتقديم وقمت السابقة، حدودك بتوسيع
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 غير القادة يواجه ،كما  يتغير الربحي غير العالم ،وأن متزايد بشكل معقدة ربحية

 المؤسسات قبل من متزايدة ومطالب  الحكومي، التمويل في تخفيضات الربحيين
 الخيرية، أعمالها  من استراتيجية فوائد على الحصول في  ترغب التي والشركات

 ومالءمة فعالية حول  جادة وأسئلة األعمال، قطاع من المنافسة  من جديدة وأشكال
 من كل تشكل التغييرات ،وهذه االجتماعية للمشاكل التقليدية  الخيرية العالجات

 الربحية غير المنظمات إلى الممر جانبي على السياسيون  ،ويتطلع والتحديات الفرص
 القادة يكون  أن يجب بفعالية، ،ولالستجابة  االجتماعية  للمشاكل مبتكرة حلول إليجاد
 المشاريع تنظيم في  مهاراتهم يشحذوا أن وعليهم خاص، بشكل مغامرين الربحيين غير

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 وسوف التطوعي، العمل  في مختلفة  مجاالت استكشاف قبل من وعي دون 
 لتأسيس المستقبل في  يلهمك أن المحتمل ومن يهمك، ما  أكثر عن فكرة يعطيك
 .المجال هذا على  ،تركز اجتماعية أعمال

 ياً اجتماع  أكثر يجعلك  التطوعي العمل :شبكتك  تنمية على يساعدك التطوع .3
 للتواصل،  الفرص من الكثير يوفر التطوع أن حقيقة  إلى  ذلك  رجعوي  ، الً وتواص
 أجلها  من تتطوع التي المنظمات من األفراد بمقابلة لك  السماح خالل من وذلك

 تتواصل  كنت ،وإذا ذلك غير أو بالتطوع اهتمامك  يشاركونك الذين واألشخاص
 لطريق ا طول  على تجريها  التي  االتصال  لجهات يكون  أن فيمكن جيد،  بشكل
 في  ستنجح كنت  إذا وما  االجتماعية،  الريادة  مع التعامل كيفية في مختلًفا  تأثيًرا

 للمعلومات  كمصدر األشخاص  في فكر منطقًيا، األمر يكن لم ،إذا  مساعيك
 يفعل أن ويمكنه تعرفه، ال شيًئا  يعرف تعرفه شخص ،وكل والخبرة والمهارات

 يعرفونه، شيًئا  ؛تتعلم األشخاص بهؤالء االرتباط خالل ،ومن فعله تستطيع ال شيًئا 
 األعمال  ريادة خالل ،ومن بالفعل فعلوه وشيء فعله، يمكنهم ما  وشيًئا 

 الرئيسية الخطوة يمثل أكفاء بشركاء ومحاًطا  جيًدا مطلًعا  كونك فإن االجتماعية،
 .النجاح نحو

 النقطة  في ذكره تم كما   :االجتماعية األعمال لريادة األفكار لك يوفر التطوع .4
 ممتاًزا  مصدًرا أيًضا  يكونوا أن يمكن وبالتالي  للمعلومات، مصدر الناس السابقة، 
 اإللهام على للحصول الوحيدة الطريقة هو  ليس التواصل فإن ذلك، ،ومع لألفكار

 القضايا مشاهدة خالل ومن إبداًعا، أكثر بمفرده التطوعي  العمل ،ويجعلك
 مطلوب، تأثير إحداث كيفية حول أفكارب ستزودك جنب،  إلى جنًبا  االجتماعية

 في  الدراما  جميع عن منعزاًل  تعيش  كنت أنك ،حيث بالقضية ملتزًما  كنت إذا
 قمت ،لقد لك معروف وغير تماًما  جديد عالم على نفسك فتحت واآلن المجتمع،

 فقط  يمكنك هنا ،ومن حياتك في  ابتكار بتقديم وقمت السابقة، حدودك بتوسيع
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 شيء إعادة دون ثًا  حدي المطورة إبداعاتك من االستفادة عدم من د،والتأك الصعود
 .بذلك بالقيام لك تسمح االجتماعية  األعمال ،وريادة المجتمع إلى

 العمل يساعدك  ::االجتماعية األعمال لريادة األساسية المهارات لك يوفر التطوع .5
 ةالوظيف  من عليه ستحصل الذي باإلنجاز إحساس على  الحصول في التطوعي

 لعدم  فصلهم أو المتطوعين على الحكم يتم  وال  ،قاً ح تعمل ال لكنك تحبها، التي
 كل  تفعل ألنك شيًئا،  منك أحد يتوقع ال الواقع  وفي بعملهم، القيام  كيفية  معرفتهم

 العمل أن كما   ضغوط، دون  بذلك والقيام للتعلم فرصة يمنحك  ؛مما  مجاًنا  شيء
 اإلبداع ويعلمك واالجتماعي،  العاطفي الذكاء  يمنحك عملي، معلم هو التطوعي

 هذه لديك أن تعتقد كنت فإذا  القيادة، ذلك من واألهم والتعاطف، واالبتكار،
 .االجتماعية األعمال لريادة استعداد على فأنت  المهارات؛
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 لطريق ا طول  على تجريها  التي  االتصال  لجهات يكون  أن فيمكن جيد،  بشكل
 في  ستنجح كنت  إذا وما  االجتماعية،  الريادة  مع التعامل كيفية في مختلًفا  تأثيًرا

 للمعلومات  كمصدر األشخاص  في فكر منطقًيا، األمر يكن لم ،إذا  مساعيك
 يفعل أن ويمكنه تعرفه، ال شيًئا  يعرف تعرفه شخص ،وكل والخبرة والمهارات

 يعرفونه، شيًئا  ؛تتعلم األشخاص بهؤالء االرتباط خالل ،ومن فعله تستطيع ال شيًئا 
 األعمال  ريادة خالل ،ومن بالفعل فعلوه وشيء فعله، يمكنهم ما  وشيًئا 

 الرئيسية الخطوة يمثل أكفاء بشركاء ومحاًطا  جيًدا مطلًعا  كونك فإن االجتماعية،
 .النجاح نحو

 النقطة  في ذكره تم كما   :االجتماعية األعمال لريادة األفكار لك يوفر التطوع .4
 ممتاًزا  مصدًرا أيًضا  يكونوا أن يمكن وبالتالي  للمعلومات، مصدر الناس السابقة، 
 اإللهام على للحصول الوحيدة الطريقة هو  ليس التواصل فإن ذلك، ،ومع لألفكار

 القضايا مشاهدة خالل ومن إبداًعا، أكثر بمفرده التطوعي  العمل ،ويجعلك
 مطلوب، تأثير إحداث كيفية حول أفكارب ستزودك جنب،  إلى جنًبا  االجتماعية

 في  الدراما  جميع عن منعزاًل  تعيش  كنت أنك ،حيث بالقضية ملتزًما  كنت إذا
 قمت ،لقد لك معروف وغير تماًما  جديد عالم على نفسك فتحت واآلن المجتمع،

 فقط  يمكنك هنا ،ومن حياتك في  ابتكار بتقديم وقمت السابقة، حدودك بتوسيع
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 شيء إعادة دون ثًا  حدي المطورة إبداعاتك من االستفادة عدم من د،والتأك الصعود
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 الربحية غير المنظمات إلى الممر جانبي على السياسيون  ،ويتطلع والتحديات الفرص
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 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
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 اإللهام على للحصول الوحيدة الطريقة هو  ليس التواصل فإن ذلك، ،ومع لألفكار

 القضايا مشاهدة خالل ومن إبداًعا، أكثر بمفرده التطوعي  العمل ،ويجعلك
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 التجارية واألساليب السوق  على القائمة النهج مع التجريب على االنفتاح  زيادة .3
 .االجتماعي القطاع في

 الحكومي التعاقد إلى يؤدي مما  ؛ العامة الخدمات خصخصة نحو متزايد تحول .4
 .الربحية  وغير  الربحية الخدمات  مقدمي من كل مع

 على القائمة  النهج من )بدالً  النتائج على  القائمة  النهج  نحو  الموازي  التحول .5
 والوكاالت يرية الخ المؤسسات من كل جانب من التمويل في ( االحتياجات

 .الحكومية
 االجتماعية القضايا في  الشركات  لمشاركة واستراتيجية  انخراًطا أكثر جديد نهج .6

 . (Dees et al, 2001, p.12-13) والمجتمعية

 تعامل كيفية في كبيرة تغييرات إحداث على مجتمعة االتجاهات هذه وتعمل
 إلى تؤدي  وأنها  العامة، ات والخدم السلع توفير مع  العالم أنحاء جميع  في المجتمعات

 االجتماعي القطاع في  المبادرة روح من مزيد إلى والدعوة القطاع حدود وضوح عدم
 أكثر حلول عن البحث إلى االجتماعية المشاريع أصحاب قادوا التحديد، وجه ،وعلى

 أن من الرغم ،وعلى استدامة أكثر تمويل مصادر وإلى االجتماعية للمشاكل استدامة
 من العديد أن إال  االجتماعي؛ القطاع  من جزًءا دائًما  ستكون  التقليدية الخيرية اإلغاثة
 يخلق  أن يمكن وأنه  األساسية المشكالت يعالج ال بأنه يجادلون  الجديدة النهج مؤيدي
 يقوم لذلك، ،ونتيجة البرنامج في  المشاركين إهانة إلى ،ويؤدي صحية غير تبعيات

 أكثر جديدة طرق  إلى الخيرية اإلغاثة من التركيز ويلبتح االجتماعيين األعمال رواد
  :يلي  فيما  ينخرطون  الخصوص، وجه ،وعلى االجتماعية الظروف لتحسين منهجية

 .االحتياجات تلبية مجرد من بداًل  الخيرية المساعدة إلى الحاجة تقليل •
 Dees et) حياتهم تحسين عن المسئولية بعض بتحمل لهم والسماح الناس إشراك •

al, 2001, p.13). 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 رواد  أمام أيًضا  الباب التغييرات هذه ،وتفتح األهداف تحقيق في يستخدموها  وأن
 . (Dees, 2002, p.17) الجدد  االجتماعيين األعمال

 على كبير بشكل  والتسويق  الخصخصة نحو العالمية الحركة أثرت كما 
 لمعالجة عليها ضغطت حيث الحكومية، غير  والمنظمات الربحية غير المنظمات 

 هذه تمويل انخفاض من الرغم ،وعلى االجتماعية الخدمات تقديم في المتبقية الثغرات
 وبالتالي  زادت، قد البرامج هذه تنفيذ تكاليف أن إال التقليدية، لمصادرا من األنشطة

 من متزايدة بمجموعة تهتم للربح الهادفة غير  المنظمات من والمزيد المزيد فإن
 دفع ،وقد األموال من القليل عدد على تعتمد ولكنها  المعقدة، االجتماعية االحتياجات

 األعمال ونماذج الريادة استراتيجيات يق تطب إلى الربحية غير المنظمات بعض هذا
 مهماتهم تتابع  التي البرامج وتشغيل لتمويل تعاونية عالقات  تكوين ذلك  ،ويشمل

 من متنوعة مجموعة إلى أيًضا  المؤسسية التغييرات هذه أدت ،وقد االجتماعية
 القطاع شهد لذلك  ، (Zahra et al, 2009, p.520) االجتماعية المشاريع

 اإلغاثة  أيام ولت ،ولقد الماضية القليلة العقود مدى على هائاًل  تغييًرا االجتماعي 
 المشاركين في  التبعيات  إلنشاء أكثر تفعل التي  واإلعانات  النقدية  التبرعات  الخيرية 

 السهل المال أيام أيًضا، ولت،  ،ولقد بأنفسهم العالم لمواجهة إعدادهم من البرنامج في
 مطلوبة والمساءلة النتائج كانت ما رًا  ناد والتي ؤسسات،الم ومنح الحكومية المنح من
 .(Dees et al, 2001, p.12) مطبقة أو

 ريادة هي الروح وهذه االجتماعية، المنظمات في جديدة روح هناك  أن كما 
 ظهرت التي االتجاهات من بالعديد الروح هذه وتتميز ،العمل في االجتماعية األعمال
 :يلي ما  ذلك في بما  الماضيين، العقدين خالل باستمرار قوة وازدادت

 تلبية في  التقليدية  والخيرية الحكومية  النهج فعالية  بشأن المخاوف زيادة .1
 .االجتماعية  االحتياجات

 .مستدامة تحسينات إلى تؤدي ابتكاًرا أكثر حلول عن البحث .2

48

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 التجارية واألساليب السوق  على القائمة النهج مع التجريب على االنفتاح  زيادة .3
 .االجتماعي القطاع في

 الحكومي التعاقد إلى يؤدي مما  ؛ العامة الخدمات خصخصة نحو متزايد تحول .4
 .الربحية  وغير  الربحية الخدمات  مقدمي من كل مع

 على القائمة  النهج من )بدالً  النتائج على  القائمة  النهج  نحو  الموازي  التحول .5
 والوكاالت يرية الخ المؤسسات من كل جانب من التمويل في ( االحتياجات

 .الحكومية
 االجتماعية القضايا في  الشركات  لمشاركة واستراتيجية  انخراًطا أكثر جديد نهج .6

 . (Dees et al, 2001, p.12-13) والمجتمعية

 تعامل كيفية في كبيرة تغييرات إحداث على مجتمعة االتجاهات هذه وتعمل
 إلى تؤدي  وأنها  العامة، ات والخدم السلع توفير مع  العالم أنحاء جميع  في المجتمعات

 االجتماعي القطاع في  المبادرة روح من مزيد إلى والدعوة القطاع حدود وضوح عدم
 أكثر حلول عن البحث إلى االجتماعية المشاريع أصحاب قادوا التحديد، وجه ،وعلى

 أن من الرغم ،وعلى استدامة أكثر تمويل مصادر وإلى االجتماعية للمشاكل استدامة
 من العديد أن إال  االجتماعي؛ القطاع  من جزًءا دائًما  ستكون  التقليدية الخيرية اإلغاثة
 يخلق  أن يمكن وأنه  األساسية المشكالت يعالج ال بأنه يجادلون  الجديدة النهج مؤيدي
 يقوم لذلك، ،ونتيجة البرنامج في  المشاركين إهانة إلى ،ويؤدي صحية غير تبعيات

 أكثر جديدة طرق  إلى الخيرية اإلغاثة من التركيز ويلبتح االجتماعيين األعمال رواد
  :يلي  فيما  ينخرطون  الخصوص، وجه ،وعلى االجتماعية الظروف لتحسين منهجية

 .االحتياجات تلبية مجرد من بداًل  الخيرية المساعدة إلى الحاجة تقليل •
 Dees et) حياتهم تحسين عن المسئولية بعض بتحمل لهم والسماح الناس إشراك •

al, 2001, p.13). 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 رواد  أمام أيًضا  الباب التغييرات هذه ،وتفتح األهداف تحقيق في يستخدموها  وأن
 . (Dees, 2002, p.17) الجدد  االجتماعيين األعمال

 على كبير بشكل  والتسويق  الخصخصة نحو العالمية الحركة أثرت كما 
 لمعالجة عليها ضغطت حيث الحكومية، غير  والمنظمات الربحية غير المنظمات 

 هذه تمويل انخفاض من الرغم ،وعلى االجتماعية الخدمات تقديم في المتبقية الثغرات
 وبالتالي  زادت، قد البرامج هذه تنفيذ تكاليف أن إال التقليدية، لمصادرا من األنشطة

 من متزايدة بمجموعة تهتم للربح الهادفة غير  المنظمات من والمزيد المزيد فإن
 دفع ،وقد األموال من القليل عدد على تعتمد ولكنها  المعقدة، االجتماعية االحتياجات

 األعمال ونماذج الريادة استراتيجيات يق تطب إلى الربحية غير المنظمات بعض هذا
 مهماتهم تتابع  التي البرامج وتشغيل لتمويل تعاونية عالقات  تكوين ذلك  ،ويشمل

 من متنوعة مجموعة إلى أيًضا  المؤسسية التغييرات هذه أدت ،وقد االجتماعية
 القطاع شهد لذلك  ، (Zahra et al, 2009, p.520) االجتماعية المشاريع

 اإلغاثة  أيام ولت ،ولقد الماضية القليلة العقود مدى على هائاًل  تغييًرا االجتماعي 
 المشاركين في  التبعيات  إلنشاء أكثر تفعل التي  واإلعانات  النقدية  التبرعات  الخيرية 

 السهل المال أيام أيًضا، ولت،  ،ولقد بأنفسهم العالم لمواجهة إعدادهم من البرنامج في
 مطلوبة والمساءلة النتائج كانت ما رًا  ناد والتي ؤسسات،الم ومنح الحكومية المنح من
 .(Dees et al, 2001, p.12) مطبقة أو

 ريادة هي الروح وهذه االجتماعية، المنظمات في جديدة روح هناك  أن كما 
 ظهرت التي االتجاهات من بالعديد الروح هذه وتتميز ،العمل في االجتماعية األعمال
 :يلي ما  ذلك في بما  الماضيين، العقدين خالل باستمرار قوة وازدادت

 تلبية في  التقليدية  والخيرية الحكومية  النهج فعالية  بشأن المخاوف زيادة .1
 .االجتماعية  االحتياجات

 .مستدامة تحسينات إلى تؤدي ابتكاًرا أكثر حلول عن البحث .2

49

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 التجارية واألساليب السوق  على القائمة النهج مع التجريب على االنفتاح  زيادة .3
 .االجتماعي القطاع في

 الحكومي التعاقد إلى يؤدي مما  ؛ العامة الخدمات خصخصة نحو متزايد تحول .4
 .الربحية  وغير  الربحية الخدمات  مقدمي من كل مع

 على القائمة  النهج من )بدالً  النتائج على  القائمة  النهج  نحو  الموازي  التحول .5
 والوكاالت يرية الخ المؤسسات من كل جانب من التمويل في ( االحتياجات

 .الحكومية
 االجتماعية القضايا في  الشركات  لمشاركة واستراتيجية  انخراًطا أكثر جديد نهج .6

 . (Dees et al, 2001, p.12-13) والمجتمعية

 تعامل كيفية في كبيرة تغييرات إحداث على مجتمعة االتجاهات هذه وتعمل
 إلى تؤدي  وأنها  العامة، ات والخدم السلع توفير مع  العالم أنحاء جميع  في المجتمعات

 االجتماعي القطاع في  المبادرة روح من مزيد إلى والدعوة القطاع حدود وضوح عدم
 أكثر حلول عن البحث إلى االجتماعية المشاريع أصحاب قادوا التحديد، وجه ،وعلى

 أن من الرغم ،وعلى استدامة أكثر تمويل مصادر وإلى االجتماعية للمشاكل استدامة
 من العديد أن إال  االجتماعي؛ القطاع  من جزًءا دائًما  ستكون  التقليدية الخيرية اإلغاثة
 يخلق  أن يمكن وأنه  األساسية المشكالت يعالج ال بأنه يجادلون  الجديدة النهج مؤيدي
 يقوم لذلك، ،ونتيجة البرنامج في  المشاركين إهانة إلى ،ويؤدي صحية غير تبعيات

 أكثر جديدة طرق  إلى الخيرية اإلغاثة من التركيز ويلبتح االجتماعيين األعمال رواد
  :يلي  فيما  ينخرطون  الخصوص، وجه ،وعلى االجتماعية الظروف لتحسين منهجية

 .االحتياجات تلبية مجرد من بداًل  الخيرية المساعدة إلى الحاجة تقليل •
 Dees et) حياتهم تحسين عن المسئولية بعض بتحمل لهم والسماح الناس إشراك •

al, 2001, p.13). 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 رواد  أمام أيًضا  الباب التغييرات هذه ،وتفتح األهداف تحقيق في يستخدموها  وأن
 . (Dees, 2002, p.17) الجدد  االجتماعيين األعمال

 على كبير بشكل  والتسويق  الخصخصة نحو العالمية الحركة أثرت كما 
 لمعالجة عليها ضغطت حيث الحكومية، غير  والمنظمات الربحية غير المنظمات 

 هذه تمويل انخفاض من الرغم ،وعلى االجتماعية الخدمات تقديم في المتبقية الثغرات
 وبالتالي  زادت، قد البرامج هذه تنفيذ تكاليف أن إال التقليدية، لمصادرا من األنشطة

 من متزايدة بمجموعة تهتم للربح الهادفة غير  المنظمات من والمزيد المزيد فإن
 دفع ،وقد األموال من القليل عدد على تعتمد ولكنها  المعقدة، االجتماعية االحتياجات

 األعمال ونماذج الريادة استراتيجيات يق تطب إلى الربحية غير المنظمات بعض هذا
 مهماتهم تتابع  التي البرامج وتشغيل لتمويل تعاونية عالقات  تكوين ذلك  ،ويشمل

 من متنوعة مجموعة إلى أيًضا  المؤسسية التغييرات هذه أدت ،وقد االجتماعية
 القطاع شهد لذلك  ، (Zahra et al, 2009, p.520) االجتماعية المشاريع

 اإلغاثة  أيام ولت ،ولقد الماضية القليلة العقود مدى على هائاًل  تغييًرا االجتماعي 
 المشاركين في  التبعيات  إلنشاء أكثر تفعل التي  واإلعانات  النقدية  التبرعات  الخيرية 

 السهل المال أيام أيًضا، ولت،  ،ولقد بأنفسهم العالم لمواجهة إعدادهم من البرنامج في
 مطلوبة والمساءلة النتائج كانت ما رًا  ناد والتي ؤسسات،الم ومنح الحكومية المنح من
 .(Dees et al, 2001, p.12) مطبقة أو

 ريادة هي الروح وهذه االجتماعية، المنظمات في جديدة روح هناك  أن كما 
 ظهرت التي االتجاهات من بالعديد الروح هذه وتتميز ،العمل في االجتماعية األعمال
 :يلي ما  ذلك في بما  الماضيين، العقدين خالل باستمرار قوة وازدادت

 تلبية في  التقليدية  والخيرية الحكومية  النهج فعالية  بشأن المخاوف زيادة .1
 .االجتماعية  االحتياجات

 .مستدامة تحسينات إلى تؤدي ابتكاًرا أكثر حلول عن البحث .2
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
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 جزًءا دائًما  ستكون  والقديمة الجيدة الخيرية المساعدة أن من الرغم وعلى
 على به  المسلم فمن االجتماعية، المنظمات من عديدال حياة  شريان من ضرورًيا

 حيث المتنامية، المشاكل لمعالجة  جديدة مداخل  إلى حاجة هناك  أن واسع  نطاق 
 تبني  إلى الخيري  العمل  على الشديد االعتماد من االجتماعيون  األعمال رواد ينتقل
 أن ،ويمكن ةالحر  الخاص  القطاع مؤسسات في غالًبا  ُترى  التي العمل أساليب أنواع
 الطويل المدى على بها  موثوق  وغير الموضة، تساير متقلبة، الخيرية المصادر تكون 
 التنظيمية والطاقة  الوقت من الكثير استهالك إلى يؤدي أن يمكن المنح طلب ،وأن

 ،وفي جديدة تمويل مصادر عن االجتماعيون  األعمال رواد  ؛يبحث لذلك  ،ونتيجة
 :(.Dees et al, 2001, p) التالية المهام ذبتنفي يقومون  بذلك، القيام

 .األموال لتوليد التجارية الطرق  استكشاف •
 .بالمهمة  متعلقة أعمال بدء •
 .الشركات  مع المنفعة متبادلة شراكات  تكوين •

 ريادة  تجربة قبل جيدة حالة في الربحية  غير المنظمات  تكون  أن ويجب
 وموظفون  قوي،  مالي  ومركز ستقرة،م قيادة لها  يكون  أن وينبغي ،االجتماعية األعمال
 ذلك، ومع ،االستدامة أهداف تتضمن  للمنظمة  واضحة  ورؤية موحدون، إدارة ومجلس

 على الحاصلين من  إدارة ومجلس فريق  إلى الربح تبغي ال  التي  المؤسسة تحتاج ال
 وعلى ناجح، تجاري  مشروع إلطالق  ماليين لمعلمين أو ،األعمال  إدارة في  الماجستير

 من  معها  التعامل يمكن أنه إال ؛مفيدة تكون  أن يمكن المهارات هذه أن  من مالرغ
 :(Boardsource, 2002) خالل

 .المتاحة والخيارات االجتماعية الريادة مفاهيم حول اإلدارة مجلس أعضاء  تثقيف •

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
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 ،وتقول وعملياتها المنظمة إلعالة للدخل المدرة األنشطة  بدء  قررت لذلك خطر؛ في المؤسسة
 ."الصيد  صنارة إلى بحاجة ناك ولكن الصيد  نتعلم  أن أردنا :بروخورينكو

 :المشروع •
 الطعام لتوريد  شركة :المال لكسب  األشياء من الكثير عمل  ميرسي مؤسسة حاولت

 ولم  التبرعات، لجمع المشردين األطفال  صور مع الشوارع في  اإلعالنات  لوحات صبية وارتداء
 في ولكن دة،الجدي األفكار  بعض على التسويق أبحاث  المنظمة أجرت  ،منها عمل أي  ينجح
 أي لتمويل المستثمرين إيجاد  من  تتمكن  ولم للبدء المال رأس لديها يكن  لم الحاالت  معظم

 باستخدام الحقا  األفكار  هذه تنفذ  سوف  وأنها  تنجح  أن يمكنها  بأنها  المنظمة وأيقنت  ،مشروع
 .بها الخاص التمويل

 يتناسب ،ألنه  لتجاريةا األعمال  قطاع في  منطقًيا  خياًرا باعتباره  المقهى مشروع  بدأ
 كانت ،فقد  المؤسسة أصول من يستفيد  أن ويمكن الجوع، من لإلغاثة ميرسي برنامج  مع تماًما

 ،تستخدم الطعام لتناول كبيرة ومساحة جيًدا تجهيًزا مجهز مطبخ فيه فعلًيا مكاًنا تمتلك المؤسسة
 من والقرب للغاية لواضحوا الحيوي  موقعه وكان للمشردين، المجانية الوجبات وتقديم  لتحضير
 تبدأ أن يمكن ميرسي مؤسسة أن  السوق  تحليل أظهر لذلك ،إضافة لمقهى جًدا مناسًبا الجامعة
 خالل  من  للتكاليف الكبيرة نسبةال استيعاب  يمكن وأنه  قليل، مبدئي  برأسمال المقهى  مشروع
  .العيني الدعم

 وإرسال الصحف في اإلعالنات نشر هي للمؤسسة األولى التسويق طريقة وكانت
  المبنى،  واجهة على  الفتة ووضع والجامعات والكنائس المجتمعية والمراكز الشركات إلى النشرات
 .متقطع بشكل العمالء هذه التسويق آليات  وجذبت

 المقهى  صورة تطوير على تركز  تسويق خطة المؤسسة فريق أعد  كاب وبمساعدة
 حيث  ،صحي كمكان  للعائالت استراحة أنه لحو  التسويق رسالة وتتمحور التجارية وعالمته
 التسويقية القنوات أفضل هي الكنائس أن المؤسسة ووجدت الكحوالت، شرب عن االبتعاد  يمكنهم 
 وجذب السوق  الختراق المنخفضة األسعار استراتيجية أيًضا المؤسسة  فريق واستخدم   لذلك، 

 الذين المشردين من عمالئها بين لبالفص المؤسسة قامت كما ،المقدمة الخدمة جودة  مع الذبائن
 .الطعام على للحصول مقابل يدفعون  الذين والزبائن مجانية وجبات يأخذون 

 في  الوحيد  المكان ميرسي لمؤسسة التابع  كوفتشيغ  مقهى  يعد  ماكدونالدز، باستثناء 
  .ولالكح ومن التدخين من خال جو في  وجياتهم  بتناول الناس فيه ستمتع أن يمكن الذي أوكرانيا

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 من  بها  دراية على يكونوا أن يجب التي الرئيسية  بالقضايا المجلس أعضاء  إبالغ •
 .االجتماعية  األعمال بريادة المتعلقة راراتالق اتخاذ أجل

 األعمال ريادة في مشاركتهم كيفية حول إرشادات اإلدارة مجلس أعضاء إعطاء •
  .االجتماعية 

 .إيراداتها من تزيد أن الربحية غير للمنظمات يمكن التي البديلة للطرق  وصف •
 من عديدال في نجاًحا  حققت التي الربحية غير للمنظمات حالة دراسات  إجراء •

 .األعمال مشاريع
 .فيه والبدء للمؤسسة  تجاري  مشروع أفضل  تحديد حول  إرشادات •

 
 Mercy Charitable Foundation الخيرية ميرسى  لمؤسسة االجتماعية الريادة مشاريع

 :المؤسسة عن خلفية
 بروخورينكو ناتاليا يد  على  1997 عام  في تأسست حكومية غير مؤسسة هي

Natalya Prokhorenko منطقة في ضعًفا األكثر لألشخاص اإلنسانية المساعدة لتقديم 
 .أوكرانيا في  المناطق أفقر  إحدى زايتومير

 .والدستورية اإلنسانية  حقوقهم وحماية ضعفا األكثر السكان دعم :مهمتها •
 حقوق  حماية-القانونية المساعد -والمالبس األغذية طرود -المجانية الوجبات :أنشطتها •

 .والكحول المخدرات مدمني تأهيل إعادة-المشورة تقديم-والترفيهية التعليمية برامج ال-اإلنسان
 المعرضون  الشباب-الكبيرة األسر-األيتام-المشردون  األشخاص-السن كبار  :عمالئها •

 .المخدرات ومدمنو الكحول مدمنو-للخطر
 وميةالحك غير  المنظمات من المالي الدعم الخيرية ميرسي  مؤسسة تلقت  البداية في 

 في  كبير مبنى  المحلية الحكومة قدمت  وقد ،الدولية المانحة  والجهات التجاريين والشركاء المحلية
 الشركات من  كبيرة غذائية تبرعات المؤسسة وتلقت ، المكاتب إلقامة للمؤسسة زايتومر مدينة وسط

 .التغذية برنامج  لدعم المحليين الزراعيين والمنتجين
 ممولين إيجاد  جًدا الصعب من  أصبح ؛البالد  في  ياالقتصاد  الوضع تفاقم  ومع

 مستقبل أن بروخورينكو أدركت وقد ،تتراجع الغذائية الوجبات تقديم على قدرتها وبدأت ،لبرامجها
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 ."الصيد  صنارة إلى بحاجة ناك ولكن الصيد  نتعلم  أن أردنا :بروخورينكو

 :المشروع •
 الطعام لتوريد  شركة :المال لكسب  األشياء من الكثير عمل  ميرسي مؤسسة حاولت

 ولم  التبرعات، لجمع المشردين األطفال  صور مع الشوارع في  اإلعالنات  لوحات صبية وارتداء
 في ولكن دة،الجدي األفكار  بعض على التسويق أبحاث  المنظمة أجرت  ،منها عمل أي  ينجح
 أي لتمويل المستثمرين إيجاد  من  تتمكن  ولم للبدء المال رأس لديها يكن  لم الحاالت  معظم

 باستخدام الحقا  األفكار  هذه تنفذ  سوف  وأنها  تنجح  أن يمكنها  بأنها  المنظمة وأيقنت  ،مشروع
 .بها الخاص التمويل

 يتناسب ،ألنه  لتجاريةا األعمال  قطاع في  منطقًيا  خياًرا باعتباره  المقهى مشروع  بدأ
 كانت ،فقد  المؤسسة أصول من يستفيد  أن ويمكن الجوع، من لإلغاثة ميرسي برنامج  مع تماًما

 ،تستخدم الطعام لتناول كبيرة ومساحة جيًدا تجهيًزا مجهز مطبخ فيه فعلًيا مكاًنا تمتلك المؤسسة
 من والقرب للغاية لواضحوا الحيوي  موقعه وكان للمشردين، المجانية الوجبات وتقديم  لتحضير
 تبدأ أن يمكن ميرسي مؤسسة أن  السوق  تحليل أظهر لذلك ،إضافة لمقهى جًدا مناسًبا الجامعة
 خالل  من  للتكاليف الكبيرة نسبةال استيعاب  يمكن وأنه  قليل، مبدئي  برأسمال المقهى  مشروع
  .العيني الدعم

 وإرسال الصحف في اإلعالنات نشر هي للمؤسسة األولى التسويق طريقة وكانت
  المبنى،  واجهة على  الفتة ووضع والجامعات والكنائس المجتمعية والمراكز الشركات إلى النشرات
 .متقطع بشكل العمالء هذه التسويق آليات  وجذبت

 المقهى  صورة تطوير على تركز  تسويق خطة المؤسسة فريق أعد  كاب وبمساعدة
 حيث  ،صحي كمكان  للعائالت استراحة أنه لحو  التسويق رسالة وتتمحور التجارية وعالمته
 التسويقية القنوات أفضل هي الكنائس أن المؤسسة ووجدت الكحوالت، شرب عن االبتعاد  يمكنهم 
 وجذب السوق  الختراق المنخفضة األسعار استراتيجية أيًضا المؤسسة  فريق واستخدم   لذلك، 

 الذين المشردين من عمالئها بين لبالفص المؤسسة قامت كما ،المقدمة الخدمة جودة  مع الذبائن
 .الطعام على للحصول مقابل يدفعون  الذين والزبائن مجانية وجبات يأخذون 

 في  الوحيد  المكان ميرسي لمؤسسة التابع  كوفتشيغ  مقهى  يعد  ماكدونالدز، باستثناء 
  .ولالكح ومن التدخين من خال جو في  وجياتهم  بتناول الناس فيه ستمتع أن يمكن الذي أوكرانيا

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 من  بها  دراية على يكونوا أن يجب التي الرئيسية  بالقضايا المجلس أعضاء  إبالغ •
 .االجتماعية  األعمال بريادة المتعلقة راراتالق اتخاذ أجل

 األعمال ريادة في مشاركتهم كيفية حول إرشادات اإلدارة مجلس أعضاء إعطاء •
  .االجتماعية 

 .إيراداتها من تزيد أن الربحية غير للمنظمات يمكن التي البديلة للطرق  وصف •
 من عديدال في نجاًحا  حققت التي الربحية غير للمنظمات حالة دراسات  إجراء •

 .األعمال مشاريع
 .فيه والبدء للمؤسسة  تجاري  مشروع أفضل  تحديد حول  إرشادات •

 
 Mercy Charitable Foundation الخيرية ميرسى  لمؤسسة االجتماعية الريادة مشاريع

 :المؤسسة عن خلفية
 بروخورينكو ناتاليا يد  على  1997 عام  في تأسست حكومية غير مؤسسة هي

Natalya Prokhorenko منطقة في ضعًفا األكثر لألشخاص اإلنسانية المساعدة لتقديم 
 .أوكرانيا في  المناطق أفقر  إحدى زايتومير

 .والدستورية اإلنسانية  حقوقهم وحماية ضعفا األكثر السكان دعم :مهمتها •
 حقوق  حماية-القانونية المساعد -والمالبس األغذية طرود -المجانية الوجبات :أنشطتها •

 .والكحول المخدرات مدمني تأهيل إعادة-المشورة تقديم-والترفيهية التعليمية برامج ال-اإلنسان
 المعرضون  الشباب-الكبيرة األسر-األيتام-المشردون  األشخاص-السن كبار  :عمالئها •

 .المخدرات ومدمنو الكحول مدمنو-للخطر
 وميةالحك غير  المنظمات من المالي الدعم الخيرية ميرسي  مؤسسة تلقت  البداية في 

 في  كبير مبنى  المحلية الحكومة قدمت  وقد ،الدولية المانحة  والجهات التجاريين والشركاء المحلية
 الشركات من  كبيرة غذائية تبرعات المؤسسة وتلقت ، المكاتب إلقامة للمؤسسة زايتومر مدينة وسط

 .التغذية برنامج  لدعم المحليين الزراعيين والمنتجين
 ممولين إيجاد  جًدا الصعب من  أصبح ؛البالد  في  ياالقتصاد  الوضع تفاقم  ومع

 مستقبل أن بروخورينكو أدركت وقد ،تتراجع الغذائية الوجبات تقديم على قدرتها وبدأت ،لبرامجها
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 لىع وقادرة مالًيا  مستقرة تكون  أن إلى تجارية مشاريع تطلق التي المؤسسات
 .تتطلبها التي  االجتماعية االستثمارية المشاريع تكاليف  تحمل

 من  تمويلها  معظم على منظمتك حصلت إذا  التمويل؟  لتنويع  حاجة  هناك  هل ✓
 وقد  ،فيه التفكير يستحق  خياًرا االجتماعية األعمال ريادة تكون  فقد واحد،  مصدر

 واسعة  جموعةم من التمويل من كاف قدر على تحصل التي المنظمات تحتاج ال
 .بديلة  إيرادات مصادر إلى المصادر من
 يمكن مؤسستك أن تعرف كنت إذا التقليدية؟  التنمية  في   مؤسستك  جودة   مدى   ما  ✓

 الشركة، تستطيع مما  أكثر أموااًل  يجلبوا أن  يمكن الذين التنمية موظفي توظف أن
 واجهت إذا ذلك، ومع ،التقليدي األموال بجمع مؤسستك تلتزم أن المحتمل  فمن

 وصلت إذا أو  التقليديين الممولين  من تمويل  على العثور في صعوبة مؤسستك
 لتجربة  حان قد  الوقت يكون  فقد ؛ناضج مستوى  إلى الحالية التمويل عالقات

 .االجتماعية  األعمال ريادة
 الممولين قائمة باستمرار تتزايد هل التنمية؟  لفرص  فعال  استغالل هناك  هل ✓

 لمست  التي  المنظمات تحتاج  ال قد لمؤسستك؟ جاًفا  التمويل أن أم لديك، المحتملين
 ريادة في التفكير  إلى التنمية بفرص األمر  يتعلق  عندما الجليد جبل  قمة فقط 

 .االجتماعية األعمال

ريًا تجا  عاً مشرو  تطلق التي  المؤسسة  تكون  أن يجب إدارتك؟  وضع   استقرار  مدى   ما ✓
 هي ليست التنفيذي  االنتقال أو لموظفينا دوران معدل ارتفاع أوقات وأن ،آمنة

 .جديد تجاري  مشروع لبدء األوقات
 أن أم الجديدة، لألفكار ومفتوحة  مرنة مؤسستك هل  ريادية؟  المنظمة   هل ✓

 األكثر التقليدية بالطرق  التمسك  إلى  يميلون  اإلدارة مجلس  وأعضاء  الموظفين
 فستكون  ؛االبتكار من تاريخ مؤسستك لدى كان إذا األعمال؟ لممارسة تحفًظا 

 .االجتماعية  األعمال ريادة في نجاًحا  أكثر  المؤسسة

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 تضم جديدة اجتماعية ريادة مشاريع إنشاء في المؤسسة بدأت المقهى انطالق ومنذ 
 مؤسسة تعلمت  التجربة خالل ،ومن  الناس بها يتبرع  التي المستعملة للبضائع محالت  ثالثة

 لتوزيع تستخدمها التي الشاحنات تؤجر اآلن وهي أصولها من االستفادة كيفية ميرسي
 ،وقد  العمل عن متوقفة  تكون  عندما األخرى  الحكومية غير  المنظمات  لى إ اإلنسانية المساعدات

 المخدرات  مدمنى تأهيل وإعادة المهني  التدريب لتوفير المزارع إحدى  أيًضا المؤسسة استثمرت
 االستشفاء  مدة خالل  األشخاص لهؤالء  آمنا مالذا المزرعة توفر  ،حيث  السابقين الكحول ومدمني
 المنتجات  توفر أنها ،إال للدخل مدًرا مشروًعا تصبح لم المزرعة هذه أن من الرغم ،وعلى

 وتتلقى   ة،سللمؤس التابع المجانية CAP في المساعدة الوجبات تقديم  ولبرنامج للمقهى الزراعية
 .التسويق عملية وفي المنتجات تطوير برنامج في  المقدمة المنح ميرسي مؤسسة

  :التنموي  األثر •
 إنشاء عبر للمؤسسة المالية االستدامة المدينة، في  لالعم فرص  تأمين  من زادت

 الدخل توليد  المانحة، الجهات دعم عن واالستقالل مشاريعها خالل ،من  دائم تمويل مصدر
 الحياة أنماط حول االجتماعي والوعي العام الرأي تغيير  جديدة، اجتماعية  ريادة مشاريع واطالق
 .الصحية
هـ(. دراسات حاالت في مجال مشاريع الريادة االجتماعية، تجربة  1439كيم )  ألترا، سوتيا :المصدر

منظمة كاونتربرات الدولية، ترجمة أ. عبير سعود صالح الشنيفي، مراجعة د. أنور دفاع 
االجتماعية   واالستثمار  االجتماعية  للريادة  اثمار  مركز  في  )هللا،  نشر  األصلي  العمل 

2002.) 
 أن يجب عائدات، مؤسستك بها  تحقق نأ يمكن تيال الكيفية تحديد وقبل

 أن يجب لذلك ؛جديد تجاري  بمشروع  للقيام مستعدة مؤسستك كانت إذا ما اًل  أو  تقرر
 األعمال ريادة كانت إذا ما  لتحديد التالية األسئلة اإلدارة مجلس أعضاء يناقش

 : (Boardsource, 2002, pp.11-12) للمؤسسة مفيدة ستكون  االجتماعية

 ليست االجتماعية األعمال ريادة إن ؟للمؤسسة الحالي   قتصادياال   الوضع   ما  ✓
 الصغيرة الشركات تحتاج ما وغالًبا  ،الربحية غير للمنظمات سريعة ثرية خطة
 تحتاج  ؛ربح تحقيق  عن ناهيك  سنوات، وثالث عامين بين يتراوح ما  إلى

54

 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 لىع وقادرة مالًيا  مستقرة تكون  أن إلى تجارية مشاريع تطلق التي المؤسسات
 .تتطلبها التي  االجتماعية االستثمارية المشاريع تكاليف  تحمل

 من  تمويلها  معظم على منظمتك حصلت إذا  التمويل؟  لتنويع  حاجة  هناك  هل ✓
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 .بديلة  إيرادات مصادر إلى المصادر من
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 وصلت إذا أو  التقليديين الممولين  من تمويل  على العثور في صعوبة مؤسستك
 لتجربة  حان قد  الوقت يكون  فقد ؛ناضج مستوى  إلى الحالية التمويل عالقات

 .االجتماعية  األعمال ريادة
 الممولين قائمة باستمرار تتزايد هل التنمية؟  لفرص  فعال  استغالل هناك  هل ✓

 لمست  التي  المنظمات تحتاج  ال قد لمؤسستك؟ جاًفا  التمويل أن أم لديك، المحتملين
 ريادة في التفكير  إلى التنمية بفرص األمر  يتعلق  عندما الجليد جبل  قمة فقط 

 .االجتماعية األعمال

ريًا تجا  عاً مشرو  تطلق التي  المؤسسة  تكون  أن يجب إدارتك؟  وضع   استقرار  مدى   ما ✓
 هي ليست التنفيذي  االنتقال أو لموظفينا دوران معدل ارتفاع أوقات وأن ،آمنة

 .جديد تجاري  مشروع لبدء األوقات
 أن أم الجديدة، لألفكار ومفتوحة  مرنة مؤسستك هل  ريادية؟  المنظمة   هل ✓

 األكثر التقليدية بالطرق  التمسك  إلى  يميلون  اإلدارة مجلس  وأعضاء  الموظفين
 فستكون  ؛االبتكار من تاريخ مؤسستك لدى كان إذا األعمال؟ لممارسة تحفًظا 

 .االجتماعية  األعمال ريادة في نجاًحا  أكثر  المؤسسة

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 تضم جديدة اجتماعية ريادة مشاريع إنشاء في المؤسسة بدأت المقهى انطالق ومنذ 
 مؤسسة تعلمت  التجربة خالل ،ومن  الناس بها يتبرع  التي المستعملة للبضائع محالت  ثالثة

 لتوزيع تستخدمها التي الشاحنات تؤجر اآلن وهي أصولها من االستفادة كيفية ميرسي
 ،وقد  العمل عن متوقفة  تكون  عندما األخرى  الحكومية غير  المنظمات  لى إ اإلنسانية المساعدات
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 االستشفاء  مدة خالل  األشخاص لهؤالء  آمنا مالذا المزرعة توفر  ،حيث  السابقين الكحول ومدمني
 المنتجات  توفر أنها ،إال للدخل مدًرا مشروًعا تصبح لم المزرعة هذه أن من الرغم ،وعلى

 وتتلقى   ة،سللمؤس التابع المجانية CAP في المساعدة الوجبات تقديم  ولبرنامج للمقهى الزراعية
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  :التنموي  األثر •
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 الحياة أنماط حول االجتماعي والوعي العام الرأي تغيير  جديدة، اجتماعية  ريادة مشاريع واطالق
 .الصحية
هـ(. دراسات حاالت في مجال مشاريع الريادة االجتماعية، تجربة  1439كيم )  ألترا، سوتيا :المصدر
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 أن يجب لذلك ؛جديد تجاري  بمشروع  للقيام مستعدة مؤسستك كانت إذا ما اًل  أو  تقرر
 األعمال ريادة كانت إذا ما  لتحديد التالية األسئلة اإلدارة مجلس أعضاء يناقش
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 ليست االجتماعية األعمال ريادة إن ؟للمؤسسة الحالي   قتصادياال   الوضع   ما  ✓
 الصغيرة الشركات تحتاج ما وغالًبا  ،الربحية غير للمنظمات سريعة ثرية خطة
 تحتاج  ؛ربح تحقيق  عن ناهيك  سنوات، وثالث عامين بين يتراوح ما  إلى
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 لىع وقادرة مالًيا  مستقرة تكون  أن إلى تجارية مشاريع تطلق التي المؤسسات
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 هي ليست التنفيذي  االنتقال أو لموظفينا دوران معدل ارتفاع أوقات وأن ،آمنة
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 .االجتماعية  األعمال ريادة
 الممولين قائمة باستمرار تتزايد هل التنمية؟  لفرص  فعال  استغالل هناك  هل ✓

 لمست  التي  المنظمات تحتاج  ال قد لمؤسستك؟ جاًفا  التمويل أن أم لديك، المحتملين
 ريادة في التفكير  إلى التنمية بفرص األمر  يتعلق  عندما الجليد جبل  قمة فقط 

 .االجتماعية األعمال

ريًا تجا  عاً مشرو  تطلق التي  المؤسسة  تكون  أن يجب إدارتك؟  وضع   استقرار  مدى   ما ✓
 هي ليست التنفيذي  االنتقال أو لموظفينا دوران معدل ارتفاع أوقات وأن ،آمنة

 .جديد تجاري  مشروع لبدء األوقات
 أن أم الجديدة، لألفكار ومفتوحة  مرنة مؤسستك هل  ريادية؟  المنظمة   هل ✓

 األكثر التقليدية بالطرق  التمسك  إلى  يميلون  اإلدارة مجلس  وأعضاء  الموظفين
 فستكون  ؛االبتكار من تاريخ مؤسستك لدى كان إذا األعمال؟ لممارسة تحفًظا 

 .االجتماعية  األعمال ريادة في نجاًحا  أكثر  المؤسسة

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 تضم جديدة اجتماعية ريادة مشاريع إنشاء في المؤسسة بدأت المقهى انطالق ومنذ 
 مؤسسة تعلمت  التجربة خالل ،ومن  الناس بها يتبرع  التي المستعملة للبضائع محالت  ثالثة

 لتوزيع تستخدمها التي الشاحنات تؤجر اآلن وهي أصولها من االستفادة كيفية ميرسي
 ،وقد  العمل عن متوقفة  تكون  عندما األخرى  الحكومية غير  المنظمات  لى إ اإلنسانية المساعدات

 المخدرات  مدمنى تأهيل وإعادة المهني  التدريب لتوفير المزارع إحدى  أيًضا المؤسسة استثمرت
 االستشفاء  مدة خالل  األشخاص لهؤالء  آمنا مالذا المزرعة توفر  ،حيث  السابقين الكحول ومدمني
 المنتجات  توفر أنها ،إال للدخل مدًرا مشروًعا تصبح لم المزرعة هذه أن من الرغم ،وعلى

 وتتلقى   ة،سللمؤس التابع المجانية CAP في المساعدة الوجبات تقديم  ولبرنامج للمقهى الزراعية
 .التسويق عملية وفي المنتجات تطوير برنامج في  المقدمة المنح ميرسي مؤسسة

  :التنموي  األثر •
 إنشاء عبر للمؤسسة المالية االستدامة المدينة، في  لالعم فرص  تأمين  من زادت

 الدخل توليد  المانحة، الجهات دعم عن واالستقالل مشاريعها خالل ،من  دائم تمويل مصدر
 الحياة أنماط حول االجتماعي والوعي العام الرأي تغيير  جديدة، اجتماعية  ريادة مشاريع واطالق
 .الصحية
هـ(. دراسات حاالت في مجال مشاريع الريادة االجتماعية، تجربة  1439كيم )  ألترا، سوتيا :المصدر

منظمة كاونتربرات الدولية، ترجمة أ. عبير سعود صالح الشنيفي، مراجعة د. أنور دفاع 
االجتماعية   واالستثمار  االجتماعية  للريادة  اثمار  مركز  في  )هللا،  نشر  األصلي  العمل 

2002.) 
 أن يجب عائدات، مؤسستك بها  تحقق نأ يمكن تيال الكيفية تحديد وقبل

 أن يجب لذلك ؛جديد تجاري  بمشروع  للقيام مستعدة مؤسستك كانت إذا ما اًل  أو  تقرر
 األعمال ريادة كانت إذا ما  لتحديد التالية األسئلة اإلدارة مجلس أعضاء يناقش

 : (Boardsource, 2002, pp.11-12) للمؤسسة مفيدة ستكون  االجتماعية

 ليست االجتماعية األعمال ريادة إن ؟للمؤسسة الحالي   قتصادياال   الوضع   ما  ✓
 الصغيرة الشركات تحتاج ما وغالًبا  ،الربحية غير للمنظمات سريعة ثرية خطة
 تحتاج  ؛ربح تحقيق  عن ناهيك  سنوات، وثالث عامين بين يتراوح ما  إلى
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 االجتماعي؟  المشروع  الستراتيجية  الخارجيون   المصلحة   أصحاب   سيستجيب  كيف ✓
 الهيئات أو العمالء أو ممولينال الخارجيون  المصلحة أصحاب يشمل أن يمكن

أمرًا  الشراكة أو للمشروع استراتيجية على فعلهم رد ،يعد العام الجمهور أو المكونة
 إلى بالنسبة مشكالت يشكل قد المتعلّ م غير االنطباع كان إذا سيما  ال ،مهماً 

 التمويل  خفض  الممولين بعض يقرر  قد المثال، سبيل فعلى  الربحية، غير مؤسستك
 خارجي دعم إلى بحاجة تعد ولم ذاتياً  مكتفية أصبحت المنظمة أن يعتقدون  مألنه

 المصلحة  أصحاب جميع تحديد والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء على ،يجب 
 مع  المناسب باالتصال  المؤسسة احتفاظ  لضمان مشروع إطالق  قبل الخارجيين

 .ذلك بعد تيجيةاسترا فترات وعلى للمشروع التخطيط  عملية طوال المصلحة أصحاب

 المجلس يدعم أن يجب االجتماعي؟ المشروع تجاه اإلدارة مجلس يشعر كيف ✓
 البداية، منذ المشروع  تخطيط  في يشاركون  المجلس أعضاء  كان وإذا   المشروع،

 مجلس أعضاء يعمل أن ويجب   العملية، طوال دعماً  أكثر يكونوا أن المرجح فمن
 يحتاج  وقد  األول، اليوم من المشاركة ميمكنه حتى العمل مشروع فريق  في اإلدارة

 تذكيرهم يتم أن إلى األعمال مجال في الخبرة  ذوي  من اإلدارة  مجلس أعضاء 
 يمنحونه قد الذي  التدقيق نفس  ربحي غير أعمال مشروع يعطوا أن ينبغي بأنهم

 .المهنية حياتهم في الربح تحقيق  إلى يهدف لمشروع
 يؤمن أن يجب  االجتماعية؟ األعمال ةرياد  الحتضان  استعداد   على  موظفيك  هل ✓

 من والتزام دعم المنظمة  لدى يكن لم  فإذا  ،المنظمة تفعله  بما الموظفون 
 الدخل استراتيجية أولوية على  اليومية بالطلبات األمر ينتهي فقد الموظفين،

 القائمون  يبذله سوف الذي اإلضافي الجهد الموظفون  يفهم أن ويجب ،المكتسبة
 طويلة االستراتيجيات على للتركيز مستعدين يكونوا وأن لالعم مشروع  على

   .األجل

 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 المال إنفاق  يتم قد أخرى  طرق  هناك هل آخر، بمعنى البديلة؟  الفرصة  تكاليف   ما ✓
 في ربحية غير مؤسسة استثمرت إذا المثال، سبيل على إنتاجية؟ أكثر بشكل فيها 

 منح كاتب لتوظيف األموال ههذ استخدام بإمكانها  كان عندما  صغير تجاري  نشاط 
 هي البديلة الفرصة تكلفة فإن التجاري، النشاط  نشاط  من  أكثر أموال جلب يمكنه

 أكثر منحة يكون  قد توظيف بسبب المفقود التجاري  النشاط  في المستثمرة األموال
 .فعالية

 التي المحتملة المخاطر  تقييم والموظفين اإلدارة مجلس على يجب ؟المخاطر  ما  ✓
 مستعدة المنظمة كانت إذا ما  تقرير قبل  االجتماعي المشروع عليها تنطوي 

 تكون  أن يمكن المخاطر  أن إلى اإلشارة وتجدر  ،جديد تجاري  مشروع لمحاولة
 .االقتصادية القضايا على تقتصر وال متعددة

 مجلس  وأعضاء الموظفون  يكون  أن يجب بك؟  الخاص  المخاطر   تعريف  ملف   ما ✓
 ذلك  كان لو حتى والمجازفة،  للتغيير استعداد على هدفة المست والجهات اإلدارة

 تحمل  قدرة على أكثر المنظمة جعل أجل ومن ،المؤسسية الثقافة مع يتعارض
 مهمة دعم وكيف  المشروع بين واضحة صلة هناك يكون  أن يجب ؛المخاطر 
 استراتيجية أن رؤية من اإلدارة مجلس وأعضاء  الموظفون  تمكن وإذا  ،المنظمة

 غير المنظمات تجعل أن ويمكن المنظمة بمهمة فعلًيا  ترتبط  المكتسبة الدخل
 .دعما لها  أكثر فسيكونون  فاعلية، أكثر الربحية

 تحتاج المال، إلى باإلضافة االجتماعي؟ المشروع  دعم   على  القدرة  لديك  هل ✓
 من القليل .اجتماعي مشروع لدعم والجهد واألشخاص  الوقت  إلى  المؤسسة 

 في مفاجئ بشكل الوقت معظم لقضاء الموارد لديها  بحيةالر  غير المنظمات
 في أكثر أو عاًما  المنظمات من العديد تقضي ما  غالباً  لذلك،  ،الجديدة أعمالهم

 .للمشروع واالدخار التخطيط 
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 االجتماعي؟  المشروع  الستراتيجية  الخارجيون   المصلحة   أصحاب   سيستجيب  كيف ✓
 الهيئات أو العمالء أو ممولينال الخارجيون  المصلحة أصحاب يشمل أن يمكن

أمرًا  الشراكة أو للمشروع استراتيجية على فعلهم رد ،يعد العام الجمهور أو المكونة
 إلى بالنسبة مشكالت يشكل قد المتعلّ م غير االنطباع كان إذا سيما  ال ،مهماً 

 التمويل  خفض  الممولين بعض يقرر  قد المثال، سبيل فعلى  الربحية، غير مؤسستك
 خارجي دعم إلى بحاجة تعد ولم ذاتياً  مكتفية أصبحت المنظمة أن يعتقدون  مألنه

 المصلحة  أصحاب جميع تحديد والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء على ،يجب 
 مع  المناسب باالتصال  المؤسسة احتفاظ  لضمان مشروع إطالق  قبل الخارجيين

 .ذلك بعد تيجيةاسترا فترات وعلى للمشروع التخطيط  عملية طوال المصلحة أصحاب

 المجلس يدعم أن يجب االجتماعي؟ المشروع تجاه اإلدارة مجلس يشعر كيف ✓
 البداية، منذ المشروع  تخطيط  في يشاركون  المجلس أعضاء  كان وإذا   المشروع،

 مجلس أعضاء يعمل أن ويجب   العملية، طوال دعماً  أكثر يكونوا أن المرجح فمن
 يحتاج  وقد  األول، اليوم من المشاركة ميمكنه حتى العمل مشروع فريق  في اإلدارة

 تذكيرهم يتم أن إلى األعمال مجال في الخبرة  ذوي  من اإلدارة  مجلس أعضاء 
 يمنحونه قد الذي  التدقيق نفس  ربحي غير أعمال مشروع يعطوا أن ينبغي بأنهم

 .المهنية حياتهم في الربح تحقيق  إلى يهدف لمشروع
 يؤمن أن يجب  االجتماعية؟ األعمال ةرياد  الحتضان  استعداد   على  موظفيك  هل ✓

 من والتزام دعم المنظمة  لدى يكن لم  فإذا  ،المنظمة تفعله  بما الموظفون 
 الدخل استراتيجية أولوية على  اليومية بالطلبات األمر ينتهي فقد الموظفين،

 القائمون  يبذله سوف الذي اإلضافي الجهد الموظفون  يفهم أن ويجب ،المكتسبة
 طويلة االستراتيجيات على للتركيز مستعدين يكونوا وأن لالعم مشروع  على

   .األجل

 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 المال إنفاق  يتم قد أخرى  طرق  هناك هل آخر، بمعنى البديلة؟  الفرصة  تكاليف   ما ✓
 في ربحية غير مؤسسة استثمرت إذا المثال، سبيل على إنتاجية؟ أكثر بشكل فيها 

 منح كاتب لتوظيف األموال ههذ استخدام بإمكانها  كان عندما  صغير تجاري  نشاط 
 هي البديلة الفرصة تكلفة فإن التجاري، النشاط  نشاط  من  أكثر أموال جلب يمكنه

 أكثر منحة يكون  قد توظيف بسبب المفقود التجاري  النشاط  في المستثمرة األموال
 .فعالية

 التي المحتملة المخاطر  تقييم والموظفين اإلدارة مجلس على يجب ؟المخاطر  ما  ✓
 مستعدة المنظمة كانت إذا ما  تقرير قبل  االجتماعي المشروع عليها تنطوي 

 تكون  أن يمكن المخاطر  أن إلى اإلشارة وتجدر  ،جديد تجاري  مشروع لمحاولة
 .االقتصادية القضايا على تقتصر وال متعددة

 مجلس  وأعضاء الموظفون  يكون  أن يجب بك؟  الخاص  المخاطر   تعريف  ملف   ما ✓
 ذلك  كان لو حتى والمجازفة،  للتغيير استعداد على هدفة المست والجهات اإلدارة

 تحمل  قدرة على أكثر المنظمة جعل أجل ومن ،المؤسسية الثقافة مع يتعارض
 مهمة دعم وكيف  المشروع بين واضحة صلة هناك يكون  أن يجب ؛المخاطر 
 استراتيجية أن رؤية من اإلدارة مجلس وأعضاء  الموظفون  تمكن وإذا  ،المنظمة

 غير المنظمات تجعل أن ويمكن المنظمة بمهمة فعلًيا  ترتبط  المكتسبة الدخل
 .دعما لها  أكثر فسيكونون  فاعلية، أكثر الربحية

 تحتاج المال، إلى باإلضافة االجتماعي؟ المشروع  دعم   على  القدرة  لديك  هل ✓
 من القليل .اجتماعي مشروع لدعم والجهد واألشخاص  الوقت  إلى  المؤسسة 

 في مفاجئ بشكل الوقت معظم لقضاء الموارد لديها  بحيةالر  غير المنظمات
 في أكثر أو عاًما  المنظمات من العديد تقضي ما  غالباً  لذلك،  ،الجديدة أعمالهم
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 االجتماعي؟  المشروع  الستراتيجية  الخارجيون   المصلحة   أصحاب   سيستجيب  كيف ✓
 الهيئات أو العمالء أو ممولينال الخارجيون  المصلحة أصحاب يشمل أن يمكن

أمرًا  الشراكة أو للمشروع استراتيجية على فعلهم رد ،يعد العام الجمهور أو المكونة
 إلى بالنسبة مشكالت يشكل قد المتعلّ م غير االنطباع كان إذا سيما  ال ،مهماً 

 التمويل  خفض  الممولين بعض يقرر  قد المثال، سبيل فعلى  الربحية، غير مؤسستك
 خارجي دعم إلى بحاجة تعد ولم ذاتياً  مكتفية أصبحت المنظمة أن يعتقدون  مألنه

 المصلحة  أصحاب جميع تحديد والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء على ،يجب 
 مع  المناسب باالتصال  المؤسسة احتفاظ  لضمان مشروع إطالق  قبل الخارجيين

 .ذلك بعد تيجيةاسترا فترات وعلى للمشروع التخطيط  عملية طوال المصلحة أصحاب

 المجلس يدعم أن يجب االجتماعي؟ المشروع تجاه اإلدارة مجلس يشعر كيف ✓
 البداية، منذ المشروع  تخطيط  في يشاركون  المجلس أعضاء  كان وإذا   المشروع،

 مجلس أعضاء يعمل أن ويجب   العملية، طوال دعماً  أكثر يكونوا أن المرجح فمن
 يحتاج  وقد  األول، اليوم من المشاركة ميمكنه حتى العمل مشروع فريق  في اإلدارة

 تذكيرهم يتم أن إلى األعمال مجال في الخبرة  ذوي  من اإلدارة  مجلس أعضاء 
 يمنحونه قد الذي  التدقيق نفس  ربحي غير أعمال مشروع يعطوا أن ينبغي بأنهم

 .المهنية حياتهم في الربح تحقيق  إلى يهدف لمشروع
 يؤمن أن يجب  االجتماعية؟ األعمال ةرياد  الحتضان  استعداد   على  موظفيك  هل ✓

 من والتزام دعم المنظمة  لدى يكن لم  فإذا  ،المنظمة تفعله  بما الموظفون 
 الدخل استراتيجية أولوية على  اليومية بالطلبات األمر ينتهي فقد الموظفين،

 القائمون  يبذله سوف الذي اإلضافي الجهد الموظفون  يفهم أن ويجب ،المكتسبة
 طويلة االستراتيجيات على للتركيز مستعدين يكونوا وأن لالعم مشروع  على

   .األجل

 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 المال إنفاق  يتم قد أخرى  طرق  هناك هل آخر، بمعنى البديلة؟  الفرصة  تكاليف   ما ✓
 في ربحية غير مؤسسة استثمرت إذا المثال، سبيل على إنتاجية؟ أكثر بشكل فيها 
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 هي البديلة الفرصة تكلفة فإن التجاري، النشاط  نشاط  من  أكثر أموال جلب يمكنه

 أكثر منحة يكون  قد توظيف بسبب المفقود التجاري  النشاط  في المستثمرة األموال
 .فعالية

 التي المحتملة المخاطر  تقييم والموظفين اإلدارة مجلس على يجب ؟المخاطر  ما  ✓
 مستعدة المنظمة كانت إذا ما  تقرير قبل  االجتماعي المشروع عليها تنطوي 

 تكون  أن يمكن المخاطر  أن إلى اإلشارة وتجدر  ،جديد تجاري  مشروع لمحاولة
 .االقتصادية القضايا على تقتصر وال متعددة

 مجلس  وأعضاء الموظفون  يكون  أن يجب بك؟  الخاص  المخاطر   تعريف  ملف   ما ✓
 ذلك  كان لو حتى والمجازفة،  للتغيير استعداد على هدفة المست والجهات اإلدارة

 تحمل  قدرة على أكثر المنظمة جعل أجل ومن ،المؤسسية الثقافة مع يتعارض
 مهمة دعم وكيف  المشروع بين واضحة صلة هناك يكون  أن يجب ؛المخاطر 
 استراتيجية أن رؤية من اإلدارة مجلس وأعضاء  الموظفون  تمكن وإذا  ،المنظمة

 غير المنظمات تجعل أن ويمكن المنظمة بمهمة فعلًيا  ترتبط  المكتسبة الدخل
 .دعما لها  أكثر فسيكونون  فاعلية، أكثر الربحية

 تحتاج المال، إلى باإلضافة االجتماعي؟ المشروع  دعم   على  القدرة  لديك  هل ✓
 من القليل .اجتماعي مشروع لدعم والجهد واألشخاص  الوقت  إلى  المؤسسة 

 في مفاجئ بشكل الوقت معظم لقضاء الموارد لديها  بحيةالر  غير المنظمات
 في أكثر أو عاًما  المنظمات من العديد تقضي ما  غالباً  لذلك،  ،الجديدة أعمالهم
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 ________ ريادة األعمال االجتماعية___________ ____ ____________ 
 

 
 

 االجتماعي؟  المشروع  الستراتيجية  الخارجيون   المصلحة   أصحاب   سيستجيب  كيف ✓
 الهيئات أو العمالء أو ممولينال الخارجيون  المصلحة أصحاب يشمل أن يمكن

أمرًا  الشراكة أو للمشروع استراتيجية على فعلهم رد ،يعد العام الجمهور أو المكونة
 إلى بالنسبة مشكالت يشكل قد المتعلّ م غير االنطباع كان إذا سيما  ال ،مهماً 

 التمويل  خفض  الممولين بعض يقرر  قد المثال، سبيل فعلى  الربحية، غير مؤسستك
 خارجي دعم إلى بحاجة تعد ولم ذاتياً  مكتفية أصبحت المنظمة أن يعتقدون  مألنه

 المصلحة  أصحاب جميع تحديد والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء على ،يجب 
 مع  المناسب باالتصال  المؤسسة احتفاظ  لضمان مشروع إطالق  قبل الخارجيين

 .ذلك بعد تيجيةاسترا فترات وعلى للمشروع التخطيط  عملية طوال المصلحة أصحاب

 المجلس يدعم أن يجب االجتماعي؟ المشروع تجاه اإلدارة مجلس يشعر كيف ✓
 البداية، منذ المشروع  تخطيط  في يشاركون  المجلس أعضاء  كان وإذا   المشروع،

 مجلس أعضاء يعمل أن ويجب   العملية، طوال دعماً  أكثر يكونوا أن المرجح فمن
 يحتاج  وقد  األول، اليوم من المشاركة ميمكنه حتى العمل مشروع فريق  في اإلدارة

 تذكيرهم يتم أن إلى األعمال مجال في الخبرة  ذوي  من اإلدارة  مجلس أعضاء 
 يمنحونه قد الذي  التدقيق نفس  ربحي غير أعمال مشروع يعطوا أن ينبغي بأنهم

 .المهنية حياتهم في الربح تحقيق  إلى يهدف لمشروع
 يؤمن أن يجب  االجتماعية؟ األعمال ةرياد  الحتضان  استعداد   على  موظفيك  هل ✓

 من والتزام دعم المنظمة  لدى يكن لم  فإذا  ،المنظمة تفعله  بما الموظفون 
 الدخل استراتيجية أولوية على  اليومية بالطلبات األمر ينتهي فقد الموظفين،

 القائمون  يبذله سوف الذي اإلضافي الجهد الموظفون  يفهم أن ويجب ،المكتسبة
 طويلة االستراتيجيات على للتركيز مستعدين يكونوا وأن لالعم مشروع  على

   .األجل
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 المال إنفاق  يتم قد أخرى  طرق  هناك هل آخر، بمعنى البديلة؟  الفرصة  تكاليف   ما ✓
 في ربحية غير مؤسسة استثمرت إذا المثال، سبيل على إنتاجية؟ أكثر بشكل فيها 
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 التي المحتملة المخاطر  تقييم والموظفين اإلدارة مجلس على يجب ؟المخاطر  ما  ✓
 مستعدة المنظمة كانت إذا ما  تقرير قبل  االجتماعي المشروع عليها تنطوي 

 تكون  أن يمكن المخاطر  أن إلى اإلشارة وتجدر  ،جديد تجاري  مشروع لمحاولة
 .االقتصادية القضايا على تقتصر وال متعددة

 مجلس  وأعضاء الموظفون  يكون  أن يجب بك؟  الخاص  المخاطر   تعريف  ملف   ما ✓
 ذلك  كان لو حتى والمجازفة،  للتغيير استعداد على هدفة المست والجهات اإلدارة

 تحمل  قدرة على أكثر المنظمة جعل أجل ومن ،المؤسسية الثقافة مع يتعارض
 مهمة دعم وكيف  المشروع بين واضحة صلة هناك يكون  أن يجب ؛المخاطر 
 استراتيجية أن رؤية من اإلدارة مجلس وأعضاء  الموظفون  تمكن وإذا  ،المنظمة

 غير المنظمات تجعل أن ويمكن المنظمة بمهمة فعلًيا  ترتبط  المكتسبة الدخل
 .دعما لها  أكثر فسيكونون  فاعلية، أكثر الربحية

 تحتاج المال، إلى باإلضافة االجتماعي؟ المشروع  دعم   على  القدرة  لديك  هل ✓
 من القليل .اجتماعي مشروع لدعم والجهد واألشخاص  الوقت  إلى  المؤسسة 

 في مفاجئ بشكل الوقت معظم لقضاء الموارد لديها  بحيةالر  غير المنظمات
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 االجتماعي؟  المشروع  الستراتيجية  الخارجيون   المصلحة   أصحاب   سيستجيب  كيف ✓
 الهيئات أو العمالء أو ممولينال الخارجيون  المصلحة أصحاب يشمل أن يمكن

أمرًا  الشراكة أو للمشروع استراتيجية على فعلهم رد ،يعد العام الجمهور أو المكونة
 إلى بالنسبة مشكالت يشكل قد المتعلّ م غير االنطباع كان إذا سيما  ال ،مهماً 

 التمويل  خفض  الممولين بعض يقرر  قد المثال، سبيل فعلى  الربحية، غير مؤسستك
 خارجي دعم إلى بحاجة تعد ولم ذاتياً  مكتفية أصبحت المنظمة أن يعتقدون  مألنه

 المصلحة  أصحاب جميع تحديد والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء على ،يجب 
 مع  المناسب باالتصال  المؤسسة احتفاظ  لضمان مشروع إطالق  قبل الخارجيين

 .ذلك بعد تيجيةاسترا فترات وعلى للمشروع التخطيط  عملية طوال المصلحة أصحاب

 المجلس يدعم أن يجب االجتماعي؟ المشروع تجاه اإلدارة مجلس يشعر كيف ✓
 البداية، منذ المشروع  تخطيط  في يشاركون  المجلس أعضاء  كان وإذا   المشروع،

 مجلس أعضاء يعمل أن ويجب   العملية، طوال دعماً  أكثر يكونوا أن المرجح فمن
 يحتاج  وقد  األول، اليوم من المشاركة ميمكنه حتى العمل مشروع فريق  في اإلدارة

 تذكيرهم يتم أن إلى األعمال مجال في الخبرة  ذوي  من اإلدارة  مجلس أعضاء 
 يمنحونه قد الذي  التدقيق نفس  ربحي غير أعمال مشروع يعطوا أن ينبغي بأنهم

 .المهنية حياتهم في الربح تحقيق  إلى يهدف لمشروع
 يؤمن أن يجب  االجتماعية؟ األعمال ةرياد  الحتضان  استعداد   على  موظفيك  هل ✓

 من والتزام دعم المنظمة  لدى يكن لم  فإذا  ،المنظمة تفعله  بما الموظفون 
 الدخل استراتيجية أولوية على  اليومية بالطلبات األمر ينتهي فقد الموظفين،

 القائمون  يبذله سوف الذي اإلضافي الجهد الموظفون  يفهم أن ويجب ،المكتسبة
 طويلة االستراتيجيات على للتركيز مستعدين يكونوا وأن لالعم مشروع  على

   .األجل

 

 ________  ___________ ________________الوحدة األولى _______
 

 
 

 المال إنفاق  يتم قد أخرى  طرق  هناك هل آخر، بمعنى البديلة؟  الفرصة  تكاليف   ما ✓
 في ربحية غير مؤسسة استثمرت إذا المثال، سبيل على إنتاجية؟ أكثر بشكل فيها 

 منح كاتب لتوظيف األموال ههذ استخدام بإمكانها  كان عندما  صغير تجاري  نشاط 
 هي البديلة الفرصة تكلفة فإن التجاري، النشاط  نشاط  من  أكثر أموال جلب يمكنه

 أكثر منحة يكون  قد توظيف بسبب المفقود التجاري  النشاط  في المستثمرة األموال
 .فعالية

 التي المحتملة المخاطر  تقييم والموظفين اإلدارة مجلس على يجب ؟المخاطر  ما  ✓
 مستعدة المنظمة كانت إذا ما  تقرير قبل  االجتماعي المشروع عليها تنطوي 

 تكون  أن يمكن المخاطر  أن إلى اإلشارة وتجدر  ،جديد تجاري  مشروع لمحاولة
 .االقتصادية القضايا على تقتصر وال متعددة

 مجلس  وأعضاء الموظفون  يكون  أن يجب بك؟  الخاص  المخاطر   تعريف  ملف   ما ✓
 ذلك  كان لو حتى والمجازفة،  للتغيير استعداد على هدفة المست والجهات اإلدارة

 تحمل  قدرة على أكثر المنظمة جعل أجل ومن ،المؤسسية الثقافة مع يتعارض
 مهمة دعم وكيف  المشروع بين واضحة صلة هناك يكون  أن يجب ؛المخاطر 
 استراتيجية أن رؤية من اإلدارة مجلس وأعضاء  الموظفون  تمكن وإذا  ،المنظمة

 غير المنظمات تجعل أن ويمكن المنظمة بمهمة فعلًيا  ترتبط  المكتسبة الدخل
 .دعما لها  أكثر فسيكونون  فاعلية، أكثر الربحية

 تحتاج المال، إلى باإلضافة االجتماعي؟ المشروع  دعم   على  القدرة  لديك  هل ✓
 من القليل .اجتماعي مشروع لدعم والجهد واألشخاص  الوقت  إلى  المؤسسة 

 في مفاجئ بشكل الوقت معظم لقضاء الموارد لديها  بحيةالر  غير المنظمات
 في أكثر أو عاًما  المنظمات من العديد تقضي ما  غالباً  لذلك،  ،الجديدة أعمالهم
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برنامج الصندوق حتى تظهر   فيمادى لبرنامج النجاح الذى يستخدم دوالرات خاصة  
الوقت الذى تدفع فيه الحكومة األموال، وقد حقق الصندوق استثمارات بأكثر    فينجاح  

 (. 2016)ثورمن،  م2016حتى  أمريكيمن مليون دوالر 

الواليات المتحدة األمريكية وكندا تشير األرقام إلى أن مساهمة األفراد في    ففي
يقارب ما  بلغت  قد  التطوعي  العمل  ،بينما    %90  تمويل  التمويل  مجمل  تقدم من 

( ،كما تشير العديد من   1439  ،) زين العابدين  %10المؤسسات والهيئات ما يقارب  
تمويل الجهات الخيرية والتطوعية أعلى بكثير   فيالدراسات بأن حجم ما يقدمه األفراد  

معادلة    فيفلو تم إدخال أفراد المجتمع    مما تقدمه الحكومات والشركات والمؤسسات، 
االجتم للمشكالت  التطوعية واالقتراحات  الحلول  والمبادرات  باألفكار  اعية ومساهمتهم 

فمن الممكن أن   ، التطوعيرقيه وكذلك تطوير العمل    فيتخدم المجتمع وتسهم    التي
نحصل على نفس نسب المساهمات المالية من األفراد عبر تقديم األفكار والمبادرات  

 تخدم المجتمع والنابعة منه.  التيوالحلول االبتكارية 

مام أفراد المجتمع الختبار  تهيئة المناخ االجتماعي أ  الضروري ذا أصبح من  ل
مواجهة النظرة السلبية لهم، وتعزيز ثقافة المشاركة الفعلية    فيهم وإثبات جدارتهم  قدرات

والخبرات   فالممارسات  اإلعالمية،  الشعارات  عن  بعيًدا  الفعلي  النمو  تحقق  التي 
  لكي لطريق من خالل األولويات والقواعد التنظيمية  رسم ا  فيواكتساب المهارات تساهم  

الجديد   العصر  مع  الواعدة  األجيال  هذه  الثروات   الذيتتواصل  على  إنجازاته  تعتمد 
 (.246ص ،2016الذهنية والعقول المفكرة القادرة على اإلبداع واالبتكار )إبراهيم ،

السعودية   العربية  بالمملكة  الخاص  القطاع  مؤسسات  إنفاق  نسبة  بلغت  وقد 
  م 2018مليون ريال لعام    188,46من إجمالي إيراداتها بواقع    %64.2على االبتكار  

لإلحصاء، العامة  وحتى    اإلنمائي فالجانب    (،م2018)الهيئة  والمنظمات  للمؤسسات 
البيئة   هيوأن  أفضل بيئة لالبتكار    ،ارظل بيئة عدم االستقر   فياألفراد يتراجع كثيًرا  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التوسع   هذا  ظل  واالبتكار    ،العالميفي  والتحديث  التطوير  أن    في نجد 
، ويرجع ذلك الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع  المنتجات االستهالكية أكثر بكثير من

كمنتج    التجاري للعائد   المنتجات    استهالكيللسلعة  تطوير  فإن  هذا  مع  ،ولكن 
االقتراحات   يقدم  الذى  الجمهور  لتلبية رغبات  يرجع   إنما  ما،    فياالستهالكية  منتج 

اجات هذا المستهلك بطريقة ابتكارية وحديثة، فماذا  وتقوم الشركات بتأمين ودراسة احتي
مستوى  بنفس  اجتماعية   وابتكارات  حلول  إيجاد  فى  الطاقات  وتوجيه  االهتمام  تم  لو 
للمجتمع   المقدمة  الخدمات  تطوير  عبر  ،وذلك  للمنتجات  المستهلك  رغبات  تلبية 

االجتماعية   للمشكالت  الحلول  والجماعات  التيوابتكار  األفراد  المجتمع    تواجه  لهذا 
الشباب   طاقات  التطوعية،   فيواستغالل  وتوجهاتهم  بجميع تخصصاتهم  المجال    هذا 

حيث أن التطوع أحد أهم الروافد االجتماعية الذي ينتج لنا الفاعلية والتأثير االجتماعي 
بالمجتمع  النهوض  إلى  يهدف  والذى  والتخصصات  والمجاالت  الحياة  مناحي  بشتى 

كث وتخفيف  الرقى  سواء نحو  المجتمعات  تواجه  التي  والصعوبات  المشكالت  من  ير 
م أنها موجودة منذ زمن بعيد وتراكمت وأفرزت أ  نت هذه المشكالت حديثة الظهور، كا 

 األخرى.   هيعدة مشكالت تفاقمت وتضخمت 

ولقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن اإلبداع يعد ظاهرة إنسانية عامة ؛فهو  
النظريات   أشارت  وقد   ، فقط  والعلماء  الخبراء  على  حكًرا  بدراسة    التيليس  اهتمت 

ويدخل  اإلنسان  لدى  الهامة  الحاجات  إحدى  يعد  االبتكار  أن  إلى  اإلنسان  حاجات 
(، إلى  90ص  ،2004النصر،    )أبو  ضمن الحاجة لتحقيق الذات ،كما أشار موسلو

دور حقيقي في برامج االبتكار    أي أنه لم يكن لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية  
عام    االجتماعي بشكل    ويأتي  ،م2009قبل  االجتماعي  االبتكار  من   حصري تمويل 

الخاصة التمويل  المؤ مصادر  األثرياء، وذلك مثل  األفراد  أو  الخاصة  واقترح   ،سسات 
البيت   في(  SIFيس أوباما والكونجرس  قانون إنشاء صندوق االبتكار االجتماعي)الرئ

مقابل   االجتماعيأضاف صندوق االبتكار    م 2014وفى عام    ،م2009األبيض عام  

62
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الواليات المتحدة األمريكية وكندا تشير األرقام إلى أن مساهمة األفراد في    ففي
يقارب ما  بلغت  قد  التطوعي  العمل  ،بينما    %90  تمويل  التمويل  مجمل  تقدم من 

( ،كما تشير العديد من   1439  ،) زين العابدين  %10المؤسسات والهيئات ما يقارب  
تمويل الجهات الخيرية والتطوعية أعلى بكثير   فيالدراسات بأن حجم ما يقدمه األفراد  

معادلة    فيفلو تم إدخال أفراد المجتمع    مما تقدمه الحكومات والشركات والمؤسسات، 
االجتم للمشكالت  التطوعية واالقتراحات  الحلول  والمبادرات  باألفكار  اعية ومساهمتهم 

فمن الممكن أن   ، التطوعيرقيه وكذلك تطوير العمل    فيتخدم المجتمع وتسهم    التي
نحصل على نفس نسب المساهمات المالية من األفراد عبر تقديم األفكار والمبادرات  

 تخدم المجتمع والنابعة منه.  التيوالحلول االبتكارية 

مام أفراد المجتمع الختبار  تهيئة المناخ االجتماعي أ  الضروري ذا أصبح من  ل
مواجهة النظرة السلبية لهم، وتعزيز ثقافة المشاركة الفعلية    فيهم وإثبات جدارتهم  قدرات

والخبرات   فالممارسات  اإلعالمية،  الشعارات  عن  بعيًدا  الفعلي  النمو  تحقق  التي 
  لكي لطريق من خالل األولويات والقواعد التنظيمية  رسم ا  فيواكتساب المهارات تساهم  

الجديد   العصر  مع  الواعدة  األجيال  هذه  الثروات   الذيتتواصل  على  إنجازاته  تعتمد 
 (.246ص ،2016الذهنية والعقول المفكرة القادرة على اإلبداع واالبتكار )إبراهيم ،

السعودية   العربية  بالمملكة  الخاص  القطاع  مؤسسات  إنفاق  نسبة  بلغت  وقد 
  م 2018مليون ريال لعام    188,46من إجمالي إيراداتها بواقع    %64.2على االبتكار  

لإلحصاء، العامة  وحتى    اإلنمائي فالجانب    (،م2018)الهيئة  والمنظمات  للمؤسسات 
البيئة   هيوأن  أفضل بيئة لالبتكار    ،ارظل بيئة عدم االستقر   فياألفراد يتراجع كثيًرا  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التوسع   هذا  ظل  واالبتكار    ،العالميفي  والتحديث  التطوير  أن    في نجد 
، ويرجع ذلك الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع  المنتجات االستهالكية أكثر بكثير من

كمنتج    التجاري للعائد   المنتجات    استهالكيللسلعة  تطوير  فإن  هذا  مع  ،ولكن 
االقتراحات   يقدم  الذى  الجمهور  لتلبية رغبات  يرجع   إنما  ما،    فياالستهالكية  منتج 

اجات هذا المستهلك بطريقة ابتكارية وحديثة، فماذا  وتقوم الشركات بتأمين ودراسة احتي
مستوى  بنفس  اجتماعية   وابتكارات  حلول  إيجاد  فى  الطاقات  وتوجيه  االهتمام  تم  لو 
للمجتمع   المقدمة  الخدمات  تطوير  عبر  ،وذلك  للمنتجات  المستهلك  رغبات  تلبية 

االجتماعية   للمشكالت  الحلول  والجماعات  التيوابتكار  األفراد  المجتمع    تواجه  لهذا 
الشباب   طاقات  التطوعية،   فيواستغالل  وتوجهاتهم  بجميع تخصصاتهم  المجال    هذا 

حيث أن التطوع أحد أهم الروافد االجتماعية الذي ينتج لنا الفاعلية والتأثير االجتماعي 
بالمجتمع  النهوض  إلى  يهدف  والذى  والتخصصات  والمجاالت  الحياة  مناحي  بشتى 

كث وتخفيف  الرقى  سواء نحو  المجتمعات  تواجه  التي  والصعوبات  المشكالت  من  ير 
م أنها موجودة منذ زمن بعيد وتراكمت وأفرزت أ  نت هذه المشكالت حديثة الظهور، كا 

 األخرى.   هيعدة مشكالت تفاقمت وتضخمت 

ولقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن اإلبداع يعد ظاهرة إنسانية عامة ؛فهو  
النظريات   أشارت  وقد   ، فقط  والعلماء  الخبراء  على  حكًرا  بدراسة    التيليس  اهتمت 

ويدخل  اإلنسان  لدى  الهامة  الحاجات  إحدى  يعد  االبتكار  أن  إلى  اإلنسان  حاجات 
(، إلى  90ص  ،2004النصر،    )أبو  ضمن الحاجة لتحقيق الذات ،كما أشار موسلو

دور حقيقي في برامج االبتكار    أي أنه لم يكن لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية  
عام    االجتماعي بشكل    ويأتي  ،م2009قبل  االجتماعي  االبتكار  من   حصري تمويل 

الخاصة التمويل  المؤ مصادر  األثرياء، وذلك مثل  األفراد  أو  الخاصة  واقترح   ،سسات 
البيت   في(  SIFيس أوباما والكونجرس  قانون إنشاء صندوق االبتكار االجتماعي)الرئ

مقابل   االجتماعيأضاف صندوق االبتكار    م 2014وفى عام    ،م2009األبيض عام  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

برنامج الصندوق حتى تظهر   فيمادى لبرنامج النجاح الذى يستخدم دوالرات خاصة  
الوقت الذى تدفع فيه الحكومة األموال، وقد حقق الصندوق استثمارات بأكثر    فينجاح  

 (. 2016)ثورمن،  م2016حتى  أمريكيمن مليون دوالر 

الواليات المتحدة األمريكية وكندا تشير األرقام إلى أن مساهمة األفراد في    ففي
يقارب ما  بلغت  قد  التطوعي  العمل  ،بينما    %90  تمويل  التمويل  مجمل  تقدم من 

( ،كما تشير العديد من   1439  ،) زين العابدين  %10المؤسسات والهيئات ما يقارب  
تمويل الجهات الخيرية والتطوعية أعلى بكثير   فيالدراسات بأن حجم ما يقدمه األفراد  

معادلة    فيفلو تم إدخال أفراد المجتمع    مما تقدمه الحكومات والشركات والمؤسسات، 
االجتم للمشكالت  التطوعية واالقتراحات  الحلول  والمبادرات  باألفكار  اعية ومساهمتهم 

فمن الممكن أن   ، التطوعيرقيه وكذلك تطوير العمل    فيتخدم المجتمع وتسهم    التي
نحصل على نفس نسب المساهمات المالية من األفراد عبر تقديم األفكار والمبادرات  

 تخدم المجتمع والنابعة منه.  التيوالحلول االبتكارية 

مام أفراد المجتمع الختبار  تهيئة المناخ االجتماعي أ  الضروري ذا أصبح من  ل
مواجهة النظرة السلبية لهم، وتعزيز ثقافة المشاركة الفعلية    فيهم وإثبات جدارتهم  قدرات

والخبرات   فالممارسات  اإلعالمية،  الشعارات  عن  بعيًدا  الفعلي  النمو  تحقق  التي 
  لكي لطريق من خالل األولويات والقواعد التنظيمية  رسم ا  فيواكتساب المهارات تساهم  

الجديد   العصر  مع  الواعدة  األجيال  هذه  الثروات   الذيتتواصل  على  إنجازاته  تعتمد 
 (.246ص ،2016الذهنية والعقول المفكرة القادرة على اإلبداع واالبتكار )إبراهيم ،

السعودية   العربية  بالمملكة  الخاص  القطاع  مؤسسات  إنفاق  نسبة  بلغت  وقد 
  م 2018مليون ريال لعام    188,46من إجمالي إيراداتها بواقع    %64.2على االبتكار  

لإلحصاء، العامة  وحتى    اإلنمائي فالجانب    (،م2018)الهيئة  والمنظمات  للمؤسسات 
البيئة   هيوأن  أفضل بيئة لالبتكار    ،ارظل بيئة عدم االستقر   فياألفراد يتراجع كثيًرا  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التوسع   هذا  ظل  واالبتكار    ،العالميفي  والتحديث  التطوير  أن    في نجد 
، ويرجع ذلك الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع  المنتجات االستهالكية أكثر بكثير من

كمنتج    التجاري للعائد   المنتجات    استهالكيللسلعة  تطوير  فإن  هذا  مع  ،ولكن 
االقتراحات   يقدم  الذى  الجمهور  لتلبية رغبات  يرجع   إنما  ما،    فياالستهالكية  منتج 

اجات هذا المستهلك بطريقة ابتكارية وحديثة، فماذا  وتقوم الشركات بتأمين ودراسة احتي
مستوى  بنفس  اجتماعية   وابتكارات  حلول  إيجاد  فى  الطاقات  وتوجيه  االهتمام  تم  لو 
للمجتمع   المقدمة  الخدمات  تطوير  عبر  ،وذلك  للمنتجات  المستهلك  رغبات  تلبية 

االجتماعية   للمشكالت  الحلول  والجماعات  التيوابتكار  األفراد  المجتمع    تواجه  لهذا 
الشباب   طاقات  التطوعية،   فيواستغالل  وتوجهاتهم  بجميع تخصصاتهم  المجال    هذا 

حيث أن التطوع أحد أهم الروافد االجتماعية الذي ينتج لنا الفاعلية والتأثير االجتماعي 
بالمجتمع  النهوض  إلى  يهدف  والذى  والتخصصات  والمجاالت  الحياة  مناحي  بشتى 

كث وتخفيف  الرقى  سواء نحو  المجتمعات  تواجه  التي  والصعوبات  المشكالت  من  ير 
م أنها موجودة منذ زمن بعيد وتراكمت وأفرزت أ  نت هذه المشكالت حديثة الظهور، كا 

 األخرى.   هيعدة مشكالت تفاقمت وتضخمت 

ولقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن اإلبداع يعد ظاهرة إنسانية عامة ؛فهو  
النظريات   أشارت  وقد   ، فقط  والعلماء  الخبراء  على  حكًرا  بدراسة    التيليس  اهتمت 

ويدخل  اإلنسان  لدى  الهامة  الحاجات  إحدى  يعد  االبتكار  أن  إلى  اإلنسان  حاجات 
(، إلى  90ص  ،2004النصر،    )أبو  ضمن الحاجة لتحقيق الذات ،كما أشار موسلو

دور حقيقي في برامج االبتكار    أي أنه لم يكن لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية  
عام    االجتماعي بشكل    ويأتي  ،م2009قبل  االجتماعي  االبتكار  من   حصري تمويل 

الخاصة التمويل  المؤ مصادر  األثرياء، وذلك مثل  األفراد  أو  الخاصة  واقترح   ،سسات 
البيت   في(  SIFيس أوباما والكونجرس  قانون إنشاء صندوق االبتكار االجتماعي)الرئ

مقابل   االجتماعيأضاف صندوق االبتكار    م 2014وفى عام    ،م2009األبيض عام  

63

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

برنامج الصندوق حتى تظهر   فيمادى لبرنامج النجاح الذى يستخدم دوالرات خاصة  
الوقت الذى تدفع فيه الحكومة األموال، وقد حقق الصندوق استثمارات بأكثر    فينجاح  

 (. 2016)ثورمن،  م2016حتى  أمريكيمن مليون دوالر 

الواليات المتحدة األمريكية وكندا تشير األرقام إلى أن مساهمة األفراد في    ففي
يقارب ما  بلغت  قد  التطوعي  العمل  ،بينما    %90  تمويل  التمويل  مجمل  تقدم من 

( ،كما تشير العديد من   1439  ،) زين العابدين  %10المؤسسات والهيئات ما يقارب  
تمويل الجهات الخيرية والتطوعية أعلى بكثير   فيالدراسات بأن حجم ما يقدمه األفراد  

معادلة    فيفلو تم إدخال أفراد المجتمع    مما تقدمه الحكومات والشركات والمؤسسات، 
االجتم للمشكالت  التطوعية واالقتراحات  الحلول  والمبادرات  باألفكار  اعية ومساهمتهم 

فمن الممكن أن   ، التطوعيرقيه وكذلك تطوير العمل    فيتخدم المجتمع وتسهم    التي
نحصل على نفس نسب المساهمات المالية من األفراد عبر تقديم األفكار والمبادرات  

 تخدم المجتمع والنابعة منه.  التيوالحلول االبتكارية 

مام أفراد المجتمع الختبار  تهيئة المناخ االجتماعي أ  الضروري ذا أصبح من  ل
مواجهة النظرة السلبية لهم، وتعزيز ثقافة المشاركة الفعلية    فيهم وإثبات جدارتهم  قدرات

والخبرات   فالممارسات  اإلعالمية،  الشعارات  عن  بعيًدا  الفعلي  النمو  تحقق  التي 
  لكي لطريق من خالل األولويات والقواعد التنظيمية  رسم ا  فيواكتساب المهارات تساهم  

الجديد   العصر  مع  الواعدة  األجيال  هذه  الثروات   الذيتتواصل  على  إنجازاته  تعتمد 
 (.246ص ،2016الذهنية والعقول المفكرة القادرة على اإلبداع واالبتكار )إبراهيم ،

السعودية   العربية  بالمملكة  الخاص  القطاع  مؤسسات  إنفاق  نسبة  بلغت  وقد 
  م 2018مليون ريال لعام    188,46من إجمالي إيراداتها بواقع    %64.2على االبتكار  

لإلحصاء، العامة  وحتى    اإلنمائي فالجانب    (،م2018)الهيئة  والمنظمات  للمؤسسات 
البيئة   هيوأن  أفضل بيئة لالبتكار    ،ارظل بيئة عدم االستقر   فياألفراد يتراجع كثيًرا  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التوسع   هذا  ظل  واالبتكار    ،العالميفي  والتحديث  التطوير  أن    في نجد 
، ويرجع ذلك الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع  المنتجات االستهالكية أكثر بكثير من

كمنتج    التجاري للعائد   المنتجات    استهالكيللسلعة  تطوير  فإن  هذا  مع  ،ولكن 
االقتراحات   يقدم  الذى  الجمهور  لتلبية رغبات  يرجع   إنما  ما،    فياالستهالكية  منتج 

اجات هذا المستهلك بطريقة ابتكارية وحديثة، فماذا  وتقوم الشركات بتأمين ودراسة احتي
مستوى  بنفس  اجتماعية   وابتكارات  حلول  إيجاد  فى  الطاقات  وتوجيه  االهتمام  تم  لو 
للمجتمع   المقدمة  الخدمات  تطوير  عبر  ،وذلك  للمنتجات  المستهلك  رغبات  تلبية 

االجتماعية   للمشكالت  الحلول  والجماعات  التيوابتكار  األفراد  المجتمع    تواجه  لهذا 
الشباب   طاقات  التطوعية،   فيواستغالل  وتوجهاتهم  بجميع تخصصاتهم  المجال    هذا 

حيث أن التطوع أحد أهم الروافد االجتماعية الذي ينتج لنا الفاعلية والتأثير االجتماعي 
بالمجتمع  النهوض  إلى  يهدف  والذى  والتخصصات  والمجاالت  الحياة  مناحي  بشتى 

كث وتخفيف  الرقى  سواء نحو  المجتمعات  تواجه  التي  والصعوبات  المشكالت  من  ير 
م أنها موجودة منذ زمن بعيد وتراكمت وأفرزت أ  نت هذه المشكالت حديثة الظهور، كا 

 األخرى.   هيعدة مشكالت تفاقمت وتضخمت 

ولقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن اإلبداع يعد ظاهرة إنسانية عامة ؛فهو  
النظريات   أشارت  وقد   ، فقط  والعلماء  الخبراء  على  حكًرا  بدراسة    التيليس  اهتمت 

ويدخل  اإلنسان  لدى  الهامة  الحاجات  إحدى  يعد  االبتكار  أن  إلى  اإلنسان  حاجات 
(، إلى  90ص  ،2004النصر،    )أبو  ضمن الحاجة لتحقيق الذات ،كما أشار موسلو

دور حقيقي في برامج االبتكار    أي أنه لم يكن لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية  
عام    االجتماعي بشكل    ويأتي  ،م2009قبل  االجتماعي  االبتكار  من   حصري تمويل 

الخاصة التمويل  المؤ مصادر  األثرياء، وذلك مثل  األفراد  أو  الخاصة  واقترح   ،سسات 
البيت   في(  SIFيس أوباما والكونجرس  قانون إنشاء صندوق االبتكار االجتماعي)الرئ

مقابل   االجتماعيأضاف صندوق االبتكار    م 2014وفى عام    ،م2009األبيض عام  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

برنامج الصندوق حتى تظهر   فيمادى لبرنامج النجاح الذى يستخدم دوالرات خاصة  
الوقت الذى تدفع فيه الحكومة األموال، وقد حقق الصندوق استثمارات بأكثر    فينجاح  

 (. 2016)ثورمن،  م2016حتى  أمريكيمن مليون دوالر 

الواليات المتحدة األمريكية وكندا تشير األرقام إلى أن مساهمة األفراد في    ففي
يقارب ما  بلغت  قد  التطوعي  العمل  ،بينما    %90  تمويل  التمويل  مجمل  تقدم من 

( ،كما تشير العديد من   1439  ،) زين العابدين  %10المؤسسات والهيئات ما يقارب  
تمويل الجهات الخيرية والتطوعية أعلى بكثير   فيالدراسات بأن حجم ما يقدمه األفراد  

معادلة    فيفلو تم إدخال أفراد المجتمع    مما تقدمه الحكومات والشركات والمؤسسات، 
االجتم للمشكالت  التطوعية واالقتراحات  الحلول  والمبادرات  باألفكار  اعية ومساهمتهم 

فمن الممكن أن   ، التطوعيرقيه وكذلك تطوير العمل    فيتخدم المجتمع وتسهم    التي
نحصل على نفس نسب المساهمات المالية من األفراد عبر تقديم األفكار والمبادرات  

 تخدم المجتمع والنابعة منه.  التيوالحلول االبتكارية 

مام أفراد المجتمع الختبار  تهيئة المناخ االجتماعي أ  الضروري ذا أصبح من  ل
مواجهة النظرة السلبية لهم، وتعزيز ثقافة المشاركة الفعلية    فيهم وإثبات جدارتهم  قدرات

والخبرات   فالممارسات  اإلعالمية،  الشعارات  عن  بعيًدا  الفعلي  النمو  تحقق  التي 
  لكي لطريق من خالل األولويات والقواعد التنظيمية  رسم ا  فيواكتساب المهارات تساهم  

الجديد   العصر  مع  الواعدة  األجيال  هذه  الثروات   الذيتتواصل  على  إنجازاته  تعتمد 
 (.246ص ،2016الذهنية والعقول المفكرة القادرة على اإلبداع واالبتكار )إبراهيم ،

السعودية   العربية  بالمملكة  الخاص  القطاع  مؤسسات  إنفاق  نسبة  بلغت  وقد 
  م 2018مليون ريال لعام    188,46من إجمالي إيراداتها بواقع    %64.2على االبتكار  

لإلحصاء، العامة  وحتى    اإلنمائي فالجانب    (،م2018)الهيئة  والمنظمات  للمؤسسات 
البيئة   هيوأن  أفضل بيئة لالبتكار    ،ارظل بيئة عدم االستقر   فياألفراد يتراجع كثيًرا  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التوسع   هذا  ظل  واالبتكار    ،العالميفي  والتحديث  التطوير  أن    في نجد 
، ويرجع ذلك الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع  المنتجات االستهالكية أكثر بكثير من

كمنتج    التجاري للعائد   المنتجات    استهالكيللسلعة  تطوير  فإن  هذا  مع  ،ولكن 
االقتراحات   يقدم  الذى  الجمهور  لتلبية رغبات  يرجع   إنما  ما،    فياالستهالكية  منتج 

اجات هذا المستهلك بطريقة ابتكارية وحديثة، فماذا  وتقوم الشركات بتأمين ودراسة احتي
مستوى  بنفس  اجتماعية   وابتكارات  حلول  إيجاد  فى  الطاقات  وتوجيه  االهتمام  تم  لو 
للمجتمع   المقدمة  الخدمات  تطوير  عبر  ،وذلك  للمنتجات  المستهلك  رغبات  تلبية 

االجتماعية   للمشكالت  الحلول  والجماعات  التيوابتكار  األفراد  المجتمع    تواجه  لهذا 
الشباب   طاقات  التطوعية،   فيواستغالل  وتوجهاتهم  بجميع تخصصاتهم  المجال    هذا 

حيث أن التطوع أحد أهم الروافد االجتماعية الذي ينتج لنا الفاعلية والتأثير االجتماعي 
بالمجتمع  النهوض  إلى  يهدف  والذى  والتخصصات  والمجاالت  الحياة  مناحي  بشتى 

كث وتخفيف  الرقى  سواء نحو  المجتمعات  تواجه  التي  والصعوبات  المشكالت  من  ير 
م أنها موجودة منذ زمن بعيد وتراكمت وأفرزت أ  نت هذه المشكالت حديثة الظهور، كا 

 األخرى.   هيعدة مشكالت تفاقمت وتضخمت 

ولقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن اإلبداع يعد ظاهرة إنسانية عامة ؛فهو  
النظريات   أشارت  وقد   ، فقط  والعلماء  الخبراء  على  حكًرا  بدراسة    التيليس  اهتمت 

ويدخل  اإلنسان  لدى  الهامة  الحاجات  إحدى  يعد  االبتكار  أن  إلى  اإلنسان  حاجات 
(، إلى  90ص  ،2004النصر،    )أبو  ضمن الحاجة لتحقيق الذات ،كما أشار موسلو

دور حقيقي في برامج االبتكار    أي أنه لم يكن لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية  
عام    االجتماعي بشكل    ويأتي  ،م2009قبل  االجتماعي  االبتكار  من   حصري تمويل 

الخاصة التمويل  المؤ مصادر  األثرياء، وذلك مثل  األفراد  أو  الخاصة  واقترح   ،سسات 
البيت   في(  SIFيس أوباما والكونجرس  قانون إنشاء صندوق االبتكار االجتماعي)الرئ

مقابل   االجتماعيأضاف صندوق االبتكار    م 2014وفى عام    ،م2009األبيض عام  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

برنامج الصندوق حتى تظهر   فيمادى لبرنامج النجاح الذى يستخدم دوالرات خاصة  
الوقت الذى تدفع فيه الحكومة األموال، وقد حقق الصندوق استثمارات بأكثر    فينجاح  

 (. 2016)ثورمن،  م2016حتى  أمريكيمن مليون دوالر 

الواليات المتحدة األمريكية وكندا تشير األرقام إلى أن مساهمة األفراد في    ففي
يقارب ما  بلغت  قد  التطوعي  العمل  ،بينما    %90  تمويل  التمويل  مجمل  تقدم من 

( ،كما تشير العديد من   1439  ،) زين العابدين  %10المؤسسات والهيئات ما يقارب  
تمويل الجهات الخيرية والتطوعية أعلى بكثير   فيالدراسات بأن حجم ما يقدمه األفراد  

معادلة    فيفلو تم إدخال أفراد المجتمع    مما تقدمه الحكومات والشركات والمؤسسات، 
االجتم للمشكالت  التطوعية واالقتراحات  الحلول  والمبادرات  باألفكار  اعية ومساهمتهم 

فمن الممكن أن   ، التطوعيرقيه وكذلك تطوير العمل    فيتخدم المجتمع وتسهم    التي
نحصل على نفس نسب المساهمات المالية من األفراد عبر تقديم األفكار والمبادرات  

 تخدم المجتمع والنابعة منه.  التيوالحلول االبتكارية 

مام أفراد المجتمع الختبار  تهيئة المناخ االجتماعي أ  الضروري ذا أصبح من  ل
مواجهة النظرة السلبية لهم، وتعزيز ثقافة المشاركة الفعلية    فيهم وإثبات جدارتهم  قدرات

والخبرات   فالممارسات  اإلعالمية،  الشعارات  عن  بعيًدا  الفعلي  النمو  تحقق  التي 
  لكي لطريق من خالل األولويات والقواعد التنظيمية  رسم ا  فيواكتساب المهارات تساهم  

الجديد   العصر  مع  الواعدة  األجيال  هذه  الثروات   الذيتتواصل  على  إنجازاته  تعتمد 
 (.246ص ،2016الذهنية والعقول المفكرة القادرة على اإلبداع واالبتكار )إبراهيم ،

السعودية   العربية  بالمملكة  الخاص  القطاع  مؤسسات  إنفاق  نسبة  بلغت  وقد 
  م 2018مليون ريال لعام    188,46من إجمالي إيراداتها بواقع    %64.2على االبتكار  

لإلحصاء، العامة  وحتى    اإلنمائي فالجانب    (،م2018)الهيئة  والمنظمات  للمؤسسات 
البيئة   هيوأن  أفضل بيئة لالبتكار    ،ارظل بيئة عدم االستقر   فياألفراد يتراجع كثيًرا  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التوسع   هذا  ظل  واالبتكار    ،العالميفي  والتحديث  التطوير  أن    في نجد 
، ويرجع ذلك الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع  المنتجات االستهالكية أكثر بكثير من

كمنتج    التجاري للعائد   المنتجات    استهالكيللسلعة  تطوير  فإن  هذا  مع  ،ولكن 
االقتراحات   يقدم  الذى  الجمهور  لتلبية رغبات  يرجع   إنما  ما،    فياالستهالكية  منتج 

اجات هذا المستهلك بطريقة ابتكارية وحديثة، فماذا  وتقوم الشركات بتأمين ودراسة احتي
مستوى  بنفس  اجتماعية   وابتكارات  حلول  إيجاد  فى  الطاقات  وتوجيه  االهتمام  تم  لو 
للمجتمع   المقدمة  الخدمات  تطوير  عبر  ،وذلك  للمنتجات  المستهلك  رغبات  تلبية 

االجتماعية   للمشكالت  الحلول  والجماعات  التيوابتكار  األفراد  المجتمع    تواجه  لهذا 
الشباب   طاقات  التطوعية،   فيواستغالل  وتوجهاتهم  بجميع تخصصاتهم  المجال    هذا 

حيث أن التطوع أحد أهم الروافد االجتماعية الذي ينتج لنا الفاعلية والتأثير االجتماعي 
بالمجتمع  النهوض  إلى  يهدف  والذى  والتخصصات  والمجاالت  الحياة  مناحي  بشتى 

كث وتخفيف  الرقى  سواء نحو  المجتمعات  تواجه  التي  والصعوبات  المشكالت  من  ير 
م أنها موجودة منذ زمن بعيد وتراكمت وأفرزت أ  نت هذه المشكالت حديثة الظهور، كا 

 األخرى.   هيعدة مشكالت تفاقمت وتضخمت 

ولقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن اإلبداع يعد ظاهرة إنسانية عامة ؛فهو  
النظريات   أشارت  وقد   ، فقط  والعلماء  الخبراء  على  حكًرا  بدراسة    التيليس  اهتمت 

ويدخل  اإلنسان  لدى  الهامة  الحاجات  إحدى  يعد  االبتكار  أن  إلى  اإلنسان  حاجات 
(، إلى  90ص  ،2004النصر،    )أبو  ضمن الحاجة لتحقيق الذات ،كما أشار موسلو

دور حقيقي في برامج االبتكار    أي أنه لم يكن لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية  
عام    االجتماعي بشكل    ويأتي  ،م2009قبل  االجتماعي  االبتكار  من   حصري تمويل 

الخاصة التمويل  المؤ مصادر  األثرياء، وذلك مثل  األفراد  أو  الخاصة  واقترح   ،سسات 
البيت   في(  SIFيس أوباما والكونجرس  قانون إنشاء صندوق االبتكار االجتماعي)الرئ

مقابل   االجتماعيأضاف صندوق االبتكار    م 2014وفى عام    ،م2009األبيض عام  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

األس فكرة  الزواج  أبرزها  وكذلك  المنتجة  والشابات  الجماعير  توعية    ،للشباب  وكذلك 
سوف يتطرق لها    التي والكثير من االبتكارات االجتماعية    ،اليات ودمجهم بالمجتمع الج 

 . االجتماعيمن االبتكار  التطوعيهذا الفصل بالتفصيل وكيف يستفيد العمل 

 االجتماعي: : مفهوم االبتكار أوالا 
االبتكار   مصطلح  ويشمل   االجتماعييعتبر  باإلبداع  مرتبط  حديث  مصطلح 

)  النواحيجميع   اإلنسانية  االقتصادية،    السياسية،  االجتماعية،  الدينية،الحياتية 
، ويترادف مع عدة مصطلحات مشابهة ومستخدمة مثل ريادة الصحية.. الخ(   التربوية،

 . االجتماعيقارب قلياًل مع مفهوم التغير يت الشامل، وقداألعمال التجارية أو االبتكار 

   Foster andويشير مفهوم االبتكار الشامل من وجهة نظر فوسترو وهيكس  
Heeks(2013 مهمشة تكون  لفئات  االبتكار  من  ما  جانب  شمول  فكرة  أن  إلى   )

الفئة   غيرها    التي ،وكذلك  من  أكثر  الدخل    هي   الحاليالوقت    فيتحدد  ذات  الفئة 
والشباب واألشخاص ذوى اإلعاقة    النشء  أيضاً ولكن موضع التركيز قد يشمل    األدنى،

 (. 2014 المتحدة،واألقليات العرقية )األمم 

 االجتماعي: تعريف االبتكار 
االبتكار   تعريفات  والمنهجيات    االجتماعيتعددت  المصادر  بتعدد  وتنوعت 

أشار  حول التعريف وذلك كما    الدولي األدب    ي فأدى إلى حدوث خالف    وتنوعها؛ مما 
لمفهوم   يليوفيما    ،(111ص،  2015)  Hart et al  وآخرون   هارت التعريفات  أهم 

 :العالمي على الصعيد  االجتماعياالبتكار 

تعتبر االبتكارات إلى حد كبير منتجات )سلع وخدمات( مع    األول:التعريف  
خدمة اجتماعية منظمة لتحسين األحوال االجتماعية لفئة أو جماعة لتحقيق الرفاهية 

بما للفرد   المياه   والمجتمع  إلى  الوصول  إمكانية  أو  التعليم  أو  تأمين الصحة  في ذلك 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

المستقرة ،لذلك يجب العمل على كافة األصعدة إليجاد حلول للمشكالت االجتماعية  
من خالل مشاركة جميع التخصصات في إيجاد حلول غير تقليدية مطورة نابعة من  

الناس حاجة   القتراحات  والسماع  يسهم    ؛المجتمع  االبتكار    فيمما  ثقافة  نشر 
المجتمع  ماعي االجت أوساط  بالواقع    ،في  المشكالت  يعيشه   االجتماعيوربط  الذى 

والمستقبلية   الحالية  المشكالت  من  كثير  تزيل  ابتكارات  على  ،لحثهم    في الشباب 
 المجتمع الذى يعيشون فيه. 

تتفاقم   حينما  مسبوق  وغير  جديد  إبداعي  كحل  االجتماعي  االبتكار  ويظهر 
من   نابع  الحل  ويكون  لهدم  المشكالت  فعندما اضطرت قريش  ذاته،  المجتمع  طبيعة 

الكعبة وإعادة بنائها من جديد ؛ تنازعوا وكاد يحدث قتال وتشرذم فيما بينهم أيهم يضع  
الحجر األسود حتى استقروا على تحكيم أول رجل يدخل من باب المسجد فكان هذا 

فأتى البعثة  قبل  وسلم  عليه  هللا  الرسول صلى  األمين  الصادق  ووضع    الرجل  بثوب 
بلغ   إذا  حتى  ارفعوا  ،ثم  الثوب  من  بناحية  قبيلة  كل  لتأخذ   ( وقال  األسود  الحجر 
موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه ، فأنقذ القوم من مهلكة كادت تفنى قريش )ابن 

 بتصرف(.  1435هشام،

عام  للسالم  نوبل  جائزة  على  يونس  محمد  حصول  الحديثة  األمثلة  ومن 
أحدث تغييًرا وحاًل لمشكالت األسر   الذيوعه بنك الغراميين  م بعد نجاح مشر 2006

جديدة،   ابتكارية  بطريقة  بقرى    والذيالفقيرة  الصغيرة  المشاريع  فيه    بنجالدشيمول 
 (.م2014 مثيل )ديفيد،مما أحدث تغييًرا لم يسبق له  الفقيرة، 

ورجال دولة  زمان  لكل  أن  لكلويقال  أن  أقول  ولعلى  عظام    ،  رجال  ابتكار 
، وال زمن معين لمجتمع معين  فييفيد    اجتماعي، فربما يكون ابتكار  يغيرون الزمان

العديد من تجارب    فيوزمن آخر، ونجد    مجتمع آخر   في يفيد   المجتمعات  كثير من 
األمثلة،  فيفنجد    ،االجتماعياالبتكار   من  العديد  السعودية  العربية  ولعل    المملكة 
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األس فكرة  الزواج  أبرزها  وكذلك  المنتجة  والشابات  الجماعير  توعية    ،للشباب  وكذلك 
سوف يتطرق لها    التي والكثير من االبتكارات االجتماعية    ،اليات ودمجهم بالمجتمع الج 

 . االجتماعيمن االبتكار  التطوعيهذا الفصل بالتفصيل وكيف يستفيد العمل 

 االجتماعي: : مفهوم االبتكار أوالا 
االبتكار   مصطلح  ويشمل   االجتماعييعتبر  باإلبداع  مرتبط  حديث  مصطلح 

)  النواحيجميع   اإلنسانية  االقتصادية،    السياسية،  االجتماعية،  الدينية،الحياتية 
، ويترادف مع عدة مصطلحات مشابهة ومستخدمة مثل ريادة الصحية.. الخ(   التربوية،

 . االجتماعيقارب قلياًل مع مفهوم التغير يت الشامل، وقداألعمال التجارية أو االبتكار 

   Foster andويشير مفهوم االبتكار الشامل من وجهة نظر فوسترو وهيكس  
Heeks(2013 مهمشة تكون  لفئات  االبتكار  من  ما  جانب  شمول  فكرة  أن  إلى   )
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تتفاقم   حينما  مسبوق  وغير  جديد  إبداعي  كحل  االجتماعي  االبتكار  ويظهر 
من   نابع  الحل  ويكون  لهدم  المشكالت  فعندما اضطرت قريش  ذاته،  المجتمع  طبيعة 

الكعبة وإعادة بنائها من جديد ؛ تنازعوا وكاد يحدث قتال وتشرذم فيما بينهم أيهم يضع  
الحجر األسود حتى استقروا على تحكيم أول رجل يدخل من باب المسجد فكان هذا 

فأتى البعثة  قبل  وسلم  عليه  هللا  الرسول صلى  األمين  الصادق  ووضع    الرجل  بثوب 
بلغ   إذا  حتى  ارفعوا  ،ثم  الثوب  من  بناحية  قبيلة  كل  لتأخذ   ( وقال  األسود  الحجر 
موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه ، فأنقذ القوم من مهلكة كادت تفنى قريش )ابن 

 بتصرف(.  1435هشام،

عام  للسالم  نوبل  جائزة  على  يونس  محمد  حصول  الحديثة  األمثلة  ومن 
أحدث تغييًرا وحاًل لمشكالت األسر   الذيوعه بنك الغراميين  م بعد نجاح مشر 2006

جديدة،   ابتكارية  بطريقة  بقرى    والذيالفقيرة  الصغيرة  المشاريع  فيه    بنجالدشيمول 
 (.م2014 مثيل )ديفيد،مما أحدث تغييًرا لم يسبق له  الفقيرة، 

ورجال دولة  زمان  لكل  أن  لكلويقال  أن  أقول  ولعلى  عظام    ،  رجال  ابتكار 
، وال زمن معين لمجتمع معين  فييفيد    اجتماعي، فربما يكون ابتكار  يغيرون الزمان

العديد من تجارب    فيوزمن آخر، ونجد    مجتمع آخر   في يفيد   المجتمعات  كثير من 
األمثلة،  فيفنجد    ،االجتماعياالبتكار   من  العديد  السعودية  العربية  ولعل    المملكة 
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  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

مجال معين من مجاالت الحياة المختلفة وبين أفراد جماعة    فيهو معروف ومتداول  
 (. 45ص ،1427)منصور، معين.زمن  فيمعينة 

  ذوي نه جملة من االستجابات من قبل  على أ  االجتماعيكما يعرف االبتكار  
تطوير   إحداث  هدفها  والكفاءة    في العالقة  الفاعلية  على  تركز  بطريقة  المجتمع 

من    واالستدامة، المنبثقة  الحلول  خالل  بحيثمن  حقيقية    المجتمع،  قيمة  تشكل 
قد يكون منتًجا أو عملية إنتاج    االجتماعي للمجتمع ككل وليس فقط األفراد، واالبتكار  

وقدأو   )هوارى،   تكنولوجيا،  اجتماعية  حركة  أو  قانون  أو  فكرة  أو  مبدأ  أيًضا  يكون 
2015.) 

خالل   من  األوروبية  المفوضية  المستشارين   BEPAوتضيف  )مكتب 
للسياسات( تعري الجديدة   فاً األوروبيين  بأنه تطوير وتنفيذ األفكار  لالبتكار االجتماعي 

والنماذج"؛"المن بشكل   تجات والخدمات  وإقامة عالقات  لتلبية االحتياجات االجتماعية 
 (.European Commission, 2013, p.6)جديدة عام أو عالقات اجتماعية  

االجتماعية   االبتكارات  تعرف  ممارسات كذلك  تهدف   بأنها  جديدة  اجتماعية 
الحلول   من  أفضل  بطريقة  االجتماعية  االحتياجات  تلبية  )إلى  ،  ويكبيديا القائمة 

2006.) 

 االجتماعي: خصائص االبتكار 
من خالل التعاريف السابقة يمكن للباحث أن يضع ويلخص بتصرف بعض 

 : يليكما  وهيالخصائص لالبتكار االجتماعي 

تلبى  • مسبوقة  غير  جديدة  خدمات  أو  منتجات  بكونها  االبتكار  مخرجات  ترتكز 
 المنتج.حل مشكلة أو تحسين الخدمة أو  في حاجة المجتمع وتساهم 

 مجتمعية. لتحقيق فعالية   االجتماعيشمولية االبتكار  •

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

أجهزة المنتجات    وتكلفة  وكافة  الفعالة  والنقل    التيالطاقة  االتصال  عملية    في تسهل 
 . عياً اجتماهًا ج هذا العمل موجيكون نتا  بأكمله، بحيثالمجتمع 

المؤسسات    الثاني:التعريف   داخل  واألشياء  األشخاص  تريب  أو    في تنظيم 
اجتماعية   سواءأوضاع  الرسميةالمنظمات    معينة،  وغير  الرسمية  ومن   ، والترتيبات 

للعمال   العمومية  الجمعيات  ذلك  على  التفاوضيةاألمثلة  مراقبة    والمجالس  لجان  أو 
 والمبيعات. األحياء وحتى مختلف توزيع المنتجات 

األول    الثالث:التعريف   بين    االجتماعية هي فاالبتكارات    والثاني،وهو مزيج 
تلبى المتطلبات    تيالعبارة عن تلك المنتجات والخدمات والنماذج الجديدة والممارسات  

 نفسه. الوقت  في داً جدي  ياً اجتماع  ناً تتضمن تعاو  االجتماعية، كما 

تقوم العديد من االبتكارات بمعالجة المشكالت االجتماعية أو تلبية    الخالصة:
ويمكن التطرق لتعريف له بأنه قبول الفرد لألهداف الثقافية    االجتماعية،االحتياجات  

جديد   ثقافيعنصر    وهو،  التجديد  ، ويرادف لهالمجتمع   فيورفض الوسائل النظامية  
أنه فكرة أو عمل أو سلوك يخرج من المألوف وهو بذلك ضرب   أيويرادف له اإلبداع  
 (. 289ص ،1420لح، الصاصدفه بدون بحث أو روية )   يأتيمن االختراع وكثيًرا 

بجامعة   العليا  الدراسات  كلية  ب  ستانفوردوترتكز  تعريفها  جديد في  حل  كونه 
حلول    ويكون مجردبحيث يكون أكثر فاعلية وكفاءة واستدامة    ،لمشكلة اجتماعية ما

القيمةقائمة   عنها    وتكون  ينشأ  ألفراد    فيالتي  وليس  ككل  للمجتمع  األول  المقام 
االبتكار    بعينهم، أن  هو  آخر  تعريف  وخدمات    االجتماعيوهناك  أنشطة  إلى  يشير 

الغالب من خالل منظمات تكون   فيوتنتشر    ما،يحفزها هدف تلبية حاجة اجتماعية  
 (. WILSON, 2013أغراضها األساسية اجتماعية )

نشاط يقوم به الفرد وينتج عنه اختراع    وهناك من يرى أن االبتكار عملية أو
أمر نسبى تتحدد فى ضوء ما    وهيالجدة    االبتكاري جديد، وأن من أهم صفات الناتج  
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من    واالستدامة، المنبثقة  الحلول  خالل  بحيثمن  حقيقية    المجتمع،  قيمة  تشكل 
قد يكون منتًجا أو عملية إنتاج    االجتماعي للمجتمع ككل وليس فقط األفراد، واالبتكار  

وقدأو   )هوارى،   تكنولوجيا،  اجتماعية  حركة  أو  قانون  أو  فكرة  أو  مبدأ  أيًضا  يكون 
2015.) 

خالل   من  األوروبية  المفوضية  المستشارين   BEPAوتضيف  )مكتب 
للسياسات( تعري الجديدة   فاً األوروبيين  بأنه تطوير وتنفيذ األفكار  لالبتكار االجتماعي 

والنماذج"؛"المن بشكل   تجات والخدمات  وإقامة عالقات  لتلبية االحتياجات االجتماعية 
 (.European Commission, 2013, p.6)جديدة عام أو عالقات اجتماعية  

االجتماعية   االبتكارات  تعرف  ممارسات كذلك  تهدف   بأنها  جديدة  اجتماعية 
الحلول   من  أفضل  بطريقة  االجتماعية  االحتياجات  تلبية  )إلى  ،  ويكبيديا القائمة 

2006.) 

 االجتماعي: خصائص االبتكار 
من خالل التعاريف السابقة يمكن للباحث أن يضع ويلخص بتصرف بعض 

 : يليكما  وهيالخصائص لالبتكار االجتماعي 

تلبى  • مسبوقة  غير  جديدة  خدمات  أو  منتجات  بكونها  االبتكار  مخرجات  ترتكز 
 المنتج.حل مشكلة أو تحسين الخدمة أو  في حاجة المجتمع وتساهم 

 مجتمعية. لتحقيق فعالية   االجتماعيشمولية االبتكار  •

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

أجهزة المنتجات    وتكلفة  وكافة  الفعالة  والنقل    التيالطاقة  االتصال  عملية    في تسهل 
 . عياً اجتماهًا ج هذا العمل موجيكون نتا  بأكمله، بحيثالمجتمع 

المؤسسات    الثاني:التعريف   داخل  واألشياء  األشخاص  تريب  أو    في تنظيم 
اجتماعية   سواءأوضاع  الرسميةالمنظمات    معينة،  وغير  الرسمية  ومن   ، والترتيبات 

للعمال   العمومية  الجمعيات  ذلك  على  التفاوضيةاألمثلة  مراقبة    والمجالس  لجان  أو 
 والمبيعات. األحياء وحتى مختلف توزيع المنتجات 

األول    الثالث:التعريف   بين    االجتماعية هي فاالبتكارات    والثاني،وهو مزيج 
تلبى المتطلبات    تيالعبارة عن تلك المنتجات والخدمات والنماذج الجديدة والممارسات  

 نفسه. الوقت  في داً جدي  ياً اجتماع  ناً تتضمن تعاو  االجتماعية، كما 

تقوم العديد من االبتكارات بمعالجة المشكالت االجتماعية أو تلبية    الخالصة:
ويمكن التطرق لتعريف له بأنه قبول الفرد لألهداف الثقافية    االجتماعية،االحتياجات  

جديد   ثقافيعنصر    وهو،  التجديد  ، ويرادف لهالمجتمع   فيورفض الوسائل النظامية  
أنه فكرة أو عمل أو سلوك يخرج من المألوف وهو بذلك ضرب   أيويرادف له اإلبداع  
 (. 289ص ،1420لح، الصاصدفه بدون بحث أو روية )   يأتيمن االختراع وكثيًرا 

بجامعة   العليا  الدراسات  كلية  ب  ستانفوردوترتكز  تعريفها  جديد في  حل  كونه 
حلول    ويكون مجردبحيث يكون أكثر فاعلية وكفاءة واستدامة    ،لمشكلة اجتماعية ما

القيمةقائمة   عنها    وتكون  ينشأ  ألفراد    فيالتي  وليس  ككل  للمجتمع  األول  المقام 
االبتكار    بعينهم، أن  هو  آخر  تعريف  وخدمات    االجتماعيوهناك  أنشطة  إلى  يشير 

الغالب من خالل منظمات تكون   فيوتنتشر    ما،يحفزها هدف تلبية حاجة اجتماعية  
 (. WILSON, 2013أغراضها األساسية اجتماعية )

نشاط يقوم به الفرد وينتج عنه اختراع    وهناك من يرى أن االبتكار عملية أو
أمر نسبى تتحدد فى ضوء ما    وهيالجدة    االبتكاري جديد، وأن من أهم صفات الناتج  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

مجال معين من مجاالت الحياة المختلفة وبين أفراد جماعة    فيهو معروف ومتداول  
 (. 45ص ،1427)منصور، معين.زمن  فيمعينة 

  ذوي نه جملة من االستجابات من قبل  على أ  االجتماعيكما يعرف االبتكار  
تطوير   إحداث  هدفها  والكفاءة    في العالقة  الفاعلية  على  تركز  بطريقة  المجتمع 

من    واالستدامة، المنبثقة  الحلول  خالل  بحيثمن  حقيقية    المجتمع،  قيمة  تشكل 
قد يكون منتًجا أو عملية إنتاج    االجتماعي للمجتمع ككل وليس فقط األفراد، واالبتكار  

وقدأو   )هوارى،   تكنولوجيا،  اجتماعية  حركة  أو  قانون  أو  فكرة  أو  مبدأ  أيًضا  يكون 
2015.) 

خالل   من  األوروبية  المفوضية  المستشارين   BEPAوتضيف  )مكتب 
للسياسات( تعري الجديدة   فاً األوروبيين  بأنه تطوير وتنفيذ األفكار  لالبتكار االجتماعي 

والنماذج"؛"المن بشكل   تجات والخدمات  وإقامة عالقات  لتلبية االحتياجات االجتماعية 
 (.European Commission, 2013, p.6)جديدة عام أو عالقات اجتماعية  

االجتماعية   االبتكارات  تعرف  ممارسات كذلك  تهدف   بأنها  جديدة  اجتماعية 
الحلول   من  أفضل  بطريقة  االجتماعية  االحتياجات  تلبية  )إلى  ،  ويكبيديا القائمة 

2006.) 

 االجتماعي: خصائص االبتكار 
من خالل التعاريف السابقة يمكن للباحث أن يضع ويلخص بتصرف بعض 

 : يليكما  وهيالخصائص لالبتكار االجتماعي 

تلبى  • مسبوقة  غير  جديدة  خدمات  أو  منتجات  بكونها  االبتكار  مخرجات  ترتكز 
 المنتج.حل مشكلة أو تحسين الخدمة أو  في حاجة المجتمع وتساهم 

 مجتمعية. لتحقيق فعالية   االجتماعيشمولية االبتكار  •

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

أجهزة المنتجات    وتكلفة  وكافة  الفعالة  والنقل    التيالطاقة  االتصال  عملية    في تسهل 
 . عياً اجتماهًا ج هذا العمل موجيكون نتا  بأكمله، بحيثالمجتمع 

المؤسسات    الثاني:التعريف   داخل  واألشياء  األشخاص  تريب  أو    في تنظيم 
اجتماعية   سواءأوضاع  الرسميةالمنظمات    معينة،  وغير  الرسمية  ومن   ، والترتيبات 

للعمال   العمومية  الجمعيات  ذلك  على  التفاوضيةاألمثلة  مراقبة    والمجالس  لجان  أو 
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األول    الثالث:التعريف   بين    االجتماعية هي فاالبتكارات    والثاني،وهو مزيج 
تلبى المتطلبات    تيالعبارة عن تلك المنتجات والخدمات والنماذج الجديدة والممارسات  

 نفسه. الوقت  في داً جدي  ياً اجتماع  ناً تتضمن تعاو  االجتماعية، كما 

تقوم العديد من االبتكارات بمعالجة المشكالت االجتماعية أو تلبية    الخالصة:
ويمكن التطرق لتعريف له بأنه قبول الفرد لألهداف الثقافية    االجتماعية،االحتياجات  

جديد   ثقافيعنصر    وهو،  التجديد  ، ويرادف لهالمجتمع   فيورفض الوسائل النظامية  
أنه فكرة أو عمل أو سلوك يخرج من المألوف وهو بذلك ضرب   أيويرادف له اإلبداع  
 (. 289ص ،1420لح، الصاصدفه بدون بحث أو روية )   يأتيمن االختراع وكثيًرا 

بجامعة   العليا  الدراسات  كلية  ب  ستانفوردوترتكز  تعريفها  جديد في  حل  كونه 
حلول    ويكون مجردبحيث يكون أكثر فاعلية وكفاءة واستدامة    ،لمشكلة اجتماعية ما

القيمةقائمة   عنها    وتكون  ينشأ  ألفراد    فيالتي  وليس  ككل  للمجتمع  األول  المقام 
االبتكار    بعينهم، أن  هو  آخر  تعريف  وخدمات    االجتماعيوهناك  أنشطة  إلى  يشير 

الغالب من خالل منظمات تكون   فيوتنتشر    ما،يحفزها هدف تلبية حاجة اجتماعية  
 (. WILSON, 2013أغراضها األساسية اجتماعية )

نشاط يقوم به الفرد وينتج عنه اختراع    وهناك من يرى أن االبتكار عملية أو
أمر نسبى تتحدد فى ضوء ما    وهيالجدة    االبتكاري جديد، وأن من أهم صفات الناتج  
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مجال معين من مجاالت الحياة المختلفة وبين أفراد جماعة    فيهو معروف ومتداول  
 (. 45ص ،1427)منصور، معين.زمن  فيمعينة 

  ذوي نه جملة من االستجابات من قبل  على أ  االجتماعيكما يعرف االبتكار  
تطوير   إحداث  هدفها  والكفاءة    في العالقة  الفاعلية  على  تركز  بطريقة  المجتمع 

من    واالستدامة، المنبثقة  الحلول  خالل  بحيثمن  حقيقية    المجتمع،  قيمة  تشكل 
قد يكون منتًجا أو عملية إنتاج    االجتماعي للمجتمع ككل وليس فقط األفراد، واالبتكار  

وقدأو   )هوارى،   تكنولوجيا،  اجتماعية  حركة  أو  قانون  أو  فكرة  أو  مبدأ  أيًضا  يكون 
2015.) 

خالل   من  األوروبية  المفوضية  المستشارين   BEPAوتضيف  )مكتب 
للسياسات( تعري الجديدة   فاً األوروبيين  بأنه تطوير وتنفيذ األفكار  لالبتكار االجتماعي 

والنماذج"؛"المن بشكل   تجات والخدمات  وإقامة عالقات  لتلبية االحتياجات االجتماعية 
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االجتماعية   االبتكارات  تعرف  ممارسات كذلك  تهدف   بأنها  جديدة  اجتماعية 
الحلول   من  أفضل  بطريقة  االجتماعية  االحتياجات  تلبية  )إلى  ،  ويكبيديا القائمة 

2006.) 

 االجتماعي: خصائص االبتكار 
من خالل التعاريف السابقة يمكن للباحث أن يضع ويلخص بتصرف بعض 

 : يليكما  وهيالخصائص لالبتكار االجتماعي 

تلبى  • مسبوقة  غير  جديدة  خدمات  أو  منتجات  بكونها  االبتكار  مخرجات  ترتكز 
 المنتج.حل مشكلة أو تحسين الخدمة أو  في حاجة المجتمع وتساهم 

 مجتمعية. لتحقيق فعالية   االجتماعيشمولية االبتكار  •

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

أجهزة المنتجات    وتكلفة  وكافة  الفعالة  والنقل    التيالطاقة  االتصال  عملية    في تسهل 
 . عياً اجتماهًا ج هذا العمل موجيكون نتا  بأكمله، بحيثالمجتمع 

المؤسسات    الثاني:التعريف   داخل  واألشياء  األشخاص  تريب  أو    في تنظيم 
اجتماعية   سواءأوضاع  الرسميةالمنظمات    معينة،  وغير  الرسمية  ومن   ، والترتيبات 

للعمال   العمومية  الجمعيات  ذلك  على  التفاوضيةاألمثلة  مراقبة    والمجالس  لجان  أو 
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 نفسه. الوقت  في داً جدي  ياً اجتماع  ناً تتضمن تعاو  االجتماعية، كما 

تقوم العديد من االبتكارات بمعالجة المشكالت االجتماعية أو تلبية    الخالصة:
ويمكن التطرق لتعريف له بأنه قبول الفرد لألهداف الثقافية    االجتماعية،االحتياجات  

جديد   ثقافيعنصر    وهو،  التجديد  ، ويرادف لهالمجتمع   فيورفض الوسائل النظامية  
أنه فكرة أو عمل أو سلوك يخرج من المألوف وهو بذلك ضرب   أيويرادف له اإلبداع  
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بجامعة   العليا  الدراسات  كلية  ب  ستانفوردوترتكز  تعريفها  جديد في  حل  كونه 
حلول    ويكون مجردبحيث يكون أكثر فاعلية وكفاءة واستدامة    ،لمشكلة اجتماعية ما

القيمةقائمة   عنها    وتكون  ينشأ  ألفراد    فيالتي  وليس  ككل  للمجتمع  األول  المقام 
االبتكار    بعينهم، أن  هو  آخر  تعريف  وخدمات    االجتماعيوهناك  أنشطة  إلى  يشير 

الغالب من خالل منظمات تكون   فيوتنتشر    ما،يحفزها هدف تلبية حاجة اجتماعية  
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والنماذج"؛"المن بشكل   تجات والخدمات  وإقامة عالقات  لتلبية االحتياجات االجتماعية 
 (.European Commission, 2013, p.6)جديدة عام أو عالقات اجتماعية  

االجتماعية   االبتكارات  تعرف  ممارسات كذلك  تهدف   بأنها  جديدة  اجتماعية 
الحلول   من  أفضل  بطريقة  االجتماعية  االحتياجات  تلبية  )إلى  ،  ويكبيديا القائمة 

2006.) 

 االجتماعي: خصائص االبتكار 
من خالل التعاريف السابقة يمكن للباحث أن يضع ويلخص بتصرف بعض 

 : يليكما  وهيالخصائص لالبتكار االجتماعي 

تلبى  • مسبوقة  غير  جديدة  خدمات  أو  منتجات  بكونها  االبتكار  مخرجات  ترتكز 
 المنتج.حل مشكلة أو تحسين الخدمة أو  في حاجة المجتمع وتساهم 

 مجتمعية. لتحقيق فعالية   االجتماعيشمولية االبتكار  •

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

أجهزة المنتجات    وتكلفة  وكافة  الفعالة  والنقل    التيالطاقة  االتصال  عملية    في تسهل 
 . عياً اجتماهًا ج هذا العمل موجيكون نتا  بأكمله، بحيثالمجتمع 

المؤسسات    الثاني:التعريف   داخل  واألشياء  األشخاص  تريب  أو    في تنظيم 
اجتماعية   سواءأوضاع  الرسميةالمنظمات    معينة،  وغير  الرسمية  ومن   ، والترتيبات 

للعمال   العمومية  الجمعيات  ذلك  على  التفاوضيةاألمثلة  مراقبة    والمجالس  لجان  أو 
 والمبيعات. األحياء وحتى مختلف توزيع المنتجات 

األول    الثالث:التعريف   بين    االجتماعية هي فاالبتكارات    والثاني،وهو مزيج 
تلبى المتطلبات    تيالعبارة عن تلك المنتجات والخدمات والنماذج الجديدة والممارسات  
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 . االجتماعي: يوضح مراحل االبتكار  (1)شكل  
Source  :European Commission  )2013). Guide to social innovation. 
Publications Office of the European Union, p9. 
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 . (European Commissio, 2013, P.9) القاعدةويصبح جزًءا من 

نفس المراحل   هي  االجتماعي( ست مراحل لالبتكار 2015ويضيف )هوارى، 
 : يليكما  ، وهيتفصيالً قة لكن أكثر الساب

تكون استجابة    المتاحة، وقدتشكل الفرص والتحديات    والتي   :)األفكار(المطالبات   •
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بها  هدفها    ، المعترف  التغيير    األساسيولكن  خلق   European)االجتماعي  هو 

Commission, 2013, pp.7-8.) 

 االجتماعي:  مراحل االبتكار
االبتكار   دليل  االبتكار    االجتماعييضع  كما    االجتماعينموذج عن مراحل 
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تكون   • أن  من  بداًل  وامتالك  مفتوحة  المعرفة  بتقاسم  األمر  يتعلق  عندما  مغلقة 
 المعرفة. 

 . الماضي فيحل مشكلة من  ،متعدد التخصصات وأكثر تكاماًل  •

المشاركة وتمكين المواطنين والمستخدمين بداًل من أن تكون من "أعلى إلى أسفل"   •
 وبداًل من أن يحركها العرض على الطلب.  ،يقودها الخبراء والتي

يمكن تكييفها    التي كما أن معظم الحلول    بداًل من ذات اإلنتاج الضخم،مصممة   •
 مع الظروف المحلية والشخصية لألفراد. 

أوسلو    فياالبتكارات  نهج االبتكارات االجتماعية هي خصوًصا    وباختصار،
بها  هدفها    ، المعترف  التغيير    األساسيولكن  خلق   European)االجتماعي  هو 

Commission, 2013, pp.7-8.) 

 االجتماعي:  مراحل االبتكار
االبتكار   دليل  االبتكار    االجتماعييضع  كما    االجتماعينموذج عن مراحل 

 :  (1)بالشكل هو موضح 
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 . االجتماعي: يوضح مراحل االبتكار  (1)شكل  
Source  :European Commission  )2013). Guide to social innovation. 
Publications Office of the European Union, p9. 

 ،كأفكار تبدأ وعادة ما    مختلفة،بمراحل   عادة ما تمر االبتكارات االجتماعية
فإذا نجحت فإن هناك عملية لدعم النموذج الجديد    نمذجتها؛ قد يتم تجريبها أو  والتي

مرحلة   مؤسسة   ،التنفيذفي  داخل  جديدة  كسياسة  أو  جديد  كمشروع   ،قائمةربما 
النهائية   الحد   االرتقاء  هيوالمرحلة  تأثيًرا  الذيإلى  له  الجديد  النهج   حقيقًيا  يجعل 
 . (European Commissio, 2013, P.9) القاعدةويصبح جزًءا من 

نفس المراحل   هي  االجتماعي( ست مراحل لالبتكار 2015ويضيف )هوارى، 
 : يليكما  ، وهيتفصيالً قة لكن أكثر الساب

تكون استجابة    المتاحة، وقدتشكل الفرص والتحديات    والتي   :)األفكار(المطالبات   •
متوقعة   غير  )  فيلتغيرات  مثل  الخارجية  والذيالبيئة  لتأسيس    تسونامي(،  أدى 
المبادرات   من  المدى    االجتماعية،الكثير  على  ما  ألزمة  استجابة  تكون  قد  أو 

ومشكالت    الحروب)مثل  وذلك    الطويل، أواألهلية  استجابة    الهجرة(،  تكون  قد 
لزيادة السمنة لدى    )بياناتوذلك مثل    جديدة،لورود أدلة جديدة وبيانات أو أبحاث  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 واستدامة.أسلوب تنظيمي للعالقات االجتماعية بفاعلية  •

جميع   • مع  التجربة  حيثالفئات تشاركية  المختصين   ،  وغير  المختصون  يشارك 
 القرار.وأصحاب 

   ثانوية.ترتبط أهدافها بالمجتمع كأهداف أساسية أو  التييستهدف المؤسسات  •

االبتكار   دليل  عام،  االجتماعي ويضيف  بشكل  األوروبية  بعض    للمفوضية 
 : التاليعلى النحو  االجتماعيخصائص االبتكار 

تكون   • أن  من  بداًل  وامتالك  مفتوحة  المعرفة  بتقاسم  األمر  يتعلق  عندما  مغلقة 
 المعرفة. 

 . الماضي فيحل مشكلة من  ،متعدد التخصصات وأكثر تكاماًل  •

المشاركة وتمكين المواطنين والمستخدمين بداًل من أن تكون من "أعلى إلى أسفل"   •
 وبداًل من أن يحركها العرض على الطلب.  ،يقودها الخبراء والتي

يمكن تكييفها    التي كما أن معظم الحلول    بداًل من ذات اإلنتاج الضخم،مصممة   •
 مع الظروف المحلية والشخصية لألفراد. 

أوسلو    فياالبتكارات  نهج االبتكارات االجتماعية هي خصوًصا    وباختصار،
بها  هدفها    ، المعترف  التغيير    األساسيولكن  خلق   European)االجتماعي  هو 

Commission, 2013, pp.7-8.) 

 االجتماعي:  مراحل االبتكار
االبتكار   دليل  االبتكار    االجتماعييضع  كما    االجتماعينموذج عن مراحل 

 :  (1)بالشكل هو موضح 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

إحداث االبتكار    في تساهم    التيأما القطاعات    ، االجتماعيبمحور مختبرات االبتكار  
 كما يلى:  هي االجتماعي

 الرسمية(. الحكومية   العام )المؤسساتالقطاع  •

 الربحية(. والشركات ذات األهداف  )المؤسساتالقطاع الخاص  •

  ، الربحيوالمؤسسات ذات الهدف غير    )الجمعيات  الربحيالقطاع الثالث أو غير   •
 وقد تكون حكومية أو مؤسسات خاصة لكنها ال تهدف للربح(.  

أو   • المجتمعي  الشعبية    المدنيالمجتمع    )مؤسسات  المدنيالقطاع  والمنظمات 
 . والمواطنون( 

إحداث االبتكار    في   رئيسيالمجتمع تساهم بشكل    في فجميع هذه القطاعات  
 بالمجتمع.  حقيقيمن ضمن أهدافه خلق تغيير  والذي االجتماعي

االتحاد   لدول  االجتماعية  االبتكارات  دليل  االبتكار    األوروبيويضيف  بأن 
أن    االجتماعي جميع    يأتيممكن  االجتماعيين    مناحيمن  الرياديين  من  الحياة 

وال السياسة  العام والخاص وصناع  القطاع  الذى   ،سياسيينومؤسسات  التعاون  ويجرى 
  أي على  رًا  فهو ليس حك  ؛االجتماعيمختلف القطاعات من خالل االبتكار    فييحدث  

المجتمع   ومنظمات  المواطنين  على  االبتكار  يعتمد  ،بل  معينة   المدنيجماعة 
وريادة  االبتكار  لتحفيز  العامة  والخدمات  والموظفين  والشركات  المحلية  والمجتمعات 

هو   المعرفة  على  القائم  ،والمجتمع  أوروبا    فياألعمال  استراتيجية  م، 2020صلب 
االجتماعية   االبتكارات  نهج  أوسلو(   فياالبتكارات    هيوباختصار،  )مثلث  أوسلو 

هدفها   ،ولكن  دولًيا  بها  التغيير    األساسيالمعترف  خلق  المطلوب    االجتماعيهو 
(European Commission, 2013.) 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

ة  خط   اإلمبريقية، أوقد تكون استجابة بعد المراقبة والبحث )البحوث    (، أوالسكان
 . وتطلعاتهم(التنمية لمشكالت السكان 

تم تحديدها وتشجيع    التيوهي توليد أفكار جديدة توفر حاًل للحاجة    :االقتراحات •
 الست(. مثل )قبعات التفكير  اإلبداع، وذلكالتفكير 

األفكار    :األوليةالنماذج   • تقديم  يتمبعد  واختبارها    وتعديها،  وتجريبها  نمذجتها 
بالعال أو  المنظمة  مثل  داخل  الحقيقي  ففيask meاسألنى    )خدمةم  مطار   (، 

بالرياض هناك موظف يجيب على تساؤالت القادمين للمملكة    الدوليالملك خالد  
 . الخ. .والفنادق ويقدم معلومات عن الفعاليات واألماكن السياحية 

 الزمن.تحويل الفكرة إلى مبادرة راسخة على مر  :االستدامة •

 للتطبيق. وذلك عبر الوسائل المتاحة والمتعددة  :والنشرتوسيع النطاق  •

  ينطوي   االجتماعي، وهووهي مرحلة نادًرا ما يصل لها االبتكار    :النظمي التطور   •
دائًما عبر التشريعات والسياسات وسلوك المستهلك والتفاعل بين الثقافات وتغيير  

 بتصرف(.  2015)هوارى،والسلوكيات  المواقف 

 : االجتماعي االبتكار  في العالقات الهيكلية 
والمترابطة    االجتماعياالبتكار   المتداخلة  العالقات  من  وسلسلة  شبكة  هو 

 في تكون أحياًنا معقدة ،وبعض الباحثين يطلق عليها هياكل  بالمجتمع تساهم    والتي
 في أو حل مشكلة أو تحسين خدمة    اجتماعيبهدف إحداث تغيير    االجتماعياالبتكار  

، المجتمع  رفاة  والعالقات    صالح  التداخالت  هذه  تكون  قد   فيوقد  ،أو  نفسه  الوقت 
تكون مرحلية بمعنى أنه قد تجتمع هذه القطاعات بجلسة واحدة أشبه بورشة عمل أو  

أنه عند انتهاء دور   أي  ،أو قد تكون بشكل مراحل  تكاملية   ،الذهنيجلسات العصف  
من التفصيل    بشيءفصل  القطاع الذى يليه وهذا ما سوف يتناوله هذا ال  يأتيقطاع  
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إحداث االبتكار    في تساهم    التيأما القطاعات    ، االجتماعيبمحور مختبرات االبتكار  
 كما يلى:  هي االجتماعي

 الرسمية(. الحكومية   العام )المؤسساتالقطاع  •

 الربحية(. والشركات ذات األهداف  )المؤسساتالقطاع الخاص  •

  ، الربحيوالمؤسسات ذات الهدف غير    )الجمعيات  الربحيالقطاع الثالث أو غير   •
 وقد تكون حكومية أو مؤسسات خاصة لكنها ال تهدف للربح(.  

أو   • المجتمعي  الشعبية    المدنيالمجتمع    )مؤسسات  المدنيالقطاع  والمنظمات 
 . والمواطنون( 

إحداث االبتكار    في   رئيسيالمجتمع تساهم بشكل    في فجميع هذه القطاعات  
 بالمجتمع.  حقيقيمن ضمن أهدافه خلق تغيير  والذي االجتماعي

االتحاد   لدول  االجتماعية  االبتكارات  دليل  االبتكار    األوروبيويضيف  بأن 
أن    االجتماعي جميع    يأتيممكن  االجتماعيين    مناحيمن  الرياديين  من  الحياة 

وال السياسة  العام والخاص وصناع  القطاع  الذى   ،سياسيينومؤسسات  التعاون  ويجرى 
  أي على  رًا  فهو ليس حك  ؛االجتماعيمختلف القطاعات من خالل االبتكار    فييحدث  

المجتمع   ومنظمات  المواطنين  على  االبتكار  يعتمد  ،بل  معينة   المدنيجماعة 
وريادة  االبتكار  لتحفيز  العامة  والخدمات  والموظفين  والشركات  المحلية  والمجتمعات 

هو   المعرفة  على  القائم  ،والمجتمع  أوروبا    فياألعمال  استراتيجية  م، 2020صلب 
االجتماعية   االبتكارات  نهج  أوسلو(   فياالبتكارات    هيوباختصار،  )مثلث  أوسلو 

هدفها   ،ولكن  دولًيا  بها  التغيير    األساسيالمعترف  خلق  المطلوب    االجتماعيهو 
(European Commission, 2013.) 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

ة  خط   اإلمبريقية، أوقد تكون استجابة بعد المراقبة والبحث )البحوث    (، أوالسكان
 . وتطلعاتهم(التنمية لمشكالت السكان 

تم تحديدها وتشجيع    التيوهي توليد أفكار جديدة توفر حاًل للحاجة    :االقتراحات •
 الست(. مثل )قبعات التفكير  اإلبداع، وذلكالتفكير 

األفكار    :األوليةالنماذج   • تقديم  يتمبعد  واختبارها    وتعديها،  وتجريبها  نمذجتها 
بالعال أو  المنظمة  مثل  داخل  الحقيقي  ففيask meاسألنى    )خدمةم  مطار   (، 

بالرياض هناك موظف يجيب على تساؤالت القادمين للمملكة    الدوليالملك خالد  
 . الخ. .والفنادق ويقدم معلومات عن الفعاليات واألماكن السياحية 

 الزمن.تحويل الفكرة إلى مبادرة راسخة على مر  :االستدامة •

 للتطبيق. وذلك عبر الوسائل المتاحة والمتعددة  :والنشرتوسيع النطاق  •

  ينطوي   االجتماعي، وهووهي مرحلة نادًرا ما يصل لها االبتكار    :النظمي التطور   •
دائًما عبر التشريعات والسياسات وسلوك المستهلك والتفاعل بين الثقافات وتغيير  

 بتصرف(.  2015)هوارى،والسلوكيات  المواقف 

 : االجتماعي االبتكار  في العالقات الهيكلية 
والمترابطة    االجتماعياالبتكار   المتداخلة  العالقات  من  وسلسلة  شبكة  هو 

 في تكون أحياًنا معقدة ،وبعض الباحثين يطلق عليها هياكل  بالمجتمع تساهم    والتي
 في أو حل مشكلة أو تحسين خدمة    اجتماعيبهدف إحداث تغيير    االجتماعياالبتكار  

، المجتمع  رفاة  والعالقات    صالح  التداخالت  هذه  تكون  قد   فيوقد  ،أو  نفسه  الوقت 
تكون مرحلية بمعنى أنه قد تجتمع هذه القطاعات بجلسة واحدة أشبه بورشة عمل أو  

أنه عند انتهاء دور   أي  ،أو قد تكون بشكل مراحل  تكاملية   ،الذهنيجلسات العصف  
من التفصيل    بشيءفصل  القطاع الذى يليه وهذا ما سوف يتناوله هذا ال  يأتيقطاع  
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إحداث االبتكار    في تساهم    التيأما القطاعات    ، االجتماعيبمحور مختبرات االبتكار  
 كما يلى:  هي االجتماعي

 الرسمية(. الحكومية   العام )المؤسساتالقطاع  •

 الربحية(. والشركات ذات األهداف  )المؤسساتالقطاع الخاص  •

  ، الربحيوالمؤسسات ذات الهدف غير    )الجمعيات  الربحيالقطاع الثالث أو غير   •
 وقد تكون حكومية أو مؤسسات خاصة لكنها ال تهدف للربح(.  

أو   • المجتمعي  الشعبية    المدنيالمجتمع    )مؤسسات  المدنيالقطاع  والمنظمات 
 . والمواطنون( 

إحداث االبتكار    في   رئيسيالمجتمع تساهم بشكل    في فجميع هذه القطاعات  
 بالمجتمع.  حقيقيمن ضمن أهدافه خلق تغيير  والذي االجتماعي

االتحاد   لدول  االجتماعية  االبتكارات  دليل  االبتكار    األوروبيويضيف  بأن 
أن    االجتماعي جميع    يأتيممكن  االجتماعيين    مناحيمن  الرياديين  من  الحياة 

وال السياسة  العام والخاص وصناع  القطاع  الذى   ،سياسيينومؤسسات  التعاون  ويجرى 
  أي على  رًا  فهو ليس حك  ؛االجتماعيمختلف القطاعات من خالل االبتكار    فييحدث  

المجتمع   ومنظمات  المواطنين  على  االبتكار  يعتمد  ،بل  معينة   المدنيجماعة 
وريادة  االبتكار  لتحفيز  العامة  والخدمات  والموظفين  والشركات  المحلية  والمجتمعات 

هو   المعرفة  على  القائم  ،والمجتمع  أوروبا    فياألعمال  استراتيجية  م، 2020صلب 
االجتماعية   االبتكارات  نهج  أوسلو(   فياالبتكارات    هيوباختصار،  )مثلث  أوسلو 

هدفها   ،ولكن  دولًيا  بها  التغيير    األساسيالمعترف  خلق  المطلوب    االجتماعيهو 
(European Commission, 2013.) 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

ة  خط   اإلمبريقية، أوقد تكون استجابة بعد المراقبة والبحث )البحوث    (، أوالسكان
 . وتطلعاتهم(التنمية لمشكالت السكان 

تم تحديدها وتشجيع    التيوهي توليد أفكار جديدة توفر حاًل للحاجة    :االقتراحات •
 الست(. مثل )قبعات التفكير  اإلبداع، وذلكالتفكير 

األفكار    :األوليةالنماذج   • تقديم  يتمبعد  واختبارها    وتعديها،  وتجريبها  نمذجتها 
بالعال أو  المنظمة  مثل  داخل  الحقيقي  ففيask meاسألنى    )خدمةم  مطار   (، 

بالرياض هناك موظف يجيب على تساؤالت القادمين للمملكة    الدوليالملك خالد  
 . الخ. .والفنادق ويقدم معلومات عن الفعاليات واألماكن السياحية 

 الزمن.تحويل الفكرة إلى مبادرة راسخة على مر  :االستدامة •

 للتطبيق. وذلك عبر الوسائل المتاحة والمتعددة  :والنشرتوسيع النطاق  •

  ينطوي   االجتماعي، وهووهي مرحلة نادًرا ما يصل لها االبتكار    :النظمي التطور   •
دائًما عبر التشريعات والسياسات وسلوك المستهلك والتفاعل بين الثقافات وتغيير  

 بتصرف(.  2015)هوارى،والسلوكيات  المواقف 

 : االجتماعي االبتكار  في العالقات الهيكلية 
والمترابطة    االجتماعياالبتكار   المتداخلة  العالقات  من  وسلسلة  شبكة  هو 
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من التفصيل    بشيءفصل  القطاع الذى يليه وهذا ما سوف يتناوله هذا ال  يأتيقطاع  

71

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

إحداث االبتكار    في تساهم    التيأما القطاعات    ، االجتماعيبمحور مختبرات االبتكار  
 كما يلى:  هي االجتماعي

 الرسمية(. الحكومية   العام )المؤسساتالقطاع  •

 الربحية(. والشركات ذات األهداف  )المؤسساتالقطاع الخاص  •

  ، الربحيوالمؤسسات ذات الهدف غير    )الجمعيات  الربحيالقطاع الثالث أو غير   •
 وقد تكون حكومية أو مؤسسات خاصة لكنها ال تهدف للربح(.  

أو   • المجتمعي  الشعبية    المدنيالمجتمع    )مؤسسات  المدنيالقطاع  والمنظمات 
 . والمواطنون( 

إحداث االبتكار    في   رئيسيالمجتمع تساهم بشكل    في فجميع هذه القطاعات  
 بالمجتمع.  حقيقيمن ضمن أهدافه خلق تغيير  والذي االجتماعي

االتحاد   لدول  االجتماعية  االبتكارات  دليل  االبتكار    األوروبيويضيف  بأن 
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االجتماعية   االبتكارات  نهج  أوسلو(   فياالبتكارات    هيوباختصار،  )مثلث  أوسلو 

هدفها   ،ولكن  دولًيا  بها  التغيير    األساسيالمعترف  خلق  المطلوب    االجتماعيهو 
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 الست(. مثل )قبعات التفكير  اإلبداع، وذلكالتفكير 
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بالعال أو  المنظمة  مثل  داخل  الحقيقي  ففيask meاسألنى    )خدمةم  مطار   (، 
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يكون  االتجاه  ،بل  فقط  االتجاهات  تلك  يعالج  االجتماعي  االبتكار  أن  ويقرر  كنص 
االجتماعية   المشكالت  معالجة  أولوية  سبيل   أييواجهها    التيحسب  فعلى  مجتمع، 

األولوية   قارنا  لو  الف  هيلوجدناها    األوربياالتحاد    في المثال  والصح اتجاه  كما  قر  ة 
اليوم لو فرضنا أنه تم وضع خطط استراتيجية لالبتكار    العربيالعالم    فيلكن    ،سبق 

كاتجاه معالج ؛لكانت األولوية التجاه الحروب والثورات والنزاعات السياسية   االجتماعي
الباحث أنه يجب عدم التسرع فى تثبيت قالب معين  واالقتصادية ، فمن وجهة نظر 

االبتكار   على   ماعي االجتالتجاه  الباحثين  بعض  يعتمد  ،وإنما  المعالجة  حيث  من 
  باقي وينقلها كنص ،وهذه األولويات ال يمكن تعميمها على    األوروبيأولويات االتحاد  

 المجتمعات غير األوربية . 

 والسنة:من الكتاب   االجتماعي: محفزات االبتكار  ثاا ثال
التأمل   مسارات  أن  نجد  الكريم  في حيث  والتفكير   هي   القرآن  والعظة    ، للعبرة 

الكريم    ففي القرآن  أمر   التيقصص  نجد  السابقة  األقوام  عن    في   مشتركاً   اً تتحدث 
له القضية   شريك  ال  وحده  هللا  عبادة  المعالجات    ،وهى   تختلف  القضايا    فيولكن 

األساسية   كل مجتمع ،فكانت مهمة األنبياء  وتتمايز حسب  إال   ، التوحيد  هياألخرى 
لوط   النبي  قصة  فمثاًل  متمايزة,  اجتماعية  لمشكالت  اجتماعية  بمعالجات  يرتبط  أنه 
عليه السالم ،حيث كان يدعو إلى مسألة التوحيد إال أنه عالج قضية اجتماعية شائكة 

الشذوذ   وهى  قصة    ،الجنسيوخطيرة  موجة    النبيوفى  نشهد  السالم  عليه  موسى 
كذلك انتشار الدجل والسحر والخرافة فعالجها  وكيف تصدى لها ،و   السياسيالطغيان  

مجتمعه الفساد    فيشعيب عليه السالم فقد تفشى    النبيالنبي موسى عليه السالم ، أما  
التجارة وتعامل معها كقضية اقتصادية وتمكن من حلها ، وفى قصة   فيوالغش   المالي
مثل    النبي االجتماعية  الظواهر  بعض  تسود  فكانت  السالم  عليه  الحسد  يوسف 

اإلخوة   بين  المسئولين   في واالختالف  وفساد  الرؤية  تعبير  ،وكذلك  الواحد  البيت 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

الجتماعية أهمية  يعد أكثر قطاعات االبتكارات ا  الربحيكما أن القطاع غير  
التركيز على إيجاد طرق جديدة   يحتاج إلى من قطاعات أخرى، كما أنه    أي حالًيا عن  

المدى   على  المشاكل  فإنلحل  بالغ    الطويل،  أمر  األجل  قصيرة  االحتياجات  تلبية 
ألن تلبية االحتياجات ليست مستمرة   يستمر، وذلك وهذا العمل ال يمكن أن    األهمية، 

 ( .Michael, 2011) يقة الطر كل يوم وبنفس 

 :االجتماعييعالجها االبتكار   التيالمشكالت االجتماعية  ثانياا:

يعد   لم  حد  إلى  وغامضة  معقدة  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  أصبحت 
حل    في  االجتماعيدور االبتكار    يأتيالتخطيط التقليدي قادر على التعامل معها وهنا  

دور القضايا الكبرى   ويأتيالمشكالت حسب طبيعتها ونوعها وانتشارها وحجم تأثيرها  
 المتاحة.ليها وحلها حسب اإلمكانات  المشتركة المجتمعية ومن خالل تسليط النظر ع

 : تخمسة اتجاهايعالج   االجتماعيأنه االبتكار  (2015ويرى )هواري، 

 اتجاه الفقر والصحة.  •

 تأثيرات العولمة(. –العادلة   )التجارةاتجاه السلع والخدمات األخالقية، مثل   •

 الرقمي(.  )المجتمعمثل  الجديد،اتجاهات المجتمع  •

 . الطاقة(  –تغير المناخ  – )المياه البيئية، مثلاالتجاهات   •

 الشيخوخة(.  – )الهجرةمثل  الديموغرافية،االتجاهات   •

تواجه دول    التي ويؤكد الباحث هنا بأن تلك االتجاهات تعد ضمن التحديات  
( حسب الخطة  European Commission  ,2013)فياالتحاد األوروبي كما ورد  

وضعوها لمواجهة مشكالتهم ،فليس بالضرورة أن   التي  ياألوروباالستراتيجية لالتحاد  
 ، العربي العالم    فينفسها    هي  األوروبييواجهها االتحاد    التيتتطابق تلك المشكالت  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

يكون  االتجاه  ،بل  فقط  االتجاهات  تلك  يعالج  االجتماعي  االبتكار  أن  ويقرر  كنص 
االجتماعية   المشكالت  معالجة  أولوية  سبيل   أييواجهها    التيحسب  فعلى  مجتمع، 

األولوية   قارنا  لو  الف  هيلوجدناها    األوربياالتحاد    في المثال  والصح اتجاه  كما  قر  ة 
اليوم لو فرضنا أنه تم وضع خطط استراتيجية لالبتكار    العربيالعالم    فيلكن    ،سبق 

كاتجاه معالج ؛لكانت األولوية التجاه الحروب والثورات والنزاعات السياسية   االجتماعي
الباحث أنه يجب عدم التسرع فى تثبيت قالب معين  واالقتصادية ، فمن وجهة نظر 

االبتكار   على   ماعي االجتالتجاه  الباحثين  بعض  يعتمد  ،وإنما  المعالجة  حيث  من 
  باقي وينقلها كنص ،وهذه األولويات ال يمكن تعميمها على    األوروبيأولويات االتحاد  

 المجتمعات غير األوربية . 

 والسنة:من الكتاب   االجتماعي: محفزات االبتكار  ثاا ثال
التأمل   مسارات  أن  نجد  الكريم  في حيث  والتفكير   هي   القرآن  والعظة    ، للعبرة 

الكريم    ففي القرآن  أمر   التيقصص  نجد  السابقة  األقوام  عن    في   مشتركاً   اً تتحدث 
له القضية   شريك  ال  وحده  هللا  عبادة  المعالجات    ،وهى   تختلف  القضايا    فيولكن 

األساسية   كل مجتمع ،فكانت مهمة األنبياء  وتتمايز حسب  إال   ، التوحيد  هياألخرى 
لوط   النبي  قصة  فمثاًل  متمايزة,  اجتماعية  لمشكالت  اجتماعية  بمعالجات  يرتبط  أنه 
عليه السالم ،حيث كان يدعو إلى مسألة التوحيد إال أنه عالج قضية اجتماعية شائكة 

الشذوذ   وهى  قصة    ،الجنسيوخطيرة  موجة    النبيوفى  نشهد  السالم  عليه  موسى 
كذلك انتشار الدجل والسحر والخرافة فعالجها  وكيف تصدى لها ،و   السياسيالطغيان  

مجتمعه الفساد    فيشعيب عليه السالم فقد تفشى    النبيالنبي موسى عليه السالم ، أما  
التجارة وتعامل معها كقضية اقتصادية وتمكن من حلها ، وفى قصة   فيوالغش   المالي
مثل    النبي االجتماعية  الظواهر  بعض  تسود  فكانت  السالم  عليه  الحسد  يوسف 

اإلخوة   بين  المسئولين   في واالختالف  وفساد  الرؤية  تعبير  ،وكذلك  الواحد  البيت 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
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التركيز على إيجاد طرق جديدة   يحتاج إلى من قطاعات أخرى، كما أنه    أي حالًيا عن  

المدى   على  المشاكل  فإنلحل  بالغ    الطويل،  أمر  األجل  قصيرة  االحتياجات  تلبية 
ألن تلبية االحتياجات ليست مستمرة   يستمر، وذلك وهذا العمل ال يمكن أن    األهمية، 

 ( .Michael, 2011) يقة الطر كل يوم وبنفس 

 :االجتماعييعالجها االبتكار   التيالمشكالت االجتماعية  ثانياا:

يعد   لم  حد  إلى  وغامضة  معقدة  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  أصبحت 
حل    في  االجتماعيدور االبتكار    يأتيالتخطيط التقليدي قادر على التعامل معها وهنا  

دور القضايا الكبرى   ويأتيالمشكالت حسب طبيعتها ونوعها وانتشارها وحجم تأثيرها  
 المتاحة.ليها وحلها حسب اإلمكانات  المشتركة المجتمعية ومن خالل تسليط النظر ع

 : تخمسة اتجاهايعالج   االجتماعيأنه االبتكار  (2015ويرى )هواري، 

 اتجاه الفقر والصحة.  •

 تأثيرات العولمة(. –العادلة   )التجارةاتجاه السلع والخدمات األخالقية، مثل   •

 الرقمي(.  )المجتمعمثل  الجديد،اتجاهات المجتمع  •

 . الطاقة(  –تغير المناخ  – )المياه البيئية، مثلاالتجاهات   •

 الشيخوخة(.  – )الهجرةمثل  الديموغرافية،االتجاهات   •

تواجه دول    التي ويؤكد الباحث هنا بأن تلك االتجاهات تعد ضمن التحديات  
( حسب الخطة  European Commission  ,2013)فياالتحاد األوروبي كما ورد  

وضعوها لمواجهة مشكالتهم ،فليس بالضرورة أن   التي  ياألوروباالستراتيجية لالتحاد  
 ، العربي العالم    فينفسها    هي  األوروبييواجهها االتحاد    التيتتطابق تلك المشكالت  
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يكون  االتجاه  ،بل  فقط  االتجاهات  تلك  يعالج  االجتماعي  االبتكار  أن  ويقرر  كنص 
االجتماعية   المشكالت  معالجة  أولوية  سبيل   أييواجهها    التيحسب  فعلى  مجتمع، 

األولوية   قارنا  لو  الف  هيلوجدناها    األوربياالتحاد    في المثال  والصح اتجاه  كما  قر  ة 
اليوم لو فرضنا أنه تم وضع خطط استراتيجية لالبتكار    العربيالعالم    فيلكن    ،سبق 

كاتجاه معالج ؛لكانت األولوية التجاه الحروب والثورات والنزاعات السياسية   االجتماعي
الباحث أنه يجب عدم التسرع فى تثبيت قالب معين  واالقتصادية ، فمن وجهة نظر 

االبتكار   على   ماعي االجتالتجاه  الباحثين  بعض  يعتمد  ،وإنما  المعالجة  حيث  من 
  باقي وينقلها كنص ،وهذه األولويات ال يمكن تعميمها على    األوروبيأولويات االتحاد  

 المجتمعات غير األوربية . 

 والسنة:من الكتاب   االجتماعي: محفزات االبتكار  ثاا ثال
التأمل   مسارات  أن  نجد  الكريم  في حيث  والتفكير   هي   القرآن  والعظة    ، للعبرة 

الكريم    ففي القرآن  أمر   التيقصص  نجد  السابقة  األقوام  عن    في   مشتركاً   اً تتحدث 
له القضية   شريك  ال  وحده  هللا  عبادة  المعالجات    ،وهى   تختلف  القضايا    فيولكن 

األساسية   كل مجتمع ،فكانت مهمة األنبياء  وتتمايز حسب  إال   ، التوحيد  هياألخرى 
لوط   النبي  قصة  فمثاًل  متمايزة,  اجتماعية  لمشكالت  اجتماعية  بمعالجات  يرتبط  أنه 
عليه السالم ،حيث كان يدعو إلى مسألة التوحيد إال أنه عالج قضية اجتماعية شائكة 

الشذوذ   وهى  قصة    ،الجنسيوخطيرة  موجة    النبيوفى  نشهد  السالم  عليه  موسى 
كذلك انتشار الدجل والسحر والخرافة فعالجها  وكيف تصدى لها ،و   السياسيالطغيان  

مجتمعه الفساد    فيشعيب عليه السالم فقد تفشى    النبيالنبي موسى عليه السالم ، أما  
التجارة وتعامل معها كقضية اقتصادية وتمكن من حلها ، وفى قصة   فيوالغش   المالي
مثل    النبي االجتماعية  الظواهر  بعض  تسود  فكانت  السالم  عليه  الحسد  يوسف 

اإلخوة   بين  المسئولين   في واالختالف  وفساد  الرؤية  تعبير  ،وكذلك  الواحد  البيت 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

الجتماعية أهمية  يعد أكثر قطاعات االبتكارات ا  الربحيكما أن القطاع غير  
التركيز على إيجاد طرق جديدة   يحتاج إلى من قطاعات أخرى، كما أنه    أي حالًيا عن  

المدى   على  المشاكل  فإنلحل  بالغ    الطويل،  أمر  األجل  قصيرة  االحتياجات  تلبية 
ألن تلبية االحتياجات ليست مستمرة   يستمر، وذلك وهذا العمل ال يمكن أن    األهمية، 

 ( .Michael, 2011) يقة الطر كل يوم وبنفس 

 :االجتماعييعالجها االبتكار   التيالمشكالت االجتماعية  ثانياا:

يعد   لم  حد  إلى  وغامضة  معقدة  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  أصبحت 
حل    في  االجتماعيدور االبتكار    يأتيالتخطيط التقليدي قادر على التعامل معها وهنا  

دور القضايا الكبرى   ويأتيالمشكالت حسب طبيعتها ونوعها وانتشارها وحجم تأثيرها  
 المتاحة.ليها وحلها حسب اإلمكانات  المشتركة المجتمعية ومن خالل تسليط النظر ع

 : تخمسة اتجاهايعالج   االجتماعيأنه االبتكار  (2015ويرى )هواري، 

 اتجاه الفقر والصحة.  •

 تأثيرات العولمة(. –العادلة   )التجارةاتجاه السلع والخدمات األخالقية، مثل   •

 الرقمي(.  )المجتمعمثل  الجديد،اتجاهات المجتمع  •

 . الطاقة(  –تغير المناخ  – )المياه البيئية، مثلاالتجاهات   •

 الشيخوخة(.  – )الهجرةمثل  الديموغرافية،االتجاهات   •

تواجه دول    التي ويؤكد الباحث هنا بأن تلك االتجاهات تعد ضمن التحديات  
( حسب الخطة  European Commission  ,2013)فياالتحاد األوروبي كما ورد  

وضعوها لمواجهة مشكالتهم ،فليس بالضرورة أن   التي  ياألوروباالستراتيجية لالتحاد  
 ، العربي العالم    فينفسها    هي  األوروبييواجهها االتحاد    التيتتطابق تلك المشكالت  
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يكون  االتجاه  ،بل  فقط  االتجاهات  تلك  يعالج  االجتماعي  االبتكار  أن  ويقرر  كنص 
االجتماعية   المشكالت  معالجة  أولوية  سبيل   أييواجهها    التيحسب  فعلى  مجتمع، 

األولوية   قارنا  لو  الف  هيلوجدناها    األوربياالتحاد    في المثال  والصح اتجاه  كما  قر  ة 
اليوم لو فرضنا أنه تم وضع خطط استراتيجية لالبتكار    العربيالعالم    فيلكن    ،سبق 

كاتجاه معالج ؛لكانت األولوية التجاه الحروب والثورات والنزاعات السياسية   االجتماعي
الباحث أنه يجب عدم التسرع فى تثبيت قالب معين  واالقتصادية ، فمن وجهة نظر 

االبتكار   على   ماعي االجتالتجاه  الباحثين  بعض  يعتمد  ،وإنما  المعالجة  حيث  من 
  باقي وينقلها كنص ،وهذه األولويات ال يمكن تعميمها على    األوروبيأولويات االتحاد  

 المجتمعات غير األوربية . 

 والسنة:من الكتاب   االجتماعي: محفزات االبتكار  ثاا ثال
التأمل   مسارات  أن  نجد  الكريم  في حيث  والتفكير   هي   القرآن  والعظة    ، للعبرة 

الكريم    ففي القرآن  أمر   التيقصص  نجد  السابقة  األقوام  عن    في   مشتركاً   اً تتحدث 
له القضية   شريك  ال  وحده  هللا  عبادة  المعالجات    ،وهى   تختلف  القضايا    فيولكن 

األساسية   كل مجتمع ،فكانت مهمة األنبياء  وتتمايز حسب  إال   ، التوحيد  هياألخرى 
لوط   النبي  قصة  فمثاًل  متمايزة,  اجتماعية  لمشكالت  اجتماعية  بمعالجات  يرتبط  أنه 
عليه السالم ،حيث كان يدعو إلى مسألة التوحيد إال أنه عالج قضية اجتماعية شائكة 

الشذوذ   وهى  قصة    ،الجنسيوخطيرة  موجة    النبيوفى  نشهد  السالم  عليه  موسى 
كذلك انتشار الدجل والسحر والخرافة فعالجها  وكيف تصدى لها ،و   السياسيالطغيان  

مجتمعه الفساد    فيشعيب عليه السالم فقد تفشى    النبيالنبي موسى عليه السالم ، أما  
التجارة وتعامل معها كقضية اقتصادية وتمكن من حلها ، وفى قصة   فيوالغش   المالي
مثل    النبي االجتماعية  الظواهر  بعض  تسود  فكانت  السالم  عليه  الحسد  يوسف 
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التركيز على إيجاد طرق جديدة   يحتاج إلى من قطاعات أخرى، كما أنه    أي حالًيا عن  

المدى   على  المشاكل  فإنلحل  بالغ    الطويل،  أمر  األجل  قصيرة  االحتياجات  تلبية 
ألن تلبية االحتياجات ليست مستمرة   يستمر، وذلك وهذا العمل ال يمكن أن    األهمية، 

 ( .Michael, 2011) يقة الطر كل يوم وبنفس 

 :االجتماعييعالجها االبتكار   التيالمشكالت االجتماعية  ثانياا:

يعد   لم  حد  إلى  وغامضة  معقدة  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  أصبحت 
حل    في  االجتماعيدور االبتكار    يأتيالتخطيط التقليدي قادر على التعامل معها وهنا  

دور القضايا الكبرى   ويأتيالمشكالت حسب طبيعتها ونوعها وانتشارها وحجم تأثيرها  
 المتاحة.ليها وحلها حسب اإلمكانات  المشتركة المجتمعية ومن خالل تسليط النظر ع

 : تخمسة اتجاهايعالج   االجتماعيأنه االبتكار  (2015ويرى )هواري، 

 اتجاه الفقر والصحة.  •

 تأثيرات العولمة(. –العادلة   )التجارةاتجاه السلع والخدمات األخالقية، مثل   •

 الرقمي(.  )المجتمعمثل  الجديد،اتجاهات المجتمع  •

 . الطاقة(  –تغير المناخ  – )المياه البيئية، مثلاالتجاهات   •

 الشيخوخة(.  – )الهجرةمثل  الديموغرافية،االتجاهات   •

تواجه دول    التي ويؤكد الباحث هنا بأن تلك االتجاهات تعد ضمن التحديات  
( حسب الخطة  European Commission  ,2013)فياالتحاد األوروبي كما ورد  

وضعوها لمواجهة مشكالتهم ،فليس بالضرورة أن   التي  ياألوروباالستراتيجية لالتحاد  
 ، العربي العالم    فينفسها    هي  األوروبييواجهها االتحاد    التيتتطابق تلك المشكالت  
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يكون  االتجاه  ،بل  فقط  االتجاهات  تلك  يعالج  االجتماعي  االبتكار  أن  ويقرر  كنص 
االجتماعية   المشكالت  معالجة  أولوية  سبيل   أييواجهها    التيحسب  فعلى  مجتمع، 

األولوية   قارنا  لو  الف  هيلوجدناها    األوربياالتحاد    في المثال  والصح اتجاه  كما  قر  ة 
اليوم لو فرضنا أنه تم وضع خطط استراتيجية لالبتكار    العربيالعالم    فيلكن    ،سبق 

كاتجاه معالج ؛لكانت األولوية التجاه الحروب والثورات والنزاعات السياسية   االجتماعي
الباحث أنه يجب عدم التسرع فى تثبيت قالب معين  واالقتصادية ، فمن وجهة نظر 

االبتكار   على   ماعي االجتالتجاه  الباحثين  بعض  يعتمد  ،وإنما  المعالجة  حيث  من 
  باقي وينقلها كنص ،وهذه األولويات ال يمكن تعميمها على    األوروبيأولويات االتحاد  

 المجتمعات غير األوربية . 

 والسنة:من الكتاب   االجتماعي: محفزات االبتكار  ثاا ثال
التأمل   مسارات  أن  نجد  الكريم  في حيث  والتفكير   هي   القرآن  والعظة    ، للعبرة 

الكريم    ففي القرآن  أمر   التيقصص  نجد  السابقة  األقوام  عن    في   مشتركاً   اً تتحدث 
له القضية   شريك  ال  وحده  هللا  عبادة  المعالجات    ،وهى   تختلف  القضايا    فيولكن 

األساسية   كل مجتمع ،فكانت مهمة األنبياء  وتتمايز حسب  إال   ، التوحيد  هياألخرى 
لوط   النبي  قصة  فمثاًل  متمايزة,  اجتماعية  لمشكالت  اجتماعية  بمعالجات  يرتبط  أنه 
عليه السالم ،حيث كان يدعو إلى مسألة التوحيد إال أنه عالج قضية اجتماعية شائكة 

الشذوذ   وهى  قصة    ،الجنسيوخطيرة  موجة    النبيوفى  نشهد  السالم  عليه  موسى 
كذلك انتشار الدجل والسحر والخرافة فعالجها  وكيف تصدى لها ،و   السياسيالطغيان  

مجتمعه الفساد    فيشعيب عليه السالم فقد تفشى    النبيالنبي موسى عليه السالم ، أما  
التجارة وتعامل معها كقضية اقتصادية وتمكن من حلها ، وفى قصة   فيوالغش   المالي
مثل    النبي االجتماعية  الظواهر  بعض  تسود  فكانت  السالم  عليه  الحسد  يوسف 

اإلخوة   بين  المسئولين   في واالختالف  وفساد  الرؤية  تعبير  ،وكذلك  الواحد  البيت 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

الجتماعية أهمية  يعد أكثر قطاعات االبتكارات ا  الربحيكما أن القطاع غير  
التركيز على إيجاد طرق جديدة   يحتاج إلى من قطاعات أخرى، كما أنه    أي حالًيا عن  

المدى   على  المشاكل  فإنلحل  بالغ    الطويل،  أمر  األجل  قصيرة  االحتياجات  تلبية 
ألن تلبية االحتياجات ليست مستمرة   يستمر، وذلك وهذا العمل ال يمكن أن    األهمية، 

 ( .Michael, 2011) يقة الطر كل يوم وبنفس 

 :االجتماعييعالجها االبتكار   التيالمشكالت االجتماعية  ثانياا:

يعد   لم  حد  إلى  وغامضة  معقدة  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  أصبحت 
حل    في  االجتماعيدور االبتكار    يأتيالتخطيط التقليدي قادر على التعامل معها وهنا  

دور القضايا الكبرى   ويأتيالمشكالت حسب طبيعتها ونوعها وانتشارها وحجم تأثيرها  
 المتاحة.ليها وحلها حسب اإلمكانات  المشتركة المجتمعية ومن خالل تسليط النظر ع

 : تخمسة اتجاهايعالج   االجتماعيأنه االبتكار  (2015ويرى )هواري، 

 اتجاه الفقر والصحة.  •

 تأثيرات العولمة(. –العادلة   )التجارةاتجاه السلع والخدمات األخالقية، مثل   •

 الرقمي(.  )المجتمعمثل  الجديد،اتجاهات المجتمع  •

 . الطاقة(  –تغير المناخ  – )المياه البيئية، مثلاالتجاهات   •

 الشيخوخة(.  – )الهجرةمثل  الديموغرافية،االتجاهات   •

تواجه دول    التي ويؤكد الباحث هنا بأن تلك االتجاهات تعد ضمن التحديات  
( حسب الخطة  European Commission  ,2013)فياالتحاد األوروبي كما ورد  

وضعوها لمواجهة مشكالتهم ،فليس بالضرورة أن   التي  ياألوروباالستراتيجية لالتحاد  
 ، العربي العالم    فينفسها    هي  األوروبييواجهها االتحاد    التيتتطابق تلك المشكالت  
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يكون  االتجاه  ،بل  فقط  االتجاهات  تلك  يعالج  االجتماعي  االبتكار  أن  ويقرر  كنص 
االجتماعية   المشكالت  معالجة  أولوية  سبيل   أييواجهها    التيحسب  فعلى  مجتمع، 

األولوية   قارنا  لو  الف  هيلوجدناها    األوربياالتحاد    في المثال  والصح اتجاه  كما  قر  ة 
اليوم لو فرضنا أنه تم وضع خطط استراتيجية لالبتكار    العربيالعالم    فيلكن    ،سبق 

كاتجاه معالج ؛لكانت األولوية التجاه الحروب والثورات والنزاعات السياسية   االجتماعي
الباحث أنه يجب عدم التسرع فى تثبيت قالب معين  واالقتصادية ، فمن وجهة نظر 

االبتكار   على   ماعي االجتالتجاه  الباحثين  بعض  يعتمد  ،وإنما  المعالجة  حيث  من 
  باقي وينقلها كنص ،وهذه األولويات ال يمكن تعميمها على    األوروبيأولويات االتحاد  

 المجتمعات غير األوربية . 

 والسنة:من الكتاب   االجتماعي: محفزات االبتكار  ثاا ثال
التأمل   مسارات  أن  نجد  الكريم  في حيث  والتفكير   هي   القرآن  والعظة    ، للعبرة 

الكريم    ففي القرآن  أمر   التيقصص  نجد  السابقة  األقوام  عن    في   مشتركاً   اً تتحدث 
له القضية   شريك  ال  وحده  هللا  عبادة  المعالجات    ،وهى   تختلف  القضايا    فيولكن 

األساسية   كل مجتمع ،فكانت مهمة األنبياء  وتتمايز حسب  إال   ، التوحيد  هياألخرى 
لوط   النبي  قصة  فمثاًل  متمايزة,  اجتماعية  لمشكالت  اجتماعية  بمعالجات  يرتبط  أنه 
عليه السالم ،حيث كان يدعو إلى مسألة التوحيد إال أنه عالج قضية اجتماعية شائكة 

الشذوذ   وهى  قصة    ،الجنسيوخطيرة  موجة    النبيوفى  نشهد  السالم  عليه  موسى 
كذلك انتشار الدجل والسحر والخرافة فعالجها  وكيف تصدى لها ،و   السياسيالطغيان  

مجتمعه الفساد    فيشعيب عليه السالم فقد تفشى    النبيالنبي موسى عليه السالم ، أما  
التجارة وتعامل معها كقضية اقتصادية وتمكن من حلها ، وفى قصة   فيوالغش   المالي
مثل    النبي االجتماعية  الظواهر  بعض  تسود  فكانت  السالم  عليه  الحسد  يوسف 

اإلخوة   بين  المسئولين   في واالختالف  وفساد  الرؤية  تعبير  ،وكذلك  الواحد  البيت 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

الجتماعية أهمية  يعد أكثر قطاعات االبتكارات ا  الربحيكما أن القطاع غير  
التركيز على إيجاد طرق جديدة   يحتاج إلى من قطاعات أخرى، كما أنه    أي حالًيا عن  

المدى   على  المشاكل  فإنلحل  بالغ    الطويل،  أمر  األجل  قصيرة  االحتياجات  تلبية 
ألن تلبية االحتياجات ليست مستمرة   يستمر، وذلك وهذا العمل ال يمكن أن    األهمية، 

 ( .Michael, 2011) يقة الطر كل يوم وبنفس 

 :االجتماعييعالجها االبتكار   التيالمشكالت االجتماعية  ثانياا:

يعد   لم  حد  إلى  وغامضة  معقدة  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  أصبحت 
حل    في  االجتماعيدور االبتكار    يأتيالتخطيط التقليدي قادر على التعامل معها وهنا  

دور القضايا الكبرى   ويأتيالمشكالت حسب طبيعتها ونوعها وانتشارها وحجم تأثيرها  
 المتاحة.ليها وحلها حسب اإلمكانات  المشتركة المجتمعية ومن خالل تسليط النظر ع

 : تخمسة اتجاهايعالج   االجتماعيأنه االبتكار  (2015ويرى )هواري، 

 اتجاه الفقر والصحة.  •

 تأثيرات العولمة(. –العادلة   )التجارةاتجاه السلع والخدمات األخالقية، مثل   •

 الرقمي(.  )المجتمعمثل  الجديد،اتجاهات المجتمع  •

 . الطاقة(  –تغير المناخ  – )المياه البيئية، مثلاالتجاهات   •

 الشيخوخة(.  – )الهجرةمثل  الديموغرافية،االتجاهات   •

تواجه دول    التي ويؤكد الباحث هنا بأن تلك االتجاهات تعد ضمن التحديات  
( حسب الخطة  European Commission  ,2013)فياالتحاد األوروبي كما ورد  

وضعوها لمواجهة مشكالتهم ،فليس بالضرورة أن   التي  ياألوروباالستراتيجية لالتحاد  
 ، العربي العالم    فينفسها    هي  األوروبييواجهها االتحاد    التيتتطابق تلك المشكالت  
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ِإَذا َبَلَغ    ( َحتَّى85( َفَأْتَبَع َسَبًبا ) 84َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض َوَآَتْيَناُه ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َسَبًبا )
ا َأنْ  ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوًما ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّ  َمْغِرَب الشَّ

ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ  86ُتَعذِ َب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ) ِإَلى َربِ ِه ( َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِ 
ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا ) ( َوَأمَّا َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن  87َفُيَعذِ 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقوْ 89( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا )88َأْمِرَنا ُيْسًرا ) ٍم  ( َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا 91( َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا ) 90َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها ِسْتًرا )

(92 ( َقْواًل  َيْفَقُهوَن  َيَكاُدوَن  اَل  َقْوًما  ُدوِنِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  دَّ السَّ َبْيَن  َبَلَغ  ِإَذا  َحتَّى   )93 )
َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َقاُلوا َيا  

( ا  َسدًّ َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  َتْجَعَل  َأْجَعْل  94َأْن  ِبُقوٍَّة  َفَأِعيُنوِني  َخْيٌر  َربِ ي  ِفيِه  َمكَّنِ ي  َما  َقاَل   )
َدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا  95ًما )َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َردْ  َساَوى َبْيَن الصَّ ( َآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا 

( ِقْطًرا  َعَلْيِه  ُأْفِرْغ  َآُتوِني  َقاَل  َناًرا  َجَعَلُه  ِإَذا  َوَما  96َحتَّى  َيْظَهُروُه  َأْن  اْسَطاُعوا  َفَما   )
َمٌة ِمْن َربِ ي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِ ي َجَعَلُه َدكَّاَء َوَكاَن ( َقاَل َهَذا َرحْ 97اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا )

 َوْعُد َربِ ي َحقًّا[ الكهف. 

أعطيناه ملًكا عظيًما ممكًنا فيه من جميع ما    أي)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض (  
مِ  ،)َوَآَتْيَناُه  والحضارات  الحرب  وآالت  والجنود  التمكين  من  الملوك  َشْيٍء  يؤتى  ُكلِ   ْن 

َسَبًبا ( قال ابن عباس : علًما ، وقال قتادة : منازل األرض معالمها )َفَأْتَبَع َسَبًبا( قال  
والمغرب  المشرق  بين  وطريًقا  منزاًل  مجاهد:  وقال   ، المنزل  السبب  يعنى  عباس  ابن 

ر : ،وقال قتادة: أتبع منازل األرض ومعالمها ، وقال سعيد بن جبير علًما ، وقال مط 
معالم وآثار كانت من قبل ذلك ، ]َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي  

ا ) ( َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه  94اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
([ قال ابن عباس : أجًرا عظيًما  95ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )  َربِ ي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني

، يعنى أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مااًل يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وينهم 
(  سًدا ، فقال ذو القرنين بعفه وديانه وصالح وقصد خير )َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه َربِ ي َخْيرٌ 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

يوسف من حلها ، وهكذا يشهد السياق    النبيوالمقربين للسلطة ،وبتوفيق من هللا تمكن  
لنظام    القرآني  األعمى  االتباع  هو  هنا  الشاهد  ،ولكن  لحصرها  مجال  ال  أمثلة  على 
 عواقبه.  فير دون النظ االجتماعياآلباء 

للمتأمل    أيضاً  آخر  مسار  على    في هناك  تحث  والتي  الكريم  القرآن  آيات 
الدائم والنظر والتجديد وعدم الركود والتأمل   الكون ومخلوقات هللا   فيالتفكر والتفكير 

والحق   الهدى  المسل  فيواتباع  يجعل  بحيث  الكون  واحد  هذا  لطريق  يركن  ال    في م 
الكثير من اإلشارات    ،اإلصالح  المسلم لإل  التيفهناك  والتغيير  تحفز  كل   في صالح 

 وما يصلح لمجتمع مسلم قد ال يصلح لمجتمع مسلم آخر وهكذا.   ،مكان وزمان

 والتجديد: تحفز على التفكر  التي ومن تلك اآليات القرآنية 

ُجُنوِبِهمْ  • َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   ََّ� َيْذُكُروَن  َماَواِت  ]الَِّذيَن  السَّ َخْلِق  ِفي  َوَيَتَفكَُّروَن   
 ([ العمران.  191َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر )

َماَواِت َوَما ِفى اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْومٍ  • َر َلُكْم َما ِفى السَّ  ]َوَسخَّ
 ﴾ [ الجاثية . 13َيَتَفكَُّروَن ﴿

ْيَطانِِۚ ِإنَُّه َلُكمْ  •  ]َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفى اأْلَْرِض َحاَلاًل َطيِ ًبا َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى �َِّ 168َعُدوٌّ ُمِبيٌن ﴿  َما اَل َتْعَلُموَن ﴾ِإنََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ

﴾ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل �َُّ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنۗا َأَوَلْو 169﴿
 ﴾[  البقرة .170َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن ﴿

اآليات   من  ع  التيوالعديد  والتفكر  تحث  األرض  إعمار  لكن الخلق   في لى   ،
الكهف   سورة  عند  الباحث  االجتماعية    التييقف  المواقف  من  العديد  فيها    في نجد 

قراءتها كل جمعة له حكمة   االجتماع واالقتصاد والسياسة للمتأمل ،ولعل الحث على
الفصل    التيالقرنين    ذيولعل قصة    ،ذلك  في يحاول    التي   هيلها عالقة بموضوع 

( ِإنَّا  83الباحث التأمل فيها  :]َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا )
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ِإَذا َبَلَغ    ( َحتَّى85( َفَأْتَبَع َسَبًبا ) 84َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض َوَآَتْيَناُه ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َسَبًبا )
ا َأنْ  ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوًما ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّ  َمْغِرَب الشَّ

ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ  86ُتَعذِ َب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ) ِإَلى َربِ ِه ( َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِ 
ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا ) ( َوَأمَّا َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن  87َفُيَعذِ 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقوْ 89( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا )88َأْمِرَنا ُيْسًرا ) ٍم  ( َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا 91( َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا ) 90َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها ِسْتًرا )

(92 ( َقْواًل  َيْفَقُهوَن  َيَكاُدوَن  اَل  َقْوًما  ُدوِنِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  دَّ السَّ َبْيَن  َبَلَغ  ِإَذا  َحتَّى   )93 )
َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َقاُلوا َيا  

( ا  َسدًّ َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  َتْجَعَل  َأْجَعْل  94َأْن  ِبُقوٍَّة  َفَأِعيُنوِني  َخْيٌر  َربِ ي  ِفيِه  َمكَّنِ ي  َما  َقاَل   )
َدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا  95ًما )َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َردْ  َساَوى َبْيَن الصَّ ( َآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا 

( ِقْطًرا  َعَلْيِه  ُأْفِرْغ  َآُتوِني  َقاَل  َناًرا  َجَعَلُه  ِإَذا  َوَما  96َحتَّى  َيْظَهُروُه  َأْن  اْسَطاُعوا  َفَما   )
َمٌة ِمْن َربِ ي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِ ي َجَعَلُه َدكَّاَء َوَكاَن ( َقاَل َهَذا َرحْ 97اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا )

 َوْعُد َربِ ي َحقًّا[ الكهف. 

أعطيناه ملًكا عظيًما ممكًنا فيه من جميع ما    أي)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض (  
مِ  ،)َوَآَتْيَناُه  والحضارات  الحرب  وآالت  والجنود  التمكين  من  الملوك  َشْيٍء  يؤتى  ُكلِ   ْن 

َسَبًبا ( قال ابن عباس : علًما ، وقال قتادة : منازل األرض معالمها )َفَأْتَبَع َسَبًبا( قال  
والمغرب  المشرق  بين  وطريًقا  منزاًل  مجاهد:  وقال   ، المنزل  السبب  يعنى  عباس  ابن 

ر : ،وقال قتادة: أتبع منازل األرض ومعالمها ، وقال سعيد بن جبير علًما ، وقال مط 
معالم وآثار كانت من قبل ذلك ، ]َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي  

ا ) ( َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه  94اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
([ قال ابن عباس : أجًرا عظيًما  95ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )  َربِ ي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني

، يعنى أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مااًل يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وينهم 
(  سًدا ، فقال ذو القرنين بعفه وديانه وصالح وقصد خير )َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه َربِ ي َخْيرٌ 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

يوسف من حلها ، وهكذا يشهد السياق    النبيوالمقربين للسلطة ،وبتوفيق من هللا تمكن  
لنظام    القرآني  األعمى  االتباع  هو  هنا  الشاهد  ،ولكن  لحصرها  مجال  ال  أمثلة  على 
 عواقبه.  فير دون النظ االجتماعياآلباء 

للمتأمل    أيضاً  آخر  مسار  على    في هناك  تحث  والتي  الكريم  القرآن  آيات 
الدائم والنظر والتجديد وعدم الركود والتأمل   الكون ومخلوقات هللا   فيالتفكر والتفكير 

والحق   الهدى  المسل  فيواتباع  يجعل  بحيث  الكون  واحد  هذا  لطريق  يركن  ال    في م 
الكثير من اإلشارات    ،اإلصالح  المسلم لإل  التيفهناك  والتغيير  تحفز  كل   في صالح 

 وما يصلح لمجتمع مسلم قد ال يصلح لمجتمع مسلم آخر وهكذا.   ،مكان وزمان

 والتجديد: تحفز على التفكر  التي ومن تلك اآليات القرآنية 

ُجُنوِبِهمْ  • َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   ََّ� َيْذُكُروَن  َماَواِت  ]الَِّذيَن  السَّ َخْلِق  ِفي  َوَيَتَفكَُّروَن   
 ([ العمران.  191َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر )

َماَواِت َوَما ِفى اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْومٍ  • َر َلُكْم َما ِفى السَّ  ]َوَسخَّ
 ﴾ [ الجاثية . 13َيَتَفكَُّروَن ﴿

ْيَطانِِۚ ِإنَُّه َلُكمْ  •  ]َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفى اأْلَْرِض َحاَلاًل َطيِ ًبا َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى �َِّ 168َعُدوٌّ ُمِبيٌن ﴿  َما اَل َتْعَلُموَن ﴾ِإنََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ

﴾ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل �َُّ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنۗا َأَوَلْو 169﴿
 ﴾[  البقرة .170َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن ﴿

اآليات   من  ع  التيوالعديد  والتفكر  تحث  األرض  إعمار  لكن الخلق   في لى   ،
الكهف   سورة  عند  الباحث  االجتماعية    التييقف  المواقف  من  العديد  فيها    في نجد 

قراءتها كل جمعة له حكمة   االجتماع واالقتصاد والسياسة للمتأمل ،ولعل الحث على
الفصل    التيالقرنين    ذيولعل قصة    ،ذلك  في يحاول    التي   هيلها عالقة بموضوع 

( ِإنَّا  83الباحث التأمل فيها  :]َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا )
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ِإَذا َبَلَغ    ( َحتَّى85( َفَأْتَبَع َسَبًبا ) 84َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض َوَآَتْيَناُه ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َسَبًبا )
ا َأنْ  ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوًما ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّ  َمْغِرَب الشَّ

ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ  86ُتَعذِ َب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ) ِإَلى َربِ ِه ( َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِ 
ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا ) ( َوَأمَّا َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن  87َفُيَعذِ 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقوْ 89( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا )88َأْمِرَنا ُيْسًرا ) ٍم  ( َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا 91( َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا ) 90َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها ِسْتًرا )

(92 ( َقْواًل  َيْفَقُهوَن  َيَكاُدوَن  اَل  َقْوًما  ُدوِنِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  دَّ السَّ َبْيَن  َبَلَغ  ِإَذا  َحتَّى   )93 )
َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َقاُلوا َيا  

( ا  َسدًّ َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  َتْجَعَل  َأْجَعْل  94َأْن  ِبُقوٍَّة  َفَأِعيُنوِني  َخْيٌر  َربِ ي  ِفيِه  َمكَّنِ ي  َما  َقاَل   )
َدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا  95ًما )َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َردْ  َساَوى َبْيَن الصَّ ( َآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا 

( ِقْطًرا  َعَلْيِه  ُأْفِرْغ  َآُتوِني  َقاَل  َناًرا  َجَعَلُه  ِإَذا  َوَما  96َحتَّى  َيْظَهُروُه  َأْن  اْسَطاُعوا  َفَما   )
َمٌة ِمْن َربِ ي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِ ي َجَعَلُه َدكَّاَء َوَكاَن ( َقاَل َهَذا َرحْ 97اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا )

 َوْعُد َربِ ي َحقًّا[ الكهف. 

أعطيناه ملًكا عظيًما ممكًنا فيه من جميع ما    أي)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض (  
مِ  ،)َوَآَتْيَناُه  والحضارات  الحرب  وآالت  والجنود  التمكين  من  الملوك  َشْيٍء  يؤتى  ُكلِ   ْن 

َسَبًبا ( قال ابن عباس : علًما ، وقال قتادة : منازل األرض معالمها )َفَأْتَبَع َسَبًبا( قال  
والمغرب  المشرق  بين  وطريًقا  منزاًل  مجاهد:  وقال   ، المنزل  السبب  يعنى  عباس  ابن 

ر : ،وقال قتادة: أتبع منازل األرض ومعالمها ، وقال سعيد بن جبير علًما ، وقال مط 
معالم وآثار كانت من قبل ذلك ، ]َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي  

ا ) ( َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه  94اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
([ قال ابن عباس : أجًرا عظيًما  95ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )  َربِ ي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني

، يعنى أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مااًل يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وينهم 
(  سًدا ، فقال ذو القرنين بعفه وديانه وصالح وقصد خير )َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه َربِ ي َخْيرٌ 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

يوسف من حلها ، وهكذا يشهد السياق    النبيوالمقربين للسلطة ،وبتوفيق من هللا تمكن  
لنظام    القرآني  األعمى  االتباع  هو  هنا  الشاهد  ،ولكن  لحصرها  مجال  ال  أمثلة  على 
 عواقبه.  فير دون النظ االجتماعياآلباء 

للمتأمل    أيضاً  آخر  مسار  على    في هناك  تحث  والتي  الكريم  القرآن  آيات 
الدائم والنظر والتجديد وعدم الركود والتأمل   الكون ومخلوقات هللا   فيالتفكر والتفكير 

والحق   الهدى  المسل  فيواتباع  يجعل  بحيث  الكون  واحد  هذا  لطريق  يركن  ال    في م 
الكثير من اإلشارات    ،اإلصالح  المسلم لإل  التيفهناك  والتغيير  تحفز  كل   في صالح 

 وما يصلح لمجتمع مسلم قد ال يصلح لمجتمع مسلم آخر وهكذا.   ،مكان وزمان

 والتجديد: تحفز على التفكر  التي ومن تلك اآليات القرآنية 

ُجُنوِبِهمْ  • َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   ََّ� َيْذُكُروَن  َماَواِت  ]الَِّذيَن  السَّ َخْلِق  ِفي  َوَيَتَفكَُّروَن   
 ([ العمران.  191َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر )

َماَواِت َوَما ِفى اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْومٍ  • َر َلُكْم َما ِفى السَّ  ]َوَسخَّ
 ﴾ [ الجاثية . 13َيَتَفكَُّروَن ﴿

ْيَطانِِۚ ِإنَُّه َلُكمْ  •  ]َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفى اأْلَْرِض َحاَلاًل َطيِ ًبا َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى �َِّ 168َعُدوٌّ ُمِبيٌن ﴿  َما اَل َتْعَلُموَن ﴾ِإنََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ

﴾ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل �َُّ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنۗا َأَوَلْو 169﴿
 ﴾[  البقرة .170َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن ﴿

اآليات   من  ع  التيوالعديد  والتفكر  تحث  األرض  إعمار  لكن الخلق   في لى   ،
الكهف   سورة  عند  الباحث  االجتماعية    التييقف  المواقف  من  العديد  فيها    في نجد 

قراءتها كل جمعة له حكمة   االجتماع واالقتصاد والسياسة للمتأمل ،ولعل الحث على
الفصل    التيالقرنين    ذيولعل قصة    ،ذلك  في يحاول    التي   هيلها عالقة بموضوع 

( ِإنَّا  83الباحث التأمل فيها  :]َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا )

75

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ِإَذا َبَلَغ    ( َحتَّى85( َفَأْتَبَع َسَبًبا ) 84َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض َوَآَتْيَناُه ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َسَبًبا )
ا َأنْ  ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوًما ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّ  َمْغِرَب الشَّ

ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ  86ُتَعذِ َب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ) ِإَلى َربِ ِه ( َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِ 
ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا ) ( َوَأمَّا َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن  87َفُيَعذِ 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقوْ 89( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا )88َأْمِرَنا ُيْسًرا ) ٍم  ( َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا 91( َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا ) 90َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها ِسْتًرا )

(92 ( َقْواًل  َيْفَقُهوَن  َيَكاُدوَن  اَل  َقْوًما  ُدوِنِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  دَّ السَّ َبْيَن  َبَلَغ  ِإَذا  َحتَّى   )93 )
َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َقاُلوا َيا  

( ا  َسدًّ َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  َتْجَعَل  َأْجَعْل  94َأْن  ِبُقوٍَّة  َفَأِعيُنوِني  َخْيٌر  َربِ ي  ِفيِه  َمكَّنِ ي  َما  َقاَل   )
َدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا  95ًما )َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َردْ  َساَوى َبْيَن الصَّ ( َآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا 

( ِقْطًرا  َعَلْيِه  ُأْفِرْغ  َآُتوِني  َقاَل  َناًرا  َجَعَلُه  ِإَذا  َوَما  96َحتَّى  َيْظَهُروُه  َأْن  اْسَطاُعوا  َفَما   )
َمٌة ِمْن َربِ ي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِ ي َجَعَلُه َدكَّاَء َوَكاَن ( َقاَل َهَذا َرحْ 97اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا )

 َوْعُد َربِ ي َحقًّا[ الكهف. 

أعطيناه ملًكا عظيًما ممكًنا فيه من جميع ما    أي)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض (  
مِ  ،)َوَآَتْيَناُه  والحضارات  الحرب  وآالت  والجنود  التمكين  من  الملوك  َشْيٍء  يؤتى  ُكلِ   ْن 

َسَبًبا ( قال ابن عباس : علًما ، وقال قتادة : منازل األرض معالمها )َفَأْتَبَع َسَبًبا( قال  
والمغرب  المشرق  بين  وطريًقا  منزاًل  مجاهد:  وقال   ، المنزل  السبب  يعنى  عباس  ابن 

ر : ،وقال قتادة: أتبع منازل األرض ومعالمها ، وقال سعيد بن جبير علًما ، وقال مط 
معالم وآثار كانت من قبل ذلك ، ]َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي  

ا ) ( َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه  94اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
([ قال ابن عباس : أجًرا عظيًما  95ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )  َربِ ي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني

، يعنى أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مااًل يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وينهم 
(  سًدا ، فقال ذو القرنين بعفه وديانه وصالح وقصد خير )َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه َربِ ي َخْيرٌ 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

يوسف من حلها ، وهكذا يشهد السياق    النبيوالمقربين للسلطة ،وبتوفيق من هللا تمكن  
لنظام    القرآني  األعمى  االتباع  هو  هنا  الشاهد  ،ولكن  لحصرها  مجال  ال  أمثلة  على 
 عواقبه.  فير دون النظ االجتماعياآلباء 

للمتأمل    أيضاً  آخر  مسار  على    في هناك  تحث  والتي  الكريم  القرآن  آيات 
الدائم والنظر والتجديد وعدم الركود والتأمل   الكون ومخلوقات هللا   فيالتفكر والتفكير 

والحق   الهدى  المسل  فيواتباع  يجعل  بحيث  الكون  واحد  هذا  لطريق  يركن  ال    في م 
الكثير من اإلشارات    ،اإلصالح  المسلم لإل  التيفهناك  والتغيير  تحفز  كل   في صالح 

 وما يصلح لمجتمع مسلم قد ال يصلح لمجتمع مسلم آخر وهكذا.   ،مكان وزمان

 والتجديد: تحفز على التفكر  التي ومن تلك اآليات القرآنية 

ُجُنوِبِهمْ  • َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   ََّ� َيْذُكُروَن  َماَواِت  ]الَِّذيَن  السَّ َخْلِق  ِفي  َوَيَتَفكَُّروَن   
 ([ العمران.  191َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر )

َماَواِت َوَما ِفى اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْومٍ  • َر َلُكْم َما ِفى السَّ  ]َوَسخَّ
 ﴾ [ الجاثية . 13َيَتَفكَُّروَن ﴿

ْيَطانِِۚ ِإنَُّه َلُكمْ  •  ]َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفى اأْلَْرِض َحاَلاًل َطيِ ًبا َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى �َِّ 168َعُدوٌّ ُمِبيٌن ﴿  َما اَل َتْعَلُموَن ﴾ِإنََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ

﴾ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل �َُّ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنۗا َأَوَلْو 169﴿
 ﴾[  البقرة .170َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن ﴿

اآليات   من  ع  التيوالعديد  والتفكر  تحث  األرض  إعمار  لكن الخلق   في لى   ،
الكهف   سورة  عند  الباحث  االجتماعية    التييقف  المواقف  من  العديد  فيها    في نجد 

قراءتها كل جمعة له حكمة   االجتماع واالقتصاد والسياسة للمتأمل ،ولعل الحث على
الفصل    التيالقرنين    ذيولعل قصة    ،ذلك  في يحاول    التي   هيلها عالقة بموضوع 

( ِإنَّا  83الباحث التأمل فيها  :]َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا )

75

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ِإَذا َبَلَغ    ( َحتَّى85( َفَأْتَبَع َسَبًبا ) 84َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض َوَآَتْيَناُه ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َسَبًبا )
ا َأنْ  ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوًما ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّ  َمْغِرَب الشَّ

ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ  86ُتَعذِ َب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ) ِإَلى َربِ ِه ( َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِ 
ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا ) ( َوَأمَّا َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن  87َفُيَعذِ 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقوْ 89( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا )88َأْمِرَنا ُيْسًرا ) ٍم  ( َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا 91( َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا ) 90َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها ِسْتًرا )

(92 ( َقْواًل  َيْفَقُهوَن  َيَكاُدوَن  اَل  َقْوًما  ُدوِنِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  دَّ السَّ َبْيَن  َبَلَغ  ِإَذا  َحتَّى   )93 )
َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َقاُلوا َيا  

( ا  َسدًّ َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  َتْجَعَل  َأْجَعْل  94َأْن  ِبُقوٍَّة  َفَأِعيُنوِني  َخْيٌر  َربِ ي  ِفيِه  َمكَّنِ ي  َما  َقاَل   )
َدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا  95ًما )َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َردْ  َساَوى َبْيَن الصَّ ( َآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا 

( ِقْطًرا  َعَلْيِه  ُأْفِرْغ  َآُتوِني  َقاَل  َناًرا  َجَعَلُه  ِإَذا  َوَما  96َحتَّى  َيْظَهُروُه  َأْن  اْسَطاُعوا  َفَما   )
َمٌة ِمْن َربِ ي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِ ي َجَعَلُه َدكَّاَء َوَكاَن ( َقاَل َهَذا َرحْ 97اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا )

 َوْعُد َربِ ي َحقًّا[ الكهف. 

أعطيناه ملًكا عظيًما ممكًنا فيه من جميع ما    أي)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض (  
مِ  ،)َوَآَتْيَناُه  والحضارات  الحرب  وآالت  والجنود  التمكين  من  الملوك  َشْيٍء  يؤتى  ُكلِ   ْن 

َسَبًبا ( قال ابن عباس : علًما ، وقال قتادة : منازل األرض معالمها )َفَأْتَبَع َسَبًبا( قال  
والمغرب  المشرق  بين  وطريًقا  منزاًل  مجاهد:  وقال   ، المنزل  السبب  يعنى  عباس  ابن 

ر : ،وقال قتادة: أتبع منازل األرض ومعالمها ، وقال سعيد بن جبير علًما ، وقال مط 
معالم وآثار كانت من قبل ذلك ، ]َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي  

ا ) ( َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه  94اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
([ قال ابن عباس : أجًرا عظيًما  95ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )  َربِ ي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني

، يعنى أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مااًل يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وينهم 
(  سًدا ، فقال ذو القرنين بعفه وديانه وصالح وقصد خير )َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه َربِ ي َخْيرٌ 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

يوسف من حلها ، وهكذا يشهد السياق    النبيوالمقربين للسلطة ،وبتوفيق من هللا تمكن  
لنظام    القرآني  األعمى  االتباع  هو  هنا  الشاهد  ،ولكن  لحصرها  مجال  ال  أمثلة  على 
 عواقبه.  فير دون النظ االجتماعياآلباء 

للمتأمل    أيضاً  آخر  مسار  على    في هناك  تحث  والتي  الكريم  القرآن  آيات 
الدائم والنظر والتجديد وعدم الركود والتأمل   الكون ومخلوقات هللا   فيالتفكر والتفكير 

والحق   الهدى  المسل  فيواتباع  يجعل  بحيث  الكون  واحد  هذا  لطريق  يركن  ال    في م 
الكثير من اإلشارات    ،اإلصالح  المسلم لإل  التيفهناك  والتغيير  تحفز  كل   في صالح 

 وما يصلح لمجتمع مسلم قد ال يصلح لمجتمع مسلم آخر وهكذا.   ،مكان وزمان

 والتجديد: تحفز على التفكر  التي ومن تلك اآليات القرآنية 

ُجُنوِبِهمْ  • َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   ََّ� َيْذُكُروَن  َماَواِت  ]الَِّذيَن  السَّ َخْلِق  ِفي  َوَيَتَفكَُّروَن   
 ([ العمران.  191َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر )

َماَواِت َوَما ِفى اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْومٍ  • َر َلُكْم َما ِفى السَّ  ]َوَسخَّ
 ﴾ [ الجاثية . 13َيَتَفكَُّروَن ﴿

ْيَطانِِۚ ِإنَُّه َلُكمْ  •  ]َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفى اأْلَْرِض َحاَلاًل َطيِ ًبا َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى �َِّ 168َعُدوٌّ ُمِبيٌن ﴿  َما اَل َتْعَلُموَن ﴾ِإنََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ

﴾ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل �َُّ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنۗا َأَوَلْو 169﴿
 ﴾[  البقرة .170َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن ﴿

اآليات   من  ع  التيوالعديد  والتفكر  تحث  األرض  إعمار  لكن الخلق   في لى   ،
الكهف   سورة  عند  الباحث  االجتماعية    التييقف  المواقف  من  العديد  فيها    في نجد 

قراءتها كل جمعة له حكمة   االجتماع واالقتصاد والسياسة للمتأمل ،ولعل الحث على
الفصل    التيالقرنين    ذيولعل قصة    ،ذلك  في يحاول    التي   هيلها عالقة بموضوع 

( ِإنَّا  83الباحث التأمل فيها  :]َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا )
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ِإَذا َبَلَغ    ( َحتَّى85( َفَأْتَبَع َسَبًبا ) 84َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض َوَآَتْيَناُه ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َسَبًبا )
ا َأنْ  ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوًما ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّ  َمْغِرَب الشَّ

ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ  86ُتَعذِ َب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ) ِإَلى َربِ ِه ( َقاَل َأمَّا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِ 
ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا ) ( َوَأمَّا َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن  87َفُيَعذِ 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقوْ 89( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا )88َأْمِرَنا ُيْسًرا ) ٍم  ( َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
( ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا 91( َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا ) 90َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها ِسْتًرا )

(92 ( َقْواًل  َيْفَقُهوَن  َيَكاُدوَن  اَل  َقْوًما  ُدوِنِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  دَّ السَّ َبْيَن  َبَلَغ  ِإَذا  َحتَّى   )93 )
َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َقاُلوا َيا  

( ا  َسدًّ َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  َتْجَعَل  َأْجَعْل  94َأْن  ِبُقوٍَّة  َفَأِعيُنوِني  َخْيٌر  َربِ ي  ِفيِه  َمكَّنِ ي  َما  َقاَل   )
َدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا  95ًما )َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َردْ  َساَوى َبْيَن الصَّ ( َآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا 

( ِقْطًرا  َعَلْيِه  ُأْفِرْغ  َآُتوِني  َقاَل  َناًرا  َجَعَلُه  ِإَذا  َوَما  96َحتَّى  َيْظَهُروُه  َأْن  اْسَطاُعوا  َفَما   )
َمٌة ِمْن َربِ ي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِ ي َجَعَلُه َدكَّاَء َوَكاَن ( َقاَل َهَذا َرحْ 97اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا )

 َوْعُد َربِ ي َحقًّا[ الكهف. 

أعطيناه ملًكا عظيًما ممكًنا فيه من جميع ما    أي)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اأْلَْرِض (  
مِ  ،)َوَآَتْيَناُه  والحضارات  الحرب  وآالت  والجنود  التمكين  من  الملوك  َشْيٍء  يؤتى  ُكلِ   ْن 

َسَبًبا ( قال ابن عباس : علًما ، وقال قتادة : منازل األرض معالمها )َفَأْتَبَع َسَبًبا( قال  
والمغرب  المشرق  بين  وطريًقا  منزاًل  مجاهد:  وقال   ، المنزل  السبب  يعنى  عباس  ابن 

ر : ،وقال قتادة: أتبع منازل األرض ومعالمها ، وقال سعيد بن جبير علًما ، وقال مط 
معالم وآثار كانت من قبل ذلك ، ]َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي  

ا ) ( َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه  94اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
([ قال ابن عباس : أجًرا عظيًما  95ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما )  َربِ ي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني

، يعنى أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مااًل يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وينهم 
(  سًدا ، فقال ذو القرنين بعفه وديانه وصالح وقصد خير )َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه َربِ ي َخْيرٌ 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

يوسف من حلها ، وهكذا يشهد السياق    النبيوالمقربين للسلطة ،وبتوفيق من هللا تمكن  
لنظام    القرآني  األعمى  االتباع  هو  هنا  الشاهد  ،ولكن  لحصرها  مجال  ال  أمثلة  على 
 عواقبه.  فير دون النظ االجتماعياآلباء 

للمتأمل    أيضاً  آخر  مسار  على    في هناك  تحث  والتي  الكريم  القرآن  آيات 
الدائم والنظر والتجديد وعدم الركود والتأمل   الكون ومخلوقات هللا   فيالتفكر والتفكير 

والحق   الهدى  المسل  فيواتباع  يجعل  بحيث  الكون  واحد  هذا  لطريق  يركن  ال    في م 
الكثير من اإلشارات    ،اإلصالح  المسلم لإل  التيفهناك  والتغيير  تحفز  كل   في صالح 

 وما يصلح لمجتمع مسلم قد ال يصلح لمجتمع مسلم آخر وهكذا.   ،مكان وزمان

 والتجديد: تحفز على التفكر  التي ومن تلك اآليات القرآنية 

ُجُنوِبِهمْ  • َوَعَلى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   ََّ� َيْذُكُروَن  َماَواِت  ]الَِّذيَن  السَّ َخْلِق  ِفي  َوَيَتَفكَُّروَن   
 ([ العمران.  191َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر )

َماَواِت َوَما ِفى اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْومٍ  • َر َلُكْم َما ِفى السَّ  ]َوَسخَّ
 ﴾ [ الجاثية . 13َيَتَفكَُّروَن ﴿

ْيَطانِِۚ ِإنَُّه َلُكمْ  •  ]َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفى اأْلَْرِض َحاَلاًل َطيِ ًبا َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى �َِّ 168َعُدوٌّ ُمِبيٌن ﴿  َما اَل َتْعَلُموَن ﴾ِإنََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ

﴾ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل �َُّ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنۗا َأَوَلْو 169﴿
 ﴾[  البقرة .170َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن ﴿

اآليات   من  ع  التيوالعديد  والتفكر  تحث  األرض  إعمار  لكن الخلق   في لى   ،
الكهف   سورة  عند  الباحث  االجتماعية    التييقف  المواقف  من  العديد  فيها    في نجد 

قراءتها كل جمعة له حكمة   االجتماع واالقتصاد والسياسة للمتأمل ،ولعل الحث على
الفصل    التيالقرنين    ذيولعل قصة    ،ذلك  في يحاول    التي   هيلها عالقة بموضوع 

( ِإنَّا  83الباحث التأمل فيها  :]َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا )
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التردد   • قد ال    الفكرة،تطبيق    فيعدم  األفكار  بل فكثير من  إهمالها  بسبب  تطبق 
طرحها  البشرية  وعدم  الطاقات  يملكون  القوم  فهؤالء  فلما ،  ذو   والمادية،  حثهم 

قد قدم لهم حاًل جذرًيا للمشكلة بإتقان حتى   عملًيا، فذلك القرنين على تطبيق ذلك  
 ْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا(.   قال سبحانه )َفَما اْسَطاُعوا َأْن يَ 

  ]َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ 
مَ 78﴿ ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَنا  َوُكالًّ  ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ ُيَسبِ ْحَن ﴾  اْلِجَباَل  َداُووَد  َع 

 ﴾[األنبياء . 79َوالطَّْيَر َوُكنَّا َفاِعِليَن ﴿

َوِعْلًما(   ُحْكًما  آَتْيَنا  والعلم   أي)َوُكالًّ  الحكمة  أعطيناه  وسليمان  داود  من  كاًل 
الواسع مع النبوة ، قال المفسرون تخاصم إلى داود رجالن دخلت غنم أحدهما على 

، فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ،  شيءزرع اآلخر بالليل فأفسدته فلم يتبق منه  
خل عليه وقال : فخرج الرجالن على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه ، فد 

صاحب   يأخذ  ،قال  هو  وما  قال  بالجميع  أرفق  كان  هذا  بغير  حكمت  لو  هللا  يانبي 
الغنم  الزرع  صاحب  ،ويأخذ  كان  كما  زرعها  يعود  حتى  ويبذرها  فيصلحها  األرض 
وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها ، فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها واألرض إلى  

 (.1426قت يابني وقضى بينهما بذلك )الصابوني ، ربها ، فقال له داود وف

أحياًنا فى عملية اختيار الحلول الهامة للمشكالت فأنه قد يتضرر طرف من 
كلها   البدائل  تكون  عندما  أخرى  وبعبارة   ، صحيح  الحل  يبقى  ولكن   ، األطراف 

يل صحيحة علينا اختيار البديل األفضل ، وهذا ما فعله نبى هللا داود عندما وجد بد 
أفضل ، مع أن كال البديلين أو الحكمين صحيح ، لكن هناك حكم أصح وأفضل ،  

للموظف أو أحد    ينبغي أيًضا من جانب آخر يجب مراعاة المصلحة العامة ، حيث  
العاملين أال يتردد بطرح الحل حتى لو كان أقل مكانة وعلم ومنصب  ، فلم يتردد نبي 

لذى هو حاكم ونبى مرسل وأعلى مكانة منه ،  هللا سليمان بقول الحل بعد حكم أبوه ا

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

من الذى تجمعون ، كما قال    ليهللا إياه من الملك والتمكين خير    أعطانيأن الذى    أي
، وهكذا 36سليمان عليه السالم ) أتمدونن بمال فما آتانى هللا خير مما آتاكم ( النمل  

ولكن   تبذلونه  مما  خير  فيه  أنا  الذى  إن  القرنين  ذو  بعملكم   أيبقوة    ساعدونيقال 
 ( .2011وآالت البناء ) ابن كثير ، 

 القرنين:  ذيتأمالت اجتماعية مع قصة 
إال أنه يتبع السبب   ،جميع األسباب  أوتيبالرغم من أنه  القرنين    ذيحيث نجد أن   •

نجاح لعمل أو مشروع أو مؤسسة إال من خالل األخذ   السبب، فالتلو السبب تلو  
الركون   وعدم  األسباب  تلو  فالدنيا باألسباب  ولكل    للعشوائية،  عمل    شيء محل 

  في كان يأخذ باألسباب    وسلم، حيثمسبباته كما كان يفعل نبينا صلى هللا عليه  
 مثال. الهجرة خير   في  وجل، ولنا من هللا عز   جميع تصرفاته رغم أنه مؤيد

يوظف   • والفكر  الفكرة   الذيما    اإلمكانات،االبتكار  سوى  القرنين  ذو  لهم  أضافه 
وقد قدم لهم ذو   الفكرة،يملكون الطاقات البشرية والمال لكن ينقصم    الهندسية، فهم 
 السابقة. للمشكلة رغم محاوالتهم   الجذري القرنين الحل 

وتكامل األدوار، حيث ال يمكن ألى فكرة أو حل ألى لمشكلة إال   الجماعيالعمل   •
بالعمل   القرنين  ذو  يكتفى  فلم   ، منه  كبير  جزء  أو  المجتمع  أفراد  جميع  بتكاتف 
المجتمع بصب الحديد والنحاس وكما قال لهم  وحده ،بل حث على جمع  أفراد 

لذلك    أعنوني دور،  بال  يتركهم  لم  ذلك  ومع  القوة  يملك  وهو  ألى بقوة  يمكن  ال 
وتوزيع األدوار وإحساس الجميع من   جماعيمؤسسة أو مشروع النجاح دون عمل  

موظفين وغيرهم بالمسئولية ،حتى الجهات والمؤسسات األخرى البد من التكامل 
بالعمل على حل المشكالت االجتماعية ،فال يمكن ألى مؤسسة أن تحل مشكلة  

 كبيرة لوحدها دون تكامل باقى المؤسسات .
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

التردد   • قد ال    الفكرة،تطبيق    فيعدم  األفكار  بل فكثير من  إهمالها  بسبب  تطبق 
طرحها  البشرية  وعدم  الطاقات  يملكون  القوم  فهؤالء  فلما ،  ذو   والمادية،  حثهم 

قد قدم لهم حاًل جذرًيا للمشكلة بإتقان حتى   عملًيا، فذلك القرنين على تطبيق ذلك  
 ْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا(.   قال سبحانه )َفَما اْسَطاُعوا َأْن يَ 

  ]َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ 
مَ 78﴿ ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَنا  َوُكالًّ  ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ ُيَسبِ ْحَن ﴾  اْلِجَباَل  َداُووَد  َع 

 ﴾[األنبياء . 79َوالطَّْيَر َوُكنَّا َفاِعِليَن ﴿

َوِعْلًما(   ُحْكًما  آَتْيَنا  والعلم   أي)َوُكالًّ  الحكمة  أعطيناه  وسليمان  داود  من  كاًل 
الواسع مع النبوة ، قال المفسرون تخاصم إلى داود رجالن دخلت غنم أحدهما على 

، فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ،  شيءزرع اآلخر بالليل فأفسدته فلم يتبق منه  
خل عليه وقال : فخرج الرجالن على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه ، فد 

صاحب   يأخذ  ،قال  هو  وما  قال  بالجميع  أرفق  كان  هذا  بغير  حكمت  لو  هللا  يانبي 
الغنم  الزرع  صاحب  ،ويأخذ  كان  كما  زرعها  يعود  حتى  ويبذرها  فيصلحها  األرض 
وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها ، فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها واألرض إلى  

 (.1426قت يابني وقضى بينهما بذلك )الصابوني ، ربها ، فقال له داود وف

أحياًنا فى عملية اختيار الحلول الهامة للمشكالت فأنه قد يتضرر طرف من 
كلها   البدائل  تكون  عندما  أخرى  وبعبارة   ، صحيح  الحل  يبقى  ولكن   ، األطراف 

يل صحيحة علينا اختيار البديل األفضل ، وهذا ما فعله نبى هللا داود عندما وجد بد 
أفضل ، مع أن كال البديلين أو الحكمين صحيح ، لكن هناك حكم أصح وأفضل ،  

للموظف أو أحد    ينبغي أيًضا من جانب آخر يجب مراعاة المصلحة العامة ، حيث  
العاملين أال يتردد بطرح الحل حتى لو كان أقل مكانة وعلم ومنصب  ، فلم يتردد نبي 

لذى هو حاكم ونبى مرسل وأعلى مكانة منه ،  هللا سليمان بقول الحل بعد حكم أبوه ا

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

من الذى تجمعون ، كما قال    ليهللا إياه من الملك والتمكين خير    أعطانيأن الذى    أي
، وهكذا 36سليمان عليه السالم ) أتمدونن بمال فما آتانى هللا خير مما آتاكم ( النمل  

ولكن   تبذلونه  مما  خير  فيه  أنا  الذى  إن  القرنين  ذو  بعملكم   أيبقوة    ساعدونيقال 
 ( .2011وآالت البناء ) ابن كثير ، 

 القرنين:  ذيتأمالت اجتماعية مع قصة 
إال أنه يتبع السبب   ،جميع األسباب  أوتيبالرغم من أنه  القرنين    ذيحيث نجد أن   •

نجاح لعمل أو مشروع أو مؤسسة إال من خالل األخذ   السبب، فالتلو السبب تلو  
الركون   وعدم  األسباب  تلو  فالدنيا باألسباب  ولكل    للعشوائية،  عمل    شيء محل 

  في كان يأخذ باألسباب    وسلم، حيثمسبباته كما كان يفعل نبينا صلى هللا عليه  
 مثال. الهجرة خير   في  وجل، ولنا من هللا عز   جميع تصرفاته رغم أنه مؤيد

يوظف   • والفكر  الفكرة   الذيما    اإلمكانات،االبتكار  سوى  القرنين  ذو  لهم  أضافه 
وقد قدم لهم ذو   الفكرة،يملكون الطاقات البشرية والمال لكن ينقصم    الهندسية، فهم 
 السابقة. للمشكلة رغم محاوالتهم   الجذري القرنين الحل 

وتكامل األدوار، حيث ال يمكن ألى فكرة أو حل ألى لمشكلة إال   الجماعيالعمل   •
بالعمل   القرنين  ذو  يكتفى  فلم   ، منه  كبير  جزء  أو  المجتمع  أفراد  جميع  بتكاتف 
المجتمع بصب الحديد والنحاس وكما قال لهم  وحده ،بل حث على جمع  أفراد 

لذلك    أعنوني دور،  بال  يتركهم  لم  ذلك  ومع  القوة  يملك  وهو  ألى بقوة  يمكن  ال 
وتوزيع األدوار وإحساس الجميع من   جماعيمؤسسة أو مشروع النجاح دون عمل  

موظفين وغيرهم بالمسئولية ،حتى الجهات والمؤسسات األخرى البد من التكامل 
بالعمل على حل المشكالت االجتماعية ،فال يمكن ألى مؤسسة أن تحل مشكلة  

 كبيرة لوحدها دون تكامل باقى المؤسسات .
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

التردد   • قد ال    الفكرة،تطبيق    فيعدم  األفكار  بل فكثير من  إهمالها  بسبب  تطبق 
طرحها  البشرية  وعدم  الطاقات  يملكون  القوم  فهؤالء  فلما ،  ذو   والمادية،  حثهم 

قد قدم لهم حاًل جذرًيا للمشكلة بإتقان حتى   عملًيا، فذلك القرنين على تطبيق ذلك  
 ْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا(.   قال سبحانه )َفَما اْسَطاُعوا َأْن يَ 

  ]َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ 
مَ 78﴿ ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَنا  َوُكالًّ  ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ ُيَسبِ ْحَن ﴾  اْلِجَباَل  َداُووَد  َع 

 ﴾[األنبياء . 79َوالطَّْيَر َوُكنَّا َفاِعِليَن ﴿

َوِعْلًما(   ُحْكًما  آَتْيَنا  والعلم   أي)َوُكالًّ  الحكمة  أعطيناه  وسليمان  داود  من  كاًل 
الواسع مع النبوة ، قال المفسرون تخاصم إلى داود رجالن دخلت غنم أحدهما على 

، فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ،  شيءزرع اآلخر بالليل فأفسدته فلم يتبق منه  
خل عليه وقال : فخرج الرجالن على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه ، فد 

صاحب   يأخذ  ،قال  هو  وما  قال  بالجميع  أرفق  كان  هذا  بغير  حكمت  لو  هللا  يانبي 
الغنم  الزرع  صاحب  ،ويأخذ  كان  كما  زرعها  يعود  حتى  ويبذرها  فيصلحها  األرض 
وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها ، فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها واألرض إلى  

 (.1426قت يابني وقضى بينهما بذلك )الصابوني ، ربها ، فقال له داود وف

أحياًنا فى عملية اختيار الحلول الهامة للمشكالت فأنه قد يتضرر طرف من 
كلها   البدائل  تكون  عندما  أخرى  وبعبارة   ، صحيح  الحل  يبقى  ولكن   ، األطراف 

يل صحيحة علينا اختيار البديل األفضل ، وهذا ما فعله نبى هللا داود عندما وجد بد 
أفضل ، مع أن كال البديلين أو الحكمين صحيح ، لكن هناك حكم أصح وأفضل ،  

للموظف أو أحد    ينبغي أيًضا من جانب آخر يجب مراعاة المصلحة العامة ، حيث  
العاملين أال يتردد بطرح الحل حتى لو كان أقل مكانة وعلم ومنصب  ، فلم يتردد نبي 

لذى هو حاكم ونبى مرسل وأعلى مكانة منه ،  هللا سليمان بقول الحل بعد حكم أبوه ا

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

من الذى تجمعون ، كما قال    ليهللا إياه من الملك والتمكين خير    أعطانيأن الذى    أي
، وهكذا 36سليمان عليه السالم ) أتمدونن بمال فما آتانى هللا خير مما آتاكم ( النمل  

ولكن   تبذلونه  مما  خير  فيه  أنا  الذى  إن  القرنين  ذو  بعملكم   أيبقوة    ساعدونيقال 
 ( .2011وآالت البناء ) ابن كثير ، 

 القرنين:  ذيتأمالت اجتماعية مع قصة 
إال أنه يتبع السبب   ،جميع األسباب  أوتيبالرغم من أنه  القرنين    ذيحيث نجد أن   •

نجاح لعمل أو مشروع أو مؤسسة إال من خالل األخذ   السبب، فالتلو السبب تلو  
الركون   وعدم  األسباب  تلو  فالدنيا باألسباب  ولكل    للعشوائية،  عمل    شيء محل 

  في كان يأخذ باألسباب    وسلم، حيثمسبباته كما كان يفعل نبينا صلى هللا عليه  
 مثال. الهجرة خير   في  وجل، ولنا من هللا عز   جميع تصرفاته رغم أنه مؤيد

يوظف   • والفكر  الفكرة   الذيما    اإلمكانات،االبتكار  سوى  القرنين  ذو  لهم  أضافه 
وقد قدم لهم ذو   الفكرة،يملكون الطاقات البشرية والمال لكن ينقصم    الهندسية، فهم 
 السابقة. للمشكلة رغم محاوالتهم   الجذري القرنين الحل 

وتكامل األدوار، حيث ال يمكن ألى فكرة أو حل ألى لمشكلة إال   الجماعيالعمل   •
بالعمل   القرنين  ذو  يكتفى  فلم   ، منه  كبير  جزء  أو  المجتمع  أفراد  جميع  بتكاتف 
المجتمع بصب الحديد والنحاس وكما قال لهم  وحده ،بل حث على جمع  أفراد 

لذلك    أعنوني دور،  بال  يتركهم  لم  ذلك  ومع  القوة  يملك  وهو  ألى بقوة  يمكن  ال 
وتوزيع األدوار وإحساس الجميع من   جماعيمؤسسة أو مشروع النجاح دون عمل  

موظفين وغيرهم بالمسئولية ،حتى الجهات والمؤسسات األخرى البد من التكامل 
بالعمل على حل المشكالت االجتماعية ،فال يمكن ألى مؤسسة أن تحل مشكلة  

 كبيرة لوحدها دون تكامل باقى المؤسسات .
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

التردد   • قد ال    الفكرة،تطبيق    فيعدم  األفكار  بل فكثير من  إهمالها  بسبب  تطبق 
طرحها  البشرية  وعدم  الطاقات  يملكون  القوم  فهؤالء  فلما ،  ذو   والمادية،  حثهم 

قد قدم لهم حاًل جذرًيا للمشكلة بإتقان حتى   عملًيا، فذلك القرنين على تطبيق ذلك  
 ْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا(.   قال سبحانه )َفَما اْسَطاُعوا َأْن يَ 

  ]َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ 
مَ 78﴿ ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَنا  َوُكالًّ  ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ ُيَسبِ ْحَن ﴾  اْلِجَباَل  َداُووَد  َع 

 ﴾[األنبياء . 79َوالطَّْيَر َوُكنَّا َفاِعِليَن ﴿

َوِعْلًما(   ُحْكًما  آَتْيَنا  والعلم   أي)َوُكالًّ  الحكمة  أعطيناه  وسليمان  داود  من  كاًل 
الواسع مع النبوة ، قال المفسرون تخاصم إلى داود رجالن دخلت غنم أحدهما على 

، فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ،  شيءزرع اآلخر بالليل فأفسدته فلم يتبق منه  
خل عليه وقال : فخرج الرجالن على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه ، فد 

صاحب   يأخذ  ،قال  هو  وما  قال  بالجميع  أرفق  كان  هذا  بغير  حكمت  لو  هللا  يانبي 
الغنم  الزرع  صاحب  ،ويأخذ  كان  كما  زرعها  يعود  حتى  ويبذرها  فيصلحها  األرض 
وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها ، فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها واألرض إلى  

 (.1426قت يابني وقضى بينهما بذلك )الصابوني ، ربها ، فقال له داود وف

أحياًنا فى عملية اختيار الحلول الهامة للمشكالت فأنه قد يتضرر طرف من 
كلها   البدائل  تكون  عندما  أخرى  وبعبارة   ، صحيح  الحل  يبقى  ولكن   ، األطراف 

يل صحيحة علينا اختيار البديل األفضل ، وهذا ما فعله نبى هللا داود عندما وجد بد 
أفضل ، مع أن كال البديلين أو الحكمين صحيح ، لكن هناك حكم أصح وأفضل ،  

للموظف أو أحد    ينبغي أيًضا من جانب آخر يجب مراعاة المصلحة العامة ، حيث  
العاملين أال يتردد بطرح الحل حتى لو كان أقل مكانة وعلم ومنصب  ، فلم يتردد نبي 

لذى هو حاكم ونبى مرسل وأعلى مكانة منه ،  هللا سليمان بقول الحل بعد حكم أبوه ا

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

من الذى تجمعون ، كما قال    ليهللا إياه من الملك والتمكين خير    أعطانيأن الذى    أي
، وهكذا 36سليمان عليه السالم ) أتمدونن بمال فما آتانى هللا خير مما آتاكم ( النمل  

ولكن   تبذلونه  مما  خير  فيه  أنا  الذى  إن  القرنين  ذو  بعملكم   أيبقوة    ساعدونيقال 
 ( .2011وآالت البناء ) ابن كثير ، 

 القرنين:  ذيتأمالت اجتماعية مع قصة 
إال أنه يتبع السبب   ،جميع األسباب  أوتيبالرغم من أنه  القرنين    ذيحيث نجد أن   •

نجاح لعمل أو مشروع أو مؤسسة إال من خالل األخذ   السبب، فالتلو السبب تلو  
الركون   وعدم  األسباب  تلو  فالدنيا باألسباب  ولكل    للعشوائية،  عمل    شيء محل 

  في كان يأخذ باألسباب    وسلم، حيثمسبباته كما كان يفعل نبينا صلى هللا عليه  
 مثال. الهجرة خير   في  وجل، ولنا من هللا عز   جميع تصرفاته رغم أنه مؤيد

يوظف   • والفكر  الفكرة   الذيما    اإلمكانات،االبتكار  سوى  القرنين  ذو  لهم  أضافه 
وقد قدم لهم ذو   الفكرة،يملكون الطاقات البشرية والمال لكن ينقصم    الهندسية، فهم 
 السابقة. للمشكلة رغم محاوالتهم   الجذري القرنين الحل 

وتكامل األدوار، حيث ال يمكن ألى فكرة أو حل ألى لمشكلة إال   الجماعيالعمل   •
بالعمل   القرنين  ذو  يكتفى  فلم   ، منه  كبير  جزء  أو  المجتمع  أفراد  جميع  بتكاتف 
المجتمع بصب الحديد والنحاس وكما قال لهم  وحده ،بل حث على جمع  أفراد 

لذلك    أعنوني دور،  بال  يتركهم  لم  ذلك  ومع  القوة  يملك  وهو  ألى بقوة  يمكن  ال 
وتوزيع األدوار وإحساس الجميع من   جماعيمؤسسة أو مشروع النجاح دون عمل  

موظفين وغيرهم بالمسئولية ،حتى الجهات والمؤسسات األخرى البد من التكامل 
بالعمل على حل المشكالت االجتماعية ،فال يمكن ألى مؤسسة أن تحل مشكلة  

 كبيرة لوحدها دون تكامل باقى المؤسسات .
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

التردد   • قد ال    الفكرة،تطبيق    فيعدم  األفكار  بل فكثير من  إهمالها  بسبب  تطبق 
طرحها  البشرية  وعدم  الطاقات  يملكون  القوم  فهؤالء  فلما ،  ذو   والمادية،  حثهم 

قد قدم لهم حاًل جذرًيا للمشكلة بإتقان حتى   عملًيا، فذلك القرنين على تطبيق ذلك  
 ْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا(.   قال سبحانه )َفَما اْسَطاُعوا َأْن يَ 

  ]َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ 
مَ 78﴿ ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَنا  َوُكالًّ  ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ ُيَسبِ ْحَن ﴾  اْلِجَباَل  َداُووَد  َع 

 ﴾[األنبياء . 79َوالطَّْيَر َوُكنَّا َفاِعِليَن ﴿

َوِعْلًما(   ُحْكًما  آَتْيَنا  والعلم   أي)َوُكالًّ  الحكمة  أعطيناه  وسليمان  داود  من  كاًل 
الواسع مع النبوة ، قال المفسرون تخاصم إلى داود رجالن دخلت غنم أحدهما على 

، فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ،  شيءزرع اآلخر بالليل فأفسدته فلم يتبق منه  
خل عليه وقال : فخرج الرجالن على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه ، فد 

صاحب   يأخذ  ،قال  هو  وما  قال  بالجميع  أرفق  كان  هذا  بغير  حكمت  لو  هللا  يانبي 
الغنم  الزرع  صاحب  ،ويأخذ  كان  كما  زرعها  يعود  حتى  ويبذرها  فيصلحها  األرض 
وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها ، فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها واألرض إلى  

 (.1426قت يابني وقضى بينهما بذلك )الصابوني ، ربها ، فقال له داود وف

أحياًنا فى عملية اختيار الحلول الهامة للمشكالت فأنه قد يتضرر طرف من 
كلها   البدائل  تكون  عندما  أخرى  وبعبارة   ، صحيح  الحل  يبقى  ولكن   ، األطراف 

يل صحيحة علينا اختيار البديل األفضل ، وهذا ما فعله نبى هللا داود عندما وجد بد 
أفضل ، مع أن كال البديلين أو الحكمين صحيح ، لكن هناك حكم أصح وأفضل ،  

للموظف أو أحد    ينبغي أيًضا من جانب آخر يجب مراعاة المصلحة العامة ، حيث  
العاملين أال يتردد بطرح الحل حتى لو كان أقل مكانة وعلم ومنصب  ، فلم يتردد نبي 

لذى هو حاكم ونبى مرسل وأعلى مكانة منه ،  هللا سليمان بقول الحل بعد حكم أبوه ا

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

من الذى تجمعون ، كما قال    ليهللا إياه من الملك والتمكين خير    أعطانيأن الذى    أي
، وهكذا 36سليمان عليه السالم ) أتمدونن بمال فما آتانى هللا خير مما آتاكم ( النمل  

ولكن   تبذلونه  مما  خير  فيه  أنا  الذى  إن  القرنين  ذو  بعملكم   أيبقوة    ساعدونيقال 
 ( .2011وآالت البناء ) ابن كثير ، 

 القرنين:  ذيتأمالت اجتماعية مع قصة 
إال أنه يتبع السبب   ،جميع األسباب  أوتيبالرغم من أنه  القرنين    ذيحيث نجد أن   •

نجاح لعمل أو مشروع أو مؤسسة إال من خالل األخذ   السبب، فالتلو السبب تلو  
الركون   وعدم  األسباب  تلو  فالدنيا باألسباب  ولكل    للعشوائية،  عمل    شيء محل 

  في كان يأخذ باألسباب    وسلم، حيثمسبباته كما كان يفعل نبينا صلى هللا عليه  
 مثال. الهجرة خير   في  وجل، ولنا من هللا عز   جميع تصرفاته رغم أنه مؤيد

يوظف   • والفكر  الفكرة   الذيما    اإلمكانات،االبتكار  سوى  القرنين  ذو  لهم  أضافه 
وقد قدم لهم ذو   الفكرة،يملكون الطاقات البشرية والمال لكن ينقصم    الهندسية، فهم 
 السابقة. للمشكلة رغم محاوالتهم   الجذري القرنين الحل 

وتكامل األدوار، حيث ال يمكن ألى فكرة أو حل ألى لمشكلة إال   الجماعيالعمل   •
بالعمل   القرنين  ذو  يكتفى  فلم   ، منه  كبير  جزء  أو  المجتمع  أفراد  جميع  بتكاتف 
المجتمع بصب الحديد والنحاس وكما قال لهم  وحده ،بل حث على جمع  أفراد 

لذلك    أعنوني دور،  بال  يتركهم  لم  ذلك  ومع  القوة  يملك  وهو  ألى بقوة  يمكن  ال 
وتوزيع األدوار وإحساس الجميع من   جماعيمؤسسة أو مشروع النجاح دون عمل  

موظفين وغيرهم بالمسئولية ،حتى الجهات والمؤسسات األخرى البد من التكامل 
بالعمل على حل المشكالت االجتماعية ،فال يمكن ألى مؤسسة أن تحل مشكلة  
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التردد   • قد ال    الفكرة،تطبيق    فيعدم  األفكار  بل فكثير من  إهمالها  بسبب  تطبق 
طرحها  البشرية  وعدم  الطاقات  يملكون  القوم  فهؤالء  فلما ،  ذو   والمادية،  حثهم 

قد قدم لهم حاًل جذرًيا للمشكلة بإتقان حتى   عملًيا، فذلك القرنين على تطبيق ذلك  
 ْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا(.   قال سبحانه )َفَما اْسَطاُعوا َأْن يَ 

  ]َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ 
مَ 78﴿ ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَنا  َوُكالًّ  ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ ُيَسبِ ْحَن ﴾  اْلِجَباَل  َداُووَد  َع 

 ﴾[األنبياء . 79َوالطَّْيَر َوُكنَّا َفاِعِليَن ﴿

َوِعْلًما(   ُحْكًما  آَتْيَنا  والعلم   أي)َوُكالًّ  الحكمة  أعطيناه  وسليمان  داود  من  كاًل 
الواسع مع النبوة ، قال المفسرون تخاصم إلى داود رجالن دخلت غنم أحدهما على 

، فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم ،  شيءزرع اآلخر بالليل فأفسدته فلم يتبق منه  
خل عليه وقال : فخرج الرجالن على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه ، فد 

صاحب   يأخذ  ،قال  هو  وما  قال  بالجميع  أرفق  كان  هذا  بغير  حكمت  لو  هللا  يانبي 
الغنم  الزرع  صاحب  ،ويأخذ  كان  كما  زرعها  يعود  حتى  ويبذرها  فيصلحها  األرض 
وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها ، فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها واألرض إلى  

 (.1426قت يابني وقضى بينهما بذلك )الصابوني ، ربها ، فقال له داود وف

أحياًنا فى عملية اختيار الحلول الهامة للمشكالت فأنه قد يتضرر طرف من 
كلها   البدائل  تكون  عندما  أخرى  وبعبارة   ، صحيح  الحل  يبقى  ولكن   ، األطراف 

يل صحيحة علينا اختيار البديل األفضل ، وهذا ما فعله نبى هللا داود عندما وجد بد 
أفضل ، مع أن كال البديلين أو الحكمين صحيح ، لكن هناك حكم أصح وأفضل ،  

للموظف أو أحد    ينبغي أيًضا من جانب آخر يجب مراعاة المصلحة العامة ، حيث  
العاملين أال يتردد بطرح الحل حتى لو كان أقل مكانة وعلم ومنصب  ، فلم يتردد نبي 

لذى هو حاكم ونبى مرسل وأعلى مكانة منه ،  هللا سليمان بقول الحل بعد حكم أبوه ا

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

من الذى تجمعون ، كما قال    ليهللا إياه من الملك والتمكين خير    أعطانيأن الذى    أي
، وهكذا 36سليمان عليه السالم ) أتمدونن بمال فما آتانى هللا خير مما آتاكم ( النمل  

ولكن   تبذلونه  مما  خير  فيه  أنا  الذى  إن  القرنين  ذو  بعملكم   أيبقوة    ساعدونيقال 
 ( .2011وآالت البناء ) ابن كثير ، 

 القرنين:  ذيتأمالت اجتماعية مع قصة 
إال أنه يتبع السبب   ،جميع األسباب  أوتيبالرغم من أنه  القرنين    ذيحيث نجد أن   •

نجاح لعمل أو مشروع أو مؤسسة إال من خالل األخذ   السبب، فالتلو السبب تلو  
الركون   وعدم  األسباب  تلو  فالدنيا باألسباب  ولكل    للعشوائية،  عمل    شيء محل 

  في كان يأخذ باألسباب    وسلم، حيثمسبباته كما كان يفعل نبينا صلى هللا عليه  
 مثال. الهجرة خير   في  وجل، ولنا من هللا عز   جميع تصرفاته رغم أنه مؤيد

يوظف   • والفكر  الفكرة   الذيما    اإلمكانات،االبتكار  سوى  القرنين  ذو  لهم  أضافه 
وقد قدم لهم ذو   الفكرة،يملكون الطاقات البشرية والمال لكن ينقصم    الهندسية، فهم 
 السابقة. للمشكلة رغم محاوالتهم   الجذري القرنين الحل 

وتكامل األدوار، حيث ال يمكن ألى فكرة أو حل ألى لمشكلة إال   الجماعيالعمل   •
بالعمل   القرنين  ذو  يكتفى  فلم   ، منه  كبير  جزء  أو  المجتمع  أفراد  جميع  بتكاتف 
المجتمع بصب الحديد والنحاس وكما قال لهم  وحده ،بل حث على جمع  أفراد 

لذلك    أعنوني دور،  بال  يتركهم  لم  ذلك  ومع  القوة  يملك  وهو  ألى بقوة  يمكن  ال 
وتوزيع األدوار وإحساس الجميع من   جماعيمؤسسة أو مشروع النجاح دون عمل  

موظفين وغيرهم بالمسئولية ،حتى الجهات والمؤسسات األخرى البد من التكامل 
بالعمل على حل المشكالت االجتماعية ،فال يمكن ألى مؤسسة أن تحل مشكلة  
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َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا [ َواآلَيَة الَّتي في الَحْشِر: }اتَّ 1َرِقيًبا{ ]النساء: ُقوا �ََّ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ
ِمن 18�ََّ{]الحشر: ُبرِ ِه،  َصاِع  ِمن  َثْوِبِه،  ِمن  ِدْرَهِمِه،  ِمن  ِديَناِرِه،  ِمن  َرُجٌل  َق  َتَصدَّ  ]

رٍَّة َكاَدْت َكفُُّه  َصاِع َتْمِرِه، حتَّى قاَل، ولو بِشقِ  َتْمَرٍة قاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر بُص 
َتْعِجُز َعْنَها، َبْل قْد َعَجَزْت، قاَل: ُثمَّ َتَتاَبَع النَّاُس، حتَّى َرَأْيُت َكْوَمْيِن ِمن َطَعاٍم َوِثَياٍب،  
 حتَّى َرَأْيُت َوْجَه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم َيَتَهلَُّل، َكأنَُّه ُمْذَهَبٌة، َفقاَل َرسوُل هللاِ 

َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم: َمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمن َعِمَل بَها  
َبْعَدُه، ِمن غيِر َأْن َيْنُقَص ِمن ُأُجوِرِهْم شيٌء، َوَمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َسيِ َئًة، كاَن 

َعمِ  َمن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  شيٌء[.  عليه  َأْوَزاِرِهْم  ِمن  َيْنُقَص  َأْن  غيِر  ِمن  َبْعِدِه،  ِمن  بَها  َل 
 . 1017مسلم 

أي )من   قبيًحا    سن(  فعاًل  فعل  إذا  وكذلك  فيه،  به  فاقتدى  جمياًل  فعاًل  فعل 
الخير المتكرر أجره بسبب االقتداء والتحذير من الشر   فيويفيد الترغيب    به،فاقتدى  

 (.2005، القرطبيء )المتكرر إثمه بسبب االقتدا

 وقفه اجتماعية مع هذا الحديث:  
باب التطوع وفعل الخيرات    في قصة هذا الحديث    الخير،فعل وتفعيل المبادرة في   •

من    الصحابيفمبادرة هذا    مبادرات، وكثير من االبتكارات االجتماعية عبارة عن  
 النبي  نوسلم، مع أاألنصار حفزت الجميع حتى تهلل وجه النبي صلى هللا عليه  

المبادرات   تكون  أحياًنا  لكن  وحفزهم  بهم  خطب  وسلم  عليه  هللا  الفعل   فيصلى 
عملي   واقع  كان   مشاهد،والتطبيق  متنقل  مسجد  إنشاء  فكرة  كانت  عندما  فمثاًل 

البعض يدرك أهميتها وعظيم أجر المسجد لكن ال يدعمها وعندما طبق المشروع  
 .وهكذاأصبحوا من الداعمين للمسجد المتنقل 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

فاالبتكار    ، أفضل  يراه  الذى  البديل  بطرح  يتردد  لم  هذا  كل  يراعى   االجتماعيمع 
المختصين وأصحاب   ببال  المشكلة ألنه قد ال تخطر  ويشرك أطراف عديدة فى حل 
الخبرة بعض األضرار غير المتوقعة ، فعلى سبيل المثال نحن بصدد تحسين خدمات  

سيخطر  م هل  فقط  الطبية  بالمراكز  مختصين  االبتكار  بمختبر  ويوجد  صحى  ركز 
النظافة أو ما يحتاجه المستفيدين من أطفال ومسنين وغيرهم  ببالهم ما يعانيه عامل 

المواصالت ناحية  ؟  من  لهم  المناسبة  واألوقات  لذلوغيرها  االجتماعي    ك؛  فاالبتكار 
بديل أنجح من البدائل   يأتي لمختبر، فقد  يشرك فيه جميع الفئات والتخصصات داخل ا 

تشكل    التي ال  بدائل  هناك  لكن  كلها  ناجحة  أنها  مع  فقط  المختصين  من   أيتطرح 
 ضرر قد يغفل عنه المتخصص ويفيده متخصص آخر أقل منه .      

والمبدعين  والمغيرين  المصلحين  تحفز  التي  النبوية  األحاديث  ومن 
 والمبتكرين اجتماعياا:   

النبي   فقدقصه  إلى    سليمان،  امرأتان  السالم    نبي جاءت  عليه  سليمان  هللا 
نبي هللا سليمان فكره بطريقة إبداعية    ولدها، فوظفتدعى كل واحد منهما أن الطفل  

أن األم الحقيقية ال تسمح فى قتل ابنها ولو أدى ذلك   وهيتقوم على معلوماته السابقة  
فعرف سليما  لغيرها  تنازلها عنه  غير إلى  الفكرة  وكانت  الحقيقية  األم  السالم  عليه  ن 

مكنته من أن يتوصل إلى حل المشكلة حاًل سريًعا منصًفا )فتح هللا،    التي  هيالتقليدية  
2008.) 

في   َوَسلََّم  عليه   َُّ� َصلَّى  هللِا  َرسوِل  ِعْنَد  ُكنَّا  قال  هللا  عبد  بن  جرير  وروى 
ُيوِف، َصْدِر النََّهاِر، قاَل:   ُمْجَتاِبي النِ َماِر َأِو الَعَباِء، ُمَتَقلِ ِدي السُّ َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراةٌ 

َر َوْجُه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم ِلما   ُتُهْم ِمن ُمَضَر، َبْل ُكلُُّهْم ِمن ُمَضَر َفَتَمعَّ َعامَّ
َخَرَج، فأَمَر باَلاًل فأذََّن َوَأَقاَم، َفَصلَّى ُثمَّ َخَطَب َفقاَل: }َيا    َرَأى بِهْم ِمَن الَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ 

َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الذي َخَلَقُكْم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة{ إلى آِخِر اآلَيِة، }إنَّ �ََّ كاَن عَلْيُكم 
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َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا [ َواآلَيَة الَّتي في الَحْشِر: }اتَّ 1َرِقيًبا{ ]النساء: ُقوا �ََّ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ
ِمن 18�ََّ{]الحشر: ُبرِ ِه،  َصاِع  ِمن  َثْوِبِه،  ِمن  ِدْرَهِمِه،  ِمن  ِديَناِرِه،  ِمن  َرُجٌل  َق  َتَصدَّ  ]

رٍَّة َكاَدْت َكفُُّه  َصاِع َتْمِرِه، حتَّى قاَل، ولو بِشقِ  َتْمَرٍة قاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر بُص 
َتْعِجُز َعْنَها، َبْل قْد َعَجَزْت، قاَل: ُثمَّ َتَتاَبَع النَّاُس، حتَّى َرَأْيُت َكْوَمْيِن ِمن َطَعاٍم َوِثَياٍب،  
 حتَّى َرَأْيُت َوْجَه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم َيَتَهلَُّل، َكأنَُّه ُمْذَهَبٌة، َفقاَل َرسوُل هللاِ 

َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم: َمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمن َعِمَل بَها  
َبْعَدُه، ِمن غيِر َأْن َيْنُقَص ِمن ُأُجوِرِهْم شيٌء، َوَمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َسيِ َئًة، كاَن 

َعمِ  َمن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  شيٌء[.  عليه  َأْوَزاِرِهْم  ِمن  َيْنُقَص  َأْن  غيِر  ِمن  َبْعِدِه،  ِمن  بَها  َل 
 . 1017مسلم 

أي )من   قبيًحا    سن(  فعاًل  فعل  إذا  وكذلك  فيه،  به  فاقتدى  جمياًل  فعاًل  فعل 
الخير المتكرر أجره بسبب االقتداء والتحذير من الشر   فيويفيد الترغيب    به،فاقتدى  

 (.2005، القرطبيء )المتكرر إثمه بسبب االقتدا

 وقفه اجتماعية مع هذا الحديث:  
باب التطوع وفعل الخيرات    في قصة هذا الحديث    الخير،فعل وتفعيل المبادرة في   •

من    الصحابيفمبادرة هذا    مبادرات، وكثير من االبتكارات االجتماعية عبارة عن  
 النبي  نوسلم، مع أاألنصار حفزت الجميع حتى تهلل وجه النبي صلى هللا عليه  

المبادرات   تكون  أحياًنا  لكن  وحفزهم  بهم  خطب  وسلم  عليه  هللا  الفعل   فيصلى 
عملي   واقع  كان   مشاهد،والتطبيق  متنقل  مسجد  إنشاء  فكرة  كانت  عندما  فمثاًل 

البعض يدرك أهميتها وعظيم أجر المسجد لكن ال يدعمها وعندما طبق المشروع  
 .وهكذاأصبحوا من الداعمين للمسجد المتنقل 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

فاالبتكار    ، أفضل  يراه  الذى  البديل  بطرح  يتردد  لم  هذا  كل  يراعى   االجتماعيمع 
المختصين وأصحاب   ببال  المشكلة ألنه قد ال تخطر  ويشرك أطراف عديدة فى حل 
الخبرة بعض األضرار غير المتوقعة ، فعلى سبيل المثال نحن بصدد تحسين خدمات  

سيخطر  م هل  فقط  الطبية  بالمراكز  مختصين  االبتكار  بمختبر  ويوجد  صحى  ركز 
النظافة أو ما يحتاجه المستفيدين من أطفال ومسنين وغيرهم  ببالهم ما يعانيه عامل 

المواصالت ناحية  ؟  من  لهم  المناسبة  واألوقات  لذلوغيرها  االجتماعي    ك؛  فاالبتكار 
بديل أنجح من البدائل   يأتي لمختبر، فقد  يشرك فيه جميع الفئات والتخصصات داخل ا 

تشكل    التي ال  بدائل  هناك  لكن  كلها  ناجحة  أنها  مع  فقط  المختصين  من   أيتطرح 
 ضرر قد يغفل عنه المتخصص ويفيده متخصص آخر أقل منه .      

والمبدعين  والمغيرين  المصلحين  تحفز  التي  النبوية  األحاديث  ومن 
 والمبتكرين اجتماعياا:   

النبي   فقدقصه  إلى    سليمان،  امرأتان  السالم    نبي جاءت  عليه  سليمان  هللا 
نبي هللا سليمان فكره بطريقة إبداعية    ولدها، فوظفتدعى كل واحد منهما أن الطفل  

أن األم الحقيقية ال تسمح فى قتل ابنها ولو أدى ذلك   وهيتقوم على معلوماته السابقة  
فعرف سليما  لغيرها  تنازلها عنه  غير إلى  الفكرة  وكانت  الحقيقية  األم  السالم  عليه  ن 

مكنته من أن يتوصل إلى حل المشكلة حاًل سريًعا منصًفا )فتح هللا،    التي  هيالتقليدية  
2008.) 

في   َوَسلََّم  عليه   َُّ� َصلَّى  هللِا  َرسوِل  ِعْنَد  ُكنَّا  قال  هللا  عبد  بن  جرير  وروى 
ُيوِف، َصْدِر النََّهاِر، قاَل:   ُمْجَتاِبي النِ َماِر َأِو الَعَباِء، ُمَتَقلِ ِدي السُّ َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراةٌ 

َر َوْجُه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم ِلما   ُتُهْم ِمن ُمَضَر، َبْل ُكلُُّهْم ِمن ُمَضَر َفَتَمعَّ َعامَّ
َخَرَج، فأَمَر باَلاًل فأذََّن َوَأَقاَم، َفَصلَّى ُثمَّ َخَطَب َفقاَل: }َيا    َرَأى بِهْم ِمَن الَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ 

َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الذي َخَلَقُكْم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة{ إلى آِخِر اآلَيِة، }إنَّ �ََّ كاَن عَلْيُكم 
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َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا [ َواآلَيَة الَّتي في الَحْشِر: }اتَّ 1َرِقيًبا{ ]النساء: ُقوا �ََّ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ
ِمن 18�ََّ{]الحشر: ُبرِ ِه،  َصاِع  ِمن  َثْوِبِه،  ِمن  ِدْرَهِمِه،  ِمن  ِديَناِرِه،  ِمن  َرُجٌل  َق  َتَصدَّ  ]

رٍَّة َكاَدْت َكفُُّه  َصاِع َتْمِرِه، حتَّى قاَل، ولو بِشقِ  َتْمَرٍة قاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر بُص 
َتْعِجُز َعْنَها، َبْل قْد َعَجَزْت، قاَل: ُثمَّ َتَتاَبَع النَّاُس، حتَّى َرَأْيُت َكْوَمْيِن ِمن َطَعاٍم َوِثَياٍب،  
 حتَّى َرَأْيُت َوْجَه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم َيَتَهلَُّل، َكأنَُّه ُمْذَهَبٌة، َفقاَل َرسوُل هللاِ 

َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم: َمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمن َعِمَل بَها  
َبْعَدُه، ِمن غيِر َأْن َيْنُقَص ِمن ُأُجوِرِهْم شيٌء، َوَمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َسيِ َئًة، كاَن 

َعمِ  َمن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  شيٌء[.  عليه  َأْوَزاِرِهْم  ِمن  َيْنُقَص  َأْن  غيِر  ِمن  َبْعِدِه،  ِمن  بَها  َل 
 . 1017مسلم 

أي )من   قبيًحا    سن(  فعاًل  فعل  إذا  وكذلك  فيه،  به  فاقتدى  جمياًل  فعاًل  فعل 
الخير المتكرر أجره بسبب االقتداء والتحذير من الشر   فيويفيد الترغيب    به،فاقتدى  

 (.2005، القرطبيء )المتكرر إثمه بسبب االقتدا

 وقفه اجتماعية مع هذا الحديث:  
باب التطوع وفعل الخيرات    في قصة هذا الحديث    الخير،فعل وتفعيل المبادرة في   •

من    الصحابيفمبادرة هذا    مبادرات، وكثير من االبتكارات االجتماعية عبارة عن  
 النبي  نوسلم، مع أاألنصار حفزت الجميع حتى تهلل وجه النبي صلى هللا عليه  

المبادرات   تكون  أحياًنا  لكن  وحفزهم  بهم  خطب  وسلم  عليه  هللا  الفعل   فيصلى 
عملي   واقع  كان   مشاهد،والتطبيق  متنقل  مسجد  إنشاء  فكرة  كانت  عندما  فمثاًل 

البعض يدرك أهميتها وعظيم أجر المسجد لكن ال يدعمها وعندما طبق المشروع  
 .وهكذاأصبحوا من الداعمين للمسجد المتنقل 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

فاالبتكار    ، أفضل  يراه  الذى  البديل  بطرح  يتردد  لم  هذا  كل  يراعى   االجتماعيمع 
المختصين وأصحاب   ببال  المشكلة ألنه قد ال تخطر  ويشرك أطراف عديدة فى حل 
الخبرة بعض األضرار غير المتوقعة ، فعلى سبيل المثال نحن بصدد تحسين خدمات  

سيخطر  م هل  فقط  الطبية  بالمراكز  مختصين  االبتكار  بمختبر  ويوجد  صحى  ركز 
النظافة أو ما يحتاجه المستفيدين من أطفال ومسنين وغيرهم  ببالهم ما يعانيه عامل 

المواصالت ناحية  ؟  من  لهم  المناسبة  واألوقات  لذلوغيرها  االجتماعي    ك؛  فاالبتكار 
بديل أنجح من البدائل   يأتي لمختبر، فقد  يشرك فيه جميع الفئات والتخصصات داخل ا 

تشكل    التي ال  بدائل  هناك  لكن  كلها  ناجحة  أنها  مع  فقط  المختصين  من   أيتطرح 
 ضرر قد يغفل عنه المتخصص ويفيده متخصص آخر أقل منه .      

والمبدعين  والمغيرين  المصلحين  تحفز  التي  النبوية  األحاديث  ومن 
 والمبتكرين اجتماعياا:   

النبي   فقدقصه  إلى    سليمان،  امرأتان  السالم    نبي جاءت  عليه  سليمان  هللا 
نبي هللا سليمان فكره بطريقة إبداعية    ولدها، فوظفتدعى كل واحد منهما أن الطفل  

أن األم الحقيقية ال تسمح فى قتل ابنها ولو أدى ذلك   وهيتقوم على معلوماته السابقة  
فعرف سليما  لغيرها  تنازلها عنه  غير إلى  الفكرة  وكانت  الحقيقية  األم  السالم  عليه  ن 

مكنته من أن يتوصل إلى حل المشكلة حاًل سريًعا منصًفا )فتح هللا،    التي  هيالتقليدية  
2008.) 

في   َوَسلََّم  عليه   َُّ� َصلَّى  هللِا  َرسوِل  ِعْنَد  ُكنَّا  قال  هللا  عبد  بن  جرير  وروى 
ُيوِف، َصْدِر النََّهاِر، قاَل:   ُمْجَتاِبي النِ َماِر َأِو الَعَباِء، ُمَتَقلِ ِدي السُّ َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراةٌ 

َر َوْجُه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم ِلما   ُتُهْم ِمن ُمَضَر، َبْل ُكلُُّهْم ِمن ُمَضَر َفَتَمعَّ َعامَّ
َخَرَج، فأَمَر باَلاًل فأذََّن َوَأَقاَم، َفَصلَّى ُثمَّ َخَطَب َفقاَل: }َيا    َرَأى بِهْم ِمَن الَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ 

َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الذي َخَلَقُكْم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة{ إلى آِخِر اآلَيِة، }إنَّ �ََّ كاَن عَلْيُكم 

79

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا [ َواآلَيَة الَّتي في الَحْشِر: }اتَّ 1َرِقيًبا{ ]النساء: ُقوا �ََّ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ
ِمن 18�ََّ{]الحشر: ُبرِ ِه،  َصاِع  ِمن  َثْوِبِه،  ِمن  ِدْرَهِمِه،  ِمن  ِديَناِرِه،  ِمن  َرُجٌل  َق  َتَصدَّ  ]

رٍَّة َكاَدْت َكفُُّه  َصاِع َتْمِرِه، حتَّى قاَل، ولو بِشقِ  َتْمَرٍة قاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر بُص 
َتْعِجُز َعْنَها، َبْل قْد َعَجَزْت، قاَل: ُثمَّ َتَتاَبَع النَّاُس، حتَّى َرَأْيُت َكْوَمْيِن ِمن َطَعاٍم َوِثَياٍب،  
 حتَّى َرَأْيُت َوْجَه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم َيَتَهلَُّل، َكأنَُّه ُمْذَهَبٌة، َفقاَل َرسوُل هللاِ 

َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم: َمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمن َعِمَل بَها  
َبْعَدُه، ِمن غيِر َأْن َيْنُقَص ِمن ُأُجوِرِهْم شيٌء، َوَمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َسيِ َئًة، كاَن 

َعمِ  َمن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  شيٌء[.  عليه  َأْوَزاِرِهْم  ِمن  َيْنُقَص  َأْن  غيِر  ِمن  َبْعِدِه،  ِمن  بَها  َل 
 . 1017مسلم 

أي )من   قبيًحا    سن(  فعاًل  فعل  إذا  وكذلك  فيه،  به  فاقتدى  جمياًل  فعاًل  فعل 
الخير المتكرر أجره بسبب االقتداء والتحذير من الشر   فيويفيد الترغيب    به،فاقتدى  

 (.2005، القرطبيء )المتكرر إثمه بسبب االقتدا

 وقفه اجتماعية مع هذا الحديث:  
باب التطوع وفعل الخيرات    في قصة هذا الحديث    الخير،فعل وتفعيل المبادرة في   •

من    الصحابيفمبادرة هذا    مبادرات، وكثير من االبتكارات االجتماعية عبارة عن  
 النبي  نوسلم، مع أاألنصار حفزت الجميع حتى تهلل وجه النبي صلى هللا عليه  

المبادرات   تكون  أحياًنا  لكن  وحفزهم  بهم  خطب  وسلم  عليه  هللا  الفعل   فيصلى 
عملي   واقع  كان   مشاهد،والتطبيق  متنقل  مسجد  إنشاء  فكرة  كانت  عندما  فمثاًل 

البعض يدرك أهميتها وعظيم أجر المسجد لكن ال يدعمها وعندما طبق المشروع  
 .وهكذاأصبحوا من الداعمين للمسجد المتنقل 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

فاالبتكار    ، أفضل  يراه  الذى  البديل  بطرح  يتردد  لم  هذا  كل  يراعى   االجتماعيمع 
المختصين وأصحاب   ببال  المشكلة ألنه قد ال تخطر  ويشرك أطراف عديدة فى حل 
الخبرة بعض األضرار غير المتوقعة ، فعلى سبيل المثال نحن بصدد تحسين خدمات  

سيخطر  م هل  فقط  الطبية  بالمراكز  مختصين  االبتكار  بمختبر  ويوجد  صحى  ركز 
النظافة أو ما يحتاجه المستفيدين من أطفال ومسنين وغيرهم  ببالهم ما يعانيه عامل 

المواصالت ناحية  ؟  من  لهم  المناسبة  واألوقات  لذلوغيرها  االجتماعي    ك؛  فاالبتكار 
بديل أنجح من البدائل   يأتي لمختبر، فقد  يشرك فيه جميع الفئات والتخصصات داخل ا 

تشكل    التي ال  بدائل  هناك  لكن  كلها  ناجحة  أنها  مع  فقط  المختصين  من   أيتطرح 
 ضرر قد يغفل عنه المتخصص ويفيده متخصص آخر أقل منه .      

والمبدعين  والمغيرين  المصلحين  تحفز  التي  النبوية  األحاديث  ومن 
 والمبتكرين اجتماعياا:   

النبي   فقدقصه  إلى    سليمان،  امرأتان  السالم    نبي جاءت  عليه  سليمان  هللا 
نبي هللا سليمان فكره بطريقة إبداعية    ولدها، فوظفتدعى كل واحد منهما أن الطفل  

أن األم الحقيقية ال تسمح فى قتل ابنها ولو أدى ذلك   وهيتقوم على معلوماته السابقة  
فعرف سليما  لغيرها  تنازلها عنه  غير إلى  الفكرة  وكانت  الحقيقية  األم  السالم  عليه  ن 

مكنته من أن يتوصل إلى حل المشكلة حاًل سريًعا منصًفا )فتح هللا،    التي  هيالتقليدية  
2008.) 

في   َوَسلََّم  عليه   َُّ� َصلَّى  هللِا  َرسوِل  ِعْنَد  ُكنَّا  قال  هللا  عبد  بن  جرير  وروى 
ُيوِف، َصْدِر النََّهاِر، قاَل:   ُمْجَتاِبي النِ َماِر َأِو الَعَباِء، ُمَتَقلِ ِدي السُّ َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراةٌ 

َر َوْجُه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم ِلما   ُتُهْم ِمن ُمَضَر، َبْل ُكلُُّهْم ِمن ُمَضَر َفَتَمعَّ َعامَّ
َخَرَج، فأَمَر باَلاًل فأذََّن َوَأَقاَم، َفَصلَّى ُثمَّ َخَطَب َفقاَل: }َيا    َرَأى بِهْم ِمَن الَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ 

َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الذي َخَلَقُكْم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة{ إلى آِخِر اآلَيِة، }إنَّ �ََّ كاَن عَلْيُكم 

79

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا [ َواآلَيَة الَّتي في الَحْشِر: }اتَّ 1َرِقيًبا{ ]النساء: ُقوا �ََّ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ
ِمن 18�ََّ{]الحشر: ُبرِ ِه،  َصاِع  ِمن  َثْوِبِه،  ِمن  ِدْرَهِمِه،  ِمن  ِديَناِرِه،  ِمن  َرُجٌل  َق  َتَصدَّ  ]

رٍَّة َكاَدْت َكفُُّه  َصاِع َتْمِرِه، حتَّى قاَل، ولو بِشقِ  َتْمَرٍة قاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر بُص 
َتْعِجُز َعْنَها، َبْل قْد َعَجَزْت، قاَل: ُثمَّ َتَتاَبَع النَّاُس، حتَّى َرَأْيُت َكْوَمْيِن ِمن َطَعاٍم َوِثَياٍب،  
 حتَّى َرَأْيُت َوْجَه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم َيَتَهلَُّل، َكأنَُّه ُمْذَهَبٌة، َفقاَل َرسوُل هللاِ 

َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم: َمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمن َعِمَل بَها  
َبْعَدُه، ِمن غيِر َأْن َيْنُقَص ِمن ُأُجوِرِهْم شيٌء، َوَمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َسيِ َئًة، كاَن 

َعمِ  َمن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  شيٌء[.  عليه  َأْوَزاِرِهْم  ِمن  َيْنُقَص  َأْن  غيِر  ِمن  َبْعِدِه،  ِمن  بَها  َل 
 . 1017مسلم 

أي )من   قبيًحا    سن(  فعاًل  فعل  إذا  وكذلك  فيه،  به  فاقتدى  جمياًل  فعاًل  فعل 
الخير المتكرر أجره بسبب االقتداء والتحذير من الشر   فيويفيد الترغيب    به،فاقتدى  

 (.2005، القرطبيء )المتكرر إثمه بسبب االقتدا

 وقفه اجتماعية مع هذا الحديث:  
باب التطوع وفعل الخيرات    في قصة هذا الحديث    الخير،فعل وتفعيل المبادرة في   •

من    الصحابيفمبادرة هذا    مبادرات، وكثير من االبتكارات االجتماعية عبارة عن  
 النبي  نوسلم، مع أاألنصار حفزت الجميع حتى تهلل وجه النبي صلى هللا عليه  

المبادرات   تكون  أحياًنا  لكن  وحفزهم  بهم  خطب  وسلم  عليه  هللا  الفعل   فيصلى 
عملي   واقع  كان   مشاهد،والتطبيق  متنقل  مسجد  إنشاء  فكرة  كانت  عندما  فمثاًل 

البعض يدرك أهميتها وعظيم أجر المسجد لكن ال يدعمها وعندما طبق المشروع  
 .وهكذاأصبحوا من الداعمين للمسجد المتنقل 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

فاالبتكار    ، أفضل  يراه  الذى  البديل  بطرح  يتردد  لم  هذا  كل  يراعى   االجتماعيمع 
المختصين وأصحاب   ببال  المشكلة ألنه قد ال تخطر  ويشرك أطراف عديدة فى حل 
الخبرة بعض األضرار غير المتوقعة ، فعلى سبيل المثال نحن بصدد تحسين خدمات  

سيخطر  م هل  فقط  الطبية  بالمراكز  مختصين  االبتكار  بمختبر  ويوجد  صحى  ركز 
النظافة أو ما يحتاجه المستفيدين من أطفال ومسنين وغيرهم  ببالهم ما يعانيه عامل 

المواصالت ناحية  ؟  من  لهم  المناسبة  واألوقات  لذلوغيرها  االجتماعي    ك؛  فاالبتكار 
بديل أنجح من البدائل   يأتي لمختبر، فقد  يشرك فيه جميع الفئات والتخصصات داخل ا 

تشكل    التي ال  بدائل  هناك  لكن  كلها  ناجحة  أنها  مع  فقط  المختصين  من   أيتطرح 
 ضرر قد يغفل عنه المتخصص ويفيده متخصص آخر أقل منه .      

والمبدعين  والمغيرين  المصلحين  تحفز  التي  النبوية  األحاديث  ومن 
 والمبتكرين اجتماعياا:   

النبي   فقدقصه  إلى    سليمان،  امرأتان  السالم    نبي جاءت  عليه  سليمان  هللا 
نبي هللا سليمان فكره بطريقة إبداعية    ولدها، فوظفتدعى كل واحد منهما أن الطفل  

أن األم الحقيقية ال تسمح فى قتل ابنها ولو أدى ذلك   وهيتقوم على معلوماته السابقة  
فعرف سليما  لغيرها  تنازلها عنه  غير إلى  الفكرة  وكانت  الحقيقية  األم  السالم  عليه  ن 

مكنته من أن يتوصل إلى حل المشكلة حاًل سريًعا منصًفا )فتح هللا،    التي  هيالتقليدية  
2008.) 

في   َوَسلََّم  عليه   َُّ� َصلَّى  هللِا  َرسوِل  ِعْنَد  ُكنَّا  قال  هللا  عبد  بن  جرير  وروى 
ُيوِف، َصْدِر النََّهاِر، قاَل:   ُمْجَتاِبي النِ َماِر َأِو الَعَباِء، ُمَتَقلِ ِدي السُّ َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراةٌ 

َر َوْجُه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم ِلما   ُتُهْم ِمن ُمَضَر، َبْل ُكلُُّهْم ِمن ُمَضَر َفَتَمعَّ َعامَّ
َخَرَج، فأَمَر باَلاًل فأذََّن َوَأَقاَم، َفَصلَّى ُثمَّ َخَطَب َفقاَل: }َيا    َرَأى بِهْم ِمَن الَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ 

َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الذي َخَلَقُكْم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة{ إلى آِخِر اآلَيِة، }إنَّ �ََّ كاَن عَلْيُكم 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا [ َواآلَيَة الَّتي في الَحْشِر: }اتَّ 1َرِقيًبا{ ]النساء: ُقوا �ََّ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ
ِمن 18�ََّ{]الحشر: ُبرِ ِه،  َصاِع  ِمن  َثْوِبِه،  ِمن  ِدْرَهِمِه،  ِمن  ِديَناِرِه،  ِمن  َرُجٌل  َق  َتَصدَّ  ]

رٍَّة َكاَدْت َكفُُّه  َصاِع َتْمِرِه، حتَّى قاَل، ولو بِشقِ  َتْمَرٍة قاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر بُص 
َتْعِجُز َعْنَها، َبْل قْد َعَجَزْت، قاَل: ُثمَّ َتَتاَبَع النَّاُس، حتَّى َرَأْيُت َكْوَمْيِن ِمن َطَعاٍم َوِثَياٍب،  
 حتَّى َرَأْيُت َوْجَه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم َيَتَهلَُّل، َكأنَُّه ُمْذَهَبٌة، َفقاَل َرسوُل هللاِ 

َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم: َمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأْجُرَها، َوَأْجُر َمن َعِمَل بَها  
َبْعَدُه، ِمن غيِر َأْن َيْنُقَص ِمن ُأُجوِرِهْم شيٌء، َوَمن َسنَّ في اإلْساَلِم ُسنًَّة َسيِ َئًة، كاَن 

َعمِ  َمن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  شيٌء[.  عليه  َأْوَزاِرِهْم  ِمن  َيْنُقَص  َأْن  غيِر  ِمن  َبْعِدِه،  ِمن  بَها  َل 
 . 1017مسلم 

أي )من   قبيًحا    سن(  فعاًل  فعل  إذا  وكذلك  فيه،  به  فاقتدى  جمياًل  فعاًل  فعل 
الخير المتكرر أجره بسبب االقتداء والتحذير من الشر   فيويفيد الترغيب    به،فاقتدى  

 (.2005، القرطبيء )المتكرر إثمه بسبب االقتدا

 وقفه اجتماعية مع هذا الحديث:  
باب التطوع وفعل الخيرات    في قصة هذا الحديث    الخير،فعل وتفعيل المبادرة في   •

من    الصحابيفمبادرة هذا    مبادرات، وكثير من االبتكارات االجتماعية عبارة عن  
 النبي  نوسلم، مع أاألنصار حفزت الجميع حتى تهلل وجه النبي صلى هللا عليه  

المبادرات   تكون  أحياًنا  لكن  وحفزهم  بهم  خطب  وسلم  عليه  هللا  الفعل   فيصلى 
عملي   واقع  كان   مشاهد،والتطبيق  متنقل  مسجد  إنشاء  فكرة  كانت  عندما  فمثاًل 

البعض يدرك أهميتها وعظيم أجر المسجد لكن ال يدعمها وعندما طبق المشروع  
 .وهكذاأصبحوا من الداعمين للمسجد المتنقل 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

فاالبتكار    ، أفضل  يراه  الذى  البديل  بطرح  يتردد  لم  هذا  كل  يراعى   االجتماعيمع 
المختصين وأصحاب   ببال  المشكلة ألنه قد ال تخطر  ويشرك أطراف عديدة فى حل 
الخبرة بعض األضرار غير المتوقعة ، فعلى سبيل المثال نحن بصدد تحسين خدمات  

سيخطر  م هل  فقط  الطبية  بالمراكز  مختصين  االبتكار  بمختبر  ويوجد  صحى  ركز 
النظافة أو ما يحتاجه المستفيدين من أطفال ومسنين وغيرهم  ببالهم ما يعانيه عامل 

المواصالت ناحية  ؟  من  لهم  المناسبة  واألوقات  لذلوغيرها  االجتماعي    ك؛  فاالبتكار 
بديل أنجح من البدائل   يأتي لمختبر، فقد  يشرك فيه جميع الفئات والتخصصات داخل ا 

تشكل    التي ال  بدائل  هناك  لكن  كلها  ناجحة  أنها  مع  فقط  المختصين  من   أيتطرح 
 ضرر قد يغفل عنه المتخصص ويفيده متخصص آخر أقل منه .      

والمبدعين  والمغيرين  المصلحين  تحفز  التي  النبوية  األحاديث  ومن 
 والمبتكرين اجتماعياا:   

النبي   فقدقصه  إلى    سليمان،  امرأتان  السالم    نبي جاءت  عليه  سليمان  هللا 
نبي هللا سليمان فكره بطريقة إبداعية    ولدها، فوظفتدعى كل واحد منهما أن الطفل  

أن األم الحقيقية ال تسمح فى قتل ابنها ولو أدى ذلك   وهيتقوم على معلوماته السابقة  
فعرف سليما  لغيرها  تنازلها عنه  غير إلى  الفكرة  وكانت  الحقيقية  األم  السالم  عليه  ن 

مكنته من أن يتوصل إلى حل المشكلة حاًل سريًعا منصًفا )فتح هللا،    التي  هيالتقليدية  
2008.) 

في   َوَسلََّم  عليه   َُّ� َصلَّى  هللِا  َرسوِل  ِعْنَد  ُكنَّا  قال  هللا  عبد  بن  جرير  وروى 
ُيوِف، َصْدِر النََّهاِر، قاَل:   ُمْجَتاِبي النِ َماِر َأِو الَعَباِء، ُمَتَقلِ ِدي السُّ َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة ُعَراةٌ 

َر َوْجُه َرسوِل هللِا َصلَّى �َُّ عليه َوَسلََّم ِلما   ُتُهْم ِمن ُمَضَر، َبْل ُكلُُّهْم ِمن ُمَضَر َفَتَمعَّ َعامَّ
َخَرَج، فأَمَر باَلاًل فأذََّن َوَأَقاَم، َفَصلَّى ُثمَّ َخَطَب َفقاَل: }َيا    َرَأى بِهْم ِمَن الَفاَقِة، َفَدَخَل ُثمَّ 

َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الذي َخَلَقُكْم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة{ إلى آِخِر اآلَيِة، }إنَّ �ََّ كاَن عَلْيُكم 
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 االجتماعي: : مختبرات وصناديق االبتكار رابعاا 

 االجتماعي: مختبرات االبتكار  -أ

البدء   ماهية    فيقبل  فالبدتعريف  هذه    المختبرات،  أن  إلى  اإلشارة  من 
لحل   جديدة  طريقة  عن  عبارة  وتعتبرالمختبرات  للطرق    المشكالت،  مناسًبا  بدياًل 

مجال    فيواألساليب التقليدية القديمة وهى منهًجا علمًيا وفريًدا يجمع أصحاب العالقة  
غير ملزمة كنموذج وحيد ال   هيوكذلك    والتجريب،معين لخلق بيئة مالئمة لالبتكار  

على تسميها مختبرات االبتكار    من المؤسسات درج الباحثين وكثير    تغييره، إنما يمكن  
اختالفه   له  هذه   في وكل  تتشابه  لكن  المتاحة  والقدرات  الشركاء  حسب  التفاصيل 

 ، بتصرف(. 2015رى، العموميات )هوا في المختبرات 
اليونيسيف   منظمة  فضاء    (UNICEF, 2012)وتعرف  بأنه  المختبر 

والمجتمع   الخاص  والقطاع  والتقنيين  الشباب  إلشراك  البروتوكوالت  من  ومجموعة 
أعم من المختبرات بحكم   العالمية، فهيوالمنظمة تأخذ صفة    المشاكل،حل    في  المدني

مكاتبها  وتعدد  اليونيسيف  منظمة  حول    انتشار  حيثوفروعها  مفهوم   العالم،  يرتكز 
م و المختبر  المكاتب  لتلك  المحلية  البيئة  التشغيل  ن  قابلية    العالمي،   البينيخلق 

المادية األكاديمية   والمساحات  واألوساط  الخاص  القطاع  بين  للتعاون  تسمح  التي 
 المدني. والمجتمع 

)هوارى،   الكيانات  2015ويعرف   " بأنها  المختبرات  حل    التي(  على  تعمل 
تأطير   إلعادة  النظر  وجهات  من  مجموعة  دمج  خالل  من  المعقدة  المشكالت 

وأدوات وأنشطة  متعددة  منهجيات  باستخدام  للحلول  أولى  نموذج  "،  المشكالت وصنع 
ثم يضيف بأن الهدف من تلك المختبرات معرفة ما إذا كان يمكن لهذه المعامل    ومن

ثم تطوير حلول    االبتكار، ومن ن خالل القدرة على  تطوير حلول أفضل وأكثر كفاءة م
 معقدة.واستراتيجيات مبتكرة لمشكالت اجتماعية  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

الحاجة    بشيء  الصحابي بدء هذا    يكمل،ابدأ وغيرك   • يسد  ذلك   الكاملة، ومعال 
لذلك ابدأ بفكرة أو عمل بسيط وغيرك يكمل   الحاجة،تكاتف غيرها بإكمال وسد  

 المشكلة. تحل   التيالمشروع ابدأ بحل لمشكلة وغيرك لديه من اإلمكانات  

قبل    والتي فكثير من المشاريع الحديثة    حسنة،سنة    بأيالتوجيه والبشرى النبوية   •
ومشاريع  ولجان  جمعيات  من  حسنة  سنة  سنوا  أناس  بها  عملوا  المستقبل  وفى 

فال شك أن هذا   باألجر،   النبوي هذا الوعد    فيوكم من أفكار دخلت    خ،خيرية.. ال
هو للمجتمع ولصالح   الذي  االجتماعي الحديث من أكبر المحفزات على االبتكار  

 المجتمع. حل مشكالت  فيمبادرين  المجتمع، فلنكن

وهناك حديث عن جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه  
 .2204مسلم  وجل[. اٍء دواٌء، فإذا ُأِصيَب دواُء الداء، َبَرَأ بإذن هللا عزَّ د ]لكلقال: 

داٍء   لكل    دواٌء()لكل  بأن  والصيدلة  بالطب  للمختصين  حافز  أكبر  هذا  لعل 
صلى    شفاء، مرض   رسولنا  قول  إيجاديحفز  على  بالعمل  وسلم  عليه  وابتكار    هللا 

ولعلى أقتبس من هذا   له،من يسعى    موجود لكن أين  جديد؛ فالدواءاألدوية لكل مرض  
مشكلة   لكل  أن  اجتماعي  فاألمراضبشكل  فلنتحفز   حل،  وحل  دواء  لها  االجتماعية 

    مشكلة.إليجاد الحلول الشافية لكل  

 
 
 
 
 

80

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

 االجتماعي: : مختبرات وصناديق االبتكار رابعاا 

 االجتماعي: مختبرات االبتكار  -أ

البدء   ماهية    فيقبل  فالبدتعريف  هذه    المختبرات،  أن  إلى  اإلشارة  من 
لحل   جديدة  طريقة  عن  عبارة  وتعتبرالمختبرات  للطرق    المشكالت،  مناسًبا  بدياًل 

مجال    فيواألساليب التقليدية القديمة وهى منهًجا علمًيا وفريًدا يجمع أصحاب العالقة  
غير ملزمة كنموذج وحيد ال   هيوكذلك    والتجريب،معين لخلق بيئة مالئمة لالبتكار  

على تسميها مختبرات االبتكار    من المؤسسات درج الباحثين وكثير    تغييره، إنما يمكن  
اختالفه   له  هذه   في وكل  تتشابه  لكن  المتاحة  والقدرات  الشركاء  حسب  التفاصيل 

 ، بتصرف(. 2015رى، العموميات )هوا في المختبرات 
اليونيسيف   منظمة  فضاء    (UNICEF, 2012)وتعرف  بأنه  المختبر 

والمجتمع   الخاص  والقطاع  والتقنيين  الشباب  إلشراك  البروتوكوالت  من  ومجموعة 
أعم من المختبرات بحكم   العالمية، فهيوالمنظمة تأخذ صفة    المشاكل،حل    في  المدني

مكاتبها  وتعدد  اليونيسيف  منظمة  حول    انتشار  حيثوفروعها  مفهوم   العالم،  يرتكز 
م و المختبر  المكاتب  لتلك  المحلية  البيئة  التشغيل  ن  قابلية    العالمي،   البينيخلق 

المادية األكاديمية   والمساحات  واألوساط  الخاص  القطاع  بين  للتعاون  تسمح  التي 
 المدني. والمجتمع 

)هوارى،   الكيانات  2015ويعرف   " بأنها  المختبرات  حل    التي(  على  تعمل 
تأطير   إلعادة  النظر  وجهات  من  مجموعة  دمج  خالل  من  المعقدة  المشكالت 

وأدوات وأنشطة  متعددة  منهجيات  باستخدام  للحلول  أولى  نموذج  "،  المشكالت وصنع 
ثم يضيف بأن الهدف من تلك المختبرات معرفة ما إذا كان يمكن لهذه المعامل    ومن

ثم تطوير حلول    االبتكار، ومن ن خالل القدرة على  تطوير حلول أفضل وأكثر كفاءة م
 معقدة.واستراتيجيات مبتكرة لمشكالت اجتماعية  
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الحاجة    بشيء  الصحابي بدء هذا    يكمل،ابدأ وغيرك   • يسد  ذلك   الكاملة، ومعال 
لذلك ابدأ بفكرة أو عمل بسيط وغيرك يكمل   الحاجة،تكاتف غيرها بإكمال وسد  

 المشكلة. تحل   التيالمشروع ابدأ بحل لمشكلة وغيرك لديه من اإلمكانات  

قبل    والتي فكثير من المشاريع الحديثة    حسنة،سنة    بأيالتوجيه والبشرى النبوية   •
ومشاريع  ولجان  جمعيات  من  حسنة  سنة  سنوا  أناس  بها  عملوا  المستقبل  وفى 

فال شك أن هذا   باألجر،   النبوي هذا الوعد    فيوكم من أفكار دخلت    خ،خيرية.. ال
هو للمجتمع ولصالح   الذي  االجتماعي الحديث من أكبر المحفزات على االبتكار  

 المجتمع. حل مشكالت  فيمبادرين  المجتمع، فلنكن

وهناك حديث عن جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه  
 .2204مسلم  وجل[. اٍء دواٌء، فإذا ُأِصيَب دواُء الداء، َبَرَأ بإذن هللا عزَّ د ]لكلقال: 

داٍء   لكل    دواٌء()لكل  بأن  والصيدلة  بالطب  للمختصين  حافز  أكبر  هذا  لعل 
صلى    شفاء، مرض   رسولنا  قول  إيجاديحفز  على  بالعمل  وسلم  عليه  وابتكار    هللا 

ولعلى أقتبس من هذا   له،من يسعى    موجود لكن أين  جديد؛ فالدواءاألدوية لكل مرض  
مشكلة   لكل  أن  اجتماعي  فاألمراضبشكل  فلنتحفز   حل،  وحل  دواء  لها  االجتماعية 
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البدء   ماهية    فيقبل  فالبدتعريف  هذه    المختبرات،  أن  إلى  اإلشارة  من 
لحل   جديدة  طريقة  عن  عبارة  وتعتبرالمختبرات  للطرق    المشكالت،  مناسًبا  بدياًل 

مجال    فيواألساليب التقليدية القديمة وهى منهًجا علمًيا وفريًدا يجمع أصحاب العالقة  
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والمجتمع   الخاص  والقطاع  والتقنيين  الشباب  إلشراك  البروتوكوالت  من  ومجموعة 
أعم من المختبرات بحكم   العالمية، فهيوالمنظمة تأخذ صفة    المشاكل،حل    في  المدني

مكاتبها  وتعدد  اليونيسيف  منظمة  حول    انتشار  حيثوفروعها  مفهوم   العالم،  يرتكز 
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ا ليشمل  وتوسع  األفراد  على  بالتركيز  القدرات  تنمية  في  العمل  لوظائف  بدأ 
واألنظمة   والقطاعات  مجموعات  إلى  ثم  بأكملها،  المنظمات  ثم  الضخمة،  التنظيمية، 

 المطاف بلدان بأكملها.  وفى نهاية

هللا   غرم  أشواق  األستاذة  بالعمادة  المركز  مديرة  طرحت  أربع    الغامديوقد 
   وهي:خطوات متتالية كأول محور يتناوله هذا المختبر 

 مصادرها. رات من التعرف على مفاهيم القد -1

 بالجامعة. اكتشاف ميادين وتنميتها  -2

 والتطوير. تحليل القدرات والتخطيط  -3

 االحتفال بالهدف.  -4

 مساكن:( مختبر 2)
يجتمع   ،حيث  فرنسا  فى  والعشرون  السابعة  المنطقة  مختبر  أيًضا  ويسمى 
حلول   إيجاد  فى  فرنسا  أنحاء  جميع  من  اآلخرين  والممارسين  والمبدعين  المصممين 
محلية مصممة خصيًصا يطلقون عليها "مساكن" على مدى بضعة أسابيع، يقوم فريق 

ماريين وعلماء االجتماع متعدد التخصصات من المصممين و الناس والمهندسين المع
الخدمة   ومراكز  الجامعة  أو  المدرسة  أو  العامة  التحتية  البنية  في  للقيام  والباحثين 

  في تصب    التيومحطات القطار والمجمعات التجارية وغيرها من المبادرات والخدمات  
فى   مشارك  المختبر  ويكون  للحى  حاضنة  مساكن   مختبر  ،فيكون  المجتمع  صالح 

المقترحا تشاركية  تصميم  بطريقة  والمستخدمين،  المصلحة  أصحاب  مع  الجديدة  ت 
وقد   عديدة،  لتجارب  تخضع  ومبتكرة  حديثة  بطرق  العامة  السياسات  تحويل  بهدف 

االجتماعية   االبتكار  مختبرات  بالفعل  )جمعية    في قامت  الفرنسية  المناطق  من  عدد 
 م(2008الحياة المؤسسية للمنطقة السابعة والعشرون،  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

العالم،  عدد من دول    فيوهنا لمحة مختصرة وسريعة عن مختبرات االبتكار  
المنظمات    وسنالحظ  تلك  طبيعة  حسب  والتباين  المحلى    في االختالف  مجتمعها 

العلم أنه ال يوجد قالب معين    المختبرات، معتلك  وحسب القدرات واإلمكانات المتاحة ل
  ومنها: لطريقة عمل المختبر 

 : االجتماعي ( مختبر تنمية الشباب بمركز االبتكار 1)
لالبتكار   مركز  بأول  يبدأ  أن  الباحث  مستوى   االجتماعييفضل  على 

يوم  تدشينه  تم  والذى  بجدة  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  السعودية  فى  ،وهو  الجامعات 
خدمة 1439/    6/    11األربعاء   إلى  ،ويهدف  للمؤتمرات  فيصل  الملك  بمركز  هـ 

، االجتماعيالمجتمع وتقديم أفكار وحلول في جميع المجاالت و تفعيل مفهوم االبتكار  
المجتمعية   المشكالت  إلى اكتشاف  المتقدمة و يسعى  العالمية  الجامعات  على خطى 

االبتكار    التي وإجراءات  ألسس  وفًقا  المبتكرة  الحلول  وإيجاد  التنمية  عقبة  تشكل 
لدورهم  االجتماعي  وإدراكنا  الشباب  قدرات  باستثمار  وذلك  واعًيا    الحيوي ،    في إدراًكا 

من  وحيوية  ابتكارية  بيئة  وتهيئة  وتفعيله،  االبتكار  وتعزيز  والحضارة  التنمية  تحقيق 
بم والمهارى  المعرفي  ورعاية  التبادل  المبتكرين  وصناعة  التنموية،  المكاسب  يحقق  ا 

رواد األعمال االجتماعيين، وتوطين المخرجات بالتكامل مع المراكز البحثية الجامعية  
االبتكار   مجال  عبدالعزيز االجتماعيفي  الملك  جامعة   (.

:https://www.kau.edu.sa/Pages-First-Center.aspx .) 

المشرف على المركز    العماري   زعبد العزيوقد تواصل الباحث مع الدكتور /  
بالمرك الطالبات  به  قامت  نشاط  وأول  حديث  المركز  أن  موقع  زوأوضح  وحسب   ،

 .kau_sic@ :بتوتير المركز 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ا ليشمل  وتوسع  األفراد  على  بالتركيز  القدرات  تنمية  في  العمل  لوظائف  بدأ 
واألنظمة   والقطاعات  مجموعات  إلى  ثم  بأكملها،  المنظمات  ثم  الضخمة،  التنظيمية، 

 المطاف بلدان بأكملها.  وفى نهاية

هللا   غرم  أشواق  األستاذة  بالعمادة  المركز  مديرة  طرحت  أربع    الغامديوقد 
   وهي:خطوات متتالية كأول محور يتناوله هذا المختبر 

 مصادرها. رات من التعرف على مفاهيم القد -1

 بالجامعة. اكتشاف ميادين وتنميتها  -2

 والتطوير. تحليل القدرات والتخطيط  -3

 االحتفال بالهدف.  -4

 مساكن:( مختبر 2)
يجتمع   ،حيث  فرنسا  فى  والعشرون  السابعة  المنطقة  مختبر  أيًضا  ويسمى 
حلول   إيجاد  فى  فرنسا  أنحاء  جميع  من  اآلخرين  والممارسين  والمبدعين  المصممين 
محلية مصممة خصيًصا يطلقون عليها "مساكن" على مدى بضعة أسابيع، يقوم فريق 

ماريين وعلماء االجتماع متعدد التخصصات من المصممين و الناس والمهندسين المع
الخدمة   ومراكز  الجامعة  أو  المدرسة  أو  العامة  التحتية  البنية  في  للقيام  والباحثين 

  في تصب    التيومحطات القطار والمجمعات التجارية وغيرها من المبادرات والخدمات  
فى   مشارك  المختبر  ويكون  للحى  حاضنة  مساكن   مختبر  ،فيكون  المجتمع  صالح 

المقترحا تشاركية  تصميم  بطريقة  والمستخدمين،  المصلحة  أصحاب  مع  الجديدة  ت 
وقد   عديدة،  لتجارب  تخضع  ومبتكرة  حديثة  بطرق  العامة  السياسات  تحويل  بهدف 

االجتماعية   االبتكار  مختبرات  بالفعل  )جمعية    في قامت  الفرنسية  المناطق  من  عدد 
 م(2008الحياة المؤسسية للمنطقة السابعة والعشرون،  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

العالم،  عدد من دول    فيوهنا لمحة مختصرة وسريعة عن مختبرات االبتكار  
المنظمات    وسنالحظ  تلك  طبيعة  حسب  والتباين  المحلى    في االختالف  مجتمعها 

العلم أنه ال يوجد قالب معين    المختبرات، معتلك  وحسب القدرات واإلمكانات المتاحة ل
  ومنها: لطريقة عمل المختبر 

 : االجتماعي ( مختبر تنمية الشباب بمركز االبتكار 1)
لالبتكار   مركز  بأول  يبدأ  أن  الباحث  مستوى   االجتماعييفضل  على 

يوم  تدشينه  تم  والذى  بجدة  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  السعودية  فى  ،وهو  الجامعات 
خدمة 1439/    6/    11األربعاء   إلى  ،ويهدف  للمؤتمرات  فيصل  الملك  بمركز  هـ 

، االجتماعيالمجتمع وتقديم أفكار وحلول في جميع المجاالت و تفعيل مفهوم االبتكار  
المجتمعية   المشكالت  إلى اكتشاف  المتقدمة و يسعى  العالمية  الجامعات  على خطى 

االبتكار    التي وإجراءات  ألسس  وفًقا  المبتكرة  الحلول  وإيجاد  التنمية  عقبة  تشكل 
لدورهم  االجتماعي  وإدراكنا  الشباب  قدرات  باستثمار  وذلك  واعًيا    الحيوي ،    في إدراًكا 

من  وحيوية  ابتكارية  بيئة  وتهيئة  وتفعيله،  االبتكار  وتعزيز  والحضارة  التنمية  تحقيق 
بم والمهارى  المعرفي  ورعاية  التبادل  المبتكرين  وصناعة  التنموية،  المكاسب  يحقق  ا 

رواد األعمال االجتماعيين، وتوطين المخرجات بالتكامل مع المراكز البحثية الجامعية  
االبتكار   مجال  عبدالعزيز االجتماعيفي  الملك  جامعة   (.

:https://www.kau.edu.sa/Pages-First-Center.aspx .) 

المشرف على المركز    العماري   زعبد العزيوقد تواصل الباحث مع الدكتور /  
بالمرك الطالبات  به  قامت  نشاط  وأول  حديث  المركز  أن  موقع  زوأوضح  وحسب   ،

 .kau_sic@ :بتوتير المركز 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ا ليشمل  وتوسع  األفراد  على  بالتركيز  القدرات  تنمية  في  العمل  لوظائف  بدأ 
واألنظمة   والقطاعات  مجموعات  إلى  ثم  بأكملها،  المنظمات  ثم  الضخمة،  التنظيمية، 

 المطاف بلدان بأكملها.  وفى نهاية

هللا   غرم  أشواق  األستاذة  بالعمادة  المركز  مديرة  طرحت  أربع    الغامديوقد 
   وهي:خطوات متتالية كأول محور يتناوله هذا المختبر 

 مصادرها. رات من التعرف على مفاهيم القد -1

 بالجامعة. اكتشاف ميادين وتنميتها  -2

 والتطوير. تحليل القدرات والتخطيط  -3

 االحتفال بالهدف.  -4

 مساكن:( مختبر 2)
يجتمع   ،حيث  فرنسا  فى  والعشرون  السابعة  المنطقة  مختبر  أيًضا  ويسمى 
حلول   إيجاد  فى  فرنسا  أنحاء  جميع  من  اآلخرين  والممارسين  والمبدعين  المصممين 
محلية مصممة خصيًصا يطلقون عليها "مساكن" على مدى بضعة أسابيع، يقوم فريق 

ماريين وعلماء االجتماع متعدد التخصصات من المصممين و الناس والمهندسين المع
الخدمة   ومراكز  الجامعة  أو  المدرسة  أو  العامة  التحتية  البنية  في  للقيام  والباحثين 

  في تصب    التيومحطات القطار والمجمعات التجارية وغيرها من المبادرات والخدمات  
فى   مشارك  المختبر  ويكون  للحى  حاضنة  مساكن   مختبر  ،فيكون  المجتمع  صالح 

المقترحا تشاركية  تصميم  بطريقة  والمستخدمين،  المصلحة  أصحاب  مع  الجديدة  ت 
وقد   عديدة،  لتجارب  تخضع  ومبتكرة  حديثة  بطرق  العامة  السياسات  تحويل  بهدف 

االجتماعية   االبتكار  مختبرات  بالفعل  )جمعية    في قامت  الفرنسية  المناطق  من  عدد 
 م(2008الحياة المؤسسية للمنطقة السابعة والعشرون،  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

العالم،  عدد من دول    فيوهنا لمحة مختصرة وسريعة عن مختبرات االبتكار  
المنظمات    وسنالحظ  تلك  طبيعة  حسب  والتباين  المحلى    في االختالف  مجتمعها 

العلم أنه ال يوجد قالب معين    المختبرات، معتلك  وحسب القدرات واإلمكانات المتاحة ل
  ومنها: لطريقة عمل المختبر 

 : االجتماعي ( مختبر تنمية الشباب بمركز االبتكار 1)
لالبتكار   مركز  بأول  يبدأ  أن  الباحث  مستوى   االجتماعييفضل  على 

يوم  تدشينه  تم  والذى  بجدة  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  السعودية  فى  ،وهو  الجامعات 
خدمة 1439/    6/    11األربعاء   إلى  ،ويهدف  للمؤتمرات  فيصل  الملك  بمركز  هـ 

، االجتماعيالمجتمع وتقديم أفكار وحلول في جميع المجاالت و تفعيل مفهوم االبتكار  
المجتمعية   المشكالت  إلى اكتشاف  المتقدمة و يسعى  العالمية  الجامعات  على خطى 

االبتكار    التي وإجراءات  ألسس  وفًقا  المبتكرة  الحلول  وإيجاد  التنمية  عقبة  تشكل 
لدورهم  االجتماعي  وإدراكنا  الشباب  قدرات  باستثمار  وذلك  واعًيا    الحيوي ،    في إدراًكا 

من  وحيوية  ابتكارية  بيئة  وتهيئة  وتفعيله،  االبتكار  وتعزيز  والحضارة  التنمية  تحقيق 
بم والمهارى  المعرفي  ورعاية  التبادل  المبتكرين  وصناعة  التنموية،  المكاسب  يحقق  ا 

رواد األعمال االجتماعيين، وتوطين المخرجات بالتكامل مع المراكز البحثية الجامعية  
االبتكار   مجال  عبدالعزيز االجتماعيفي  الملك  جامعة   (.

:https://www.kau.edu.sa/Pages-First-Center.aspx .) 

المشرف على المركز    العماري   زعبد العزيوقد تواصل الباحث مع الدكتور /  
بالمرك الطالبات  به  قامت  نشاط  وأول  حديث  المركز  أن  موقع  زوأوضح  وحسب   ،

 .kau_sic@ :بتوتير المركز 

83

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ا ليشمل  وتوسع  األفراد  على  بالتركيز  القدرات  تنمية  في  العمل  لوظائف  بدأ 
واألنظمة   والقطاعات  مجموعات  إلى  ثم  بأكملها،  المنظمات  ثم  الضخمة،  التنظيمية، 

 المطاف بلدان بأكملها.  وفى نهاية

هللا   غرم  أشواق  األستاذة  بالعمادة  المركز  مديرة  طرحت  أربع    الغامديوقد 
   وهي:خطوات متتالية كأول محور يتناوله هذا المختبر 

 مصادرها. رات من التعرف على مفاهيم القد -1

 بالجامعة. اكتشاف ميادين وتنميتها  -2

 والتطوير. تحليل القدرات والتخطيط  -3

 االحتفال بالهدف.  -4

 مساكن:( مختبر 2)
يجتمع   ،حيث  فرنسا  فى  والعشرون  السابعة  المنطقة  مختبر  أيًضا  ويسمى 
حلول   إيجاد  فى  فرنسا  أنحاء  جميع  من  اآلخرين  والممارسين  والمبدعين  المصممين 
محلية مصممة خصيًصا يطلقون عليها "مساكن" على مدى بضعة أسابيع، يقوم فريق 

ماريين وعلماء االجتماع متعدد التخصصات من المصممين و الناس والمهندسين المع
الخدمة   ومراكز  الجامعة  أو  المدرسة  أو  العامة  التحتية  البنية  في  للقيام  والباحثين 

  في تصب    التيومحطات القطار والمجمعات التجارية وغيرها من المبادرات والخدمات  
فى   مشارك  المختبر  ويكون  للحى  حاضنة  مساكن   مختبر  ،فيكون  المجتمع  صالح 

المقترحا تشاركية  تصميم  بطريقة  والمستخدمين،  المصلحة  أصحاب  مع  الجديدة  ت 
وقد   عديدة،  لتجارب  تخضع  ومبتكرة  حديثة  بطرق  العامة  السياسات  تحويل  بهدف 

االجتماعية   االبتكار  مختبرات  بالفعل  )جمعية    في قامت  الفرنسية  المناطق  من  عدد 
 م(2008الحياة المؤسسية للمنطقة السابعة والعشرون،  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

العالم،  عدد من دول    فيوهنا لمحة مختصرة وسريعة عن مختبرات االبتكار  
المنظمات    وسنالحظ  تلك  طبيعة  حسب  والتباين  المحلى    في االختالف  مجتمعها 

العلم أنه ال يوجد قالب معين    المختبرات، معتلك  وحسب القدرات واإلمكانات المتاحة ل
  ومنها: لطريقة عمل المختبر 

 : االجتماعي ( مختبر تنمية الشباب بمركز االبتكار 1)
لالبتكار   مركز  بأول  يبدأ  أن  الباحث  مستوى   االجتماعييفضل  على 

يوم  تدشينه  تم  والذى  بجدة  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  السعودية  فى  ،وهو  الجامعات 
خدمة 1439/    6/    11األربعاء   إلى  ،ويهدف  للمؤتمرات  فيصل  الملك  بمركز  هـ 

، االجتماعيالمجتمع وتقديم أفكار وحلول في جميع المجاالت و تفعيل مفهوم االبتكار  
المجتمعية   المشكالت  إلى اكتشاف  المتقدمة و يسعى  العالمية  الجامعات  على خطى 

االبتكار    التي وإجراءات  ألسس  وفًقا  المبتكرة  الحلول  وإيجاد  التنمية  عقبة  تشكل 
لدورهم  االجتماعي  وإدراكنا  الشباب  قدرات  باستثمار  وذلك  واعًيا    الحيوي ،    في إدراًكا 

من  وحيوية  ابتكارية  بيئة  وتهيئة  وتفعيله،  االبتكار  وتعزيز  والحضارة  التنمية  تحقيق 
بم والمهارى  المعرفي  ورعاية  التبادل  المبتكرين  وصناعة  التنموية،  المكاسب  يحقق  ا 

رواد األعمال االجتماعيين، وتوطين المخرجات بالتكامل مع المراكز البحثية الجامعية  
االبتكار   مجال  عبدالعزيز االجتماعيفي  الملك  جامعة   (.

:https://www.kau.edu.sa/Pages-First-Center.aspx .) 

المشرف على المركز    العماري   زعبد العزيوقد تواصل الباحث مع الدكتور /  
بالمرك الطالبات  به  قامت  نشاط  وأول  حديث  المركز  أن  موقع  زوأوضح  وحسب   ،

 .kau_sic@ :بتوتير المركز 

83

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ا ليشمل  وتوسع  األفراد  على  بالتركيز  القدرات  تنمية  في  العمل  لوظائف  بدأ 
واألنظمة   والقطاعات  مجموعات  إلى  ثم  بأكملها،  المنظمات  ثم  الضخمة،  التنظيمية، 

 المطاف بلدان بأكملها.  وفى نهاية

هللا   غرم  أشواق  األستاذة  بالعمادة  المركز  مديرة  طرحت  أربع    الغامديوقد 
   وهي:خطوات متتالية كأول محور يتناوله هذا المختبر 

 مصادرها. رات من التعرف على مفاهيم القد -1

 بالجامعة. اكتشاف ميادين وتنميتها  -2

 والتطوير. تحليل القدرات والتخطيط  -3

 االحتفال بالهدف.  -4

 مساكن:( مختبر 2)
يجتمع   ،حيث  فرنسا  فى  والعشرون  السابعة  المنطقة  مختبر  أيًضا  ويسمى 
حلول   إيجاد  فى  فرنسا  أنحاء  جميع  من  اآلخرين  والممارسين  والمبدعين  المصممين 
محلية مصممة خصيًصا يطلقون عليها "مساكن" على مدى بضعة أسابيع، يقوم فريق 

ماريين وعلماء االجتماع متعدد التخصصات من المصممين و الناس والمهندسين المع
الخدمة   ومراكز  الجامعة  أو  المدرسة  أو  العامة  التحتية  البنية  في  للقيام  والباحثين 

  في تصب    التيومحطات القطار والمجمعات التجارية وغيرها من المبادرات والخدمات  
فى   مشارك  المختبر  ويكون  للحى  حاضنة  مساكن   مختبر  ،فيكون  المجتمع  صالح 

المقترحا تشاركية  تصميم  بطريقة  والمستخدمين،  المصلحة  أصحاب  مع  الجديدة  ت 
وقد   عديدة،  لتجارب  تخضع  ومبتكرة  حديثة  بطرق  العامة  السياسات  تحويل  بهدف 

االجتماعية   االبتكار  مختبرات  بالفعل  )جمعية    في قامت  الفرنسية  المناطق  من  عدد 
 م(2008الحياة المؤسسية للمنطقة السابعة والعشرون،  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

العالم،  عدد من دول    فيوهنا لمحة مختصرة وسريعة عن مختبرات االبتكار  
المنظمات    وسنالحظ  تلك  طبيعة  حسب  والتباين  المحلى    في االختالف  مجتمعها 

العلم أنه ال يوجد قالب معين    المختبرات، معتلك  وحسب القدرات واإلمكانات المتاحة ل
  ومنها: لطريقة عمل المختبر 

 : االجتماعي ( مختبر تنمية الشباب بمركز االبتكار 1)
لالبتكار   مركز  بأول  يبدأ  أن  الباحث  مستوى   االجتماعييفضل  على 

يوم  تدشينه  تم  والذى  بجدة  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  السعودية  فى  ،وهو  الجامعات 
خدمة 1439/    6/    11األربعاء   إلى  ،ويهدف  للمؤتمرات  فيصل  الملك  بمركز  هـ 

، االجتماعيالمجتمع وتقديم أفكار وحلول في جميع المجاالت و تفعيل مفهوم االبتكار  
المجتمعية   المشكالت  إلى اكتشاف  المتقدمة و يسعى  العالمية  الجامعات  على خطى 

االبتكار    التي وإجراءات  ألسس  وفًقا  المبتكرة  الحلول  وإيجاد  التنمية  عقبة  تشكل 
لدورهم  االجتماعي  وإدراكنا  الشباب  قدرات  باستثمار  وذلك  واعًيا    الحيوي ،    في إدراًكا 

من  وحيوية  ابتكارية  بيئة  وتهيئة  وتفعيله،  االبتكار  وتعزيز  والحضارة  التنمية  تحقيق 
بم والمهارى  المعرفي  ورعاية  التبادل  المبتكرين  وصناعة  التنموية،  المكاسب  يحقق  ا 

رواد األعمال االجتماعيين، وتوطين المخرجات بالتكامل مع المراكز البحثية الجامعية  
االبتكار   مجال  عبدالعزيز االجتماعيفي  الملك  جامعة   (.

:https://www.kau.edu.sa/Pages-First-Center.aspx .) 

المشرف على المركز    العماري   زعبد العزيوقد تواصل الباحث مع الدكتور /  
بالمرك الطالبات  به  قامت  نشاط  وأول  حديث  المركز  أن  موقع  زوأوضح  وحسب   ،

 .kau_sic@ :بتوتير المركز 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ا ليشمل  وتوسع  األفراد  على  بالتركيز  القدرات  تنمية  في  العمل  لوظائف  بدأ 
واألنظمة   والقطاعات  مجموعات  إلى  ثم  بأكملها،  المنظمات  ثم  الضخمة،  التنظيمية، 

 المطاف بلدان بأكملها.  وفى نهاية

هللا   غرم  أشواق  األستاذة  بالعمادة  المركز  مديرة  طرحت  أربع    الغامديوقد 
   وهي:خطوات متتالية كأول محور يتناوله هذا المختبر 

 مصادرها. رات من التعرف على مفاهيم القد -1

 بالجامعة. اكتشاف ميادين وتنميتها  -2

 والتطوير. تحليل القدرات والتخطيط  -3

 االحتفال بالهدف.  -4

 مساكن:( مختبر 2)
يجتمع   ،حيث  فرنسا  فى  والعشرون  السابعة  المنطقة  مختبر  أيًضا  ويسمى 
حلول   إيجاد  فى  فرنسا  أنحاء  جميع  من  اآلخرين  والممارسين  والمبدعين  المصممين 
محلية مصممة خصيًصا يطلقون عليها "مساكن" على مدى بضعة أسابيع، يقوم فريق 

ماريين وعلماء االجتماع متعدد التخصصات من المصممين و الناس والمهندسين المع
الخدمة   ومراكز  الجامعة  أو  المدرسة  أو  العامة  التحتية  البنية  في  للقيام  والباحثين 

  في تصب    التيومحطات القطار والمجمعات التجارية وغيرها من المبادرات والخدمات  
فى   مشارك  المختبر  ويكون  للحى  حاضنة  مساكن   مختبر  ،فيكون  المجتمع  صالح 

المقترحا تشاركية  تصميم  بطريقة  والمستخدمين،  المصلحة  أصحاب  مع  الجديدة  ت 
وقد   عديدة،  لتجارب  تخضع  ومبتكرة  حديثة  بطرق  العامة  السياسات  تحويل  بهدف 

االجتماعية   االبتكار  مختبرات  بالفعل  )جمعية    في قامت  الفرنسية  المناطق  من  عدد 
 م(2008الحياة المؤسسية للمنطقة السابعة والعشرون،  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

العالم،  عدد من دول    فيوهنا لمحة مختصرة وسريعة عن مختبرات االبتكار  
المنظمات    وسنالحظ  تلك  طبيعة  حسب  والتباين  المحلى    في االختالف  مجتمعها 

العلم أنه ال يوجد قالب معين    المختبرات، معتلك  وحسب القدرات واإلمكانات المتاحة ل
  ومنها: لطريقة عمل المختبر 

 : االجتماعي ( مختبر تنمية الشباب بمركز االبتكار 1)
لالبتكار   مركز  بأول  يبدأ  أن  الباحث  مستوى   االجتماعييفضل  على 

يوم  تدشينه  تم  والذى  بجدة  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  السعودية  فى  ،وهو  الجامعات 
خدمة 1439/    6/    11األربعاء   إلى  ،ويهدف  للمؤتمرات  فيصل  الملك  بمركز  هـ 

، االجتماعيالمجتمع وتقديم أفكار وحلول في جميع المجاالت و تفعيل مفهوم االبتكار  
المجتمعية   المشكالت  إلى اكتشاف  المتقدمة و يسعى  العالمية  الجامعات  على خطى 

االبتكار    التي وإجراءات  ألسس  وفًقا  المبتكرة  الحلول  وإيجاد  التنمية  عقبة  تشكل 
لدورهم  االجتماعي  وإدراكنا  الشباب  قدرات  باستثمار  وذلك  واعًيا    الحيوي ،    في إدراًكا 

من  وحيوية  ابتكارية  بيئة  وتهيئة  وتفعيله،  االبتكار  وتعزيز  والحضارة  التنمية  تحقيق 
بم والمهارى  المعرفي  ورعاية  التبادل  المبتكرين  وصناعة  التنموية،  المكاسب  يحقق  ا 

رواد األعمال االجتماعيين، وتوطين المخرجات بالتكامل مع المراكز البحثية الجامعية  
االبتكار   مجال  عبدالعزيز االجتماعيفي  الملك  جامعة   (.

:https://www.kau.edu.sa/Pages-First-Center.aspx .) 

المشرف على المركز    العماري   زعبد العزيوقد تواصل الباحث مع الدكتور /  
بالمرك الطالبات  به  قامت  نشاط  وأول  حديث  المركز  أن  موقع  زوأوضح  وحسب   ،

 .kau_sic@ :بتوتير المركز 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

 اليونيسيف:  ت ( مختبرا4)
تناولها   سيتم  العالم  حول  المنتشرة  وفروعها  ومكاتبها  المنظمة  انتشار  بحكم 
بشكل مختصر جًدا، حيث تتم المدخالت وليس هناك األنا فى مفهوم المختبر ،فمن  
الوثائق،   وجمع  المقابالت  إجراء  وتم  المورد  هذا  خلق  المكاتب  لتلك  المحلية  البيئة 

المشتركة   المعلومات  أصحاوتفسير  قبل  الخبرةمن  ذوى  المصلحة  وبمشاركة    ،ب 
، باإلضافة  وزيمبابوي مختبرات االبتكار في كوبنهاغن، وكوسوفو، ومدغشقر، وأوغندا،  

المكاتب   من  ومدخالت  بوتسوانا،  في  المرحلة  التحضيرية  مختبر  من  مساهمات  إلى 
مع  يعمل  كوسوفو  في  مختبر  ،فمثاًل  المختبرات  تلك  عمل  يتم  األخرى  القطرية 

الحتياجات    فيأنشئت    التيجيا  التكنولو  ويتكيف  وغيرها،  أوغندا  عاصمة  كمباال 
ومختبر   السكان،  المتحدة   فيالشباب  الواليات  من  األكاديمية  األوساط  يربط  أوغندا 

يأخذ   زيمبابوي   في  CCOREومختبر    ،وطنينطاق    فيوأوروبا، ويخلق تغيير النظام  
الملحة   القضايا  على  ويطبقها  العملية  البحوث  عالم  من  الممارسات  أفضل 

 (.UNICEF, 2012البرنامجية) 

 العربية:بدولة اإلمارات  الحكومي ( مختبر االبتكار 5)
لالبتكار   راشد  بن  محمد  لمركز  عبر    الحكومييتبع  الواردة  األفكار  لمناقشة 

والم  اإلماراتي   الذهنيالعصف   المختصين  حلول  مع  وتطوير  الميدان  وأهل  سئولين 
التحديات   من  للكثير  التعليمي    التيفورية  القطاع  مثل  القطاعات  بعض  تواجه 

تقليدية  غير  أنماط  استخدام  خالل  من  ،وذلك  وغيرها  االجتماعية  والشئون  والصحي 
ورش عمل متخصصة تناقش    الحكومي لتوليد حلول مبتكرة ،وتقدم مختبرات االبتكار  

ألى  تحد ضمن أرقامه الصحيحة ومعطياته الدقيقة، ثم تبدأ بجلسات    ليالحا الوضع  
تشمل تطوير أفكار وحلول إبداعية، حيث يستخدم المختبر باالتفاق    الذهنيللعصف  

تكون  بحيث  للتطبيق،  قابلة  نهائية  كخطط  وصياغتها  والموظفين  الميدان  أهل  مع 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 :  Citilabر( مختب3)
Citilab  كاتلونية لها    ، كلمة  يوجد  ال  الباحث  علم  ،وحسب  وحسب  تعريب 

باللغة   المعنى  عن  الباحث  مختبر    فهي  اإلسبانيةاجتهاد  أو  المعيشة  مختبر  تعنى 
 (.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Living_lab) الحى.

، وبعد ذلك افتتحت مقرها الرئيسي    1997منذ إنشاء هذه المبادرة ، في عام  
عززت    2007نوفمبر    23في    ،Citilab    كمركز المواطن  رقمينشاطها    ، البتكار 

وتعزيز   لنشر  الحية  وذلك  بالمختبرات  المعرفة  التفكير    التي مجتمع  على    في تعتمد 
والتفكير   يعتبر   الحسابي التصميم  ،و  المستخدم  حول  المتمركز  المشترك  واإلبداع 

تعاو  أكثر  بطريقة  لالبتكار  المواطن    الً وتكام  ناً اإلنترنت وسيلة  العملية    فيمع  مركز 
  الرقمي الستكشاف ونشر التأثير    والرقمي  االجتماعياالبتكارية ، فهو مختبر لالبتكار  

تنشأ عن الثقافة الرقمية وهو مزيج بين    التيعلى التفكير اإلبداعي والتصميم واالبتكار  
ويرتبط    ، واالجتماعية  التجارية  المبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز 

Citilab    بنموذجLiving Lab    والخاص  ، وهى شراكة مختلطة بين القطاعين العام
البحوث   ومراكز  الحكومية  والوكاالت  والشركات  المواطنون  يشارك  عملية    في،حيث 

األعمال  وريادة  البحث  مع  المواطن  على  القائم  االبتكار  يمزج  ،فهو  االبتكار 
 (.ciutada-aboratorisom/l-https://www.citilab.eu/quiوالتدريب.) 

مركًزا لالبتكار   ليس  في برشلونة فحسب، وذلك    والرقمي  االجتماعيإًذا فهو 
وطرق اإلبداع   والطرق    التيباستخدام تصميم التفكير  الرئيسية،  تركز على المستخدم 

األعمال   بل للمبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز  بين  مزيج  هو 
نفس ويعتبر  لالبتكار  واالجتماعية  مركًزا  اإلنترنت المدني ه  شبكة  باستخدام  وذلك   ،

العملية   في  المواطنين  لدمج  تعاونية  األكثر  ابتكار  وسيلة  األساسية باعتبارها 
(European Commission, 2013.) 

84

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

 اليونيسيف:  ت ( مختبرا4)
تناولها   سيتم  العالم  حول  المنتشرة  وفروعها  ومكاتبها  المنظمة  انتشار  بحكم 
بشكل مختصر جًدا، حيث تتم المدخالت وليس هناك األنا فى مفهوم المختبر ،فمن  
الوثائق،   وجمع  المقابالت  إجراء  وتم  المورد  هذا  خلق  المكاتب  لتلك  المحلية  البيئة 

المشتركة   المعلومات  أصحاوتفسير  قبل  الخبرةمن  ذوى  المصلحة  وبمشاركة    ،ب 
، باإلضافة  وزيمبابوي مختبرات االبتكار في كوبنهاغن، وكوسوفو، ومدغشقر، وأوغندا،  

المكاتب   من  ومدخالت  بوتسوانا،  في  المرحلة  التحضيرية  مختبر  من  مساهمات  إلى 
مع  يعمل  كوسوفو  في  مختبر  ،فمثاًل  المختبرات  تلك  عمل  يتم  األخرى  القطرية 

الحتياجات    فيأنشئت    التيجيا  التكنولو  ويتكيف  وغيرها،  أوغندا  عاصمة  كمباال 
ومختبر   السكان،  المتحدة   فيالشباب  الواليات  من  األكاديمية  األوساط  يربط  أوغندا 

يأخذ   زيمبابوي   في  CCOREومختبر    ،وطنينطاق    فيوأوروبا، ويخلق تغيير النظام  
الملحة   القضايا  على  ويطبقها  العملية  البحوث  عالم  من  الممارسات  أفضل 

 (.UNICEF, 2012البرنامجية) 

 العربية:بدولة اإلمارات  الحكومي ( مختبر االبتكار 5)
لالبتكار   راشد  بن  محمد  لمركز  عبر    الحكومييتبع  الواردة  األفكار  لمناقشة 

والم  اإلماراتي   الذهنيالعصف   المختصين  حلول  مع  وتطوير  الميدان  وأهل  سئولين 
التحديات   من  للكثير  التعليمي    التيفورية  القطاع  مثل  القطاعات  بعض  تواجه 

تقليدية  غير  أنماط  استخدام  خالل  من  ،وذلك  وغيرها  االجتماعية  والشئون  والصحي 
ورش عمل متخصصة تناقش    الحكومي لتوليد حلول مبتكرة ،وتقدم مختبرات االبتكار  

ألى  تحد ضمن أرقامه الصحيحة ومعطياته الدقيقة، ثم تبدأ بجلسات    ليالحا الوضع  
تشمل تطوير أفكار وحلول إبداعية، حيث يستخدم المختبر باالتفاق    الذهنيللعصف  

تكون  بحيث  للتطبيق،  قابلة  نهائية  كخطط  وصياغتها  والموظفين  الميدان  أهل  مع 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 :  Citilabر( مختب3)
Citilab  كاتلونية لها    ، كلمة  يوجد  ال  الباحث  علم  ،وحسب  وحسب  تعريب 

باللغة   المعنى  عن  الباحث  مختبر    فهي  اإلسبانيةاجتهاد  أو  المعيشة  مختبر  تعنى 
 (.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Living_lab) الحى.

، وبعد ذلك افتتحت مقرها الرئيسي    1997منذ إنشاء هذه المبادرة ، في عام  
عززت    2007نوفمبر    23في    ،Citilab    كمركز المواطن  رقمينشاطها    ، البتكار 

وتعزيز   لنشر  الحية  وذلك  بالمختبرات  المعرفة  التفكير    التي مجتمع  على    في تعتمد 
والتفكير   يعتبر   الحسابي التصميم  ،و  المستخدم  حول  المتمركز  المشترك  واإلبداع 

تعاو  أكثر  بطريقة  لالبتكار  المواطن    الً وتكام  ناً اإلنترنت وسيلة  العملية    فيمع  مركز 
  الرقمي الستكشاف ونشر التأثير    والرقمي  االجتماعياالبتكارية ، فهو مختبر لالبتكار  

تنشأ عن الثقافة الرقمية وهو مزيج بين    التيعلى التفكير اإلبداعي والتصميم واالبتكار  
ويرتبط    ، واالجتماعية  التجارية  المبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز 

Citilab    بنموذجLiving Lab    والخاص  ، وهى شراكة مختلطة بين القطاعين العام
البحوث   ومراكز  الحكومية  والوكاالت  والشركات  المواطنون  يشارك  عملية    في،حيث 

األعمال  وريادة  البحث  مع  المواطن  على  القائم  االبتكار  يمزج  ،فهو  االبتكار 
 (.ciutada-aboratorisom/l-https://www.citilab.eu/quiوالتدريب.) 

مركًزا لالبتكار   ليس  في برشلونة فحسب، وذلك    والرقمي  االجتماعيإًذا فهو 
وطرق اإلبداع   والطرق    التيباستخدام تصميم التفكير  الرئيسية،  تركز على المستخدم 

األعمال   بل للمبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز  بين  مزيج  هو 
نفس ويعتبر  لالبتكار  واالجتماعية  مركًزا  اإلنترنت المدني ه  شبكة  باستخدام  وذلك   ،

العملية   في  المواطنين  لدمج  تعاونية  األكثر  ابتكار  وسيلة  األساسية باعتبارها 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

 اليونيسيف:  ت ( مختبرا4)
تناولها   سيتم  العالم  حول  المنتشرة  وفروعها  ومكاتبها  المنظمة  انتشار  بحكم 
بشكل مختصر جًدا، حيث تتم المدخالت وليس هناك األنا فى مفهوم المختبر ،فمن  
الوثائق،   وجمع  المقابالت  إجراء  وتم  المورد  هذا  خلق  المكاتب  لتلك  المحلية  البيئة 

المشتركة   المعلومات  أصحاوتفسير  قبل  الخبرةمن  ذوى  المصلحة  وبمشاركة    ،ب 
، باإلضافة  وزيمبابوي مختبرات االبتكار في كوبنهاغن، وكوسوفو، ومدغشقر، وأوغندا،  

المكاتب   من  ومدخالت  بوتسوانا،  في  المرحلة  التحضيرية  مختبر  من  مساهمات  إلى 
مع  يعمل  كوسوفو  في  مختبر  ،فمثاًل  المختبرات  تلك  عمل  يتم  األخرى  القطرية 

الحتياجات    فيأنشئت    التيجيا  التكنولو  ويتكيف  وغيرها،  أوغندا  عاصمة  كمباال 
ومختبر   السكان،  المتحدة   فيالشباب  الواليات  من  األكاديمية  األوساط  يربط  أوغندا 

يأخذ   زيمبابوي   في  CCOREومختبر    ،وطنينطاق    فيوأوروبا، ويخلق تغيير النظام  
الملحة   القضايا  على  ويطبقها  العملية  البحوث  عالم  من  الممارسات  أفضل 

 (.UNICEF, 2012البرنامجية) 

 العربية:بدولة اإلمارات  الحكومي ( مختبر االبتكار 5)
لالبتكار   راشد  بن  محمد  لمركز  عبر    الحكومييتبع  الواردة  األفكار  لمناقشة 

والم  اإلماراتي   الذهنيالعصف   المختصين  حلول  مع  وتطوير  الميدان  وأهل  سئولين 
التحديات   من  للكثير  التعليمي    التيفورية  القطاع  مثل  القطاعات  بعض  تواجه 

تقليدية  غير  أنماط  استخدام  خالل  من  ،وذلك  وغيرها  االجتماعية  والشئون  والصحي 
ورش عمل متخصصة تناقش    الحكومي لتوليد حلول مبتكرة ،وتقدم مختبرات االبتكار  

ألى  تحد ضمن أرقامه الصحيحة ومعطياته الدقيقة، ثم تبدأ بجلسات    ليالحا الوضع  
تشمل تطوير أفكار وحلول إبداعية، حيث يستخدم المختبر باالتفاق    الذهنيللعصف  

تكون  بحيث  للتطبيق،  قابلة  نهائية  كخطط  وصياغتها  والموظفين  الميدان  أهل  مع 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 :  Citilabر( مختب3)
Citilab  كاتلونية لها    ، كلمة  يوجد  ال  الباحث  علم  ،وحسب  وحسب  تعريب 

باللغة   المعنى  عن  الباحث  مختبر    فهي  اإلسبانيةاجتهاد  أو  المعيشة  مختبر  تعنى 
 (.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Living_lab) الحى.

، وبعد ذلك افتتحت مقرها الرئيسي    1997منذ إنشاء هذه المبادرة ، في عام  
عززت    2007نوفمبر    23في    ،Citilab    كمركز المواطن  رقمينشاطها    ، البتكار 

وتعزيز   لنشر  الحية  وذلك  بالمختبرات  المعرفة  التفكير    التي مجتمع  على    في تعتمد 
والتفكير   يعتبر   الحسابي التصميم  ،و  المستخدم  حول  المتمركز  المشترك  واإلبداع 

تعاو  أكثر  بطريقة  لالبتكار  المواطن    الً وتكام  ناً اإلنترنت وسيلة  العملية    فيمع  مركز 
  الرقمي الستكشاف ونشر التأثير    والرقمي  االجتماعياالبتكارية ، فهو مختبر لالبتكار  

تنشأ عن الثقافة الرقمية وهو مزيج بين    التيعلى التفكير اإلبداعي والتصميم واالبتكار  
ويرتبط    ، واالجتماعية  التجارية  المبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز 

Citilab    بنموذجLiving Lab    والخاص  ، وهى شراكة مختلطة بين القطاعين العام
البحوث   ومراكز  الحكومية  والوكاالت  والشركات  المواطنون  يشارك  عملية    في،حيث 

األعمال  وريادة  البحث  مع  المواطن  على  القائم  االبتكار  يمزج  ،فهو  االبتكار 
 (.ciutada-aboratorisom/l-https://www.citilab.eu/quiوالتدريب.) 

مركًزا لالبتكار   ليس  في برشلونة فحسب، وذلك    والرقمي  االجتماعيإًذا فهو 
وطرق اإلبداع   والطرق    التيباستخدام تصميم التفكير  الرئيسية،  تركز على المستخدم 

األعمال   بل للمبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز  بين  مزيج  هو 
نفس ويعتبر  لالبتكار  واالجتماعية  مركًزا  اإلنترنت المدني ه  شبكة  باستخدام  وذلك   ،

العملية   في  المواطنين  لدمج  تعاونية  األكثر  ابتكار  وسيلة  األساسية باعتبارها 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

 اليونيسيف:  ت ( مختبرا4)
تناولها   سيتم  العالم  حول  المنتشرة  وفروعها  ومكاتبها  المنظمة  انتشار  بحكم 
بشكل مختصر جًدا، حيث تتم المدخالت وليس هناك األنا فى مفهوم المختبر ،فمن  
الوثائق،   وجمع  المقابالت  إجراء  وتم  المورد  هذا  خلق  المكاتب  لتلك  المحلية  البيئة 

المشتركة   المعلومات  أصحاوتفسير  قبل  الخبرةمن  ذوى  المصلحة  وبمشاركة    ،ب 
، باإلضافة  وزيمبابوي مختبرات االبتكار في كوبنهاغن، وكوسوفو، ومدغشقر، وأوغندا،  

المكاتب   من  ومدخالت  بوتسوانا،  في  المرحلة  التحضيرية  مختبر  من  مساهمات  إلى 
مع  يعمل  كوسوفو  في  مختبر  ،فمثاًل  المختبرات  تلك  عمل  يتم  األخرى  القطرية 

الحتياجات    فيأنشئت    التيجيا  التكنولو  ويتكيف  وغيرها،  أوغندا  عاصمة  كمباال 
ومختبر   السكان،  المتحدة   فيالشباب  الواليات  من  األكاديمية  األوساط  يربط  أوغندا 

يأخذ   زيمبابوي   في  CCOREومختبر    ،وطنينطاق    فيوأوروبا، ويخلق تغيير النظام  
الملحة   القضايا  على  ويطبقها  العملية  البحوث  عالم  من  الممارسات  أفضل 

 (.UNICEF, 2012البرنامجية) 

 العربية:بدولة اإلمارات  الحكومي ( مختبر االبتكار 5)
لالبتكار   راشد  بن  محمد  لمركز  عبر    الحكومييتبع  الواردة  األفكار  لمناقشة 

والم  اإلماراتي   الذهنيالعصف   المختصين  حلول  مع  وتطوير  الميدان  وأهل  سئولين 
التحديات   من  للكثير  التعليمي    التيفورية  القطاع  مثل  القطاعات  بعض  تواجه 

تقليدية  غير  أنماط  استخدام  خالل  من  ،وذلك  وغيرها  االجتماعية  والشئون  والصحي 
ورش عمل متخصصة تناقش    الحكومي لتوليد حلول مبتكرة ،وتقدم مختبرات االبتكار  

ألى  تحد ضمن أرقامه الصحيحة ومعطياته الدقيقة، ثم تبدأ بجلسات    ليالحا الوضع  
تشمل تطوير أفكار وحلول إبداعية، حيث يستخدم المختبر باالتفاق    الذهنيللعصف  

تكون  بحيث  للتطبيق،  قابلة  نهائية  كخطط  وصياغتها  والموظفين  الميدان  أهل  مع 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 :  Citilabر( مختب3)
Citilab  كاتلونية لها    ، كلمة  يوجد  ال  الباحث  علم  ،وحسب  وحسب  تعريب 

باللغة   المعنى  عن  الباحث  مختبر    فهي  اإلسبانيةاجتهاد  أو  المعيشة  مختبر  تعنى 
 (.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Living_lab) الحى.

، وبعد ذلك افتتحت مقرها الرئيسي    1997منذ إنشاء هذه المبادرة ، في عام  
عززت    2007نوفمبر    23في    ،Citilab    كمركز المواطن  رقمينشاطها    ، البتكار 

وتعزيز   لنشر  الحية  وذلك  بالمختبرات  المعرفة  التفكير    التي مجتمع  على    في تعتمد 
والتفكير   يعتبر   الحسابي التصميم  ،و  المستخدم  حول  المتمركز  المشترك  واإلبداع 

تعاو  أكثر  بطريقة  لالبتكار  المواطن    الً وتكام  ناً اإلنترنت وسيلة  العملية    فيمع  مركز 
  الرقمي الستكشاف ونشر التأثير    والرقمي  االجتماعياالبتكارية ، فهو مختبر لالبتكار  

تنشأ عن الثقافة الرقمية وهو مزيج بين    التيعلى التفكير اإلبداعي والتصميم واالبتكار  
ويرتبط    ، واالجتماعية  التجارية  المبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز 

Citilab    بنموذجLiving Lab    والخاص  ، وهى شراكة مختلطة بين القطاعين العام
البحوث   ومراكز  الحكومية  والوكاالت  والشركات  المواطنون  يشارك  عملية    في،حيث 

األعمال  وريادة  البحث  مع  المواطن  على  القائم  االبتكار  يمزج  ،فهو  االبتكار 
 (.ciutada-aboratorisom/l-https://www.citilab.eu/quiوالتدريب.) 

مركًزا لالبتكار   ليس  في برشلونة فحسب، وذلك    والرقمي  االجتماعيإًذا فهو 
وطرق اإلبداع   والطرق    التيباستخدام تصميم التفكير  الرئيسية،  تركز على المستخدم 

األعمال   بل للمبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز  بين  مزيج  هو 
نفس ويعتبر  لالبتكار  واالجتماعية  مركًزا  اإلنترنت المدني ه  شبكة  باستخدام  وذلك   ،

العملية   في  المواطنين  لدمج  تعاونية  األكثر  ابتكار  وسيلة  األساسية باعتبارها 
(European Commission, 2013.) 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

 اليونيسيف:  ت ( مختبرا4)
تناولها   سيتم  العالم  حول  المنتشرة  وفروعها  ومكاتبها  المنظمة  انتشار  بحكم 
بشكل مختصر جًدا، حيث تتم المدخالت وليس هناك األنا فى مفهوم المختبر ،فمن  
الوثائق،   وجمع  المقابالت  إجراء  وتم  المورد  هذا  خلق  المكاتب  لتلك  المحلية  البيئة 

المشتركة   المعلومات  أصحاوتفسير  قبل  الخبرةمن  ذوى  المصلحة  وبمشاركة    ،ب 
، باإلضافة  وزيمبابوي مختبرات االبتكار في كوبنهاغن، وكوسوفو، ومدغشقر، وأوغندا،  

المكاتب   من  ومدخالت  بوتسوانا،  في  المرحلة  التحضيرية  مختبر  من  مساهمات  إلى 
مع  يعمل  كوسوفو  في  مختبر  ،فمثاًل  المختبرات  تلك  عمل  يتم  األخرى  القطرية 

الحتياجات    فيأنشئت    التيجيا  التكنولو  ويتكيف  وغيرها،  أوغندا  عاصمة  كمباال 
ومختبر   السكان،  المتحدة   فيالشباب  الواليات  من  األكاديمية  األوساط  يربط  أوغندا 

يأخذ   زيمبابوي   في  CCOREومختبر    ،وطنينطاق    فيوأوروبا، ويخلق تغيير النظام  
الملحة   القضايا  على  ويطبقها  العملية  البحوث  عالم  من  الممارسات  أفضل 

 (.UNICEF, 2012البرنامجية) 

 العربية:بدولة اإلمارات  الحكومي ( مختبر االبتكار 5)
لالبتكار   راشد  بن  محمد  لمركز  عبر    الحكومييتبع  الواردة  األفكار  لمناقشة 

والم  اإلماراتي   الذهنيالعصف   المختصين  حلول  مع  وتطوير  الميدان  وأهل  سئولين 
التحديات   من  للكثير  التعليمي    التيفورية  القطاع  مثل  القطاعات  بعض  تواجه 

تقليدية  غير  أنماط  استخدام  خالل  من  ،وذلك  وغيرها  االجتماعية  والشئون  والصحي 
ورش عمل متخصصة تناقش    الحكومي لتوليد حلول مبتكرة ،وتقدم مختبرات االبتكار  

ألى  تحد ضمن أرقامه الصحيحة ومعطياته الدقيقة، ثم تبدأ بجلسات    ليالحا الوضع  
تشمل تطوير أفكار وحلول إبداعية، حيث يستخدم المختبر باالتفاق    الذهنيللعصف  

تكون  بحيث  للتطبيق،  قابلة  نهائية  كخطط  وصياغتها  والموظفين  الميدان  أهل  مع 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 :  Citilabر( مختب3)
Citilab  كاتلونية لها    ، كلمة  يوجد  ال  الباحث  علم  ،وحسب  وحسب  تعريب 

باللغة   المعنى  عن  الباحث  مختبر    فهي  اإلسبانيةاجتهاد  أو  المعيشة  مختبر  تعنى 
 (.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Living_lab) الحى.

، وبعد ذلك افتتحت مقرها الرئيسي    1997منذ إنشاء هذه المبادرة ، في عام  
عززت    2007نوفمبر    23في    ،Citilab    كمركز المواطن  رقمينشاطها    ، البتكار 

وتعزيز   لنشر  الحية  وذلك  بالمختبرات  المعرفة  التفكير    التي مجتمع  على    في تعتمد 
والتفكير   يعتبر   الحسابي التصميم  ،و  المستخدم  حول  المتمركز  المشترك  واإلبداع 

تعاو  أكثر  بطريقة  لالبتكار  المواطن    الً وتكام  ناً اإلنترنت وسيلة  العملية    فيمع  مركز 
  الرقمي الستكشاف ونشر التأثير    والرقمي  االجتماعياالبتكارية ، فهو مختبر لالبتكار  

تنشأ عن الثقافة الرقمية وهو مزيج بين    التيعلى التفكير اإلبداعي والتصميم واالبتكار  
ويرتبط    ، واالجتماعية  التجارية  المبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز 

Citilab    بنموذجLiving Lab    والخاص  ، وهى شراكة مختلطة بين القطاعين العام
البحوث   ومراكز  الحكومية  والوكاالت  والشركات  المواطنون  يشارك  عملية    في،حيث 

األعمال  وريادة  البحث  مع  المواطن  على  القائم  االبتكار  يمزج  ،فهو  االبتكار 
 (.ciutada-aboratorisom/l-https://www.citilab.eu/quiوالتدريب.) 

مركًزا لالبتكار   ليس  في برشلونة فحسب، وذلك    والرقمي  االجتماعيإًذا فهو 
وطرق اإلبداع   والطرق    التيباستخدام تصميم التفكير  الرئيسية،  تركز على المستخدم 

األعمال   بل للمبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز  بين  مزيج  هو 
نفس ويعتبر  لالبتكار  واالجتماعية  مركًزا  اإلنترنت المدني ه  شبكة  باستخدام  وذلك   ،

العملية   في  المواطنين  لدمج  تعاونية  األكثر  ابتكار  وسيلة  األساسية باعتبارها 
(European Commission, 2013.) 
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 اليونيسيف:  ت ( مختبرا4)
تناولها   سيتم  العالم  حول  المنتشرة  وفروعها  ومكاتبها  المنظمة  انتشار  بحكم 
بشكل مختصر جًدا، حيث تتم المدخالت وليس هناك األنا فى مفهوم المختبر ،فمن  
الوثائق،   وجمع  المقابالت  إجراء  وتم  المورد  هذا  خلق  المكاتب  لتلك  المحلية  البيئة 

المشتركة   المعلومات  أصحاوتفسير  قبل  الخبرةمن  ذوى  المصلحة  وبمشاركة    ،ب 
، باإلضافة  وزيمبابوي مختبرات االبتكار في كوبنهاغن، وكوسوفو، ومدغشقر، وأوغندا،  

المكاتب   من  ومدخالت  بوتسوانا،  في  المرحلة  التحضيرية  مختبر  من  مساهمات  إلى 
مع  يعمل  كوسوفو  في  مختبر  ،فمثاًل  المختبرات  تلك  عمل  يتم  األخرى  القطرية 

الحتياجات    فيأنشئت    التيجيا  التكنولو  ويتكيف  وغيرها،  أوغندا  عاصمة  كمباال 
ومختبر   السكان،  المتحدة   فيالشباب  الواليات  من  األكاديمية  األوساط  يربط  أوغندا 

يأخذ   زيمبابوي   في  CCOREومختبر    ،وطنينطاق    فيوأوروبا، ويخلق تغيير النظام  
الملحة   القضايا  على  ويطبقها  العملية  البحوث  عالم  من  الممارسات  أفضل 

 (.UNICEF, 2012البرنامجية) 

 العربية:بدولة اإلمارات  الحكومي ( مختبر االبتكار 5)
لالبتكار   راشد  بن  محمد  لمركز  عبر    الحكومييتبع  الواردة  األفكار  لمناقشة 

والم  اإلماراتي   الذهنيالعصف   المختصين  حلول  مع  وتطوير  الميدان  وأهل  سئولين 
التحديات   من  للكثير  التعليمي    التيفورية  القطاع  مثل  القطاعات  بعض  تواجه 

تقليدية  غير  أنماط  استخدام  خالل  من  ،وذلك  وغيرها  االجتماعية  والشئون  والصحي 
ورش عمل متخصصة تناقش    الحكومي لتوليد حلول مبتكرة ،وتقدم مختبرات االبتكار  

ألى  تحد ضمن أرقامه الصحيحة ومعطياته الدقيقة، ثم تبدأ بجلسات    ليالحا الوضع  
تشمل تطوير أفكار وحلول إبداعية، حيث يستخدم المختبر باالتفاق    الذهنيللعصف  

تكون  بحيث  للتطبيق،  قابلة  نهائية  كخطط  وصياغتها  والموظفين  الميدان  أهل  مع 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 :  Citilabر( مختب3)
Citilab  كاتلونية لها    ، كلمة  يوجد  ال  الباحث  علم  ،وحسب  وحسب  تعريب 

باللغة   المعنى  عن  الباحث  مختبر    فهي  اإلسبانيةاجتهاد  أو  المعيشة  مختبر  تعنى 
 (.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Living_lab) الحى.

، وبعد ذلك افتتحت مقرها الرئيسي    1997منذ إنشاء هذه المبادرة ، في عام  
عززت    2007نوفمبر    23في    ،Citilab    كمركز المواطن  رقمينشاطها    ، البتكار 

وتعزيز   لنشر  الحية  وذلك  بالمختبرات  المعرفة  التفكير    التي مجتمع  على    في تعتمد 
والتفكير   يعتبر   الحسابي التصميم  ،و  المستخدم  حول  المتمركز  المشترك  واإلبداع 

تعاو  أكثر  بطريقة  لالبتكار  المواطن    الً وتكام  ناً اإلنترنت وسيلة  العملية    فيمع  مركز 
  الرقمي الستكشاف ونشر التأثير    والرقمي  االجتماعياالبتكارية ، فهو مختبر لالبتكار  

تنشأ عن الثقافة الرقمية وهو مزيج بين    التيعلى التفكير اإلبداعي والتصميم واالبتكار  
ويرتبط    ، واالجتماعية  التجارية  المبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز 

Citilab    بنموذجLiving Lab    والخاص  ، وهى شراكة مختلطة بين القطاعين العام
البحوث   ومراكز  الحكومية  والوكاالت  والشركات  المواطنون  يشارك  عملية    في،حيث 

األعمال  وريادة  البحث  مع  المواطن  على  القائم  االبتكار  يمزج  ،فهو  االبتكار 
 (.ciutada-aboratorisom/l-https://www.citilab.eu/quiوالتدريب.) 

مركًزا لالبتكار   ليس  في برشلونة فحسب، وذلك    والرقمي  االجتماعيإًذا فهو 
وطرق اإلبداع   والطرق    التيباستخدام تصميم التفكير  الرئيسية،  تركز على المستخدم 

األعمال   بل للمبادرات  وحاضنة  البحوث  ومركز  التدريب  مركز  بين  مزيج  هو 
نفس ويعتبر  لالبتكار  واالجتماعية  مركًزا  اإلنترنت المدني ه  شبكة  باستخدام  وذلك   ،

العملية   في  المواطنين  لدمج  تعاونية  األكثر  ابتكار  وسيلة  األساسية باعتبارها 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

تعاملهم مع التنمية   واإلبداع فيتمكين المتطوعين الحاليين أو الجدد من االبتكار   •
 التقليدية.  وتحديدهم للمقاربات

الجديدة   • المشروعات  نجاح  فرص  مستوى زيادة  األفكار    وتقليص  فشل  مخاطر 
 مشروع جديد. أليالجديدة من أجل تشجيع الدراسات الجادة 

 اإلعالن بوضوح عن أننا ال زلنا نجرب )القروض الصغيرة ليست السبيل الوحيد(.  •

تحقيق   • أجل  من  البنك(  في  الموجودة  )األموال  المستخدمة  غير  الموارد  استثمار 
 .كينوالتماألهداف الجوهرية للتنمية االقتصادية 

 تبوء منظمتك مكانة الئقة.  •

  االجتماعي وحسب وجهة نظر الباحث فإن هناك بعض التباين بين الصندوق  
،حيث أن كثير من الصناديق االجتماعية تدعم الكثير   االجتماعيوصناديق االبتكار  

االجتماعي  االبتكار  وصناديق  لالبتكار  بند  ضمنها  ومن  االجتماعية  المشاريع  من 
هدفها    والتي يكون  ،ولكن  والكبيرة  الصغيرة  االجتماعية  المشاريع  لدعم  بنودها  تندرج 

اجتماع  مشاريع  تحتها من  اندرج  مهما  االبتكار  بعض الرئيسي عملية  أن  ، حيث  ية 
دعم  الفرعية  أهدافها  ضمن  من  يكون  التي  االجتماعية  الصناديق  يدرج  الباحثين 
االبتكار االجتماعي مثل الصندوق االجتماعي األوروبي أو صناديق التنمية في شتى 
بعرض  الباحث  يكتفي  لذلك   ، وغيرها  الصغيرة  المشاريع  دعم  صناديق  أو  البلدان 

يه بعبارة االبتكار االجتماعي و اآلخر لم ينص عليه،  صندوقين ،األول منصوص عل
 لكن كالهما يهدف لدعم االبتكار االجتماعي وهو :

 

 

 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

عية قابلة للتطبيق ومتفًقا عليها بين مخرجات مختبر اإلبداع الحكومي النهائية حلواًل واق
يتم  أن  إلى  أيام  لعدة  المختبر  يستمر  أن  يمكن  كما  بالتنفيذ،  المعنية  األطراف  كافة 
االتفاق بشكل كامل على الحلول وتوزيع األدوار والمسئوليات للبدء بتنفيذها فوًرا، بما  

أية   تعاملها مع  الحكومة ألية متغيرات وسرعة  استجابة  تحديات ميدانية يعزز سرعة 
تأخذ   والتي جديدة دون انتظار الدورة الكاملة لتطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية  

خلوة   في  حكوميوقًتا طوياًل للتعامل مع التحديات ،فقد تم تدشين أول مختبر ابتكار  
الوزراء   يومين    فيمجلس  مدى  على  ياس  بني  صير    2013ديسمبر    فيجزيرة 
التعليم والصحة ،حيث اتخذت هذه الجلسات أسلوب العصف   قطاعيلمناقشة تطوير  

القطاعين، وبمشاركة مجتمعية    فيبين الوزراء وعدد من المسئولين والمعنيين    الذهني
  70؛نتج عن ذلك أكثر من   االجتماعيكبيرة شخصية للجمهور وعبر وسائل التواصل 

مية.)وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل سياسة حكو   25ألف فكرة أدت إلى اعتماد  
 (. https://www.mbrcgi.gov.ae/ar،ت اإلمارابدولة 

 : االجتماعي صناديق االبتكار  -ب

)عبده،   االبتكار  2012يعرف  صندوق    تنافسي   )صندوق بأنه    االجتماعي( 
توفر   ومدى  وأولويات  معايير  على  معتمدة  انتقاء  آلية  على  ويقوم   التمويل،يقوم 

المفيدة  األفكار  تمويل  لتعبئة  منح  أو  بعد،  فيما  تسترد  مبالغ  بتخصيص  الصندوق 
 . التجريبية( والمشروعات 

التالية كما يشير )عبده،    فيويمكن للصندوق أن يساعد     (2012المجاالت 
 : وهي

 أجل كسر دورة الفقر.  دعم االبتكار من •

 حل مشاكلهم.  فيتمكين مشاركة أعضاء المجتمع  •
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تعاملهم مع التنمية   واإلبداع فيتمكين المتطوعين الحاليين أو الجدد من االبتكار   •
 التقليدية.  وتحديدهم للمقاربات

الجديدة   • المشروعات  نجاح  فرص  مستوى زيادة  األفكار    وتقليص  فشل  مخاطر 
 مشروع جديد. أليالجديدة من أجل تشجيع الدراسات الجادة 

 اإلعالن بوضوح عن أننا ال زلنا نجرب )القروض الصغيرة ليست السبيل الوحيد(.  •

تحقيق   • أجل  من  البنك(  في  الموجودة  )األموال  المستخدمة  غير  الموارد  استثمار 
 .كينوالتماألهداف الجوهرية للتنمية االقتصادية 

 تبوء منظمتك مكانة الئقة.  •

  االجتماعي وحسب وجهة نظر الباحث فإن هناك بعض التباين بين الصندوق  
،حيث أن كثير من الصناديق االجتماعية تدعم الكثير   االجتماعيوصناديق االبتكار  

االجتماعي  االبتكار  وصناديق  لالبتكار  بند  ضمنها  ومن  االجتماعية  المشاريع  من 
هدفها    والتي يكون  ،ولكن  والكبيرة  الصغيرة  االجتماعية  المشاريع  لدعم  بنودها  تندرج 

اجتماع  مشاريع  تحتها من  اندرج  مهما  االبتكار  بعض الرئيسي عملية  أن  ، حيث  ية 
دعم  الفرعية  أهدافها  ضمن  من  يكون  التي  االجتماعية  الصناديق  يدرج  الباحثين 
االبتكار االجتماعي مثل الصندوق االجتماعي األوروبي أو صناديق التنمية في شتى 
بعرض  الباحث  يكتفي  لذلك   ، وغيرها  الصغيرة  المشاريع  دعم  صناديق  أو  البلدان 

يه بعبارة االبتكار االجتماعي و اآلخر لم ينص عليه،  صندوقين ،األول منصوص عل
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االتفاق بشكل كامل على الحلول وتوزيع األدوار والمسئوليات للبدء بتنفيذها فوًرا، بما  

أية   تعاملها مع  الحكومة ألية متغيرات وسرعة  استجابة  تحديات ميدانية يعزز سرعة 
تأخذ   والتي جديدة دون انتظار الدورة الكاملة لتطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية  

خلوة   في  حكوميوقًتا طوياًل للتعامل مع التحديات ،فقد تم تدشين أول مختبر ابتكار  
الوزراء   يومين    فيمجلس  مدى  على  ياس  بني  صير    2013ديسمبر    فيجزيرة 
التعليم والصحة ،حيث اتخذت هذه الجلسات أسلوب العصف   قطاعيلمناقشة تطوير  

القطاعين، وبمشاركة مجتمعية    فيبين الوزراء وعدد من المسئولين والمعنيين    الذهني
  70؛نتج عن ذلك أكثر من   االجتماعيكبيرة شخصية للجمهور وعبر وسائل التواصل 

مية.)وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل سياسة حكو   25ألف فكرة أدت إلى اعتماد  
 (. https://www.mbrcgi.gov.ae/ar،ت اإلمارابدولة 

 : االجتماعي صناديق االبتكار  -ب

)عبده،   االبتكار  2012يعرف  صندوق    تنافسي   )صندوق بأنه    االجتماعي( 
توفر   ومدى  وأولويات  معايير  على  معتمدة  انتقاء  آلية  على  ويقوم   التمويل،يقوم 

المفيدة  األفكار  تمويل  لتعبئة  منح  أو  بعد،  فيما  تسترد  مبالغ  بتخصيص  الصندوق 
 . التجريبية( والمشروعات 

التالية كما يشير )عبده،    فيويمكن للصندوق أن يساعد     (2012المجاالت 
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دعم  الفرعية  أهدافها  ضمن  من  يكون  التي  االجتماعية  الصناديق  يدرج  الباحثين 
االبتكار االجتماعي مثل الصندوق االجتماعي األوروبي أو صناديق التنمية في شتى 
بعرض  الباحث  يكتفي  لذلك   ، وغيرها  الصغيرة  المشاريع  دعم  صناديق  أو  البلدان 
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الوزراء   يومين    فيمجلس  مدى  على  ياس  بني  صير    2013ديسمبر    فيجزيرة 
التعليم والصحة ،حيث اتخذت هذه الجلسات أسلوب العصف   قطاعيلمناقشة تطوير  

القطاعين، وبمشاركة مجتمعية    فيبين الوزراء وعدد من المسئولين والمعنيين    الذهني
  70؛نتج عن ذلك أكثر من   االجتماعيكبيرة شخصية للجمهور وعبر وسائل التواصل 

مية.)وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل سياسة حكو   25ألف فكرة أدت إلى اعتماد  
 (. https://www.mbrcgi.gov.ae/ar،ت اإلمارابدولة 

 : االجتماعي صناديق االبتكار  -ب

)عبده،   االبتكار  2012يعرف  صندوق    تنافسي   )صندوق بأنه    االجتماعي( 
توفر   ومدى  وأولويات  معايير  على  معتمدة  انتقاء  آلية  على  ويقوم   التمويل،يقوم 

المفيدة  األفكار  تمويل  لتعبئة  منح  أو  بعد،  فيما  تسترد  مبالغ  بتخصيص  الصندوق 
 . التجريبية( والمشروعات 

التالية كما يشير )عبده،    فيويمكن للصندوق أن يساعد     (2012المجاالت 
 : وهي

 أجل كسر دورة الفقر.  دعم االبتكار من •
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

تعاملهم مع التنمية   واإلبداع فيتمكين المتطوعين الحاليين أو الجدد من االبتكار   •
 التقليدية.  وتحديدهم للمقاربات

الجديدة   • المشروعات  نجاح  فرص  مستوى زيادة  األفكار    وتقليص  فشل  مخاطر 
 مشروع جديد. أليالجديدة من أجل تشجيع الدراسات الجادة 

 اإلعالن بوضوح عن أننا ال زلنا نجرب )القروض الصغيرة ليست السبيل الوحيد(.  •

تحقيق   • أجل  من  البنك(  في  الموجودة  )األموال  المستخدمة  غير  الموارد  استثمار 
 .كينوالتماألهداف الجوهرية للتنمية االقتصادية 

 تبوء منظمتك مكانة الئقة.  •

  االجتماعي وحسب وجهة نظر الباحث فإن هناك بعض التباين بين الصندوق  
،حيث أن كثير من الصناديق االجتماعية تدعم الكثير   االجتماعيوصناديق االبتكار  

االجتماعي  االبتكار  وصناديق  لالبتكار  بند  ضمنها  ومن  االجتماعية  المشاريع  من 
هدفها    والتي يكون  ،ولكن  والكبيرة  الصغيرة  االجتماعية  المشاريع  لدعم  بنودها  تندرج 
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بعرض  الباحث  يكتفي  لذلك   ، وغيرها  الصغيرة  المشاريع  دعم  صناديق  أو  البلدان 

يه بعبارة االبتكار االجتماعي و اآلخر لم ينص عليه،  صندوقين ،األول منصوص عل
 لكن كالهما يهدف لدعم االبتكار االجتماعي وهو :
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 السعودية: المملكة العربية   الصندوق الخيري االجتماعي ، -2

برقم    الوزراء  مجلس  تنظيم    هـ1431/    3/    22وتاريخ    85قرر  مشروع 
المادة   وتنص  االجتماعي،  الخيري  بأنالصندوق  العمل    الثانية  إلى  الصندوق  يهدف 

على االنماء االجتماعي، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين به، من خالل أساليب  
قدرات   مع  تتناسب  عمل  وإيجاد فرص  المالئم،  المناخ  تهيئة  على  تقوم  تقليدية  غير 

 األفراد واألسر.   

 ات الصندوق كما نصت عليها المادة الثالثة:اختصاص
الفئات   • وذلكدعم  استثمارية صغيرة وفق ضوابط    المستهدفة،  بإقامة مشاريع 

 ومعايير إدارة الصندوق.  

 تنمية قدرات المستهدفين من خالل برامج توعوية وتدريبية وحلقات توجيهية.  •

إيجاد فرص • خالل  من  جزئي  أو  كلي  بشكل  للعاطلين  التوظيف  عمل   دعم 
 مناسبة. 

 تطوير ودعم برامج األسر المنتجة للمستهدفين من الصندوق.  •

 إيجاد حاضنات لألعمال الصغيرة.   •

 تفعيل المشاركة المجتمعية في مجاالتها التنموية.  •

من  • المستهدفة  الفئة  احتياجات  رصد  في  المختصة  للجهات  المساعدة  تقديم 
 واالجتماعية. الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية،  

الخاص   • االجتماعي  اإلنماء  في  اإلسهام  على  الخاص  القطاع  تشجيع 
 بالصندوق. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 : USAصندوق االبتكار االجتماعي،  -1

عام  في  المدنية  والمشاركة  االجتماعي  لالبتكار  مكتب  األبيض  البيت  أنشأ 
على   الربحية، ويركزإلبراز ودعم االبتكار االجتماعي من خالل البرامج غير    2009

 النتائج الواعدة وتوسيع انتشارها في جميع أنحاء البالد وكانت أهدافها المعلنة هي: 

 ت غير الربحية والشركات والمحسنين.تحفيز الشراكات بين الحكومة والمنظما  •

 تحديد ودعم األفكار المبتكرة وتعزيز الخدمة الوطنية.  •

اإلعالم   • أدوات  خالل  من  أكبر  بشكل  المدنية  المشاركة   The)الجديد.  دعم 
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؟ المشكالت  لحل  يكفي  التطوع  هل  سؤال  هنا  لهذا  ويبرز  الباحث  ،تحليل 
في   مشكلة  هناك  أن  الخيرية  بالجمعيات  والعمل  احتكاكه  بحكم  )وصال(  البرنامج 

ات التعرف على المحتاجين المتعففين وصعوبة في الوصول إليهم ، فالزمان تغير آلي
القدرة على معرفة   التاجر  أو  المسجد  إمام  أو  الجيره  أو مجتمع  الحي  لكبير  يعد  فلم 
عليها   المتعارف  التقليدية  الطرق  ألغت  الحديثة  المدن  فاليوم  ومساعدته،  المتعفف 

المحتا معرفة  من  السعودي  مجتمع  بالمجتمع  وترابط  تراجع    ،والحي  الجيرةج  وكذلك 
دور إمام المسجد والتاجر كثيًرا وأصبح الترابط ضعيف جًدا وال يرتقي لمعرفة أحوال  

، بل ال أبالغ إذا قلت أن كبير عاناتهم ومشكالتهم كما في السابق الناس الشخصية وم
وعين لخدمة الناس  ، فأصبح جميع هؤالء المتط لة ال يعرف عن أقرباءه المتعففينالعائ

وجود   فرغم   ، أبًدا  المجال  هذا  في  لهم  دور  ال   ، وخالفهم  والجيرة  الحي  إمام  من 
المتطوعين إال أن الزمن سبقهم ، لذلك جاء هذا البرنامج لتلبية تغيرات الزمن وتراجع  
أي   فيستطيع   ، للمحتاج  والتصوير  التشهير  ظواهر  على  القضاء  ومحاولة   ، األدوار 

المجت من  أو فرد  الشارع  في  وهو  المحتاج  المتعفف  مشكلة  حل  في  المساهمة  مع 
أو  ممرض  كان  سواء  المتعففين  هؤالء  على  يطلع  ممن  عمله  مقر  في  أو  بالصدفة 
عند   المدني  الدفاع  في  أو  بالمدرسة  الطالبي  اإلرشاد  في  أو  المستشفى  في  ممرضه 

الشرطة  أفراد  ،وكذلك  الحاالت  بعض  على  واالطالع  المنازل  من    دخول  وغيرها 
األعمال ،فيستطيع أي فرد المساهمة والمساعدة في إكرام المتعففين الذين ذكرهم هللا 
ِ اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبا ِفي   سبحانه في كتابه وقال )ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل �َّ

فُِّف َتْعِرُفُهم ِبِسيَماُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا  اأْلَْرِض َيْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن التَّعَ 
( البقرة   ) َعِليٌم  ِبِه   ََّ� َفِإنَّ  َخْيٍر  ِمْن  ُتنِفُقوا  .  وهذا  273َوَما  االبتكار    البرنامج من ( 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

الفئات   • إجراءات  تيسير  في  المعنية  الجهات  مع  وتيسيره  العمل  تنظيم 
 (.  https://mlsd.gov.sa/ar)مجلس الوزراء،   المستهدفة.

 التطوعي : : االبتكار االجتماعي والعمل  اا خامس 
سبق اإلشارة عن المشكالت االجتماعية والتي يمكن أن تحل بطريقة ابتكاريه  

السؤال األهم كيف يتم معرفة المشكلة وما هي العوامل التي تساعد    تقليدية، ولكنغير  
المشاكل   معرفة  ولع على  ذات    لاالجتماعية؟،  مشكلة  بحل  يبدأ  العالقة  الباحث 

والتغير )وصال  بالتطوع  برنامج  عبر  الحديثة  التقنيات  واستخدام  وذلك االجتماعي   ،) 
والذي لمساعدة   العربية   المتعففين،  بالمملكة  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أطلقته 
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 وصال:برنامج -أ
األجهز  على  "وصال"  تطبيق  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أطلقت  ة  فقد 

الذكية في مبادرة منها، لحث فاعلي الخير على تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين 
وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع اإللكتروني، حيث تتأكد الوزارة من صحة  
للضمان   االنضمام  ضوابط  عليهم  تنطبق  لمن  الدعوة  توجيه  بعدها  ويتم  المعلومات، 

" وصال   " ويهدف  أنحاء    االجتماعي  جميع  في  للمحتاجين  الوصول  تسهيل  إلى 
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برامج  في  تصويرهم  أو  المحتاجين  بيانات  نشر  مثل  الخاطئة،  الممارسات  على 

خطوات  التواصل االجتماعي ،وسه لت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق ب 
الرابط عبر  الشخصية  بياناته  الخير  فاعل  بتسجيل  ،تبدأ    : ميسرة 

www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal شرح كتابة  مع  المتعفف  بيانات  تسجيل  ثم   ،
البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة   مبسط عن حالته وظروفه، ثم رفع 
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للضمان   االنضمام  ضوابط  عليهم  تنطبق  لمن  الدعوة  توجيه  بعدها  ويتم  المعلومات، 

" وصال   " ويهدف  أنحاء    االجتماعي  جميع  في  للمحتاجين  الوصول  تسهيل  إلى 
والقضاء    ، المجتمع  أفراد  لدى  المجتمعية  المسئولية  تنمية حس  إلى  المملكة، إضافة 
برامج  في  تصويرهم  أو  المحتاجين  بيانات  نشر  مثل  الخاطئة،  الممارسات  على 

خطوات  التواصل االجتماعي ،وسه لت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق ب 
الرابط عبر  الشخصية  بياناته  الخير  فاعل  بتسجيل  ،تبدأ    : ميسرة 

www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal شرح كتابة  مع  المتعفف  بيانات  تسجيل  ثم   ،
البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة   مبسط عن حالته وظروفه، ثم رفع 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

المستفيدين من القطاع غير الربحي هم فعاًل بحاجه لها، فمثاًل بالمجتمع السعودي هل  
التدريبي اليوم وتطور، هل هم الدورات  نفع  للمستفيدين تجدي  الحاسب اآللي  ة لجهاز 

بحاجه لها أقصد أساسيات التعلم، ال أعتقد ذلك من وجهة نظري، بل لو وسعنا الدائرة 
الربحي ترك  القطاع غير  بالقائمين على  أال يجدر  اليوم  نافعة  للقوانين هل أصبحت 

الدهر وشرب وتغي أكل عليها  التي  القوانين  نفس  تلك  المجتمع والزالت تطبق عليه  ر 
هناك   يكون  ال  لكي  الخيرية  المؤسسات  عن  بعيًدا  مثااًل  وأضرب  والقوانين،  المعايير 

وت وتنازعجدل  سنة    ،داخل  في  شخصًيا  معي  حصل  العامة  بالمكتبة  هـ  1438فمثاًل 
العامة فتم الرفض بحجة   7،فكنت أريد أن أستعير   كتب لغرض البحث من المكتبة 

فقلت يا للعجب حتى اآلن ال   أيام ،3كتب ولمدة    3 يمكنك استعارة أكثر من  أنه ال
ه وقبلها وقبل  1420فعلى حد مشاهدتي منذ عام    زال هذا القانون مطبًقا ولم يتغير ،

الزمن  ذلك  في  ،ومبرر  بالقراء  تمتلئ  المكتبات  كانت  موسع  بشكل  اإلنترنت  ظهور 
تكون   د، فتكا ن وبنفس القوانين أين القراء؟  وضع مثل هذه القوانين الصارمة ،لكن اآل

المكتبات خالية فلماذا لم تتغيروا حتى اآلن ،بل الواجب عليكم تحفيز الناس والوصول  
 إليهم بدل تحجيم االستعارة واستخدام نفس الطرق واألساليب القديمة التقليدية .       

النظر   وجهات  بعض  وتقديم  االجتماعي   االبتكار  سياق  في  ذلك  ولربط 
في   الفكرة  وتتلخص  الفصل،  موضوع  مصلحة  في  تصب  التي  التقريبية  واألمثلة 
األنشطة   عبر  هوايتهم  أو  تخصصاتهم  خالل  من  والمتطوعين  التطوع  استثمار 

مجتمعه نحو التطوعية في شتى المجاالت لكي يساهم المتطوع  في تغيير حقيقي في  
األفضل ويبدع في األفكار الجديدة عبر شبكة العالقات في المجتمع، ولعل من أبرز  

م في المجتمع السعودي فيما يخص توسيع دائرة التطوع , 2020القرارات الحديثة لعام  
موازنة   نسبة  المدنية  الخدمة  اعتماد  أثبت 30هو  إذا  الدولة  موظفي  ترقية  في   %

ج تطوعي لدى القطاع غير الربحي , وبما أنه قرار حديث جًدا  الموظف التحاقه ببرنام
،فال توجد أرقام يمكن حصرها حتى اآلن إال أنه كانطباع مبدئي فهناك تزايد ملحوظ  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

االجتماعي الذي واكب الزمن وساهم في حل مشكلة لم يكن للوزارة والجمعيات آليات  
 تجاهها. واضحة 

والجهود   البشرية  الكتل  من  كثير  عن  يغني  ابتكار  هناك  يكون  قد  وأيًضا 
 التطوعية فعلى سبيل المثال: 

 الحج:هاكثاون  -ب
والذي أقامته المملكة    هو الهاكاثون األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط

والبرمجة   السيبراني  لألمن  السعودي  االتحاد  وإشراف  إدارة  تحت  السعودية  العربية 
لعام   آب  شهر  من  األول  في  جوجل  من  بدعم  جدة 2018والدرونز  مركز  في  م 

تخدم  التي  والتقنيات  التطبيقات  تطوير  إلى  التجمع  ،ويهدف  والفعاليات  للمنتديات 
،وشملت المنافسة جميع القطاعات وكانت المجاالت المرتبطة    حجاج بيت هللا الحرام

والمواصالت   المالية  والحلول  الصحية  الخدمات  مثل  الحج  في  المقدمة  بالخدمات 
ُيقارب   ما  نوعه  من  األول  الحدث  هذا  في  سج ل  قد  و  والمرور,  والتواصل  واألغذية 

ي كسره للرقم القياسي ُمشاركًا من خمسين دولة من العالم والذي بدوره ساهم ف  2915
العالمي للهاكاثون ودخوله موسوعة جينيس العالمية كأكبر تجمع هاكاثوني  في العالم  
الحشود  وإدارة  المواصالت  مثل  بالحج  مرتبطة  عديدة  مجاالت  ويشمل  تاريخه  حتى 
والترجمة والحلول المالية والصحة وحركة المرور واألغذية والمشروبات وترتيب السفر 

السيبراني والمخلفا  لألمن  السعودي  )االتحاد  ..الخ  والنفايات  ت 
،https://safcsp.org.sa  .) 

،فلو   المؤسسات  عمل  لصالح  أفضل  برأيي  العمل  وورش  التجمع  هذا  فمثل 
غير   وللقطاع  الخيرية  والمؤسسات  للجمعيات  وتعميمها  البرامج  هيكلة  الربحي  أعدنا 

 ، ليدية القديمة ؛لكان أفضل بكثيرككل بإعادة النظر لصالح المجتمع وترك الحلول التق
التي نقوم بها بالسابق تجدي نفع اليوم، هل تنمية  وأطرح بعض األسئلة هل الجهود 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

المستفيدين من القطاع غير الربحي هم فعاًل بحاجه لها، فمثاًل بالمجتمع السعودي هل  
التدريبي اليوم وتطور، هل هم الدورات  نفع  للمستفيدين تجدي  الحاسب اآللي  ة لجهاز 

بحاجه لها أقصد أساسيات التعلم، ال أعتقد ذلك من وجهة نظري، بل لو وسعنا الدائرة 
الربحي ترك  القطاع غير  بالقائمين على  أال يجدر  اليوم  نافعة  للقوانين هل أصبحت 

الدهر وشرب وتغي أكل عليها  التي  القوانين  نفس  تلك  المجتمع والزالت تطبق عليه  ر 
هناك   يكون  ال  لكي  الخيرية  المؤسسات  عن  بعيًدا  مثااًل  وأضرب  والقوانين،  المعايير 

وت وتنازعجدل  سنة    ،داخل  في  شخصًيا  معي  حصل  العامة  بالمكتبة  هـ  1438فمثاًل 
العامة فتم الرفض بحجة   7،فكنت أريد أن أستعير   كتب لغرض البحث من المكتبة 

فقلت يا للعجب حتى اآلن ال   أيام ،3كتب ولمدة    3 يمكنك استعارة أكثر من  أنه ال
ه وقبلها وقبل  1420فعلى حد مشاهدتي منذ عام    زال هذا القانون مطبًقا ولم يتغير ،

الزمن  ذلك  في  ،ومبرر  بالقراء  تمتلئ  المكتبات  كانت  موسع  بشكل  اإلنترنت  ظهور 
تكون   د، فتكا ن وبنفس القوانين أين القراء؟  وضع مثل هذه القوانين الصارمة ،لكن اآل

المكتبات خالية فلماذا لم تتغيروا حتى اآلن ،بل الواجب عليكم تحفيز الناس والوصول  
 إليهم بدل تحجيم االستعارة واستخدام نفس الطرق واألساليب القديمة التقليدية .       

النظر   وجهات  بعض  وتقديم  االجتماعي   االبتكار  سياق  في  ذلك  ولربط 
في   الفكرة  وتتلخص  الفصل،  موضوع  مصلحة  في  تصب  التي  التقريبية  واألمثلة 
األنشطة   عبر  هوايتهم  أو  تخصصاتهم  خالل  من  والمتطوعين  التطوع  استثمار 

مجتمعه نحو التطوعية في شتى المجاالت لكي يساهم المتطوع  في تغيير حقيقي في  
األفضل ويبدع في األفكار الجديدة عبر شبكة العالقات في المجتمع، ولعل من أبرز  

م في المجتمع السعودي فيما يخص توسيع دائرة التطوع , 2020القرارات الحديثة لعام  
موازنة   نسبة  المدنية  الخدمة  اعتماد  أثبت 30هو  إذا  الدولة  موظفي  ترقية  في   %

ج تطوعي لدى القطاع غير الربحي , وبما أنه قرار حديث جًدا  الموظف التحاقه ببرنام
،فال توجد أرقام يمكن حصرها حتى اآلن إال أنه كانطباع مبدئي فهناك تزايد ملحوظ  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

االجتماعي الذي واكب الزمن وساهم في حل مشكلة لم يكن للوزارة والجمعيات آليات  
 تجاهها. واضحة 

والجهود   البشرية  الكتل  من  كثير  عن  يغني  ابتكار  هناك  يكون  قد  وأيًضا 
 التطوعية فعلى سبيل المثال: 

 الحج:هاكثاون  -ب
والذي أقامته المملكة    هو الهاكاثون األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط

والبرمجة   السيبراني  لألمن  السعودي  االتحاد  وإشراف  إدارة  تحت  السعودية  العربية 
لعام   آب  شهر  من  األول  في  جوجل  من  بدعم  جدة 2018والدرونز  مركز  في  م 

تخدم  التي  والتقنيات  التطبيقات  تطوير  إلى  التجمع  ،ويهدف  والفعاليات  للمنتديات 
،وشملت المنافسة جميع القطاعات وكانت المجاالت المرتبطة    حجاج بيت هللا الحرام

والمواصالت   المالية  والحلول  الصحية  الخدمات  مثل  الحج  في  المقدمة  بالخدمات 
ُيقارب   ما  نوعه  من  األول  الحدث  هذا  في  سج ل  قد  و  والمرور,  والتواصل  واألغذية 

ي كسره للرقم القياسي ُمشاركًا من خمسين دولة من العالم والذي بدوره ساهم ف  2915
العالمي للهاكاثون ودخوله موسوعة جينيس العالمية كأكبر تجمع هاكاثوني  في العالم  
الحشود  وإدارة  المواصالت  مثل  بالحج  مرتبطة  عديدة  مجاالت  ويشمل  تاريخه  حتى 
والترجمة والحلول المالية والصحة وحركة المرور واألغذية والمشروبات وترتيب السفر 

السيبراني والمخلفا  لألمن  السعودي  )االتحاد  ..الخ  والنفايات  ت 
،https://safcsp.org.sa  .) 

،فلو   المؤسسات  عمل  لصالح  أفضل  برأيي  العمل  وورش  التجمع  هذا  فمثل 
غير   وللقطاع  الخيرية  والمؤسسات  للجمعيات  وتعميمها  البرامج  هيكلة  الربحي  أعدنا 

 ، ليدية القديمة ؛لكان أفضل بكثيرككل بإعادة النظر لصالح المجتمع وترك الحلول التق
التي نقوم بها بالسابق تجدي نفع اليوم، هل تنمية  وأطرح بعض األسئلة هل الجهود 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

المستفيدين من القطاع غير الربحي هم فعاًل بحاجه لها، فمثاًل بالمجتمع السعودي هل  
التدريبي اليوم وتطور، هل هم الدورات  نفع  للمستفيدين تجدي  الحاسب اآللي  ة لجهاز 

بحاجه لها أقصد أساسيات التعلم، ال أعتقد ذلك من وجهة نظري، بل لو وسعنا الدائرة 
الربحي ترك  القطاع غير  بالقائمين على  أال يجدر  اليوم  نافعة  للقوانين هل أصبحت 

الدهر وشرب وتغي أكل عليها  التي  القوانين  نفس  تلك  المجتمع والزالت تطبق عليه  ر 
هناك   يكون  ال  لكي  الخيرية  المؤسسات  عن  بعيًدا  مثااًل  وأضرب  والقوانين،  المعايير 

وت وتنازعجدل  سنة    ،داخل  في  شخصًيا  معي  حصل  العامة  بالمكتبة  هـ  1438فمثاًل 
العامة فتم الرفض بحجة   7،فكنت أريد أن أستعير   كتب لغرض البحث من المكتبة 

فقلت يا للعجب حتى اآلن ال   أيام ،3كتب ولمدة    3 يمكنك استعارة أكثر من  أنه ال
ه وقبلها وقبل  1420فعلى حد مشاهدتي منذ عام    زال هذا القانون مطبًقا ولم يتغير ،

الزمن  ذلك  في  ،ومبرر  بالقراء  تمتلئ  المكتبات  كانت  موسع  بشكل  اإلنترنت  ظهور 
تكون   د، فتكا ن وبنفس القوانين أين القراء؟  وضع مثل هذه القوانين الصارمة ،لكن اآل

المكتبات خالية فلماذا لم تتغيروا حتى اآلن ،بل الواجب عليكم تحفيز الناس والوصول  
 إليهم بدل تحجيم االستعارة واستخدام نفس الطرق واألساليب القديمة التقليدية .       

النظر   وجهات  بعض  وتقديم  االجتماعي   االبتكار  سياق  في  ذلك  ولربط 
في   الفكرة  وتتلخص  الفصل،  موضوع  مصلحة  في  تصب  التي  التقريبية  واألمثلة 
األنشطة   عبر  هوايتهم  أو  تخصصاتهم  خالل  من  والمتطوعين  التطوع  استثمار 

مجتمعه نحو التطوعية في شتى المجاالت لكي يساهم المتطوع  في تغيير حقيقي في  
األفضل ويبدع في األفكار الجديدة عبر شبكة العالقات في المجتمع، ولعل من أبرز  

م في المجتمع السعودي فيما يخص توسيع دائرة التطوع , 2020القرارات الحديثة لعام  
موازنة   نسبة  المدنية  الخدمة  اعتماد  أثبت 30هو  إذا  الدولة  موظفي  ترقية  في   %

ج تطوعي لدى القطاع غير الربحي , وبما أنه قرار حديث جًدا  الموظف التحاقه ببرنام
،فال توجد أرقام يمكن حصرها حتى اآلن إال أنه كانطباع مبدئي فهناك تزايد ملحوظ  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

االجتماعي الذي واكب الزمن وساهم في حل مشكلة لم يكن للوزارة والجمعيات آليات  
 تجاهها. واضحة 

والجهود   البشرية  الكتل  من  كثير  عن  يغني  ابتكار  هناك  يكون  قد  وأيًضا 
 التطوعية فعلى سبيل المثال: 

 الحج:هاكثاون  -ب
والذي أقامته المملكة    هو الهاكاثون األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط

والبرمجة   السيبراني  لألمن  السعودي  االتحاد  وإشراف  إدارة  تحت  السعودية  العربية 
لعام   آب  شهر  من  األول  في  جوجل  من  بدعم  جدة 2018والدرونز  مركز  في  م 

تخدم  التي  والتقنيات  التطبيقات  تطوير  إلى  التجمع  ،ويهدف  والفعاليات  للمنتديات 
،وشملت المنافسة جميع القطاعات وكانت المجاالت المرتبطة    حجاج بيت هللا الحرام

والمواصالت   المالية  والحلول  الصحية  الخدمات  مثل  الحج  في  المقدمة  بالخدمات 
ُيقارب   ما  نوعه  من  األول  الحدث  هذا  في  سج ل  قد  و  والمرور,  والتواصل  واألغذية 

ي كسره للرقم القياسي ُمشاركًا من خمسين دولة من العالم والذي بدوره ساهم ف  2915
العالمي للهاكاثون ودخوله موسوعة جينيس العالمية كأكبر تجمع هاكاثوني  في العالم  
الحشود  وإدارة  المواصالت  مثل  بالحج  مرتبطة  عديدة  مجاالت  ويشمل  تاريخه  حتى 
والترجمة والحلول المالية والصحة وحركة المرور واألغذية والمشروبات وترتيب السفر 

السيبراني والمخلفا  لألمن  السعودي  )االتحاد  ..الخ  والنفايات  ت 
،https://safcsp.org.sa  .) 

،فلو   المؤسسات  عمل  لصالح  أفضل  برأيي  العمل  وورش  التجمع  هذا  فمثل 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

المستفيدين من القطاع غير الربحي هم فعاًل بحاجه لها، فمثاًل بالمجتمع السعودي هل  
التدريبي اليوم وتطور، هل هم الدورات  نفع  للمستفيدين تجدي  الحاسب اآللي  ة لجهاز 

بحاجه لها أقصد أساسيات التعلم، ال أعتقد ذلك من وجهة نظري، بل لو وسعنا الدائرة 
الربحي ترك  القطاع غير  بالقائمين على  أال يجدر  اليوم  نافعة  للقوانين هل أصبحت 

الدهر وشرب وتغي أكل عليها  التي  القوانين  نفس  تلك  المجتمع والزالت تطبق عليه  ر 
هناك   يكون  ال  لكي  الخيرية  المؤسسات  عن  بعيًدا  مثااًل  وأضرب  والقوانين،  المعايير 

وت وتنازعجدل  سنة    ،داخل  في  شخصًيا  معي  حصل  العامة  بالمكتبة  هـ  1438فمثاًل 
العامة فتم الرفض بحجة   7،فكنت أريد أن أستعير   كتب لغرض البحث من المكتبة 

فقلت يا للعجب حتى اآلن ال   أيام ،3كتب ولمدة    3 يمكنك استعارة أكثر من  أنه ال
ه وقبلها وقبل  1420فعلى حد مشاهدتي منذ عام    زال هذا القانون مطبًقا ولم يتغير ،

الزمن  ذلك  في  ،ومبرر  بالقراء  تمتلئ  المكتبات  كانت  موسع  بشكل  اإلنترنت  ظهور 
تكون   د، فتكا ن وبنفس القوانين أين القراء؟  وضع مثل هذه القوانين الصارمة ،لكن اآل

المكتبات خالية فلماذا لم تتغيروا حتى اآلن ،بل الواجب عليكم تحفيز الناس والوصول  
 إليهم بدل تحجيم االستعارة واستخدام نفس الطرق واألساليب القديمة التقليدية .       

النظر   وجهات  بعض  وتقديم  االجتماعي   االبتكار  سياق  في  ذلك  ولربط 
في   الفكرة  وتتلخص  الفصل،  موضوع  مصلحة  في  تصب  التي  التقريبية  واألمثلة 
األنشطة   عبر  هوايتهم  أو  تخصصاتهم  خالل  من  والمتطوعين  التطوع  استثمار 

مجتمعه نحو التطوعية في شتى المجاالت لكي يساهم المتطوع  في تغيير حقيقي في  
األفضل ويبدع في األفكار الجديدة عبر شبكة العالقات في المجتمع، ولعل من أبرز  

م في المجتمع السعودي فيما يخص توسيع دائرة التطوع , 2020القرارات الحديثة لعام  
موازنة   نسبة  المدنية  الخدمة  اعتماد  أثبت 30هو  إذا  الدولة  موظفي  ترقية  في   %

ج تطوعي لدى القطاع غير الربحي , وبما أنه قرار حديث جًدا  الموظف التحاقه ببرنام
،فال توجد أرقام يمكن حصرها حتى اآلن إال أنه كانطباع مبدئي فهناك تزايد ملحوظ  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

االجتماعي الذي واكب الزمن وساهم في حل مشكلة لم يكن للوزارة والجمعيات آليات  
 تجاهها. واضحة 

والجهود   البشرية  الكتل  من  كثير  عن  يغني  ابتكار  هناك  يكون  قد  وأيًضا 
 التطوعية فعلى سبيل المثال: 

 الحج:هاكثاون  -ب
والذي أقامته المملكة    هو الهاكاثون األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط

والبرمجة   السيبراني  لألمن  السعودي  االتحاد  وإشراف  إدارة  تحت  السعودية  العربية 
لعام   آب  شهر  من  األول  في  جوجل  من  بدعم  جدة 2018والدرونز  مركز  في  م 

تخدم  التي  والتقنيات  التطبيقات  تطوير  إلى  التجمع  ،ويهدف  والفعاليات  للمنتديات 
،وشملت المنافسة جميع القطاعات وكانت المجاالت المرتبطة    حجاج بيت هللا الحرام

والمواصالت   المالية  والحلول  الصحية  الخدمات  مثل  الحج  في  المقدمة  بالخدمات 
ُيقارب   ما  نوعه  من  األول  الحدث  هذا  في  سج ل  قد  و  والمرور,  والتواصل  واألغذية 

ي كسره للرقم القياسي ُمشاركًا من خمسين دولة من العالم والذي بدوره ساهم ف  2915
العالمي للهاكاثون ودخوله موسوعة جينيس العالمية كأكبر تجمع هاكاثوني  في العالم  
الحشود  وإدارة  المواصالت  مثل  بالحج  مرتبطة  عديدة  مجاالت  ويشمل  تاريخه  حتى 
والترجمة والحلول المالية والصحة وحركة المرور واألغذية والمشروبات وترتيب السفر 

السيبراني والمخلفا  لألمن  السعودي  )االتحاد  ..الخ  والنفايات  ت 
،https://safcsp.org.sa  .) 

،فلو   المؤسسات  عمل  لصالح  أفضل  برأيي  العمل  وورش  التجمع  هذا  فمثل 
غير   وللقطاع  الخيرية  والمؤسسات  للجمعيات  وتعميمها  البرامج  هيكلة  الربحي  أعدنا 
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االب يحتاج  شخص ال  وجد  إن  نعم  موهوب،  لشخص  خصوًصا  االجتماعي  تكار 
موهوب أو أكثر فذلك دعم للبرنامج ولكن ليس بالضرورة وجوده ، فعلى سبيل المثال  
) فريق كرة القدم ( هو فريق كامل من إحدى عشر العب  قد يوجد شخص موهوب  

فهذا يطو  ،فإن وجد العب موهوب  الفريق  داخل هذا  يوجد  أكثر وقد ال  الفريق أو  ر 
ويسرع من تحقيق النتائج ،ولكن إن لم يوجد فالفريق يحقق نتائج جيدة بالرغم من عدم  
يحتاج   ال  ،إًذا  المتواصل  والعمل  التدريب  نتيجة  وذلك  الفريق  داخل  موهوبين  وجود 
االبتكار االجتماعي وال يشترط وجود الموهبة داخل برامج االبتكار االجتماعي وذلك 

 هة نظر الباحث وهى:  لعدة أسباب حسب وج

تصل نسبة األطفال المتفوقين في المجتمع    عقلًيا، حيثندرة الموهبة والمتفوقين   •
 (.  1427)منصور،  المدارس.% من جملة عدد أطفال   5 -% 3من 

% وهي فئة  90فيحتاج االبتكار االجتماعي الفئة األعلى بالمجتمع التي تمثل  
أما الموهبة فهي مكملة وداعمة ومسرعة لعملية االبتكار االجتماعي    العاديين،الناس  

 هذا الشكل؟  التالي: أينحسب الشكل   ومطلوبة لكن هي نادرة،

للخبراء  • الحقيقي  الداعم  لو كان  ، هو من أصحاب تجربة ميدقد يكون  انية حتى 
من أصحاب اإلعاقة ونحن   ابنمن غير المتعلمين ،مثال ذلك لو كانت أم تراعي  

علماء   بالمختبر  ويوجد  األبناء  مع  بالتعامل  جديدة  أساليب  بصدد طرح  بمختبر 
في   االجتماعوباحثين  وعلم  االجتماعية  التجربة  الخدمة  صاحبة  األم  فوجود   ،

كم الخبرة والتجربة اليومية في التعامل األمثل والتي هي غير متعلمة فهي تعلم بح
في   تستخدمها  التي  والطرق  األساليب  عن  الخبراء  ،فتفيد  اإلعاقة  صاحب  مع 
تهدئته وفي فرحه وحزنه ..الخ من األساليب التي قد تخفى على الخبراء وتثري  
الهمم  لتفيد أصحاب  الخبراء  يطورها  قيمة  مبادرة  فكرة  منها  تنبع  وقد    معلوماتهم 

 العالية. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التي   التطوعي  العمل  منصة  وحتى  الجمعيات  خالل  من  التطوع  طلبات  في  وواسع 
بالممل االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  وهنا  أنشأتها   , السعودية  العربية  كة 

يبرز سؤال هل يحتاج االبتكار االجتماعي للموهبة والتفوق ومعدالت ذكاء عالية لكي  
 يبتكر اجتماعًيا ؟ 

النصر،   )أبو  بشكل  2004يشير  االبتكار  عوامل  في  بأن(  معظم   عام 
تكارية الدراسات وخاصة التي قام بها جيلفور ومورينو إلى العوامل األساسية للقدرة االب

 وهي:

اإلبداعية،  Fluencyالطالقة   • األفكار  من  عدد  أكبر  إنتاج  على  القدرة  وهي   :
 توليدها.والقدرة على سيولة األفكار وسهولة 

المواقف، Flexibilityالمرونة   • بتغيير  الذهنية  الحالة  تغيير  على  القدرة  وهي   : 
 مظهر واحد. والقدرة على تقديم أفكار حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو 

: وهي القدرة على اإلحساس ورؤية الكثير من Sensitivityالحساسية للمشكالت   •
 واحد. المشكالت في وقت 

 وهو التفكير األصيل الذي ال يكرر أفكار المحيطين به أو يقلدهم.  األصالة: •

والموهبة  والذكاء  االبتكار  لتحديد  اختبارات  عمل  يتم  الباحث  اطالع  وحسب 
مثل   تورنس    )مقياسوالتفوق  واختبار  للذكاء  ستانفورد  ومقياس  العقلية  للقدرة  مكارثي 

يتم قياس الشخصية وكذلك التحصيل الدراسي، وبعد ذلك    اإلبداعي(، وكذلك للتفكير  
موهبته واالهتمام ببرامج فئة الموهوبين والمتفوقين كله يتم عمل البرامج المناسبة لتنمية  

 االجتماعي؟ فهل نحتاج لهذا كله في االبتكار   عقلًيا،

من وجهة نظر الباحث ومما سبق من برامج أو مختبرات االبتكار االجتماعي  
،فليس بالضرورة أو شرط نجاح تلك الشروط واالختبارات في االبتكار االجتماعي ،وقد  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

االب يحتاج  شخص ال  وجد  إن  نعم  موهوب،  لشخص  خصوًصا  االجتماعي  تكار 
موهوب أو أكثر فذلك دعم للبرنامج ولكن ليس بالضرورة وجوده ، فعلى سبيل المثال  
) فريق كرة القدم ( هو فريق كامل من إحدى عشر العب  قد يوجد شخص موهوب  

فهذا يطو  ،فإن وجد العب موهوب  الفريق  داخل هذا  يوجد  أكثر وقد ال  الفريق أو  ر 
ويسرع من تحقيق النتائج ،ولكن إن لم يوجد فالفريق يحقق نتائج جيدة بالرغم من عدم  
يحتاج   ال  ،إًذا  المتواصل  والعمل  التدريب  نتيجة  وذلك  الفريق  داخل  موهوبين  وجود 
االبتكار االجتماعي وال يشترط وجود الموهبة داخل برامج االبتكار االجتماعي وذلك 

 هة نظر الباحث وهى:  لعدة أسباب حسب وج

تصل نسبة األطفال المتفوقين في المجتمع    عقلًيا، حيثندرة الموهبة والمتفوقين   •
 (.  1427)منصور،  المدارس.% من جملة عدد أطفال   5 -% 3من 

% وهي فئة  90فيحتاج االبتكار االجتماعي الفئة األعلى بالمجتمع التي تمثل  
أما الموهبة فهي مكملة وداعمة ومسرعة لعملية االبتكار االجتماعي    العاديين،الناس  

 هذا الشكل؟  التالي: أينحسب الشكل   ومطلوبة لكن هي نادرة،

للخبراء  • الحقيقي  الداعم  لو كان  ، هو من أصحاب تجربة ميدقد يكون  انية حتى 
من أصحاب اإلعاقة ونحن   ابنمن غير المتعلمين ،مثال ذلك لو كانت أم تراعي  

علماء   بالمختبر  ويوجد  األبناء  مع  بالتعامل  جديدة  أساليب  بصدد طرح  بمختبر 
في   االجتماعوباحثين  وعلم  االجتماعية  التجربة  الخدمة  صاحبة  األم  فوجود   ،

كم الخبرة والتجربة اليومية في التعامل األمثل والتي هي غير متعلمة فهي تعلم بح
في   تستخدمها  التي  والطرق  األساليب  عن  الخبراء  ،فتفيد  اإلعاقة  صاحب  مع 
تهدئته وفي فرحه وحزنه ..الخ من األساليب التي قد تخفى على الخبراء وتثري  
الهمم  لتفيد أصحاب  الخبراء  يطورها  قيمة  مبادرة  فكرة  منها  تنبع  وقد    معلوماتهم 

 العالية. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التي   التطوعي  العمل  منصة  وحتى  الجمعيات  خالل  من  التطوع  طلبات  في  وواسع 
بالممل االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  وهنا  أنشأتها   , السعودية  العربية  كة 

يبرز سؤال هل يحتاج االبتكار االجتماعي للموهبة والتفوق ومعدالت ذكاء عالية لكي  
 يبتكر اجتماعًيا ؟ 

النصر،   )أبو  بشكل  2004يشير  االبتكار  عوامل  في  بأن(  معظم   عام 
تكارية الدراسات وخاصة التي قام بها جيلفور ومورينو إلى العوامل األساسية للقدرة االب

 وهي:

اإلبداعية،  Fluencyالطالقة   • األفكار  من  عدد  أكبر  إنتاج  على  القدرة  وهي   :
 توليدها.والقدرة على سيولة األفكار وسهولة 

المواقف، Flexibilityالمرونة   • بتغيير  الذهنية  الحالة  تغيير  على  القدرة  وهي   : 
 مظهر واحد. والقدرة على تقديم أفكار حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو 

: وهي القدرة على اإلحساس ورؤية الكثير من Sensitivityالحساسية للمشكالت   •
 واحد. المشكالت في وقت 

 وهو التفكير األصيل الذي ال يكرر أفكار المحيطين به أو يقلدهم.  األصالة: •

والموهبة  والذكاء  االبتكار  لتحديد  اختبارات  عمل  يتم  الباحث  اطالع  وحسب 
مثل   تورنس    )مقياسوالتفوق  واختبار  للذكاء  ستانفورد  ومقياس  العقلية  للقدرة  مكارثي 

يتم قياس الشخصية وكذلك التحصيل الدراسي، وبعد ذلك    اإلبداعي(، وكذلك للتفكير  
موهبته واالهتمام ببرامج فئة الموهوبين والمتفوقين كله يتم عمل البرامج المناسبة لتنمية  

 االجتماعي؟ فهل نحتاج لهذا كله في االبتكار   عقلًيا،

من وجهة نظر الباحث ومما سبق من برامج أو مختبرات االبتكار االجتماعي  
،فليس بالضرورة أو شرط نجاح تلك الشروط واالختبارات في االبتكار االجتماعي ،وقد  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

االب يحتاج  شخص ال  وجد  إن  نعم  موهوب،  لشخص  خصوًصا  االجتماعي  تكار 
موهوب أو أكثر فذلك دعم للبرنامج ولكن ليس بالضرورة وجوده ، فعلى سبيل المثال  
) فريق كرة القدم ( هو فريق كامل من إحدى عشر العب  قد يوجد شخص موهوب  

فهذا يطو  ،فإن وجد العب موهوب  الفريق  داخل هذا  يوجد  أكثر وقد ال  الفريق أو  ر 
ويسرع من تحقيق النتائج ،ولكن إن لم يوجد فالفريق يحقق نتائج جيدة بالرغم من عدم  
يحتاج   ال  ،إًذا  المتواصل  والعمل  التدريب  نتيجة  وذلك  الفريق  داخل  موهوبين  وجود 
االبتكار االجتماعي وال يشترط وجود الموهبة داخل برامج االبتكار االجتماعي وذلك 

 هة نظر الباحث وهى:  لعدة أسباب حسب وج

تصل نسبة األطفال المتفوقين في المجتمع    عقلًيا، حيثندرة الموهبة والمتفوقين   •
 (.  1427)منصور،  المدارس.% من جملة عدد أطفال   5 -% 3من 

% وهي فئة  90فيحتاج االبتكار االجتماعي الفئة األعلى بالمجتمع التي تمثل  
أما الموهبة فهي مكملة وداعمة ومسرعة لعملية االبتكار االجتماعي    العاديين،الناس  

 هذا الشكل؟  التالي: أينحسب الشكل   ومطلوبة لكن هي نادرة،

للخبراء  • الحقيقي  الداعم  لو كان  ، هو من أصحاب تجربة ميدقد يكون  انية حتى 
من أصحاب اإلعاقة ونحن   ابنمن غير المتعلمين ،مثال ذلك لو كانت أم تراعي  

علماء   بالمختبر  ويوجد  األبناء  مع  بالتعامل  جديدة  أساليب  بصدد طرح  بمختبر 
في   االجتماعوباحثين  وعلم  االجتماعية  التجربة  الخدمة  صاحبة  األم  فوجود   ،

كم الخبرة والتجربة اليومية في التعامل األمثل والتي هي غير متعلمة فهي تعلم بح
في   تستخدمها  التي  والطرق  األساليب  عن  الخبراء  ،فتفيد  اإلعاقة  صاحب  مع 
تهدئته وفي فرحه وحزنه ..الخ من األساليب التي قد تخفى على الخبراء وتثري  
الهمم  لتفيد أصحاب  الخبراء  يطورها  قيمة  مبادرة  فكرة  منها  تنبع  وقد    معلوماتهم 

 العالية. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التي   التطوعي  العمل  منصة  وحتى  الجمعيات  خالل  من  التطوع  طلبات  في  وواسع 
بالممل االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  وهنا  أنشأتها   , السعودية  العربية  كة 

يبرز سؤال هل يحتاج االبتكار االجتماعي للموهبة والتفوق ومعدالت ذكاء عالية لكي  
 يبتكر اجتماعًيا ؟ 

النصر،   )أبو  بشكل  2004يشير  االبتكار  عوامل  في  بأن(  معظم   عام 
تكارية الدراسات وخاصة التي قام بها جيلفور ومورينو إلى العوامل األساسية للقدرة االب

 وهي:

اإلبداعية،  Fluencyالطالقة   • األفكار  من  عدد  أكبر  إنتاج  على  القدرة  وهي   :
 توليدها.والقدرة على سيولة األفكار وسهولة 

المواقف، Flexibilityالمرونة   • بتغيير  الذهنية  الحالة  تغيير  على  القدرة  وهي   : 
 مظهر واحد. والقدرة على تقديم أفكار حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو 

: وهي القدرة على اإلحساس ورؤية الكثير من Sensitivityالحساسية للمشكالت   •
 واحد. المشكالت في وقت 

 وهو التفكير األصيل الذي ال يكرر أفكار المحيطين به أو يقلدهم.  األصالة: •

والموهبة  والذكاء  االبتكار  لتحديد  اختبارات  عمل  يتم  الباحث  اطالع  وحسب 
مثل   تورنس    )مقياسوالتفوق  واختبار  للذكاء  ستانفورد  ومقياس  العقلية  للقدرة  مكارثي 

يتم قياس الشخصية وكذلك التحصيل الدراسي، وبعد ذلك    اإلبداعي(، وكذلك للتفكير  
موهبته واالهتمام ببرامج فئة الموهوبين والمتفوقين كله يتم عمل البرامج المناسبة لتنمية  

 االجتماعي؟ فهل نحتاج لهذا كله في االبتكار   عقلًيا،

من وجهة نظر الباحث ومما سبق من برامج أو مختبرات االبتكار االجتماعي  
،فليس بالضرورة أو شرط نجاح تلك الشروط واالختبارات في االبتكار االجتماعي ،وقد  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

االب يحتاج  شخص ال  وجد  إن  نعم  موهوب،  لشخص  خصوًصا  االجتماعي  تكار 
موهوب أو أكثر فذلك دعم للبرنامج ولكن ليس بالضرورة وجوده ، فعلى سبيل المثال  
) فريق كرة القدم ( هو فريق كامل من إحدى عشر العب  قد يوجد شخص موهوب  

فهذا يطو  ،فإن وجد العب موهوب  الفريق  داخل هذا  يوجد  أكثر وقد ال  الفريق أو  ر 
ويسرع من تحقيق النتائج ،ولكن إن لم يوجد فالفريق يحقق نتائج جيدة بالرغم من عدم  
يحتاج   ال  ،إًذا  المتواصل  والعمل  التدريب  نتيجة  وذلك  الفريق  داخل  موهوبين  وجود 
االبتكار االجتماعي وال يشترط وجود الموهبة داخل برامج االبتكار االجتماعي وذلك 

 هة نظر الباحث وهى:  لعدة أسباب حسب وج

تصل نسبة األطفال المتفوقين في المجتمع    عقلًيا، حيثندرة الموهبة والمتفوقين   •
 (.  1427)منصور،  المدارس.% من جملة عدد أطفال   5 -% 3من 

% وهي فئة  90فيحتاج االبتكار االجتماعي الفئة األعلى بالمجتمع التي تمثل  
أما الموهبة فهي مكملة وداعمة ومسرعة لعملية االبتكار االجتماعي    العاديين،الناس  

 هذا الشكل؟  التالي: أينحسب الشكل   ومطلوبة لكن هي نادرة،

للخبراء  • الحقيقي  الداعم  لو كان  ، هو من أصحاب تجربة ميدقد يكون  انية حتى 
من أصحاب اإلعاقة ونحن   ابنمن غير المتعلمين ،مثال ذلك لو كانت أم تراعي  

علماء   بالمختبر  ويوجد  األبناء  مع  بالتعامل  جديدة  أساليب  بصدد طرح  بمختبر 
في   االجتماعوباحثين  وعلم  االجتماعية  التجربة  الخدمة  صاحبة  األم  فوجود   ،

كم الخبرة والتجربة اليومية في التعامل األمثل والتي هي غير متعلمة فهي تعلم بح
في   تستخدمها  التي  والطرق  األساليب  عن  الخبراء  ،فتفيد  اإلعاقة  صاحب  مع 
تهدئته وفي فرحه وحزنه ..الخ من األساليب التي قد تخفى على الخبراء وتثري  
الهمم  لتفيد أصحاب  الخبراء  يطورها  قيمة  مبادرة  فكرة  منها  تنبع  وقد    معلوماتهم 

 العالية. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التي   التطوعي  العمل  منصة  وحتى  الجمعيات  خالل  من  التطوع  طلبات  في  وواسع 
بالممل االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  وهنا  أنشأتها   , السعودية  العربية  كة 

يبرز سؤال هل يحتاج االبتكار االجتماعي للموهبة والتفوق ومعدالت ذكاء عالية لكي  
 يبتكر اجتماعًيا ؟ 

النصر،   )أبو  بشكل  2004يشير  االبتكار  عوامل  في  بأن(  معظم   عام 
تكارية الدراسات وخاصة التي قام بها جيلفور ومورينو إلى العوامل األساسية للقدرة االب

 وهي:

اإلبداعية،  Fluencyالطالقة   • األفكار  من  عدد  أكبر  إنتاج  على  القدرة  وهي   :
 توليدها.والقدرة على سيولة األفكار وسهولة 

المواقف، Flexibilityالمرونة   • بتغيير  الذهنية  الحالة  تغيير  على  القدرة  وهي   : 
 مظهر واحد. والقدرة على تقديم أفكار حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو 

: وهي القدرة على اإلحساس ورؤية الكثير من Sensitivityالحساسية للمشكالت   •
 واحد. المشكالت في وقت 

 وهو التفكير األصيل الذي ال يكرر أفكار المحيطين به أو يقلدهم.  األصالة: •

والموهبة  والذكاء  االبتكار  لتحديد  اختبارات  عمل  يتم  الباحث  اطالع  وحسب 
مثل   تورنس    )مقياسوالتفوق  واختبار  للذكاء  ستانفورد  ومقياس  العقلية  للقدرة  مكارثي 

يتم قياس الشخصية وكذلك التحصيل الدراسي، وبعد ذلك    اإلبداعي(، وكذلك للتفكير  
موهبته واالهتمام ببرامج فئة الموهوبين والمتفوقين كله يتم عمل البرامج المناسبة لتنمية  

 االجتماعي؟ فهل نحتاج لهذا كله في االبتكار   عقلًيا،

من وجهة نظر الباحث ومما سبق من برامج أو مختبرات االبتكار االجتماعي  
،فليس بالضرورة أو شرط نجاح تلك الشروط واالختبارات في االبتكار االجتماعي ،وقد  
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االب يحتاج  شخص ال  وجد  إن  نعم  موهوب،  لشخص  خصوًصا  االجتماعي  تكار 
موهوب أو أكثر فذلك دعم للبرنامج ولكن ليس بالضرورة وجوده ، فعلى سبيل المثال  
) فريق كرة القدم ( هو فريق كامل من إحدى عشر العب  قد يوجد شخص موهوب  

فهذا يطو  ،فإن وجد العب موهوب  الفريق  داخل هذا  يوجد  أكثر وقد ال  الفريق أو  ر 
ويسرع من تحقيق النتائج ،ولكن إن لم يوجد فالفريق يحقق نتائج جيدة بالرغم من عدم  
يحتاج   ال  ،إًذا  المتواصل  والعمل  التدريب  نتيجة  وذلك  الفريق  داخل  موهوبين  وجود 
االبتكار االجتماعي وال يشترط وجود الموهبة داخل برامج االبتكار االجتماعي وذلك 

 هة نظر الباحث وهى:  لعدة أسباب حسب وج

تصل نسبة األطفال المتفوقين في المجتمع    عقلًيا، حيثندرة الموهبة والمتفوقين   •
 (.  1427)منصور،  المدارس.% من جملة عدد أطفال   5 -% 3من 

% وهي فئة  90فيحتاج االبتكار االجتماعي الفئة األعلى بالمجتمع التي تمثل  
أما الموهبة فهي مكملة وداعمة ومسرعة لعملية االبتكار االجتماعي    العاديين،الناس  

 هذا الشكل؟  التالي: أينحسب الشكل   ومطلوبة لكن هي نادرة،

للخبراء  • الحقيقي  الداعم  لو كان  ، هو من أصحاب تجربة ميدقد يكون  انية حتى 
من أصحاب اإلعاقة ونحن   ابنمن غير المتعلمين ،مثال ذلك لو كانت أم تراعي  

علماء   بالمختبر  ويوجد  األبناء  مع  بالتعامل  جديدة  أساليب  بصدد طرح  بمختبر 
في   االجتماعوباحثين  وعلم  االجتماعية  التجربة  الخدمة  صاحبة  األم  فوجود   ،

كم الخبرة والتجربة اليومية في التعامل األمثل والتي هي غير متعلمة فهي تعلم بح
في   تستخدمها  التي  والطرق  األساليب  عن  الخبراء  ،فتفيد  اإلعاقة  صاحب  مع 
تهدئته وفي فرحه وحزنه ..الخ من األساليب التي قد تخفى على الخبراء وتثري  
الهمم  لتفيد أصحاب  الخبراء  يطورها  قيمة  مبادرة  فكرة  منها  تنبع  وقد    معلوماتهم 

 العالية. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التي   التطوعي  العمل  منصة  وحتى  الجمعيات  خالل  من  التطوع  طلبات  في  وواسع 
بالممل االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  وهنا  أنشأتها   , السعودية  العربية  كة 

يبرز سؤال هل يحتاج االبتكار االجتماعي للموهبة والتفوق ومعدالت ذكاء عالية لكي  
 يبتكر اجتماعًيا ؟ 

النصر،   )أبو  بشكل  2004يشير  االبتكار  عوامل  في  بأن(  معظم   عام 
تكارية الدراسات وخاصة التي قام بها جيلفور ومورينو إلى العوامل األساسية للقدرة االب

 وهي:

اإلبداعية،  Fluencyالطالقة   • األفكار  من  عدد  أكبر  إنتاج  على  القدرة  وهي   :
 توليدها.والقدرة على سيولة األفكار وسهولة 

المواقف، Flexibilityالمرونة   • بتغيير  الذهنية  الحالة  تغيير  على  القدرة  وهي   : 
 مظهر واحد. والقدرة على تقديم أفكار حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو 

: وهي القدرة على اإلحساس ورؤية الكثير من Sensitivityالحساسية للمشكالت   •
 واحد. المشكالت في وقت 

 وهو التفكير األصيل الذي ال يكرر أفكار المحيطين به أو يقلدهم.  األصالة: •

والموهبة  والذكاء  االبتكار  لتحديد  اختبارات  عمل  يتم  الباحث  اطالع  وحسب 
مثل   تورنس    )مقياسوالتفوق  واختبار  للذكاء  ستانفورد  ومقياس  العقلية  للقدرة  مكارثي 

يتم قياس الشخصية وكذلك التحصيل الدراسي، وبعد ذلك    اإلبداعي(، وكذلك للتفكير  
موهبته واالهتمام ببرامج فئة الموهوبين والمتفوقين كله يتم عمل البرامج المناسبة لتنمية  

 االجتماعي؟ فهل نحتاج لهذا كله في االبتكار   عقلًيا،

من وجهة نظر الباحث ومما سبق من برامج أو مختبرات االبتكار االجتماعي  
،فليس بالضرورة أو شرط نجاح تلك الشروط واالختبارات في االبتكار االجتماعي ،وقد  
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

االب يحتاج  شخص ال  وجد  إن  نعم  موهوب،  لشخص  خصوًصا  االجتماعي  تكار 
موهوب أو أكثر فذلك دعم للبرنامج ولكن ليس بالضرورة وجوده ، فعلى سبيل المثال  
) فريق كرة القدم ( هو فريق كامل من إحدى عشر العب  قد يوجد شخص موهوب  

فهذا يطو  ،فإن وجد العب موهوب  الفريق  داخل هذا  يوجد  أكثر وقد ال  الفريق أو  ر 
ويسرع من تحقيق النتائج ،ولكن إن لم يوجد فالفريق يحقق نتائج جيدة بالرغم من عدم  
يحتاج   ال  ،إًذا  المتواصل  والعمل  التدريب  نتيجة  وذلك  الفريق  داخل  موهوبين  وجود 
االبتكار االجتماعي وال يشترط وجود الموهبة داخل برامج االبتكار االجتماعي وذلك 

 هة نظر الباحث وهى:  لعدة أسباب حسب وج

تصل نسبة األطفال المتفوقين في المجتمع    عقلًيا، حيثندرة الموهبة والمتفوقين   •
 (.  1427)منصور،  المدارس.% من جملة عدد أطفال   5 -% 3من 

% وهي فئة  90فيحتاج االبتكار االجتماعي الفئة األعلى بالمجتمع التي تمثل  
أما الموهبة فهي مكملة وداعمة ومسرعة لعملية االبتكار االجتماعي    العاديين،الناس  

 هذا الشكل؟  التالي: أينحسب الشكل   ومطلوبة لكن هي نادرة،

للخبراء  • الحقيقي  الداعم  لو كان  ، هو من أصحاب تجربة ميدقد يكون  انية حتى 
من أصحاب اإلعاقة ونحن   ابنمن غير المتعلمين ،مثال ذلك لو كانت أم تراعي  

علماء   بالمختبر  ويوجد  األبناء  مع  بالتعامل  جديدة  أساليب  بصدد طرح  بمختبر 
في   االجتماعوباحثين  وعلم  االجتماعية  التجربة  الخدمة  صاحبة  األم  فوجود   ،

كم الخبرة والتجربة اليومية في التعامل األمثل والتي هي غير متعلمة فهي تعلم بح
في   تستخدمها  التي  والطرق  األساليب  عن  الخبراء  ،فتفيد  اإلعاقة  صاحب  مع 
تهدئته وفي فرحه وحزنه ..الخ من األساليب التي قد تخفى على الخبراء وتثري  
الهمم  لتفيد أصحاب  الخبراء  يطورها  قيمة  مبادرة  فكرة  منها  تنبع  وقد    معلوماتهم 

 العالية. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

التي   التطوعي  العمل  منصة  وحتى  الجمعيات  خالل  من  التطوع  طلبات  في  وواسع 
بالممل االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  وهنا  أنشأتها   , السعودية  العربية  كة 

يبرز سؤال هل يحتاج االبتكار االجتماعي للموهبة والتفوق ومعدالت ذكاء عالية لكي  
 يبتكر اجتماعًيا ؟ 

النصر،   )أبو  بشكل  2004يشير  االبتكار  عوامل  في  بأن(  معظم   عام 
تكارية الدراسات وخاصة التي قام بها جيلفور ومورينو إلى العوامل األساسية للقدرة االب

 وهي:

اإلبداعية،  Fluencyالطالقة   • األفكار  من  عدد  أكبر  إنتاج  على  القدرة  وهي   :
 توليدها.والقدرة على سيولة األفكار وسهولة 

المواقف، Flexibilityالمرونة   • بتغيير  الذهنية  الحالة  تغيير  على  القدرة  وهي   : 
 مظهر واحد. والقدرة على تقديم أفكار حول استجابات ال تنتمي لفئة واحدة أو 

: وهي القدرة على اإلحساس ورؤية الكثير من Sensitivityالحساسية للمشكالت   •
 واحد. المشكالت في وقت 

 وهو التفكير األصيل الذي ال يكرر أفكار المحيطين به أو يقلدهم.  األصالة: •

والموهبة  والذكاء  االبتكار  لتحديد  اختبارات  عمل  يتم  الباحث  اطالع  وحسب 
مثل   تورنس    )مقياسوالتفوق  واختبار  للذكاء  ستانفورد  ومقياس  العقلية  للقدرة  مكارثي 

يتم قياس الشخصية وكذلك التحصيل الدراسي، وبعد ذلك    اإلبداعي(، وكذلك للتفكير  
موهبته واالهتمام ببرامج فئة الموهوبين والمتفوقين كله يتم عمل البرامج المناسبة لتنمية  

 االجتماعي؟ فهل نحتاج لهذا كله في االبتكار   عقلًيا،

من وجهة نظر الباحث ومما سبق من برامج أو مختبرات االبتكار االجتماعي  
،فليس بالضرورة أو شرط نجاح تلك الشروط واالختبارات في االبتكار االجتماعي ،وقد  

95



  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ية التي كان لها انتشار  وهنا يركز الباحث  على بعض االبتكارات االجتماع 
واسع بالمجتمع السعودي وهي أفكار ومبادرات إيجابية قد تكون قادمة من مجتمعات  

توعية الجاليات لدمجهم بالمجتمع    –الزواج الجماعي    –أخرى مثل ) األسر المنتجة  
توعوية   المتطوع    –كفكرة  يستطيع  التي  المبادرات  ...الخ( من  الزواج  قبل  ما  فحص 

ممارس لألنشطة التطوعية العمل على مثل تلك المبادرات، والخالصة يجب  والفريق ال
إلى   المتطوع  من  أعلى  إلى  أسفل  من  والتطوير  التغيير  في  مساهم  التطوع  يكون  أن 

المع المؤسسات  إلى  ،ثم  في    ،تمدةالمؤسسة  تطبيقه  إلى  القرار  صاحب  إلى  ثم 
ويستط  استثمارات،  إلى  الصعوبات  تحويل  وكذلك  تقديم المجتمع،  التطوعي  العمل  يع 

 الخدمات واالبتكارات الحديثة وأيًضا استثمارها داخل المجتمع فمثاًل . 

للمسار   مغيًرا  تحد  سؤااًل  كيه  إس  الكورية  االتصاالت  شركة  وهو، طرحت 
 مادي؟في شبكتنا إلى عنصر ربح    المربح مادًيا ننجح في تحويل الجانب غير    كيف

تح تحقيق  وراء  السعي  هذا  للشبكة وحفز  المالكة  الشركات  إحدى  مسار  تغيير  دي 
من   الهاتفي  الطلب  وهو  ربًحا  يحقق  ال  والذي  الشبكة  في  الخلل  جانب  الكتشاف 
المتصل إلى مستقبل المكالمة ، فعندما يطلب المتصل فإنه ينتظر حتى يرن الهاتف 

،    ، حيث يتم الوصول للشبكة دون تكلفةقت تعطل بالنسبة لشركة االتصاالتوهذا و 
  COLORING( التي أخذت االسم التجاري  RBTفقدمت شركة إس كيه خدمة رنان )

وهي خدمة ذات قيمة مضافة لوقت االتصال غير المربح ، فهي تقوم بتشغيل أغنية 
رنين بداًل من سماع نعمة الرنين التقليدية عند طلب االتصال وتم تطوير الخدمة فيما 

ت على المكالمات الفائتة وزادت العوائد على  بعد بإضافة مميزات أخرى مثل التنبيها 
 (. 2016خدمة الرنان )ديفايا ،

الشرطة   مفهوم  تبنى  عندما  المستحيل  كيه  جيه  حقق  الخدمات  مجال  وفي 
بلدة ظروفها المجتمعية حساسة ،حيث   فهي  ،هندالمجتمعية في بلدة تريتشي جنوب ال

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

االبتكار االجتماعي هو سلسلة من المبادرات التي البد أن يشارك فيها الجميع،   •
لو أردت تطوير مكان الجلوس بالمطاعم   بحاجاته، فمثاًل فكل مجتمع هو أدرى  

قسم   فالمجتمعفي  التي    العائالت،  األخرى  الدول  بعض  عن  يختلف  السعودي 
بينما تكون   المطاعم   مفتوحة،  في  الجلوس  أماكن  تكون  السعودي  بالمجتمع 

 والمقاهي والشاليهات مغلقة وهكذا.

الزبائن   • حاالت  تدرس  الكبرى  التجارية  والمؤسسات  التقني  االبتكار  كان  إذا 
الناس ومتطلباتهم سواء   االجتماعي هو كذلك يرجع لحاجات  ورغباتهم، فاالبتكار

بالجميع وإشراك  االهتمام  لذا البد من  للرفاة،  المجتمع  تطوير  أو  في مشكالتهم 
 بالمبادرات. الجميع 

التجارية   • فالفرص  االجتماعي،  مثل  ليس  التكنولوجي  االبتكار  في  الوقت  عامل 
 يتم   الجديدة، لذلكوالعامل المادي يتطلب موهوب يكون قادًرا على خلق األفكار  

اختبارهم بزمن معين، أما االبتكار االجتماعي فعامل الوقت ليس بتلك الضرورة  
تكون المشكلة االجتماعية لها جذور   وجيز، فقدالملحة التي البد أن تنجز بوقت  

 تتغير. عميقة تحتاج لزمن وجهد حتى 

بعض الطاقات قد تهدر لغير صالح المجتمع ،فمثاًل لو تم عمل برنامج للقضاء  •
مجتمعنا    على مرض غالب  بينما  الكوليرا،  مثل  بمجتمعنا  بمرض نادر  مصاب 

القلب أو  فيه،    ، السكري  نعيش  الذي  المجتمع  صالح  لغير  الجهد  نهدر  فلماذا 
ب االجتماعيين  والرواد  االجتماعي  األخصائي  عمل  يكون  الجهود فهكذا  ل 

المجتمع  نحو  االجت  ،االبتكارية  للتجديد  بيئة خصبه  التطوعية  ماعي  فالمؤسسات 
االبتكار  الباحث  ويشبه  المجتمع،  لمشكالت  التقليدية  غير  الحلول  وطرح 

النان بتقنية  الدقيق( االجتماعي  ألصلها  المادة  إرجاع   ( االبتكار   ،و  كذلك 
 فمنهم وعبرهم تتم تلك الجهود.   ،لية بالمجتمعاالجتماعي هو حاجة الناس الفع
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ية التي كان لها انتشار  وهنا يركز الباحث  على بعض االبتكارات االجتماع 
واسع بالمجتمع السعودي وهي أفكار ومبادرات إيجابية قد تكون قادمة من مجتمعات  

توعية الجاليات لدمجهم بالمجتمع    –الزواج الجماعي    –أخرى مثل ) األسر المنتجة  
توعوية   المتطوع    –كفكرة  يستطيع  التي  المبادرات  ...الخ( من  الزواج  قبل  ما  فحص 

ممارس لألنشطة التطوعية العمل على مثل تلك المبادرات، والخالصة يجب  والفريق ال
إلى   المتطوع  من  أعلى  إلى  أسفل  من  والتطوير  التغيير  في  مساهم  التطوع  يكون  أن 

المع المؤسسات  إلى  ،ثم  في    ،تمدةالمؤسسة  تطبيقه  إلى  القرار  صاحب  إلى  ثم 
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 الخدمات واالبتكارات الحديثة وأيًضا استثمارها داخل المجتمع فمثاًل . 

للمسار   مغيًرا  تحد  سؤااًل  كيه  إس  الكورية  االتصاالت  شركة  وهو، طرحت 
 مادي؟في شبكتنا إلى عنصر ربح    المربح مادًيا ننجح في تحويل الجانب غير    كيف

تح تحقيق  وراء  السعي  هذا  للشبكة وحفز  المالكة  الشركات  إحدى  مسار  تغيير  دي 
من   الهاتفي  الطلب  وهو  ربًحا  يحقق  ال  والذي  الشبكة  في  الخلل  جانب  الكتشاف 
المتصل إلى مستقبل المكالمة ، فعندما يطلب المتصل فإنه ينتظر حتى يرن الهاتف 

،    ، حيث يتم الوصول للشبكة دون تكلفةقت تعطل بالنسبة لشركة االتصاالتوهذا و 
  COLORING( التي أخذت االسم التجاري  RBTفقدمت شركة إس كيه خدمة رنان )

وهي خدمة ذات قيمة مضافة لوقت االتصال غير المربح ، فهي تقوم بتشغيل أغنية 
رنين بداًل من سماع نعمة الرنين التقليدية عند طلب االتصال وتم تطوير الخدمة فيما 

ت على المكالمات الفائتة وزادت العوائد على  بعد بإضافة مميزات أخرى مثل التنبيها 
 (. 2016خدمة الرنان )ديفايا ،

الشرطة   مفهوم  تبنى  عندما  المستحيل  كيه  جيه  حقق  الخدمات  مجال  وفي 
بلدة ظروفها المجتمعية حساسة ،حيث   فهي  ،هندالمجتمعية في بلدة تريتشي جنوب ال

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

االبتكار االجتماعي هو سلسلة من المبادرات التي البد أن يشارك فيها الجميع،   •
لو أردت تطوير مكان الجلوس بالمطاعم   بحاجاته، فمثاًل فكل مجتمع هو أدرى  

قسم   فالمجتمعفي  التي    العائالت،  األخرى  الدول  بعض  عن  يختلف  السعودي 
بينما تكون   المطاعم   مفتوحة،  في  الجلوس  أماكن  تكون  السعودي  بالمجتمع 

 والمقاهي والشاليهات مغلقة وهكذا.

الزبائن   • حاالت  تدرس  الكبرى  التجارية  والمؤسسات  التقني  االبتكار  كان  إذا 
الناس ومتطلباتهم سواء   االجتماعي هو كذلك يرجع لحاجات  ورغباتهم، فاالبتكار

بالجميع وإشراك  االهتمام  لذا البد من  للرفاة،  المجتمع  تطوير  أو  في مشكالتهم 
 بالمبادرات. الجميع 

التجارية   • فالفرص  االجتماعي،  مثل  ليس  التكنولوجي  االبتكار  في  الوقت  عامل 
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وهي خدمة ذات قيمة مضافة لوقت االتصال غير المربح ، فهي تقوم بتشغيل أغنية 
رنين بداًل من سماع نعمة الرنين التقليدية عند طلب االتصال وتم تطوير الخدمة فيما 

ت على المكالمات الفائتة وزادت العوائد على  بعد بإضافة مميزات أخرى مثل التنبيها 
 (. 2016خدمة الرنان )ديفايا ،

الشرطة   مفهوم  تبنى  عندما  المستحيل  كيه  جيه  حقق  الخدمات  مجال  وفي 
بلدة ظروفها المجتمعية حساسة ،حيث   فهي  ،هندالمجتمعية في بلدة تريتشي جنوب ال

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

االبتكار االجتماعي هو سلسلة من المبادرات التي البد أن يشارك فيها الجميع،   •
لو أردت تطوير مكان الجلوس بالمطاعم   بحاجاته، فمثاًل فكل مجتمع هو أدرى  

قسم   فالمجتمعفي  التي    العائالت،  األخرى  الدول  بعض  عن  يختلف  السعودي 
بينما تكون   المطاعم   مفتوحة،  في  الجلوس  أماكن  تكون  السعودي  بالمجتمع 

 والمقاهي والشاليهات مغلقة وهكذا.

الزبائن   • حاالت  تدرس  الكبرى  التجارية  والمؤسسات  التقني  االبتكار  كان  إذا 
الناس ومتطلباتهم سواء   االجتماعي هو كذلك يرجع لحاجات  ورغباتهم، فاالبتكار

بالجميع وإشراك  االهتمام  لذا البد من  للرفاة،  المجتمع  تطوير  أو  في مشكالتهم 
 بالمبادرات. الجميع 

التجارية   • فالفرص  االجتماعي،  مثل  ليس  التكنولوجي  االبتكار  في  الوقت  عامل 
 يتم   الجديدة، لذلكوالعامل المادي يتطلب موهوب يكون قادًرا على خلق األفكار  

اختبارهم بزمن معين، أما االبتكار االجتماعي فعامل الوقت ليس بتلك الضرورة  
تكون المشكلة االجتماعية لها جذور   وجيز، فقدالملحة التي البد أن تنجز بوقت  

 تتغير. عميقة تحتاج لزمن وجهد حتى 

بعض الطاقات قد تهدر لغير صالح المجتمع ،فمثاًل لو تم عمل برنامج للقضاء  •
مجتمعنا    على مرض غالب  بينما  الكوليرا،  مثل  بمجتمعنا  بمرض نادر  مصاب 

القلب أو  فيه،    ، السكري  نعيش  الذي  المجتمع  صالح  لغير  الجهد  نهدر  فلماذا 
ب االجتماعيين  والرواد  االجتماعي  األخصائي  عمل  يكون  الجهود فهكذا  ل 

المجتمع  نحو  االجت  ،االبتكارية  للتجديد  بيئة خصبه  التطوعية  ماعي  فالمؤسسات 
االبتكار  الباحث  ويشبه  المجتمع،  لمشكالت  التقليدية  غير  الحلول  وطرح 

النان بتقنية  الدقيق( االجتماعي  ألصلها  المادة  إرجاع   ( االبتكار   ،و  كذلك 
 فمنهم وعبرهم تتم تلك الجهود.   ،لية بالمجتمعاالجتماعي هو حاجة الناس الفع
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

ية التي كان لها انتشار  وهنا يركز الباحث  على بعض االبتكارات االجتماع 
واسع بالمجتمع السعودي وهي أفكار ومبادرات إيجابية قد تكون قادمة من مجتمعات  

توعية الجاليات لدمجهم بالمجتمع    –الزواج الجماعي    –أخرى مثل ) األسر المنتجة  
توعوية   المتطوع    –كفكرة  يستطيع  التي  المبادرات  ...الخ( من  الزواج  قبل  ما  فحص 

ممارس لألنشطة التطوعية العمل على مثل تلك المبادرات، والخالصة يجب  والفريق ال
إلى   المتطوع  من  أعلى  إلى  أسفل  من  والتطوير  التغيير  في  مساهم  التطوع  يكون  أن 

المع المؤسسات  إلى  ،ثم  في    ،تمدةالمؤسسة  تطبيقه  إلى  القرار  صاحب  إلى  ثم 
ويستط  استثمارات،  إلى  الصعوبات  تحويل  وكذلك  تقديم المجتمع،  التطوعي  العمل  يع 

 الخدمات واالبتكارات الحديثة وأيًضا استثمارها داخل المجتمع فمثاًل . 

للمسار   مغيًرا  تحد  سؤااًل  كيه  إس  الكورية  االتصاالت  شركة  وهو، طرحت 
 مادي؟في شبكتنا إلى عنصر ربح    المربح مادًيا ننجح في تحويل الجانب غير    كيف

تح تحقيق  وراء  السعي  هذا  للشبكة وحفز  المالكة  الشركات  إحدى  مسار  تغيير  دي 
من   الهاتفي  الطلب  وهو  ربًحا  يحقق  ال  والذي  الشبكة  في  الخلل  جانب  الكتشاف 
المتصل إلى مستقبل المكالمة ، فعندما يطلب المتصل فإنه ينتظر حتى يرن الهاتف 

،    ، حيث يتم الوصول للشبكة دون تكلفةقت تعطل بالنسبة لشركة االتصاالتوهذا و 
  COLORING( التي أخذت االسم التجاري  RBTفقدمت شركة إس كيه خدمة رنان )

وهي خدمة ذات قيمة مضافة لوقت االتصال غير المربح ، فهي تقوم بتشغيل أغنية 
رنين بداًل من سماع نعمة الرنين التقليدية عند طلب االتصال وتم تطوير الخدمة فيما 

ت على المكالمات الفائتة وزادت العوائد على  بعد بإضافة مميزات أخرى مثل التنبيها 
 (. 2016خدمة الرنان )ديفايا ،

الشرطة   مفهوم  تبنى  عندما  المستحيل  كيه  جيه  حقق  الخدمات  مجال  وفي 
بلدة ظروفها المجتمعية حساسة ،حيث   فهي  ،هندالمجتمعية في بلدة تريتشي جنوب ال

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

االبتكار االجتماعي هو سلسلة من المبادرات التي البد أن يشارك فيها الجميع،   •
لو أردت تطوير مكان الجلوس بالمطاعم   بحاجاته، فمثاًل فكل مجتمع هو أدرى  

قسم   فالمجتمعفي  التي    العائالت،  األخرى  الدول  بعض  عن  يختلف  السعودي 
بينما تكون   المطاعم   مفتوحة،  في  الجلوس  أماكن  تكون  السعودي  بالمجتمع 

 والمقاهي والشاليهات مغلقة وهكذا.

الزبائن   • حاالت  تدرس  الكبرى  التجارية  والمؤسسات  التقني  االبتكار  كان  إذا 
الناس ومتطلباتهم سواء   االجتماعي هو كذلك يرجع لحاجات  ورغباتهم، فاالبتكار

بالجميع وإشراك  االهتمام  لذا البد من  للرفاة،  المجتمع  تطوير  أو  في مشكالتهم 
 بالمبادرات. الجميع 

التجارية   • فالفرص  االجتماعي،  مثل  ليس  التكنولوجي  االبتكار  في  الوقت  عامل 
 يتم   الجديدة، لذلكوالعامل المادي يتطلب موهوب يكون قادًرا على خلق األفكار  

اختبارهم بزمن معين، أما االبتكار االجتماعي فعامل الوقت ليس بتلك الضرورة  
تكون المشكلة االجتماعية لها جذور   وجيز، فقدالملحة التي البد أن تنجز بوقت  

 تتغير. عميقة تحتاج لزمن وجهد حتى 

بعض الطاقات قد تهدر لغير صالح المجتمع ،فمثاًل لو تم عمل برنامج للقضاء  •
مجتمعنا    على مرض غالب  بينما  الكوليرا،  مثل  بمجتمعنا  بمرض نادر  مصاب 

القلب أو  فيه،    ، السكري  نعيش  الذي  المجتمع  صالح  لغير  الجهد  نهدر  فلماذا 
ب االجتماعيين  والرواد  االجتماعي  األخصائي  عمل  يكون  الجهود فهكذا  ل 

المجتمع  نحو  االجت  ،االبتكارية  للتجديد  بيئة خصبه  التطوعية  ماعي  فالمؤسسات 
االبتكار  الباحث  ويشبه  المجتمع،  لمشكالت  التقليدية  غير  الحلول  وطرح 

النان بتقنية  الدقيق( االجتماعي  ألصلها  المادة  إرجاع   ( االبتكار   ،و  كذلك 
 فمنهم وعبرهم تتم تلك الجهود.   ،لية بالمجتمعاالجتماعي هو حاجة الناس الفع
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

 واالقتصادية: اإلحصاءات االجتماعية  •

والتنمية   العمل  وزارة  من  المقدمة  اإلحصاءات  من  االستفادة  المهتم  يستطيع 
 االجتماعية  

عام   في  لخطتها  تحديات  خمس  الوزارة  وضعت  فقد   : المثال  سبيل  م 2020،فعلى 
 وعدة أهداف ومبادرات لتحقيق إنجاز بها ،وهى: 

م 2016م  بلغ معدل البطالة في عا   المرتفع، حيثمستوى البطالة    التحدي األول: •
م 2020% في عام  9الوزارة خفض المعدل إلى    للسعوديين، وتستهدف%  12،1

 مبادرة. 16ضمن 

الثاني: • القطاع    التحدي  العمل في  تستهدف نسبة   الخاص، حيثضعف جاذبية 
العمل في القطاع الخاص في عام   % عبر  50م   2020إقبال السعوديين على 

 . مبادرات 6خلق بيئة عمل مناسبة ضمن 

االستقاللية    الثالث:التحدي   • تحقيق  من  حاجة  األكثر  المجتمع  فئات  تمكن  عدم 
مراكز    االجتماعي، واالندماج   يوجد  ال  ففي حيث  كانت  2016عام    نموذجية،  م 

أيضًا    %،100م لتكون النسبة  2020الوزارة في عام    %، وتستهدفبنسبة صفر 
عمل في سن العمل عدد المستفيدين من الضمان االجتماعي من القادرين على ال

ألف يلتحقون بسوق العمل  150م أن يكون  2020بنسبة صفر والهدف في عام  
 مبادرة. 20من الفئات األكثر حاجة بالمجتمع ضمن 

االجتماعية،   الرابع:التحدي   • التنمية  في  الربحي  غير  القطاع  مساهمة  محدودية 
الربحي   القطاع غير  في  المتطوعين  بلغ عدد  ف  ،148,34حيث  ي عام والهدف 

كما بلغت نسبة نمو المنظمات األهلية والمؤسسات    متطوع،  300.000م  2020
 م . 2020% في عام  40% والهدف 12.4والجمعيات واللجان 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

وعرضه   والمسيحيين  والهندوس  المسلمين  بين  تقريًبا  متساوي  بشكل  السكان  يتوزع 
بنسبة   الهند 40للعنف  في  األفراد  )معظم  بقوله  التحدي  كيه  جيه  ووصف   ،  %

ليصبح  الصورة  هذه  أحول  ،فكيف  ومبتز  فاسد  أنه  على  الشرطة  رجل  مع  يتعاملون 
دوًدا ؟( ،  من هذا المنطلق ولد دور رجل الشرطة البار الودود ،كل رجل  رجاًل باًرا و 

شرطة يجب أن يخرج ويتحرك في الشوارع المجاورة للقسم ، فبداًل من انتظار األفراد 
،فيجب على رجل الشرطة أن يصل إلى المجتمع ، وبدأ رجل الشرطة بطرق األبواب 

أنفسهم لآلخرين م إيجابية معهم  ،وكذلك المجاورة والشوارع وتقديم  ن خالل عالقات 
من خالل المشاركة مع المجتمع في تحديد المشكالت ، فبدأ المجتمع المحلي أيًضا  
رجال   مع  فعلًيا  ويعملون  يتطوعون  أفراده  كان  حيث  والتفاعل  التجاوب  إبداء  في 
الشرطة   لرجال  الوصول  سهولة  أدت  الوقت  وبمرور  الليلية،  المناوبات  في  الشرطة 

لقسم  وال الذهاب  من  بداًل  والنظامية  القانونية  المشكالت  حل  ،إلى  فيهم  المتزايدة  ثقة 
الشرطة ، فقد أصبحت بلدة تريتشي دون وقوع أي أحداث عنف مجتمعي منذ ظهور  
بالعنف  الهند ذات ظروف أكثر حساسية  المجتمعية( رغم أن  المشروع )الشرطة  هذا 

 (.2016المجتمعي . )ديفايا ، 

ا تلك  عمق  فمثل  من  نابعة  وقدألفكار  أفراد    المشكلة،  من  حفنة  بها  وتطوع 
خي ليجد  تريتشي المجتمع  بلدة  مثل  ككل  المجتمع  ذات  رها  في  االبتكار  يكون  وقد   ،

أو استعارة فكرة مطبقة بمجتمع   تقليدية،  جديدة غيرالخدمة وتطويرها أو إضافة فكرة  
 االجتماعي. فكل هذا ضمن إطار االبتكار   آخر،

باب االبتكار مفتوح لكل المجتمع ليحل مشكالته ويطور أساليبه ويستفيد  ف  اً إذ
مجتمعه لصالح  تخصصاته  المشكالت    من  معرفة  في  االستقصائية  العوامل  فما 

 حلها؟المجتمعية والمساهمة في 
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 واالقتصادية: اإلحصاءات االجتماعية  •

والتنمية   العمل  وزارة  من  المقدمة  اإلحصاءات  من  االستفادة  المهتم  يستطيع 
 االجتماعية  

عام   في  لخطتها  تحديات  خمس  الوزارة  وضعت  فقد   : المثال  سبيل  م 2020،فعلى 
 وعدة أهداف ومبادرات لتحقيق إنجاز بها ،وهى: 

م 2016م  بلغ معدل البطالة في عا   المرتفع، حيثمستوى البطالة    التحدي األول: •
م 2020% في عام  9الوزارة خفض المعدل إلى    للسعوديين، وتستهدف%  12،1

 مبادرة. 16ضمن 

الثاني: • القطاع    التحدي  العمل في  تستهدف نسبة   الخاص، حيثضعف جاذبية 
العمل في القطاع الخاص في عام   % عبر  50م   2020إقبال السعوديين على 

 . مبادرات 6خلق بيئة عمل مناسبة ضمن 

االستقاللية    الثالث:التحدي   • تحقيق  من  حاجة  األكثر  المجتمع  فئات  تمكن  عدم 
مراكز    االجتماعي، واالندماج   يوجد  ال  ففي حيث  كانت  2016عام    نموذجية،  م 

أيضًا    %،100م لتكون النسبة  2020الوزارة في عام    %، وتستهدفبنسبة صفر 
عمل في سن العمل عدد المستفيدين من الضمان االجتماعي من القادرين على ال

ألف يلتحقون بسوق العمل  150م أن يكون  2020بنسبة صفر والهدف في عام  
 مبادرة. 20من الفئات األكثر حاجة بالمجتمع ضمن 

االجتماعية،   الرابع:التحدي   • التنمية  في  الربحي  غير  القطاع  مساهمة  محدودية 
الربحي   القطاع غير  في  المتطوعين  بلغ عدد  ف  ،148,34حيث  ي عام والهدف 

كما بلغت نسبة نمو المنظمات األهلية والمؤسسات    متطوع،  300.000م  2020
 م . 2020% في عام  40% والهدف 12.4والجمعيات واللجان 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

وعرضه   والمسيحيين  والهندوس  المسلمين  بين  تقريًبا  متساوي  بشكل  السكان  يتوزع 
بنسبة   الهند 40للعنف  في  األفراد  )معظم  بقوله  التحدي  كيه  جيه  ووصف   ،  %

ليصبح  الصورة  هذه  أحول  ،فكيف  ومبتز  فاسد  أنه  على  الشرطة  رجل  مع  يتعاملون 
دوًدا ؟( ،  من هذا المنطلق ولد دور رجل الشرطة البار الودود ،كل رجل  رجاًل باًرا و 

شرطة يجب أن يخرج ويتحرك في الشوارع المجاورة للقسم ، فبداًل من انتظار األفراد 
،فيجب على رجل الشرطة أن يصل إلى المجتمع ، وبدأ رجل الشرطة بطرق األبواب 

أنفسهم لآلخرين م إيجابية معهم  ،وكذلك المجاورة والشوارع وتقديم  ن خالل عالقات 
من خالل المشاركة مع المجتمع في تحديد المشكالت ، فبدأ المجتمع المحلي أيًضا  
رجال   مع  فعلًيا  ويعملون  يتطوعون  أفراده  كان  حيث  والتفاعل  التجاوب  إبداء  في 
الشرطة   لرجال  الوصول  سهولة  أدت  الوقت  وبمرور  الليلية،  المناوبات  في  الشرطة 

لقسم  وال الذهاب  من  بداًل  والنظامية  القانونية  المشكالت  حل  ،إلى  فيهم  المتزايدة  ثقة 
الشرطة ، فقد أصبحت بلدة تريتشي دون وقوع أي أحداث عنف مجتمعي منذ ظهور  
بالعنف  الهند ذات ظروف أكثر حساسية  المجتمعية( رغم أن  المشروع )الشرطة  هذا 

 (.2016المجتمعي . )ديفايا ، 

ا تلك  عمق  فمثل  من  نابعة  وقدألفكار  أفراد    المشكلة،  من  حفنة  بها  وتطوع 
خي ليجد  تريتشي المجتمع  بلدة  مثل  ككل  المجتمع  ذات  رها  في  االبتكار  يكون  وقد   ،

أو استعارة فكرة مطبقة بمجتمع   تقليدية،  جديدة غيرالخدمة وتطويرها أو إضافة فكرة  
 االجتماعي. فكل هذا ضمن إطار االبتكار   آخر،

باب االبتكار مفتوح لكل المجتمع ليحل مشكالته ويطور أساليبه ويستفيد  ف  اً إذ
مجتمعه لصالح  تخصصاته  المشكالت    من  معرفة  في  االستقصائية  العوامل  فما 

 حلها؟المجتمعية والمساهمة في 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

 واالقتصادية: اإلحصاءات االجتماعية  •

والتنمية   العمل  وزارة  من  المقدمة  اإلحصاءات  من  االستفادة  المهتم  يستطيع 
 االجتماعية  

عام   في  لخطتها  تحديات  خمس  الوزارة  وضعت  فقد   : المثال  سبيل  م 2020،فعلى 
 وعدة أهداف ومبادرات لتحقيق إنجاز بها ،وهى: 

م 2016م  بلغ معدل البطالة في عا   المرتفع، حيثمستوى البطالة    التحدي األول: •
م 2020% في عام  9الوزارة خفض المعدل إلى    للسعوديين، وتستهدف%  12،1

 مبادرة. 16ضمن 

الثاني: • القطاع    التحدي  العمل في  تستهدف نسبة   الخاص، حيثضعف جاذبية 
العمل في القطاع الخاص في عام   % عبر  50م   2020إقبال السعوديين على 

 . مبادرات 6خلق بيئة عمل مناسبة ضمن 

االستقاللية    الثالث:التحدي   • تحقيق  من  حاجة  األكثر  المجتمع  فئات  تمكن  عدم 
مراكز    االجتماعي، واالندماج   يوجد  ال  ففي حيث  كانت  2016عام    نموذجية،  م 

أيضًا    %،100م لتكون النسبة  2020الوزارة في عام    %، وتستهدفبنسبة صفر 
عمل في سن العمل عدد المستفيدين من الضمان االجتماعي من القادرين على ال

ألف يلتحقون بسوق العمل  150م أن يكون  2020بنسبة صفر والهدف في عام  
 مبادرة. 20من الفئات األكثر حاجة بالمجتمع ضمن 

االجتماعية،   الرابع:التحدي   • التنمية  في  الربحي  غير  القطاع  مساهمة  محدودية 
الربحي   القطاع غير  في  المتطوعين  بلغ عدد  ف  ،148,34حيث  ي عام والهدف 

كما بلغت نسبة نمو المنظمات األهلية والمؤسسات    متطوع،  300.000م  2020
 م . 2020% في عام  40% والهدف 12.4والجمعيات واللجان 
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وعرضه   والمسيحيين  والهندوس  المسلمين  بين  تقريًبا  متساوي  بشكل  السكان  يتوزع 
بنسبة   الهند 40للعنف  في  األفراد  )معظم  بقوله  التحدي  كيه  جيه  ووصف   ،  %

ليصبح  الصورة  هذه  أحول  ،فكيف  ومبتز  فاسد  أنه  على  الشرطة  رجل  مع  يتعاملون 
دوًدا ؟( ،  من هذا المنطلق ولد دور رجل الشرطة البار الودود ،كل رجل  رجاًل باًرا و 

شرطة يجب أن يخرج ويتحرك في الشوارع المجاورة للقسم ، فبداًل من انتظار األفراد 
،فيجب على رجل الشرطة أن يصل إلى المجتمع ، وبدأ رجل الشرطة بطرق األبواب 

أنفسهم لآلخرين م إيجابية معهم  ،وكذلك المجاورة والشوارع وتقديم  ن خالل عالقات 
من خالل المشاركة مع المجتمع في تحديد المشكالت ، فبدأ المجتمع المحلي أيًضا  
رجال   مع  فعلًيا  ويعملون  يتطوعون  أفراده  كان  حيث  والتفاعل  التجاوب  إبداء  في 
الشرطة   لرجال  الوصول  سهولة  أدت  الوقت  وبمرور  الليلية،  المناوبات  في  الشرطة 

لقسم  وال الذهاب  من  بداًل  والنظامية  القانونية  المشكالت  حل  ،إلى  فيهم  المتزايدة  ثقة 
الشرطة ، فقد أصبحت بلدة تريتشي دون وقوع أي أحداث عنف مجتمعي منذ ظهور  
بالعنف  الهند ذات ظروف أكثر حساسية  المجتمعية( رغم أن  المشروع )الشرطة  هذا 

 (.2016المجتمعي . )ديفايا ، 
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رجال   مع  فعلًيا  ويعملون  يتطوعون  أفراده  كان  حيث  والتفاعل  التجاوب  إبداء  في 
الشرطة   لرجال  الوصول  سهولة  أدت  الوقت  وبمرور  الليلية،  المناوبات  في  الشرطة 

لقسم  وال الذهاب  من  بداًل  والنظامية  القانونية  المشكالت  حل  ،إلى  فيهم  المتزايدة  ثقة 
الشرطة ، فقد أصبحت بلدة تريتشي دون وقوع أي أحداث عنف مجتمعي منذ ظهور  
بالعنف  الهند ذات ظروف أكثر حساسية  المجتمعية( رغم أن  المشروع )الشرطة  هذا 

 (.2016المجتمعي . )ديفايا ، 

ا تلك  عمق  فمثل  من  نابعة  وقدألفكار  أفراد    المشكلة،  من  حفنة  بها  وتطوع 
خي ليجد  تريتشي المجتمع  بلدة  مثل  ككل  المجتمع  ذات  رها  في  االبتكار  يكون  وقد   ،

أو استعارة فكرة مطبقة بمجتمع   تقليدية،  جديدة غيرالخدمة وتطويرها أو إضافة فكرة  
 االجتماعي. فكل هذا ضمن إطار االبتكار   آخر،

باب االبتكار مفتوح لكل المجتمع ليحل مشكالته ويطور أساليبه ويستفيد  ف  اً إذ
مجتمعه لصالح  تخصصاته  المشكالت    من  معرفة  في  االستقصائية  العوامل  فما 

 حلها؟المجتمعية والمساهمة في 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

تحتاج لمثل هذه الجمعيات ،بينما يوجد هناك مدن أكثر حاجة للعناية بالمساجد، أو  
التي   االجتماعية  الجهود  من  ،...الخ  التوحد  مرضى  مركز  أو  الكبد  مرضى  جمعية 

ماعية ال تصب في حاجات  تصب في صالح المجتمع وحاجاته وليس فقط جهود اجت
 المجتمع وال تعالج مشكالته بالطرق المناسبة له. 

 الجامعات والمؤتمرات ومركز البحوث والمتخصصين بدراسات المجتمع: •

في   المساهمة  ،وكذلك  االجتماعية  الظواهر  دراسة  في  كبير  دور  للجامعات 
التطوع ،فحسب علم   الحلول لها ،وبما أن الحديث عن  العديد من وضع  الباحث أن 

بجميع   برامجها  في  التطوع  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  تستفيد  الجمعيات 
التخصصات سواء االجتماعية أو االقتصادية أو الطبية أو غيرها من المجاالت سواء  
على شكل تقديم دورات أو دراسات أو المشاركة بالعمل اإلداري واالستشاري والميداني 

النوع التطوع  تنمية ،فهذا  في  يسهم  بشكل  منه  واالستفادة  إليه  االتجاه  مطلوب  ي 
الخبراء   تضم  المؤسسات  تصبح  بحيث  التقليدية  غير  والحلول  االبتكارات 

 والمتخصصين وأصحاب التجارب ،ومن ثم يخرج منها االبتكار االجتماعي . 

 اآلخرين: االستفادة من تجارب  •

أو   تجربة  االبتكار االجتماعي جلب واستنساخ  اجتماعي مطبق في  من  حل 
فالحلول المطبقة بمجتمعات أخرى تختصر    المشاكل،مجتمع آخر لمجتمع يعاني نفس  

الكثير من الجهود االجتماعية وقد يطرأ عليه بعض التعديالت التي تتناسب مع كل 
ففي بطرق    مجتمع،  االجتماعية  المشاكل  حل  في  والمساهمة  المعالجة  تتم  المحصلة 
 لو تم استنساخها من مجتمع آخر.  حتىتقليدية حديثة وغير 

الحساسية    من  له  آخر  بمجتمع  حل  أي  تطبيق  أن  إلى  اإلشارة  ويجدر 
)السدحان،   يشير  كما  الكثير  الشيء  مجتمع  1425واالختالف  كل  يتصف  ،حيث   )

بخاصية تميزه عن غيره من المجتمعات األخرى و تنبع تلك الخاصية من روافد عدة  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

في    الخامس:التحدي   • العنف  حاالت  معدالت  حيثزيادة  نسبة    األسر،  بلغت 
م .) 2020% في عام  75تقليلها إلى    م، والهدف2016% في عام  87البالغات  

 (.2016وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،

 الحضرية: هيئة اإلحصاء والمراصد  •

المؤسسات   تقارير عن جميع  السعودية  العربية  بالمملكة  تقدم هيئة اإلحصاء 
الحكومية ،وكذلك أبرز المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والتنموية ،وكذلك عن عدد  

م  وظهرت  2019تنمية الشباب لعام    السكان ،فعلى سبيل المثال نشرت الهيئة مسح
نسبة   :أن  منها  اجتماعية  مؤشرات  يستخدمون 98.8عدة  السعودي  الشباب  من   %

قرارات   اتخاذ  في  يشاركون  الذين  الشباب  نسبة  ،وكذلك   االجتماعي  التواصل  مواقع 
كبير   بشكل  أسرهم  التواصل  37،7داخل  شبكات  أثرت  الذين  الشباب  ،ونسبة   %

عال على  بلغت  االجتماعي  االجتماعية  لإلحصاء،  35.83قاتهم  العامة  )الهيئة   %
( ، أيًضا المراصد الحضرية بالمدن تقدم إحصاءات خاصة للمدينة نفسها عن  2019

في   المنتشرة  واألمراض  الصحية  المؤشرات  ،وكذلك  التنموية  والمؤشرات  السكان  عدد 
دة والدمام و القصيم المدينة نفسها ،فيوجد مراصد حضرية بالرياض ومكة والمدينة وج

 وغيرها من المدن الرئيسية التي يتم العمل على إنشاء مراصد حضرية بها . 

سواء   فئاته  بجميع  المجتمع  يستهدف  االجتماعي  االبتكار  أن  والخالصة 
اإلحصاءات   تساعد  ؛لذلك  العالية  الهمم  أصحاب  أو  المسنين  أو  اإلناث  أو  الذكور 

إحصائية ذكر  ،فسبق  االبتكار  االجتماعي    بنجاح  التواصل  لوسائل  الشباب  استخدام 
المنشورات  98بنسبة   طريق  عن  للشباب  توعية  استخدام  المجدي  غير  ،فمن   %

تفيد  ،كذلك  المنشورات  تستخدم  بالشباب  المهتمة  المؤسسات  بعض  مازالت  ولألسف 
المراصد  تفشي كما هو حاصل مع  األكثر  المشكالت  ابتكار حلول  اإلحصاءات في 

،ف ال الحضرية  مدينة  في  بالمساجد   للعناية  جمعية  افتتاح  مثاًل  المنطقي  غير  من 

100

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

تحتاج لمثل هذه الجمعيات ،بينما يوجد هناك مدن أكثر حاجة للعناية بالمساجد، أو  
التي   االجتماعية  الجهود  من  ،...الخ  التوحد  مرضى  مركز  أو  الكبد  مرضى  جمعية 

ماعية ال تصب في حاجات  تصب في صالح المجتمع وحاجاته وليس فقط جهود اجت
 المجتمع وال تعالج مشكالته بالطرق المناسبة له. 

 الجامعات والمؤتمرات ومركز البحوث والمتخصصين بدراسات المجتمع: •

في   المساهمة  ،وكذلك  االجتماعية  الظواهر  دراسة  في  كبير  دور  للجامعات 
التطوع ،فحسب علم   الحلول لها ،وبما أن الحديث عن  العديد من وضع  الباحث أن 

بجميع   برامجها  في  التطوع  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  تستفيد  الجمعيات 
التخصصات سواء االجتماعية أو االقتصادية أو الطبية أو غيرها من المجاالت سواء  
على شكل تقديم دورات أو دراسات أو المشاركة بالعمل اإلداري واالستشاري والميداني 

النوع التطوع  تنمية ،فهذا  في  يسهم  بشكل  منه  واالستفادة  إليه  االتجاه  مطلوب  ي 
الخبراء   تضم  المؤسسات  تصبح  بحيث  التقليدية  غير  والحلول  االبتكارات 

 والمتخصصين وأصحاب التجارب ،ومن ثم يخرج منها االبتكار االجتماعي . 

 اآلخرين: االستفادة من تجارب  •

أو   تجربة  االبتكار االجتماعي جلب واستنساخ  اجتماعي مطبق في  من  حل 
فالحلول المطبقة بمجتمعات أخرى تختصر    المشاكل،مجتمع آخر لمجتمع يعاني نفس  

الكثير من الجهود االجتماعية وقد يطرأ عليه بعض التعديالت التي تتناسب مع كل 
ففي بطرق    مجتمع،  االجتماعية  المشاكل  حل  في  والمساهمة  المعالجة  تتم  المحصلة 
 لو تم استنساخها من مجتمع آخر.  حتىتقليدية حديثة وغير 

الحساسية    من  له  آخر  بمجتمع  حل  أي  تطبيق  أن  إلى  اإلشارة  ويجدر 
)السدحان،   يشير  كما  الكثير  الشيء  مجتمع  1425واالختالف  كل  يتصف  ،حيث   )

بخاصية تميزه عن غيره من المجتمعات األخرى و تنبع تلك الخاصية من روافد عدة  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

في    الخامس:التحدي   • العنف  حاالت  معدالت  حيثزيادة  نسبة    األسر،  بلغت 
م .) 2020% في عام  75تقليلها إلى    م، والهدف2016% في عام  87البالغات  

 (.2016وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،

 الحضرية: هيئة اإلحصاء والمراصد  •

المؤسسات   تقارير عن جميع  السعودية  العربية  بالمملكة  تقدم هيئة اإلحصاء 
الحكومية ،وكذلك أبرز المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والتنموية ،وكذلك عن عدد  

م  وظهرت  2019تنمية الشباب لعام    السكان ،فعلى سبيل المثال نشرت الهيئة مسح
نسبة   :أن  منها  اجتماعية  مؤشرات  يستخدمون 98.8عدة  السعودي  الشباب  من   %

قرارات   اتخاذ  في  يشاركون  الذين  الشباب  نسبة  ،وكذلك   االجتماعي  التواصل  مواقع 
كبير   بشكل  أسرهم  التواصل  37،7داخل  شبكات  أثرت  الذين  الشباب  ،ونسبة   %

عال على  بلغت  االجتماعي  االجتماعية  لإلحصاء،  35.83قاتهم  العامة  )الهيئة   %
( ، أيًضا المراصد الحضرية بالمدن تقدم إحصاءات خاصة للمدينة نفسها عن  2019

في   المنتشرة  واألمراض  الصحية  المؤشرات  ،وكذلك  التنموية  والمؤشرات  السكان  عدد 
دة والدمام و القصيم المدينة نفسها ،فيوجد مراصد حضرية بالرياض ومكة والمدينة وج

 وغيرها من المدن الرئيسية التي يتم العمل على إنشاء مراصد حضرية بها . 

سواء   فئاته  بجميع  المجتمع  يستهدف  االجتماعي  االبتكار  أن  والخالصة 
اإلحصاءات   تساعد  ؛لذلك  العالية  الهمم  أصحاب  أو  المسنين  أو  اإلناث  أو  الذكور 

إحصائية ذكر  ،فسبق  االبتكار  االجتماعي    بنجاح  التواصل  لوسائل  الشباب  استخدام 
المنشورات  98بنسبة   طريق  عن  للشباب  توعية  استخدام  المجدي  غير  ،فمن   %

تفيد  ،كذلك  المنشورات  تستخدم  بالشباب  المهتمة  المؤسسات  بعض  مازالت  ولألسف 
المراصد  تفشي كما هو حاصل مع  األكثر  المشكالت  ابتكار حلول  اإلحصاءات في 

،ف ال الحضرية  مدينة  في  بالمساجد   للعناية  جمعية  افتتاح  مثاًل  المنطقي  غير  من 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

تحتاج لمثل هذه الجمعيات ،بينما يوجد هناك مدن أكثر حاجة للعناية بالمساجد، أو  
التي   االجتماعية  الجهود  من  ،...الخ  التوحد  مرضى  مركز  أو  الكبد  مرضى  جمعية 

ماعية ال تصب في حاجات  تصب في صالح المجتمع وحاجاته وليس فقط جهود اجت
 المجتمع وال تعالج مشكالته بالطرق المناسبة له. 

 الجامعات والمؤتمرات ومركز البحوث والمتخصصين بدراسات المجتمع: •

في   المساهمة  ،وكذلك  االجتماعية  الظواهر  دراسة  في  كبير  دور  للجامعات 
التطوع ،فحسب علم   الحلول لها ،وبما أن الحديث عن  العديد من وضع  الباحث أن 

بجميع   برامجها  في  التطوع  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  تستفيد  الجمعيات 
التخصصات سواء االجتماعية أو االقتصادية أو الطبية أو غيرها من المجاالت سواء  
على شكل تقديم دورات أو دراسات أو المشاركة بالعمل اإلداري واالستشاري والميداني 

النوع التطوع  تنمية ،فهذا  في  يسهم  بشكل  منه  واالستفادة  إليه  االتجاه  مطلوب  ي 
الخبراء   تضم  المؤسسات  تصبح  بحيث  التقليدية  غير  والحلول  االبتكارات 

 والمتخصصين وأصحاب التجارب ،ومن ثم يخرج منها االبتكار االجتماعي . 

 اآلخرين: االستفادة من تجارب  •

أو   تجربة  االبتكار االجتماعي جلب واستنساخ  اجتماعي مطبق في  من  حل 
فالحلول المطبقة بمجتمعات أخرى تختصر    المشاكل،مجتمع آخر لمجتمع يعاني نفس  

الكثير من الجهود االجتماعية وقد يطرأ عليه بعض التعديالت التي تتناسب مع كل 
ففي بطرق    مجتمع،  االجتماعية  المشاكل  حل  في  والمساهمة  المعالجة  تتم  المحصلة 
 لو تم استنساخها من مجتمع آخر.  حتىتقليدية حديثة وغير 

الحساسية    من  له  آخر  بمجتمع  حل  أي  تطبيق  أن  إلى  اإلشارة  ويجدر 
)السدحان،   يشير  كما  الكثير  الشيء  مجتمع  1425واالختالف  كل  يتصف  ،حيث   )

بخاصية تميزه عن غيره من المجتمعات األخرى و تنبع تلك الخاصية من روافد عدة  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

في    الخامس:التحدي   • العنف  حاالت  معدالت  حيثزيادة  نسبة    األسر،  بلغت 
م .) 2020% في عام  75تقليلها إلى    م، والهدف2016% في عام  87البالغات  

 (.2016وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،

 الحضرية: هيئة اإلحصاء والمراصد  •

المؤسسات   تقارير عن جميع  السعودية  العربية  بالمملكة  تقدم هيئة اإلحصاء 
الحكومية ،وكذلك أبرز المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والتنموية ،وكذلك عن عدد  

م  وظهرت  2019تنمية الشباب لعام    السكان ،فعلى سبيل المثال نشرت الهيئة مسح
نسبة   :أن  منها  اجتماعية  مؤشرات  يستخدمون 98.8عدة  السعودي  الشباب  من   %

قرارات   اتخاذ  في  يشاركون  الذين  الشباب  نسبة  ،وكذلك   االجتماعي  التواصل  مواقع 
كبير   بشكل  أسرهم  التواصل  37،7داخل  شبكات  أثرت  الذين  الشباب  ،ونسبة   %

عال على  بلغت  االجتماعي  االجتماعية  لإلحصاء،  35.83قاتهم  العامة  )الهيئة   %
( ، أيًضا المراصد الحضرية بالمدن تقدم إحصاءات خاصة للمدينة نفسها عن  2019

في   المنتشرة  واألمراض  الصحية  المؤشرات  ،وكذلك  التنموية  والمؤشرات  السكان  عدد 
دة والدمام و القصيم المدينة نفسها ،فيوجد مراصد حضرية بالرياض ومكة والمدينة وج

 وغيرها من المدن الرئيسية التي يتم العمل على إنشاء مراصد حضرية بها . 

سواء   فئاته  بجميع  المجتمع  يستهدف  االجتماعي  االبتكار  أن  والخالصة 
اإلحصاءات   تساعد  ؛لذلك  العالية  الهمم  أصحاب  أو  المسنين  أو  اإلناث  أو  الذكور 

إحصائية ذكر  ،فسبق  االبتكار  االجتماعي    بنجاح  التواصل  لوسائل  الشباب  استخدام 
المنشورات  98بنسبة   طريق  عن  للشباب  توعية  استخدام  المجدي  غير  ،فمن   %

تفيد  ،كذلك  المنشورات  تستخدم  بالشباب  المهتمة  المؤسسات  بعض  مازالت  ولألسف 
المراصد  تفشي كما هو حاصل مع  األكثر  المشكالت  ابتكار حلول  اإلحصاءات في 

،ف ال الحضرية  مدينة  في  بالمساجد   للعناية  جمعية  افتتاح  مثاًل  المنطقي  غير  من 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

تحتاج لمثل هذه الجمعيات ،بينما يوجد هناك مدن أكثر حاجة للعناية بالمساجد، أو  
التي   االجتماعية  الجهود  من  ،...الخ  التوحد  مرضى  مركز  أو  الكبد  مرضى  جمعية 

ماعية ال تصب في حاجات  تصب في صالح المجتمع وحاجاته وليس فقط جهود اجت
 المجتمع وال تعالج مشكالته بالطرق المناسبة له. 

 الجامعات والمؤتمرات ومركز البحوث والمتخصصين بدراسات المجتمع: •

في   المساهمة  ،وكذلك  االجتماعية  الظواهر  دراسة  في  كبير  دور  للجامعات 
التطوع ،فحسب علم   الحلول لها ،وبما أن الحديث عن  العديد من وضع  الباحث أن 

بجميع   برامجها  في  التطوع  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  تستفيد  الجمعيات 
التخصصات سواء االجتماعية أو االقتصادية أو الطبية أو غيرها من المجاالت سواء  
على شكل تقديم دورات أو دراسات أو المشاركة بالعمل اإلداري واالستشاري والميداني 

النوع التطوع  تنمية ،فهذا  في  يسهم  بشكل  منه  واالستفادة  إليه  االتجاه  مطلوب  ي 
الخبراء   تضم  المؤسسات  تصبح  بحيث  التقليدية  غير  والحلول  االبتكارات 

 والمتخصصين وأصحاب التجارب ،ومن ثم يخرج منها االبتكار االجتماعي . 

 اآلخرين: االستفادة من تجارب  •

أو   تجربة  االبتكار االجتماعي جلب واستنساخ  اجتماعي مطبق في  من  حل 
فالحلول المطبقة بمجتمعات أخرى تختصر    المشاكل،مجتمع آخر لمجتمع يعاني نفس  

الكثير من الجهود االجتماعية وقد يطرأ عليه بعض التعديالت التي تتناسب مع كل 
ففي بطرق    مجتمع،  االجتماعية  المشاكل  حل  في  والمساهمة  المعالجة  تتم  المحصلة 
 لو تم استنساخها من مجتمع آخر.  حتىتقليدية حديثة وغير 

الحساسية    من  له  آخر  بمجتمع  حل  أي  تطبيق  أن  إلى  اإلشارة  ويجدر 
)السدحان،   يشير  كما  الكثير  الشيء  مجتمع  1425واالختالف  كل  يتصف  ،حيث   )

بخاصية تميزه عن غيره من المجتمعات األخرى و تنبع تلك الخاصية من روافد عدة  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

في    الخامس:التحدي   • العنف  حاالت  معدالت  حيثزيادة  نسبة    األسر،  بلغت 
م .) 2020% في عام  75تقليلها إلى    م، والهدف2016% في عام  87البالغات  

 (.2016وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،

 الحضرية: هيئة اإلحصاء والمراصد  •

المؤسسات   تقارير عن جميع  السعودية  العربية  بالمملكة  تقدم هيئة اإلحصاء 
الحكومية ،وكذلك أبرز المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والتنموية ،وكذلك عن عدد  

م  وظهرت  2019تنمية الشباب لعام    السكان ،فعلى سبيل المثال نشرت الهيئة مسح
نسبة   :أن  منها  اجتماعية  مؤشرات  يستخدمون 98.8عدة  السعودي  الشباب  من   %

قرارات   اتخاذ  في  يشاركون  الذين  الشباب  نسبة  ،وكذلك   االجتماعي  التواصل  مواقع 
كبير   بشكل  أسرهم  التواصل  37،7داخل  شبكات  أثرت  الذين  الشباب  ،ونسبة   %

عال على  بلغت  االجتماعي  االجتماعية  لإلحصاء،  35.83قاتهم  العامة  )الهيئة   %
( ، أيًضا المراصد الحضرية بالمدن تقدم إحصاءات خاصة للمدينة نفسها عن  2019

في   المنتشرة  واألمراض  الصحية  المؤشرات  ،وكذلك  التنموية  والمؤشرات  السكان  عدد 
دة والدمام و القصيم المدينة نفسها ،فيوجد مراصد حضرية بالرياض ومكة والمدينة وج

 وغيرها من المدن الرئيسية التي يتم العمل على إنشاء مراصد حضرية بها . 

سواء   فئاته  بجميع  المجتمع  يستهدف  االجتماعي  االبتكار  أن  والخالصة 
اإلحصاءات   تساعد  ؛لذلك  العالية  الهمم  أصحاب  أو  المسنين  أو  اإلناث  أو  الذكور 

إحصائية ذكر  ،فسبق  االبتكار  االجتماعي    بنجاح  التواصل  لوسائل  الشباب  استخدام 
المنشورات  98بنسبة   طريق  عن  للشباب  توعية  استخدام  المجدي  غير  ،فمن   %

تفيد  ،كذلك  المنشورات  تستخدم  بالشباب  المهتمة  المؤسسات  بعض  مازالت  ولألسف 
المراصد  تفشي كما هو حاصل مع  األكثر  المشكالت  ابتكار حلول  اإلحصاءات في 

،ف ال الحضرية  مدينة  في  بالمساجد   للعناية  جمعية  افتتاح  مثاًل  المنطقي  غير  من 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

تحتاج لمثل هذه الجمعيات ،بينما يوجد هناك مدن أكثر حاجة للعناية بالمساجد، أو  
التي   االجتماعية  الجهود  من  ،...الخ  التوحد  مرضى  مركز  أو  الكبد  مرضى  جمعية 

ماعية ال تصب في حاجات  تصب في صالح المجتمع وحاجاته وليس فقط جهود اجت
 المجتمع وال تعالج مشكالته بالطرق المناسبة له. 

 الجامعات والمؤتمرات ومركز البحوث والمتخصصين بدراسات المجتمع: •

في   المساهمة  ،وكذلك  االجتماعية  الظواهر  دراسة  في  كبير  دور  للجامعات 
التطوع ،فحسب علم   الحلول لها ،وبما أن الحديث عن  العديد من وضع  الباحث أن 

بجميع   برامجها  في  التطوع  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  تستفيد  الجمعيات 
التخصصات سواء االجتماعية أو االقتصادية أو الطبية أو غيرها من المجاالت سواء  
على شكل تقديم دورات أو دراسات أو المشاركة بالعمل اإلداري واالستشاري والميداني 

النوع التطوع  تنمية ،فهذا  في  يسهم  بشكل  منه  واالستفادة  إليه  االتجاه  مطلوب  ي 
الخبراء   تضم  المؤسسات  تصبح  بحيث  التقليدية  غير  والحلول  االبتكارات 

 والمتخصصين وأصحاب التجارب ،ومن ثم يخرج منها االبتكار االجتماعي . 

 اآلخرين: االستفادة من تجارب  •

أو   تجربة  االبتكار االجتماعي جلب واستنساخ  اجتماعي مطبق في  من  حل 
فالحلول المطبقة بمجتمعات أخرى تختصر    المشاكل،مجتمع آخر لمجتمع يعاني نفس  

الكثير من الجهود االجتماعية وقد يطرأ عليه بعض التعديالت التي تتناسب مع كل 
ففي بطرق    مجتمع،  االجتماعية  المشاكل  حل  في  والمساهمة  المعالجة  تتم  المحصلة 
 لو تم استنساخها من مجتمع آخر.  حتىتقليدية حديثة وغير 

الحساسية    من  له  آخر  بمجتمع  حل  أي  تطبيق  أن  إلى  اإلشارة  ويجدر 
)السدحان،   يشير  كما  الكثير  الشيء  مجتمع  1425واالختالف  كل  يتصف  ،حيث   )

بخاصية تميزه عن غيره من المجتمعات األخرى و تنبع تلك الخاصية من روافد عدة  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

في    الخامس:التحدي   • العنف  حاالت  معدالت  حيثزيادة  نسبة    األسر،  بلغت 
م .) 2020% في عام  75تقليلها إلى    م، والهدف2016% في عام  87البالغات  

 (.2016وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،

 الحضرية: هيئة اإلحصاء والمراصد  •

المؤسسات   تقارير عن جميع  السعودية  العربية  بالمملكة  تقدم هيئة اإلحصاء 
الحكومية ،وكذلك أبرز المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والتنموية ،وكذلك عن عدد  

م  وظهرت  2019تنمية الشباب لعام    السكان ،فعلى سبيل المثال نشرت الهيئة مسح
نسبة   :أن  منها  اجتماعية  مؤشرات  يستخدمون 98.8عدة  السعودي  الشباب  من   %

قرارات   اتخاذ  في  يشاركون  الذين  الشباب  نسبة  ،وكذلك   االجتماعي  التواصل  مواقع 
كبير   بشكل  أسرهم  التواصل  37،7داخل  شبكات  أثرت  الذين  الشباب  ،ونسبة   %

عال على  بلغت  االجتماعي  االجتماعية  لإلحصاء،  35.83قاتهم  العامة  )الهيئة   %
( ، أيًضا المراصد الحضرية بالمدن تقدم إحصاءات خاصة للمدينة نفسها عن  2019

في   المنتشرة  واألمراض  الصحية  المؤشرات  ،وكذلك  التنموية  والمؤشرات  السكان  عدد 
دة والدمام و القصيم المدينة نفسها ،فيوجد مراصد حضرية بالرياض ومكة والمدينة وج

 وغيرها من المدن الرئيسية التي يتم العمل على إنشاء مراصد حضرية بها . 

سواء   فئاته  بجميع  المجتمع  يستهدف  االجتماعي  االبتكار  أن  والخالصة 
اإلحصاءات   تساعد  ؛لذلك  العالية  الهمم  أصحاب  أو  المسنين  أو  اإلناث  أو  الذكور 

إحصائية ذكر  ،فسبق  االبتكار  االجتماعي    بنجاح  التواصل  لوسائل  الشباب  استخدام 
المنشورات  98بنسبة   طريق  عن  للشباب  توعية  استخدام  المجدي  غير  ،فمن   %

تفيد  ،كذلك  المنشورات  تستخدم  بالشباب  المهتمة  المؤسسات  بعض  مازالت  ولألسف 
المراصد  تفشي كما هو حاصل مع  األكثر  المشكالت  ابتكار حلول  اإلحصاءات في 

،ف ال الحضرية  مدينة  في  بالمساجد   للعناية  جمعية  افتتاح  مثاًل  المنطقي  غير  من 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

تحتاج لمثل هذه الجمعيات ،بينما يوجد هناك مدن أكثر حاجة للعناية بالمساجد، أو  
التي   االجتماعية  الجهود  من  ،...الخ  التوحد  مرضى  مركز  أو  الكبد  مرضى  جمعية 

ماعية ال تصب في حاجات  تصب في صالح المجتمع وحاجاته وليس فقط جهود اجت
 المجتمع وال تعالج مشكالته بالطرق المناسبة له. 

 الجامعات والمؤتمرات ومركز البحوث والمتخصصين بدراسات المجتمع: •

في   المساهمة  ،وكذلك  االجتماعية  الظواهر  دراسة  في  كبير  دور  للجامعات 
التطوع ،فحسب علم   الحلول لها ،وبما أن الحديث عن  العديد من وضع  الباحث أن 

بجميع   برامجها  في  التطوع  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  تستفيد  الجمعيات 
التخصصات سواء االجتماعية أو االقتصادية أو الطبية أو غيرها من المجاالت سواء  
على شكل تقديم دورات أو دراسات أو المشاركة بالعمل اإلداري واالستشاري والميداني 

النوع التطوع  تنمية ،فهذا  في  يسهم  بشكل  منه  واالستفادة  إليه  االتجاه  مطلوب  ي 
الخبراء   تضم  المؤسسات  تصبح  بحيث  التقليدية  غير  والحلول  االبتكارات 

 والمتخصصين وأصحاب التجارب ،ومن ثم يخرج منها االبتكار االجتماعي . 

 اآلخرين: االستفادة من تجارب  •

أو   تجربة  االبتكار االجتماعي جلب واستنساخ  اجتماعي مطبق في  من  حل 
فالحلول المطبقة بمجتمعات أخرى تختصر    المشاكل،مجتمع آخر لمجتمع يعاني نفس  

الكثير من الجهود االجتماعية وقد يطرأ عليه بعض التعديالت التي تتناسب مع كل 
ففي بطرق    مجتمع،  االجتماعية  المشاكل  حل  في  والمساهمة  المعالجة  تتم  المحصلة 
 لو تم استنساخها من مجتمع آخر.  حتىتقليدية حديثة وغير 

الحساسية    من  له  آخر  بمجتمع  حل  أي  تطبيق  أن  إلى  اإلشارة  ويجدر 
)السدحان،   يشير  كما  الكثير  الشيء  مجتمع  1425واالختالف  كل  يتصف  ،حيث   )

بخاصية تميزه عن غيره من المجتمعات األخرى و تنبع تلك الخاصية من روافد عدة  

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

في    الخامس:التحدي   • العنف  حاالت  معدالت  حيثزيادة  نسبة    األسر،  بلغت 
م .) 2020% في عام  75تقليلها إلى    م، والهدف2016% في عام  87البالغات  

 (.2016وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،

 الحضرية: هيئة اإلحصاء والمراصد  •

المؤسسات   تقارير عن جميع  السعودية  العربية  بالمملكة  تقدم هيئة اإلحصاء 
الحكومية ،وكذلك أبرز المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والتنموية ،وكذلك عن عدد  

م  وظهرت  2019تنمية الشباب لعام    السكان ،فعلى سبيل المثال نشرت الهيئة مسح
نسبة   :أن  منها  اجتماعية  مؤشرات  يستخدمون 98.8عدة  السعودي  الشباب  من   %

قرارات   اتخاذ  في  يشاركون  الذين  الشباب  نسبة  ،وكذلك   االجتماعي  التواصل  مواقع 
كبير   بشكل  أسرهم  التواصل  37،7داخل  شبكات  أثرت  الذين  الشباب  ،ونسبة   %

عال على  بلغت  االجتماعي  االجتماعية  لإلحصاء،  35.83قاتهم  العامة  )الهيئة   %
( ، أيًضا المراصد الحضرية بالمدن تقدم إحصاءات خاصة للمدينة نفسها عن  2019

في   المنتشرة  واألمراض  الصحية  المؤشرات  ،وكذلك  التنموية  والمؤشرات  السكان  عدد 
دة والدمام و القصيم المدينة نفسها ،فيوجد مراصد حضرية بالرياض ومكة والمدينة وج

 وغيرها من المدن الرئيسية التي يتم العمل على إنشاء مراصد حضرية بها . 

سواء   فئاته  بجميع  المجتمع  يستهدف  االجتماعي  االبتكار  أن  والخالصة 
اإلحصاءات   تساعد  ؛لذلك  العالية  الهمم  أصحاب  أو  المسنين  أو  اإلناث  أو  الذكور 

إحصائية ذكر  ،فسبق  االبتكار  االجتماعي    بنجاح  التواصل  لوسائل  الشباب  استخدام 
المنشورات  98بنسبة   طريق  عن  للشباب  توعية  استخدام  المجدي  غير  ،فمن   %

تفيد  ،كذلك  المنشورات  تستخدم  بالشباب  المهتمة  المؤسسات  بعض  مازالت  ولألسف 
المراصد  تفشي كما هو حاصل مع  األكثر  المشكالت  ابتكار حلول  اإلحصاءات في 

،ف ال الحضرية  مدينة  في  بالمساجد   للعناية  جمعية  افتتاح  مثاًل  المنطقي  غير  من 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

  االجتماعي:: تجارب من االبتكار  ساا ساد
يمكن   وال  جًدا  كثيرة  والمحلية  العالمية  المبادرات  حجم  أن  إلى  نشير  أن  نود 

اجتماعي    ألي باحث حصرها في أي بلد من العالم لكثرتها وتنوعها وهي ذات عائد
المجتمع فيها عناصر  وأثر إصالحي في  المكتملة  التجارب  الباحث بعرض  ، ويكتفي 

والخبير وص المستفيد  فيها  يشارك  والتي  االجتماعي  التخطيط  االبتكار  في  القرار  انع 
ضمن االبتكار االجتماعي ولكن قد ينقص    ، مع أن التجارب األخرى هي منوالتنفيذ

في يضر  ال  وهذا  والتنفيذ  التخطيط  عملة  في  عنصرين  أو  االبتكار    عنصر  عملية 
أب  حيث  داً االجتماعي  معينة،  طريقة  في  حصره  يمكن  ال  هذا  أنه  ضوء  في  ولكن   ،

، الموضوع  سياق  اتباع  الباحث  حاول  أو    الفصل  نشاط  في  العناصر  جمع  وهي 
مباد أو  األطراف مختبر  بمشاركة  ،وذلك   اجتماعي  ابتكار  خاللها  من  ينتج  رات 

 المعنية بموضوع االبتكار االجتماعي . 

  الماليزية:التجربة  -1
م تحقيق النمو بواسطة  2020-م2016ضمن الخطة الماليزية الحادية عشر   
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م نجاح بعض البرامج التنموية التي يخطط لها في  الشاملة ،لذلك ال عجب أن نرى عد
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م تحقيق النمو بواسطة  2020-م2016ضمن الخطة الماليزية الحادية عشر   

المجتمعي  االبتكار  وضمنها  التغيير  عناصر  كأحد  االبتكار  تضع  حيث  الشعب، 
تعزيز التعاون من خالل منهج شامل للمجتمع    الخاص، وكذلكالقطاع    واالبتكار في
حيث صياغة    كله،  و تتم  الحكومة  بين  مشترك  بشكل  الخاص الحلول  القطاع 

تحديد   وتم  المجتمعية،  يندرج والمؤسسات  االجتماعية  المشاكل  من  أصناف  سبعة 
)  اجتماعية،مشكلة  40تحتها   يذكر  الرزا وكما  كما  2016،  قعبد  بشكل مختصر   ،)

 : يلي

التخلي عن   –المنزلي    )العنفمشكلة مثل    12الوقوع فريسة لسوء المعاملة، منها   •
 المسنين(. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

ذي يعتنقه ذلك المجتمع وغالًبا ما تتشكل من خالله العديد من أهمها وأبرزها الدين ال
العادات والتقاليد واألعراف والعديد من الممارسات االجتماعية ،ولهذا فإنه من الخطأ  
تفاعل  عمليات  ،فهناك  بها  يتميز  التي  الخصوصية  هذه  بمعزل عن  للمجتمع  النظر 

الحياة   وبين  عام  بشكل  المجتمع  عقيدة  بين  فإن  متبادلة  ذلك  ،وعلى  االجتماعية 
ويستمد  االجتماعية  التنمية  عملية  في  الجانب  هذا  يرى  لم  إذا  االجتماعي  المخطط 

؛فإنه يصبح عاجز  فيها  يوجد  التي  البيئة  من  بالوسائل   اً وسائله  ،ويقصد  العطاء  عن 
و  التي ينبغي أن يستفاد منها الوسائل المادية مثل الموارد المتاحة من البيئة الطبيعية  

في   والثقافي  العقدي  بالبعد  المتأثرة  المادية:  غير  الوسائل  ،أما  المحلي  الواقع  من 
من  مجتمع  ألي  االجتماعية  التنمية  مع  نتعامل  أن  يمكننا  فال  هنا  ومن   ، المجتمع 
المجتمعات بمعزل عن تلك الخاصية التي تميز بها وبخاصة عند وضع خطط التنمية 

م نجاح بعض البرامج التنموية التي يخطط لها في  الشاملة ،لذلك ال عجب أن نرى عد
ودونما   المجتمع  عن  غريبة  ألنماط  الحرفي  النقل  بسبب  إال  ذلك  وما  العربي  عالمنا 
مراعاة الخصوصية في المجتمعات التي نقلت منها هذه البرامج أو نقلت إليها ، فقد 

خر والعكس صحيح يفشل البرنامج التنموي نفسه الذي نجح نجاًحا كبيًرا في مجتمع آ
،وهذا يعود إلى التباين في المنطلقات العقدية والخلفية الثقافية للمجتمعات سواء منقول  

 (.1425منها أو المنقول إليها)السدحان ، 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

  االجتماعي:: تجارب من االبتكار  ساا ساد
يمكن   وال  جًدا  كثيرة  والمحلية  العالمية  المبادرات  حجم  أن  إلى  نشير  أن  نود 

اجتماعي    ألي باحث حصرها في أي بلد من العالم لكثرتها وتنوعها وهي ذات عائد
المجتمع فيها عناصر  وأثر إصالحي في  المكتملة  التجارب  الباحث بعرض  ، ويكتفي 

والخبير وص المستفيد  فيها  يشارك  والتي  االجتماعي  التخطيط  االبتكار  في  القرار  انع 
ضمن االبتكار االجتماعي ولكن قد ينقص    ، مع أن التجارب األخرى هي منوالتنفيذ

في يضر  ال  وهذا  والتنفيذ  التخطيط  عملة  في  عنصرين  أو  االبتكار    عنصر  عملية 
أب  حيث  داً االجتماعي  معينة،  طريقة  في  حصره  يمكن  ال  هذا  أنه  ضوء  في  ولكن   ،

، الموضوع  سياق  اتباع  الباحث  حاول  أو    الفصل  نشاط  في  العناصر  جمع  وهي 
مباد أو  األطراف مختبر  بمشاركة  ،وذلك   اجتماعي  ابتكار  خاللها  من  ينتج  رات 

 المعنية بموضوع االبتكار االجتماعي . 

  الماليزية:التجربة  -1
م تحقيق النمو بواسطة  2020-م2016ضمن الخطة الماليزية الحادية عشر   

المجتمعي  االبتكار  وضمنها  التغيير  عناصر  كأحد  االبتكار  تضع  حيث  الشعب، 
تعزيز التعاون من خالل منهج شامل للمجتمع    الخاص، وكذلكالقطاع    واالبتكار في
حيث صياغة    كله،  و تتم  الحكومة  بين  مشترك  بشكل  الخاص الحلول  القطاع 

تحديد   وتم  المجتمعية،  يندرج والمؤسسات  االجتماعية  المشاكل  من  أصناف  سبعة 
)  اجتماعية،مشكلة  40تحتها   يذكر  الرزا وكما  كما  2016،  قعبد  بشكل مختصر   ،)

 : يلي

التخلي عن   –المنزلي    )العنفمشكلة مثل    12الوقوع فريسة لسوء المعاملة، منها   •
 المسنين(. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

ذي يعتنقه ذلك المجتمع وغالًبا ما تتشكل من خالله العديد من أهمها وأبرزها الدين ال
العادات والتقاليد واألعراف والعديد من الممارسات االجتماعية ،ولهذا فإنه من الخطأ  
تفاعل  عمليات  ،فهناك  بها  يتميز  التي  الخصوصية  هذه  بمعزل عن  للمجتمع  النظر 

الحياة   وبين  عام  بشكل  المجتمع  عقيدة  بين  فإن  متبادلة  ذلك  ،وعلى  االجتماعية 
ويستمد  االجتماعية  التنمية  عملية  في  الجانب  هذا  يرى  لم  إذا  االجتماعي  المخطط 

؛فإنه يصبح عاجز  فيها  يوجد  التي  البيئة  من  بالوسائل   اً وسائله  ،ويقصد  العطاء  عن 
و  التي ينبغي أن يستفاد منها الوسائل المادية مثل الموارد المتاحة من البيئة الطبيعية  

في   والثقافي  العقدي  بالبعد  المتأثرة  المادية:  غير  الوسائل  ،أما  المحلي  الواقع  من 
من  مجتمع  ألي  االجتماعية  التنمية  مع  نتعامل  أن  يمكننا  فال  هنا  ومن   ، المجتمع 
المجتمعات بمعزل عن تلك الخاصية التي تميز بها وبخاصة عند وضع خطط التنمية 

م نجاح بعض البرامج التنموية التي يخطط لها في  الشاملة ،لذلك ال عجب أن نرى عد
ودونما   المجتمع  عن  غريبة  ألنماط  الحرفي  النقل  بسبب  إال  ذلك  وما  العربي  عالمنا 
مراعاة الخصوصية في المجتمعات التي نقلت منها هذه البرامج أو نقلت إليها ، فقد 

خر والعكس صحيح يفشل البرنامج التنموي نفسه الذي نجح نجاًحا كبيًرا في مجتمع آ
،وهذا يعود إلى التباين في المنطلقات العقدية والخلفية الثقافية للمجتمعات سواء منقول  

 (.1425منها أو المنقول إليها)السدحان ، 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

رات االبتكار االجتماعي التي يقودها  ( من أجل التعرف على مباد  SMUسنغافورة )  
جامعة   على حرم  وتشجيعها  أو    SMUالطالب  لحدث  ودعم  بتمويل  المركز  ،ويقوم 

برنامج ويهدف إلى تعزيز االبتكار االجتماعي، والقيادة، وصنع التغيير لألنشطة التي  
 ( .lien Centre for social innovation, 2019تحدث خالل العام األكاديمي)

   التوحيد:سات قصر جل -3
العمل    في  الرائدة  الدول  من  الحمد  وهلل  تعتبر  السعودية  العربية  المملكة 

خيرية  ومؤسسات  لجمعيات  رؤساء  المملكة  ملوك  جميع  أن  ويكفي  االجتماعي 
لكثير من الجمعيات    واجتماعية، وكذلك المناطق تجدهم رؤساء فخريين  جميع أمراء 

في   كل  االجتماعية  وهذاوالمؤسسات  رائد   منطقته،  لكل  فخر  مصدر  الحمد  وهلل 
ولكل   بل  السعودية  العربية  المملكة  في  جداً   مواطن،اجتماعي  كثيرة  ولكن    والتجارب 

فريدة من   لتجربة  اإلشارة  للباحث  المهم  بمنطقة من  القصيم وتجمع خصائص   نوعها 
 صيم. القاالبتكار االجتماعي وفيها الكثير من المبادرات االجتماعية لمنطقة 

جلسات قصر التوحيد يقيم صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن  
اثنين جلسة أسبوعية ذات   القصيم كل  أمير منطقة  العزيز  مشعل بن سعود بن عبد 

مواضيع معينة وغالًبا ما تكون اجتماعية ،حيث يتم فيها جلب أصحاب العالقة من   
علي التعليق  ويتم  الموضوع  في  للتحدث  أمير الخبراء  سمو  ومن  المشاركين  من  ه 

المنطقة ومن المواطنين وأخذ األفكار والمبادرات المطروحة ، يضم المجلس مسئولين 
من   القطاعات  بجميع  واألكاديميين   نالمدنييبالدولة  الفضيلة   وأصحاب  والعسكريين 

مكان  لهم  يوجد  ممن  المواطنين  ،وكذلك  القصيم  بمنطقة  والمثقفين  واإلعالميين 
خذ مشاركاتهم وآرائهم حول ما طرح وهو مجلس مفتوح للجميع يعقد كل مخصص أل 

 اثنين ومن المواضيع التي طرحت على سبيل المثال : 

 توعية الشباب لدوره في المجتمع.  •

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

عصابات الدرجات    –المخدرات    تعاطي)مثل  مشاكل    10منها    بالرذيلة،االنغماس   •
 النارية(. 

 العصابات(.   -مشاكل مثل )اإلتجار باألطفال والنساء 5منها  الجرائم،ارتكاب  •

بمرحلة الطفولة   )العقبات مشاكل مثل    5معوقات الحصول على تعليم جيد، منها   •
 (. والشباب

 –مشكالت مثل )االستبعاد االقتصادي    4معوقات الحصول على الوظائف، منها   •
 فرص الدخل غير الكافية للعائالت ذات العائل الواحد(. 

جودة   –المراهقات    )حملمثل    6منها    جيدة،معوقات الحصول على رعاية صحية   •
ومنخفضة   الريفية  بالمناطق  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تأهيل  وإعادة  الصحية  الرعاية 

 . الدخل( 

المعيشي • الظروف  وإعدادات  نوعية  مرافق  وجود  عدم  )عقبات  والصرف   المياهة، 
الريفية   بالمجتمعات  الكهرباء   –الصحي  إعدادات  وجود  دون  تحول  عقبات 

 بالمجتمعات الريفية(.  

   سنغافورة:مركز ليان لالبتكار االجتماعي ،  -2
مركز   لالبتكار  lien Centre for social innovation  (LCSIأنشئ   )

 Singaporeلإلدارة  االجتماعي، وهو بالشراكة بين مؤسسة ليان وجامعة سنغافورة  
Management University(SMU )  لتعزيز تفكير وقدرة القطاع    2006، في عام

 االجتماعي. 

بهدف تحفيز االستجابات المبتكرة لالحتياجات االجتماعية من خالل البحوث  
التطبيقية وبناء القدرات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص واالجتماعي، وفي عام 
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  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

رات االبتكار االجتماعي التي يقودها  ( من أجل التعرف على مباد  SMUسنغافورة )  
جامعة   على حرم  وتشجيعها  أو    SMUالطالب  لحدث  ودعم  بتمويل  المركز  ،ويقوم 

برنامج ويهدف إلى تعزيز االبتكار االجتماعي، والقيادة، وصنع التغيير لألنشطة التي  
 ( .lien Centre for social innovation, 2019تحدث خالل العام األكاديمي)

   التوحيد:سات قصر جل -3
العمل    في  الرائدة  الدول  من  الحمد  وهلل  تعتبر  السعودية  العربية  المملكة 

خيرية  ومؤسسات  لجمعيات  رؤساء  المملكة  ملوك  جميع  أن  ويكفي  االجتماعي 
لكثير من الجمعيات    واجتماعية، وكذلك المناطق تجدهم رؤساء فخريين  جميع أمراء 

في   كل  االجتماعية  وهذاوالمؤسسات  رائد   منطقته،  لكل  فخر  مصدر  الحمد  وهلل 
ولكل   بل  السعودية  العربية  المملكة  في  جداً   مواطن،اجتماعي  كثيرة  ولكن    والتجارب 

فريدة من   لتجربة  اإلشارة  للباحث  المهم  بمنطقة من  القصيم وتجمع خصائص   نوعها 
 صيم. القاالبتكار االجتماعي وفيها الكثير من المبادرات االجتماعية لمنطقة 

جلسات قصر التوحيد يقيم صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن  
اثنين جلسة أسبوعية ذات   القصيم كل  أمير منطقة  العزيز  مشعل بن سعود بن عبد 

مواضيع معينة وغالًبا ما تكون اجتماعية ،حيث يتم فيها جلب أصحاب العالقة من   
علي التعليق  ويتم  الموضوع  في  للتحدث  أمير الخبراء  سمو  ومن  المشاركين  من  ه 

المنطقة ومن المواطنين وأخذ األفكار والمبادرات المطروحة ، يضم المجلس مسئولين 
من   القطاعات  بجميع  واألكاديميين   نالمدنييبالدولة  الفضيلة   وأصحاب  والعسكريين 

مكان  لهم  يوجد  ممن  المواطنين  ،وكذلك  القصيم  بمنطقة  والمثقفين  واإلعالميين 
خذ مشاركاتهم وآرائهم حول ما طرح وهو مجلس مفتوح للجميع يعقد كل مخصص أل 

 اثنين ومن المواضيع التي طرحت على سبيل المثال : 

 توعية الشباب لدوره في المجتمع.  •

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

عصابات الدرجات    –المخدرات    تعاطي)مثل  مشاكل    10منها    بالرذيلة،االنغماس   •
 النارية(. 

 العصابات(.   -مشاكل مثل )اإلتجار باألطفال والنساء 5منها  الجرائم،ارتكاب  •

بمرحلة الطفولة   )العقبات مشاكل مثل    5معوقات الحصول على تعليم جيد، منها   •
 (. والشباب

 –مشكالت مثل )االستبعاد االقتصادي    4معوقات الحصول على الوظائف، منها   •
 فرص الدخل غير الكافية للعائالت ذات العائل الواحد(. 

جودة   –المراهقات    )حملمثل    6منها    جيدة،معوقات الحصول على رعاية صحية   •
ومنخفضة   الريفية  بالمناطق  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تأهيل  وإعادة  الصحية  الرعاية 

 . الدخل( 

المعيشي • الظروف  وإعدادات  نوعية  مرافق  وجود  عدم  )عقبات  والصرف   المياهة، 
الريفية   بالمجتمعات  الكهرباء   –الصحي  إعدادات  وجود  دون  تحول  عقبات 

 بالمجتمعات الريفية(.  

   سنغافورة:مركز ليان لالبتكار االجتماعي ،  -2
مركز   لالبتكار  lien Centre for social innovation  (LCSIأنشئ   )

 Singaporeلإلدارة  االجتماعي، وهو بالشراكة بين مؤسسة ليان وجامعة سنغافورة  
Management University(SMU )  لتعزيز تفكير وقدرة القطاع    2006، في عام

 االجتماعي. 

بهدف تحفيز االستجابات المبتكرة لالحتياجات االجتماعية من خالل البحوث  
التطبيقية وبناء القدرات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص واالجتماعي، وفي عام 

بجامعة 2018 الطالب  لنوادي  االجتماعي  االبتكار  منحة  بتقديم  المركز  بدء   م  

105

  االبتكار االجتماعي  ____________________ ____________________ 
  

 

 

رات االبتكار االجتماعي التي يقودها  ( من أجل التعرف على مباد  SMUسنغافورة )  
جامعة   على حرم  وتشجيعها  أو    SMUالطالب  لحدث  ودعم  بتمويل  المركز  ،ويقوم 

برنامج ويهدف إلى تعزيز االبتكار االجتماعي، والقيادة، وصنع التغيير لألنشطة التي  
 ( .lien Centre for social innovation, 2019تحدث خالل العام األكاديمي)

   التوحيد:سات قصر جل -3
العمل    في  الرائدة  الدول  من  الحمد  وهلل  تعتبر  السعودية  العربية  المملكة 

خيرية  ومؤسسات  لجمعيات  رؤساء  المملكة  ملوك  جميع  أن  ويكفي  االجتماعي 
لكثير من الجمعيات    واجتماعية، وكذلك المناطق تجدهم رؤساء فخريين  جميع أمراء 

في   كل  االجتماعية  وهذاوالمؤسسات  رائد   منطقته،  لكل  فخر  مصدر  الحمد  وهلل 
ولكل   بل  السعودية  العربية  المملكة  في  جداً   مواطن،اجتماعي  كثيرة  ولكن    والتجارب 

فريدة من   لتجربة  اإلشارة  للباحث  المهم  بمنطقة من  القصيم وتجمع خصائص   نوعها 
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جلسات قصر التوحيد يقيم صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن  
اثنين جلسة أسبوعية ذات   القصيم كل  أمير منطقة  العزيز  مشعل بن سعود بن عبد 

مواضيع معينة وغالًبا ما تكون اجتماعية ،حيث يتم فيها جلب أصحاب العالقة من   
علي التعليق  ويتم  الموضوع  في  للتحدث  أمير الخبراء  سمو  ومن  المشاركين  من  ه 

المنطقة ومن المواطنين وأخذ األفكار والمبادرات المطروحة ، يضم المجلس مسئولين 
من   القطاعات  بجميع  واألكاديميين   نالمدنييبالدولة  الفضيلة   وأصحاب  والعسكريين 

مكان  لهم  يوجد  ممن  المواطنين  ،وكذلك  القصيم  بمنطقة  والمثقفين  واإلعالميين 
خذ مشاركاتهم وآرائهم حول ما طرح وهو مجلس مفتوح للجميع يعقد كل مخصص أل 

 اثنين ومن المواضيع التي طرحت على سبيل المثال : 

 توعية الشباب لدوره في المجتمع.  •

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

عصابات الدرجات    –المخدرات    تعاطي)مثل  مشاكل    10منها    بالرذيلة،االنغماس   •
 النارية(. 

 العصابات(.   -مشاكل مثل )اإلتجار باألطفال والنساء 5منها  الجرائم،ارتكاب  •

بمرحلة الطفولة   )العقبات مشاكل مثل    5معوقات الحصول على تعليم جيد، منها   •
 (. والشباب

 –مشكالت مثل )االستبعاد االقتصادي    4معوقات الحصول على الوظائف، منها   •
 فرص الدخل غير الكافية للعائالت ذات العائل الواحد(. 

جودة   –المراهقات    )حملمثل    6منها    جيدة،معوقات الحصول على رعاية صحية   •
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 . الدخل( 

المعيشي • الظروف  وإعدادات  نوعية  مرافق  وجود  عدم  )عقبات  والصرف   المياهة، 
الريفية   بالمجتمعات  الكهرباء   –الصحي  إعدادات  وجود  دون  تحول  عقبات 
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-هـ(، السيرة النبوية ،المكتبة العصرية ، صيدا1435إبن هشام ، محمد عبد الملك ،) 
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م(. تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة.  2004أبو النصر ، مدحت. )
 القاهرة: مجموعة النيل العربية. 
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المملكلة  –، المنتدى السادس لتطوير القطاع الغير ربحي ، الرياض  21القرن  

 ل. ربيع األو 7-4العربية السعودية في 

راجيف)  ، نارانج  و  ديفايكا   ، ابتكارات  2016ديفايا  الصندوق  خارج  التفكير   ، م( 
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  ، اليحيى  ،)ترجمة  الجدية  ،  األفكار  والتوزيع  للنشر  األهلية  فؤاد(:  لميس 

 األردن.

(. المشكالت االجتماعية دراسة في علم االجتماع 2010رشوان ، حسين عبدالحميد. )
 التطبيقي ، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. 

  _________________________ _________________ _الثانية  الوحدة
  

 

 

 الفتوى ال تؤخذ إال من أهلها. •

 كيف ننمي الحس األمني.  •

 مناقشة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.  •

 واألبعاد(.  )المفاهيمالعنف األسري  •

التواصل   • وسائل  نادي    االجتماعي.تنظيم  إنشاء  مبادرة  الجلسة  هذه  من  انطلق 
جامعة   مدير  معالي  من  االجتماعي  القصيم    القصيم.اإلعالم  منطقة  )إمارة 

،www.alqassim.gov.sa/Ar .) 

إًذا هو مجلس أشبه بمختبرات االبتكار التي سبق ذكرها وسمو أمير المنطقة  
الرأي   وإبداء  المداخالت  على  الجمهور  ويحث  المنطقة  أبناء  مشاركة  على  يشجع 

وتنطلق  ينفع    والتواصل،  بما  المبادرات  قصر    الجميع، منه  جلسات  تعتبر  وبالتالي 
االج لالبتكار  والمختبرات  المحاضن  أحد  الحلول  التوحيد  بعض  وطرح  لحل  تماعي 

 توجيهها. للمشكالت االجتماعية أو 
يلخص الباحث ما سبق بهذه الوحدة بوصف هذا العمل بأنه جزء يسير من  
موضوع كبير وهو االبتكار االجتماعي، الذي يسهم في تطوير وحل بعض المشكالت  

االبتكار  تلك  وبلورة  إضافة  تستطيع  التطوعية  األنشطة  وأن  بجميع االجتماعية  ات 
 التخصصات واالستفادة من طاقات الشباب نحو مجتمعهم.
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وماهية   إجراؤها،  وكيفية  ومالمحها  االجتماعية  وخصائصها  للمشروعات  االستدامة 

 والربحية االجتماعية لالستثمار. 

 : ماهية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:أوالا 
لما يسمى تحليل  1936يعد عام   المفهوم األول  الذي شهد والدة  العام  م هو 

الجذور    Coast Analysis-Benefits (CAB)المنافع  -التكاليف يمثل  والذي 
كلت فيما بعد دراسات الجدوى، حيث تعود الممارسات األولى لتحليل  الممتدة التي ش

للعام  -التكاليف االقتصاد  1936المنافع  لنمو  الحكومية  االشتراطات  كانت  عندما  م 
األمريكي تدعو إلى وجود آلية لتحليل التكاليف والمنافع لقطاعات االقتصاد المتعددة  

التحك بقانون  يسمى  ما  الحًقا  عنها  ظهر  عن  والتي  صدر  والذي  الفيضان   في  م 
 Franklinالكونغرس األمريكي ووقع عليه الرئيس األمريكي فرانكلين ديالنو روزفلت  

Delano Roosevelt،   كالسدود مدنية  هندسة  بمشاريع  يأذن  الذي  القانون  ليصبح 
بالجيش   المهندسين  سالح  خالل  من  الفيضانات  في  للتحكم  الالزمة  التدابير  ليضع 

 (.  2: 2008كاالت اإلدارات الفيدرالية )السريتي، األمريكي وو 

 مفهوم المشروعات االجتماعية: 

تعتبر المشروعات بشكل عام أدوات استراتيجية لصنع القرار، حيث أنها تمثل  
تعبير تقني يخاطب الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصلحة العامة ووسيلة لتغيير المواقف 
غير المواتية أو اإلشكالية لصالح المجتمع ،وتشترك فيما يتعلق بكونها أداة استراتيجية  

المشاريع   إحداث    ثحي  ،االجتماعية مع  من  تمكن  أداة  تعد  االجتماعية  المشاريع  أن 
التغيير المباشر وغير المباشر في المجتمع ،وأن التحول الحقيقي ألي نظام اقتصادي  
االستثماري   للمشروع  االقتصادية  للفلسفة  االجتماعي  التحول  خالل  من  يبدأ  إذ  يبدأ 

الجديدة وبناء   الفرص  تبني هياكل حقيقية من  أكبر من ،وذلك عن طريق  مساحات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

تمثل القدرة على اتخاذ القرارات جزء مهم جًدا في شخصية اإلنسان، إذ أنها  
تعبر عن ميزة ذاتية تسهم في الوصول إلى مرحلة متقدمة في عملية النضج النفسية 

،واتخاذ   يوجب  والعقلية  التي  النزاعات  حل  أنواع  من  نوع  يكون  ما  غالًبا  القرارات 
حل النزاع هذا إلى حد كبير على عوامل  التفاوض حول األهداف المتناقضة ،ويعتمد

في   عامة  توافقات  إيجاد  الصعب  من  وتجعل  تحجب  قد  واجتماعية  ذاتية  متفرقة 
قرارات االستثمارية  ، وال(Svenson, 1996: 252) عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة

يرمي إلى تحقيق أهداف معينة، سواء كانت ربحية أو   إنساني جزء مهم في أي نشاط
ربحية، حيث أنها عملية حاسمة وذات أهمية بالغة ،ولكونها ذات أهمية بالغة فإن   غير

جهد  لهو  تخطيطية  بصبغة  وصبغها  تأطيرها  سبيل  في  والسعي  وتحليلها  دراستها 
مة عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على قدميها وتحقيق  ضروري في سبيل إقا 

 .كفاءة إنتاج متقدمة هدفها تحقيق المحافظة على الموارد ورفع المكاسب المضافة

إن دراسة الجدوى تعتبر المنطلق العملي الذي يتم من خالله دراسة وتحليل  
حال إلى  بالعمل  الوصول  بهدف  وذلك  والكيفية  الكمية  وتجنب  البيانات  األمان  من  ة 

 االنزالق في مناطق ذات تأثير سلبي في سير العمل المراد اإلقبال عليه.  

أي   في  الخوض  فالبدوقبل  واضحة    مشروع،  رؤية  توفر  من  التحقق  من 
دراسة   الغالب  في  عليها  يطلق  التنفيذ،  وآلية  الجدوى  بماهية  متصلة  الجدوى، ودقيقة 

ة منتظمة تقوم على افتراضات وأهداف معينة  النظر لها من منظور أنها عملي   ويمكن
 (. 2018:  678تؤثر في اعتماد قرار إنشاء المشروع من عدمه )لفايدة وآخرون، 

لذلك من الضروري جًدا قبل البدء في تصميم أي برنامج أو مشروع اجتماعي  
للمستفيدين   خدمة  أي  تصميم  قبل  حتى  التأكدأو  االقتصادية   وتنفيذها،  األسس  من 

لهذا البرنامج أو المشروع أو تلك الخدمة تفادًيا ألي صعوبات أو مشكالت تعترض 
 (.194: 2015المشروع الحًقا خاصة في بداية تنفيذه )المغلوث، 
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وماهية   إجراؤها،  وكيفية  ومالمحها  االجتماعية  وخصائصها  للمشروعات  االستدامة 

 والربحية االجتماعية لالستثمار. 

 : ماهية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:أوالا 
لما يسمى تحليل  1936يعد عام   المفهوم األول  الذي شهد والدة  العام  م هو 

الجذور    Coast Analysis-Benefits (CAB)المنافع  -التكاليف يمثل  والذي 
كلت فيما بعد دراسات الجدوى، حيث تعود الممارسات األولى لتحليل  الممتدة التي ش

للعام  -التكاليف االقتصاد  1936المنافع  لنمو  الحكومية  االشتراطات  كانت  عندما  م 
األمريكي تدعو إلى وجود آلية لتحليل التكاليف والمنافع لقطاعات االقتصاد المتعددة  

التحك بقانون  يسمى  ما  الحًقا  عنها  ظهر  عن  والتي  صدر  والذي  الفيضان   في  م 
 Franklinالكونغرس األمريكي ووقع عليه الرئيس األمريكي فرانكلين ديالنو روزفلت  

Delano Roosevelt،   كالسدود مدنية  هندسة  بمشاريع  يأذن  الذي  القانون  ليصبح 
بالجيش   المهندسين  سالح  خالل  من  الفيضانات  في  للتحكم  الالزمة  التدابير  ليضع 

 (.  2: 2008كاالت اإلدارات الفيدرالية )السريتي، األمريكي وو 

 مفهوم المشروعات االجتماعية: 

تعتبر المشروعات بشكل عام أدوات استراتيجية لصنع القرار، حيث أنها تمثل  
تعبير تقني يخاطب الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصلحة العامة ووسيلة لتغيير المواقف 
غير المواتية أو اإلشكالية لصالح المجتمع ،وتشترك فيما يتعلق بكونها أداة استراتيجية  

المشاريع   إحداث    ثحي  ،االجتماعية مع  من  تمكن  أداة  تعد  االجتماعية  المشاريع  أن 
التغيير المباشر وغير المباشر في المجتمع ،وأن التحول الحقيقي ألي نظام اقتصادي  
االستثماري   للمشروع  االقتصادية  للفلسفة  االجتماعي  التحول  خالل  من  يبدأ  إذ  يبدأ 

الجديدة وبناء   الفرص  تبني هياكل حقيقية من  أكبر من ،وذلك عن طريق  مساحات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

تمثل القدرة على اتخاذ القرارات جزء مهم جًدا في شخصية اإلنسان، إذ أنها  
تعبر عن ميزة ذاتية تسهم في الوصول إلى مرحلة متقدمة في عملية النضج النفسية 

،واتخاذ   يوجب  والعقلية  التي  النزاعات  حل  أنواع  من  نوع  يكون  ما  غالًبا  القرارات 
حل النزاع هذا إلى حد كبير على عوامل  التفاوض حول األهداف المتناقضة ،ويعتمد

في   عامة  توافقات  إيجاد  الصعب  من  وتجعل  تحجب  قد  واجتماعية  ذاتية  متفرقة 
قرارات االستثمارية  ، وال(Svenson, 1996: 252) عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة

يرمي إلى تحقيق أهداف معينة، سواء كانت ربحية أو   إنساني جزء مهم في أي نشاط
ربحية، حيث أنها عملية حاسمة وذات أهمية بالغة ،ولكونها ذات أهمية بالغة فإن   غير

جهد  لهو  تخطيطية  بصبغة  وصبغها  تأطيرها  سبيل  في  والسعي  وتحليلها  دراستها 
مة عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على قدميها وتحقيق  ضروري في سبيل إقا 

 .كفاءة إنتاج متقدمة هدفها تحقيق المحافظة على الموارد ورفع المكاسب المضافة

إن دراسة الجدوى تعتبر المنطلق العملي الذي يتم من خالله دراسة وتحليل  
حال إلى  بالعمل  الوصول  بهدف  وذلك  والكيفية  الكمية  وتجنب  البيانات  األمان  من  ة 

 االنزالق في مناطق ذات تأثير سلبي في سير العمل المراد اإلقبال عليه.  

أي   في  الخوض  فالبدوقبل  واضحة    مشروع،  رؤية  توفر  من  التحقق  من 
دراسة   الغالب  في  عليها  يطلق  التنفيذ،  وآلية  الجدوى  بماهية  متصلة  الجدوى، ودقيقة 

ة منتظمة تقوم على افتراضات وأهداف معينة  النظر لها من منظور أنها عملي   ويمكن
 (. 2018:  678تؤثر في اعتماد قرار إنشاء المشروع من عدمه )لفايدة وآخرون، 

لذلك من الضروري جًدا قبل البدء في تصميم أي برنامج أو مشروع اجتماعي  
للمستفيدين   خدمة  أي  تصميم  قبل  حتى  التأكدأو  االقتصادية   وتنفيذها،  األسس  من 

لهذا البرنامج أو المشروع أو تلك الخدمة تفادًيا ألي صعوبات أو مشكالت تعترض 
 (.194: 2015المشروع الحًقا خاصة في بداية تنفيذه )المغلوث، 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

االجتماعية   للمشروعات  الجدوى  دراسة  ماهية  نستعرض  الوحدة  هذه  وفي 
وماهية   إجراؤها،  وكيفية  ومالمحها  االجتماعية  وخصائصها  للمشروعات  االستدامة 

 والربحية االجتماعية لالستثمار. 

 : ماهية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:أوالا 
لما يسمى تحليل  1936يعد عام   المفهوم األول  الذي شهد والدة  العام  م هو 

الجذور    Coast Analysis-Benefits (CAB)المنافع  -التكاليف يمثل  والذي 
كلت فيما بعد دراسات الجدوى، حيث تعود الممارسات األولى لتحليل  الممتدة التي ش

للعام  -التكاليف االقتصاد  1936المنافع  لنمو  الحكومية  االشتراطات  كانت  عندما  م 
األمريكي تدعو إلى وجود آلية لتحليل التكاليف والمنافع لقطاعات االقتصاد المتعددة  

التحك بقانون  يسمى  ما  الحًقا  عنها  ظهر  عن  والتي  صدر  والذي  الفيضان   في  م 
 Franklinالكونغرس األمريكي ووقع عليه الرئيس األمريكي فرانكلين ديالنو روزفلت  

Delano Roosevelt،   كالسدود مدنية  هندسة  بمشاريع  يأذن  الذي  القانون  ليصبح 
بالجيش   المهندسين  سالح  خالل  من  الفيضانات  في  للتحكم  الالزمة  التدابير  ليضع 

 (.  2: 2008كاالت اإلدارات الفيدرالية )السريتي، األمريكي وو 

 مفهوم المشروعات االجتماعية: 

تعتبر المشروعات بشكل عام أدوات استراتيجية لصنع القرار، حيث أنها تمثل  
تعبير تقني يخاطب الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصلحة العامة ووسيلة لتغيير المواقف 
غير المواتية أو اإلشكالية لصالح المجتمع ،وتشترك فيما يتعلق بكونها أداة استراتيجية  

المشاريع   إحداث    ثحي  ،االجتماعية مع  من  تمكن  أداة  تعد  االجتماعية  المشاريع  أن 
التغيير المباشر وغير المباشر في المجتمع ،وأن التحول الحقيقي ألي نظام اقتصادي  
االستثماري   للمشروع  االقتصادية  للفلسفة  االجتماعي  التحول  خالل  من  يبدأ  إذ  يبدأ 

الجديدة وبناء   الفرص  تبني هياكل حقيقية من  أكبر من ،وذلك عن طريق  مساحات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

تمثل القدرة على اتخاذ القرارات جزء مهم جًدا في شخصية اإلنسان، إذ أنها  
تعبر عن ميزة ذاتية تسهم في الوصول إلى مرحلة متقدمة في عملية النضج النفسية 

،واتخاذ   يوجب  والعقلية  التي  النزاعات  حل  أنواع  من  نوع  يكون  ما  غالًبا  القرارات 
حل النزاع هذا إلى حد كبير على عوامل  التفاوض حول األهداف المتناقضة ،ويعتمد

في   عامة  توافقات  إيجاد  الصعب  من  وتجعل  تحجب  قد  واجتماعية  ذاتية  متفرقة 
قرارات االستثمارية  ، وال(Svenson, 1996: 252) عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة

يرمي إلى تحقيق أهداف معينة، سواء كانت ربحية أو   إنساني جزء مهم في أي نشاط
ربحية، حيث أنها عملية حاسمة وذات أهمية بالغة ،ولكونها ذات أهمية بالغة فإن   غير

جهد  لهو  تخطيطية  بصبغة  وصبغها  تأطيرها  سبيل  في  والسعي  وتحليلها  دراستها 
مة عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على قدميها وتحقيق  ضروري في سبيل إقا 

 .كفاءة إنتاج متقدمة هدفها تحقيق المحافظة على الموارد ورفع المكاسب المضافة

إن دراسة الجدوى تعتبر المنطلق العملي الذي يتم من خالله دراسة وتحليل  
حال إلى  بالعمل  الوصول  بهدف  وذلك  والكيفية  الكمية  وتجنب  البيانات  األمان  من  ة 

 االنزالق في مناطق ذات تأثير سلبي في سير العمل المراد اإلقبال عليه.  

أي   في  الخوض  فالبدوقبل  واضحة    مشروع،  رؤية  توفر  من  التحقق  من 
دراسة   الغالب  في  عليها  يطلق  التنفيذ،  وآلية  الجدوى  بماهية  متصلة  الجدوى، ودقيقة 

ة منتظمة تقوم على افتراضات وأهداف معينة  النظر لها من منظور أنها عملي   ويمكن
 (. 2018:  678تؤثر في اعتماد قرار إنشاء المشروع من عدمه )لفايدة وآخرون، 

لذلك من الضروري جًدا قبل البدء في تصميم أي برنامج أو مشروع اجتماعي  
للمستفيدين   خدمة  أي  تصميم  قبل  حتى  التأكدأو  االقتصادية   وتنفيذها،  األسس  من 

لهذا البرنامج أو المشروع أو تلك الخدمة تفادًيا ألي صعوبات أو مشكالت تعترض 
 (.194: 2015المشروع الحًقا خاصة في بداية تنفيذه )المغلوث، 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

االجتماعية   للمشروعات  الجدوى  دراسة  ماهية  نستعرض  الوحدة  هذه  وفي 
وماهية   إجراؤها،  وكيفية  ومالمحها  االجتماعية  وخصائصها  للمشروعات  االستدامة 

 والربحية االجتماعية لالستثمار. 

 : ماهية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:أوالا 
لما يسمى تحليل  1936يعد عام   المفهوم األول  الذي شهد والدة  العام  م هو 

الجذور    Coast Analysis-Benefits (CAB)المنافع  -التكاليف يمثل  والذي 
كلت فيما بعد دراسات الجدوى، حيث تعود الممارسات األولى لتحليل  الممتدة التي ش

للعام  -التكاليف االقتصاد  1936المنافع  لنمو  الحكومية  االشتراطات  كانت  عندما  م 
األمريكي تدعو إلى وجود آلية لتحليل التكاليف والمنافع لقطاعات االقتصاد المتعددة  

التحك بقانون  يسمى  ما  الحًقا  عنها  ظهر  عن  والتي  صدر  والذي  الفيضان   في  م 
 Franklinالكونغرس األمريكي ووقع عليه الرئيس األمريكي فرانكلين ديالنو روزفلت  

Delano Roosevelt،   كالسدود مدنية  هندسة  بمشاريع  يأذن  الذي  القانون  ليصبح 
بالجيش   المهندسين  سالح  خالل  من  الفيضانات  في  للتحكم  الالزمة  التدابير  ليضع 

 (.  2: 2008كاالت اإلدارات الفيدرالية )السريتي، األمريكي وو 

 مفهوم المشروعات االجتماعية: 

تعتبر المشروعات بشكل عام أدوات استراتيجية لصنع القرار، حيث أنها تمثل  
تعبير تقني يخاطب الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصلحة العامة ووسيلة لتغيير المواقف 
غير المواتية أو اإلشكالية لصالح المجتمع ،وتشترك فيما يتعلق بكونها أداة استراتيجية  

المشاريع   إحداث    ثحي  ،االجتماعية مع  من  تمكن  أداة  تعد  االجتماعية  المشاريع  أن 
التغيير المباشر وغير المباشر في المجتمع ،وأن التحول الحقيقي ألي نظام اقتصادي  
االستثماري   للمشروع  االقتصادية  للفلسفة  االجتماعي  التحول  خالل  من  يبدأ  إذ  يبدأ 

الجديدة وبناء   الفرص  تبني هياكل حقيقية من  أكبر من ،وذلك عن طريق  مساحات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

تمثل القدرة على اتخاذ القرارات جزء مهم جًدا في شخصية اإلنسان، إذ أنها  
تعبر عن ميزة ذاتية تسهم في الوصول إلى مرحلة متقدمة في عملية النضج النفسية 

،واتخاذ   يوجب  والعقلية  التي  النزاعات  حل  أنواع  من  نوع  يكون  ما  غالًبا  القرارات 
حل النزاع هذا إلى حد كبير على عوامل  التفاوض حول األهداف المتناقضة ،ويعتمد

في   عامة  توافقات  إيجاد  الصعب  من  وتجعل  تحجب  قد  واجتماعية  ذاتية  متفرقة 
قرارات االستثمارية  ، وال(Svenson, 1996: 252) عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة

يرمي إلى تحقيق أهداف معينة، سواء كانت ربحية أو   إنساني جزء مهم في أي نشاط
ربحية، حيث أنها عملية حاسمة وذات أهمية بالغة ،ولكونها ذات أهمية بالغة فإن   غير

جهد  لهو  تخطيطية  بصبغة  وصبغها  تأطيرها  سبيل  في  والسعي  وتحليلها  دراستها 
مة عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على قدميها وتحقيق  ضروري في سبيل إقا 

 .كفاءة إنتاج متقدمة هدفها تحقيق المحافظة على الموارد ورفع المكاسب المضافة

إن دراسة الجدوى تعتبر المنطلق العملي الذي يتم من خالله دراسة وتحليل  
حال إلى  بالعمل  الوصول  بهدف  وذلك  والكيفية  الكمية  وتجنب  البيانات  األمان  من  ة 

 االنزالق في مناطق ذات تأثير سلبي في سير العمل المراد اإلقبال عليه.  

أي   في  الخوض  فالبدوقبل  واضحة    مشروع،  رؤية  توفر  من  التحقق  من 
دراسة   الغالب  في  عليها  يطلق  التنفيذ،  وآلية  الجدوى  بماهية  متصلة  الجدوى، ودقيقة 

ة منتظمة تقوم على افتراضات وأهداف معينة  النظر لها من منظور أنها عملي   ويمكن
 (. 2018:  678تؤثر في اعتماد قرار إنشاء المشروع من عدمه )لفايدة وآخرون، 

لذلك من الضروري جًدا قبل البدء في تصميم أي برنامج أو مشروع اجتماعي  
للمستفيدين   خدمة  أي  تصميم  قبل  حتى  التأكدأو  االقتصادية   وتنفيذها،  األسس  من 

لهذا البرنامج أو المشروع أو تلك الخدمة تفادًيا ألي صعوبات أو مشكالت تعترض 
 (.194: 2015المشروع الحًقا خاصة في بداية تنفيذه )المغلوث، 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

االجتماعية   للمشروعات  الجدوى  دراسة  ماهية  نستعرض  الوحدة  هذه  وفي 
وماهية   إجراؤها،  وكيفية  ومالمحها  االجتماعية  وخصائصها  للمشروعات  االستدامة 

 والربحية االجتماعية لالستثمار. 

 : ماهية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:أوالا 
لما يسمى تحليل  1936يعد عام   المفهوم األول  الذي شهد والدة  العام  م هو 

الجذور    Coast Analysis-Benefits (CAB)المنافع  -التكاليف يمثل  والذي 
كلت فيما بعد دراسات الجدوى، حيث تعود الممارسات األولى لتحليل  الممتدة التي ش

للعام  -التكاليف االقتصاد  1936المنافع  لنمو  الحكومية  االشتراطات  كانت  عندما  م 
األمريكي تدعو إلى وجود آلية لتحليل التكاليف والمنافع لقطاعات االقتصاد المتعددة  

التحك بقانون  يسمى  ما  الحًقا  عنها  ظهر  عن  والتي  صدر  والذي  الفيضان   في  م 
 Franklinالكونغرس األمريكي ووقع عليه الرئيس األمريكي فرانكلين ديالنو روزفلت  

Delano Roosevelt،   كالسدود مدنية  هندسة  بمشاريع  يأذن  الذي  القانون  ليصبح 
بالجيش   المهندسين  سالح  خالل  من  الفيضانات  في  للتحكم  الالزمة  التدابير  ليضع 

 (.  2: 2008كاالت اإلدارات الفيدرالية )السريتي، األمريكي وو 

 مفهوم المشروعات االجتماعية: 

تعتبر المشروعات بشكل عام أدوات استراتيجية لصنع القرار، حيث أنها تمثل  
تعبير تقني يخاطب الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصلحة العامة ووسيلة لتغيير المواقف 
غير المواتية أو اإلشكالية لصالح المجتمع ،وتشترك فيما يتعلق بكونها أداة استراتيجية  

المشاريع   إحداث    ثحي  ،االجتماعية مع  من  تمكن  أداة  تعد  االجتماعية  المشاريع  أن 
التغيير المباشر وغير المباشر في المجتمع ،وأن التحول الحقيقي ألي نظام اقتصادي  
االستثماري   للمشروع  االقتصادية  للفلسفة  االجتماعي  التحول  خالل  من  يبدأ  إذ  يبدأ 

الجديدة وبناء   الفرص  تبني هياكل حقيقية من  أكبر من ،وذلك عن طريق  مساحات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

تمثل القدرة على اتخاذ القرارات جزء مهم جًدا في شخصية اإلنسان، إذ أنها  
تعبر عن ميزة ذاتية تسهم في الوصول إلى مرحلة متقدمة في عملية النضج النفسية 

،واتخاذ   يوجب  والعقلية  التي  النزاعات  حل  أنواع  من  نوع  يكون  ما  غالًبا  القرارات 
حل النزاع هذا إلى حد كبير على عوامل  التفاوض حول األهداف المتناقضة ،ويعتمد

في   عامة  توافقات  إيجاد  الصعب  من  وتجعل  تحجب  قد  واجتماعية  ذاتية  متفرقة 
قرارات االستثمارية  ، وال(Svenson, 1996: 252) عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة

يرمي إلى تحقيق أهداف معينة، سواء كانت ربحية أو   إنساني جزء مهم في أي نشاط
ربحية، حيث أنها عملية حاسمة وذات أهمية بالغة ،ولكونها ذات أهمية بالغة فإن   غير

جهد  لهو  تخطيطية  بصبغة  وصبغها  تأطيرها  سبيل  في  والسعي  وتحليلها  دراستها 
مة عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على قدميها وتحقيق  ضروري في سبيل إقا 

 .كفاءة إنتاج متقدمة هدفها تحقيق المحافظة على الموارد ورفع المكاسب المضافة

إن دراسة الجدوى تعتبر المنطلق العملي الذي يتم من خالله دراسة وتحليل  
حال إلى  بالعمل  الوصول  بهدف  وذلك  والكيفية  الكمية  وتجنب  البيانات  األمان  من  ة 

 االنزالق في مناطق ذات تأثير سلبي في سير العمل المراد اإلقبال عليه.  

أي   في  الخوض  فالبدوقبل  واضحة    مشروع،  رؤية  توفر  من  التحقق  من 
دراسة   الغالب  في  عليها  يطلق  التنفيذ،  وآلية  الجدوى  بماهية  متصلة  الجدوى، ودقيقة 

ة منتظمة تقوم على افتراضات وأهداف معينة  النظر لها من منظور أنها عملي   ويمكن
 (. 2018:  678تؤثر في اعتماد قرار إنشاء المشروع من عدمه )لفايدة وآخرون، 

لذلك من الضروري جًدا قبل البدء في تصميم أي برنامج أو مشروع اجتماعي  
للمستفيدين   خدمة  أي  تصميم  قبل  حتى  التأكدأو  االقتصادية   وتنفيذها،  األسس  من 

لهذا البرنامج أو المشروع أو تلك الخدمة تفادًيا ألي صعوبات أو مشكالت تعترض 
 (.194: 2015المشروع الحًقا خاصة في بداية تنفيذه )المغلوث، 
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االجتماعية   للمشروعات  الجدوى  دراسة  ماهية  نستعرض  الوحدة  هذه  وفي 
وماهية   إجراؤها،  وكيفية  ومالمحها  االجتماعية  وخصائصها  للمشروعات  االستدامة 

 والربحية االجتماعية لالستثمار. 

 : ماهية دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:أوالا 
لما يسمى تحليل  1936يعد عام   المفهوم األول  الذي شهد والدة  العام  م هو 

الجذور    Coast Analysis-Benefits (CAB)المنافع  -التكاليف يمثل  والذي 
كلت فيما بعد دراسات الجدوى، حيث تعود الممارسات األولى لتحليل  الممتدة التي ش

للعام  -التكاليف االقتصاد  1936المنافع  لنمو  الحكومية  االشتراطات  كانت  عندما  م 
األمريكي تدعو إلى وجود آلية لتحليل التكاليف والمنافع لقطاعات االقتصاد المتعددة  

التحك بقانون  يسمى  ما  الحًقا  عنها  ظهر  عن  والتي  صدر  والذي  الفيضان   في  م 
 Franklinالكونغرس األمريكي ووقع عليه الرئيس األمريكي فرانكلين ديالنو روزفلت  

Delano Roosevelt،   كالسدود مدنية  هندسة  بمشاريع  يأذن  الذي  القانون  ليصبح 
بالجيش   المهندسين  سالح  خالل  من  الفيضانات  في  للتحكم  الالزمة  التدابير  ليضع 

 (.  2: 2008كاالت اإلدارات الفيدرالية )السريتي، األمريكي وو 

 مفهوم المشروعات االجتماعية: 

تعتبر المشروعات بشكل عام أدوات استراتيجية لصنع القرار، حيث أنها تمثل  
تعبير تقني يخاطب الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصلحة العامة ووسيلة لتغيير المواقف 
غير المواتية أو اإلشكالية لصالح المجتمع ،وتشترك فيما يتعلق بكونها أداة استراتيجية  

المشاريع   إحداث    ثحي  ،االجتماعية مع  من  تمكن  أداة  تعد  االجتماعية  المشاريع  أن 
التغيير المباشر وغير المباشر في المجتمع ،وأن التحول الحقيقي ألي نظام اقتصادي  
االستثماري   للمشروع  االقتصادية  للفلسفة  االجتماعي  التحول  خالل  من  يبدأ  إذ  يبدأ 

الجديدة وبناء   الفرص  تبني هياكل حقيقية من  أكبر من ،وذلك عن طريق  مساحات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

تمثل القدرة على اتخاذ القرارات جزء مهم جًدا في شخصية اإلنسان، إذ أنها  
تعبر عن ميزة ذاتية تسهم في الوصول إلى مرحلة متقدمة في عملية النضج النفسية 

،واتخاذ   يوجب  والعقلية  التي  النزاعات  حل  أنواع  من  نوع  يكون  ما  غالًبا  القرارات 
حل النزاع هذا إلى حد كبير على عوامل  التفاوض حول األهداف المتناقضة ،ويعتمد

في   عامة  توافقات  إيجاد  الصعب  من  وتجعل  تحجب  قد  واجتماعية  ذاتية  متفرقة 
قرارات االستثمارية  ، وال(Svenson, 1996: 252) عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة

يرمي إلى تحقيق أهداف معينة، سواء كانت ربحية أو   إنساني جزء مهم في أي نشاط
ربحية، حيث أنها عملية حاسمة وذات أهمية بالغة ،ولكونها ذات أهمية بالغة فإن   غير

جهد  لهو  تخطيطية  بصبغة  وصبغها  تأطيرها  سبيل  في  والسعي  وتحليلها  دراستها 
مة عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على قدميها وتحقيق  ضروري في سبيل إقا 

 .كفاءة إنتاج متقدمة هدفها تحقيق المحافظة على الموارد ورفع المكاسب المضافة

إن دراسة الجدوى تعتبر المنطلق العملي الذي يتم من خالله دراسة وتحليل  
حال إلى  بالعمل  الوصول  بهدف  وذلك  والكيفية  الكمية  وتجنب  البيانات  األمان  من  ة 

 االنزالق في مناطق ذات تأثير سلبي في سير العمل المراد اإلقبال عليه.  

أي   في  الخوض  فالبدوقبل  واضحة    مشروع،  رؤية  توفر  من  التحقق  من 
دراسة   الغالب  في  عليها  يطلق  التنفيذ،  وآلية  الجدوى  بماهية  متصلة  الجدوى، ودقيقة 

ة منتظمة تقوم على افتراضات وأهداف معينة  النظر لها من منظور أنها عملي   ويمكن
 (. 2018:  678تؤثر في اعتماد قرار إنشاء المشروع من عدمه )لفايدة وآخرون، 

لذلك من الضروري جًدا قبل البدء في تصميم أي برنامج أو مشروع اجتماعي  
للمستفيدين   خدمة  أي  تصميم  قبل  حتى  التأكدأو  االقتصادية   وتنفيذها،  األسس  من 

لهذا البرنامج أو المشروع أو تلك الخدمة تفادًيا ألي صعوبات أو مشكالت تعترض 
 (.194: 2015المشروع الحًقا خاصة في بداية تنفيذه )المغلوث، 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

بدوره   في والذي  وبيئي،  اجتماعي،  اقتصادي،  متعددة:  سياقات  على  الجدوى  قياس 
 يسهم في إزالة الجوانب الغامضة التي يساء فهما. 

( الكويتي  المصرفية  الدراسات  معهد  الجدوى: 2013ويرى  دراسة  بأن   )
مجموعة متكاملة من الدراسات القصدية المتخصصة التي يتم تنفيذها من أجل تحديد 

مالية،    صالحية إنتاجية،  تسويقية،  قانونية،  أوجه:  عدة  من  االستثماري  المشروع 
وذلك اقتصادية،   القرار   اجتماعية؛  اتخاذ  على  تؤثر  والتي  محددة،  أهداف  لتحقيق 

 االستثماري من عدمه.

( األشوح  علمية  15-14،  2016وعرفت  "دراسات  بأنها:  الجدوى  دراسات   )
محاسبية،   )اقتصادية،  منفردة  المشاركة متخصصة  جزئية  أو  هندسية....(،  إدارية، 

هندسية) إل  اقتصادية،  محاسبية....  إحصائية،  الطابع  خاقتصادية،  شمولية  أو   ،)
فنية... الخ(، تقوم على استخدام األساليب والمعايير    )اقتصادية، سياسية، اجتماعية،

بشكل منفرد أو بالمقارنة    الخ ،...    نشاط،المالئمة لتقييم فكرة معينة، أو مشروع، أو  
مع  قبول  أو  رفض،  أو  قبول،  تقرير  الدراسة  نهاية  في  يتم  بحيث  تنافسية  بنظائر 

النهائي بمدى المالئمة والتطابق  التعديل لموضع التقييم المنفرد )وعادة ما يرتبط القرار  
التنافسية   النظائر  بين  من  أفضلية  األكثر  اختيار  يتم  أو  األساسي(،  الهدف  مع 
يرتبط  أن  يمكن  ،حيث  مختلًفا  األفضلية  معيار  يكون  الحالة  تلك  )وفي  المختلفة 

لية(  بأهداف كلية أو قومية أو بمعايير كفاءة تنافسية )كالتكلفة، العائد أو التكلفة، الفعا 
،وذلك مع أخذ العنصر الزمني في االعتبار ،وكذلك مع مراعاة طبيعة موضوع التقييم 

 هل يطلب لشيء حديث، أم لتطوير شيء قائم..... الخ.

)قوشجي،   ذكر  المرتجى من  2:  2018ويقصد بدراسة الجدوى كما  العائد   )
أخرى،  جهة  من    جهة، واجتماعًيا يكون هذا العائد مادًيا من    ما، وقدحدوث مشروع  

أن العائد المادي هنا يمثل الربح العائد على صاحب المشروع االستثماري، بينما   حيث
 الذي يكون فيه المجتمع هو المستفيد األول.   االجتماعي؛ المردوديمثل العائد 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

في   التأثير  خالل  من  ،وذلك  واحتياجاتهم  متطلباتهم  يمثلوا  لكي  للمجتمع  الحرية 
يخلق   ؛مما  االجتماعية  للوجهة  صديقة  نظر  وجهة  يتبنى  لكي  االستثماري  المشروع 
بيئة مواتية للكشف عن إمكانات النمو المجتمعي الذي يسهم بدوره في بث الروح في  

 (.Norma  &Francisco, 2016:69القرار التنموي )

أشكال   من  شيًئا  تتضمن  التي  المفاهيم  من  االجتماعي  المشروع  مفهوم  يعد 
المشاكل   بعض  من  الوقاية  أو  بعالج  لتتصل  تأتي  التي  االجتماعية  المعالجات 

أمثلة المشروعات    المجال، ومناالجتماعية وتدعيم الجهود الحكومية واألهلية في هذا  
 (:93: 2004ها )أبو المعاطي، االجتماعية التي ذكر 

 دور لرعاية أبناء األمهات العامالت.  •
 مشروع األسر المنتجة.  •
 مشروعات خدمات البيئة   •
 مشروعات معالجة المشاكل األسرية )مراكز أو خدمات االستشارات األسرية(.  •
 مشروعات محو األمية.  •

 مفهوم دراسة الجدوى:

  للغاية، حيث إن التفكير في الدخول في المجال االستثماري يعد خطوة هامة  
االقتصادية  النظم  دراسة  فيه  يتم  الذي  العمل  من  الكثير  عليها  يترتب  خطوة  أنها 
وفرص السوق المتاحة، كذلك التعرف على المخاطر التي تواجه النشاط المراد تنفيذه، 

يب تستدعي وجود موّجه لها، يحكم مساراتها  وهذه العملية المنتظمة من البحث والتنق
 أن يطلق على هذا الموجه "دراسة جدوى".  دقيق، ويمكنويقود خطواتها بشكل علمي 

( أن دراسة الجدوى هي إطار عمل يحدد Denis et al., 2002: 60ذكر )
تركز   تنفيذه، حيثالعوامل التي تؤثر على المشروع االستثماري أو البرنامج المرغوب  
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بدوره   في والذي  وبيئي،  اجتماعي،  اقتصادي،  متعددة:  سياقات  على  الجدوى  قياس 
 يسهم في إزالة الجوانب الغامضة التي يساء فهما. 

( الكويتي  المصرفية  الدراسات  معهد  الجدوى: 2013ويرى  دراسة  بأن   )
مجموعة متكاملة من الدراسات القصدية المتخصصة التي يتم تنفيذها من أجل تحديد 

مالية،    صالحية إنتاجية،  تسويقية،  قانونية،  أوجه:  عدة  من  االستثماري  المشروع 
وذلك اقتصادية،   القرار   اجتماعية؛  اتخاذ  على  تؤثر  والتي  محددة،  أهداف  لتحقيق 

 االستثماري من عدمه.

( األشوح  علمية  15-14،  2016وعرفت  "دراسات  بأنها:  الجدوى  دراسات   )
محاسبية،   )اقتصادية،  منفردة  المشاركة متخصصة  جزئية  أو  هندسية....(،  إدارية، 

هندسية) إل  اقتصادية،  محاسبية....  إحصائية،  الطابع  خاقتصادية،  شمولية  أو   ،)
فنية... الخ(، تقوم على استخدام األساليب والمعايير    )اقتصادية، سياسية، اجتماعية،

بشكل منفرد أو بالمقارنة    الخ ،...    نشاط،المالئمة لتقييم فكرة معينة، أو مشروع، أو  
مع  قبول  أو  رفض،  أو  قبول،  تقرير  الدراسة  نهاية  في  يتم  بحيث  تنافسية  بنظائر 

النهائي بمدى المالئمة والتطابق  التعديل لموضع التقييم المنفرد )وعادة ما يرتبط القرار  
التنافسية   النظائر  بين  من  أفضلية  األكثر  اختيار  يتم  أو  األساسي(،  الهدف  مع 
يرتبط  أن  يمكن  ،حيث  مختلًفا  األفضلية  معيار  يكون  الحالة  تلك  )وفي  المختلفة 

لية(  بأهداف كلية أو قومية أو بمعايير كفاءة تنافسية )كالتكلفة، العائد أو التكلفة، الفعا 
،وذلك مع أخذ العنصر الزمني في االعتبار ،وكذلك مع مراعاة طبيعة موضوع التقييم 

 هل يطلب لشيء حديث، أم لتطوير شيء قائم..... الخ.

)قوشجي،   ذكر  المرتجى من  2:  2018ويقصد بدراسة الجدوى كما  العائد   )
أخرى،  جهة  من    جهة، واجتماعًيا يكون هذا العائد مادًيا من    ما، وقدحدوث مشروع  

أن العائد المادي هنا يمثل الربح العائد على صاحب المشروع االستثماري، بينما   حيث
 الذي يكون فيه المجتمع هو المستفيد األول.   االجتماعي؛ المردوديمثل العائد 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

في   التأثير  خالل  من  ،وذلك  واحتياجاتهم  متطلباتهم  يمثلوا  لكي  للمجتمع  الحرية 
يخلق   ؛مما  االجتماعية  للوجهة  صديقة  نظر  وجهة  يتبنى  لكي  االستثماري  المشروع 
بيئة مواتية للكشف عن إمكانات النمو المجتمعي الذي يسهم بدوره في بث الروح في  

 (.Norma  &Francisco, 2016:69القرار التنموي )

أشكال   من  شيًئا  تتضمن  التي  المفاهيم  من  االجتماعي  المشروع  مفهوم  يعد 
المشاكل   بعض  من  الوقاية  أو  بعالج  لتتصل  تأتي  التي  االجتماعية  المعالجات 

أمثلة المشروعات    المجال، ومناالجتماعية وتدعيم الجهود الحكومية واألهلية في هذا  
 (:93: 2004ها )أبو المعاطي، االجتماعية التي ذكر 

 دور لرعاية أبناء األمهات العامالت.  •
 مشروع األسر المنتجة.  •
 مشروعات خدمات البيئة   •
 مشروعات معالجة المشاكل األسرية )مراكز أو خدمات االستشارات األسرية(.  •
 مشروعات محو األمية.  •

 مفهوم دراسة الجدوى:

  للغاية، حيث إن التفكير في الدخول في المجال االستثماري يعد خطوة هامة  
االقتصادية  النظم  دراسة  فيه  يتم  الذي  العمل  من  الكثير  عليها  يترتب  خطوة  أنها 
وفرص السوق المتاحة، كذلك التعرف على المخاطر التي تواجه النشاط المراد تنفيذه، 

يب تستدعي وجود موّجه لها، يحكم مساراتها  وهذه العملية المنتظمة من البحث والتنق
 أن يطلق على هذا الموجه "دراسة جدوى".  دقيق، ويمكنويقود خطواتها بشكل علمي 

( أن دراسة الجدوى هي إطار عمل يحدد Denis et al., 2002: 60ذكر )
تركز   تنفيذه، حيثالعوامل التي تؤثر على المشروع االستثماري أو البرنامج المرغوب  
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بدوره   في والذي  وبيئي،  اجتماعي،  اقتصادي،  متعددة:  سياقات  على  الجدوى  قياس 
 يسهم في إزالة الجوانب الغامضة التي يساء فهما. 

( الكويتي  المصرفية  الدراسات  معهد  الجدوى: 2013ويرى  دراسة  بأن   )
مجموعة متكاملة من الدراسات القصدية المتخصصة التي يتم تنفيذها من أجل تحديد 

مالية،    صالحية إنتاجية،  تسويقية،  قانونية،  أوجه:  عدة  من  االستثماري  المشروع 
وذلك اقتصادية،   القرار   اجتماعية؛  اتخاذ  على  تؤثر  والتي  محددة،  أهداف  لتحقيق 

 االستثماري من عدمه.

( األشوح  علمية  15-14،  2016وعرفت  "دراسات  بأنها:  الجدوى  دراسات   )
محاسبية،   )اقتصادية،  منفردة  المشاركة متخصصة  جزئية  أو  هندسية....(،  إدارية، 

هندسية) إل  اقتصادية،  محاسبية....  إحصائية،  الطابع  خاقتصادية،  شمولية  أو   ،)
فنية... الخ(، تقوم على استخدام األساليب والمعايير    )اقتصادية، سياسية، اجتماعية،

بشكل منفرد أو بالمقارنة    الخ ،...    نشاط،المالئمة لتقييم فكرة معينة، أو مشروع، أو  
مع  قبول  أو  رفض،  أو  قبول،  تقرير  الدراسة  نهاية  في  يتم  بحيث  تنافسية  بنظائر 

النهائي بمدى المالئمة والتطابق  التعديل لموضع التقييم المنفرد )وعادة ما يرتبط القرار  
التنافسية   النظائر  بين  من  أفضلية  األكثر  اختيار  يتم  أو  األساسي(،  الهدف  مع 
يرتبط  أن  يمكن  ،حيث  مختلًفا  األفضلية  معيار  يكون  الحالة  تلك  )وفي  المختلفة 

لية(  بأهداف كلية أو قومية أو بمعايير كفاءة تنافسية )كالتكلفة، العائد أو التكلفة، الفعا 
،وذلك مع أخذ العنصر الزمني في االعتبار ،وكذلك مع مراعاة طبيعة موضوع التقييم 

 هل يطلب لشيء حديث، أم لتطوير شيء قائم..... الخ.

)قوشجي،   ذكر  المرتجى من  2:  2018ويقصد بدراسة الجدوى كما  العائد   )
أخرى،  جهة  من    جهة، واجتماعًيا يكون هذا العائد مادًيا من    ما، وقدحدوث مشروع  

أن العائد المادي هنا يمثل الربح العائد على صاحب المشروع االستثماري، بينما   حيث
 الذي يكون فيه المجتمع هو المستفيد األول.   االجتماعي؛ المردوديمثل العائد 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

في   التأثير  خالل  من  ،وذلك  واحتياجاتهم  متطلباتهم  يمثلوا  لكي  للمجتمع  الحرية 
يخلق   ؛مما  االجتماعية  للوجهة  صديقة  نظر  وجهة  يتبنى  لكي  االستثماري  المشروع 
بيئة مواتية للكشف عن إمكانات النمو المجتمعي الذي يسهم بدوره في بث الروح في  

 (.Norma  &Francisco, 2016:69القرار التنموي )

أشكال   من  شيًئا  تتضمن  التي  المفاهيم  من  االجتماعي  المشروع  مفهوم  يعد 
المشاكل   بعض  من  الوقاية  أو  بعالج  لتتصل  تأتي  التي  االجتماعية  المعالجات 

أمثلة المشروعات    المجال، ومناالجتماعية وتدعيم الجهود الحكومية واألهلية في هذا  
 (:93: 2004ها )أبو المعاطي، االجتماعية التي ذكر 

 دور لرعاية أبناء األمهات العامالت.  •
 مشروع األسر المنتجة.  •
 مشروعات خدمات البيئة   •
 مشروعات معالجة المشاكل األسرية )مراكز أو خدمات االستشارات األسرية(.  •
 مشروعات محو األمية.  •
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وفرص السوق المتاحة، كذلك التعرف على المخاطر التي تواجه النشاط المراد تنفيذه، 

يب تستدعي وجود موّجه لها، يحكم مساراتها  وهذه العملية المنتظمة من البحث والتنق
 أن يطلق على هذا الموجه "دراسة جدوى".  دقيق، ويمكنويقود خطواتها بشكل علمي 

( أن دراسة الجدوى هي إطار عمل يحدد Denis et al., 2002: 60ذكر )
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التنافسية   النظائر  بين  من  أفضلية  األكثر  اختيار  يتم  أو  األساسي(،  الهدف  مع 
يرتبط  أن  يمكن  ،حيث  مختلًفا  األفضلية  معيار  يكون  الحالة  تلك  )وفي  المختلفة 
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،وذلك مع أخذ العنصر الزمني في االعتبار ،وكذلك مع مراعاة طبيعة موضوع التقييم 

 هل يطلب لشيء حديث، أم لتطوير شيء قائم..... الخ.

)قوشجي،   ذكر  المرتجى من  2:  2018ويقصد بدراسة الجدوى كما  العائد   )
أخرى،  جهة  من    جهة، واجتماعًيا يكون هذا العائد مادًيا من    ما، وقدحدوث مشروع  

أن العائد المادي هنا يمثل الربح العائد على صاحب المشروع االستثماري، بينما   حيث
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النهائي بمدى المالئمة والتطابق  التعديل لموضع التقييم المنفرد )وعادة ما يرتبط القرار  
التنافسية   النظائر  بين  من  أفضلية  األكثر  اختيار  يتم  أو  األساسي(،  الهدف  مع 
يرتبط  أن  يمكن  ،حيث  مختلًفا  األفضلية  معيار  يكون  الحالة  تلك  )وفي  المختلفة 

لية(  بأهداف كلية أو قومية أو بمعايير كفاءة تنافسية )كالتكلفة، العائد أو التكلفة، الفعا 
،وذلك مع أخذ العنصر الزمني في االعتبار ،وكذلك مع مراعاة طبيعة موضوع التقييم 

 هل يطلب لشيء حديث، أم لتطوير شيء قائم..... الخ.

)قوشجي،   ذكر  المرتجى من  2:  2018ويقصد بدراسة الجدوى كما  العائد   )
أخرى،  جهة  من    جهة، واجتماعًيا يكون هذا العائد مادًيا من    ما، وقدحدوث مشروع  

أن العائد المادي هنا يمثل الربح العائد على صاحب المشروع االستثماري، بينما   حيث
 الذي يكون فيه المجتمع هو المستفيد األول.   االجتماعي؛ المردوديمثل العائد 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

في   التأثير  خالل  من  ،وذلك  واحتياجاتهم  متطلباتهم  يمثلوا  لكي  للمجتمع  الحرية 
يخلق   ؛مما  االجتماعية  للوجهة  صديقة  نظر  وجهة  يتبنى  لكي  االستثماري  المشروع 
بيئة مواتية للكشف عن إمكانات النمو المجتمعي الذي يسهم بدوره في بث الروح في  

 (.Norma  &Francisco, 2016:69القرار التنموي )

أشكال   من  شيًئا  تتضمن  التي  المفاهيم  من  االجتماعي  المشروع  مفهوم  يعد 
المشاكل   بعض  من  الوقاية  أو  بعالج  لتتصل  تأتي  التي  االجتماعية  المعالجات 

أمثلة المشروعات    المجال، ومناالجتماعية وتدعيم الجهود الحكومية واألهلية في هذا  
 (:93: 2004ها )أبو المعاطي، االجتماعية التي ذكر 

 دور لرعاية أبناء األمهات العامالت.  •
 مشروع األسر المنتجة.  •
 مشروعات خدمات البيئة   •
 مشروعات معالجة المشاكل األسرية )مراكز أو خدمات االستشارات األسرية(.  •
 مشروعات محو األمية.  •

 مفهوم دراسة الجدوى:

  للغاية، حيث إن التفكير في الدخول في المجال االستثماري يعد خطوة هامة  
االقتصادية  النظم  دراسة  فيه  يتم  الذي  العمل  من  الكثير  عليها  يترتب  خطوة  أنها 
وفرص السوق المتاحة، كذلك التعرف على المخاطر التي تواجه النشاط المراد تنفيذه، 

يب تستدعي وجود موّجه لها، يحكم مساراتها  وهذه العملية المنتظمة من البحث والتنق
 أن يطلق على هذا الموجه "دراسة جدوى".  دقيق، ويمكنويقود خطواتها بشكل علمي 

( أن دراسة الجدوى هي إطار عمل يحدد Denis et al., 2002: 60ذكر )
تركز   تنفيذه، حيثالعوامل التي تؤثر على المشروع االستثماري أو البرنامج المرغوب  
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جدوى   دراسة  ،وأن  االجتماعي  الشق  على  أيًضا  ينطبق  فهو  االقتصادي  الشق 
؛ المجتمع  على  تعود  التي  االجتماعية  الربحي  المشاريع  العائد  تحقيق  في  تسهم 

فئة   لدى  مجتمعي  احتياج  إشباع  في  المثال  سبيل  على  يتمثل  قد  الذي  االجتماعي 
مشاريع  جدوى  دراسة  أن  إذ  فقير،  مجتمع  في  البطالة  مشكلة  مع  كالتعامل  مهمشة، 
تدعم   التي  المناسبة  الحلول  صناعة  ،وبالتالي  المشكلة  تصور  في  تسهم  التوظيف 

الرامية المشكلة    الجهود  يحل  بدوره  الذي  لالحتياج  إشباع  وجود  في  تثمر  و  للحل 
 األساسية. 

   القدرة على توظيف المستفيدين من المشروع: •
السؤال عند الحديث   يتم طرح هذا  المناسبين؟  المشاركين  هل يمكننا توظيف 
الفعلية   القدرة  مدى  يتناول  حيث  االقتصادي،  للمشروع  االجتماعية  الجدوى  عن 
االجتماعي،   العائد  لتحقيق  كافية  مجتمعية  مشاركة  نسب  تحقيق  على  للمشروع 
االجتماعي  بالعائد  االقتصادي  المنتج  ارتباط  ومدى  األهلية،  معايير  على  والتعرف 

 للمجتمع المقصود. 
  القدرة على تنقيح البيانات:  •

ى  إذا عرفنا أن دراسة جدوى أي مشروع اقتصادي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بدعاو 
االحتياج المتكررة ورغبات تحقيق العائد، فإن القدرة على تقييم وتنقيح البيانات يعتبر 

 هو الركيزة والمنطلق لمعرفة إجراءات جمع بيانات المستهدفين من الدراسة. 
   القدرة على تقييم القبول المجتمعي:  •

يعتبر القبول المجتمعي مهم جًدا في تحقيق أقصى استفادة من الخدمة التي  
إال   جًدا؛ فإن الجانب العائد الربحي هام    توفيرها، نعميسعى المشروع االقتصادي إلى  

أنه ال يمكن أن يكون له حضور على السطح إال من خالل أرضية مجتمعية يسودها 
هذا المنطلق تسعى دراسة الجدوى إلى تقييم فضاءات القبول   والترحيب، ومنالقبول  

ء المستفيدين من الخدمة من خالل استطالعات  المجتمعي من خالل التعرف على آرا
 الرأي التي ُتصمم بشكل دقيق ومختصر لالطالع على رغبات المجتمع عن قرب. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 ,.Gibbert et al( نقاًل عن )Hugha and Starkeb, 2020:2وأشار )
تمثل عين فاحصة على الجدوى االقتصادية  ( أن دراسة الجدوى كما أنها  2013:148

واالجتماعية والبيئية للمشروع االستثماري، فتمثل أيًضا أداة تقييم دقيقة لمصادر الدعم  
إذ ال تنحصر الدراسة على   والتنفيذ،والجودة الذاتية لألشخاص القائمين على التخطيط  

التي تتطرق لجميع   أيًضا تتضمن الجدوى الداخلية  للمشروع، ولكنالجدوى الخارجية  
 مقومات المشروع، بدًءا من الهيئة المالكة إلى األيدي المنفذة للبرامج الميدانية. 

تنظيمي   تخطيطي  إطار  هي  الجدوى  دراسة  أن  المحصلة  في  القول  ويمكننا 
جوانب   عدة  بجدوى  االستبصار  إلى  تهدف  والتي  االستثماري،  المشروع  في  للعمل 

 االجتماعية، البيئية، والذاتية.  أساسية: الجوانب االقتصادية،

 مالمح دراسة الجدوى:
 (11: 2008لدراسة الجدوى مالمح رئيسية هى:)عطية، 

 تحديد أهلية المشروع االستثماري.  •
 أوجه تقويم المشروع االستثماري:   •
 : جاهزية المشروع للتطبيق في السوق المستهدف.الجدوى السوقية •
 .التنفيذ الممتد خالل المشروع: إمكانية الجدوى اإلجرائية •
التمويلية • فترة الجدوى  خالل  المشروع  في  والمحدد  التمويل  استمرارية  التمويل   :

 إقامته. 
 خصائص دراسة الجدوى:

وكوهن   أورسموند  ص  Orsmond  &Cohn  (2015حدد   ،171-172 )
 خصائص دراسة الجدوى في: 

  االجتماعية: خطوة أساسية لجميع المشروعات ومنها  •
المشاريع   نجاح  في  مركزي  موضع  الجدوى  لدراسة  فإن  سابًقا  ذكرنا  كما 
على   ينطبق  ما  أن  إذ  خاص،  بشكل  االجتماعية  والمشاريع  عام  بشكل  االستثمارية 
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جدوى   دراسة  ،وأن  االجتماعي  الشق  على  أيًضا  ينطبق  فهو  االقتصادي  الشق 
؛ المجتمع  على  تعود  التي  االجتماعية  الربحي  المشاريع  العائد  تحقيق  في  تسهم 

فئة   لدى  مجتمعي  احتياج  إشباع  في  المثال  سبيل  على  يتمثل  قد  الذي  االجتماعي 
مشاريع  جدوى  دراسة  أن  إذ  فقير،  مجتمع  في  البطالة  مشكلة  مع  كالتعامل  مهمشة، 
تدعم   التي  المناسبة  الحلول  صناعة  ،وبالتالي  المشكلة  تصور  في  تسهم  التوظيف 

الرامية المشكلة    الجهود  يحل  بدوره  الذي  لالحتياج  إشباع  وجود  في  تثمر  و  للحل 
 األساسية. 

   القدرة على توظيف المستفيدين من المشروع: •
السؤال عند الحديث   يتم طرح هذا  المناسبين؟  المشاركين  هل يمكننا توظيف 
الفعلية   القدرة  مدى  يتناول  حيث  االقتصادي،  للمشروع  االجتماعية  الجدوى  عن 
االجتماعي،   العائد  لتحقيق  كافية  مجتمعية  مشاركة  نسب  تحقيق  على  للمشروع 
االجتماعي  بالعائد  االقتصادي  المنتج  ارتباط  ومدى  األهلية،  معايير  على  والتعرف 

 للمجتمع المقصود. 
  القدرة على تنقيح البيانات:  •

ى  إذا عرفنا أن دراسة جدوى أي مشروع اقتصادي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بدعاو 
االحتياج المتكررة ورغبات تحقيق العائد، فإن القدرة على تقييم وتنقيح البيانات يعتبر 

 هو الركيزة والمنطلق لمعرفة إجراءات جمع بيانات المستهدفين من الدراسة. 
   القدرة على تقييم القبول المجتمعي:  •

يعتبر القبول المجتمعي مهم جًدا في تحقيق أقصى استفادة من الخدمة التي  
إال   جًدا؛ فإن الجانب العائد الربحي هام    توفيرها، نعميسعى المشروع االقتصادي إلى  

أنه ال يمكن أن يكون له حضور على السطح إال من خالل أرضية مجتمعية يسودها 
هذا المنطلق تسعى دراسة الجدوى إلى تقييم فضاءات القبول   والترحيب، ومنالقبول  

ء المستفيدين من الخدمة من خالل استطالعات  المجتمعي من خالل التعرف على آرا
 الرأي التي ُتصمم بشكل دقيق ومختصر لالطالع على رغبات المجتمع عن قرب. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 ,.Gibbert et al( نقاًل عن )Hugha and Starkeb, 2020:2وأشار )
تمثل عين فاحصة على الجدوى االقتصادية  ( أن دراسة الجدوى كما أنها  2013:148

واالجتماعية والبيئية للمشروع االستثماري، فتمثل أيًضا أداة تقييم دقيقة لمصادر الدعم  
إذ ال تنحصر الدراسة على   والتنفيذ،والجودة الذاتية لألشخاص القائمين على التخطيط  

التي تتطرق لجميع   أيًضا تتضمن الجدوى الداخلية  للمشروع، ولكنالجدوى الخارجية  
 مقومات المشروع، بدًءا من الهيئة المالكة إلى األيدي المنفذة للبرامج الميدانية. 

تنظيمي   تخطيطي  إطار  هي  الجدوى  دراسة  أن  المحصلة  في  القول  ويمكننا 
جوانب   عدة  بجدوى  االستبصار  إلى  تهدف  والتي  االستثماري،  المشروع  في  للعمل 

 االجتماعية، البيئية، والذاتية.  أساسية: الجوانب االقتصادية،

 مالمح دراسة الجدوى:
 (11: 2008لدراسة الجدوى مالمح رئيسية هى:)عطية، 

 تحديد أهلية المشروع االستثماري.  •
 أوجه تقويم المشروع االستثماري:   •
 : جاهزية المشروع للتطبيق في السوق المستهدف.الجدوى السوقية •
 .التنفيذ الممتد خالل المشروع: إمكانية الجدوى اإلجرائية •
التمويلية • فترة الجدوى  خالل  المشروع  في  والمحدد  التمويل  استمرارية  التمويل   :

 إقامته. 
 خصائص دراسة الجدوى:

وكوهن   أورسموند  ص  Orsmond  &Cohn  (2015حدد   ،171-172 )
 خصائص دراسة الجدوى في: 

  االجتماعية: خطوة أساسية لجميع المشروعات ومنها  •
المشاريع   نجاح  في  مركزي  موضع  الجدوى  لدراسة  فإن  سابًقا  ذكرنا  كما 
على   ينطبق  ما  أن  إذ  خاص،  بشكل  االجتماعية  والمشاريع  عام  بشكل  االستثمارية 
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جدوى   دراسة  ،وأن  االجتماعي  الشق  على  أيًضا  ينطبق  فهو  االقتصادي  الشق 
؛ المجتمع  على  تعود  التي  االجتماعية  الربحي  المشاريع  العائد  تحقيق  في  تسهم 

فئة   لدى  مجتمعي  احتياج  إشباع  في  المثال  سبيل  على  يتمثل  قد  الذي  االجتماعي 
مشاريع  جدوى  دراسة  أن  إذ  فقير،  مجتمع  في  البطالة  مشكلة  مع  كالتعامل  مهمشة، 
تدعم   التي  المناسبة  الحلول  صناعة  ،وبالتالي  المشكلة  تصور  في  تسهم  التوظيف 

الرامية المشكلة    الجهود  يحل  بدوره  الذي  لالحتياج  إشباع  وجود  في  تثمر  و  للحل 
 األساسية. 

   القدرة على توظيف المستفيدين من المشروع: •
السؤال عند الحديث   يتم طرح هذا  المناسبين؟  المشاركين  هل يمكننا توظيف 
الفعلية   القدرة  مدى  يتناول  حيث  االقتصادي،  للمشروع  االجتماعية  الجدوى  عن 
االجتماعي،   العائد  لتحقيق  كافية  مجتمعية  مشاركة  نسب  تحقيق  على  للمشروع 
االجتماعي  بالعائد  االقتصادي  المنتج  ارتباط  ومدى  األهلية،  معايير  على  والتعرف 

 للمجتمع المقصود. 
  القدرة على تنقيح البيانات:  •

ى  إذا عرفنا أن دراسة جدوى أي مشروع اقتصادي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بدعاو 
االحتياج المتكررة ورغبات تحقيق العائد، فإن القدرة على تقييم وتنقيح البيانات يعتبر 

 هو الركيزة والمنطلق لمعرفة إجراءات جمع بيانات المستهدفين من الدراسة. 
   القدرة على تقييم القبول المجتمعي:  •

يعتبر القبول المجتمعي مهم جًدا في تحقيق أقصى استفادة من الخدمة التي  
إال   جًدا؛ فإن الجانب العائد الربحي هام    توفيرها، نعميسعى المشروع االقتصادي إلى  

أنه ال يمكن أن يكون له حضور على السطح إال من خالل أرضية مجتمعية يسودها 
هذا المنطلق تسعى دراسة الجدوى إلى تقييم فضاءات القبول   والترحيب، ومنالقبول  

ء المستفيدين من الخدمة من خالل استطالعات  المجتمعي من خالل التعرف على آرا
 الرأي التي ُتصمم بشكل دقيق ومختصر لالطالع على رغبات المجتمع عن قرب. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 ,.Gibbert et al( نقاًل عن )Hugha and Starkeb, 2020:2وأشار )
تمثل عين فاحصة على الجدوى االقتصادية  ( أن دراسة الجدوى كما أنها  2013:148

واالجتماعية والبيئية للمشروع االستثماري، فتمثل أيًضا أداة تقييم دقيقة لمصادر الدعم  
إذ ال تنحصر الدراسة على   والتنفيذ،والجودة الذاتية لألشخاص القائمين على التخطيط  

التي تتطرق لجميع   أيًضا تتضمن الجدوى الداخلية  للمشروع، ولكنالجدوى الخارجية  
 مقومات المشروع، بدًءا من الهيئة المالكة إلى األيدي المنفذة للبرامج الميدانية. 

تنظيمي   تخطيطي  إطار  هي  الجدوى  دراسة  أن  المحصلة  في  القول  ويمكننا 
جوانب   عدة  بجدوى  االستبصار  إلى  تهدف  والتي  االستثماري،  المشروع  في  للعمل 

 االجتماعية، البيئية، والذاتية.  أساسية: الجوانب االقتصادية،

 مالمح دراسة الجدوى:
 (11: 2008لدراسة الجدوى مالمح رئيسية هى:)عطية، 

 تحديد أهلية المشروع االستثماري.  •
 أوجه تقويم المشروع االستثماري:   •
 : جاهزية المشروع للتطبيق في السوق المستهدف.الجدوى السوقية •
 .التنفيذ الممتد خالل المشروع: إمكانية الجدوى اإلجرائية •
التمويلية • فترة الجدوى  خالل  المشروع  في  والمحدد  التمويل  استمرارية  التمويل   :

 إقامته. 
 خصائص دراسة الجدوى:

وكوهن   أورسموند  ص  Orsmond  &Cohn  (2015حدد   ،171-172 )
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جدوى   دراسة  ،وأن  االجتماعي  الشق  على  أيًضا  ينطبق  فهو  االقتصادي  الشق 
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الفعلية   القدرة  مدى  يتناول  حيث  االقتصادي،  للمشروع  االجتماعية  الجدوى  عن 
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 للمجتمع المقصود. 
  القدرة على تنقيح البيانات:  •

ى  إذا عرفنا أن دراسة جدوى أي مشروع اقتصادي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بدعاو 
االحتياج المتكررة ورغبات تحقيق العائد، فإن القدرة على تقييم وتنقيح البيانات يعتبر 

 هو الركيزة والمنطلق لمعرفة إجراءات جمع بيانات المستهدفين من الدراسة. 
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إال   جًدا؛ فإن الجانب العائد الربحي هام    توفيرها، نعميسعى المشروع االقتصادي إلى  

أنه ال يمكن أن يكون له حضور على السطح إال من خالل أرضية مجتمعية يسودها 
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خدمات اتصال سريع ؛فإن إشباع االحتياج االقتصادي هنا ال يعود له قيمة إذا تأثرت  
فقد  يتم  هنا  المقدمة ،ومن  الخدمة  نتيجة تردي  بأقربائه  المستفيد في االتصال  تجربة 
االقتصادية   المنتج  قيمة  مع  تتوافق  لم  إن  المقدمة  الخدمات  مع  المستفيد  استجابة 

 واالجتماعية. 
 الفرق بين دراسة الجدوى وخطة العمل:

إذا ظهر من خالل البحث أن دراسة الجدوى فاعلة، فإن الخطوة األخرى التي  
تأتي تبًعا هي تصميم خطة فعلية تحتوي معلومات تفصيلية عن كل قسم من أقسام 

فعلىدراسة   أو    الجدوى،  التمويل  عملية  دراسة  في  التفاصيل  تكون  المثال،  سبيل 
تمويلية هي في أن يتم تصميم تصور دقيق فى آلية ومصادر التمويل ليس  الدراسة ال

 للعام األول أو الثاني فقط، ولكن لثالثة أعوام قادمة.  

إن خطة الطريق أو خطة العمل كما يحب البعض تسميتها تقدم التمكين من  
من جهة أخرى للراغب في االطالع على الجوانب غير المفهومة من   جهة، والفرص 

البداية  البر  منذ  الضعف  نقاط  التعرف على  في  تساهم  فهي  كذلك  المشروع،  أو  نامج 
الزمني،  لكي يتم تكون تصور ذهني عن أشكال الصعوبات المستقبلية في خط السير  

 ( هما: 2008:7ألنها تخدم هدفين أساسيين ذكرهما )عطية،  وذلك

 تحلياًل بيانًيا لكيفية تنفيذ المشروع.  •

 اعد في الحصول على التمويل. أنها وثيقة مكتوبة تس •

تعتبر خطة العمل مسودة لتنفيذ العمل في المشروع، وفي حال تعذر البدء في  
تساعد في التعرف المباشر   التخطيط؛ فهيالعمل أو ظهور فشل للمشروع من خالل  

في   الجهود  وبذل  الخلل  أوجه  أوعلى  عن    المعالجة،  التراجع  األحوال  أسوء  في 
بالكلية وذل المالية من أن تذهب أدراج  المشروع  التدفقات  المحافظة على  ك من أجل 

 الرياح. 
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  القدرة على تقييم إدارة الموارد: •
االقتصادي بالمشروع  للبدء  الموارد  توفير  باإلمكان  لعهل  السؤال    ل ؟،  هذا 

بد في  األصيلة  االنطالق  ونقطة  الزاوية  حجر  أهميتها يعتبر  مع  المشروع  رحلة  اية 
أن السؤال اآلخر الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش تباًعا هو: هل   البالغة، إال

التي   المستدامة  الموارد  تعني  هنا  الموارد  ،وإدارة  الموارد؟  إدارة  على  القدرة  تتوفر 
ع االقتصادي بتوافرها تتوفر المتانة المطلوبة إلطالة أمد بقاء المشروع قوًيا في المجتم

التنافسي ،هذا فيما يتعلق بالوجه االقتصادي له، وفيما يتعلق بالوجه االجتماعي ،فإن  
والتي  وإدارتها  االجتماعية  الموارد  التعرف على  في  تسهم  االجتماعية  الجدوى  دراسة 
االقتصادي   بالنشاط  المرتبطة  المجتمعية  لالحتياجات  المستمر  القياس  تعني: 

المحافظة   تقييم للمشروع،  خالل  من  ،وذلك  مرضي  مجتمعي  قبول  مستوى  على 
للمشروع  المستهدفين  مجتمع  على  تطرأ  التي  المشكالت  ودراسة  المقدمة،  الخدمات 

 والتي تؤثر في بقاءه واستمراره.
  القدرة على تقدير االستجابة المجتمعية: •

؟، هل ُيظِهر المشروع االقتصادي استجابة مجتمعية لدى المجتمع المستهدف
التي    ا وهن تكمن المهارة والقدرة المطلوبة على قياس حجم األثر كثيرة وهي المشاريع 

وقوية   سريعة  إال تبدأ  بل    جًدا،  يخبو  أن  نورها  يفتأ  ال  لماذا أنها  ،ففي  ويضمحل،  ؟ 
من  االقتصادي  للمنتج  المجتمع  الستجابة  تقييم  سوء  إلى  السبب  يعود  األول  المقام 
المرجو   االجتماعي  لألثر  المجتمعية  لالستجابة  تقدير  سوء  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
المنتج  كان  إذا  فيما  واضحة  معرفة  إلى  يسعى  المقدمة  الخدمة  من  ،والمستفيد 

 الحتياجه، وهو على الجهة األخرى يجد بجانب  االقتصادي سيحقق له إشباًعا مقبواًل 
منتج  فإن  المثال  سبيل  ،على  ُتشبع  أن  البد  اجتماعية  حاجة  االقتصادية  الحاجة 
كخدمات االنترنت المخفضة نعم هي تشبع احتياج اقتصادي لدى المستفيد بأنه توفر  

إذا كانت ذات جودة سيئة وال   الثمن، ولكن  انترنت مخفضة  تقدم له خدمات اتصال 
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خدمات اتصال سريع ؛فإن إشباع االحتياج االقتصادي هنا ال يعود له قيمة إذا تأثرت  
فقد  يتم  هنا  المقدمة ،ومن  الخدمة  نتيجة تردي  بأقربائه  المستفيد في االتصال  تجربة 
االقتصادية   المنتج  قيمة  مع  تتوافق  لم  إن  المقدمة  الخدمات  مع  المستفيد  استجابة 

 واالجتماعية. 
 الفرق بين دراسة الجدوى وخطة العمل:

إذا ظهر من خالل البحث أن دراسة الجدوى فاعلة، فإن الخطوة األخرى التي  
تأتي تبًعا هي تصميم خطة فعلية تحتوي معلومات تفصيلية عن كل قسم من أقسام 

فعلىدراسة   أو    الجدوى،  التمويل  عملية  دراسة  في  التفاصيل  تكون  المثال،  سبيل 
تمويلية هي في أن يتم تصميم تصور دقيق فى آلية ومصادر التمويل ليس  الدراسة ال

 للعام األول أو الثاني فقط، ولكن لثالثة أعوام قادمة.  

إن خطة الطريق أو خطة العمل كما يحب البعض تسميتها تقدم التمكين من  
من جهة أخرى للراغب في االطالع على الجوانب غير المفهومة من   جهة، والفرص 

البداية  البر  منذ  الضعف  نقاط  التعرف على  في  تساهم  فهي  كذلك  المشروع،  أو  نامج 
الزمني،  لكي يتم تكون تصور ذهني عن أشكال الصعوبات المستقبلية في خط السير  

 ( هما: 2008:7ألنها تخدم هدفين أساسيين ذكرهما )عطية،  وذلك

 تحلياًل بيانًيا لكيفية تنفيذ المشروع.  •

 اعد في الحصول على التمويل. أنها وثيقة مكتوبة تس •

تعتبر خطة العمل مسودة لتنفيذ العمل في المشروع، وفي حال تعذر البدء في  
تساعد في التعرف المباشر   التخطيط؛ فهيالعمل أو ظهور فشل للمشروع من خالل  

في   الجهود  وبذل  الخلل  أوجه  أوعلى  عن    المعالجة،  التراجع  األحوال  أسوء  في 
بالكلية وذل المالية من أن تذهب أدراج  المشروع  التدفقات  المحافظة على  ك من أجل 

 الرياح. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  القدرة على تقييم إدارة الموارد: •
االقتصادي بالمشروع  للبدء  الموارد  توفير  باإلمكان  لعهل  السؤال    ل ؟،  هذا 

بد في  األصيلة  االنطالق  ونقطة  الزاوية  حجر  أهميتها يعتبر  مع  المشروع  رحلة  اية 
أن السؤال اآلخر الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش تباًعا هو: هل   البالغة، إال

التي   المستدامة  الموارد  تعني  هنا  الموارد  ،وإدارة  الموارد؟  إدارة  على  القدرة  تتوفر 
ع االقتصادي بتوافرها تتوفر المتانة المطلوبة إلطالة أمد بقاء المشروع قوًيا في المجتم

التنافسي ،هذا فيما يتعلق بالوجه االقتصادي له، وفيما يتعلق بالوجه االجتماعي ،فإن  
والتي  وإدارتها  االجتماعية  الموارد  التعرف على  في  تسهم  االجتماعية  الجدوى  دراسة 
االقتصادي   بالنشاط  المرتبطة  المجتمعية  لالحتياجات  المستمر  القياس  تعني: 

المحافظة   تقييم للمشروع،  خالل  من  ،وذلك  مرضي  مجتمعي  قبول  مستوى  على 
للمشروع  المستهدفين  مجتمع  على  تطرأ  التي  المشكالت  ودراسة  المقدمة،  الخدمات 

 والتي تؤثر في بقاءه واستمراره.
  القدرة على تقدير االستجابة المجتمعية: •

؟، هل ُيظِهر المشروع االقتصادي استجابة مجتمعية لدى المجتمع المستهدف
التي    ا وهن تكمن المهارة والقدرة المطلوبة على قياس حجم األثر كثيرة وهي المشاريع 

وقوية   سريعة  إال تبدأ  بل    جًدا،  يخبو  أن  نورها  يفتأ  ال  لماذا أنها  ،ففي  ويضمحل،  ؟ 
من  االقتصادي  للمنتج  المجتمع  الستجابة  تقييم  سوء  إلى  السبب  يعود  األول  المقام 
المرجو   االجتماعي  لألثر  المجتمعية  لالستجابة  تقدير  سوء  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
المنتج  كان  إذا  فيما  واضحة  معرفة  إلى  يسعى  المقدمة  الخدمة  من  ،والمستفيد 

 الحتياجه، وهو على الجهة األخرى يجد بجانب  االقتصادي سيحقق له إشباًعا مقبواًل 
منتج  فإن  المثال  سبيل  ،على  ُتشبع  أن  البد  اجتماعية  حاجة  االقتصادية  الحاجة 
كخدمات االنترنت المخفضة نعم هي تشبع احتياج اقتصادي لدى المستفيد بأنه توفر  

إذا كانت ذات جودة سيئة وال   الثمن، ولكن  انترنت مخفضة  تقدم له خدمات اتصال 
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خدمات اتصال سريع ؛فإن إشباع االحتياج االقتصادي هنا ال يعود له قيمة إذا تأثرت  
فقد  يتم  هنا  المقدمة ،ومن  الخدمة  نتيجة تردي  بأقربائه  المستفيد في االتصال  تجربة 
االقتصادية   المنتج  قيمة  مع  تتوافق  لم  إن  المقدمة  الخدمات  مع  المستفيد  استجابة 

 واالجتماعية. 
 الفرق بين دراسة الجدوى وخطة العمل:

إذا ظهر من خالل البحث أن دراسة الجدوى فاعلة، فإن الخطوة األخرى التي  
تأتي تبًعا هي تصميم خطة فعلية تحتوي معلومات تفصيلية عن كل قسم من أقسام 

فعلىدراسة   أو    الجدوى،  التمويل  عملية  دراسة  في  التفاصيل  تكون  المثال،  سبيل 
تمويلية هي في أن يتم تصميم تصور دقيق فى آلية ومصادر التمويل ليس  الدراسة ال

 للعام األول أو الثاني فقط، ولكن لثالثة أعوام قادمة.  

إن خطة الطريق أو خطة العمل كما يحب البعض تسميتها تقدم التمكين من  
من جهة أخرى للراغب في االطالع على الجوانب غير المفهومة من   جهة، والفرص 

البداية  البر  منذ  الضعف  نقاط  التعرف على  في  تساهم  فهي  كذلك  المشروع،  أو  نامج 
الزمني،  لكي يتم تكون تصور ذهني عن أشكال الصعوبات المستقبلية في خط السير  

 ( هما: 2008:7ألنها تخدم هدفين أساسيين ذكرهما )عطية،  وذلك

 تحلياًل بيانًيا لكيفية تنفيذ المشروع.  •

 اعد في الحصول على التمويل. أنها وثيقة مكتوبة تس •

تعتبر خطة العمل مسودة لتنفيذ العمل في المشروع، وفي حال تعذر البدء في  
تساعد في التعرف المباشر   التخطيط؛ فهيالعمل أو ظهور فشل للمشروع من خالل  

في   الجهود  وبذل  الخلل  أوجه  أوعلى  عن    المعالجة،  التراجع  األحوال  أسوء  في 
بالكلية وذل المالية من أن تذهب أدراج  المشروع  التدفقات  المحافظة على  ك من أجل 

 الرياح. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  القدرة على تقييم إدارة الموارد: •
االقتصادي بالمشروع  للبدء  الموارد  توفير  باإلمكان  لعهل  السؤال    ل ؟،  هذا 

بد في  األصيلة  االنطالق  ونقطة  الزاوية  حجر  أهميتها يعتبر  مع  المشروع  رحلة  اية 
أن السؤال اآلخر الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش تباًعا هو: هل   البالغة، إال

التي   المستدامة  الموارد  تعني  هنا  الموارد  ،وإدارة  الموارد؟  إدارة  على  القدرة  تتوفر 
ع االقتصادي بتوافرها تتوفر المتانة المطلوبة إلطالة أمد بقاء المشروع قوًيا في المجتم

التنافسي ،هذا فيما يتعلق بالوجه االقتصادي له، وفيما يتعلق بالوجه االجتماعي ،فإن  
والتي  وإدارتها  االجتماعية  الموارد  التعرف على  في  تسهم  االجتماعية  الجدوى  دراسة 
االقتصادي   بالنشاط  المرتبطة  المجتمعية  لالحتياجات  المستمر  القياس  تعني: 

المحافظة   تقييم للمشروع،  خالل  من  ،وذلك  مرضي  مجتمعي  قبول  مستوى  على 
للمشروع  المستهدفين  مجتمع  على  تطرأ  التي  المشكالت  ودراسة  المقدمة،  الخدمات 

 والتي تؤثر في بقاءه واستمراره.
  القدرة على تقدير االستجابة المجتمعية: •

؟، هل ُيظِهر المشروع االقتصادي استجابة مجتمعية لدى المجتمع المستهدف
التي    ا وهن تكمن المهارة والقدرة المطلوبة على قياس حجم األثر كثيرة وهي المشاريع 

وقوية   سريعة  إال تبدأ  بل    جًدا،  يخبو  أن  نورها  يفتأ  ال  لماذا أنها  ،ففي  ويضمحل،  ؟ 
من  االقتصادي  للمنتج  المجتمع  الستجابة  تقييم  سوء  إلى  السبب  يعود  األول  المقام 
المرجو   االجتماعي  لألثر  المجتمعية  لالستجابة  تقدير  سوء  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
المنتج  كان  إذا  فيما  واضحة  معرفة  إلى  يسعى  المقدمة  الخدمة  من  ،والمستفيد 

 الحتياجه، وهو على الجهة األخرى يجد بجانب  االقتصادي سيحقق له إشباًعا مقبواًل 
منتج  فإن  المثال  سبيل  ،على  ُتشبع  أن  البد  اجتماعية  حاجة  االقتصادية  الحاجة 
كخدمات االنترنت المخفضة نعم هي تشبع احتياج اقتصادي لدى المستفيد بأنه توفر  

إذا كانت ذات جودة سيئة وال   الثمن، ولكن  انترنت مخفضة  تقدم له خدمات اتصال 

121

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
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تأتي تبًعا هي تصميم خطة فعلية تحتوي معلومات تفصيلية عن كل قسم من أقسام 
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تمويلية هي في أن يتم تصميم تصور دقيق فى آلية ومصادر التمويل ليس  الدراسة ال

 للعام األول أو الثاني فقط، ولكن لثالثة أعوام قادمة.  

إن خطة الطريق أو خطة العمل كما يحب البعض تسميتها تقدم التمكين من  
من جهة أخرى للراغب في االطالع على الجوانب غير المفهومة من   جهة، والفرص 

البداية  البر  منذ  الضعف  نقاط  التعرف على  في  تساهم  فهي  كذلك  المشروع،  أو  نامج 
الزمني،  لكي يتم تكون تصور ذهني عن أشكال الصعوبات المستقبلية في خط السير  
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 تحلياًل بيانًيا لكيفية تنفيذ المشروع.  •

 اعد في الحصول على التمويل. أنها وثيقة مكتوبة تس •

تعتبر خطة العمل مسودة لتنفيذ العمل في المشروع، وفي حال تعذر البدء في  
تساعد في التعرف المباشر   التخطيط؛ فهيالعمل أو ظهور فشل للمشروع من خالل  

في   الجهود  وبذل  الخلل  أوجه  أوعلى  عن    المعالجة،  التراجع  األحوال  أسوء  في 
بالكلية وذل المالية من أن تذهب أدراج  المشروع  التدفقات  المحافظة على  ك من أجل 
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االقتصادي بالمشروع  للبدء  الموارد  توفير  باإلمكان  لعهل  السؤال    ل ؟،  هذا 

بد في  األصيلة  االنطالق  ونقطة  الزاوية  حجر  أهميتها يعتبر  مع  المشروع  رحلة  اية 
أن السؤال اآلخر الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش تباًعا هو: هل   البالغة، إال

التي   المستدامة  الموارد  تعني  هنا  الموارد  ،وإدارة  الموارد؟  إدارة  على  القدرة  تتوفر 
ع االقتصادي بتوافرها تتوفر المتانة المطلوبة إلطالة أمد بقاء المشروع قوًيا في المجتم

التنافسي ،هذا فيما يتعلق بالوجه االقتصادي له، وفيما يتعلق بالوجه االجتماعي ،فإن  
والتي  وإدارتها  االجتماعية  الموارد  التعرف على  في  تسهم  االجتماعية  الجدوى  دراسة 
االقتصادي   بالنشاط  المرتبطة  المجتمعية  لالحتياجات  المستمر  القياس  تعني: 

المحافظة   تقييم للمشروع،  خالل  من  ،وذلك  مرضي  مجتمعي  قبول  مستوى  على 
للمشروع  المستهدفين  مجتمع  على  تطرأ  التي  المشكالت  ودراسة  المقدمة،  الخدمات 

 والتي تؤثر في بقاءه واستمراره.
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؟، هل ُيظِهر المشروع االقتصادي استجابة مجتمعية لدى المجتمع المستهدف
التي    ا وهن تكمن المهارة والقدرة المطلوبة على قياس حجم األثر كثيرة وهي المشاريع 

وقوية   سريعة  إال تبدأ  بل    جًدا،  يخبو  أن  نورها  يفتأ  ال  لماذا أنها  ،ففي  ويضمحل،  ؟ 
من  االقتصادي  للمنتج  المجتمع  الستجابة  تقييم  سوء  إلى  السبب  يعود  األول  المقام 
المرجو   االجتماعي  لألثر  المجتمعية  لالستجابة  تقدير  سوء  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
المنتج  كان  إذا  فيما  واضحة  معرفة  إلى  يسعى  المقدمة  الخدمة  من  ،والمستفيد 

 الحتياجه، وهو على الجهة األخرى يجد بجانب  االقتصادي سيحقق له إشباًعا مقبواًل 
منتج  فإن  المثال  سبيل  ،على  ُتشبع  أن  البد  اجتماعية  حاجة  االقتصادية  الحاجة 
كخدمات االنترنت المخفضة نعم هي تشبع احتياج اقتصادي لدى المستفيد بأنه توفر  

إذا كانت ذات جودة سيئة وال   الثمن، ولكن  انترنت مخفضة  تقدم له خدمات اتصال 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

خدمات اتصال سريع ؛فإن إشباع االحتياج االقتصادي هنا ال يعود له قيمة إذا تأثرت  
فقد  يتم  هنا  المقدمة ،ومن  الخدمة  نتيجة تردي  بأقربائه  المستفيد في االتصال  تجربة 
االقتصادية   المنتج  قيمة  مع  تتوافق  لم  إن  المقدمة  الخدمات  مع  المستفيد  استجابة 

 واالجتماعية. 
 الفرق بين دراسة الجدوى وخطة العمل:

إذا ظهر من خالل البحث أن دراسة الجدوى فاعلة، فإن الخطوة األخرى التي  
تأتي تبًعا هي تصميم خطة فعلية تحتوي معلومات تفصيلية عن كل قسم من أقسام 

فعلىدراسة   أو    الجدوى،  التمويل  عملية  دراسة  في  التفاصيل  تكون  المثال،  سبيل 
تمويلية هي في أن يتم تصميم تصور دقيق فى آلية ومصادر التمويل ليس  الدراسة ال

 للعام األول أو الثاني فقط، ولكن لثالثة أعوام قادمة.  

إن خطة الطريق أو خطة العمل كما يحب البعض تسميتها تقدم التمكين من  
من جهة أخرى للراغب في االطالع على الجوانب غير المفهومة من   جهة، والفرص 

البداية  البر  منذ  الضعف  نقاط  التعرف على  في  تساهم  فهي  كذلك  المشروع،  أو  نامج 
الزمني،  لكي يتم تكون تصور ذهني عن أشكال الصعوبات المستقبلية في خط السير  

 ( هما: 2008:7ألنها تخدم هدفين أساسيين ذكرهما )عطية،  وذلك

 تحلياًل بيانًيا لكيفية تنفيذ المشروع.  •

 اعد في الحصول على التمويل. أنها وثيقة مكتوبة تس •

تعتبر خطة العمل مسودة لتنفيذ العمل في المشروع، وفي حال تعذر البدء في  
تساعد في التعرف المباشر   التخطيط؛ فهيالعمل أو ظهور فشل للمشروع من خالل  

في   الجهود  وبذل  الخلل  أوجه  أوعلى  عن    المعالجة،  التراجع  األحوال  أسوء  في 
بالكلية وذل المالية من أن تذهب أدراج  المشروع  التدفقات  المحافظة على  ك من أجل 

 الرياح. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  القدرة على تقييم إدارة الموارد: •
االقتصادي بالمشروع  للبدء  الموارد  توفير  باإلمكان  لعهل  السؤال    ل ؟،  هذا 

بد في  األصيلة  االنطالق  ونقطة  الزاوية  حجر  أهميتها يعتبر  مع  المشروع  رحلة  اية 
أن السؤال اآلخر الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش تباًعا هو: هل   البالغة، إال

التي   المستدامة  الموارد  تعني  هنا  الموارد  ،وإدارة  الموارد؟  إدارة  على  القدرة  تتوفر 
ع االقتصادي بتوافرها تتوفر المتانة المطلوبة إلطالة أمد بقاء المشروع قوًيا في المجتم

التنافسي ،هذا فيما يتعلق بالوجه االقتصادي له، وفيما يتعلق بالوجه االجتماعي ،فإن  
والتي  وإدارتها  االجتماعية  الموارد  التعرف على  في  تسهم  االجتماعية  الجدوى  دراسة 
االقتصادي   بالنشاط  المرتبطة  المجتمعية  لالحتياجات  المستمر  القياس  تعني: 

المحافظة   تقييم للمشروع،  خالل  من  ،وذلك  مرضي  مجتمعي  قبول  مستوى  على 
للمشروع  المستهدفين  مجتمع  على  تطرأ  التي  المشكالت  ودراسة  المقدمة،  الخدمات 

 والتي تؤثر في بقاءه واستمراره.
  القدرة على تقدير االستجابة المجتمعية: •

؟، هل ُيظِهر المشروع االقتصادي استجابة مجتمعية لدى المجتمع المستهدف
التي    ا وهن تكمن المهارة والقدرة المطلوبة على قياس حجم األثر كثيرة وهي المشاريع 

وقوية   سريعة  إال تبدأ  بل    جًدا،  يخبو  أن  نورها  يفتأ  ال  لماذا أنها  ،ففي  ويضمحل،  ؟ 
من  االقتصادي  للمنتج  المجتمع  الستجابة  تقييم  سوء  إلى  السبب  يعود  األول  المقام 
المرجو   االجتماعي  لألثر  المجتمعية  لالستجابة  تقدير  سوء  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
المنتج  كان  إذا  فيما  واضحة  معرفة  إلى  يسعى  المقدمة  الخدمة  من  ،والمستفيد 

 الحتياجه، وهو على الجهة األخرى يجد بجانب  االقتصادي سيحقق له إشباًعا مقبواًل 
منتج  فإن  المثال  سبيل  ،على  ُتشبع  أن  البد  اجتماعية  حاجة  االقتصادية  الحاجة 
كخدمات االنترنت المخفضة نعم هي تشبع احتياج اقتصادي لدى المستفيد بأنه توفر  

إذا كانت ذات جودة سيئة وال   الثمن، ولكن  انترنت مخفضة  تقدم له خدمات اتصال 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

خدمات اتصال سريع ؛فإن إشباع االحتياج االقتصادي هنا ال يعود له قيمة إذا تأثرت  
فقد  يتم  هنا  المقدمة ،ومن  الخدمة  نتيجة تردي  بأقربائه  المستفيد في االتصال  تجربة 
االقتصادية   المنتج  قيمة  مع  تتوافق  لم  إن  المقدمة  الخدمات  مع  المستفيد  استجابة 

 واالجتماعية. 
 الفرق بين دراسة الجدوى وخطة العمل:

إذا ظهر من خالل البحث أن دراسة الجدوى فاعلة، فإن الخطوة األخرى التي  
تأتي تبًعا هي تصميم خطة فعلية تحتوي معلومات تفصيلية عن كل قسم من أقسام 

فعلىدراسة   أو    الجدوى،  التمويل  عملية  دراسة  في  التفاصيل  تكون  المثال،  سبيل 
تمويلية هي في أن يتم تصميم تصور دقيق فى آلية ومصادر التمويل ليس  الدراسة ال

 للعام األول أو الثاني فقط، ولكن لثالثة أعوام قادمة.  

إن خطة الطريق أو خطة العمل كما يحب البعض تسميتها تقدم التمكين من  
من جهة أخرى للراغب في االطالع على الجوانب غير المفهومة من   جهة، والفرص 

البداية  البر  منذ  الضعف  نقاط  التعرف على  في  تساهم  فهي  كذلك  المشروع،  أو  نامج 
الزمني،  لكي يتم تكون تصور ذهني عن أشكال الصعوبات المستقبلية في خط السير  

 ( هما: 2008:7ألنها تخدم هدفين أساسيين ذكرهما )عطية،  وذلك

 تحلياًل بيانًيا لكيفية تنفيذ المشروع.  •

 اعد في الحصول على التمويل. أنها وثيقة مكتوبة تس •

تعتبر خطة العمل مسودة لتنفيذ العمل في المشروع، وفي حال تعذر البدء في  
تساعد في التعرف المباشر   التخطيط؛ فهيالعمل أو ظهور فشل للمشروع من خالل  

في   الجهود  وبذل  الخلل  أوجه  أوعلى  عن    المعالجة،  التراجع  األحوال  أسوء  في 
بالكلية وذل المالية من أن تذهب أدراج  المشروع  التدفقات  المحافظة على  ك من أجل 

 الرياح. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  القدرة على تقييم إدارة الموارد: •
االقتصادي بالمشروع  للبدء  الموارد  توفير  باإلمكان  لعهل  السؤال    ل ؟،  هذا 

بد في  األصيلة  االنطالق  ونقطة  الزاوية  حجر  أهميتها يعتبر  مع  المشروع  رحلة  اية 
أن السؤال اآلخر الذي يجب أن يطرح على طاولة النقاش تباًعا هو: هل   البالغة، إال

التي   المستدامة  الموارد  تعني  هنا  الموارد  ،وإدارة  الموارد؟  إدارة  على  القدرة  تتوفر 
ع االقتصادي بتوافرها تتوفر المتانة المطلوبة إلطالة أمد بقاء المشروع قوًيا في المجتم

التنافسي ،هذا فيما يتعلق بالوجه االقتصادي له، وفيما يتعلق بالوجه االجتماعي ،فإن  
والتي  وإدارتها  االجتماعية  الموارد  التعرف على  في  تسهم  االجتماعية  الجدوى  دراسة 
االقتصادي   بالنشاط  المرتبطة  المجتمعية  لالحتياجات  المستمر  القياس  تعني: 

المحافظة   تقييم للمشروع،  خالل  من  ،وذلك  مرضي  مجتمعي  قبول  مستوى  على 
للمشروع  المستهدفين  مجتمع  على  تطرأ  التي  المشكالت  ودراسة  المقدمة،  الخدمات 

 والتي تؤثر في بقاءه واستمراره.
  القدرة على تقدير االستجابة المجتمعية: •

؟، هل ُيظِهر المشروع االقتصادي استجابة مجتمعية لدى المجتمع المستهدف
التي    ا وهن تكمن المهارة والقدرة المطلوبة على قياس حجم األثر كثيرة وهي المشاريع 

وقوية   سريعة  إال تبدأ  بل    جًدا،  يخبو  أن  نورها  يفتأ  ال  لماذا أنها  ،ففي  ويضمحل،  ؟ 
من  االقتصادي  للمنتج  المجتمع  الستجابة  تقييم  سوء  إلى  السبب  يعود  األول  المقام 
المرجو   االجتماعي  لألثر  المجتمعية  لالستجابة  تقدير  سوء  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
المنتج  كان  إذا  فيما  واضحة  معرفة  إلى  يسعى  المقدمة  الخدمة  من  ،والمستفيد 

 الحتياجه، وهو على الجهة األخرى يجد بجانب  االقتصادي سيحقق له إشباًعا مقبواًل 
منتج  فإن  المثال  سبيل  ،على  ُتشبع  أن  البد  اجتماعية  حاجة  االقتصادية  الحاجة 
كخدمات االنترنت المخفضة نعم هي تشبع احتياج اقتصادي لدى المستفيد بأنه توفر  

إذا كانت ذات جودة سيئة وال   الثمن، ولكن  انترنت مخفضة  تقدم له خدمات اتصال 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

رسم مالمح استثمارية عامة للمشاريع االقتصادية، ليس من فضول الحديث القول   •
تصنع  كذلك  وهي  المشروع،  لمستقبل  فعلية  محاكاة  عملية  هي  الجدوى  دراسة  بأن 

م يستفاد  عمومي  نوع  تصور  باختالف  المشاريع  جميع  في  وذلك نه  مع   المشروع، 
التي   العامة  األطر  أن  إال  آلخر،  مشروع  من  شك  بال  تختلف  التفاصيل  أن  مراعاة 

اإلجرائية،   السوقية،  الدراسة  مثل:  الجدوى  دراسة  يستفيدتوفرها  كل    والتمويلية،  منها 
 مشروع استثماري. 

وذلكصناعة   • دراسة   البدائل،  إلى  تسعى  الجدوى  دراسة  أن  سابًقا  أوضحنا  كما 
البدائل االستثمارية وذلك نتيجة   العائد الربحي للمشروع، وهي كذلك تسعى إلى خلق 
ارتباطها بشكل مباشر بدراسة التدفقات المالية الداخلية والخارجية التي تسهم في زيادة 

 عمر المشروع االقتصادي. 

 الجدوى للمشروعات االجتماعية: : أهمية دراسة اا ثالث 
 األهمية االقتصادية: •

الفكرة   مشروعية  تحدد  واضحة  مالمح  ذات  عملية  آلية  الجدوى  دراسة  تمثل 
المشروعات   وقدرة  عام  بشكل  االستثمار  لفكرة  التنفيذية  القيمة  وتوضح  االستثمارية، 

الجهد في  هدر  دون  المستفيد  إلى  والوصول  النجاح  على  خاص  بشكل  أو   المحددة 
 نواع المشاريع العامة أو الخاصة. ذات أصالة وأهمية لكل أ للموارد، وهيإضاعة 

إلى عدة أبعاد رئيسية تشكل أهمية  (  37، ص2017وآمنة،  وأشارت )فتاتينة  
 دراسة الجدوى ومنها: 

الربحية   • القيمة  وذلكتحديد  ومقارنتها    للمشروع،  المتنبئة  العوائد  تقدير  من خالل 
 ثم حساب العائدات المستخلصة بشكل دوري.  المتوقعة، ومنبالتكاليف 

 دراسة الجدوى تقدم إضافة حول االستخدام األمثل للموارد. •
 تساهم في تسهيل الحصول على االعتمادات المالية إلقامة المشاريع. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أهداف دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية: اا ثاني 
االقتصادية   الجدوى  دراسات  من  كنظيراتها  االجتماعية  الجدوى  دراسة  تسعى 
دراسة   جدوى  تقييم  عملية  في  الحًقا  المنطلق  هي  تكون  محددة  أهداف  تحقيق  إلى 

 (:7-6: 2008الجدوى، ومنها كما ذكرها )السريتي، 

تحقيق المنفعة الكبرى للمجتمع، وذلك من خالل اختيار مشاريع ذات عائد نفعي  •
أن دراسة الجدوى تسعى إلى الوصول بالمشاريع االقتصادية إلى حالة    للمجتمع، حيث

 مهمة، هي: من تقييم المنافع بشكر مركز من خالل التأكيد على توافر عدة مرتكزات

 أي ما إذا كان المشروع يؤدي الهدف منه أم ال. الفعالية: •
 والتي تعني قدرة المشروع على تحقيق العوائد المتوقعة.  الكفاءة: •
 والتي تعني توافر الخصائص المناسبة لالستمرارية المتزايدة. إمكانية النمو: •
 والتي تشير إلى انعكاس المشروع الحتياج المجتمع.  المالئمة: •
االقتصادية  ا • المشكالت  مع  التجاوب  على  المشاريع  لمقدرة  الفعلي  لتحديد 

 واالجتماعية ألفراد المجتمع مثل البطالة والسعي لحلها.
إيضاح  • أجل  من  وذلك  المادي،  الدعم  على  القادرة  للجهات  الجدوى  دراسة  تقديم 

المشرو  في  لالستثمار  الحقيقية  بالفرص  التبصير  خالل  من  العائد  تحقيق  ع  فرص 
 المقترح. 

العائد  • تحقيق  آليات  عن  واضحة  رؤية  تقديم  خالل  من  الموارد  على  المحافظة 
المؤكد أن دراسة الجدوى تعتبر محدد مهم في    ممكنة، ومنالربحي بأقل نسبة خطر  

االستثمار   خط  نسبة  إيضاح  على  القدرة  عدم  أن  إال  الربحية،  العوائد  إيضاح 
Investments risks     جوهري خلل  محاوالت    يعتبر  أي  وهذافي  ما    استثمارية، 

 يجعل دراسة الجدوى مهمة بشكل محوري في إنشاء واستمرار أي مشروع. 
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رسم مالمح استثمارية عامة للمشاريع االقتصادية، ليس من فضول الحديث القول   •
تصنع  كذلك  وهي  المشروع،  لمستقبل  فعلية  محاكاة  عملية  هي  الجدوى  دراسة  بأن 

م يستفاد  عمومي  نوع  تصور  باختالف  المشاريع  جميع  في  وذلك نه  مع   المشروع، 
التي   العامة  األطر  أن  إال  آلخر،  مشروع  من  شك  بال  تختلف  التفاصيل  أن  مراعاة 

اإلجرائية،   السوقية،  الدراسة  مثل:  الجدوى  دراسة  يستفيدتوفرها  كل    والتمويلية،  منها 
 مشروع استثماري. 

وذلكصناعة   • دراسة   البدائل،  إلى  تسعى  الجدوى  دراسة  أن  سابًقا  أوضحنا  كما 
البدائل االستثمارية وذلك نتيجة   العائد الربحي للمشروع، وهي كذلك تسعى إلى خلق 
ارتباطها بشكل مباشر بدراسة التدفقات المالية الداخلية والخارجية التي تسهم في زيادة 

 عمر المشروع االقتصادي. 

 الجدوى للمشروعات االجتماعية: : أهمية دراسة اا ثالث 
 األهمية االقتصادية: •

الفكرة   مشروعية  تحدد  واضحة  مالمح  ذات  عملية  آلية  الجدوى  دراسة  تمثل 
المشروعات   وقدرة  عام  بشكل  االستثمار  لفكرة  التنفيذية  القيمة  وتوضح  االستثمارية، 

الجهد في  هدر  دون  المستفيد  إلى  والوصول  النجاح  على  خاص  بشكل  أو   المحددة 
 نواع المشاريع العامة أو الخاصة. ذات أصالة وأهمية لكل أ للموارد، وهيإضاعة 

إلى عدة أبعاد رئيسية تشكل أهمية  (  37، ص2017وآمنة،  وأشارت )فتاتينة  
 دراسة الجدوى ومنها: 

الربحية   • القيمة  وذلكتحديد  ومقارنتها    للمشروع،  المتنبئة  العوائد  تقدير  من خالل 
 ثم حساب العائدات المستخلصة بشكل دوري.  المتوقعة، ومنبالتكاليف 

 دراسة الجدوى تقدم إضافة حول االستخدام األمثل للموارد. •
 تساهم في تسهيل الحصول على االعتمادات المالية إلقامة المشاريع. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أهداف دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية: اا ثاني 
االقتصادية   الجدوى  دراسات  من  كنظيراتها  االجتماعية  الجدوى  دراسة  تسعى 
دراسة   جدوى  تقييم  عملية  في  الحًقا  المنطلق  هي  تكون  محددة  أهداف  تحقيق  إلى 

 (:7-6: 2008الجدوى، ومنها كما ذكرها )السريتي، 

تحقيق المنفعة الكبرى للمجتمع، وذلك من خالل اختيار مشاريع ذات عائد نفعي  •
أن دراسة الجدوى تسعى إلى الوصول بالمشاريع االقتصادية إلى حالة    للمجتمع، حيث

 مهمة، هي: من تقييم المنافع بشكر مركز من خالل التأكيد على توافر عدة مرتكزات

 أي ما إذا كان المشروع يؤدي الهدف منه أم ال. الفعالية: •
 والتي تعني قدرة المشروع على تحقيق العوائد المتوقعة.  الكفاءة: •
 والتي تعني توافر الخصائص المناسبة لالستمرارية المتزايدة. إمكانية النمو: •
 والتي تشير إلى انعكاس المشروع الحتياج المجتمع.  المالئمة: •
االقتصادية  ا • المشكالت  مع  التجاوب  على  المشاريع  لمقدرة  الفعلي  لتحديد 

 واالجتماعية ألفراد المجتمع مثل البطالة والسعي لحلها.
إيضاح  • أجل  من  وذلك  المادي،  الدعم  على  القادرة  للجهات  الجدوى  دراسة  تقديم 

المشرو  في  لالستثمار  الحقيقية  بالفرص  التبصير  خالل  من  العائد  تحقيق  ع  فرص 
 المقترح. 

العائد  • تحقيق  آليات  عن  واضحة  رؤية  تقديم  خالل  من  الموارد  على  المحافظة 
المؤكد أن دراسة الجدوى تعتبر محدد مهم في    ممكنة، ومنالربحي بأقل نسبة خطر  

االستثمار   خط  نسبة  إيضاح  على  القدرة  عدم  أن  إال  الربحية،  العوائد  إيضاح 
Investments risks     جوهري خلل  محاوالت    يعتبر  أي  وهذافي  ما    استثمارية، 

 يجعل دراسة الجدوى مهمة بشكل محوري في إنشاء واستمرار أي مشروع. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

رسم مالمح استثمارية عامة للمشاريع االقتصادية، ليس من فضول الحديث القول   •
تصنع  كذلك  وهي  المشروع،  لمستقبل  فعلية  محاكاة  عملية  هي  الجدوى  دراسة  بأن 

م يستفاد  عمومي  نوع  تصور  باختالف  المشاريع  جميع  في  وذلك نه  مع   المشروع، 
التي   العامة  األطر  أن  إال  آلخر،  مشروع  من  شك  بال  تختلف  التفاصيل  أن  مراعاة 

اإلجرائية،   السوقية،  الدراسة  مثل:  الجدوى  دراسة  يستفيدتوفرها  كل    والتمويلية،  منها 
 مشروع استثماري. 

وذلكصناعة   • دراسة   البدائل،  إلى  تسعى  الجدوى  دراسة  أن  سابًقا  أوضحنا  كما 
البدائل االستثمارية وذلك نتيجة   العائد الربحي للمشروع، وهي كذلك تسعى إلى خلق 
ارتباطها بشكل مباشر بدراسة التدفقات المالية الداخلية والخارجية التي تسهم في زيادة 

 عمر المشروع االقتصادي. 

 الجدوى للمشروعات االجتماعية: : أهمية دراسة اا ثالث 
 األهمية االقتصادية: •

الفكرة   مشروعية  تحدد  واضحة  مالمح  ذات  عملية  آلية  الجدوى  دراسة  تمثل 
المشروعات   وقدرة  عام  بشكل  االستثمار  لفكرة  التنفيذية  القيمة  وتوضح  االستثمارية، 

الجهد في  هدر  دون  المستفيد  إلى  والوصول  النجاح  على  خاص  بشكل  أو   المحددة 
 نواع المشاريع العامة أو الخاصة. ذات أصالة وأهمية لكل أ للموارد، وهيإضاعة 

إلى عدة أبعاد رئيسية تشكل أهمية  (  37، ص2017وآمنة،  وأشارت )فتاتينة  
 دراسة الجدوى ومنها: 

الربحية   • القيمة  وذلكتحديد  ومقارنتها    للمشروع،  المتنبئة  العوائد  تقدير  من خالل 
 ثم حساب العائدات المستخلصة بشكل دوري.  المتوقعة، ومنبالتكاليف 

 دراسة الجدوى تقدم إضافة حول االستخدام األمثل للموارد. •
 تساهم في تسهيل الحصول على االعتمادات المالية إلقامة المشاريع. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أهداف دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية: اا ثاني 
االقتصادية   الجدوى  دراسات  من  كنظيراتها  االجتماعية  الجدوى  دراسة  تسعى 
دراسة   جدوى  تقييم  عملية  في  الحًقا  المنطلق  هي  تكون  محددة  أهداف  تحقيق  إلى 

 (:7-6: 2008الجدوى، ومنها كما ذكرها )السريتي، 

تحقيق المنفعة الكبرى للمجتمع، وذلك من خالل اختيار مشاريع ذات عائد نفعي  •
أن دراسة الجدوى تسعى إلى الوصول بالمشاريع االقتصادية إلى حالة    للمجتمع، حيث

 مهمة، هي: من تقييم المنافع بشكر مركز من خالل التأكيد على توافر عدة مرتكزات

 أي ما إذا كان المشروع يؤدي الهدف منه أم ال. الفعالية: •
 والتي تعني قدرة المشروع على تحقيق العوائد المتوقعة.  الكفاءة: •
 والتي تعني توافر الخصائص المناسبة لالستمرارية المتزايدة. إمكانية النمو: •
 والتي تشير إلى انعكاس المشروع الحتياج المجتمع.  المالئمة: •
االقتصادية  ا • المشكالت  مع  التجاوب  على  المشاريع  لمقدرة  الفعلي  لتحديد 

 واالجتماعية ألفراد المجتمع مثل البطالة والسعي لحلها.
إيضاح  • أجل  من  وذلك  المادي،  الدعم  على  القادرة  للجهات  الجدوى  دراسة  تقديم 

المشرو  في  لالستثمار  الحقيقية  بالفرص  التبصير  خالل  من  العائد  تحقيق  ع  فرص 
 المقترح. 

العائد  • تحقيق  آليات  عن  واضحة  رؤية  تقديم  خالل  من  الموارد  على  المحافظة 
المؤكد أن دراسة الجدوى تعتبر محدد مهم في    ممكنة، ومنالربحي بأقل نسبة خطر  

االستثمار   خط  نسبة  إيضاح  على  القدرة  عدم  أن  إال  الربحية،  العوائد  إيضاح 
Investments risks     جوهري خلل  محاوالت    يعتبر  أي  وهذافي  ما    استثمارية، 

 يجعل دراسة الجدوى مهمة بشكل محوري في إنشاء واستمرار أي مشروع. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

رسم مالمح استثمارية عامة للمشاريع االقتصادية، ليس من فضول الحديث القول   •
تصنع  كذلك  وهي  المشروع،  لمستقبل  فعلية  محاكاة  عملية  هي  الجدوى  دراسة  بأن 

م يستفاد  عمومي  نوع  تصور  باختالف  المشاريع  جميع  في  وذلك نه  مع   المشروع، 
التي   العامة  األطر  أن  إال  آلخر،  مشروع  من  شك  بال  تختلف  التفاصيل  أن  مراعاة 

اإلجرائية،   السوقية،  الدراسة  مثل:  الجدوى  دراسة  يستفيدتوفرها  كل    والتمويلية،  منها 
 مشروع استثماري. 

وذلكصناعة   • دراسة   البدائل،  إلى  تسعى  الجدوى  دراسة  أن  سابًقا  أوضحنا  كما 
البدائل االستثمارية وذلك نتيجة   العائد الربحي للمشروع، وهي كذلك تسعى إلى خلق 
ارتباطها بشكل مباشر بدراسة التدفقات المالية الداخلية والخارجية التي تسهم في زيادة 

 عمر المشروع االقتصادي. 

 الجدوى للمشروعات االجتماعية: : أهمية دراسة اا ثالث 
 األهمية االقتصادية: •

الفكرة   مشروعية  تحدد  واضحة  مالمح  ذات  عملية  آلية  الجدوى  دراسة  تمثل 
المشروعات   وقدرة  عام  بشكل  االستثمار  لفكرة  التنفيذية  القيمة  وتوضح  االستثمارية، 

الجهد في  هدر  دون  المستفيد  إلى  والوصول  النجاح  على  خاص  بشكل  أو   المحددة 
 نواع المشاريع العامة أو الخاصة. ذات أصالة وأهمية لكل أ للموارد، وهيإضاعة 

إلى عدة أبعاد رئيسية تشكل أهمية  (  37، ص2017وآمنة،  وأشارت )فتاتينة  
 دراسة الجدوى ومنها: 

الربحية   • القيمة  وذلكتحديد  ومقارنتها    للمشروع،  المتنبئة  العوائد  تقدير  من خالل 
 ثم حساب العائدات المستخلصة بشكل دوري.  المتوقعة، ومنبالتكاليف 

 دراسة الجدوى تقدم إضافة حول االستخدام األمثل للموارد. •
 تساهم في تسهيل الحصول على االعتمادات المالية إلقامة المشاريع. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أهداف دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية: اا ثاني 
االقتصادية   الجدوى  دراسات  من  كنظيراتها  االجتماعية  الجدوى  دراسة  تسعى 
دراسة   جدوى  تقييم  عملية  في  الحًقا  المنطلق  هي  تكون  محددة  أهداف  تحقيق  إلى 

 (:7-6: 2008الجدوى، ومنها كما ذكرها )السريتي، 

تحقيق المنفعة الكبرى للمجتمع، وذلك من خالل اختيار مشاريع ذات عائد نفعي  •
أن دراسة الجدوى تسعى إلى الوصول بالمشاريع االقتصادية إلى حالة    للمجتمع، حيث

 مهمة، هي: من تقييم المنافع بشكر مركز من خالل التأكيد على توافر عدة مرتكزات

 أي ما إذا كان المشروع يؤدي الهدف منه أم ال. الفعالية: •
 والتي تعني قدرة المشروع على تحقيق العوائد المتوقعة.  الكفاءة: •
 والتي تعني توافر الخصائص المناسبة لالستمرارية المتزايدة. إمكانية النمو: •
 والتي تشير إلى انعكاس المشروع الحتياج المجتمع.  المالئمة: •
االقتصادية  ا • المشكالت  مع  التجاوب  على  المشاريع  لمقدرة  الفعلي  لتحديد 

 واالجتماعية ألفراد المجتمع مثل البطالة والسعي لحلها.
إيضاح  • أجل  من  وذلك  المادي،  الدعم  على  القادرة  للجهات  الجدوى  دراسة  تقديم 

المشرو  في  لالستثمار  الحقيقية  بالفرص  التبصير  خالل  من  العائد  تحقيق  ع  فرص 
 المقترح. 

العائد  • تحقيق  آليات  عن  واضحة  رؤية  تقديم  خالل  من  الموارد  على  المحافظة 
المؤكد أن دراسة الجدوى تعتبر محدد مهم في    ممكنة، ومنالربحي بأقل نسبة خطر  

االستثمار   خط  نسبة  إيضاح  على  القدرة  عدم  أن  إال  الربحية،  العوائد  إيضاح 
Investments risks     جوهري خلل  محاوالت    يعتبر  أي  وهذافي  ما    استثمارية، 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

رسم مالمح استثمارية عامة للمشاريع االقتصادية، ليس من فضول الحديث القول   •
تصنع  كذلك  وهي  المشروع،  لمستقبل  فعلية  محاكاة  عملية  هي  الجدوى  دراسة  بأن 

م يستفاد  عمومي  نوع  تصور  باختالف  المشاريع  جميع  في  وذلك نه  مع   المشروع، 
التي   العامة  األطر  أن  إال  آلخر،  مشروع  من  شك  بال  تختلف  التفاصيل  أن  مراعاة 

اإلجرائية،   السوقية،  الدراسة  مثل:  الجدوى  دراسة  يستفيدتوفرها  كل    والتمويلية،  منها 
 مشروع استثماري. 

وذلكصناعة   • دراسة   البدائل،  إلى  تسعى  الجدوى  دراسة  أن  سابًقا  أوضحنا  كما 
البدائل االستثمارية وذلك نتيجة   العائد الربحي للمشروع، وهي كذلك تسعى إلى خلق 
ارتباطها بشكل مباشر بدراسة التدفقات المالية الداخلية والخارجية التي تسهم في زيادة 

 عمر المشروع االقتصادي. 

 الجدوى للمشروعات االجتماعية: : أهمية دراسة اا ثالث 
 األهمية االقتصادية: •

الفكرة   مشروعية  تحدد  واضحة  مالمح  ذات  عملية  آلية  الجدوى  دراسة  تمثل 
المشروعات   وقدرة  عام  بشكل  االستثمار  لفكرة  التنفيذية  القيمة  وتوضح  االستثمارية، 

الجهد في  هدر  دون  المستفيد  إلى  والوصول  النجاح  على  خاص  بشكل  أو   المحددة 
 نواع المشاريع العامة أو الخاصة. ذات أصالة وأهمية لكل أ للموارد، وهيإضاعة 

إلى عدة أبعاد رئيسية تشكل أهمية  (  37، ص2017وآمنة،  وأشارت )فتاتينة  
 دراسة الجدوى ومنها: 

الربحية   • القيمة  وذلكتحديد  ومقارنتها    للمشروع،  المتنبئة  العوائد  تقدير  من خالل 
 ثم حساب العائدات المستخلصة بشكل دوري.  المتوقعة، ومنبالتكاليف 

 دراسة الجدوى تقدم إضافة حول االستخدام األمثل للموارد. •
 تساهم في تسهيل الحصول على االعتمادات المالية إلقامة المشاريع. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أهداف دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية: اا ثاني 
االقتصادية   الجدوى  دراسات  من  كنظيراتها  االجتماعية  الجدوى  دراسة  تسعى 
دراسة   جدوى  تقييم  عملية  في  الحًقا  المنطلق  هي  تكون  محددة  أهداف  تحقيق  إلى 

 (:7-6: 2008الجدوى، ومنها كما ذكرها )السريتي، 

تحقيق المنفعة الكبرى للمجتمع، وذلك من خالل اختيار مشاريع ذات عائد نفعي  •
أن دراسة الجدوى تسعى إلى الوصول بالمشاريع االقتصادية إلى حالة    للمجتمع، حيث

 مهمة، هي: من تقييم المنافع بشكر مركز من خالل التأكيد على توافر عدة مرتكزات

 أي ما إذا كان المشروع يؤدي الهدف منه أم ال. الفعالية: •
 والتي تعني قدرة المشروع على تحقيق العوائد المتوقعة.  الكفاءة: •
 والتي تعني توافر الخصائص المناسبة لالستمرارية المتزايدة. إمكانية النمو: •
 والتي تشير إلى انعكاس المشروع الحتياج المجتمع.  المالئمة: •
االقتصادية  ا • المشكالت  مع  التجاوب  على  المشاريع  لمقدرة  الفعلي  لتحديد 

 واالجتماعية ألفراد المجتمع مثل البطالة والسعي لحلها.
إيضاح  • أجل  من  وذلك  المادي،  الدعم  على  القادرة  للجهات  الجدوى  دراسة  تقديم 

المشرو  في  لالستثمار  الحقيقية  بالفرص  التبصير  خالل  من  العائد  تحقيق  ع  فرص 
 المقترح. 

العائد  • تحقيق  آليات  عن  واضحة  رؤية  تقديم  خالل  من  الموارد  على  المحافظة 
المؤكد أن دراسة الجدوى تعتبر محدد مهم في    ممكنة، ومنالربحي بأقل نسبة خطر  

االستثمار   خط  نسبة  إيضاح  على  القدرة  عدم  أن  إال  الربحية،  العوائد  إيضاح 
Investments risks     جوهري خلل  محاوالت    يعتبر  أي  وهذافي  ما    استثمارية، 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

سياسات   تصميم  في  تساهم  الدراسة  وبالتاليفإن  الخاص    محفزة،  القطاع  تستقطب 
 ومي والقطاع الخاص. لالستثمار وتكامل عملية التنمية باشتراك القطاع الحك 

 المحافظة على الموارد: •
ورفع   النادرة  المجتمع  موارد  هدر  تمنع  استثمارية  عملية  هي  الجدوى  دراسة 

 مستوى النجاح في المشروعات المهمة لنماء البناء االقتصادي واالجتماعي للمجتمع.

 فك التعارض بين دراسات الجدوى الخاصة والمجتمعية: •
تمكن دراسات الجدوى من فك التعارض بين دراسات جدوى الخاصة للمشاريع  
فبعض  المجتمع(؛  مستوى  على  تكون  )التي  المجتمعية  المشاريع  جدوى  ودراسات 
ال   أننا  غير  )خاص(  ربحي  عائد  ذات  تكون  إليها  النظر  عند  الخاصة  المشروعات 

الجدوى، ة ونوعية دراسة  يمكن أن نسوقها على الحالة المجتمعية، من هنا تكمن أهمي
واألهداف   حيث المنطلقات  الختالف  يعود  الواضح  البيني  االختالف  هذا  أن 

 والمحددات للقرار االستثماري في كال الحالتين. 

التعارض   مكامن  عن  الكشف  هو  الحالة  هذه  في  الجدوى  دراسة  ودور 
 والتوصية باتخاذ القرارات المناسبة. 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

المستقب • المشكالت  على  التعرف  في  أثناء تساعد  يلزم  ما  واتخاذ  حدوثها  قبل  لية 
 حدوثها. 

 األهمية االجتماعية:  -ب 
أن    إال   االقتصادي،تبطة بشكل وثيق بالحقل  من أن دراسة الجدوى مر   بالرغم

 واضح، هو أبعاد أهميتها تتطرق إلى الجانب االجتماعي أيًضا، وذلك لسبب جوهري  
والتحليل   والدراسة  البحث  إلى  تهدف  أصلها  في  أجل  أنها  من  ما  في جدوى مشروع 

 تقييم الحاجات االستثمارية للمشروع وتوقع القيمة المضافة للمستفيدين. 

أن إضافة البعد االجتماعي لدراسة الجدوى االقتصادية يكون من خالل   ا كم
المعرفة بأن المشروعات التي ُيرجي تقدير جدواها االقتصادية تستهدف أفراد المجتمع  

المنتجات   لهم  وتتعلق المقدم  اآلثار    االقتصادية،  تدرس  بكونها  االجتماعية  األهمية 
السلوكية والقيمية والتي تصب في المحصلة في    المجتمع بالناحيةالمتوقعة على أفراد  

 تحقيق الرفاهية المجتمعية. 

وباإلضافة إلى ما سبق، فإن هناك عالقة مباشرة بين مستوى التنمية المتقدم  
بحجم   فقط  تتحدد  المرتفعة ال  التنمية  أن معدالت  إذ  الجدوى،  ما ودراسات  دولة  في 

النهائية   للموارد، والغايةونوعية الموارد المتوفرة، ولكن بالقدرة على التخصيص النوعي  
تماعية هي الوصول بصانع القرار إلى تبني قرارات  من دراسات جدوى المشاريع االج

استثمارية حكيمة تبتعد كل البعد عن القرارات المتهورة التي ال تصل بالموارد إال إلى  
الجدوى كما ذكرها    الهدر، وتتضحطريق واحد؛   التنمية دراسات  بين مستوى  العالقة 

 ( من خالل اآلتي: 2008:10)عطية، 

 تحديد األفضلية النسبية: •
الخيار   تعيين  يتم  الجدوى  دراسة  في  المناسبة  الخيارات  طرح  خالل  من 
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فبعض  المجتمع(؛  مستوى  على  تكون  )التي  المجتمعية  المشاريع  جدوى  ودراسات 
ال   أننا  غير  )خاص(  ربحي  عائد  ذات  تكون  إليها  النظر  عند  الخاصة  المشروعات 
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فبعض  المجتمع(؛  مستوى  على  تكون  )التي  المجتمعية  المشاريع  جدوى  ودراسات 
ال   أننا  غير  )خاص(  ربحي  عائد  ذات  تكون  إليها  النظر  عند  الخاصة  المشروعات 

الجدوى، ة ونوعية دراسة  يمكن أن نسوقها على الحالة المجتمعية، من هنا تكمن أهمي
واألهداف   حيث المنطلقات  الختالف  يعود  الواضح  البيني  االختالف  هذا  أن 

 والمحددات للقرار االستثماري في كال الحالتين. 

التعارض   مكامن  عن  الكشف  هو  الحالة  هذه  في  الجدوى  دراسة  ودور 
 والتوصية باتخاذ القرارات المناسبة. 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

المستقب • المشكالت  على  التعرف  في  أثناء تساعد  يلزم  ما  واتخاذ  حدوثها  قبل  لية 
 حدوثها. 

 األهمية االجتماعية:  -ب 
أن    إال   االقتصادي،تبطة بشكل وثيق بالحقل  من أن دراسة الجدوى مر   بالرغم

 واضح، هو أبعاد أهميتها تتطرق إلى الجانب االجتماعي أيًضا، وذلك لسبب جوهري  
والتحليل   والدراسة  البحث  إلى  تهدف  أصلها  في  أجل  أنها  من  ما  في جدوى مشروع 

 تقييم الحاجات االستثمارية للمشروع وتوقع القيمة المضافة للمستفيدين. 

أن إضافة البعد االجتماعي لدراسة الجدوى االقتصادية يكون من خالل   ا كم
المعرفة بأن المشروعات التي ُيرجي تقدير جدواها االقتصادية تستهدف أفراد المجتمع  

المنتجات   لهم  وتتعلق المقدم  اآلثار    االقتصادية،  تدرس  بكونها  االجتماعية  األهمية 
السلوكية والقيمية والتي تصب في المحصلة في    المجتمع بالناحيةالمتوقعة على أفراد  

 تحقيق الرفاهية المجتمعية. 

وباإلضافة إلى ما سبق، فإن هناك عالقة مباشرة بين مستوى التنمية المتقدم  
بحجم   فقط  تتحدد  المرتفعة ال  التنمية  أن معدالت  إذ  الجدوى،  ما ودراسات  دولة  في 

النهائية   للموارد، والغايةونوعية الموارد المتوفرة، ولكن بالقدرة على التخصيص النوعي  
تماعية هي الوصول بصانع القرار إلى تبني قرارات  من دراسات جدوى المشاريع االج

استثمارية حكيمة تبتعد كل البعد عن القرارات المتهورة التي ال تصل بالموارد إال إلى  
الجدوى كما ذكرها    الهدر، وتتضحطريق واحد؛   التنمية دراسات  بين مستوى  العالقة 

 ( من خالل اآلتي: 2008:10)عطية، 

 تحديد األفضلية النسبية: •
الخيار   تعيين  يتم  الجدوى  دراسة  في  المناسبة  الخيارات  طرح  خالل  من 

 االقتصادي، وكذلك األنسب حسب رأي صانعي القرار االستثماري الذي يحقق النماء  
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

سياسات   تصميم  في  تساهم  الدراسة  وبالتاليفإن  الخاص    محفزة،  القطاع  تستقطب 
 ومي والقطاع الخاص. لالستثمار وتكامل عملية التنمية باشتراك القطاع الحك 

 المحافظة على الموارد: •
ورفع   النادرة  المجتمع  موارد  هدر  تمنع  استثمارية  عملية  هي  الجدوى  دراسة 

 مستوى النجاح في المشروعات المهمة لنماء البناء االقتصادي واالجتماعي للمجتمع.

 فك التعارض بين دراسات الجدوى الخاصة والمجتمعية: •
تمكن دراسات الجدوى من فك التعارض بين دراسات جدوى الخاصة للمشاريع  
فبعض  المجتمع(؛  مستوى  على  تكون  )التي  المجتمعية  المشاريع  جدوى  ودراسات 
ال   أننا  غير  )خاص(  ربحي  عائد  ذات  تكون  إليها  النظر  عند  الخاصة  المشروعات 

الجدوى، ة ونوعية دراسة  يمكن أن نسوقها على الحالة المجتمعية، من هنا تكمن أهمي
واألهداف   حيث المنطلقات  الختالف  يعود  الواضح  البيني  االختالف  هذا  أن 

 والمحددات للقرار االستثماري في كال الحالتين. 

التعارض   مكامن  عن  الكشف  هو  الحالة  هذه  في  الجدوى  دراسة  ودور 
 والتوصية باتخاذ القرارات المناسبة. 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

المستقب • المشكالت  على  التعرف  في  أثناء تساعد  يلزم  ما  واتخاذ  حدوثها  قبل  لية 
 حدوثها. 

 األهمية االجتماعية:  -ب 
أن    إال   االقتصادي،تبطة بشكل وثيق بالحقل  من أن دراسة الجدوى مر   بالرغم

 واضح، هو أبعاد أهميتها تتطرق إلى الجانب االجتماعي أيًضا، وذلك لسبب جوهري  
والتحليل   والدراسة  البحث  إلى  تهدف  أصلها  في  أجل  أنها  من  ما  في جدوى مشروع 

 تقييم الحاجات االستثمارية للمشروع وتوقع القيمة المضافة للمستفيدين. 

أن إضافة البعد االجتماعي لدراسة الجدوى االقتصادية يكون من خالل   ا كم
المعرفة بأن المشروعات التي ُيرجي تقدير جدواها االقتصادية تستهدف أفراد المجتمع  

المنتجات   لهم  وتتعلق المقدم  اآلثار    االقتصادية،  تدرس  بكونها  االجتماعية  األهمية 
السلوكية والقيمية والتي تصب في المحصلة في    المجتمع بالناحيةالمتوقعة على أفراد  

 تحقيق الرفاهية المجتمعية. 

وباإلضافة إلى ما سبق، فإن هناك عالقة مباشرة بين مستوى التنمية المتقدم  
بحجم   فقط  تتحدد  المرتفعة ال  التنمية  أن معدالت  إذ  الجدوى،  ما ودراسات  دولة  في 

النهائية   للموارد، والغايةونوعية الموارد المتوفرة، ولكن بالقدرة على التخصيص النوعي  
تماعية هي الوصول بصانع القرار إلى تبني قرارات  من دراسات جدوى المشاريع االج

استثمارية حكيمة تبتعد كل البعد عن القرارات المتهورة التي ال تصل بالموارد إال إلى  
الجدوى كما ذكرها    الهدر، وتتضحطريق واحد؛   التنمية دراسات  بين مستوى  العالقة 

 ( من خالل اآلتي: 2008:10)عطية، 

 تحديد األفضلية النسبية: •
الخيار   تعيين  يتم  الجدوى  دراسة  في  المناسبة  الخيارات  طرح  خالل  من 
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سياسات   تصميم  في  تساهم  الدراسة  وبالتاليفإن  الخاص    محفزة،  القطاع  تستقطب 
 ومي والقطاع الخاص. لالستثمار وتكامل عملية التنمية باشتراك القطاع الحك 

 المحافظة على الموارد: •
ورفع   النادرة  المجتمع  موارد  هدر  تمنع  استثمارية  عملية  هي  الجدوى  دراسة 

 مستوى النجاح في المشروعات المهمة لنماء البناء االقتصادي واالجتماعي للمجتمع.

 فك التعارض بين دراسات الجدوى الخاصة والمجتمعية: •
تمكن دراسات الجدوى من فك التعارض بين دراسات جدوى الخاصة للمشاريع  
فبعض  المجتمع(؛  مستوى  على  تكون  )التي  المجتمعية  المشاريع  جدوى  ودراسات 
ال   أننا  غير  )خاص(  ربحي  عائد  ذات  تكون  إليها  النظر  عند  الخاصة  المشروعات 

الجدوى، ة ونوعية دراسة  يمكن أن نسوقها على الحالة المجتمعية، من هنا تكمن أهمي
واألهداف   حيث المنطلقات  الختالف  يعود  الواضح  البيني  االختالف  هذا  أن 

 والمحددات للقرار االستثماري في كال الحالتين. 

التعارض   مكامن  عن  الكشف  هو  الحالة  هذه  في  الجدوى  دراسة  ودور 
 والتوصية باتخاذ القرارات المناسبة. 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

المستقب • المشكالت  على  التعرف  في  أثناء تساعد  يلزم  ما  واتخاذ  حدوثها  قبل  لية 
 حدوثها. 

 األهمية االجتماعية:  -ب 
أن    إال   االقتصادي،تبطة بشكل وثيق بالحقل  من أن دراسة الجدوى مر   بالرغم

 واضح، هو أبعاد أهميتها تتطرق إلى الجانب االجتماعي أيًضا، وذلك لسبب جوهري  
والتحليل   والدراسة  البحث  إلى  تهدف  أصلها  في  أجل  أنها  من  ما  في جدوى مشروع 

 تقييم الحاجات االستثمارية للمشروع وتوقع القيمة المضافة للمستفيدين. 

أن إضافة البعد االجتماعي لدراسة الجدوى االقتصادية يكون من خالل   ا كم
المعرفة بأن المشروعات التي ُيرجي تقدير جدواها االقتصادية تستهدف أفراد المجتمع  

المنتجات   لهم  وتتعلق المقدم  اآلثار    االقتصادية،  تدرس  بكونها  االجتماعية  األهمية 
السلوكية والقيمية والتي تصب في المحصلة في    المجتمع بالناحيةالمتوقعة على أفراد  

 تحقيق الرفاهية المجتمعية. 

وباإلضافة إلى ما سبق، فإن هناك عالقة مباشرة بين مستوى التنمية المتقدم  
بحجم   فقط  تتحدد  المرتفعة ال  التنمية  أن معدالت  إذ  الجدوى،  ما ودراسات  دولة  في 

النهائية   للموارد، والغايةونوعية الموارد المتوفرة، ولكن بالقدرة على التخصيص النوعي  
تماعية هي الوصول بصانع القرار إلى تبني قرارات  من دراسات جدوى المشاريع االج

استثمارية حكيمة تبتعد كل البعد عن القرارات المتهورة التي ال تصل بالموارد إال إلى  
الجدوى كما ذكرها    الهدر، وتتضحطريق واحد؛   التنمية دراسات  بين مستوى  العالقة 

 ( من خالل اآلتي: 2008:10)عطية، 

 تحديد األفضلية النسبية: •
الخيار   تعيين  يتم  الجدوى  دراسة  في  المناسبة  الخيارات  طرح  خالل  من 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

تقتصر   المتعمقة، وإنما المشروع المقترح، وال تتطلب هذه المرحلة إجراء الدراسات    فكرة
على مجرد التوصل إلى مؤشرات عامة مبدئية يسترشد بها للقبول المبدئي أو الرفض 

 ر إلى ضرورة تعديلها أو تأجيلها. لفكرة المشروع أو االستقرا

 رية: وتشمل كل من: المرحلة الثالثة: الدراسات التحضيرية للجدوى التجا

منتجات  • على  كافي  طلب  وجود  يتوقع  هل  معرفة  يتم  وفيها  السوقية:  الدراسة 
 المشروع المقترح يسمح بإقامته أم ال. 

 الدراسة الفنية: وتهدف إلى معرفة اإلمكانيات الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع.  •

أصل   • معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف  التمويلية:  الالزمة  الدراسة  المالية  الموارد 
 لتمويل المشروع في األوقات المناسبة. 

المالية: أو  التجارية  الربحية  دراسة  الرابعة:  معرفة    المرحلة  إلى  وتهدف 
معدالت ربحية المشروع المتوقعة من وجهة نظر المستثمر الخاص، وتعتمد على كل 

 من الدراسات السوقية والفنية والتمويلية. 

الخامسة: االقتصادية:  المرحلة  الجدوى  إلى    دراسة  الدراسة  هذه  وتهدف 
معرفة معدالت ربحية المشروع المتوقع اعتمادها على األسعار االقتصادية التي تعكس  

 التكلفة الحقيقية والمنفعة الحقيقية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة    المرحلة السابعة: دراسة الجدوى االجتماعية:
 لمقترح سواء كانت إيجابية أو سلبية وآثارها على المجتمع. اآلثار الخارجية للمشروع ا

النهائي:  التقرير  السابعة:  األخيرة   المرحلة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  يعد 
 من مراحل دراسات الجدوى. 

 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وخطوات دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:: مراحل اا رابع
األفكار   وتصفية  تحديد  من  الجدوى  دراسات  ثمتبدأ  القيام    االستثمارية، 

 (:11، 2008يأتي بعد ذلك ما يلي )عطيه،  التمهيدية، ثمبدراسات الجدوى 

 دراسة الجدوى التفصيلية.  •
 دراسة الجدوى التسويقية.  •
 دراسة الجدوى الفنية.  •
 المالية واالقتصادية.  دراسة الجدوى  •
 تحليل الربحية االجتماعية.  •
 إعداد تقارير االقتراح االستثماري وتوجيهه إلى مصادر األموال.  •

( السريتي  المراحل  8-7:  2008ويرى  من  بعدد  تمر  الجدوى  دراسات  أن   )
يتم تقييم المشروعات االستثمارية من حيث صالحية إقامتها من  عليها، حيث المتتابعة 

مالحظة أن حدوث    فيها، مععده جوانب مختلفة تمهيًدا التخاذ قرار بشأن االستثمار  
األخرى؛  خطأ في إحدى مراحل دراسة الجدوى له تأثيرات تراكمية على المراحل    أي
جب التأكد من دقة وصحه كل مرحلة  يلقى عبًئا كبيًرا على القائم بالدراسة، ولذا ي   مما 

المراحل  إلى  المراحل  هذه  وتنقسم  الدراسة،  من  األخرى  المراحل  إلى  االنتقال  قبل 
 التالية: 

هي نقطة البداية في البحث عن أفكار  المرحلة األولى: معرفة فكرة المشروع:  
من كافة    مميزة وقابلة للتطبيق وينبغي من خاللها الربط بين الفكرة والفرصة ودراستها 

الجوانب: جدوى الفكرة، هل هي حاجة قائمة، أو ابتكار جديد غير مسبوق، ومحاولة  
 وضع تصور عام عن الفكرة.

وتستهدف هذه   التمهيدية السابقة لدراسة الجدوى:  تالثانية: الدراساالمرحلة  
المرحلة اتخاذ قرار في مدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي لجدوى  
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تقتصر   المتعمقة، وإنما المشروع المقترح، وال تتطلب هذه المرحلة إجراء الدراسات    فكرة
على مجرد التوصل إلى مؤشرات عامة مبدئية يسترشد بها للقبول المبدئي أو الرفض 

 ر إلى ضرورة تعديلها أو تأجيلها. لفكرة المشروع أو االستقرا

 رية: وتشمل كل من: المرحلة الثالثة: الدراسات التحضيرية للجدوى التجا

منتجات  • على  كافي  طلب  وجود  يتوقع  هل  معرفة  يتم  وفيها  السوقية:  الدراسة 
 المشروع المقترح يسمح بإقامته أم ال. 

 الدراسة الفنية: وتهدف إلى معرفة اإلمكانيات الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع.  •

أصل   • معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف  التمويلية:  الالزمة  الدراسة  المالية  الموارد 
 لتمويل المشروع في األوقات المناسبة. 

المالية: أو  التجارية  الربحية  دراسة  الرابعة:  معرفة    المرحلة  إلى  وتهدف 
معدالت ربحية المشروع المتوقعة من وجهة نظر المستثمر الخاص، وتعتمد على كل 

 من الدراسات السوقية والفنية والتمويلية. 

الخامسة: االقتصادية:  المرحلة  الجدوى  إلى    دراسة  الدراسة  هذه  وتهدف 
معرفة معدالت ربحية المشروع المتوقع اعتمادها على األسعار االقتصادية التي تعكس  

 التكلفة الحقيقية والمنفعة الحقيقية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة    المرحلة السابعة: دراسة الجدوى االجتماعية:
 لمقترح سواء كانت إيجابية أو سلبية وآثارها على المجتمع. اآلثار الخارجية للمشروع ا

النهائي:  التقرير  السابعة:  األخيرة   المرحلة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  يعد 
 من مراحل دراسات الجدوى. 

 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وخطوات دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:: مراحل اا رابع
األفكار   وتصفية  تحديد  من  الجدوى  دراسات  ثمتبدأ  القيام    االستثمارية، 

 (:11، 2008يأتي بعد ذلك ما يلي )عطيه،  التمهيدية، ثمبدراسات الجدوى 

 دراسة الجدوى التفصيلية.  •
 دراسة الجدوى التسويقية.  •
 دراسة الجدوى الفنية.  •
 المالية واالقتصادية.  دراسة الجدوى  •
 تحليل الربحية االجتماعية.  •
 إعداد تقارير االقتراح االستثماري وتوجيهه إلى مصادر األموال.  •

( السريتي  المراحل  8-7:  2008ويرى  من  بعدد  تمر  الجدوى  دراسات  أن   )
يتم تقييم المشروعات االستثمارية من حيث صالحية إقامتها من  عليها، حيث المتتابعة 

مالحظة أن حدوث    فيها، مععده جوانب مختلفة تمهيًدا التخاذ قرار بشأن االستثمار  
األخرى؛  خطأ في إحدى مراحل دراسة الجدوى له تأثيرات تراكمية على المراحل    أي
جب التأكد من دقة وصحه كل مرحلة  يلقى عبًئا كبيًرا على القائم بالدراسة، ولذا ي   مما 

المراحل  إلى  المراحل  هذه  وتنقسم  الدراسة،  من  األخرى  المراحل  إلى  االنتقال  قبل 
 التالية: 

هي نقطة البداية في البحث عن أفكار  المرحلة األولى: معرفة فكرة المشروع:  
من كافة    مميزة وقابلة للتطبيق وينبغي من خاللها الربط بين الفكرة والفرصة ودراستها 

الجوانب: جدوى الفكرة، هل هي حاجة قائمة، أو ابتكار جديد غير مسبوق، ومحاولة  
 وضع تصور عام عن الفكرة.

وتستهدف هذه   التمهيدية السابقة لدراسة الجدوى:  تالثانية: الدراساالمرحلة  
المرحلة اتخاذ قرار في مدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي لجدوى  
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

تقتصر   المتعمقة، وإنما المشروع المقترح، وال تتطلب هذه المرحلة إجراء الدراسات    فكرة
على مجرد التوصل إلى مؤشرات عامة مبدئية يسترشد بها للقبول المبدئي أو الرفض 

 ر إلى ضرورة تعديلها أو تأجيلها. لفكرة المشروع أو االستقرا

 رية: وتشمل كل من: المرحلة الثالثة: الدراسات التحضيرية للجدوى التجا

منتجات  • على  كافي  طلب  وجود  يتوقع  هل  معرفة  يتم  وفيها  السوقية:  الدراسة 
 المشروع المقترح يسمح بإقامته أم ال. 

 الدراسة الفنية: وتهدف إلى معرفة اإلمكانيات الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع.  •

أصل   • معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف  التمويلية:  الالزمة  الدراسة  المالية  الموارد 
 لتمويل المشروع في األوقات المناسبة. 

المالية: أو  التجارية  الربحية  دراسة  الرابعة:  معرفة    المرحلة  إلى  وتهدف 
معدالت ربحية المشروع المتوقعة من وجهة نظر المستثمر الخاص، وتعتمد على كل 

 من الدراسات السوقية والفنية والتمويلية. 

الخامسة: االقتصادية:  المرحلة  الجدوى  إلى    دراسة  الدراسة  هذه  وتهدف 
معرفة معدالت ربحية المشروع المتوقع اعتمادها على األسعار االقتصادية التي تعكس  

 التكلفة الحقيقية والمنفعة الحقيقية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة    المرحلة السابعة: دراسة الجدوى االجتماعية:
 لمقترح سواء كانت إيجابية أو سلبية وآثارها على المجتمع. اآلثار الخارجية للمشروع ا

النهائي:  التقرير  السابعة:  األخيرة   المرحلة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  يعد 
 من مراحل دراسات الجدوى. 

 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وخطوات دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:: مراحل اا رابع
األفكار   وتصفية  تحديد  من  الجدوى  دراسات  ثمتبدأ  القيام    االستثمارية، 

 (:11، 2008يأتي بعد ذلك ما يلي )عطيه،  التمهيدية، ثمبدراسات الجدوى 

 دراسة الجدوى التفصيلية.  •
 دراسة الجدوى التسويقية.  •
 دراسة الجدوى الفنية.  •
 المالية واالقتصادية.  دراسة الجدوى  •
 تحليل الربحية االجتماعية.  •
 إعداد تقارير االقتراح االستثماري وتوجيهه إلى مصادر األموال.  •

( السريتي  المراحل  8-7:  2008ويرى  من  بعدد  تمر  الجدوى  دراسات  أن   )
يتم تقييم المشروعات االستثمارية من حيث صالحية إقامتها من  عليها، حيث المتتابعة 

مالحظة أن حدوث    فيها، مععده جوانب مختلفة تمهيًدا التخاذ قرار بشأن االستثمار  
األخرى؛  خطأ في إحدى مراحل دراسة الجدوى له تأثيرات تراكمية على المراحل    أي
جب التأكد من دقة وصحه كل مرحلة  يلقى عبًئا كبيًرا على القائم بالدراسة، ولذا ي   مما 

المراحل  إلى  المراحل  هذه  وتنقسم  الدراسة،  من  األخرى  المراحل  إلى  االنتقال  قبل 
 التالية: 

هي نقطة البداية في البحث عن أفكار  المرحلة األولى: معرفة فكرة المشروع:  
من كافة    مميزة وقابلة للتطبيق وينبغي من خاللها الربط بين الفكرة والفرصة ودراستها 

الجوانب: جدوى الفكرة، هل هي حاجة قائمة، أو ابتكار جديد غير مسبوق، ومحاولة  
 وضع تصور عام عن الفكرة.

وتستهدف هذه   التمهيدية السابقة لدراسة الجدوى:  تالثانية: الدراساالمرحلة  
المرحلة اتخاذ قرار في مدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي لجدوى  
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

تقتصر   المتعمقة، وإنما المشروع المقترح، وال تتطلب هذه المرحلة إجراء الدراسات    فكرة
على مجرد التوصل إلى مؤشرات عامة مبدئية يسترشد بها للقبول المبدئي أو الرفض 

 ر إلى ضرورة تعديلها أو تأجيلها. لفكرة المشروع أو االستقرا

 رية: وتشمل كل من: المرحلة الثالثة: الدراسات التحضيرية للجدوى التجا

منتجات  • على  كافي  طلب  وجود  يتوقع  هل  معرفة  يتم  وفيها  السوقية:  الدراسة 
 المشروع المقترح يسمح بإقامته أم ال. 

 الدراسة الفنية: وتهدف إلى معرفة اإلمكانيات الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع.  •

أصل   • معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف  التمويلية:  الالزمة  الدراسة  المالية  الموارد 
 لتمويل المشروع في األوقات المناسبة. 

المالية: أو  التجارية  الربحية  دراسة  الرابعة:  معرفة    المرحلة  إلى  وتهدف 
معدالت ربحية المشروع المتوقعة من وجهة نظر المستثمر الخاص، وتعتمد على كل 

 من الدراسات السوقية والفنية والتمويلية. 

الخامسة: االقتصادية:  المرحلة  الجدوى  إلى    دراسة  الدراسة  هذه  وتهدف 
معرفة معدالت ربحية المشروع المتوقع اعتمادها على األسعار االقتصادية التي تعكس  

 التكلفة الحقيقية والمنفعة الحقيقية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة    المرحلة السابعة: دراسة الجدوى االجتماعية:
 لمقترح سواء كانت إيجابية أو سلبية وآثارها على المجتمع. اآلثار الخارجية للمشروع ا

النهائي:  التقرير  السابعة:  األخيرة   المرحلة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  يعد 
 من مراحل دراسات الجدوى. 

 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وخطوات دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:: مراحل اا رابع
األفكار   وتصفية  تحديد  من  الجدوى  دراسات  ثمتبدأ  القيام    االستثمارية، 

 (:11، 2008يأتي بعد ذلك ما يلي )عطيه،  التمهيدية، ثمبدراسات الجدوى 

 دراسة الجدوى التفصيلية.  •
 دراسة الجدوى التسويقية.  •
 دراسة الجدوى الفنية.  •
 المالية واالقتصادية.  دراسة الجدوى  •
 تحليل الربحية االجتماعية.  •
 إعداد تقارير االقتراح االستثماري وتوجيهه إلى مصادر األموال.  •

( السريتي  المراحل  8-7:  2008ويرى  من  بعدد  تمر  الجدوى  دراسات  أن   )
يتم تقييم المشروعات االستثمارية من حيث صالحية إقامتها من  عليها، حيث المتتابعة 

مالحظة أن حدوث    فيها، مععده جوانب مختلفة تمهيًدا التخاذ قرار بشأن االستثمار  
األخرى؛  خطأ في إحدى مراحل دراسة الجدوى له تأثيرات تراكمية على المراحل    أي
جب التأكد من دقة وصحه كل مرحلة  يلقى عبًئا كبيًرا على القائم بالدراسة، ولذا ي   مما 

المراحل  إلى  المراحل  هذه  وتنقسم  الدراسة،  من  األخرى  المراحل  إلى  االنتقال  قبل 
 التالية: 

هي نقطة البداية في البحث عن أفكار  المرحلة األولى: معرفة فكرة المشروع:  
من كافة    مميزة وقابلة للتطبيق وينبغي من خاللها الربط بين الفكرة والفرصة ودراستها 

الجوانب: جدوى الفكرة، هل هي حاجة قائمة، أو ابتكار جديد غير مسبوق، ومحاولة  
 وضع تصور عام عن الفكرة.

وتستهدف هذه   التمهيدية السابقة لدراسة الجدوى:  تالثانية: الدراساالمرحلة  
المرحلة اتخاذ قرار في مدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي لجدوى  
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

تقتصر   المتعمقة، وإنما المشروع المقترح، وال تتطلب هذه المرحلة إجراء الدراسات    فكرة
على مجرد التوصل إلى مؤشرات عامة مبدئية يسترشد بها للقبول المبدئي أو الرفض 

 ر إلى ضرورة تعديلها أو تأجيلها. لفكرة المشروع أو االستقرا

 رية: وتشمل كل من: المرحلة الثالثة: الدراسات التحضيرية للجدوى التجا

منتجات  • على  كافي  طلب  وجود  يتوقع  هل  معرفة  يتم  وفيها  السوقية:  الدراسة 
 المشروع المقترح يسمح بإقامته أم ال. 

 الدراسة الفنية: وتهدف إلى معرفة اإلمكانيات الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع.  •

أصل   • معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف  التمويلية:  الالزمة  الدراسة  المالية  الموارد 
 لتمويل المشروع في األوقات المناسبة. 

المالية: أو  التجارية  الربحية  دراسة  الرابعة:  معرفة    المرحلة  إلى  وتهدف 
معدالت ربحية المشروع المتوقعة من وجهة نظر المستثمر الخاص، وتعتمد على كل 

 من الدراسات السوقية والفنية والتمويلية. 

الخامسة: االقتصادية:  المرحلة  الجدوى  إلى    دراسة  الدراسة  هذه  وتهدف 
معرفة معدالت ربحية المشروع المتوقع اعتمادها على األسعار االقتصادية التي تعكس  

 التكلفة الحقيقية والمنفعة الحقيقية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة    المرحلة السابعة: دراسة الجدوى االجتماعية:
 لمقترح سواء كانت إيجابية أو سلبية وآثارها على المجتمع. اآلثار الخارجية للمشروع ا

النهائي:  التقرير  السابعة:  األخيرة   المرحلة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  يعد 
 من مراحل دراسات الجدوى. 

 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وخطوات دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:: مراحل اا رابع
األفكار   وتصفية  تحديد  من  الجدوى  دراسات  ثمتبدأ  القيام    االستثمارية، 

 (:11، 2008يأتي بعد ذلك ما يلي )عطيه،  التمهيدية، ثمبدراسات الجدوى 

 دراسة الجدوى التفصيلية.  •
 دراسة الجدوى التسويقية.  •
 دراسة الجدوى الفنية.  •
 المالية واالقتصادية.  دراسة الجدوى  •
 تحليل الربحية االجتماعية.  •
 إعداد تقارير االقتراح االستثماري وتوجيهه إلى مصادر األموال.  •

( السريتي  المراحل  8-7:  2008ويرى  من  بعدد  تمر  الجدوى  دراسات  أن   )
يتم تقييم المشروعات االستثمارية من حيث صالحية إقامتها من  عليها، حيث المتتابعة 

مالحظة أن حدوث    فيها، مععده جوانب مختلفة تمهيًدا التخاذ قرار بشأن االستثمار  
األخرى؛  خطأ في إحدى مراحل دراسة الجدوى له تأثيرات تراكمية على المراحل    أي
جب التأكد من دقة وصحه كل مرحلة  يلقى عبًئا كبيًرا على القائم بالدراسة، ولذا ي   مما 

المراحل  إلى  المراحل  هذه  وتنقسم  الدراسة،  من  األخرى  المراحل  إلى  االنتقال  قبل 
 التالية: 

هي نقطة البداية في البحث عن أفكار  المرحلة األولى: معرفة فكرة المشروع:  
من كافة    مميزة وقابلة للتطبيق وينبغي من خاللها الربط بين الفكرة والفرصة ودراستها 

الجوانب: جدوى الفكرة، هل هي حاجة قائمة، أو ابتكار جديد غير مسبوق، ومحاولة  
 وضع تصور عام عن الفكرة.

وتستهدف هذه   التمهيدية السابقة لدراسة الجدوى:  تالثانية: الدراساالمرحلة  
المرحلة اتخاذ قرار في مدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي لجدوى  
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

تقتصر   المتعمقة، وإنما المشروع المقترح، وال تتطلب هذه المرحلة إجراء الدراسات    فكرة
على مجرد التوصل إلى مؤشرات عامة مبدئية يسترشد بها للقبول المبدئي أو الرفض 

 ر إلى ضرورة تعديلها أو تأجيلها. لفكرة المشروع أو االستقرا

 رية: وتشمل كل من: المرحلة الثالثة: الدراسات التحضيرية للجدوى التجا

منتجات  • على  كافي  طلب  وجود  يتوقع  هل  معرفة  يتم  وفيها  السوقية:  الدراسة 
 المشروع المقترح يسمح بإقامته أم ال. 

 الدراسة الفنية: وتهدف إلى معرفة اإلمكانيات الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع.  •

أصل   • معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف  التمويلية:  الالزمة  الدراسة  المالية  الموارد 
 لتمويل المشروع في األوقات المناسبة. 

المالية: أو  التجارية  الربحية  دراسة  الرابعة:  معرفة    المرحلة  إلى  وتهدف 
معدالت ربحية المشروع المتوقعة من وجهة نظر المستثمر الخاص، وتعتمد على كل 

 من الدراسات السوقية والفنية والتمويلية. 

الخامسة: االقتصادية:  المرحلة  الجدوى  إلى    دراسة  الدراسة  هذه  وتهدف 
معرفة معدالت ربحية المشروع المتوقع اعتمادها على األسعار االقتصادية التي تعكس  

 التكلفة الحقيقية والمنفعة الحقيقية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة    المرحلة السابعة: دراسة الجدوى االجتماعية:
 لمقترح سواء كانت إيجابية أو سلبية وآثارها على المجتمع. اآلثار الخارجية للمشروع ا

النهائي:  التقرير  السابعة:  األخيرة   المرحلة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  يعد 
 من مراحل دراسات الجدوى. 

 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وخطوات دراسة الجدوى للمشروعات االجتماعية:: مراحل اا رابع
األفكار   وتصفية  تحديد  من  الجدوى  دراسات  ثمتبدأ  القيام    االستثمارية، 

 (:11، 2008يأتي بعد ذلك ما يلي )عطيه،  التمهيدية، ثمبدراسات الجدوى 

 دراسة الجدوى التفصيلية.  •
 دراسة الجدوى التسويقية.  •
 دراسة الجدوى الفنية.  •
 المالية واالقتصادية.  دراسة الجدوى  •
 تحليل الربحية االجتماعية.  •
 إعداد تقارير االقتراح االستثماري وتوجيهه إلى مصادر األموال.  •

( السريتي  المراحل  8-7:  2008ويرى  من  بعدد  تمر  الجدوى  دراسات  أن   )
يتم تقييم المشروعات االستثمارية من حيث صالحية إقامتها من  عليها، حيث المتتابعة 

مالحظة أن حدوث    فيها، مععده جوانب مختلفة تمهيًدا التخاذ قرار بشأن االستثمار  
األخرى؛  خطأ في إحدى مراحل دراسة الجدوى له تأثيرات تراكمية على المراحل    أي
جب التأكد من دقة وصحه كل مرحلة  يلقى عبًئا كبيًرا على القائم بالدراسة، ولذا ي   مما 

المراحل  إلى  المراحل  هذه  وتنقسم  الدراسة،  من  األخرى  المراحل  إلى  االنتقال  قبل 
 التالية: 

هي نقطة البداية في البحث عن أفكار  المرحلة األولى: معرفة فكرة المشروع:  
من كافة    مميزة وقابلة للتطبيق وينبغي من خاللها الربط بين الفكرة والفرصة ودراستها 

الجوانب: جدوى الفكرة، هل هي حاجة قائمة، أو ابتكار جديد غير مسبوق، ومحاولة  
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المرحلة اتخاذ قرار في مدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي لجدوى  
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الخطوة الثانية: إنشاء مخطط نطاق المشروع: 
 التطرق ألهداف المشروع واإلجابة عن التساؤالت التالية: من خالله سيتم 

 هل هذه الخطة مجدية تقنًيا؟ •
 هل هذه الخطة قانونية؟  •
 هل هذه الخطة قابلة للتنفيذ عملًيا؟  •
 هل هذه الخطة قابلة للتنفيذ خالل فترة زمنية معقولة؟  •
 هل هذه الخطة مجدية اقتصادًيا؟  •

تحديد المبادئ األساسية للمشروع،  وباإلجابة على هذه األسئلة الخمسة سيتم  
وسيتضح الوضع الحالي والقضية والمطلوب إنجازه والتأثيرات المتوقعة والمدة الزمنية 

 للمشروع. 

القوة   لنقاط  تقييم  بإنشاء  قم  العام،  مخططك  إنشاء  قبل  احترافية:  نصيحة 
على جوانب مؤسستك التي    المشروع، تعرفوالضعف في مؤسستك فيما يتعلق بهذا  

 ستؤثر على هذا المشروع ونجاحه أو فشله.

 الخطوة الثالثة: قم بإجراء بحث السوق الخاص بك: 
هذه   لوصف  شيوًعا  األكثر  الطريقة  ألنها  السوق"  "أبحاث  مصطلح  استخدم 

 الخطوة، ومع ذلك، ال عالقة لجميع المشاريع بالتنافس مع الشركات األخرى. 

أو تجربة طريقة إدارة جديدة، أو  تتعلق بعض المشاريع بتحسين أداء الفريق،  
 ربما في حالتك تنفيذ برنامج جديد إلدارة المشروع. 

مشروعك  فكرة  جدوى  اكتشاف  في  حاسمة  الخطوة  هذه  حال،  أي  على 
ما الطريقة األفضل لمعرفة ما إذا كان مشروعك سينجح أم ال من   المقترح، وبالتالي

 النظر إلى اآلخرين الذين قاموا به من قبل؟

 ثل الفوائد الخمس الرئيسية ألبحاث السوق في: وتتم

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 خطوات دراسة الجدوى للمشاريع االجتماعية: 

 :  دراسة الجدوى في( خطوات عملية 2020)  Morpusحدد موربوس  

 الخطوة األولى: التحليل األولي للمشروع: 
لذا  وجهداً   وقتاً أن عملية دراسة الجدوى تستهلك   فإن عملية التحليل    وموارد؛ 

 األولي لتأهيل المشاريع لدراسة الجدوى تتم من خالل خطوات رئيسية هي: 

المشروع   • خالل  تحققها  المطلوب  العناصر  تحديد  يتم  حيث  فكرة:  مخطط  إنشاء 
 سبة للفريق أو المؤسسة أو للعمل.وأهميته بالن

لمشاريع  • نماذج  عن  البحث  خالل  من  وذلك  السوق:  في  المشروع  حجم  تقييم 
 مماثلة ومدى نسبة نجاحها وآليات تنفيذها.

التأكد من الميزة التنافسية للمشروع: والميزة المختلفة المقدمة لضمان نجاح الفكرة؛   •
 مثل المواهب، الموقع، والتكنولوجيا. 

أي    تحديد • صالحية  تقييم  من  كبيًرا  جزًءا  المخاطر  إدارة  تعد  المشروع:  مخاطر 
فإذا  أي    مشروع،  لتحديد  للمخاطر  تقييم  بإجراء  فقدقمت  تهديًدا   شيء؛  ذلك  يشكل 

 لنجاحك.  

حول   واضًحا  مؤشًرا  هناك  سيكون  األولي  التقييم  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
 وع. إمكانية المواصلة واالنتقال إلى جدوى المشر 

  ممكناً نصيحة احترافية: هذه ليست الكلمة األخيرة حول ما إذا كان المشروع  
أبحاثك األولية عميقة فقط، وقد تظهر المشكالت التي لم تراها من   ال، فجميعأم    حقاً 

 قبل في وقت الحق أثناء دراسة الجدوى الفعلية. 

 

128

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الخطوة الثانية: إنشاء مخطط نطاق المشروع: 
 التطرق ألهداف المشروع واإلجابة عن التساؤالت التالية: من خالله سيتم 

 هل هذه الخطة مجدية تقنًيا؟ •
 هل هذه الخطة قانونية؟  •
 هل هذه الخطة قابلة للتنفيذ عملًيا؟  •
 هل هذه الخطة قابلة للتنفيذ خالل فترة زمنية معقولة؟  •
 هل هذه الخطة مجدية اقتصادًيا؟  •

تحديد المبادئ األساسية للمشروع،  وباإلجابة على هذه األسئلة الخمسة سيتم  
وسيتضح الوضع الحالي والقضية والمطلوب إنجازه والتأثيرات المتوقعة والمدة الزمنية 

 للمشروع. 

القوة   لنقاط  تقييم  بإنشاء  قم  العام،  مخططك  إنشاء  قبل  احترافية:  نصيحة 
على جوانب مؤسستك التي    المشروع، تعرفوالضعف في مؤسستك فيما يتعلق بهذا  

 ستؤثر على هذا المشروع ونجاحه أو فشله.

 الخطوة الثالثة: قم بإجراء بحث السوق الخاص بك: 
هذه   لوصف  شيوًعا  األكثر  الطريقة  ألنها  السوق"  "أبحاث  مصطلح  استخدم 

 الخطوة، ومع ذلك، ال عالقة لجميع المشاريع بالتنافس مع الشركات األخرى. 

أو تجربة طريقة إدارة جديدة، أو  تتعلق بعض المشاريع بتحسين أداء الفريق،  
 ربما في حالتك تنفيذ برنامج جديد إلدارة المشروع. 

مشروعك  فكرة  جدوى  اكتشاف  في  حاسمة  الخطوة  هذه  حال،  أي  على 
ما الطريقة األفضل لمعرفة ما إذا كان مشروعك سينجح أم ال من   المقترح، وبالتالي

 النظر إلى اآلخرين الذين قاموا به من قبل؟

 ثل الفوائد الخمس الرئيسية ألبحاث السوق في: وتتم

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 خطوات دراسة الجدوى للمشاريع االجتماعية: 

 :  دراسة الجدوى في( خطوات عملية 2020)  Morpusحدد موربوس  

 الخطوة األولى: التحليل األولي للمشروع: 
لذا  وجهداً   وقتاً أن عملية دراسة الجدوى تستهلك   فإن عملية التحليل    وموارد؛ 

 األولي لتأهيل المشاريع لدراسة الجدوى تتم من خالل خطوات رئيسية هي: 

المشروع   • خالل  تحققها  المطلوب  العناصر  تحديد  يتم  حيث  فكرة:  مخطط  إنشاء 
 سبة للفريق أو المؤسسة أو للعمل.وأهميته بالن

لمشاريع  • نماذج  عن  البحث  خالل  من  وذلك  السوق:  في  المشروع  حجم  تقييم 
 مماثلة ومدى نسبة نجاحها وآليات تنفيذها.

التأكد من الميزة التنافسية للمشروع: والميزة المختلفة المقدمة لضمان نجاح الفكرة؛   •
 مثل المواهب، الموقع، والتكنولوجيا. 

أي    تحديد • صالحية  تقييم  من  كبيًرا  جزًءا  المخاطر  إدارة  تعد  المشروع:  مخاطر 
فإذا  أي    مشروع،  لتحديد  للمخاطر  تقييم  بإجراء  فقدقمت  تهديًدا   شيء؛  ذلك  يشكل 

 لنجاحك.  

حول   واضًحا  مؤشًرا  هناك  سيكون  األولي  التقييم  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
 وع. إمكانية المواصلة واالنتقال إلى جدوى المشر 

  ممكناً نصيحة احترافية: هذه ليست الكلمة األخيرة حول ما إذا كان المشروع  
أبحاثك األولية عميقة فقط، وقد تظهر المشكالت التي لم تراها من   ال، فجميعأم    حقاً 

 قبل في وقت الحق أثناء دراسة الجدوى الفعلية. 
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 الخطوة الثانية: إنشاء مخطط نطاق المشروع: 
 التطرق ألهداف المشروع واإلجابة عن التساؤالت التالية: من خالله سيتم 

 هل هذه الخطة مجدية تقنًيا؟ •
 هل هذه الخطة قانونية؟  •
 هل هذه الخطة قابلة للتنفيذ عملًيا؟  •
 هل هذه الخطة قابلة للتنفيذ خالل فترة زمنية معقولة؟  •
 هل هذه الخطة مجدية اقتصادًيا؟  •

تحديد المبادئ األساسية للمشروع،  وباإلجابة على هذه األسئلة الخمسة سيتم  
وسيتضح الوضع الحالي والقضية والمطلوب إنجازه والتأثيرات المتوقعة والمدة الزمنية 

 للمشروع. 

القوة   لنقاط  تقييم  بإنشاء  قم  العام،  مخططك  إنشاء  قبل  احترافية:  نصيحة 
على جوانب مؤسستك التي    المشروع، تعرفوالضعف في مؤسستك فيما يتعلق بهذا  

 ستؤثر على هذا المشروع ونجاحه أو فشله.

 الخطوة الثالثة: قم بإجراء بحث السوق الخاص بك: 
هذه   لوصف  شيوًعا  األكثر  الطريقة  ألنها  السوق"  "أبحاث  مصطلح  استخدم 

 الخطوة، ومع ذلك، ال عالقة لجميع المشاريع بالتنافس مع الشركات األخرى. 

أو تجربة طريقة إدارة جديدة، أو  تتعلق بعض المشاريع بتحسين أداء الفريق،  
 ربما في حالتك تنفيذ برنامج جديد إلدارة المشروع. 

مشروعك  فكرة  جدوى  اكتشاف  في  حاسمة  الخطوة  هذه  حال،  أي  على 
ما الطريقة األفضل لمعرفة ما إذا كان مشروعك سينجح أم ال من   المقترح، وبالتالي

 النظر إلى اآلخرين الذين قاموا به من قبل؟

 ثل الفوائد الخمس الرئيسية ألبحاث السوق في: وتتم

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 خطوات دراسة الجدوى للمشاريع االجتماعية: 

 :  دراسة الجدوى في( خطوات عملية 2020)  Morpusحدد موربوس  

 الخطوة األولى: التحليل األولي للمشروع: 
لذا  وجهداً   وقتاً أن عملية دراسة الجدوى تستهلك   فإن عملية التحليل    وموارد؛ 

 األولي لتأهيل المشاريع لدراسة الجدوى تتم من خالل خطوات رئيسية هي: 

المشروع   • خالل  تحققها  المطلوب  العناصر  تحديد  يتم  حيث  فكرة:  مخطط  إنشاء 
 سبة للفريق أو المؤسسة أو للعمل.وأهميته بالن

لمشاريع  • نماذج  عن  البحث  خالل  من  وذلك  السوق:  في  المشروع  حجم  تقييم 
 مماثلة ومدى نسبة نجاحها وآليات تنفيذها.

التأكد من الميزة التنافسية للمشروع: والميزة المختلفة المقدمة لضمان نجاح الفكرة؛   •
 مثل المواهب، الموقع، والتكنولوجيا. 

أي    تحديد • صالحية  تقييم  من  كبيًرا  جزًءا  المخاطر  إدارة  تعد  المشروع:  مخاطر 
فإذا  أي    مشروع،  لتحديد  للمخاطر  تقييم  بإجراء  فقدقمت  تهديًدا   شيء؛  ذلك  يشكل 

 لنجاحك.  

حول   واضًحا  مؤشًرا  هناك  سيكون  األولي  التقييم  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
 وع. إمكانية المواصلة واالنتقال إلى جدوى المشر 

  ممكناً نصيحة احترافية: هذه ليست الكلمة األخيرة حول ما إذا كان المشروع  
أبحاثك األولية عميقة فقط، وقد تظهر المشكالت التي لم تراها من   ال، فجميعأم    حقاً 

 قبل في وقت الحق أثناء دراسة الجدوى الفعلية. 
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القوة   لنقاط  تقييم  بإنشاء  قم  العام،  مخططك  إنشاء  قبل  احترافية:  نصيحة 
على جوانب مؤسستك التي    المشروع، تعرفوالضعف في مؤسستك فيما يتعلق بهذا  

 ستؤثر على هذا المشروع ونجاحه أو فشله.

 الخطوة الثالثة: قم بإجراء بحث السوق الخاص بك: 
هذه   لوصف  شيوًعا  األكثر  الطريقة  ألنها  السوق"  "أبحاث  مصطلح  استخدم 

 الخطوة، ومع ذلك، ال عالقة لجميع المشاريع بالتنافس مع الشركات األخرى. 

أو تجربة طريقة إدارة جديدة، أو  تتعلق بعض المشاريع بتحسين أداء الفريق،  
 ربما في حالتك تنفيذ برنامج جديد إلدارة المشروع. 

مشروعك  فكرة  جدوى  اكتشاف  في  حاسمة  الخطوة  هذه  حال،  أي  على 
ما الطريقة األفضل لمعرفة ما إذا كان مشروعك سينجح أم ال من   المقترح، وبالتالي

 النظر إلى اآلخرين الذين قاموا به من قبل؟

 ثل الفوائد الخمس الرئيسية ألبحاث السوق في: وتتم

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 خطوات دراسة الجدوى للمشاريع االجتماعية: 

 :  دراسة الجدوى في( خطوات عملية 2020)  Morpusحدد موربوس  

 الخطوة األولى: التحليل األولي للمشروع: 
لذا  وجهداً   وقتاً أن عملية دراسة الجدوى تستهلك   فإن عملية التحليل    وموارد؛ 

 األولي لتأهيل المشاريع لدراسة الجدوى تتم من خالل خطوات رئيسية هي: 

المشروع   • خالل  تحققها  المطلوب  العناصر  تحديد  يتم  حيث  فكرة:  مخطط  إنشاء 
 سبة للفريق أو المؤسسة أو للعمل.وأهميته بالن

لمشاريع  • نماذج  عن  البحث  خالل  من  وذلك  السوق:  في  المشروع  حجم  تقييم 
 مماثلة ومدى نسبة نجاحها وآليات تنفيذها.

التأكد من الميزة التنافسية للمشروع: والميزة المختلفة المقدمة لضمان نجاح الفكرة؛   •
 مثل المواهب، الموقع، والتكنولوجيا. 

أي    تحديد • صالحية  تقييم  من  كبيًرا  جزًءا  المخاطر  إدارة  تعد  المشروع:  مخاطر 
فإذا  أي    مشروع،  لتحديد  للمخاطر  تقييم  بإجراء  فقدقمت  تهديًدا   شيء؛  ذلك  يشكل 

 لنجاحك.  

حول   واضًحا  مؤشًرا  هناك  سيكون  األولي  التقييم  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
 وع. إمكانية المواصلة واالنتقال إلى جدوى المشر 

  ممكناً نصيحة احترافية: هذه ليست الكلمة األخيرة حول ما إذا كان المشروع  
أبحاثك األولية عميقة فقط، وقد تظهر المشكالت التي لم تراها من   ال، فجميعأم    حقاً 

 قبل في وقت الحق أثناء دراسة الجدوى الفعلية. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الخطوة الثانية: إنشاء مخطط نطاق المشروع: 
 التطرق ألهداف المشروع واإلجابة عن التساؤالت التالية: من خالله سيتم 

 هل هذه الخطة مجدية تقنًيا؟ •
 هل هذه الخطة قانونية؟  •
 هل هذه الخطة قابلة للتنفيذ عملًيا؟  •
 هل هذه الخطة قابلة للتنفيذ خالل فترة زمنية معقولة؟  •
 هل هذه الخطة مجدية اقتصادًيا؟  •

تحديد المبادئ األساسية للمشروع،  وباإلجابة على هذه األسئلة الخمسة سيتم  
وسيتضح الوضع الحالي والقضية والمطلوب إنجازه والتأثيرات المتوقعة والمدة الزمنية 

 للمشروع. 

القوة   لنقاط  تقييم  بإنشاء  قم  العام،  مخططك  إنشاء  قبل  احترافية:  نصيحة 
على جوانب مؤسستك التي    المشروع، تعرفوالضعف في مؤسستك فيما يتعلق بهذا  

 ستؤثر على هذا المشروع ونجاحه أو فشله.

 الخطوة الثالثة: قم بإجراء بحث السوق الخاص بك: 
هذه   لوصف  شيوًعا  األكثر  الطريقة  ألنها  السوق"  "أبحاث  مصطلح  استخدم 

 الخطوة، ومع ذلك، ال عالقة لجميع المشاريع بالتنافس مع الشركات األخرى. 

أو تجربة طريقة إدارة جديدة، أو  تتعلق بعض المشاريع بتحسين أداء الفريق،  
 ربما في حالتك تنفيذ برنامج جديد إلدارة المشروع. 

مشروعك  فكرة  جدوى  اكتشاف  في  حاسمة  الخطوة  هذه  حال،  أي  على 
ما الطريقة األفضل لمعرفة ما إذا كان مشروعك سينجح أم ال من   المقترح، وبالتالي

 النظر إلى اآلخرين الذين قاموا به من قبل؟

 ثل الفوائد الخمس الرئيسية ألبحاث السوق في: وتتم

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 خطوات دراسة الجدوى للمشاريع االجتماعية: 

 :  دراسة الجدوى في( خطوات عملية 2020)  Morpusحدد موربوس  

 الخطوة األولى: التحليل األولي للمشروع: 
لذا  وجهداً   وقتاً أن عملية دراسة الجدوى تستهلك   فإن عملية التحليل    وموارد؛ 

 األولي لتأهيل المشاريع لدراسة الجدوى تتم من خالل خطوات رئيسية هي: 

المشروع   • خالل  تحققها  المطلوب  العناصر  تحديد  يتم  حيث  فكرة:  مخطط  إنشاء 
 سبة للفريق أو المؤسسة أو للعمل.وأهميته بالن

لمشاريع  • نماذج  عن  البحث  خالل  من  وذلك  السوق:  في  المشروع  حجم  تقييم 
 مماثلة ومدى نسبة نجاحها وآليات تنفيذها.

التأكد من الميزة التنافسية للمشروع: والميزة المختلفة المقدمة لضمان نجاح الفكرة؛   •
 مثل المواهب، الموقع، والتكنولوجيا. 

أي    تحديد • صالحية  تقييم  من  كبيًرا  جزًءا  المخاطر  إدارة  تعد  المشروع:  مخاطر 
فإذا  أي    مشروع،  لتحديد  للمخاطر  تقييم  بإجراء  فقدقمت  تهديًدا   شيء؛  ذلك  يشكل 

 لنجاحك.  

حول   واضًحا  مؤشًرا  هناك  سيكون  األولي  التقييم  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
 وع. إمكانية المواصلة واالنتقال إلى جدوى المشر 

  ممكناً نصيحة احترافية: هذه ليست الكلمة األخيرة حول ما إذا كان المشروع  
أبحاثك األولية عميقة فقط، وقد تظهر المشكالت التي لم تراها من   ال، فجميعأم    حقاً 

 قبل في وقت الحق أثناء دراسة الجدوى الفعلية. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الخطوة الرابعة: تحديد التكاليف المالية: 
المالية في تحديد  حيث يتم تحديد هيكل االستثمار من خالل دراسة العوامل  

 جدوى المشروع باالعتبارات التالية: 

 خارجية(. -اختيار مصادر التمويل )داخلية •
 حساب التكلفة المالية في حالة فشل المشروع.  •
 تقييم المخاطر المحتملة للمشروع والتكلفة المالية.  •
 ما التكلفة المالية للفشل عند تنفيذ مشروعك؟ •
 دأ مشروعك على األرض، إن أمكن؟ما نقطة التعادل للربح بمجرد أن يب •
 كم ستحتاج إلكمال هذا المشروع، بما في ذلك المخاطر؟ •

لمشروعك،  المالية  الجدوى  تنفيذ  عند  االعتبار  في  مورفي  قانون  دائًما  ضع 
 ألن كل ما يمكن أن يكلفك المال، سيكلفك المال. 

قول إن مشروعاتي أطلق عليه التحيز للتأكيد، لكنني أعمل دائًما وفًقا للمنطق الذي ي
 ستكلف دائًما أكثر مما توقعت في البداية. 

لمشروعك.  المالية  التكاليف  تقدير  في  المبالغة  دائًما  األفضل  من  احترافية:  نصيحة 
التكاليف  وتعيين  بك  الخاص  المخاطر  تقييم  تجري  عندما  واضًحا  هذا  سيصبح 

 واالحتمالية لجميع المشكالت المحتملة. 

 راجعة وتقديم النتائج إلى أصحاب المصلحة:الخطوة الخامسة: الم
المعنية أو   الجهة  إلى  النهائي وتقديمه  التجميع  يتم  المرحلة  فمن خالل هذه 

 البد من التأكد من النتائج قبل المضي في المشروع.  العمالء، ولكن 

الرد  تم  وإذا  الخمسة،  الجدوى  أسئلة  جميع  على  تجيب  نتائجك  أن  من  تأكد 
منها   كل  فهذاباإلي على  لهذا    جاب؛  قدًما  بالمضي  للتوصية  تحتاجه  ما  كل  هو 

 المشروع. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

والمقابالت  • واالستطالعات  التركيز  مجموعات  خالل  من  السوقية  الفرص  تحديد 
 باستقطاب عمالء جدد واستخدامات إضافية.  العمالء، وذلك المحتملة مع 

ناحية   • من  للمنافسين  الفاحصة  النضرة  خالل  من  التنافسي  الوضع  تحليل 
 الخدمات، الخيارات، والعمالء. المنتجات، 

 اإللمام بواقع السوق للمشروع من ناحية حجم واحتياجات العمالء.  •

 التقييم الشامل للمشروع ومستوى النجاح والتكلفة المتوقعة.  •

المطلوبين   • واألفراد  الزمني  واإلطار  تنفيذه  آلية  ناحية  من  للمشروع  العام  اإلطار 
 وأنماط اإلدارة.

 أبحاث السوق:طرق إجراء 
 الدراسات االستقصائية.  •
 الخبراء(. -المقابالت الشخصية )العمالء •
 مراقبة المنظمات األخرى.  •
 االستماع عبر وسائل التواصل االجتماعي.  •
 بيانات المجال العام.  •
 مجموعات التركيز. •

بيانات ذاتية   التركيز والمقابالت توفر  نصيحة احترافية: تذكر أن مجموعات 
ا الطرق  من  التواصل  أكثر  وسائل  إلى  واالستماع  االستطالعات،  مثل  ألخرى، 

جمع مزيج من البيانات الذاتية والموضوعية    العام، حاول االجتماعي، وبيانات المجال  
 عند إجراء أبحاث السوق. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الخطوة الرابعة: تحديد التكاليف المالية: 
المالية في تحديد  حيث يتم تحديد هيكل االستثمار من خالل دراسة العوامل  

 جدوى المشروع باالعتبارات التالية: 

 خارجية(. -اختيار مصادر التمويل )داخلية •
 حساب التكلفة المالية في حالة فشل المشروع.  •
 تقييم المخاطر المحتملة للمشروع والتكلفة المالية.  •
 ما التكلفة المالية للفشل عند تنفيذ مشروعك؟ •
 دأ مشروعك على األرض، إن أمكن؟ما نقطة التعادل للربح بمجرد أن يب •
 كم ستحتاج إلكمال هذا المشروع، بما في ذلك المخاطر؟ •

لمشروعك،  المالية  الجدوى  تنفيذ  عند  االعتبار  في  مورفي  قانون  دائًما  ضع 
 ألن كل ما يمكن أن يكلفك المال، سيكلفك المال. 

قول إن مشروعاتي أطلق عليه التحيز للتأكيد، لكنني أعمل دائًما وفًقا للمنطق الذي ي
 ستكلف دائًما أكثر مما توقعت في البداية. 

لمشروعك.  المالية  التكاليف  تقدير  في  المبالغة  دائًما  األفضل  من  احترافية:  نصيحة 
التكاليف  وتعيين  بك  الخاص  المخاطر  تقييم  تجري  عندما  واضًحا  هذا  سيصبح 

 واالحتمالية لجميع المشكالت المحتملة. 

 راجعة وتقديم النتائج إلى أصحاب المصلحة:الخطوة الخامسة: الم
المعنية أو   الجهة  إلى  النهائي وتقديمه  التجميع  يتم  المرحلة  فمن خالل هذه 

 البد من التأكد من النتائج قبل المضي في المشروع.  العمالء، ولكن 

الرد  تم  وإذا  الخمسة،  الجدوى  أسئلة  جميع  على  تجيب  نتائجك  أن  من  تأكد 
منها   كل  فهذاباإلي على  لهذا    جاب؛  قدًما  بالمضي  للتوصية  تحتاجه  ما  كل  هو 

 المشروع. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

والمقابالت  • واالستطالعات  التركيز  مجموعات  خالل  من  السوقية  الفرص  تحديد 
 باستقطاب عمالء جدد واستخدامات إضافية.  العمالء، وذلك المحتملة مع 

ناحية   • من  للمنافسين  الفاحصة  النضرة  خالل  من  التنافسي  الوضع  تحليل 
 الخدمات، الخيارات، والعمالء. المنتجات، 

 اإللمام بواقع السوق للمشروع من ناحية حجم واحتياجات العمالء.  •

 التقييم الشامل للمشروع ومستوى النجاح والتكلفة المتوقعة.  •

المطلوبين   • واألفراد  الزمني  واإلطار  تنفيذه  آلية  ناحية  من  للمشروع  العام  اإلطار 
 وأنماط اإلدارة.

 أبحاث السوق:طرق إجراء 
 الدراسات االستقصائية.  •
 الخبراء(. -المقابالت الشخصية )العمالء •
 مراقبة المنظمات األخرى.  •
 االستماع عبر وسائل التواصل االجتماعي.  •
 بيانات المجال العام.  •
 مجموعات التركيز. •

بيانات ذاتية   التركيز والمقابالت توفر  نصيحة احترافية: تذكر أن مجموعات 
ا الطرق  من  التواصل  أكثر  وسائل  إلى  واالستماع  االستطالعات،  مثل  ألخرى، 

جمع مزيج من البيانات الذاتية والموضوعية    العام، حاول االجتماعي، وبيانات المجال  
 عند إجراء أبحاث السوق. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الخطوة الرابعة: تحديد التكاليف المالية: 
المالية في تحديد  حيث يتم تحديد هيكل االستثمار من خالل دراسة العوامل  

 جدوى المشروع باالعتبارات التالية: 

 خارجية(. -اختيار مصادر التمويل )داخلية •
 حساب التكلفة المالية في حالة فشل المشروع.  •
 تقييم المخاطر المحتملة للمشروع والتكلفة المالية.  •
 ما التكلفة المالية للفشل عند تنفيذ مشروعك؟ •
 دأ مشروعك على األرض، إن أمكن؟ما نقطة التعادل للربح بمجرد أن يب •
 كم ستحتاج إلكمال هذا المشروع، بما في ذلك المخاطر؟ •

لمشروعك،  المالية  الجدوى  تنفيذ  عند  االعتبار  في  مورفي  قانون  دائًما  ضع 
 ألن كل ما يمكن أن يكلفك المال، سيكلفك المال. 

قول إن مشروعاتي أطلق عليه التحيز للتأكيد، لكنني أعمل دائًما وفًقا للمنطق الذي ي
 ستكلف دائًما أكثر مما توقعت في البداية. 

لمشروعك.  المالية  التكاليف  تقدير  في  المبالغة  دائًما  األفضل  من  احترافية:  نصيحة 
التكاليف  وتعيين  بك  الخاص  المخاطر  تقييم  تجري  عندما  واضًحا  هذا  سيصبح 

 واالحتمالية لجميع المشكالت المحتملة. 

 راجعة وتقديم النتائج إلى أصحاب المصلحة:الخطوة الخامسة: الم
المعنية أو   الجهة  إلى  النهائي وتقديمه  التجميع  يتم  المرحلة  فمن خالل هذه 

 البد من التأكد من النتائج قبل المضي في المشروع.  العمالء، ولكن 

الرد  تم  وإذا  الخمسة،  الجدوى  أسئلة  جميع  على  تجيب  نتائجك  أن  من  تأكد 
منها   كل  فهذاباإلي على  لهذا    جاب؛  قدًما  بالمضي  للتوصية  تحتاجه  ما  كل  هو 

 المشروع. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

والمقابالت  • واالستطالعات  التركيز  مجموعات  خالل  من  السوقية  الفرص  تحديد 
 باستقطاب عمالء جدد واستخدامات إضافية.  العمالء، وذلك المحتملة مع 

ناحية   • من  للمنافسين  الفاحصة  النضرة  خالل  من  التنافسي  الوضع  تحليل 
 الخدمات، الخيارات، والعمالء. المنتجات، 

 اإللمام بواقع السوق للمشروع من ناحية حجم واحتياجات العمالء.  •

 التقييم الشامل للمشروع ومستوى النجاح والتكلفة المتوقعة.  •

المطلوبين   • واألفراد  الزمني  واإلطار  تنفيذه  آلية  ناحية  من  للمشروع  العام  اإلطار 
 وأنماط اإلدارة.

 أبحاث السوق:طرق إجراء 
 الدراسات االستقصائية.  •
 الخبراء(. -المقابالت الشخصية )العمالء •
 مراقبة المنظمات األخرى.  •
 االستماع عبر وسائل التواصل االجتماعي.  •
 بيانات المجال العام.  •
 مجموعات التركيز. •

بيانات ذاتية   التركيز والمقابالت توفر  نصيحة احترافية: تذكر أن مجموعات 
ا الطرق  من  التواصل  أكثر  وسائل  إلى  واالستماع  االستطالعات،  مثل  ألخرى، 

جمع مزيج من البيانات الذاتية والموضوعية    العام، حاول االجتماعي، وبيانات المجال  
 عند إجراء أبحاث السوق. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الخطوة الرابعة: تحديد التكاليف المالية: 
المالية في تحديد  حيث يتم تحديد هيكل االستثمار من خالل دراسة العوامل  

 جدوى المشروع باالعتبارات التالية: 

 خارجية(. -اختيار مصادر التمويل )داخلية •
 حساب التكلفة المالية في حالة فشل المشروع.  •
 تقييم المخاطر المحتملة للمشروع والتكلفة المالية.  •
 ما التكلفة المالية للفشل عند تنفيذ مشروعك؟ •
 دأ مشروعك على األرض، إن أمكن؟ما نقطة التعادل للربح بمجرد أن يب •
 كم ستحتاج إلكمال هذا المشروع، بما في ذلك المخاطر؟ •

لمشروعك،  المالية  الجدوى  تنفيذ  عند  االعتبار  في  مورفي  قانون  دائًما  ضع 
 ألن كل ما يمكن أن يكلفك المال، سيكلفك المال. 

قول إن مشروعاتي أطلق عليه التحيز للتأكيد، لكنني أعمل دائًما وفًقا للمنطق الذي ي
 ستكلف دائًما أكثر مما توقعت في البداية. 

لمشروعك.  المالية  التكاليف  تقدير  في  المبالغة  دائًما  األفضل  من  احترافية:  نصيحة 
التكاليف  وتعيين  بك  الخاص  المخاطر  تقييم  تجري  عندما  واضًحا  هذا  سيصبح 

 واالحتمالية لجميع المشكالت المحتملة. 

 راجعة وتقديم النتائج إلى أصحاب المصلحة:الخطوة الخامسة: الم
المعنية أو   الجهة  إلى  النهائي وتقديمه  التجميع  يتم  المرحلة  فمن خالل هذه 

 البد من التأكد من النتائج قبل المضي في المشروع.  العمالء، ولكن 

الرد  تم  وإذا  الخمسة،  الجدوى  أسئلة  جميع  على  تجيب  نتائجك  أن  من  تأكد 
منها   كل  فهذاباإلي على  لهذا    جاب؛  قدًما  بالمضي  للتوصية  تحتاجه  ما  كل  هو 

 المشروع. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

والمقابالت  • واالستطالعات  التركيز  مجموعات  خالل  من  السوقية  الفرص  تحديد 
 باستقطاب عمالء جدد واستخدامات إضافية.  العمالء، وذلك المحتملة مع 

ناحية   • من  للمنافسين  الفاحصة  النضرة  خالل  من  التنافسي  الوضع  تحليل 
 الخدمات، الخيارات، والعمالء. المنتجات، 

 اإللمام بواقع السوق للمشروع من ناحية حجم واحتياجات العمالء.  •

 التقييم الشامل للمشروع ومستوى النجاح والتكلفة المتوقعة.  •

المطلوبين   • واألفراد  الزمني  واإلطار  تنفيذه  آلية  ناحية  من  للمشروع  العام  اإلطار 
 وأنماط اإلدارة.

 أبحاث السوق:طرق إجراء 
 الدراسات االستقصائية.  •
 الخبراء(. -المقابالت الشخصية )العمالء •
 مراقبة المنظمات األخرى.  •
 االستماع عبر وسائل التواصل االجتماعي.  •
 بيانات المجال العام.  •
 مجموعات التركيز. •

بيانات ذاتية   التركيز والمقابالت توفر  نصيحة احترافية: تذكر أن مجموعات 
ا الطرق  من  التواصل  أكثر  وسائل  إلى  واالستماع  االستطالعات،  مثل  ألخرى، 

جمع مزيج من البيانات الذاتية والموضوعية    العام، حاول االجتماعي، وبيانات المجال  
 عند إجراء أبحاث السوق. 
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 الخطوة الرابعة: تحديد التكاليف المالية: 
المالية في تحديد  حيث يتم تحديد هيكل االستثمار من خالل دراسة العوامل  

 جدوى المشروع باالعتبارات التالية: 

 خارجية(. -اختيار مصادر التمويل )داخلية •
 حساب التكلفة المالية في حالة فشل المشروع.  •
 تقييم المخاطر المحتملة للمشروع والتكلفة المالية.  •
 ما التكلفة المالية للفشل عند تنفيذ مشروعك؟ •
 دأ مشروعك على األرض، إن أمكن؟ما نقطة التعادل للربح بمجرد أن يب •
 كم ستحتاج إلكمال هذا المشروع، بما في ذلك المخاطر؟ •

لمشروعك،  المالية  الجدوى  تنفيذ  عند  االعتبار  في  مورفي  قانون  دائًما  ضع 
 ألن كل ما يمكن أن يكلفك المال، سيكلفك المال. 

قول إن مشروعاتي أطلق عليه التحيز للتأكيد، لكنني أعمل دائًما وفًقا للمنطق الذي ي
 ستكلف دائًما أكثر مما توقعت في البداية. 

لمشروعك.  المالية  التكاليف  تقدير  في  المبالغة  دائًما  األفضل  من  احترافية:  نصيحة 
التكاليف  وتعيين  بك  الخاص  المخاطر  تقييم  تجري  عندما  واضًحا  هذا  سيصبح 

 واالحتمالية لجميع المشكالت المحتملة. 

 راجعة وتقديم النتائج إلى أصحاب المصلحة:الخطوة الخامسة: الم
المعنية أو   الجهة  إلى  النهائي وتقديمه  التجميع  يتم  المرحلة  فمن خالل هذه 

 البد من التأكد من النتائج قبل المضي في المشروع.  العمالء، ولكن 

الرد  تم  وإذا  الخمسة،  الجدوى  أسئلة  جميع  على  تجيب  نتائجك  أن  من  تأكد 
منها   كل  فهذاباإلي على  لهذا    جاب؛  قدًما  بالمضي  للتوصية  تحتاجه  ما  كل  هو 

 المشروع. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

والمقابالت  • واالستطالعات  التركيز  مجموعات  خالل  من  السوقية  الفرص  تحديد 
 باستقطاب عمالء جدد واستخدامات إضافية.  العمالء، وذلك المحتملة مع 

ناحية   • من  للمنافسين  الفاحصة  النضرة  خالل  من  التنافسي  الوضع  تحليل 
 الخدمات، الخيارات، والعمالء. المنتجات، 

 اإللمام بواقع السوق للمشروع من ناحية حجم واحتياجات العمالء.  •

 التقييم الشامل للمشروع ومستوى النجاح والتكلفة المتوقعة.  •

المطلوبين   • واألفراد  الزمني  واإلطار  تنفيذه  آلية  ناحية  من  للمشروع  العام  اإلطار 
 وأنماط اإلدارة.

 أبحاث السوق:طرق إجراء 
 الدراسات االستقصائية.  •
 الخبراء(. -المقابالت الشخصية )العمالء •
 مراقبة المنظمات األخرى.  •
 االستماع عبر وسائل التواصل االجتماعي.  •
 بيانات المجال العام.  •
 مجموعات التركيز. •

بيانات ذاتية   التركيز والمقابالت توفر  نصيحة احترافية: تذكر أن مجموعات 
ا الطرق  من  التواصل  أكثر  وسائل  إلى  واالستماع  االستطالعات،  مثل  ألخرى، 

جمع مزيج من البيانات الذاتية والموضوعية    العام، حاول االجتماعي، وبيانات المجال  
 عند إجراء أبحاث السوق. 
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 الخطوة الرابعة: تحديد التكاليف المالية: 
المالية في تحديد  حيث يتم تحديد هيكل االستثمار من خالل دراسة العوامل  

 جدوى المشروع باالعتبارات التالية: 

 خارجية(. -اختيار مصادر التمويل )داخلية •
 حساب التكلفة المالية في حالة فشل المشروع.  •
 تقييم المخاطر المحتملة للمشروع والتكلفة المالية.  •
 ما التكلفة المالية للفشل عند تنفيذ مشروعك؟ •
 دأ مشروعك على األرض، إن أمكن؟ما نقطة التعادل للربح بمجرد أن يب •
 كم ستحتاج إلكمال هذا المشروع، بما في ذلك المخاطر؟ •

لمشروعك،  المالية  الجدوى  تنفيذ  عند  االعتبار  في  مورفي  قانون  دائًما  ضع 
 ألن كل ما يمكن أن يكلفك المال، سيكلفك المال. 

قول إن مشروعاتي أطلق عليه التحيز للتأكيد، لكنني أعمل دائًما وفًقا للمنطق الذي ي
 ستكلف دائًما أكثر مما توقعت في البداية. 

لمشروعك.  المالية  التكاليف  تقدير  في  المبالغة  دائًما  األفضل  من  احترافية:  نصيحة 
التكاليف  وتعيين  بك  الخاص  المخاطر  تقييم  تجري  عندما  واضًحا  هذا  سيصبح 

 واالحتمالية لجميع المشكالت المحتملة. 

 راجعة وتقديم النتائج إلى أصحاب المصلحة:الخطوة الخامسة: الم
المعنية أو   الجهة  إلى  النهائي وتقديمه  التجميع  يتم  المرحلة  فمن خالل هذه 

 البد من التأكد من النتائج قبل المضي في المشروع.  العمالء، ولكن 

الرد  تم  وإذا  الخمسة،  الجدوى  أسئلة  جميع  على  تجيب  نتائجك  أن  من  تأكد 
منها   كل  فهذاباإلي على  لهذا    جاب؛  قدًما  بالمضي  للتوصية  تحتاجه  ما  كل  هو 

 المشروع. 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

والمقابالت  • واالستطالعات  التركيز  مجموعات  خالل  من  السوقية  الفرص  تحديد 
 باستقطاب عمالء جدد واستخدامات إضافية.  العمالء، وذلك المحتملة مع 

ناحية   • من  للمنافسين  الفاحصة  النضرة  خالل  من  التنافسي  الوضع  تحليل 
 الخدمات، الخيارات، والعمالء. المنتجات، 

 اإللمام بواقع السوق للمشروع من ناحية حجم واحتياجات العمالء.  •

 التقييم الشامل للمشروع ومستوى النجاح والتكلفة المتوقعة.  •

المطلوبين   • واألفراد  الزمني  واإلطار  تنفيذه  آلية  ناحية  من  للمشروع  العام  اإلطار 
 وأنماط اإلدارة.

 أبحاث السوق:طرق إجراء 
 الدراسات االستقصائية.  •
 الخبراء(. -المقابالت الشخصية )العمالء •
 مراقبة المنظمات األخرى.  •
 االستماع عبر وسائل التواصل االجتماعي.  •
 بيانات المجال العام.  •
 مجموعات التركيز. •

بيانات ذاتية   التركيز والمقابالت توفر  نصيحة احترافية: تذكر أن مجموعات 
ا الطرق  من  التواصل  أكثر  وسائل  إلى  واالستماع  االستطالعات،  مثل  ألخرى، 

جمع مزيج من البيانات الذاتية والموضوعية    العام، حاول االجتماعي، وبيانات المجال  
 عند إجراء أبحاث السوق. 
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دراسة التكاليف المتغيرة للمشروع: ويقصد بها حاصل ضرب العدد المناسب من   •
التكلفة   من  والتكاليفالمستفيدين  التي    الحّدية،  هي  حجم  المتغيرة  مع  تتغير  سوف 

أو   كتكاليفالبرنامج  وخدمات    المشروع؛  والبريد  تعتبر   الحراسة،الصيانة  كلها  فهذه 
 أمثلة للتكاليف التي سوف تتغير كلما نما البرنامج للحجم الذي يطمح إليه. 

حساب التكاليف الكلية للمشروع: وهي حاصل جمع التكاليف الثابتة مضاًفا إليها  •
 التكاليف المتغيرة.

من   • المناسب  العدد  ضرب  حاصل  ويساوي  للمشروع:  الكلي  العائد  حساب 
 المستفيدين في العائد الحدي.

العائد   • ويساوي  للمشروع:  واالقتصادي  االجتماعي  العائد  صافي  لكل،  استخراج 
 منه التكاليف الكلية. مطروًحا 

العائد  • إجمالي  عندها  يتساوى  التي  النقطة  وهي  للمشروع:  التعادل  نقطة    تحديد 
الذي يتحقق للمستفيدين من المشروع مع إجمالي التكاليف والنفقات الخاصة بالمشروع 
مع   العائد  تساوي  نقطه  أي  آخر  بمعنى  مالية،  سنة  في  المستفيدين  من  نفسه  للعدد 

من   عدد  وتمثل  التكاليف  ويمكننقطة  خالل    المستفيدين،  من  العدد  هذا  حساب 
 المعادلة التالية:

 التكلفة الحّدية -ع= العائد الحدينقطة التعادل للمشرو 

قبل  • المشروع  بجدوى  يرتبط  فيما  المناسب  القرار  واتخاذ  النهائي  التقرير  كتابة 
 تنفيذه.

 معايير الحكم على جدوى المشروع: 

بد من توافر    للمشروع، فالإذا أردنا أن نتأكد من سالمة األسس االقتصادية  
 شرطين هما: 

 تنفيذه صافي عائد ربح اجتماعي واقتصادي مناسب. : أن يتحقق للمشروع عند األول

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

ومع ذلك، إذا كانت هناك بعض المخاوف بشأن جوانب معينة من الجدوى،  
تكون هذه فرصة إلعادة تقييم   تماًما، ربما فهذا ال يعني أنه يجب عليك إلغاء المشروع  

 نهجك أو ميزانيتك أو لعبتك النهائية لتناسب مؤسستك بشكل أفضل. 

نصيحة احترافية: حتى إذا كان قرار المضي قدًما في المشروع يعود إلى طرف آخر،  
 مثل صاحب مصلحة، فلن يضر إضافة أفكارك الخاصة بشأن هذه المسألة. 

ألساسية القصيرة من بحثك لتلخيص الحالة الموجزة  تأكد من استخدام النتائج ا       
 في نهاية الدراسة. 

 الخطوة األخيرة قبل االنتقال إلى مرحلة التنفيذ: 
بمجرد تقديمك ألصحاب المصلحة والحصول على الضوء األخضر، هذا كل 

 على استعداد لبدء مرحلة تنفيذ مشروعك.  األمر؛ فأنتما في  

بدراسة    (195-194،  2015)المغلوث  وحدد   للقيام  اإلجرائية  الخطوات 
  جدوى برنامج أو مشروع اجتماعي في الخطوات التالية: 

تحديد التكاليف الثابتة للمشروع: وهي ما يعرف بإجمالي النفقات الدورية المستمرة  •
كالمنافع والمكافآت    للمشروع،  األجور  الهاتف...(  الماء،  الكهرباء،  )استهالك  العامة 

 إلى آخره. 

من   • المناسب  العدد  أي  المشروع:  من  المستفيدين  لعدد  األمثل  الحجم  تحديد 
 المستفيدين من خدمات المشروع في أول سنة من تنفيذه.

من  • واحد  مستفيد  يتكلفه  ما  متوسط  وهي  للمشروع:  الحدية  التكاليف  معرفه 
 لمشروع في سنة مالية. ا

اجتماعية   • مزايا  من  يتحقق  ما  قيمة  متوسط  وهو  للمشروع:  الحدي  العائد  معرفة 
 واقتصادية لمستفيد واحد في سنة مالية. 
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دراسة التكاليف المتغيرة للمشروع: ويقصد بها حاصل ضرب العدد المناسب من   •
التكلفة   من  والتكاليفالمستفيدين  التي    الحّدية،  هي  حجم  المتغيرة  مع  تتغير  سوف 

أو   كتكاليفالبرنامج  وخدمات    المشروع؛  والبريد  تعتبر   الحراسة،الصيانة  كلها  فهذه 
 أمثلة للتكاليف التي سوف تتغير كلما نما البرنامج للحجم الذي يطمح إليه. 

حساب التكاليف الكلية للمشروع: وهي حاصل جمع التكاليف الثابتة مضاًفا إليها  •
 التكاليف المتغيرة.

من   • المناسب  العدد  ضرب  حاصل  ويساوي  للمشروع:  الكلي  العائد  حساب 
 المستفيدين في العائد الحدي.

العائد   • ويساوي  للمشروع:  واالقتصادي  االجتماعي  العائد  صافي  لكل،  استخراج 
 منه التكاليف الكلية. مطروًحا 

العائد  • إجمالي  عندها  يتساوى  التي  النقطة  وهي  للمشروع:  التعادل  نقطة    تحديد 
الذي يتحقق للمستفيدين من المشروع مع إجمالي التكاليف والنفقات الخاصة بالمشروع 
مع   العائد  تساوي  نقطه  أي  آخر  بمعنى  مالية،  سنة  في  المستفيدين  من  نفسه  للعدد 

من   عدد  وتمثل  التكاليف  ويمكننقطة  خالل    المستفيدين،  من  العدد  هذا  حساب 
 المعادلة التالية:

 التكلفة الحّدية -ع= العائد الحدينقطة التعادل للمشرو 

قبل  • المشروع  بجدوى  يرتبط  فيما  المناسب  القرار  واتخاذ  النهائي  التقرير  كتابة 
 تنفيذه.

 معايير الحكم على جدوى المشروع: 

بد من توافر    للمشروع، فالإذا أردنا أن نتأكد من سالمة األسس االقتصادية  
 شرطين هما: 

 تنفيذه صافي عائد ربح اجتماعي واقتصادي مناسب. : أن يتحقق للمشروع عند األول

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

ومع ذلك، إذا كانت هناك بعض المخاوف بشأن جوانب معينة من الجدوى،  
تكون هذه فرصة إلعادة تقييم   تماًما، ربما فهذا ال يعني أنه يجب عليك إلغاء المشروع  

 نهجك أو ميزانيتك أو لعبتك النهائية لتناسب مؤسستك بشكل أفضل. 

نصيحة احترافية: حتى إذا كان قرار المضي قدًما في المشروع يعود إلى طرف آخر،  
 مثل صاحب مصلحة، فلن يضر إضافة أفكارك الخاصة بشأن هذه المسألة. 

ألساسية القصيرة من بحثك لتلخيص الحالة الموجزة  تأكد من استخدام النتائج ا       
 في نهاية الدراسة. 

 الخطوة األخيرة قبل االنتقال إلى مرحلة التنفيذ: 
بمجرد تقديمك ألصحاب المصلحة والحصول على الضوء األخضر، هذا كل 

 على استعداد لبدء مرحلة تنفيذ مشروعك.  األمر؛ فأنتما في  

بدراسة    (195-194،  2015)المغلوث  وحدد   للقيام  اإلجرائية  الخطوات 
  جدوى برنامج أو مشروع اجتماعي في الخطوات التالية: 

تحديد التكاليف الثابتة للمشروع: وهي ما يعرف بإجمالي النفقات الدورية المستمرة  •
كالمنافع والمكافآت    للمشروع،  األجور  الهاتف...(  الماء،  الكهرباء،  )استهالك  العامة 

 إلى آخره. 

من   • المناسب  العدد  أي  المشروع:  من  المستفيدين  لعدد  األمثل  الحجم  تحديد 
 المستفيدين من خدمات المشروع في أول سنة من تنفيذه.

من  • واحد  مستفيد  يتكلفه  ما  متوسط  وهي  للمشروع:  الحدية  التكاليف  معرفه 
 لمشروع في سنة مالية. ا

اجتماعية   • مزايا  من  يتحقق  ما  قيمة  متوسط  وهو  للمشروع:  الحدي  العائد  معرفة 
 واقتصادية لمستفيد واحد في سنة مالية. 
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دراسة التكاليف المتغيرة للمشروع: ويقصد بها حاصل ضرب العدد المناسب من   •
التكلفة   من  والتكاليفالمستفيدين  التي    الحّدية،  هي  حجم  المتغيرة  مع  تتغير  سوف 

أو   كتكاليفالبرنامج  وخدمات    المشروع؛  والبريد  تعتبر   الحراسة،الصيانة  كلها  فهذه 
 أمثلة للتكاليف التي سوف تتغير كلما نما البرنامج للحجم الذي يطمح إليه. 

حساب التكاليف الكلية للمشروع: وهي حاصل جمع التكاليف الثابتة مضاًفا إليها  •
 التكاليف المتغيرة.

من   • المناسب  العدد  ضرب  حاصل  ويساوي  للمشروع:  الكلي  العائد  حساب 
 المستفيدين في العائد الحدي.

العائد   • ويساوي  للمشروع:  واالقتصادي  االجتماعي  العائد  صافي  لكل،  استخراج 
 منه التكاليف الكلية. مطروًحا 

العائد  • إجمالي  عندها  يتساوى  التي  النقطة  وهي  للمشروع:  التعادل  نقطة    تحديد 
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 نهجك أو ميزانيتك أو لعبتك النهائية لتناسب مؤسستك بشكل أفضل. 

نصيحة احترافية: حتى إذا كان قرار المضي قدًما في المشروع يعود إلى طرف آخر،  
 مثل صاحب مصلحة، فلن يضر إضافة أفكارك الخاصة بشأن هذه المسألة. 

ألساسية القصيرة من بحثك لتلخيص الحالة الموجزة  تأكد من استخدام النتائج ا       
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كالمنافع والمكافآت    للمشروع،  األجور  الهاتف...(  الماء،  الكهرباء،  )استهالك  العامة 

 إلى آخره. 

من   • المناسب  العدد  أي  المشروع:  من  المستفيدين  لعدد  األمثل  الحجم  تحديد 
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 شرطين هما: 

 تنفيذه صافي عائد ربح اجتماعي واقتصادي مناسب. : أن يتحقق للمشروع عند األول

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

ومع ذلك، إذا كانت هناك بعض المخاوف بشأن جوانب معينة من الجدوى،  
تكون هذه فرصة إلعادة تقييم   تماًما، ربما فهذا ال يعني أنه يجب عليك إلغاء المشروع  

 نهجك أو ميزانيتك أو لعبتك النهائية لتناسب مؤسستك بشكل أفضل. 

نصيحة احترافية: حتى إذا كان قرار المضي قدًما في المشروع يعود إلى طرف آخر،  
 مثل صاحب مصلحة، فلن يضر إضافة أفكارك الخاصة بشأن هذه المسألة. 

ألساسية القصيرة من بحثك لتلخيص الحالة الموجزة  تأكد من استخدام النتائج ا       
 في نهاية الدراسة. 

 الخطوة األخيرة قبل االنتقال إلى مرحلة التنفيذ: 
بمجرد تقديمك ألصحاب المصلحة والحصول على الضوء األخضر، هذا كل 

 على استعداد لبدء مرحلة تنفيذ مشروعك.  األمر؛ فأنتما في  

بدراسة    (195-194،  2015)المغلوث  وحدد   للقيام  اإلجرائية  الخطوات 
  جدوى برنامج أو مشروع اجتماعي في الخطوات التالية: 

تحديد التكاليف الثابتة للمشروع: وهي ما يعرف بإجمالي النفقات الدورية المستمرة  •
كالمنافع والمكافآت    للمشروع،  األجور  الهاتف...(  الماء،  الكهرباء،  )استهالك  العامة 

 إلى آخره. 

من   • المناسب  العدد  أي  المشروع:  من  المستفيدين  لعدد  األمثل  الحجم  تحديد 
 المستفيدين من خدمات المشروع في أول سنة من تنفيذه.

من  • واحد  مستفيد  يتكلفه  ما  متوسط  وهي  للمشروع:  الحدية  التكاليف  معرفه 
 لمشروع في سنة مالية. ا

اجتماعية   • مزايا  من  يتحقق  ما  قيمة  متوسط  وهو  للمشروع:  الحدي  العائد  معرفة 
 واقتصادية لمستفيد واحد في سنة مالية. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الطاقة االستيعابية للسوق في الماضي وتوقعات المستقبل.  -
 الطاقة اإلنتاجية للمشروع من المنتجات المختلفة.  -
 المبيعات المتوقعة للمشروع في األسواق المختلفة واألسعار المتوقعة.  -
 اإلنتاج(. برامج اإلنتاج )مراحل  -
 استراتيجيات التسويق التي سوف يتبعها المشروع.  -

 مدخالت المشروع من المواد: •
 احتياجات المشروع من المواد األولية ومدى توفرها ومصادر الحصول عليها.  -
الحصول   - ومصادر  توفرها  ومدى  المساعدة  المواد  من  المشروع  احتياجات 

 عليها. 
 الصيانة والقطع المختلفة وأدوات النظافة.احتياجات المشروع من مواد  -
 . "، وغيرها والكهرباء المياهاحتياجات المشروع من المنافع " -

 الموارد البشرية: •
 حجم خصائص العمالة الفنية.  -
 حجم وخصائص الطاقم اإلداري.  -
 األجور والمرتبات المقدرة.  -

 هندسة وتكنولوجيا المشروع: •
 خصائص التكنولوجيا المختارة. -
 المعدات المختارة "مفرداتها ومصادر الحصول عليها". خصائص  -
 األعمال اإلنشائية.  -

 موطن المشروع وموقعه: •
 موطن المشروع:  •

 خصائص الموطن المالئم للمشروع.  -
خصائص الموطن المختار للمشروع من الناحية البيئية واالقتصادية والمرافق   -

 وغيرها.

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أن يكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قيمة نقطة التعادل المحسوبة. ثانياا
 

 تقرير دراسة الجدوى: 
دراسات   مراحل  من  األخيرة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  حيث يعد    الجدوى، 

المشروع   كون  حالة  وفي  الجدوى،  دراسات  به  فيتعيننختم  التقرير   كبيًرا،  يحتوي  أن 
 النهائي على العناصر األساسية التالية: 

 خلفية عن المشروع وتاريخه: •
دراسات   تغيير  إعداد  عند  أنه  إلى  اإلشارة  الضروري  من  فإنه لعل    الجدوى، 

ا األسماء  من  إسميين  على  التقرير  هذا  ينطوي  أن  المقترح يجب  واالسم  لمقترحة، 
المجموعات   أسماء  مع  متشابه  يكون  أن  يجب  ال  كما للمشروع  يتضمن:   األخرى، 

عن  بيانات  والجنسية،  الميالد  تاريخ  الشخصية،  البيانات  والعنوان،  النوع  بيانات 
أصحاب   يمتلكها  التي  السابقة  والخبرات  وجدوا،  إن  المشروع  في  المشروع،  الشركاء 

 العناصر التالية:  عليها، وتشملالمؤهالت التي حصلوا  وكذلك
 أسماء المؤسسين ومساهماتهم المالية في المشروع.  -
 أهداف المشروع. -
 وجهة السوق )محليه، خارجية، كليهما(.  -
 البيئة االقتصادية المحيطة ومدى مالءمتها للمشروع.  -
 تاريخ تطور المشروع من حيث التأسيس، اإلنشاء، واإلنتاج.  -

 السوق وطاقة المشروع سنوياا: طاقة  •
مع   المتوافق  اإلنتاج  حجم  تحديد  على  وذلكوتتوقف  العمر    الطلب،  عبر 

الطاقة اإلنتاجية التي سيعمل على    المشروع، نسبحجم    للمشروع، وتحديداالقتصادي  
الطاقة اإلنتاجية السنوية للمشروع عند   النمطية، هيأسها مع تحديد الطاقة اإلنتاجية  

 العناصر التالية:  العادية، وتشمل كامل لوسائل اإلنتاج المتاحة في الظروف  التشغيل ال
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 الطاقة االستيعابية للسوق في الماضي وتوقعات المستقبل.  -
 الطاقة اإلنتاجية للمشروع من المنتجات المختلفة.  -
 المبيعات المتوقعة للمشروع في األسواق المختلفة واألسعار المتوقعة.  -
 اإلنتاج(. برامج اإلنتاج )مراحل  -
 استراتيجيات التسويق التي سوف يتبعها المشروع.  -

 مدخالت المشروع من المواد: •
 احتياجات المشروع من المواد األولية ومدى توفرها ومصادر الحصول عليها.  -
الحصول   - ومصادر  توفرها  ومدى  المساعدة  المواد  من  المشروع  احتياجات 

 عليها. 
 الصيانة والقطع المختلفة وأدوات النظافة.احتياجات المشروع من مواد  -
 . "، وغيرها والكهرباء المياهاحتياجات المشروع من المنافع " -

 الموارد البشرية: •
 حجم خصائص العمالة الفنية.  -
 حجم وخصائص الطاقم اإلداري.  -
 األجور والمرتبات المقدرة.  -

 هندسة وتكنولوجيا المشروع: •
 خصائص التكنولوجيا المختارة. -
 المعدات المختارة "مفرداتها ومصادر الحصول عليها". خصائص  -
 األعمال اإلنشائية.  -

 موطن المشروع وموقعه: •
 موطن المشروع:  •

 خصائص الموطن المالئم للمشروع.  -
خصائص الموطن المختار للمشروع من الناحية البيئية واالقتصادية والمرافق   -

 وغيرها.

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أن يكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قيمة نقطة التعادل المحسوبة. ثانياا
 

 تقرير دراسة الجدوى: 
دراسات   مراحل  من  األخيرة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  حيث يعد    الجدوى، 

المشروع   كون  حالة  وفي  الجدوى،  دراسات  به  فيتعيننختم  التقرير   كبيًرا،  يحتوي  أن 
 النهائي على العناصر األساسية التالية: 

 خلفية عن المشروع وتاريخه: •
دراسات   تغيير  إعداد  عند  أنه  إلى  اإلشارة  الضروري  من  فإنه لعل    الجدوى، 

ا األسماء  من  إسميين  على  التقرير  هذا  ينطوي  أن  المقترح يجب  واالسم  لمقترحة، 
المجموعات   أسماء  مع  متشابه  يكون  أن  يجب  ال  كما للمشروع  يتضمن:   األخرى، 

عن  بيانات  والجنسية،  الميالد  تاريخ  الشخصية،  البيانات  والعنوان،  النوع  بيانات 
أصحاب   يمتلكها  التي  السابقة  والخبرات  وجدوا،  إن  المشروع  في  المشروع،  الشركاء 

 العناصر التالية:  عليها، وتشملالمؤهالت التي حصلوا  وكذلك
 أسماء المؤسسين ومساهماتهم المالية في المشروع.  -
 أهداف المشروع. -
 وجهة السوق )محليه، خارجية، كليهما(.  -
 البيئة االقتصادية المحيطة ومدى مالءمتها للمشروع.  -
 تاريخ تطور المشروع من حيث التأسيس، اإلنشاء، واإلنتاج.  -

 السوق وطاقة المشروع سنوياا: طاقة  •
مع   المتوافق  اإلنتاج  حجم  تحديد  على  وذلكوتتوقف  العمر    الطلب،  عبر 

الطاقة اإلنتاجية التي سيعمل على    المشروع، نسبحجم    للمشروع، وتحديداالقتصادي  
الطاقة اإلنتاجية السنوية للمشروع عند   النمطية، هيأسها مع تحديد الطاقة اإلنتاجية  

 العناصر التالية:  العادية، وتشمل كامل لوسائل اإلنتاج المتاحة في الظروف  التشغيل ال
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 الطاقة االستيعابية للسوق في الماضي وتوقعات المستقبل.  -
 الطاقة اإلنتاجية للمشروع من المنتجات المختلفة.  -
 المبيعات المتوقعة للمشروع في األسواق المختلفة واألسعار المتوقعة.  -
 اإلنتاج(. برامج اإلنتاج )مراحل  -
 استراتيجيات التسويق التي سوف يتبعها المشروع.  -

 مدخالت المشروع من المواد: •
 احتياجات المشروع من المواد األولية ومدى توفرها ومصادر الحصول عليها.  -
الحصول   - ومصادر  توفرها  ومدى  المساعدة  المواد  من  المشروع  احتياجات 

 عليها. 
 الصيانة والقطع المختلفة وأدوات النظافة.احتياجات المشروع من مواد  -
 . "، وغيرها والكهرباء المياهاحتياجات المشروع من المنافع " -

 الموارد البشرية: •
 حجم خصائص العمالة الفنية.  -
 حجم وخصائص الطاقم اإلداري.  -
 األجور والمرتبات المقدرة.  -

 هندسة وتكنولوجيا المشروع: •
 خصائص التكنولوجيا المختارة. -
 المعدات المختارة "مفرداتها ومصادر الحصول عليها". خصائص  -
 األعمال اإلنشائية.  -

 موطن المشروع وموقعه: •
 موطن المشروع:  •

 خصائص الموطن المالئم للمشروع.  -
خصائص الموطن المختار للمشروع من الناحية البيئية واالقتصادية والمرافق   -

 وغيرها.

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أن يكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قيمة نقطة التعادل المحسوبة. ثانياا
 

 تقرير دراسة الجدوى: 
دراسات   مراحل  من  األخيرة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  حيث يعد    الجدوى، 

المشروع   كون  حالة  وفي  الجدوى،  دراسات  به  فيتعيننختم  التقرير   كبيًرا،  يحتوي  أن 
 النهائي على العناصر األساسية التالية: 

 خلفية عن المشروع وتاريخه: •
دراسات   تغيير  إعداد  عند  أنه  إلى  اإلشارة  الضروري  من  فإنه لعل    الجدوى، 

ا األسماء  من  إسميين  على  التقرير  هذا  ينطوي  أن  المقترح يجب  واالسم  لمقترحة، 
المجموعات   أسماء  مع  متشابه  يكون  أن  يجب  ال  كما للمشروع  يتضمن:   األخرى، 

عن  بيانات  والجنسية،  الميالد  تاريخ  الشخصية،  البيانات  والعنوان،  النوع  بيانات 
أصحاب   يمتلكها  التي  السابقة  والخبرات  وجدوا،  إن  المشروع  في  المشروع،  الشركاء 

 العناصر التالية:  عليها، وتشملالمؤهالت التي حصلوا  وكذلك
 أسماء المؤسسين ومساهماتهم المالية في المشروع.  -
 أهداف المشروع. -
 وجهة السوق )محليه، خارجية، كليهما(.  -
 البيئة االقتصادية المحيطة ومدى مالءمتها للمشروع.  -
 تاريخ تطور المشروع من حيث التأسيس، اإلنشاء، واإلنتاج.  -

 السوق وطاقة المشروع سنوياا: طاقة  •
مع   المتوافق  اإلنتاج  حجم  تحديد  على  وذلكوتتوقف  العمر    الطلب،  عبر 

الطاقة اإلنتاجية التي سيعمل على    المشروع، نسبحجم    للمشروع، وتحديداالقتصادي  
الطاقة اإلنتاجية السنوية للمشروع عند   النمطية، هيأسها مع تحديد الطاقة اإلنتاجية  

 العناصر التالية:  العادية، وتشمل كامل لوسائل اإلنتاج المتاحة في الظروف  التشغيل ال
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 احتياجات المشروع من المواد األولية ومدى توفرها ومصادر الحصول عليها.  -
الحصول   - ومصادر  توفرها  ومدى  المساعدة  المواد  من  المشروع  احتياجات 

 عليها. 
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 . "، وغيرها والكهرباء المياهاحتياجات المشروع من المنافع " -
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 حجم خصائص العمالة الفنية.  -
 حجم وخصائص الطاقم اإلداري.  -
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 هندسة وتكنولوجيا المشروع: •
 خصائص التكنولوجيا المختارة. -
 المعدات المختارة "مفرداتها ومصادر الحصول عليها". خصائص  -
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 خصائص الموطن المالئم للمشروع.  -
خصائص الموطن المختار للمشروع من الناحية البيئية واالقتصادية والمرافق   -
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______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أن يكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قيمة نقطة التعادل المحسوبة. ثانياا
 

 تقرير دراسة الجدوى: 
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 العناصر التالية:  العادية، وتشمل كامل لوسائل اإلنتاج المتاحة في الظروف  التشغيل ال
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الطاقة االستيعابية للسوق في الماضي وتوقعات المستقبل.  -
 الطاقة اإلنتاجية للمشروع من المنتجات المختلفة.  -
 المبيعات المتوقعة للمشروع في األسواق المختلفة واألسعار المتوقعة.  -
 اإلنتاج(. برامج اإلنتاج )مراحل  -
 استراتيجيات التسويق التي سوف يتبعها المشروع.  -

 مدخالت المشروع من المواد: •
 احتياجات المشروع من المواد األولية ومدى توفرها ومصادر الحصول عليها.  -
الحصول   - ومصادر  توفرها  ومدى  المساعدة  المواد  من  المشروع  احتياجات 

 عليها. 
 الصيانة والقطع المختلفة وأدوات النظافة.احتياجات المشروع من مواد  -
 . "، وغيرها والكهرباء المياهاحتياجات المشروع من المنافع " -

 الموارد البشرية: •
 حجم خصائص العمالة الفنية.  -
 حجم وخصائص الطاقم اإلداري.  -
 األجور والمرتبات المقدرة.  -

 هندسة وتكنولوجيا المشروع: •
 خصائص التكنولوجيا المختارة. -
 المعدات المختارة "مفرداتها ومصادر الحصول عليها". خصائص  -
 األعمال اإلنشائية.  -

 موطن المشروع وموقعه: •
 موطن المشروع:  •

 خصائص الموطن المالئم للمشروع.  -
خصائص الموطن المختار للمشروع من الناحية البيئية واالقتصادية والمرافق   -

 وغيرها.

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أن يكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قيمة نقطة التعادل المحسوبة. ثانياا
 

 تقرير دراسة الجدوى: 
دراسات   مراحل  من  األخيرة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  حيث يعد    الجدوى، 

المشروع   كون  حالة  وفي  الجدوى،  دراسات  به  فيتعيننختم  التقرير   كبيًرا،  يحتوي  أن 
 النهائي على العناصر األساسية التالية: 

 خلفية عن المشروع وتاريخه: •
دراسات   تغيير  إعداد  عند  أنه  إلى  اإلشارة  الضروري  من  فإنه لعل    الجدوى، 

ا األسماء  من  إسميين  على  التقرير  هذا  ينطوي  أن  المقترح يجب  واالسم  لمقترحة، 
المجموعات   أسماء  مع  متشابه  يكون  أن  يجب  ال  كما للمشروع  يتضمن:   األخرى، 

عن  بيانات  والجنسية،  الميالد  تاريخ  الشخصية،  البيانات  والعنوان،  النوع  بيانات 
أصحاب   يمتلكها  التي  السابقة  والخبرات  وجدوا،  إن  المشروع  في  المشروع،  الشركاء 

 العناصر التالية:  عليها، وتشملالمؤهالت التي حصلوا  وكذلك
 أسماء المؤسسين ومساهماتهم المالية في المشروع.  -
 أهداف المشروع. -
 وجهة السوق )محليه، خارجية، كليهما(.  -
 البيئة االقتصادية المحيطة ومدى مالءمتها للمشروع.  -
 تاريخ تطور المشروع من حيث التأسيس، اإلنشاء، واإلنتاج.  -

 السوق وطاقة المشروع سنوياا: طاقة  •
مع   المتوافق  اإلنتاج  حجم  تحديد  على  وذلكوتتوقف  العمر    الطلب،  عبر 

الطاقة اإلنتاجية التي سيعمل على    المشروع، نسبحجم    للمشروع، وتحديداالقتصادي  
الطاقة اإلنتاجية السنوية للمشروع عند   النمطية، هيأسها مع تحديد الطاقة اإلنتاجية  

 العناصر التالية:  العادية، وتشمل كامل لوسائل اإلنتاج المتاحة في الظروف  التشغيل ال
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 الطاقة االستيعابية للسوق في الماضي وتوقعات المستقبل.  -
 الطاقة اإلنتاجية للمشروع من المنتجات المختلفة.  -
 المبيعات المتوقعة للمشروع في األسواق المختلفة واألسعار المتوقعة.  -
 اإلنتاج(. برامج اإلنتاج )مراحل  -
 استراتيجيات التسويق التي سوف يتبعها المشروع.  -

 مدخالت المشروع من المواد: •
 احتياجات المشروع من المواد األولية ومدى توفرها ومصادر الحصول عليها.  -
الحصول   - ومصادر  توفرها  ومدى  المساعدة  المواد  من  المشروع  احتياجات 

 عليها. 
 الصيانة والقطع المختلفة وأدوات النظافة.احتياجات المشروع من مواد  -
 . "، وغيرها والكهرباء المياهاحتياجات المشروع من المنافع " -

 الموارد البشرية: •
 حجم خصائص العمالة الفنية.  -
 حجم وخصائص الطاقم اإلداري.  -
 األجور والمرتبات المقدرة.  -

 هندسة وتكنولوجيا المشروع: •
 خصائص التكنولوجيا المختارة. -
 المعدات المختارة "مفرداتها ومصادر الحصول عليها". خصائص  -
 األعمال اإلنشائية.  -

 موطن المشروع وموقعه: •
 موطن المشروع:  •

 خصائص الموطن المالئم للمشروع.  -
خصائص الموطن المختار للمشروع من الناحية البيئية واالقتصادية والمرافق   -

 وغيرها.

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 : أن يكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قيمة نقطة التعادل المحسوبة. ثانياا
 

 تقرير دراسة الجدوى: 
دراسات   مراحل  من  األخيرة  المرحلة  هو  النهائي  التقرير  حيث يعد    الجدوى، 

المشروع   كون  حالة  وفي  الجدوى،  دراسات  به  فيتعيننختم  التقرير   كبيًرا،  يحتوي  أن 
 النهائي على العناصر األساسية التالية: 

 خلفية عن المشروع وتاريخه: •
دراسات   تغيير  إعداد  عند  أنه  إلى  اإلشارة  الضروري  من  فإنه لعل    الجدوى، 

ا األسماء  من  إسميين  على  التقرير  هذا  ينطوي  أن  المقترح يجب  واالسم  لمقترحة، 
المجموعات   أسماء  مع  متشابه  يكون  أن  يجب  ال  كما للمشروع  يتضمن:   األخرى، 

عن  بيانات  والجنسية،  الميالد  تاريخ  الشخصية،  البيانات  والعنوان،  النوع  بيانات 
أصحاب   يمتلكها  التي  السابقة  والخبرات  وجدوا،  إن  المشروع  في  المشروع،  الشركاء 

 العناصر التالية:  عليها، وتشملالمؤهالت التي حصلوا  وكذلك
 أسماء المؤسسين ومساهماتهم المالية في المشروع.  -
 أهداف المشروع. -
 وجهة السوق )محليه، خارجية، كليهما(.  -
 البيئة االقتصادية المحيطة ومدى مالءمتها للمشروع.  -
 تاريخ تطور المشروع من حيث التأسيس، اإلنشاء، واإلنتاج.  -

 السوق وطاقة المشروع سنوياا: طاقة  •
مع   المتوافق  اإلنتاج  حجم  تحديد  على  وذلكوتتوقف  العمر    الطلب،  عبر 

الطاقة اإلنتاجية التي سيعمل على    المشروع، نسبحجم    للمشروع، وتحديداالقتصادي  
الطاقة اإلنتاجية السنوية للمشروع عند   النمطية، هيأسها مع تحديد الطاقة اإلنتاجية  

 العناصر التالية:  العادية، وتشمل كامل لوسائل اإلنتاج المتاحة في الظروف  التشغيل ال
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 نتائج التقويم المالي واالقتصادي واالجتماعي للمشروع:  •
الداخلي النقدية  التدفقات  تقدير  من وتشمل  مجموعة  تطبيق  نتائج  ،وتظهر  ة 

االقتصادي   التقييم  عن  تعبر  التي  التجارية  الربحية  معايير  توجد  ،حيث  المعايير 
للمشروع من وجهة نظر المستثمر الخاصة وتحليالت السياسة المرتبطة بذلك، وأيًضا  
االقتصاد   نظر  وجهة  من  تقييم  بعمل  تقوم  التي  االجتماعية  الربحية  معايير  هناك 

ومي لحصيلة نتائج الجدوى البيئية والصافي ألثر المشروع على البيئة من حيث ما  الق
في   البيئة  لحماية  معالجتها  يمكن  آثار ضارة  أو  البيئة  على  إيجابي  أثر  له  كان  إذا 
البيئة   السلبي على  التأثير  ذات  أو  الخطرة  المنتجات  تركيب معدات خاصة موضًحا 

 ،وتتضمن ما يلي: 
 ًقا للمعايير االستثمار المختلفة. نتائج التقويم وف -
 نتائج تحليل الحساسية للمشروع.  -
 نتائج التقييم االجتماعي للمشروع.  -

 الخالصة: •
 مزايا المشروع. -
 عيوب المشروع والمشاكل المحتملة.  -
 التوصيات المقترحة بشأن تنفيذ المشروع.  -

برايدجيس   في Bridges  (2019ويلخص  الجدوى  دراسة  تقرير  عناصر   )
 نموذج تقرير الجدوى الذي يتضمن تسعة أجزاء، على النحو التالي: 

 نموذج تقرير الجدوى 
 ملخص تنفيذي. •
 وصف المنتج / الخدمة.  •
 اعتبارات التكنولوجيا. •
 سوق المنتج / الخدمة.  •
 استراتيجية التسويق. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وصف اإلقليم الجغرافي في المدينة والمنطقة.  -
 
 ع المشروع: موق •

 خصائص الموقع المختار.  -
 تكاليف اإلعداد للموقع.  -
 توضيحه على خريطة مرفقة. -

 جدولة التنفيذ: •
 البرنامج الزمني لإلنشاء.  -
 البرنامج الزمني للتجريب والتشغيل.  -

 تمويل المشروع:  •
 هيكل التمويل المختار للمشروع.  -
 تكلفة المشروع. -
 مؤسسات التمويل.  -
 شروط التمويل. -
 المالية للمشروع. النسب  -

المشروع: • سنوات   تكاليف  عبر  للمشروع  االستثمارية  التكاليف  تحليل  يتضمن 
بالسنة   يعرف  فيما  مكونةإنشائه  األصول    الصفرية،  باإلضافةمن  رأس    الثابتة،  إلى 

وكذلكالمال   اإلهالك    العامل،  عناصر  متضمنة  السنوية  التشغيل  السنوية،  تكاليف 
 العناصر التالية:  وتضم
 عناصر تكاليف االستثمار للمشروع.  -
 عناصر تكاليف التشغيل للمشروع.  -
 الضرائب والتوزيعات المتوقعة.  -
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 نتائج التقويم المالي واالقتصادي واالجتماعي للمشروع:  •
الداخلي النقدية  التدفقات  تقدير  من وتشمل  مجموعة  تطبيق  نتائج  ،وتظهر  ة 

االقتصادي   التقييم  عن  تعبر  التي  التجارية  الربحية  معايير  توجد  ،حيث  المعايير 
للمشروع من وجهة نظر المستثمر الخاصة وتحليالت السياسة المرتبطة بذلك، وأيًضا  
االقتصاد   نظر  وجهة  من  تقييم  بعمل  تقوم  التي  االجتماعية  الربحية  معايير  هناك 

ومي لحصيلة نتائج الجدوى البيئية والصافي ألثر المشروع على البيئة من حيث ما  الق
في   البيئة  لحماية  معالجتها  يمكن  آثار ضارة  أو  البيئة  على  إيجابي  أثر  له  كان  إذا 
البيئة   السلبي على  التأثير  ذات  أو  الخطرة  المنتجات  تركيب معدات خاصة موضًحا 

 ،وتتضمن ما يلي: 
 ًقا للمعايير االستثمار المختلفة. نتائج التقويم وف -
 نتائج تحليل الحساسية للمشروع.  -
 نتائج التقييم االجتماعي للمشروع.  -

 الخالصة: •
 مزايا المشروع. -
 عيوب المشروع والمشاكل المحتملة.  -
 التوصيات المقترحة بشأن تنفيذ المشروع.  -

برايدجيس   في Bridges  (2019ويلخص  الجدوى  دراسة  تقرير  عناصر   )
 نموذج تقرير الجدوى الذي يتضمن تسعة أجزاء، على النحو التالي: 

 نموذج تقرير الجدوى 
 ملخص تنفيذي. •
 وصف المنتج / الخدمة.  •
 اعتبارات التكنولوجيا. •
 سوق المنتج / الخدمة.  •
 استراتيجية التسويق. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وصف اإلقليم الجغرافي في المدينة والمنطقة.  -
 
 ع المشروع: موق •

 خصائص الموقع المختار.  -
 تكاليف اإلعداد للموقع.  -
 توضيحه على خريطة مرفقة. -

 جدولة التنفيذ: •
 البرنامج الزمني لإلنشاء.  -
 البرنامج الزمني للتجريب والتشغيل.  -

 تمويل المشروع:  •
 هيكل التمويل المختار للمشروع.  -
 تكلفة المشروع. -
 مؤسسات التمويل.  -
 شروط التمويل. -
 المالية للمشروع. النسب  -

المشروع: • سنوات   تكاليف  عبر  للمشروع  االستثمارية  التكاليف  تحليل  يتضمن 
بالسنة   يعرف  فيما  مكونةإنشائه  األصول    الصفرية،  باإلضافةمن  رأس    الثابتة،  إلى 

وكذلكالمال   اإلهالك    العامل،  عناصر  متضمنة  السنوية  التشغيل  السنوية،  تكاليف 
 العناصر التالية:  وتضم
 عناصر تكاليف االستثمار للمشروع.  -
 عناصر تكاليف التشغيل للمشروع.  -
 الضرائب والتوزيعات المتوقعة.  -
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 نتائج التقويم المالي واالقتصادي واالجتماعي للمشروع:  •
الداخلي النقدية  التدفقات  تقدير  من وتشمل  مجموعة  تطبيق  نتائج  ،وتظهر  ة 

االقتصادي   التقييم  عن  تعبر  التي  التجارية  الربحية  معايير  توجد  ،حيث  المعايير 
للمشروع من وجهة نظر المستثمر الخاصة وتحليالت السياسة المرتبطة بذلك، وأيًضا  
االقتصاد   نظر  وجهة  من  تقييم  بعمل  تقوم  التي  االجتماعية  الربحية  معايير  هناك 

ومي لحصيلة نتائج الجدوى البيئية والصافي ألثر المشروع على البيئة من حيث ما  الق
في   البيئة  لحماية  معالجتها  يمكن  آثار ضارة  أو  البيئة  على  إيجابي  أثر  له  كان  إذا 
البيئة   السلبي على  التأثير  ذات  أو  الخطرة  المنتجات  تركيب معدات خاصة موضًحا 

 ،وتتضمن ما يلي: 
 ًقا للمعايير االستثمار المختلفة. نتائج التقويم وف -
 نتائج تحليل الحساسية للمشروع.  -
 نتائج التقييم االجتماعي للمشروع.  -

 الخالصة: •
 مزايا المشروع. -
 عيوب المشروع والمشاكل المحتملة.  -
 التوصيات المقترحة بشأن تنفيذ المشروع.  -

برايدجيس   في Bridges  (2019ويلخص  الجدوى  دراسة  تقرير  عناصر   )
 نموذج تقرير الجدوى الذي يتضمن تسعة أجزاء، على النحو التالي: 

 نموذج تقرير الجدوى 
 ملخص تنفيذي. •
 وصف المنتج / الخدمة.  •
 اعتبارات التكنولوجيا. •
 سوق المنتج / الخدمة.  •
 استراتيجية التسويق. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وصف اإلقليم الجغرافي في المدينة والمنطقة.  -
 
 ع المشروع: موق •

 خصائص الموقع المختار.  -
 تكاليف اإلعداد للموقع.  -
 توضيحه على خريطة مرفقة. -

 جدولة التنفيذ: •
 البرنامج الزمني لإلنشاء.  -
 البرنامج الزمني للتجريب والتشغيل.  -

 تمويل المشروع:  •
 هيكل التمويل المختار للمشروع.  -
 تكلفة المشروع. -
 مؤسسات التمويل.  -
 شروط التمويل. -
 المالية للمشروع. النسب  -

المشروع: • سنوات   تكاليف  عبر  للمشروع  االستثمارية  التكاليف  تحليل  يتضمن 
بالسنة   يعرف  فيما  مكونةإنشائه  األصول    الصفرية،  باإلضافةمن  رأس    الثابتة،  إلى 

وكذلكالمال   اإلهالك    العامل،  عناصر  متضمنة  السنوية  التشغيل  السنوية،  تكاليف 
 العناصر التالية:  وتضم
 عناصر تكاليف االستثمار للمشروع.  -
 عناصر تكاليف التشغيل للمشروع.  -
 الضرائب والتوزيعات المتوقعة.  -
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 نتائج التقويم المالي واالقتصادي واالجتماعي للمشروع:  •
الداخلي النقدية  التدفقات  تقدير  من وتشمل  مجموعة  تطبيق  نتائج  ،وتظهر  ة 

االقتصادي   التقييم  عن  تعبر  التي  التجارية  الربحية  معايير  توجد  ،حيث  المعايير 
للمشروع من وجهة نظر المستثمر الخاصة وتحليالت السياسة المرتبطة بذلك، وأيًضا  
االقتصاد   نظر  وجهة  من  تقييم  بعمل  تقوم  التي  االجتماعية  الربحية  معايير  هناك 

ومي لحصيلة نتائج الجدوى البيئية والصافي ألثر المشروع على البيئة من حيث ما  الق
في   البيئة  لحماية  معالجتها  يمكن  آثار ضارة  أو  البيئة  على  إيجابي  أثر  له  كان  إذا 
البيئة   السلبي على  التأثير  ذات  أو  الخطرة  المنتجات  تركيب معدات خاصة موضًحا 

 ،وتتضمن ما يلي: 
 ًقا للمعايير االستثمار المختلفة. نتائج التقويم وف -
 نتائج تحليل الحساسية للمشروع.  -
 نتائج التقييم االجتماعي للمشروع.  -

 الخالصة: •
 مزايا المشروع. -
 عيوب المشروع والمشاكل المحتملة.  -
 التوصيات المقترحة بشأن تنفيذ المشروع.  -

برايدجيس   في Bridges  (2019ويلخص  الجدوى  دراسة  تقرير  عناصر   )
 نموذج تقرير الجدوى الذي يتضمن تسعة أجزاء، على النحو التالي: 

 نموذج تقرير الجدوى 
 ملخص تنفيذي. •
 وصف المنتج / الخدمة.  •
 اعتبارات التكنولوجيا. •
 سوق المنتج / الخدمة.  •
 استراتيجية التسويق. •

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 وصف اإلقليم الجغرافي في المدينة والمنطقة.  -
 
 ع المشروع: موق •

 خصائص الموقع المختار.  -
 تكاليف اإلعداد للموقع.  -
 توضيحه على خريطة مرفقة. -

 جدولة التنفيذ: •
 البرنامج الزمني لإلنشاء.  -
 البرنامج الزمني للتجريب والتشغيل.  -

 تمويل المشروع:  •
 هيكل التمويل المختار للمشروع.  -
 تكلفة المشروع. -
 مؤسسات التمويل.  -
 شروط التمويل. -
 المالية للمشروع. النسب  -

المشروع: • سنوات   تكاليف  عبر  للمشروع  االستثمارية  التكاليف  تحليل  يتضمن 
بالسنة   يعرف  فيما  مكونةإنشائه  األصول    الصفرية،  باإلضافةمن  رأس    الثابتة،  إلى 

وكذلكالمال   اإلهالك    العامل،  عناصر  متضمنة  السنوية  التشغيل  السنوية،  تكاليف 
 العناصر التالية:  وتضم
 عناصر تكاليف االستثمار للمشروع.  -
 عناصر تكاليف التشغيل للمشروع.  -
 الضرائب والتوزيعات المتوقعة.  -
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 )أحد عشر مليون( ريال. 11000000=    1000000+    10000000

العائد الحدي   xصافي العائد الكلي للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
  =1000  x  20000    =20000000  يون(.)عشرون مل 

الكلي   • العائد   = للمشروع  واالقتصادي  االجتماعي  العائد  =   -صافي  الكلية  التكاليف 
 )تسعة ماليين( ريال. 9000000=   11000000  -  20000000

 -حساب نقطة التعادل للمشروع = العائد الحدي    1000000التكاليف الثابتة للمشروع =   •
 )عشرة آالف( ريال.  10000-20000التكلفة الحّدية 

 كتابه التقرير واتخاذ القرار المناسب. •

عندما تكون نتائج أكثر   سليمة؛ ألنه وهذا معناه أن األسس االقتصادية لهذا المشروع  
يمكن البدء فيه دون توقع حدوث أي    ناجًحا، وبالتاليذلك أن المشروع    صحيحة؛ فيعنيمن واحد  

 مشكالت في المستقبل بإذن هللا. 

 :ومع ذلك ينبغي مراعاة اآلتي

: ال يعني أن التقديرات لمستقبل المشروع الذي تمت دراسة جدواه هي تقديرات صحيحة مائة  أوالا 
 في المئة، ولكننا من خالل دراسة الجدوى المتعمقة نجتهد في تقليل احتماالت الخطأ.

: أال نندهش إذا اختلفت نتائج دراسة الجدوى لمشروع معين مع الجهات التي قامت بها هذه ثانياا
 لدراسة ألن هذا أمر عادي ووارد.ا

تقدير يمثل ظروف محتملة الحدوث في    تقديرات، كل: ينبغي أن نعد للمشروع الواحد عدة  ثالثاا
 المستقبل.

رابًعا: وأخيًرا ينبغي تحديد أثر التغير في بعض العوامل في المستقبل في حدوث تغيير في أجور  
،وبالتالي منافسين  ودخول  المشروع    العمالة  اقتصاديات  على  البيع  أسعار  في  انخفاض  حدوث 

 ،وبالتالي بيان مدى حساسية اقتصاديات للتغير في بعض العوامل األساسية المتعلقة بالمشروع.

، الرياض،  3(. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، ط2015: المغلوث، فهد حمد )المصدر
 .196-195ص ص  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 التنظيم / التوظيف.  •
 مخطط.  •
 التوقعات المالية. •
 النتائج والتوصيات.  •

هذا   تقسيم  والتسويق، يتم  التكنولوجيا،  من  فرعية  مجموعات  إلى  النهائي  البند 
 والتنظيمات والنتائج والتوصيات المالية. 

Source  :Bridges, J.(2019). How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-a-feasibility-
study. 

 

 مثال تطبيقي لحساب جدول مشروع كمياا:

لمشروع   جدوى  دراسة  إجراء  هو  المطلوب  أن  المعاقين  لنفرض  لتدريب  مركز  إنشاء 
تنوي   التي  االستثمارية  الخيرية  المشروعات  كأحد  الخيرية  الجمعيات  بإحدى  اإلعاقة  متوسطي 

 الجمعية القيام بها للسنة المالية الجديدة. 

المشروع  عن  التالية  المعطيات  توافر  نفترض  فإننا  الجدوى،  دراسة  إجراء  في  وللبدء 
للبدء   أساسية  وبذل كنقاط  تطبيق   كفيه،  مالحظة  )مع  كالتالي:  الجدوى  دراسة  تطبيق  يكون 

 الخطوات األساسية للقيام بدراسة برنامج أو مشروع اجتماعي(:

 )مليون( ريال.  1000،000التكاليف الثابتة للمشروع في سنة مالية =   •

 )ألف( متدرب.  1000الحجم األمثل )العدد المناسب من المتدربين( =  •

 )عشرة آالف( ريال.  10000لمتدرب واحد في سنة مالية = التكلفة الحّدية  •

 )عشرون آالف( ريال.  20000العائد الحدي للمتدرب واحد في سنة مالية =  •

التكلفة الحّدية   xالتكاليف المتغيرة للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
 )عشرة ماليين( ريال.  1000x10000    =10000000أي = 

المتغيرة =  • التكاليف  الثابتة +  التكاليف  للمشروع في سنة مالية =  الكلية  التكاليف  إجمالي 
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https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-a-feasibility-
study. 

 

 مثال تطبيقي لحساب جدول مشروع كمياا:

لمشروع   جدوى  دراسة  إجراء  هو  المطلوب  أن  المعاقين  لنفرض  لتدريب  مركز  إنشاء 
تنوي   التي  االستثمارية  الخيرية  المشروعات  كأحد  الخيرية  الجمعيات  بإحدى  اإلعاقة  متوسطي 

 الجمعية القيام بها للسنة المالية الجديدة. 

المشروع  عن  التالية  المعطيات  توافر  نفترض  فإننا  الجدوى،  دراسة  إجراء  في  وللبدء 
للبدء   أساسية  وبذل كنقاط  تطبيق   كفيه،  مالحظة  )مع  كالتالي:  الجدوى  دراسة  تطبيق  يكون 

 الخطوات األساسية للقيام بدراسة برنامج أو مشروع اجتماعي(:

 )مليون( ريال.  1000،000التكاليف الثابتة للمشروع في سنة مالية =   •

 )ألف( متدرب.  1000الحجم األمثل )العدد المناسب من المتدربين( =  •

 )عشرة آالف( ريال.  10000لمتدرب واحد في سنة مالية = التكلفة الحّدية  •

 )عشرون آالف( ريال.  20000العائد الحدي للمتدرب واحد في سنة مالية =  •

التكلفة الحّدية   xالتكاليف المتغيرة للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
 )عشرة ماليين( ريال.  1000x10000    =10000000أي = 

المتغيرة =  • التكاليف  الثابتة +  التكاليف  للمشروع في سنة مالية =  الكلية  التكاليف  إجمالي 

139

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 )أحد عشر مليون( ريال. 11000000=    1000000+    10000000

العائد الحدي   xصافي العائد الكلي للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
  =1000  x  20000    =20000000  يون(.)عشرون مل 

الكلي   • العائد   = للمشروع  واالقتصادي  االجتماعي  العائد  =   -صافي  الكلية  التكاليف 
 )تسعة ماليين( ريال. 9000000=   11000000  -  20000000

 -حساب نقطة التعادل للمشروع = العائد الحدي    1000000التكاليف الثابتة للمشروع =   •
 )عشرة آالف( ريال.  10000-20000التكلفة الحّدية 

 كتابه التقرير واتخاذ القرار المناسب. •

عندما تكون نتائج أكثر   سليمة؛ ألنه وهذا معناه أن األسس االقتصادية لهذا المشروع  
يمكن البدء فيه دون توقع حدوث أي    ناجًحا، وبالتاليذلك أن المشروع    صحيحة؛ فيعنيمن واحد  

 مشكالت في المستقبل بإذن هللا. 

 :ومع ذلك ينبغي مراعاة اآلتي

: ال يعني أن التقديرات لمستقبل المشروع الذي تمت دراسة جدواه هي تقديرات صحيحة مائة  أوالا 
 في المئة، ولكننا من خالل دراسة الجدوى المتعمقة نجتهد في تقليل احتماالت الخطأ.

: أال نندهش إذا اختلفت نتائج دراسة الجدوى لمشروع معين مع الجهات التي قامت بها هذه ثانياا
 لدراسة ألن هذا أمر عادي ووارد.ا

تقدير يمثل ظروف محتملة الحدوث في    تقديرات، كل: ينبغي أن نعد للمشروع الواحد عدة  ثالثاا
 المستقبل.

رابًعا: وأخيًرا ينبغي تحديد أثر التغير في بعض العوامل في المستقبل في حدوث تغيير في أجور  
،وبالتالي منافسين  ودخول  المشروع    العمالة  اقتصاديات  على  البيع  أسعار  في  انخفاض  حدوث 

 ،وبالتالي بيان مدى حساسية اقتصاديات للتغير في بعض العوامل األساسية المتعلقة بالمشروع.

، الرياض،  3(. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، ط2015: المغلوث، فهد حمد )المصدر
 .196-195ص ص  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 التنظيم / التوظيف.  •
 مخطط.  •
 التوقعات المالية. •
 النتائج والتوصيات.  •

هذا   تقسيم  والتسويق، يتم  التكنولوجيا،  من  فرعية  مجموعات  إلى  النهائي  البند 
 والتنظيمات والنتائج والتوصيات المالية. 

Source  :Bridges, J.(2019). How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-a-feasibility-
study. 

 

 مثال تطبيقي لحساب جدول مشروع كمياا:

لمشروع   جدوى  دراسة  إجراء  هو  المطلوب  أن  المعاقين  لنفرض  لتدريب  مركز  إنشاء 
تنوي   التي  االستثمارية  الخيرية  المشروعات  كأحد  الخيرية  الجمعيات  بإحدى  اإلعاقة  متوسطي 

 الجمعية القيام بها للسنة المالية الجديدة. 

المشروع  عن  التالية  المعطيات  توافر  نفترض  فإننا  الجدوى،  دراسة  إجراء  في  وللبدء 
للبدء   أساسية  وبذل كنقاط  تطبيق   كفيه،  مالحظة  )مع  كالتالي:  الجدوى  دراسة  تطبيق  يكون 

 الخطوات األساسية للقيام بدراسة برنامج أو مشروع اجتماعي(:

 )مليون( ريال.  1000،000التكاليف الثابتة للمشروع في سنة مالية =   •

 )ألف( متدرب.  1000الحجم األمثل )العدد المناسب من المتدربين( =  •

 )عشرة آالف( ريال.  10000لمتدرب واحد في سنة مالية = التكلفة الحّدية  •

 )عشرون آالف( ريال.  20000العائد الحدي للمتدرب واحد في سنة مالية =  •

التكلفة الحّدية   xالتكاليف المتغيرة للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
 )عشرة ماليين( ريال.  1000x10000    =10000000أي = 

المتغيرة =  • التكاليف  الثابتة +  التكاليف  للمشروع في سنة مالية =  الكلية  التكاليف  إجمالي 

139

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 )أحد عشر مليون( ريال. 11000000=    1000000+    10000000

العائد الحدي   xصافي العائد الكلي للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
  =1000  x  20000    =20000000  يون(.)عشرون مل 

الكلي   • العائد   = للمشروع  واالقتصادي  االجتماعي  العائد  =   -صافي  الكلية  التكاليف 
 )تسعة ماليين( ريال. 9000000=   11000000  -  20000000

 -حساب نقطة التعادل للمشروع = العائد الحدي    1000000التكاليف الثابتة للمشروع =   •
 )عشرة آالف( ريال.  10000-20000التكلفة الحّدية 

 كتابه التقرير واتخاذ القرار المناسب. •

عندما تكون نتائج أكثر   سليمة؛ ألنه وهذا معناه أن األسس االقتصادية لهذا المشروع  
يمكن البدء فيه دون توقع حدوث أي    ناجًحا، وبالتاليذلك أن المشروع    صحيحة؛ فيعنيمن واحد  

 مشكالت في المستقبل بإذن هللا. 

 :ومع ذلك ينبغي مراعاة اآلتي

: ال يعني أن التقديرات لمستقبل المشروع الذي تمت دراسة جدواه هي تقديرات صحيحة مائة  أوالا 
 في المئة، ولكننا من خالل دراسة الجدوى المتعمقة نجتهد في تقليل احتماالت الخطأ.

: أال نندهش إذا اختلفت نتائج دراسة الجدوى لمشروع معين مع الجهات التي قامت بها هذه ثانياا
 لدراسة ألن هذا أمر عادي ووارد.ا

تقدير يمثل ظروف محتملة الحدوث في    تقديرات، كل: ينبغي أن نعد للمشروع الواحد عدة  ثالثاا
 المستقبل.

رابًعا: وأخيًرا ينبغي تحديد أثر التغير في بعض العوامل في المستقبل في حدوث تغيير في أجور  
،وبالتالي منافسين  ودخول  المشروع    العمالة  اقتصاديات  على  البيع  أسعار  في  انخفاض  حدوث 

 ،وبالتالي بيان مدى حساسية اقتصاديات للتغير في بعض العوامل األساسية المتعلقة بالمشروع.

، الرياض،  3(. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، ط2015: المغلوث، فهد حمد )المصدر
 .196-195ص ص  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 التنظيم / التوظيف.  •
 مخطط.  •
 التوقعات المالية. •
 النتائج والتوصيات.  •

هذا   تقسيم  والتسويق، يتم  التكنولوجيا،  من  فرعية  مجموعات  إلى  النهائي  البند 
 والتنظيمات والنتائج والتوصيات المالية. 

Source  :Bridges, J.(2019). How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-a-feasibility-
study. 

 

 مثال تطبيقي لحساب جدول مشروع كمياا:

لمشروع   جدوى  دراسة  إجراء  هو  المطلوب  أن  المعاقين  لنفرض  لتدريب  مركز  إنشاء 
تنوي   التي  االستثمارية  الخيرية  المشروعات  كأحد  الخيرية  الجمعيات  بإحدى  اإلعاقة  متوسطي 

 الجمعية القيام بها للسنة المالية الجديدة. 

المشروع  عن  التالية  المعطيات  توافر  نفترض  فإننا  الجدوى،  دراسة  إجراء  في  وللبدء 
للبدء   أساسية  وبذل كنقاط  تطبيق   كفيه،  مالحظة  )مع  كالتالي:  الجدوى  دراسة  تطبيق  يكون 

 الخطوات األساسية للقيام بدراسة برنامج أو مشروع اجتماعي(:

 )مليون( ريال.  1000،000التكاليف الثابتة للمشروع في سنة مالية =   •

 )ألف( متدرب.  1000الحجم األمثل )العدد المناسب من المتدربين( =  •

 )عشرة آالف( ريال.  10000لمتدرب واحد في سنة مالية = التكلفة الحّدية  •

 )عشرون آالف( ريال.  20000العائد الحدي للمتدرب واحد في سنة مالية =  •

التكلفة الحّدية   xالتكاليف المتغيرة للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
 )عشرة ماليين( ريال.  1000x10000    =10000000أي = 

المتغيرة =  • التكاليف  الثابتة +  التكاليف  للمشروع في سنة مالية =  الكلية  التكاليف  إجمالي 

139



 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 )أحد عشر مليون( ريال. 11000000=    1000000+    10000000

العائد الحدي   xصافي العائد الكلي للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
  =1000  x  20000    =20000000  يون(.)عشرون مل 

الكلي   • العائد   = للمشروع  واالقتصادي  االجتماعي  العائد  =   -صافي  الكلية  التكاليف 
 )تسعة ماليين( ريال. 9000000=   11000000  -  20000000

 -حساب نقطة التعادل للمشروع = العائد الحدي    1000000التكاليف الثابتة للمشروع =   •
 )عشرة آالف( ريال.  10000-20000التكلفة الحّدية 

 كتابه التقرير واتخاذ القرار المناسب. •

عندما تكون نتائج أكثر   سليمة؛ ألنه وهذا معناه أن األسس االقتصادية لهذا المشروع  
يمكن البدء فيه دون توقع حدوث أي    ناجًحا، وبالتاليذلك أن المشروع    صحيحة؛ فيعنيمن واحد  

 مشكالت في المستقبل بإذن هللا. 

 :ومع ذلك ينبغي مراعاة اآلتي

: ال يعني أن التقديرات لمستقبل المشروع الذي تمت دراسة جدواه هي تقديرات صحيحة مائة  أوالا 
 في المئة، ولكننا من خالل دراسة الجدوى المتعمقة نجتهد في تقليل احتماالت الخطأ.

: أال نندهش إذا اختلفت نتائج دراسة الجدوى لمشروع معين مع الجهات التي قامت بها هذه ثانياا
 لدراسة ألن هذا أمر عادي ووارد.ا

تقدير يمثل ظروف محتملة الحدوث في    تقديرات، كل: ينبغي أن نعد للمشروع الواحد عدة  ثالثاا
 المستقبل.

رابًعا: وأخيًرا ينبغي تحديد أثر التغير في بعض العوامل في المستقبل في حدوث تغيير في أجور  
،وبالتالي منافسين  ودخول  المشروع    العمالة  اقتصاديات  على  البيع  أسعار  في  انخفاض  حدوث 

 ،وبالتالي بيان مدى حساسية اقتصاديات للتغير في بعض العوامل األساسية المتعلقة بالمشروع.

، الرياض،  3(. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، ط2015: المغلوث، فهد حمد )المصدر
 .196-195ص ص  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 التنظيم / التوظيف.  •
 مخطط.  •
 التوقعات المالية. •
 النتائج والتوصيات.  •

هذا   تقسيم  والتسويق، يتم  التكنولوجيا،  من  فرعية  مجموعات  إلى  النهائي  البند 
 والتنظيمات والنتائج والتوصيات المالية. 

Source  :Bridges, J.(2019). How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-a-feasibility-
study. 

 

 مثال تطبيقي لحساب جدول مشروع كمياا:

لمشروع   جدوى  دراسة  إجراء  هو  المطلوب  أن  المعاقين  لنفرض  لتدريب  مركز  إنشاء 
تنوي   التي  االستثمارية  الخيرية  المشروعات  كأحد  الخيرية  الجمعيات  بإحدى  اإلعاقة  متوسطي 

 الجمعية القيام بها للسنة المالية الجديدة. 

المشروع  عن  التالية  المعطيات  توافر  نفترض  فإننا  الجدوى،  دراسة  إجراء  في  وللبدء 
للبدء   أساسية  وبذل كنقاط  تطبيق   كفيه،  مالحظة  )مع  كالتالي:  الجدوى  دراسة  تطبيق  يكون 

 الخطوات األساسية للقيام بدراسة برنامج أو مشروع اجتماعي(:

 )مليون( ريال.  1000،000التكاليف الثابتة للمشروع في سنة مالية =   •

 )ألف( متدرب.  1000الحجم األمثل )العدد المناسب من المتدربين( =  •

 )عشرة آالف( ريال.  10000لمتدرب واحد في سنة مالية = التكلفة الحّدية  •

 )عشرون آالف( ريال.  20000العائد الحدي للمتدرب واحد في سنة مالية =  •

التكلفة الحّدية   xالتكاليف المتغيرة للمشروع في سنة مالية = العدد المناسب من المستفيدين   •
 )عشرة ماليين( ريال.  1000x10000    =10000000أي = 

المتغيرة =  • التكاليف  الثابتة +  التكاليف  للمشروع في سنة مالية =  الكلية  التكاليف  إجمالي 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

  ضرورًيا لخلق استراتيجيات من شأنها التصدي لتحديات االستدامة   الربحية؛ أمًراغير  
 المالية وتحسين الخدمات غير الربحية في نهاية المطاف للمجتمعات األكثر احتياًجا.  

 ماهية االستدامة المالية للمشاريع االجتماعية: 
يشير   Financial Sustainabilityبشكل عام، فإن مفهوم االستدامة المالية  

( Bowman, 2011: 37إلى القدرة على الحفاظ على مشروع لمدة طويلة ،ويشير )
الربحية   المنظمات  بين  كبير  بشكل  يختلف  المالية  االستدامة  تعريف  أن  إلى 
والمنظمات غير الربحية، وأن المعيار الوحيد للتفريق بينهما يعود إلى ماهية الخدمات  

وال  الجانبين  من  كل  قبل  من  استخدام المقدمة  آلية  بمعرفة  بينها  الفصل  يتم  تي 
أنه   أي  ،دائم على المستفيدين  اإليرادات والدعم فيما إذا كان يصب في تحقيق عائد 

عائد ربح مادي يصب في مصلحة المنظمة ،وإن االختالفات التي تشوب المفهوم بين 
االختالل  الجانبين؛  كال  تجابه  أساسية  حاجة  أمام  تذوب  الربحية  وغير  الربحية 

 الوظيفي للعلمية التنظيمية في األداء. 

 ( يذكر  المنطلق  هذا  من  Hackler    &Saxton, 2007  487من  أنه   ):
المنظمات    لفهم  الضروري  بين  المالية  باالستدامة  المتعلقة  العوامل  في  االختالفات 

والمشاريع   الربحية،  وغير  االجتماعية الربحية  والمشاريع  وفهم    ؛االقتصادية  تحديد 
ماهية  على  التعرف  ضرورة  على  يؤكد  ما  ،وهذا  للمنظمة  األجل  طويلة  األهداف 

 االستدامة المالية لكل منظمة.  

المثال، للربح هو   فعلى سبيل  الهادفة  للمنظمات  النهائي  الهدف االستراتيجي 
الحصول على ربح وحصة سوقية، في حين أن النتائج المالية للمنظمات غير الربحية  
هي مجرد وسيلة إلنجاز المهمة االجتماعية للمنظمة ،وبالتالي، فإن قدرة أي منظمة 

مت وخدمات  برامج  توفير  )أي  مهمتها  متابعة  على  ربحية  الجودة(  غير  وعالية  سقة 
تكسب  ،وقد  عنه  التنازل  أو  فصله  يمكن  ال  ارتباًطا  ،يرتبطان  المالية  واستدامتها 
االعتمادات   أو  الخيرية  المساهمات  من  إيراداتها  معظم  الربحية  غير  المنظمات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

االجتماعية  اا خامس  المشاريع  في  االستدامة   :Sustainability in 
Social Projects (SSP): 

االستدامة هي رافد هام في خلق حالة من الديمومة للعمل واإلنتاج، فلطالما  
كانت االستدامة موضع االهتمام بشكل عام في القطاع االقتصادي وبشكل خاص في 

المنظمات غير الربحية والداعمين، إذ يمثل تحقيق  المشاريع االجتماعية وتحديًدا في  
أساسًيا  تحدًيا  االجتماعية  للبرامج  التنظيمية  والمهمة  المالية  االستدامة  بين  التوازن 
البرامج  ،أي  المنتجات  بين  التفاعل  تقييم  أن  ،إذ  الربحية  غير  المنظمات  لمعظم 

ل يسمح  األثر  ودراسة  الربحية  أساس  القائمة على  الربحية  االجتماعية  لمنظمات غير 
بتطوير استراتيجية تخطيط فعالة إلدارة التحديات المالية قصيرة األجل مع عدم التأثير  

 على أهداف المهام طويلة األجل من أجل المحافظة على عجلة العمل قائمة. 

التحدي   المنظمات    أيوهذا  معظم  ُتلزم  التي  الحمراء  الراية  ترفع  االستدامة 
بمعالج الربحية  تمويل غير  بيئة  في  المالية  الجدوى  إدارة  أواًل:  أوجه:  عدة  من  ته 

شراكات   إنشاء  مع  "المنافسة"  الربحية  غير  المنظمات  مع  التنافس  وثانًيا:  متطورة، 
تعاونية، وثالًثا: الشفافية التي تشّكل المكاشفة بل والمساءلة أمام الممولين والمؤيدين، 

 جتمع.ورابًعا: تدعيم مساهمة المباشرة في الم 

إنه تحٍد ملموس ومشاهد إذا علمنا أن البرامج االجتماعية تستهدف مجتمعات  
واستدامة  المؤلمة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  بعض  طائلة  تحت  تقع  مهمشة 
هذه البرامج يعتبر بر األمان الذي تنمو فيه القدرات الكامنة ويمكن فيه ذوي القدرات  

 االجتماعي. والرفاهخطط النماء  من لعب دور مهم وحقيقي في تدعيم

والسياقات   االقتصاد  بين  التفاعل  فهم  أن  على  التأكيد  إلى  يقودنا  ما  وهذا 
المنظمات   أو  االجتماعية  المشاريع  تواجه  التي  والتحديات  االستدامة  لماهية  الثقافية 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

  ضرورًيا لخلق استراتيجيات من شأنها التصدي لتحديات االستدامة   الربحية؛ أمًراغير  
 المالية وتحسين الخدمات غير الربحية في نهاية المطاف للمجتمعات األكثر احتياًجا.  

 ماهية االستدامة المالية للمشاريع االجتماعية: 
يشير   Financial Sustainabilityبشكل عام، فإن مفهوم االستدامة المالية  

( Bowman, 2011: 37إلى القدرة على الحفاظ على مشروع لمدة طويلة ،ويشير )
الربحية   المنظمات  بين  كبير  بشكل  يختلف  المالية  االستدامة  تعريف  أن  إلى 
والمنظمات غير الربحية، وأن المعيار الوحيد للتفريق بينهما يعود إلى ماهية الخدمات  

وال  الجانبين  من  كل  قبل  من  استخدام المقدمة  آلية  بمعرفة  بينها  الفصل  يتم  تي 
أنه   أي  ،دائم على المستفيدين  اإليرادات والدعم فيما إذا كان يصب في تحقيق عائد 

عائد ربح مادي يصب في مصلحة المنظمة ،وإن االختالفات التي تشوب المفهوم بين 
االختالل  الجانبين؛  كال  تجابه  أساسية  حاجة  أمام  تذوب  الربحية  وغير  الربحية 

 الوظيفي للعلمية التنظيمية في األداء. 

 ( يذكر  المنطلق  هذا  من  Hackler    &Saxton, 2007  487من  أنه   ):
المنظمات    لفهم  الضروري  بين  المالية  باالستدامة  المتعلقة  العوامل  في  االختالفات 

والمشاريع   الربحية،  وغير  االجتماعية الربحية  والمشاريع  وفهم    ؛االقتصادية  تحديد 
ماهية  على  التعرف  ضرورة  على  يؤكد  ما  ،وهذا  للمنظمة  األجل  طويلة  األهداف 

 االستدامة المالية لكل منظمة.  

المثال، للربح هو   فعلى سبيل  الهادفة  للمنظمات  النهائي  الهدف االستراتيجي 
الحصول على ربح وحصة سوقية، في حين أن النتائج المالية للمنظمات غير الربحية  
هي مجرد وسيلة إلنجاز المهمة االجتماعية للمنظمة ،وبالتالي، فإن قدرة أي منظمة 

مت وخدمات  برامج  توفير  )أي  مهمتها  متابعة  على  ربحية  الجودة(  غير  وعالية  سقة 
تكسب  ،وقد  عنه  التنازل  أو  فصله  يمكن  ال  ارتباًطا  ،يرتبطان  المالية  واستدامتها 
االعتمادات   أو  الخيرية  المساهمات  من  إيراداتها  معظم  الربحية  غير  المنظمات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

االجتماعية  اا خامس  المشاريع  في  االستدامة   :Sustainability in 
Social Projects (SSP): 

االستدامة هي رافد هام في خلق حالة من الديمومة للعمل واإلنتاج، فلطالما  
كانت االستدامة موضع االهتمام بشكل عام في القطاع االقتصادي وبشكل خاص في 

المنظمات غير الربحية والداعمين، إذ يمثل تحقيق  المشاريع االجتماعية وتحديًدا في  
أساسًيا  تحدًيا  االجتماعية  للبرامج  التنظيمية  والمهمة  المالية  االستدامة  بين  التوازن 
البرامج  ،أي  المنتجات  بين  التفاعل  تقييم  أن  ،إذ  الربحية  غير  المنظمات  لمعظم 

ل يسمح  األثر  ودراسة  الربحية  أساس  القائمة على  الربحية  االجتماعية  لمنظمات غير 
بتطوير استراتيجية تخطيط فعالة إلدارة التحديات المالية قصيرة األجل مع عدم التأثير  

 على أهداف المهام طويلة األجل من أجل المحافظة على عجلة العمل قائمة. 

التحدي   المنظمات    أيوهذا  معظم  ُتلزم  التي  الحمراء  الراية  ترفع  االستدامة 
بمعالج الربحية  تمويل غير  بيئة  في  المالية  الجدوى  إدارة  أواًل:  أوجه:  عدة  من  ته 

شراكات   إنشاء  مع  "المنافسة"  الربحية  غير  المنظمات  مع  التنافس  وثانًيا:  متطورة، 
تعاونية، وثالًثا: الشفافية التي تشّكل المكاشفة بل والمساءلة أمام الممولين والمؤيدين، 

 جتمع.ورابًعا: تدعيم مساهمة المباشرة في الم 

إنه تحٍد ملموس ومشاهد إذا علمنا أن البرامج االجتماعية تستهدف مجتمعات  
واستدامة  المؤلمة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  بعض  طائلة  تحت  تقع  مهمشة 
هذه البرامج يعتبر بر األمان الذي تنمو فيه القدرات الكامنة ويمكن فيه ذوي القدرات  

 االجتماعي. والرفاهخطط النماء  من لعب دور مهم وحقيقي في تدعيم

والسياقات   االقتصاد  بين  التفاعل  فهم  أن  على  التأكيد  إلى  يقودنا  ما  وهذا 
المنظمات   أو  االجتماعية  المشاريع  تواجه  التي  والتحديات  االستدامة  لماهية  الثقافية 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

  ضرورًيا لخلق استراتيجيات من شأنها التصدي لتحديات االستدامة   الربحية؛ أمًراغير  
 المالية وتحسين الخدمات غير الربحية في نهاية المطاف للمجتمعات األكثر احتياًجا.  

 ماهية االستدامة المالية للمشاريع االجتماعية: 
يشير   Financial Sustainabilityبشكل عام، فإن مفهوم االستدامة المالية  

( Bowman, 2011: 37إلى القدرة على الحفاظ على مشروع لمدة طويلة ،ويشير )
الربحية   المنظمات  بين  كبير  بشكل  يختلف  المالية  االستدامة  تعريف  أن  إلى 
والمنظمات غير الربحية، وأن المعيار الوحيد للتفريق بينهما يعود إلى ماهية الخدمات  

وال  الجانبين  من  كل  قبل  من  استخدام المقدمة  آلية  بمعرفة  بينها  الفصل  يتم  تي 
أنه   أي  ،دائم على المستفيدين  اإليرادات والدعم فيما إذا كان يصب في تحقيق عائد 

عائد ربح مادي يصب في مصلحة المنظمة ،وإن االختالفات التي تشوب المفهوم بين 
االختالل  الجانبين؛  كال  تجابه  أساسية  حاجة  أمام  تذوب  الربحية  وغير  الربحية 

 الوظيفي للعلمية التنظيمية في األداء. 

 ( يذكر  المنطلق  هذا  من  Hackler    &Saxton, 2007  487من  أنه   ):
المنظمات    لفهم  الضروري  بين  المالية  باالستدامة  المتعلقة  العوامل  في  االختالفات 

والمشاريع   الربحية،  وغير  االجتماعية الربحية  والمشاريع  وفهم    ؛االقتصادية  تحديد 
ماهية  على  التعرف  ضرورة  على  يؤكد  ما  ،وهذا  للمنظمة  األجل  طويلة  األهداف 

 االستدامة المالية لكل منظمة.  

المثال، للربح هو   فعلى سبيل  الهادفة  للمنظمات  النهائي  الهدف االستراتيجي 
الحصول على ربح وحصة سوقية، في حين أن النتائج المالية للمنظمات غير الربحية  
هي مجرد وسيلة إلنجاز المهمة االجتماعية للمنظمة ،وبالتالي، فإن قدرة أي منظمة 

مت وخدمات  برامج  توفير  )أي  مهمتها  متابعة  على  ربحية  الجودة(  غير  وعالية  سقة 
تكسب  ،وقد  عنه  التنازل  أو  فصله  يمكن  ال  ارتباًطا  ،يرتبطان  المالية  واستدامتها 
االعتمادات   أو  الخيرية  المساهمات  من  إيراداتها  معظم  الربحية  غير  المنظمات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

االجتماعية  اا خامس  المشاريع  في  االستدامة   :Sustainability in 
Social Projects (SSP): 
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البرامج  ،أي  المنتجات  بين  التفاعل  تقييم  أن  ،إذ  الربحية  غير  المنظمات  لمعظم 
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بمعالج الربحية  تمويل غير  بيئة  في  المالية  الجدوى  إدارة  أواًل:  أوجه:  عدة  من  ته 
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 جتمع.ورابًعا: تدعيم مساهمة المباشرة في الم 

إنه تحٍد ملموس ومشاهد إذا علمنا أن البرامج االجتماعية تستهدف مجتمعات  
واستدامة  المؤلمة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  بعض  طائلة  تحت  تقع  مهمشة 
هذه البرامج يعتبر بر األمان الذي تنمو فيه القدرات الكامنة ويمكن فيه ذوي القدرات  

 االجتماعي. والرفاهخطط النماء  من لعب دور مهم وحقيقي في تدعيم

والسياقات   االقتصاد  بين  التفاعل  فهم  أن  على  التأكيد  إلى  يقودنا  ما  وهذا 
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 ماهية االستدامة المالية للمشاريع االجتماعية: 
يشير   Financial Sustainabilityبشكل عام، فإن مفهوم االستدامة المالية  

( Bowman, 2011: 37إلى القدرة على الحفاظ على مشروع لمدة طويلة ،ويشير )
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عائد ربح مادي يصب في مصلحة المنظمة ،وإن االختالفات التي تشوب المفهوم بين 
االختالل  الجانبين؛  كال  تجابه  أساسية  حاجة  أمام  تذوب  الربحية  وغير  الربحية 

 الوظيفي للعلمية التنظيمية في األداء. 

 ( يذكر  المنطلق  هذا  من  Hackler    &Saxton, 2007  487من  أنه   ):
المنظمات    لفهم  الضروري  بين  المالية  باالستدامة  المتعلقة  العوامل  في  االختالفات 

والمشاريع   الربحية،  وغير  االجتماعية الربحية  والمشاريع  وفهم    ؛االقتصادية  تحديد 
ماهية  على  التعرف  ضرورة  على  يؤكد  ما  ،وهذا  للمنظمة  األجل  طويلة  األهداف 

 االستدامة المالية لكل منظمة.  

المثال، للربح هو   فعلى سبيل  الهادفة  للمنظمات  النهائي  الهدف االستراتيجي 
الحصول على ربح وحصة سوقية، في حين أن النتائج المالية للمنظمات غير الربحية  
هي مجرد وسيلة إلنجاز المهمة االجتماعية للمنظمة ،وبالتالي، فإن قدرة أي منظمة 

مت وخدمات  برامج  توفير  )أي  مهمتها  متابعة  على  ربحية  الجودة(  غير  وعالية  سقة 
تكسب  ،وقد  عنه  التنازل  أو  فصله  يمكن  ال  ارتباًطا  ،يرتبطان  المالية  واستدامتها 
االعتمادات   أو  الخيرية  المساهمات  من  إيراداتها  معظم  الربحية  غير  المنظمات 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

االجتماعية  اا خامس  المشاريع  في  االستدامة   :Sustainability in 
Social Projects (SSP): 

االستدامة هي رافد هام في خلق حالة من الديمومة للعمل واإلنتاج، فلطالما  
كانت االستدامة موضع االهتمام بشكل عام في القطاع االقتصادي وبشكل خاص في 

المنظمات غير الربحية والداعمين، إذ يمثل تحقيق  المشاريع االجتماعية وتحديًدا في  
أساسًيا  تحدًيا  االجتماعية  للبرامج  التنظيمية  والمهمة  المالية  االستدامة  بين  التوازن 
البرامج  ،أي  المنتجات  بين  التفاعل  تقييم  أن  ،إذ  الربحية  غير  المنظمات  لمعظم 

ل يسمح  األثر  ودراسة  الربحية  أساس  القائمة على  الربحية  االجتماعية  لمنظمات غير 
بتطوير استراتيجية تخطيط فعالة إلدارة التحديات المالية قصيرة األجل مع عدم التأثير  

 على أهداف المهام طويلة األجل من أجل المحافظة على عجلة العمل قائمة. 

التحدي   المنظمات    أيوهذا  معظم  ُتلزم  التي  الحمراء  الراية  ترفع  االستدامة 
بمعالج الربحية  تمويل غير  بيئة  في  المالية  الجدوى  إدارة  أواًل:  أوجه:  عدة  من  ته 

شراكات   إنشاء  مع  "المنافسة"  الربحية  غير  المنظمات  مع  التنافس  وثانًيا:  متطورة، 
تعاونية، وثالًثا: الشفافية التي تشّكل المكاشفة بل والمساءلة أمام الممولين والمؤيدين، 

 جتمع.ورابًعا: تدعيم مساهمة المباشرة في الم 

إنه تحٍد ملموس ومشاهد إذا علمنا أن البرامج االجتماعية تستهدف مجتمعات  
واستدامة  المؤلمة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  بعض  طائلة  تحت  تقع  مهمشة 
هذه البرامج يعتبر بر األمان الذي تنمو فيه القدرات الكامنة ويمكن فيه ذوي القدرات  

 االجتماعي. والرفاهخطط النماء  من لعب دور مهم وحقيقي في تدعيم

والسياقات   االقتصاد  بين  التفاعل  فهم  أن  على  التأكيد  إلى  يقودنا  ما  وهذا 
المنظمات   أو  االجتماعية  المشاريع  تواجه  التي  والتحديات  االستدامة  لماهية  الثقافية 
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  ضرورًيا لخلق استراتيجيات من شأنها التصدي لتحديات االستدامة   الربحية؛ أمًراغير  
 المالية وتحسين الخدمات غير الربحية في نهاية المطاف للمجتمعات األكثر احتياًجا.  

 ماهية االستدامة المالية للمشاريع االجتماعية: 
يشير   Financial Sustainabilityبشكل عام، فإن مفهوم االستدامة المالية  

( Bowman, 2011: 37إلى القدرة على الحفاظ على مشروع لمدة طويلة ،ويشير )
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المثال، للربح هو   فعلى سبيل  الهادفة  للمنظمات  النهائي  الهدف االستراتيجي 
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تكسب  ،وقد  عنه  التنازل  أو  فصله  يمكن  ال  ارتباًطا  ،يرتبطان  المالية  واستدامتها 
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فإن   المثال،  سبيل  ،فعلى  عملياتها  على  للحفاظ  الخارجية  التمويل  مصادر  من 
تمويلها   مصادر  في  تعتمد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الربحية  غير  المنظمات 

أو  المؤسسات  علي:  ثانًيا:  المحلية،  الحكومة  ووكاالت  والدولة  االتحادية  الحكومة  اًل: 
ويتم   ، األخرى  الخيرية  المنظمات  رابًعا:  المحلية،  التبرعات  حمالت  ثالًثا:  المالية، 
عقود  تشمل:  ما  وعادة  متنوعة  بطرق  الربحية  غير  للمنظمات  التمويل  تدفقات  تقديم 

الفائضة  الخدمة  رسوم  المشاريع الشراكات،  في  العمل  يدفع  ما  ،وهذا  والتبرعات   ،
مستمر  داخل  لوجود  وذلك  االستقرار  إلى  لربحية  غير  المنظمات  في  االجتماعية 

 ومتنوع. 

وعلى الرغم من أن نمط التمويل الخارجي المعتمد على الدعم الحكومي يمثل  
الكبيرة على إال أنه يتضمن مخاطرة حرجة جًدا تعود إلى القيود    االستقرار؛حالة من  

المالية   االعتمادات  على  الموافقة  في  الطويل  والوقت  العامة  األموال  استخدام  كيفية 
 تستغرق في بعض الحاالت عدة شهور.  التي

الحكومية   العقود  تمويل  على  المفرط  االعتماد  يؤدي  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ورقة ضغط    من أجل خلق   الداعمة، وذلكإلى تعيين موظفين محددين من قبل الجهة  

على   مماداخلي  وتقديم   المنظمة؛  التوظيف  أنماط  على  سلبية  آثار  له  يكون  قد 
 الخدمات بجودة عالية. 

ناهيك عن تقلبات النظام االقتصادي الذي قد يكون سبًبا فى الركود أو حتى  
والذي وحتى    االنهيار،  بل  االجتماعية  المشاريع  جودة  على  التأثير  في  تبًعا  يتسبب 

 عدمه. بقاءها من 
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الضريبية وقياس كفاءة وفعالية عملياتها في نجاحها في تحقيق رسالتها االجتماعية،  
الهدف   قيمة وهذا هو  ذو  منتج  بدوره في خلق  يساعد  ما  النهائي، وهو  االستراتيجي 

 :(.Moore, 2000 183اجتماعية عامة كما ذكر ) 

 موازنة االستدامة المالية مع المهمة التنظيمية للمشروع االجتماعي: 
أواًل:   في:  األساسي  التحدي  يتمثل  الربحية،  غير  المنظمات  لمعظم  بالنسبة 

الحف  إلى  الحاجة  التنظيمية  موازنة  المهمة  متابعة  ثانًيا:  المالية،  االستدامة  على  اظ 
والحفاظ على مهام متسقة وعالية الجودة مع مرور الوقت ،من هنا يكون من األهمية 
التي تهدف إلى   التقليدية  التفريق بين نموذج األعمال  بمكان للمنظمات غير الربحية 

الر  تحقيق  على  األول  المقام  في  تركز  والتي  نموذج الربح  وبين  المالك،  لصالح  بح 
االجتماعي  بالعائد  المتعلقة  التقييمات  إجراء  على  يرتكز  الذي  الربحي  غير  العمل 
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د ما إذا كانت برامجها تحقق  لهذا، فإنه من المهم للمنظمات غير الربحية تحدي
أم ال، وما إذا كانت النتائج كافية بما    Effectivenessالفعالية    المرجوة، أي النتيجة  

 أم ال. Efficiencyالكفاءة  الجهد، أي يتناسب مع تكلفة 

 التحديات والممارسات المالية الواعدة لالستدامة في المشاريع االجتماعية:

دائرة  من  االجتماعي  بالعمل  الخروج  إلى  تسعى  التي  الجهود  من  كغيرها 
التقليدية إلى رحابة اإلبداع واالبتكار، تواجه االستدامة عدة تحديات تجعل من تطبيقها  

 :  يليأمًرا صعًبا ولكنه ليس مستحياًل وهو كما 

 مخاطر االعتماد على مصادر التمويل الخارجي:  •
( عكس Besel, Williams, and Klak, 2011:53يذكر  على  أنه   )
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فإن   المثال،  سبيل  ،فعلى  عملياتها  على  للحفاظ  الخارجية  التمويل  مصادر  من 
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عقود  تشمل:  ما  وعادة  متنوعة  بطرق  الربحية  غير  للمنظمات  التمويل  تدفقات  تقديم 

الفائضة  الخدمة  رسوم  المشاريع الشراكات،  في  العمل  يدفع  ما  ،وهذا  والتبرعات   ،
مستمر  داخل  لوجود  وذلك  االستقرار  إلى  لربحية  غير  المنظمات  في  االجتماعية 

 ومتنوع. 

وعلى الرغم من أن نمط التمويل الخارجي المعتمد على الدعم الحكومي يمثل  
الكبيرة على إال أنه يتضمن مخاطرة حرجة جًدا تعود إلى القيود    االستقرار؛حالة من  

المالية   االعتمادات  على  الموافقة  في  الطويل  والوقت  العامة  األموال  استخدام  كيفية 
 تستغرق في بعض الحاالت عدة شهور.  التي

الحكومية   العقود  تمويل  على  المفرط  االعتماد  يؤدي  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ورقة ضغط    من أجل خلق   الداعمة، وذلكإلى تعيين موظفين محددين من قبل الجهة  

على   مماداخلي  وتقديم   المنظمة؛  التوظيف  أنماط  على  سلبية  آثار  له  يكون  قد 
 الخدمات بجودة عالية. 

ناهيك عن تقلبات النظام االقتصادي الذي قد يكون سبًبا فى الركود أو حتى  
والذي وحتى    االنهيار،  بل  االجتماعية  المشاريع  جودة  على  التأثير  في  تبًعا  يتسبب 

 عدمه. بقاءها من 
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الضريبية وقياس كفاءة وفعالية عملياتها في نجاحها في تحقيق رسالتها االجتماعية،  
الهدف   قيمة وهذا هو  ذو  منتج  بدوره في خلق  يساعد  ما  النهائي، وهو  االستراتيجي 

 :(.Moore, 2000 183اجتماعية عامة كما ذكر ) 
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______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الضريبية وقياس كفاءة وفعالية عملياتها في نجاحها في تحقيق رسالتها االجتماعية،  
الهدف   قيمة وهذا هو  ذو  منتج  بدوره في خلق  يساعد  ما  النهائي، وهو  االستراتيجي 

 :(.Moore, 2000 183اجتماعية عامة كما ذكر ) 

 موازنة االستدامة المالية مع المهمة التنظيمية للمشروع االجتماعي: 
أواًل:   في:  األساسي  التحدي  يتمثل  الربحية،  غير  المنظمات  لمعظم  بالنسبة 

الحف  إلى  الحاجة  التنظيمية  موازنة  المهمة  متابعة  ثانًيا:  المالية،  االستدامة  على  اظ 
والحفاظ على مهام متسقة وعالية الجودة مع مرور الوقت ،من هنا يكون من األهمية 
التي تهدف إلى   التقليدية  التفريق بين نموذج األعمال  بمكان للمنظمات غير الربحية 

الر  تحقيق  على  األول  المقام  في  تركز  والتي  نموذج الربح  وبين  المالك،  لصالح  بح 
االجتماعي  بالعائد  المتعلقة  التقييمات  إجراء  على  يرتكز  الذي  الربحي  غير  العمل 

Social Return    االجتماعي والمشاريع   Social Impactواألثر  لألعمال 
 (.Masoka & ,Zimmerman, 2010: 315االجتماعية ) 

د ما إذا كانت برامجها تحقق  لهذا، فإنه من المهم للمنظمات غير الربحية تحدي
أم ال، وما إذا كانت النتائج كافية بما    Effectivenessالفعالية    المرجوة، أي النتيجة  

 أم ال. Efficiencyالكفاءة  الجهد، أي يتناسب مع تكلفة 

 التحديات والممارسات المالية الواعدة لالستدامة في المشاريع االجتماعية:

دائرة  من  االجتماعي  بالعمل  الخروج  إلى  تسعى  التي  الجهود  من  كغيرها 
التقليدية إلى رحابة اإلبداع واالبتكار، تواجه االستدامة عدة تحديات تجعل من تطبيقها  

 :  يليأمًرا صعًبا ولكنه ليس مستحياًل وهو كما 

 مخاطر االعتماد على مصادر التمويل الخارجي:  •
( عكس Besel, Williams, and Klak, 2011:53يذكر  على  أنه   )
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مستمر  داخل  لوجود  وذلك  االستقرار  إلى  لربحية  غير  المنظمات  في  االجتماعية 

 ومتنوع. 

وعلى الرغم من أن نمط التمويل الخارجي المعتمد على الدعم الحكومي يمثل  
الكبيرة على إال أنه يتضمن مخاطرة حرجة جًدا تعود إلى القيود    االستقرار؛حالة من  

المالية   االعتمادات  على  الموافقة  في  الطويل  والوقت  العامة  األموال  استخدام  كيفية 
 تستغرق في بعض الحاالت عدة شهور.  التي

الحكومية   العقود  تمويل  على  المفرط  االعتماد  يؤدي  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ورقة ضغط    من أجل خلق   الداعمة، وذلكإلى تعيين موظفين محددين من قبل الجهة  

على   مماداخلي  وتقديم   المنظمة؛  التوظيف  أنماط  على  سلبية  آثار  له  يكون  قد 
 الخدمات بجودة عالية. 

ناهيك عن تقلبات النظام االقتصادي الذي قد يكون سبًبا فى الركود أو حتى  
والذي وحتى    االنهيار،  بل  االجتماعية  المشاريع  جودة  على  التأثير  في  تبًعا  يتسبب 

 عدمه. بقاءها من 

 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الضريبية وقياس كفاءة وفعالية عملياتها في نجاحها في تحقيق رسالتها االجتماعية،  
الهدف   قيمة وهذا هو  ذو  منتج  بدوره في خلق  يساعد  ما  النهائي، وهو  االستراتيجي 

 :(.Moore, 2000 183اجتماعية عامة كما ذكر ) 

 موازنة االستدامة المالية مع المهمة التنظيمية للمشروع االجتماعي: 
أواًل:   في:  األساسي  التحدي  يتمثل  الربحية،  غير  المنظمات  لمعظم  بالنسبة 

الحف  إلى  الحاجة  التنظيمية  موازنة  المهمة  متابعة  ثانًيا:  المالية،  االستدامة  على  اظ 
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للممولين: • المالية  والشفافية  وتعزيز  االجتماعية  القيمة  المساءلة    إظهار  تعد 
ير الربحية التزاًما قانونًيا وأخالقًيا للمؤسسات التي تستقبل والكشف المالي للمنظمات غ

 (.  Gordon et al., 2010: 209التمويل الخارجي لتعزيز مهمتها الخيرية )

بها   تقوم  التي  األنشطة  عن  كاماًل  تقريًرا  المساءلة  تشمل  المنظمة،  وقد 
أثبتت األبحاث وجود الصلة المباشرة بين   الموارد، وقدإلى تبرير طريقة إدارة    باإلضافة 

)المرجع   فيها  األداء  قياس  برامج  نجاح  ومدى  واستراتيجياتها  المنظمة  مهمة  وضوح 
 السابق(. 

 حلول مقترحة إلظهار القيمة االجتماعية والشفافية المالية:
 تقييم البرنامج إلظهار القيمة. •

 استخدم التقارير السنوية إلظهار الشفافية المالية.  •

لالستثمار  اا سادس االجتماعية  الربحية   :Social Return On 
Investment (SROI) : 

بطبيعة الحال فإن المشروع االستثماري يعبر ظاهرًيا عن الربحية االقتصادية  
أن هذا يعبر عن حقيقة ظاهرة، إال أن هذا الخط البد   يوفرها، علىالتي ُيرجى منه أن  

وأن يمتد إلى جوانب أخرى لكي يحقق التوازن ويسهم في المشاركة المجتمعية، ومن 
 تلك الجوانب: الجانب االجتماعي. 

وذلك في   إذ أن الجدوى االجتماعية للمشروع االستثماري تمثل أهمية بالغة، 
جتماعي ،ألن المشاريع االستثمارية تتم في بيئة من منظور ا الصالحية  أنها تبعد عن  

أن  دون  من  المشروع  يقوم  أن  يمكن  ال  حيث  المجتمع،  أفراد  وتستهدف  اجتماعية 
يستهدف العائد االقتصادي الذي يوفره المستهلك "الفرد" باستهالكه للمنتج الُمقدم ،ومن 

هم الحكومات في  والتي تس   الصالحية االجتماعية للمشروعهذا المنطلق تأتي أهمية  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 حلول مقترحة لمخاطر االعتماد على مصادر التمويل الخارجي:
 وضع خطة متماسكة لجمع التبرعات.  •

الماراثونات، توظيف   • المفتوحة،  )كالمسابقات  التبرعات  مبتكرة لجمع  تقنيات  خلق 
 مؤثري اإلعالم الجديد(. 

 تعزيز العالقات مع المستثمرين في القطاع الخاص.  •

 التجارية )غير الربحية(: العالمة  •
الربحية   غير  المنظمات  تعتمد  الربحية،  المنظمات  مع  التشابه  من  حالة  في 

برامجها   تعزيز  في  للمساعدة  التجارية  والعالمات  التسويق  لهذا على جهود   وخدماته، 
دائًما ما يرتبط بمعزز  الذي  على الدعم الخارجي  الجهود في االعتماد  فإن استنزاف 

 خارجي يسيء للمهنة االجتماعية للمنظمات غير الربحية.  

 ( فإن  غير  Renz et al., 2010لهذا  تجارية"  "عالمة  تأسيس  أن  يرى   )
عن غير ربحية تعمل على توصيل رسالة المنظمة والخدمات المقدمة بطريقة تميزها  

 طريقة فعالة في تحقيق أهداف المنظمة/المشروع واستدامتها.    الربحية؛ هي

 حلول مقترحة النعدام العالمة التجارية للمنظمة غير الربحية: 
مهمتها • عن  المنظمة  بوصلة  انحراف  في    معالجة  دوري  بشكل  النظر  )إعادة 

 منظمة(. المهمة والتأكد من أن البرامج والخدمات تظل متمشية مع هوية ال

)التسويق للمنظمات غير الربحية يوفر الفرصة لتحديد ما    تطوير خطة تسويقية •
ذو  عملها  ولماذا  مجتمعًيا،  نفسها  ُتعرف  وبماذا  مميزة،  منظمة  منها  يجعل  الذي 

 أّهمية(. 
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ير الربحية التزاًما قانونًيا وأخالقًيا للمؤسسات التي تستقبل والكشف المالي للمنظمات غ
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بها   تقوم  التي  األنشطة  عن  كاماًل  تقريًرا  المساءلة  تشمل  المنظمة،  وقد 
أثبتت األبحاث وجود الصلة المباشرة بين   الموارد، وقدإلى تبرير طريقة إدارة    باإلضافة 

)المرجع   فيها  األداء  قياس  برامج  نجاح  ومدى  واستراتيجياتها  المنظمة  مهمة  وضوح 
 السابق(. 

 حلول مقترحة إلظهار القيمة االجتماعية والشفافية المالية:
 تقييم البرنامج إلظهار القيمة. •

 استخدم التقارير السنوية إلظهار الشفافية المالية.  •

لالستثمار  اا سادس االجتماعية  الربحية   :Social Return On 
Investment (SROI) : 

بطبيعة الحال فإن المشروع االستثماري يعبر ظاهرًيا عن الربحية االقتصادية  
أن هذا يعبر عن حقيقة ظاهرة، إال أن هذا الخط البد   يوفرها، علىالتي ُيرجى منه أن  

وأن يمتد إلى جوانب أخرى لكي يحقق التوازن ويسهم في المشاركة المجتمعية، ومن 
 تلك الجوانب: الجانب االجتماعي. 

وذلك في   إذ أن الجدوى االجتماعية للمشروع االستثماري تمثل أهمية بالغة، 
جتماعي ،ألن المشاريع االستثمارية تتم في بيئة من منظور ا الصالحية  أنها تبعد عن  

أن  دون  من  المشروع  يقوم  أن  يمكن  ال  حيث  المجتمع،  أفراد  وتستهدف  اجتماعية 
يستهدف العائد االقتصادي الذي يوفره المستهلك "الفرد" باستهالكه للمنتج الُمقدم ،ومن 
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______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 حلول مقترحة لمخاطر االعتماد على مصادر التمويل الخارجي:
 وضع خطة متماسكة لجمع التبرعات.  •

الماراثونات، توظيف   • المفتوحة،  )كالمسابقات  التبرعات  مبتكرة لجمع  تقنيات  خلق 
 مؤثري اإلعالم الجديد(. 

 تعزيز العالقات مع المستثمرين في القطاع الخاص.  •

 التجارية )غير الربحية(: العالمة  •
الربحية   غير  المنظمات  تعتمد  الربحية،  المنظمات  مع  التشابه  من  حالة  في 

برامجها   تعزيز  في  للمساعدة  التجارية  والعالمات  التسويق  لهذا على جهود   وخدماته، 
دائًما ما يرتبط بمعزز  الذي  على الدعم الخارجي  الجهود في االعتماد  فإن استنزاف 

 خارجي يسيء للمهنة االجتماعية للمنظمات غير الربحية.  

 ( فإن  غير  Renz et al., 2010لهذا  تجارية"  "عالمة  تأسيس  أن  يرى   )
عن غير ربحية تعمل على توصيل رسالة المنظمة والخدمات المقدمة بطريقة تميزها  

 طريقة فعالة في تحقيق أهداف المنظمة/المشروع واستدامتها.    الربحية؛ هي

 حلول مقترحة النعدام العالمة التجارية للمنظمة غير الربحية: 
مهمتها • عن  المنظمة  بوصلة  انحراف  في    معالجة  دوري  بشكل  النظر  )إعادة 

 منظمة(. المهمة والتأكد من أن البرامج والخدمات تظل متمشية مع هوية ال

)التسويق للمنظمات غير الربحية يوفر الفرصة لتحديد ما    تطوير خطة تسويقية •
ذو  عملها  ولماذا  مجتمعًيا،  نفسها  ُتعرف  وبماذا  مميزة،  منظمة  منها  يجعل  الذي 

 أّهمية(. 
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للممولين: • المالية  والشفافية  وتعزيز  االجتماعية  القيمة  المساءلة    إظهار  تعد 
ير الربحية التزاًما قانونًيا وأخالقًيا للمؤسسات التي تستقبل والكشف المالي للمنظمات غ

 (.  Gordon et al., 2010: 209التمويل الخارجي لتعزيز مهمتها الخيرية )

بها   تقوم  التي  األنشطة  عن  كاماًل  تقريًرا  المساءلة  تشمل  المنظمة،  وقد 
أثبتت األبحاث وجود الصلة المباشرة بين   الموارد، وقدإلى تبرير طريقة إدارة    باإلضافة 

)المرجع   فيها  األداء  قياس  برامج  نجاح  ومدى  واستراتيجياتها  المنظمة  مهمة  وضوح 
 السابق(. 

 حلول مقترحة إلظهار القيمة االجتماعية والشفافية المالية:
 تقييم البرنامج إلظهار القيمة. •

 استخدم التقارير السنوية إلظهار الشفافية المالية.  •

لالستثمار  اا سادس االجتماعية  الربحية   :Social Return On 
Investment (SROI) : 

بطبيعة الحال فإن المشروع االستثماري يعبر ظاهرًيا عن الربحية االقتصادية  
أن هذا يعبر عن حقيقة ظاهرة، إال أن هذا الخط البد   يوفرها، علىالتي ُيرجى منه أن  

وأن يمتد إلى جوانب أخرى لكي يحقق التوازن ويسهم في المشاركة المجتمعية، ومن 
 تلك الجوانب: الجانب االجتماعي. 

وذلك في   إذ أن الجدوى االجتماعية للمشروع االستثماري تمثل أهمية بالغة، 
جتماعي ،ألن المشاريع االستثمارية تتم في بيئة من منظور ا الصالحية  أنها تبعد عن  

أن  دون  من  المشروع  يقوم  أن  يمكن  ال  حيث  المجتمع،  أفراد  وتستهدف  اجتماعية 
يستهدف العائد االقتصادي الذي يوفره المستهلك "الفرد" باستهالكه للمنتج الُمقدم ،ومن 
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أنهما يشبهان بعضهما    المالمح، بلفي العديد من    ROIو  SROIيتقاطع كل  
 يوضح الخالصة التالية:  SROIكثيًرا، غير أن العائد 

 بين التأثير المالي واالجتماعي على المشروع.
ROI+SROI= Investment Development  

 عائد على االستثمار+ العائد االجتماعي لالستثمار= نمو االستثمارال
يمّكن من تحسين إدارة البرامج   المشاريع، ألنه   في عاماًل هاًما للغاية    SROIويعتبر  

يمكن أن يزيد من فهم آثار المشروع على   األفضل، كما من خالل التخطيط والتقييم  
ب يتعلق  فيما  التواصل  بتحسين  ويسمح  وأصحاب  المجتمع  الداخلية  العمل  قيمة 

 المصلحة خارًجا على حد سواء.

 
 المعادلة العامة لحساب الربحية االجتماعية:

SIV= Social Impact Value | قيمة التأثير االجتماعي    
IIA= initial investment amount | المبدئي مبلغ االستثمار   

أن هناك أربعة عناصر    تختلف؛ إال  SROI فعلى الرغم من أن الطرق لقياس 
 وهى: SROI أساسية مطلوبة لقياس

 المدخالت أو استثمارات الموارد في نشاطك )مثل تكاليف تشغيل برنامج(.  •
المخرجات أو المنتجات المباشرة والملموسة من النشاط )عدد األشخاص الذين يتم  •

 استهدافهم بواسطة البرنامج(. 
األ • على  تطرأ  التي  التغييرات  أو  )تحسين النتائج،  البرنامج  عمل  نتيجة  شخاص 

 الدخل، وتحسين نوعية الحياة لألفراد(. 
كان  • )إذا  حال  أي  على  يحدث  أن  يمكن  كان  لما  تقديًرا  أقل  النتيجة  أو  التأثير، 

توظيف   يستهدف  الوظيفي  لالستعداد  برنامج  ولكن20لديك  تم   ،  قد  منهم  خمسة 
وظيف، فإن التأثير يعتمد على  توظيفهم بشكل أو بآخر دون العودة إلى إجراءات الت

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الذي   الخاص  للقطاع  الدعم  توفير  أو  الحكومية  للمشروعات  بتمويلها  سواء  تعزيزها 
 يراعي العائد االقتصادي واالجتماعي للمشروع، وذلك من خالل توجيهه نحو:  

 التعرف على متطلبات المجتمع. •

 تحقيق الموازنة بين العائد االجتماعي واالقتصادي.  •

 تحييد األضرار البيئية.  •

لالستثمار   االجتماعي  العائد  أو  االجتماعية  الربحية  مفهوم   Socialيعد 
Return on investment (SROI)    زمن منذ  المتقدمة  الدول  في  الظهور  شائع 

بشكل مختصر يعتبر طريقة    النامية، فهوليس بالقريب، ولكنه حديث الوالدة في الدول  
البيانات في  تقليدًيا  تنعكس  ال  التي  القيم  العوامل   لقياس  ذلك  في  بما  المالية، 

كنظيرها   اهتماًما  تولى  ال  الغالب  في  التي  للمشروع  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 
 أداة جديدة نسبًيا لتوصيل الفوائد غير الربحية إلى المجتمع. (، وهي )العائد االقتصادي

المال   رأس  استخدام  في  المشروع  فعالية  مدى  تحديد  يمكن  من خالله  حيث 
الوقت الذي يتم استخدام تحليل التكلفة    للمجتمع، ففيالموارد األخرى لخلق قيم نوعية  و 

cost-benefit analysis    بين يتمللمقارنة  لتقييم   SROIاستخدام    االستثمارات؛ 
البعد   في  العام  مما التقدم  التأ   االجتماعي؛  المالي واالجتماعي يدل على كل من  ثير 

 للمشروع.  
استخدام   تم  التطور    SROIوقد  عن  نشأ  حيث  أوروبا،  في  متكرر  بشكل 

فإنه يرتبط بشكل عالئقي بما    SROIالحديث عن    المالي، وعندالملحوظ في القطاع  
مقياس أداء    (، وهوROI)  Return  on Investmentيسمى العائد على االستثمار  

استثماره في عنصر أو   اب معدل اإليرادات لكل دوالر يتميستخدمه المستثمرون لحس 
 نشاط محدد.
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أنهما يشبهان بعضهما    المالمح، بلفي العديد من    ROIو  SROIيتقاطع كل  
 يوضح الخالصة التالية:  SROIكثيًرا، غير أن العائد 

 بين التأثير المالي واالجتماعي على المشروع.
ROI+SROI= Investment Development  

 عائد على االستثمار+ العائد االجتماعي لالستثمار= نمو االستثمارال
يمّكن من تحسين إدارة البرامج   المشاريع، ألنه   في عاماًل هاًما للغاية    SROIويعتبر  

يمكن أن يزيد من فهم آثار المشروع على   األفضل، كما من خالل التخطيط والتقييم  
ب يتعلق  فيما  التواصل  بتحسين  ويسمح  وأصحاب  المجتمع  الداخلية  العمل  قيمة 

 المصلحة خارًجا على حد سواء.

 
 المعادلة العامة لحساب الربحية االجتماعية:

SIV= Social Impact Value | قيمة التأثير االجتماعي    
IIA= initial investment amount | المبدئي مبلغ االستثمار   

أن هناك أربعة عناصر    تختلف؛ إال  SROI فعلى الرغم من أن الطرق لقياس 
 وهى: SROI أساسية مطلوبة لقياس

 المدخالت أو استثمارات الموارد في نشاطك )مثل تكاليف تشغيل برنامج(.  •
المخرجات أو المنتجات المباشرة والملموسة من النشاط )عدد األشخاص الذين يتم  •

 استهدافهم بواسطة البرنامج(. 
األ • على  تطرأ  التي  التغييرات  أو  )تحسين النتائج،  البرنامج  عمل  نتيجة  شخاص 

 الدخل، وتحسين نوعية الحياة لألفراد(. 
كان  • )إذا  حال  أي  على  يحدث  أن  يمكن  كان  لما  تقديًرا  أقل  النتيجة  أو  التأثير، 

توظيف   يستهدف  الوظيفي  لالستعداد  برنامج  ولكن20لديك  تم   ،  قد  منهم  خمسة 
وظيف، فإن التأثير يعتمد على  توظيفهم بشكل أو بآخر دون العودة إلى إجراءات الت

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الذي   الخاص  للقطاع  الدعم  توفير  أو  الحكومية  للمشروعات  بتمويلها  سواء  تعزيزها 
 يراعي العائد االقتصادي واالجتماعي للمشروع، وذلك من خالل توجيهه نحو:  

 التعرف على متطلبات المجتمع. •

 تحقيق الموازنة بين العائد االجتماعي واالقتصادي.  •

 تحييد األضرار البيئية.  •

لالستثمار   االجتماعي  العائد  أو  االجتماعية  الربحية  مفهوم   Socialيعد 
Return on investment (SROI)    زمن منذ  المتقدمة  الدول  في  الظهور  شائع 

بشكل مختصر يعتبر طريقة    النامية، فهوليس بالقريب، ولكنه حديث الوالدة في الدول  
البيانات في  تقليدًيا  تنعكس  ال  التي  القيم  العوامل   لقياس  ذلك  في  بما  المالية، 

كنظيرها   اهتماًما  تولى  ال  الغالب  في  التي  للمشروع  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 
 أداة جديدة نسبًيا لتوصيل الفوائد غير الربحية إلى المجتمع. (، وهي )العائد االقتصادي

المال   رأس  استخدام  في  المشروع  فعالية  مدى  تحديد  يمكن  من خالله  حيث 
الوقت الذي يتم استخدام تحليل التكلفة    للمجتمع، ففيالموارد األخرى لخلق قيم نوعية  و 

cost-benefit analysis    بين يتمللمقارنة  لتقييم   SROIاستخدام    االستثمارات؛ 
البعد   في  العام  مما التقدم  التأ   االجتماعي؛  المالي واالجتماعي يدل على كل من  ثير 

 للمشروع.  
استخدام   تم  التطور    SROIوقد  عن  نشأ  حيث  أوروبا،  في  متكرر  بشكل 

فإنه يرتبط بشكل عالئقي بما    SROIالحديث عن    المالي، وعندالملحوظ في القطاع  
مقياس أداء    (، وهوROI)  Return  on Investmentيسمى العائد على االستثمار  

استثماره في عنصر أو   اب معدل اإليرادات لكل دوالر يتميستخدمه المستثمرون لحس 
 نشاط محدد.
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أنهما يشبهان بعضهما    المالمح، بلفي العديد من    ROIو  SROIيتقاطع كل  
 يوضح الخالصة التالية:  SROIكثيًرا، غير أن العائد 

 بين التأثير المالي واالجتماعي على المشروع.
ROI+SROI= Investment Development  

 عائد على االستثمار+ العائد االجتماعي لالستثمار= نمو االستثمارال
يمّكن من تحسين إدارة البرامج   المشاريع، ألنه   في عاماًل هاًما للغاية    SROIويعتبر  

يمكن أن يزيد من فهم آثار المشروع على   األفضل، كما من خالل التخطيط والتقييم  
ب يتعلق  فيما  التواصل  بتحسين  ويسمح  وأصحاب  المجتمع  الداخلية  العمل  قيمة 

 المصلحة خارًجا على حد سواء.

 
 المعادلة العامة لحساب الربحية االجتماعية:

SIV= Social Impact Value | قيمة التأثير االجتماعي    
IIA= initial investment amount | المبدئي مبلغ االستثمار   

أن هناك أربعة عناصر    تختلف؛ إال  SROI فعلى الرغم من أن الطرق لقياس 
 وهى: SROI أساسية مطلوبة لقياس

 المدخالت أو استثمارات الموارد في نشاطك )مثل تكاليف تشغيل برنامج(.  •
المخرجات أو المنتجات المباشرة والملموسة من النشاط )عدد األشخاص الذين يتم  •

 استهدافهم بواسطة البرنامج(. 
األ • على  تطرأ  التي  التغييرات  أو  )تحسين النتائج،  البرنامج  عمل  نتيجة  شخاص 

 الدخل، وتحسين نوعية الحياة لألفراد(. 
كان  • )إذا  حال  أي  على  يحدث  أن  يمكن  كان  لما  تقديًرا  أقل  النتيجة  أو  التأثير، 

توظيف   يستهدف  الوظيفي  لالستعداد  برنامج  ولكن20لديك  تم   ،  قد  منهم  خمسة 
وظيف، فإن التأثير يعتمد على  توظيفهم بشكل أو بآخر دون العودة إلى إجراءات الت

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الذي   الخاص  للقطاع  الدعم  توفير  أو  الحكومية  للمشروعات  بتمويلها  سواء  تعزيزها 
 يراعي العائد االقتصادي واالجتماعي للمشروع، وذلك من خالل توجيهه نحو:  

 التعرف على متطلبات المجتمع. •

 تحقيق الموازنة بين العائد االجتماعي واالقتصادي.  •

 تحييد األضرار البيئية.  •

لالستثمار   االجتماعي  العائد  أو  االجتماعية  الربحية  مفهوم   Socialيعد 
Return on investment (SROI)    زمن منذ  المتقدمة  الدول  في  الظهور  شائع 

بشكل مختصر يعتبر طريقة    النامية، فهوليس بالقريب، ولكنه حديث الوالدة في الدول  
البيانات في  تقليدًيا  تنعكس  ال  التي  القيم  العوامل   لقياس  ذلك  في  بما  المالية، 

كنظيرها   اهتماًما  تولى  ال  الغالب  في  التي  للمشروع  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 
 أداة جديدة نسبًيا لتوصيل الفوائد غير الربحية إلى المجتمع. (، وهي )العائد االقتصادي

المال   رأس  استخدام  في  المشروع  فعالية  مدى  تحديد  يمكن  من خالله  حيث 
الوقت الذي يتم استخدام تحليل التكلفة    للمجتمع، ففيالموارد األخرى لخلق قيم نوعية  و 

cost-benefit analysis    بين يتمللمقارنة  لتقييم   SROIاستخدام    االستثمارات؛ 
البعد   في  العام  مما التقدم  التأ   االجتماعي؛  المالي واالجتماعي يدل على كل من  ثير 

 للمشروع.  
استخدام   تم  التطور    SROIوقد  عن  نشأ  حيث  أوروبا،  في  متكرر  بشكل 

فإنه يرتبط بشكل عالئقي بما    SROIالحديث عن    المالي، وعندالملحوظ في القطاع  
مقياس أداء    (، وهوROI)  Return  on Investmentيسمى العائد على االستثمار  

استثماره في عنصر أو   اب معدل اإليرادات لكل دوالر يتميستخدمه المستثمرون لحس 
 نشاط محدد.
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أنهما يشبهان بعضهما    المالمح، بلفي العديد من    ROIو  SROIيتقاطع كل  
 يوضح الخالصة التالية:  SROIكثيًرا، غير أن العائد 

 بين التأثير المالي واالجتماعي على المشروع.
ROI+SROI= Investment Development  

 عائد على االستثمار+ العائد االجتماعي لالستثمار= نمو االستثمارال
يمّكن من تحسين إدارة البرامج   المشاريع، ألنه   في عاماًل هاًما للغاية    SROIويعتبر  

يمكن أن يزيد من فهم آثار المشروع على   األفضل، كما من خالل التخطيط والتقييم  
ب يتعلق  فيما  التواصل  بتحسين  ويسمح  وأصحاب  المجتمع  الداخلية  العمل  قيمة 

 المصلحة خارًجا على حد سواء.

 
 المعادلة العامة لحساب الربحية االجتماعية:

SIV= Social Impact Value | قيمة التأثير االجتماعي    
IIA= initial investment amount | المبدئي مبلغ االستثمار   

أن هناك أربعة عناصر    تختلف؛ إال  SROI فعلى الرغم من أن الطرق لقياس 
 وهى: SROI أساسية مطلوبة لقياس

 المدخالت أو استثمارات الموارد في نشاطك )مثل تكاليف تشغيل برنامج(.  •
المخرجات أو المنتجات المباشرة والملموسة من النشاط )عدد األشخاص الذين يتم  •

 استهدافهم بواسطة البرنامج(. 
األ • على  تطرأ  التي  التغييرات  أو  )تحسين النتائج،  البرنامج  عمل  نتيجة  شخاص 

 الدخل، وتحسين نوعية الحياة لألفراد(. 
كان  • )إذا  حال  أي  على  يحدث  أن  يمكن  كان  لما  تقديًرا  أقل  النتيجة  أو  التأثير، 

توظيف   يستهدف  الوظيفي  لالستعداد  برنامج  ولكن20لديك  تم   ،  قد  منهم  خمسة 
وظيف، فإن التأثير يعتمد على  توظيفهم بشكل أو بآخر دون العودة إلى إجراءات الت

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الذي   الخاص  للقطاع  الدعم  توفير  أو  الحكومية  للمشروعات  بتمويلها  سواء  تعزيزها 
 يراعي العائد االقتصادي واالجتماعي للمشروع، وذلك من خالل توجيهه نحو:  

 التعرف على متطلبات المجتمع. •

 تحقيق الموازنة بين العائد االجتماعي واالقتصادي.  •

 تحييد األضرار البيئية.  •

لالستثمار   االجتماعي  العائد  أو  االجتماعية  الربحية  مفهوم   Socialيعد 
Return on investment (SROI)    زمن منذ  المتقدمة  الدول  في  الظهور  شائع 

بشكل مختصر يعتبر طريقة    النامية، فهوليس بالقريب، ولكنه حديث الوالدة في الدول  
البيانات في  تقليدًيا  تنعكس  ال  التي  القيم  العوامل   لقياس  ذلك  في  بما  المالية، 

كنظيرها   اهتماًما  تولى  ال  الغالب  في  التي  للمشروع  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 
 أداة جديدة نسبًيا لتوصيل الفوائد غير الربحية إلى المجتمع. (، وهي )العائد االقتصادي

المال   رأس  استخدام  في  المشروع  فعالية  مدى  تحديد  يمكن  من خالله  حيث 
الوقت الذي يتم استخدام تحليل التكلفة    للمجتمع، ففيالموارد األخرى لخلق قيم نوعية  و 

cost-benefit analysis    بين يتمللمقارنة  لتقييم   SROIاستخدام    االستثمارات؛ 
البعد   في  العام  مما التقدم  التأ   االجتماعي؛  المالي واالجتماعي يدل على كل من  ثير 

 للمشروع.  
استخدام   تم  التطور    SROIوقد  عن  نشأ  حيث  أوروبا،  في  متكرر  بشكل 

فإنه يرتبط بشكل عالئقي بما    SROIالحديث عن    المالي، وعندالملحوظ في القطاع  
مقياس أداء    (، وهوROI)  Return  on Investmentيسمى العائد على االستثمار  

استثماره في عنصر أو   اب معدل اإليرادات لكل دوالر يتميستخدمه المستثمرون لحس 
 نشاط محدد.

147

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

أنهما يشبهان بعضهما    المالمح، بلفي العديد من    ROIو  SROIيتقاطع كل  
 يوضح الخالصة التالية:  SROIكثيًرا، غير أن العائد 

 بين التأثير المالي واالجتماعي على المشروع.
ROI+SROI= Investment Development  

 عائد على االستثمار+ العائد االجتماعي لالستثمار= نمو االستثمارال
يمّكن من تحسين إدارة البرامج   المشاريع، ألنه   في عاماًل هاًما للغاية    SROIويعتبر  

يمكن أن يزيد من فهم آثار المشروع على   األفضل، كما من خالل التخطيط والتقييم  
ب يتعلق  فيما  التواصل  بتحسين  ويسمح  وأصحاب  المجتمع  الداخلية  العمل  قيمة 

 المصلحة خارًجا على حد سواء.

 
 المعادلة العامة لحساب الربحية االجتماعية:

SIV= Social Impact Value | قيمة التأثير االجتماعي    
IIA= initial investment amount | المبدئي مبلغ االستثمار   

أن هناك أربعة عناصر    تختلف؛ إال  SROI فعلى الرغم من أن الطرق لقياس 
 وهى: SROI أساسية مطلوبة لقياس

 المدخالت أو استثمارات الموارد في نشاطك )مثل تكاليف تشغيل برنامج(.  •
المخرجات أو المنتجات المباشرة والملموسة من النشاط )عدد األشخاص الذين يتم  •

 استهدافهم بواسطة البرنامج(. 
األ • على  تطرأ  التي  التغييرات  أو  )تحسين النتائج،  البرنامج  عمل  نتيجة  شخاص 

 الدخل، وتحسين نوعية الحياة لألفراد(. 
كان  • )إذا  حال  أي  على  يحدث  أن  يمكن  كان  لما  تقديًرا  أقل  النتيجة  أو  التأثير، 

توظيف   يستهدف  الوظيفي  لالستعداد  برنامج  ولكن20لديك  تم   ،  قد  منهم  خمسة 
وظيف، فإن التأثير يعتمد على  توظيفهم بشكل أو بآخر دون العودة إلى إجراءات الت

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الذي   الخاص  للقطاع  الدعم  توفير  أو  الحكومية  للمشروعات  بتمويلها  سواء  تعزيزها 
 يراعي العائد االقتصادي واالجتماعي للمشروع، وذلك من خالل توجيهه نحو:  

 التعرف على متطلبات المجتمع. •

 تحقيق الموازنة بين العائد االجتماعي واالقتصادي.  •

 تحييد األضرار البيئية.  •

لالستثمار   االجتماعي  العائد  أو  االجتماعية  الربحية  مفهوم   Socialيعد 
Return on investment (SROI)    زمن منذ  المتقدمة  الدول  في  الظهور  شائع 

بشكل مختصر يعتبر طريقة    النامية، فهوليس بالقريب، ولكنه حديث الوالدة في الدول  
البيانات في  تقليدًيا  تنعكس  ال  التي  القيم  العوامل   لقياس  ذلك  في  بما  المالية، 

كنظيرها   اهتماًما  تولى  ال  الغالب  في  التي  للمشروع  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 
 أداة جديدة نسبًيا لتوصيل الفوائد غير الربحية إلى المجتمع. (، وهي )العائد االقتصادي

المال   رأس  استخدام  في  المشروع  فعالية  مدى  تحديد  يمكن  من خالله  حيث 
الوقت الذي يتم استخدام تحليل التكلفة    للمجتمع، ففيالموارد األخرى لخلق قيم نوعية  و 

cost-benefit analysis    بين يتمللمقارنة  لتقييم   SROIاستخدام    االستثمارات؛ 
البعد   في  العام  مما التقدم  التأ   االجتماعي؛  المالي واالجتماعي يدل على كل من  ثير 

 للمشروع.  
استخدام   تم  التطور    SROIوقد  عن  نشأ  حيث  أوروبا،  في  متكرر  بشكل 

فإنه يرتبط بشكل عالئقي بما    SROIالحديث عن    المالي، وعندالملحوظ في القطاع  
مقياس أداء    (، وهوROI)  Return  on Investmentيسمى العائد على االستثمار  

استثماره في عنصر أو   اب معدل اإليرادات لكل دوالر يتميستخدمه المستثمرون لحس 
 نشاط محدد.
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عليهم  ُيطلق  )حيث  النشاط  على  يؤثرون  الذين  المصلحة  أصحاب  بين  التفريق  يتم 
ئة التي تتأثر  أحياًنا أصحاب القرار / الشركاء المنفذين( وأحياًنا أخرى يمثلون تلك الف

 بالنشاط التجاري )يشار إليها غالًبا باسم العمالء أو المستخدمين(.  

 الدور المنوط بصانعي القرار:
حيث أن الحديث مع األشخاص الذين يواجهون التغييرات وإشراكهم في عملية  
احتساب   من  أساسًيا  محورًيا  جزًءا  ؛يعد  للمشروع  االجتماعية  القيمة  على  التعرف 

ربحية االجتماعية للمشروع ،وأن التحدث مباشرة إلى أصحاب المصلحة ليس  عملية ال
هو المصدر الوحيد للمعلومات ذات الصلة ،بل إنه سيكون لدى األشخاص اآلخرين 
والذين غالًبا سيكونون من الموظفين داخل المنظمة، معرفة وخبرة قيمة للمساعدة في  

ث عن المعلومة سواء من: )العاملين رسم صورة للتغييرات التي تحدث ،مثل هذا البح
،وكذلك الجهات البحثية     stakeholders، أصحاب المصلحة   Staffداخل المنظمة  

البيانات  third  party researchالخارجية  تأطير  في  تساعد  هذه  اإلشراك  عملية   )
 وتحليلها بشكل منطقي دون تفضيل جانب على آخر. 

البحث عن الربحية االجتماعية دائًما  في المحصلة، وينبغي أن يبدأ التنقيب و 
تتضمن عينة    (، وأنبتصورات أصحاب المصلحة للنتائج )ما الذي تغير بالنسبة لهم

 من فهمهم لهذه القيمة أو األهمية التي يولونها لهذه النتائج.

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الـ   االستعداد   15األشخاص  لبرنامج  نتيجة  مباشرة  وظائف  على  حصلوا  الذين 
 الوظيفي، ال على الخمسة الذين سبقوا حصول البقية على الوظائف(. 

 (: Pierce,2018( كما ذكرها )SORIمبادئ الربحية االجتماعية لالستثمار )  •
 إشراك صانعي القرار 

 التغيير المطلوب فهم 
 قيمة األشياء المهمة فعلًيا

 : SORIآليات تطبيق مبادئ الربحية االجتماعية للمشروع االستثماري 
االجتماعية الربحية  مبادئ  جميع    تهدف  من  واألفراد  المنظمات  توجيه  إلى 

  ، االجتماعية  القيمة  عن  واإلبالغ  المحاسبة  في  الممارسات  أفضل  حول  القطاعات 
أساس   االجتماعية على  للقيمة  كامل  إطار عمل إلنشاء حساب  المبادئ  هذه  وتوفر 
النتائج  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  قياس  اإلطار  ،ويتجاوز هذا  المادية  النتائج   جميع 

المرجوة أو الوصول إلى األهداف الموضوعة ،وبالتالي فإن البيانات التي يتم جمعها  
عرضها   تم  التي  القيمة  تحسين  بكيفية  المتعلقة  "القرارات  المستمر  التحسين  لدعم 

 لصانعي القرار" ؛تسمح ألصحاب القرار بمساءلة المنظمات. 

الق عمل  عليه  يقوم  الذي  اإلطار  هي  المبادئ  هذه  االجتماعية  وتعتبر  يمة 
 : يليالمبادئ كما  ، وهذهSocial Value International (SVI)الدولية 

 المبدأ األول: إشراك صانعي القرار:
أو  األشخاص  التالي:  النحو  على  )المصلحة(  القرار  أصحاب  تعريف  يتم 
النشاط   على  يؤثرون  الذين  أولئك  أو  لنشاطك،  نتيجة  التغيير  تواجه  التي  المنظمات 
المزمع اختياره ،ويمكن أن يكونوا أفراًدا، أو مجموعات من األفراد والمنظمات ،وعملية  

خاللها  من  يمكن  التي  العملية  هي  في    اإلشراك  المشاركة  األشخاص  من  لمجموعة 
جمع البيانات ،وبالتالي التأثير على القرارات المتعلقة بتحليل الربحية االجتماعية ،وال  
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خاللها  من  يمكن  التي  العملية  هي  في    اإلشراك  المشاركة  األشخاص  من  لمجموعة 
جمع البيانات ،وبالتالي التأثير على القرارات المتعلقة بتحليل الربحية االجتماعية ،وال  
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

عليهم  ُيطلق  )حيث  النشاط  على  يؤثرون  الذين  المصلحة  أصحاب  بين  التفريق  يتم 
ئة التي تتأثر  أحياًنا أصحاب القرار / الشركاء المنفذين( وأحياًنا أخرى يمثلون تلك الف

 بالنشاط التجاري )يشار إليها غالًبا باسم العمالء أو المستخدمين(.  

 الدور المنوط بصانعي القرار:
حيث أن الحديث مع األشخاص الذين يواجهون التغييرات وإشراكهم في عملية  
احتساب   من  أساسًيا  محورًيا  جزًءا  ؛يعد  للمشروع  االجتماعية  القيمة  على  التعرف 

ربحية االجتماعية للمشروع ،وأن التحدث مباشرة إلى أصحاب المصلحة ليس  عملية ال
هو المصدر الوحيد للمعلومات ذات الصلة ،بل إنه سيكون لدى األشخاص اآلخرين 
والذين غالًبا سيكونون من الموظفين داخل المنظمة، معرفة وخبرة قيمة للمساعدة في  

ث عن المعلومة سواء من: )العاملين رسم صورة للتغييرات التي تحدث ،مثل هذا البح
،وكذلك الجهات البحثية     stakeholders، أصحاب المصلحة   Staffداخل المنظمة  

البيانات  third  party researchالخارجية  تأطير  في  تساعد  هذه  اإلشراك  عملية   )
 وتحليلها بشكل منطقي دون تفضيل جانب على آخر. 

البحث عن الربحية االجتماعية دائًما  في المحصلة، وينبغي أن يبدأ التنقيب و 
تتضمن عينة    (، وأنبتصورات أصحاب المصلحة للنتائج )ما الذي تغير بالنسبة لهم

 من فهمهم لهذه القيمة أو األهمية التي يولونها لهذه النتائج.

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

الـ   االستعداد   15األشخاص  لبرنامج  نتيجة  مباشرة  وظائف  على  حصلوا  الذين 
 الوظيفي، ال على الخمسة الذين سبقوا حصول البقية على الوظائف(. 

 (: Pierce,2018( كما ذكرها )SORIمبادئ الربحية االجتماعية لالستثمار )  •
 إشراك صانعي القرار 

 التغيير المطلوب فهم 
 قيمة األشياء المهمة فعلًيا

 : SORIآليات تطبيق مبادئ الربحية االجتماعية للمشروع االستثماري 
االجتماعية الربحية  مبادئ  جميع    تهدف  من  واألفراد  المنظمات  توجيه  إلى 

  ، االجتماعية  القيمة  عن  واإلبالغ  المحاسبة  في  الممارسات  أفضل  حول  القطاعات 
أساس   االجتماعية على  للقيمة  كامل  إطار عمل إلنشاء حساب  المبادئ  هذه  وتوفر 
النتائج  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  قياس  اإلطار  ،ويتجاوز هذا  المادية  النتائج   جميع 

المرجوة أو الوصول إلى األهداف الموضوعة ،وبالتالي فإن البيانات التي يتم جمعها  
عرضها   تم  التي  القيمة  تحسين  بكيفية  المتعلقة  "القرارات  المستمر  التحسين  لدعم 

 لصانعي القرار" ؛تسمح ألصحاب القرار بمساءلة المنظمات. 

الق عمل  عليه  يقوم  الذي  اإلطار  هي  المبادئ  هذه  االجتماعية  وتعتبر  يمة 
 : يليالمبادئ كما  ، وهذهSocial Value International (SVI)الدولية 

 المبدأ األول: إشراك صانعي القرار:
أو  األشخاص  التالي:  النحو  على  )المصلحة(  القرار  أصحاب  تعريف  يتم 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 بعض مخاطر االعتماد فقط على أبحاث الطرف الثالث هي: 
 قد ال يتعلق البحث بمجموعة مماثلة من الناس، أو في سياق مماثل.  •

 لم يعتمد البحث على عملية إشراك أصحاب المصلحة لتحديد جميع النتائج.  •

 الخطوات التشاركية مع أصحاب المصلحة: •
 حديد أصحاب المصلحة: الخطوة األولى: ت •

ترشيحية   قائمة  إنشاء  في  المصلحة  أصحاب  إلشراك  األولى  الخطوة  تتمثل 
األشخاص   أو  المنظمات  ومن  ذوي تحوي  تحليل    الصلة،  في  مشاركتهم  يتم  خالله 

 لديها اإلجابة عن األسئلة التالية:  االجتماعية، والتيتأثير القيمة 

 ب في مزاولته؟ هل سيؤثر على المشروع أو النشاط الذي ترغ •

 هل تأثر بالنشاط )أو سيتأثر به(؟  •

صلة   لهم  أن  تعتقد  الذين  المصلحة  بأصحاب  قائمة  لديك  يكون  أن  بمجرد 
 البدء في مشاركتهم في تحليل تأثير القيمة االجتماعية.  المشروع؛ يمكنكبالنشاط/ 

 الخطوة الثانية: إشراك أصحاب المصلحة في عملية جمع البيانات النوعية:  •
أصحاب    بمجرد مجموعات  بعض  فإنتحديد  هي    المصلحة؛  التالية  الخطوة 

كنتيجة   حياتهم  في  لها  يتعرضون  التي  النتائج  أو  التغييرات  تحديد  في  إشراكهم 
 للنشاط/المشروع الذي تقوم بتحليل قيمة ربحه االجتماعية. 

البيانات  • جمع  عملية  في  المصلحة  أصحاب  إشراك  أثناء  طرحها  يجب  أسئلة 
 النوعية: 

 استخدام األسئلة المفتوحة.  
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 
 (: مناطق البحث عن المعلومة لصانعي القرار. 1الشكل )

 المعلومات من أصحاب المصلحة هي: بعض مخاطر االعتماد فقط على 
 قد ال يكون بعض أصحاب المصلحة على اطالع جيد.  •

قد يكون لديهم أولويات قصيرة األجل ؛مما يحد من قدرتهم على النظر في النتائج  •
 على المدى الطويل. 

 داخل أي مجموعة، قد يسمع آراء بعض األشخاص بفعالية أكبر من اآلخرين. •

مخاطر   )عادةا بعض  النشاط  عن  المسئولين  من  المعلومات  على  فقط  االعتماد 
 الموظفين أو موظفي المؤسسة التي تقدم النشاط(:

 قد ال يعرفون جميع النتائج التي تواجه أصحاب المصلحة.  •

معينين،  • مصلحة  أصحاب  تجارب  بدقة  تعكس  وال  عمومية  أكثر  لغة  يستخدمون 
 ثم فال يمكن قياسها.  ا، ومنجيدً وقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير محددة 
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 (: مناطق البحث عن المعلومة لصانعي القرار. 1الشكل )
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 داخل أي مجموعة، قد يسمع آراء بعض األشخاص بفعالية أكبر من اآلخرين. •
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151

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
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 ب في مزاولته؟ هل سيؤثر على المشروع أو النشاط الذي ترغ •

 هل تأثر بالنشاط )أو سيتأثر به(؟  •

صلة   لهم  أن  تعتقد  الذين  المصلحة  بأصحاب  قائمة  لديك  يكون  أن  بمجرد 
 البدء في مشاركتهم في تحليل تأثير القيمة االجتماعية.  المشروع؛ يمكنكبالنشاط/ 
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صعوبة إيجاد وقت مناسب  -
 لالتصال. 

خطر اإلدخال الخاطئ للبيانات  -
 نتيجة تردي قوة االتصال الهاتفي.

إعطاء الوقت لالستفهام عن ما إذا 
 تم فهم السؤال. 

إزالة الحواجز التي تكون في المقابلة 
 )وجًها لوجه(

 المقابالت الهاتفية

 المبدأ الثاني: فهم التغيير المرجو:
التغيير   فهم  فإننا بمحاولة  تشكيل تصور    المرتقب؛  الممكن  من  أنه  نقترح  ال 

النشاط/ التي سيحدثها  التغييرات  الناس    المشروع، وتتسمكامل ودقيق عن جميع  حياة 
بالتعقيد، وغالًبا ما يواجهون مجموعة متنوعة من التغييرات المختلفة في نفس الوقت،  

يتعرضون   التي  بالتغييرات  اآلخرين  توعية  من  أيًضا  يتمكنون  ال  فمن   لذلكلها؛  وقد 
التغييرات   لكل  ودقيق  كامل  تقييم  إجراء  مع المستحيل  الممكن   المرتقبة،  فمن  ذلك 

 التقاط تمثيل معقول لجميع التغييرات المادية الناجمة عن النشاط/المشروع.  

الناس المستهدفين   التغيير واألثر في حياة  التفهم لمفهوم  لصنع حالة من 
 ل التالية:المرور بالمراح المشروع؛ يجببالنشاط/

هذا   • يسبب  الذي  النشاط  تحديد  الضروري  من  التغيير،  استكشاف  التغيير، قبل 
على تحديد المدخالت    وهذا لتوفير سياق    والمخرجات، والوضوحينطوي  هنا مطلوب 

 للفهم متسق. 

يحدث/ • الذي  التغيير  حول  المعلومات  جمع  هي  التالية  وهذه الخطوة    سيحدث، 
يمكن أن تتضمن أيًضا معلومات من الخبراء    ، ولكنالمصلحةالعملية يقودها أصحاب  

 أو فريق بحث من جهات خارجية. 

محددة  • نتيجة  إيجاد  أجل  من  وتفسيرها  جمعها  تم  التي  المعلومات  تحليل  يجب 
 ذلك تحليل العالقات السببية بين التغييرات المرتقبة. دقيق، ويتضمنبشكل 

 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 (: نموذج أسئلة مفتوحة لجمع البيانات النوعية 1جدول )

 السؤال  تحديد المجال 
 

 المدخالت 
 كيف تشارك في النشاط الذي نقوم بتحليله؟  •
 بماذا ساهمت في النشاط )وكم(؟ •

 ما النشاط / األنشطة التي قمت بها من قبل؟ األنشطة
ما هي التغيرات التي مرت بك؟ أو ستمر؟ ،وكيف ستقوم بهذه التغييرات     المخرجات

 بشكل مختلف؟ 
 كيف برأيك أن يتعرف أفراد المجتمع اآلخرين على هذا النشاط/المشروع؟ المؤشرات 

 الخطوة الثالثة: جمع البيانات الكمية: •

النتائج    )من(بمجرد أن نحدد   لدينا وإشراكهم في فهم  هم أصحاب المصلحة 
النشاط/ من  يجربوها  أن  يجب  يمكنناالتي  تقدير    المشروع؛  في  نبدأ  مقدار )ما(  أن 

الربحية االجتماعية التي يراد لها أن تتحقق، وهذا بطبيعة الحال يتطلب جمع بعض 
 البيانات الكمية. 

 (: نموذج أسئلة يجب طرحها أثناء جمع البيانات الكمية.2جدول )

 األسئلة الُمبتكرة
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

ال تعبر بالضرورة عن 
االستجابات السلوكية لألسئلة من  

 قبل المبحوثين 

االجتماعات   التكلفة منخفضة
والمناقشات  
 المتخصصة 

 األسئلة العادية 
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

 استهالك للوقت والموارد  -
خطر تعرض المبحوث لملل -

 اإلجابةيفقده الرغبة في 

 وجود وقت كافي لشرح األسئلة.  -
 انخفاض معدل عدم االستجابة.  -
القدرة على مساعدة المبحوث    -

 مباشرة.

 
المقابالت )وجًها  

 لوجه(
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

صعوبة إيجاد وقت مناسب  -
 لالتصال. 

خطر اإلدخال الخاطئ للبيانات  -
 نتيجة تردي قوة االتصال الهاتفي.

إعطاء الوقت لالستفهام عن ما إذا 
 تم فهم السؤال. 

إزالة الحواجز التي تكون في المقابلة 
 )وجًها لوجه(

 المقابالت الهاتفية

 المبدأ الثاني: فهم التغيير المرجو:
التغيير   فهم  فإننا بمحاولة  تشكيل تصور    المرتقب؛  الممكن  من  أنه  نقترح  ال 

النشاط/ التي سيحدثها  التغييرات  الناس    المشروع، وتتسمكامل ودقيق عن جميع  حياة 
بالتعقيد، وغالًبا ما يواجهون مجموعة متنوعة من التغييرات المختلفة في نفس الوقت،  

يتعرضون   التي  بالتغييرات  اآلخرين  توعية  من  أيًضا  يتمكنون  ال  فمن   لذلكلها؛  وقد 
التغييرات   لكل  ودقيق  كامل  تقييم  إجراء  مع المستحيل  الممكن   المرتقبة،  فمن  ذلك 

 التقاط تمثيل معقول لجميع التغييرات المادية الناجمة عن النشاط/المشروع.  

الناس المستهدفين   التغيير واألثر في حياة  التفهم لمفهوم  لصنع حالة من 
 ل التالية:المرور بالمراح المشروع؛ يجببالنشاط/

هذا   • يسبب  الذي  النشاط  تحديد  الضروري  من  التغيير،  استكشاف  التغيير، قبل 
على تحديد المدخالت    وهذا لتوفير سياق    والمخرجات، والوضوحينطوي  هنا مطلوب 

 للفهم متسق. 

يحدث/ • الذي  التغيير  حول  المعلومات  جمع  هي  التالية  وهذه الخطوة    سيحدث، 
يمكن أن تتضمن أيًضا معلومات من الخبراء    ، ولكنالمصلحةالعملية يقودها أصحاب  

 أو فريق بحث من جهات خارجية. 

محددة  • نتيجة  إيجاد  أجل  من  وتفسيرها  جمعها  تم  التي  المعلومات  تحليل  يجب 
 ذلك تحليل العالقات السببية بين التغييرات المرتقبة. دقيق، ويتضمنبشكل 

 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 (: نموذج أسئلة مفتوحة لجمع البيانات النوعية 1جدول )

 السؤال  تحديد المجال 
 

 المدخالت 
 كيف تشارك في النشاط الذي نقوم بتحليله؟  •
 بماذا ساهمت في النشاط )وكم(؟ •

 ما النشاط / األنشطة التي قمت بها من قبل؟ األنشطة
ما هي التغيرات التي مرت بك؟ أو ستمر؟ ،وكيف ستقوم بهذه التغييرات     المخرجات

 بشكل مختلف؟ 
 كيف برأيك أن يتعرف أفراد المجتمع اآلخرين على هذا النشاط/المشروع؟ المؤشرات 

 الخطوة الثالثة: جمع البيانات الكمية: •

النتائج    )من(بمجرد أن نحدد   لدينا وإشراكهم في فهم  هم أصحاب المصلحة 
النشاط/ من  يجربوها  أن  يجب  يمكنناالتي  تقدير    المشروع؛  في  نبدأ  مقدار )ما(  أن 

الربحية االجتماعية التي يراد لها أن تتحقق، وهذا بطبيعة الحال يتطلب جمع بعض 
 البيانات الكمية. 

 (: نموذج أسئلة يجب طرحها أثناء جمع البيانات الكمية.2جدول )

 األسئلة الُمبتكرة
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

ال تعبر بالضرورة عن 
االستجابات السلوكية لألسئلة من  

 قبل المبحوثين 

االجتماعات   التكلفة منخفضة
والمناقشات  
 المتخصصة 

 األسئلة العادية 
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

 استهالك للوقت والموارد  -
خطر تعرض المبحوث لملل -

 اإلجابةيفقده الرغبة في 

 وجود وقت كافي لشرح األسئلة.  -
 انخفاض معدل عدم االستجابة.  -
القدرة على مساعدة المبحوث    -

 مباشرة.

 
المقابالت )وجًها  

 لوجه(

153

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

صعوبة إيجاد وقت مناسب  -
 لالتصال. 

خطر اإلدخال الخاطئ للبيانات  -
 نتيجة تردي قوة االتصال الهاتفي.

إعطاء الوقت لالستفهام عن ما إذا 
 تم فهم السؤال. 

إزالة الحواجز التي تكون في المقابلة 
 )وجًها لوجه(

 المقابالت الهاتفية

 المبدأ الثاني: فهم التغيير المرجو:
التغيير   فهم  فإننا بمحاولة  تشكيل تصور    المرتقب؛  الممكن  من  أنه  نقترح  ال 

النشاط/ التي سيحدثها  التغييرات  الناس    المشروع، وتتسمكامل ودقيق عن جميع  حياة 
بالتعقيد، وغالًبا ما يواجهون مجموعة متنوعة من التغييرات المختلفة في نفس الوقت،  

يتعرضون   التي  بالتغييرات  اآلخرين  توعية  من  أيًضا  يتمكنون  ال  فمن   لذلكلها؛  وقد 
التغييرات   لكل  ودقيق  كامل  تقييم  إجراء  مع المستحيل  الممكن   المرتقبة،  فمن  ذلك 

 التقاط تمثيل معقول لجميع التغييرات المادية الناجمة عن النشاط/المشروع.  

الناس المستهدفين   التغيير واألثر في حياة  التفهم لمفهوم  لصنع حالة من 
 ل التالية:المرور بالمراح المشروع؛ يجببالنشاط/

هذا   • يسبب  الذي  النشاط  تحديد  الضروري  من  التغيير،  استكشاف  التغيير، قبل 
على تحديد المدخالت    وهذا لتوفير سياق    والمخرجات، والوضوحينطوي  هنا مطلوب 

 للفهم متسق. 

يحدث/ • الذي  التغيير  حول  المعلومات  جمع  هي  التالية  وهذه الخطوة    سيحدث، 
يمكن أن تتضمن أيًضا معلومات من الخبراء    ، ولكنالمصلحةالعملية يقودها أصحاب  

 أو فريق بحث من جهات خارجية. 

محددة  • نتيجة  إيجاد  أجل  من  وتفسيرها  جمعها  تم  التي  المعلومات  تحليل  يجب 
 ذلك تحليل العالقات السببية بين التغييرات المرتقبة. دقيق، ويتضمنبشكل 

 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 (: نموذج أسئلة مفتوحة لجمع البيانات النوعية 1جدول )

 السؤال  تحديد المجال 
 

 المدخالت 
 كيف تشارك في النشاط الذي نقوم بتحليله؟  •
 بماذا ساهمت في النشاط )وكم(؟ •

 ما النشاط / األنشطة التي قمت بها من قبل؟ األنشطة
ما هي التغيرات التي مرت بك؟ أو ستمر؟ ،وكيف ستقوم بهذه التغييرات     المخرجات

 بشكل مختلف؟ 
 كيف برأيك أن يتعرف أفراد المجتمع اآلخرين على هذا النشاط/المشروع؟ المؤشرات 

 الخطوة الثالثة: جمع البيانات الكمية: •

النتائج    )من(بمجرد أن نحدد   لدينا وإشراكهم في فهم  هم أصحاب المصلحة 
النشاط/ من  يجربوها  أن  يجب  يمكنناالتي  تقدير    المشروع؛  في  نبدأ  مقدار )ما(  أن 

الربحية االجتماعية التي يراد لها أن تتحقق، وهذا بطبيعة الحال يتطلب جمع بعض 
 البيانات الكمية. 

 (: نموذج أسئلة يجب طرحها أثناء جمع البيانات الكمية.2جدول )

 األسئلة الُمبتكرة
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

ال تعبر بالضرورة عن 
االستجابات السلوكية لألسئلة من  

 قبل المبحوثين 

االجتماعات   التكلفة منخفضة
والمناقشات  
 المتخصصة 

 األسئلة العادية 
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

 استهالك للوقت والموارد  -
خطر تعرض المبحوث لملل -

 اإلجابةيفقده الرغبة في 

 وجود وقت كافي لشرح األسئلة.  -
 انخفاض معدل عدم االستجابة.  -
القدرة على مساعدة المبحوث    -

 مباشرة.

 
المقابالت )وجًها  

 لوجه(

153

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

صعوبة إيجاد وقت مناسب  -
 لالتصال. 

خطر اإلدخال الخاطئ للبيانات  -
 نتيجة تردي قوة االتصال الهاتفي.

إعطاء الوقت لالستفهام عن ما إذا 
 تم فهم السؤال. 

إزالة الحواجز التي تكون في المقابلة 
 )وجًها لوجه(

 المقابالت الهاتفية

 المبدأ الثاني: فهم التغيير المرجو:
التغيير   فهم  فإننا بمحاولة  تشكيل تصور    المرتقب؛  الممكن  من  أنه  نقترح  ال 

النشاط/ التي سيحدثها  التغييرات  الناس    المشروع، وتتسمكامل ودقيق عن جميع  حياة 
بالتعقيد، وغالًبا ما يواجهون مجموعة متنوعة من التغييرات المختلفة في نفس الوقت،  

يتعرضون   التي  بالتغييرات  اآلخرين  توعية  من  أيًضا  يتمكنون  ال  فمن   لذلكلها؛  وقد 
التغييرات   لكل  ودقيق  كامل  تقييم  إجراء  مع المستحيل  الممكن   المرتقبة،  فمن  ذلك 

 التقاط تمثيل معقول لجميع التغييرات المادية الناجمة عن النشاط/المشروع.  

الناس المستهدفين   التغيير واألثر في حياة  التفهم لمفهوم  لصنع حالة من 
 ل التالية:المرور بالمراح المشروع؛ يجببالنشاط/

هذا   • يسبب  الذي  النشاط  تحديد  الضروري  من  التغيير،  استكشاف  التغيير، قبل 
على تحديد المدخالت    وهذا لتوفير سياق    والمخرجات، والوضوحينطوي  هنا مطلوب 

 للفهم متسق. 

يحدث/ • الذي  التغيير  حول  المعلومات  جمع  هي  التالية  وهذه الخطوة    سيحدث، 
يمكن أن تتضمن أيًضا معلومات من الخبراء    ، ولكنالمصلحةالعملية يقودها أصحاب  

 أو فريق بحث من جهات خارجية. 

محددة  • نتيجة  إيجاد  أجل  من  وتفسيرها  جمعها  تم  التي  المعلومات  تحليل  يجب 
 ذلك تحليل العالقات السببية بين التغييرات المرتقبة. دقيق، ويتضمنبشكل 

 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 (: نموذج أسئلة مفتوحة لجمع البيانات النوعية 1جدول )

 السؤال  تحديد المجال 
 

 المدخالت 
 كيف تشارك في النشاط الذي نقوم بتحليله؟  •
 بماذا ساهمت في النشاط )وكم(؟ •

 ما النشاط / األنشطة التي قمت بها من قبل؟ األنشطة
ما هي التغيرات التي مرت بك؟ أو ستمر؟ ،وكيف ستقوم بهذه التغييرات     المخرجات

 بشكل مختلف؟ 
 كيف برأيك أن يتعرف أفراد المجتمع اآلخرين على هذا النشاط/المشروع؟ المؤشرات 

 الخطوة الثالثة: جمع البيانات الكمية: •

النتائج    )من(بمجرد أن نحدد   لدينا وإشراكهم في فهم  هم أصحاب المصلحة 
النشاط/ من  يجربوها  أن  يجب  يمكنناالتي  تقدير    المشروع؛  في  نبدأ  مقدار )ما(  أن 

الربحية االجتماعية التي يراد لها أن تتحقق، وهذا بطبيعة الحال يتطلب جمع بعض 
 البيانات الكمية. 

 (: نموذج أسئلة يجب طرحها أثناء جمع البيانات الكمية.2جدول )

 األسئلة الُمبتكرة
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

ال تعبر بالضرورة عن 
االستجابات السلوكية لألسئلة من  

 قبل المبحوثين 

االجتماعات   التكلفة منخفضة
والمناقشات  
 المتخصصة 

 األسئلة العادية 
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

 استهالك للوقت والموارد  -
خطر تعرض المبحوث لملل -

 اإلجابةيفقده الرغبة في 

 وجود وقت كافي لشرح األسئلة.  -
 انخفاض معدل عدم االستجابة.  -
القدرة على مساعدة المبحوث    -

 مباشرة.

 
المقابالت )وجًها  

 لوجه(
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

صعوبة إيجاد وقت مناسب  -
 لالتصال. 

خطر اإلدخال الخاطئ للبيانات  -
 نتيجة تردي قوة االتصال الهاتفي.

إعطاء الوقت لالستفهام عن ما إذا 
 تم فهم السؤال. 

إزالة الحواجز التي تكون في المقابلة 
 )وجًها لوجه(

 المقابالت الهاتفية

 المبدأ الثاني: فهم التغيير المرجو:
التغيير   فهم  فإننا بمحاولة  تشكيل تصور    المرتقب؛  الممكن  من  أنه  نقترح  ال 

النشاط/ التي سيحدثها  التغييرات  الناس    المشروع، وتتسمكامل ودقيق عن جميع  حياة 
بالتعقيد، وغالًبا ما يواجهون مجموعة متنوعة من التغييرات المختلفة في نفس الوقت،  

يتعرضون   التي  بالتغييرات  اآلخرين  توعية  من  أيًضا  يتمكنون  ال  فمن   لذلكلها؛  وقد 
التغييرات   لكل  ودقيق  كامل  تقييم  إجراء  مع المستحيل  الممكن   المرتقبة،  فمن  ذلك 

 التقاط تمثيل معقول لجميع التغييرات المادية الناجمة عن النشاط/المشروع.  

الناس المستهدفين   التغيير واألثر في حياة  التفهم لمفهوم  لصنع حالة من 
 ل التالية:المرور بالمراح المشروع؛ يجببالنشاط/

هذا   • يسبب  الذي  النشاط  تحديد  الضروري  من  التغيير،  استكشاف  التغيير، قبل 
على تحديد المدخالت    وهذا لتوفير سياق    والمخرجات، والوضوحينطوي  هنا مطلوب 

 للفهم متسق. 

يحدث/ • الذي  التغيير  حول  المعلومات  جمع  هي  التالية  وهذه الخطوة    سيحدث، 
يمكن أن تتضمن أيًضا معلومات من الخبراء    ، ولكنالمصلحةالعملية يقودها أصحاب  

 أو فريق بحث من جهات خارجية. 

محددة  • نتيجة  إيجاد  أجل  من  وتفسيرها  جمعها  تم  التي  المعلومات  تحليل  يجب 
 ذلك تحليل العالقات السببية بين التغييرات المرتقبة. دقيق، ويتضمنبشكل 

 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 (: نموذج أسئلة مفتوحة لجمع البيانات النوعية 1جدول )

 السؤال  تحديد المجال 
 

 المدخالت 
 كيف تشارك في النشاط الذي نقوم بتحليله؟  •
 بماذا ساهمت في النشاط )وكم(؟ •

 ما النشاط / األنشطة التي قمت بها من قبل؟ األنشطة
ما هي التغيرات التي مرت بك؟ أو ستمر؟ ،وكيف ستقوم بهذه التغييرات     المخرجات

 بشكل مختلف؟ 
 كيف برأيك أن يتعرف أفراد المجتمع اآلخرين على هذا النشاط/المشروع؟ المؤشرات 

 الخطوة الثالثة: جمع البيانات الكمية: •

النتائج    )من(بمجرد أن نحدد   لدينا وإشراكهم في فهم  هم أصحاب المصلحة 
النشاط/ من  يجربوها  أن  يجب  يمكنناالتي  تقدير    المشروع؛  في  نبدأ  مقدار )ما(  أن 

الربحية االجتماعية التي يراد لها أن تتحقق، وهذا بطبيعة الحال يتطلب جمع بعض 
 البيانات الكمية. 

 (: نموذج أسئلة يجب طرحها أثناء جمع البيانات الكمية.2جدول )

 األسئلة الُمبتكرة
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

ال تعبر بالضرورة عن 
االستجابات السلوكية لألسئلة من  

 قبل المبحوثين 

االجتماعات   التكلفة منخفضة
والمناقشات  
 المتخصصة 

 األسئلة العادية 
 الطريقة اإليجابيات  السلبيات 

 استهالك للوقت والموارد  -
خطر تعرض المبحوث لملل -

 اإلجابةيفقده الرغبة في 

 وجود وقت كافي لشرح األسئلة.  -
 انخفاض معدل عدم االستجابة.  -
القدرة على مساعدة المبحوث    -

 مباشرة.

 
المقابالت )وجًها  

 لوجه(
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

صعوبة إيجاد وقت مناسب  -
 لالتصال. 

خطر اإلدخال الخاطئ للبيانات  -
 نتيجة تردي قوة االتصال الهاتفي.

إعطاء الوقت لالستفهام عن ما إذا 
 تم فهم السؤال. 

إزالة الحواجز التي تكون في المقابلة 
 )وجًها لوجه(

 المقابالت الهاتفية

 المبدأ الثاني: فهم التغيير المرجو:
التغيير   فهم  فإننا بمحاولة  تشكيل تصور    المرتقب؛  الممكن  من  أنه  نقترح  ال 

النشاط/ التي سيحدثها  التغييرات  الناس    المشروع، وتتسمكامل ودقيق عن جميع  حياة 
بالتعقيد، وغالًبا ما يواجهون مجموعة متنوعة من التغييرات المختلفة في نفس الوقت،  
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 لوجه(
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 (: جوانب الرفاه االجتماعي.2)الشكل  

   :Subjective wellbeingالرفاه الذاتي 
ونوعية   وضعهم  تجاه  يشعرون  وكيف  الخاصة  الناس  بتصورات  الذاتي  الرفاه  يتعلق 
تلك  تشكل  والتي  األشخاص  لدى  هى  التي  والمعتقدات  للقيم  اهتماًما  ويولي  حياتهم، 

 التصورات. 
 :  Relational wellbeingالرفاه العالئقي 

لت اآلخرين  مع  تفاعلهم  وكيفية  االجتماعي،  الحيز  في  الناس  فعل  حقيق  هو 
حياة   نوعية  إلى  الوصول  أجل  من  ويشملاحتياجاتهم  مع   جيدة،  التفاعالت  ذلك 

اآلخرين، والعالقات مع الدولة والمؤسسات االجتماعية، والقواعد الموصلة إلى الموارد، 
 وأشكال العمل الجماعي وجوانب الصراع واألمن، والهويات الثقافية والسياسية. 

 

 الرفاه المادي 
Material wellbeing 

 

 الرفاه الذاتي 
Subjective wellbeing 

 

 الرفاه العالئقي
Relational wellbeing 

 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 للتغيير المرجو للنشاط/المشروع: (: جدول يوضح مراحل صنع الفهم  3جدول )

 وصف النشاط/المشروع: مركز يقدم الوجبات الصحية والدورات التدريبية للمسنين:
 التغيير  المخرجات/النتائج المدخالت المستفيدين

كبار سن ال يعانون 
 من الخرف 

 تجنب اآلم. - الحضور للمركز الوقت
 . التغلب على القلق-

يعانون  سن  كبار 
 الخرف من  

 تجنب األلم والقلق.- الحضور للمركز الوقت
المهام   - تنفيذ  قدرة  زيادة 

 اليومية. 
السن    المستشفيات المحلية كبار  عدد  انخفاض 

 المحولين للمستشفيات. 

:  المبدأ الثالث: قيمة األشياء المهمة فعالا

العميق   الفهم  من  حالة  توفير  على  يساعدان  قسمان  هناك  المعيار  هذا  في 
الربحية   لمبادئ  االجتماعية  النتائج  األول لتقييم  استخدام    االجتماعية،  يتم  حيث  من 

الكمية   النتائج   quantitative weightingsالترجيحات  على  التغييرات  لتقييم 
حيث  social outcomesاالجتماعية   من  والثاني  المالية  ،  التقديرات  استخدام  يتم 

financial estimates   .لوزن تفضيالت التغييرات على النتائج االجتماعية 

 القسم األول: حالة تقييم النتائج االجتماعية:  
 ما هو التقييم؟ •

التقييم هو الوسيلة التي نقّدر بها أهمية أو قيمة شيء ما، سواء كان منتًجا   
نشير إلى    االجتماعية؛ فإننا نتحدث عن القيمة    ما، وعندما أو خدمة أو خاصية لشيء  

القيمة التي يضعها الناس على النتائج االجتماعية أو التغييرات في حياتهم، وغالًبا ما  
-Social Wellلى أنها جوانب من الرفاهية االجتماعية  يتم تعريف هذه التغييرات ع
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 وصف النشاط/المشروع: مركز يقدم الوجبات الصحية والدورات التدريبية للمسنين:
 التغيير  المخرجات/النتائج المدخالت المستفيدين

كبار سن ال يعانون 
 من الخرف 

 تجنب اآلم. - الحضور للمركز الوقت
 . التغلب على القلق-

يعانون  سن  كبار 
 الخرف من  

 تجنب األلم والقلق.- الحضور للمركز الوقت
المهام   - تنفيذ  قدرة  زيادة 

 اليومية. 
السن    المستشفيات المحلية كبار  عدد  انخفاض 

 المحولين للمستشفيات. 

:  المبدأ الثالث: قيمة األشياء المهمة فعالا

العميق   الفهم  من  حالة  توفير  على  يساعدان  قسمان  هناك  المعيار  هذا  في 
الربحية   لمبادئ  االجتماعية  النتائج  األول لتقييم  استخدام    االجتماعية،  يتم  حيث  من 

الكمية   النتائج   quantitative weightingsالترجيحات  على  التغييرات  لتقييم 
حيث  social outcomesاالجتماعية   من  والثاني  المالية  ،  التقديرات  استخدام  يتم 

financial estimates   .لوزن تفضيالت التغييرات على النتائج االجتماعية 

 القسم األول: حالة تقييم النتائج االجتماعية:  
 ما هو التقييم؟ •

التقييم هو الوسيلة التي نقّدر بها أهمية أو قيمة شيء ما، سواء كان منتًجا   
نشير إلى    االجتماعية؛ فإننا نتحدث عن القيمة    ما، وعندما أو خدمة أو خاصية لشيء  

القيمة التي يضعها الناس على النتائج االجتماعية أو التغييرات في حياتهم، وغالًبا ما  
-Social Wellلى أنها جوانب من الرفاهية االجتماعية  يتم تعريف هذه التغييرات ع

155



 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

being    قسمه أقسام  Britton and Coulthard, 2012:29الذي  ثالث  إلى   ))
 مجموعة في المثلث التالي: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 (: جوانب الرفاه االجتماعي.2)الشكل  

   :Subjective wellbeingالرفاه الذاتي 
ونوعية   وضعهم  تجاه  يشعرون  وكيف  الخاصة  الناس  بتصورات  الذاتي  الرفاه  يتعلق 
تلك  تشكل  والتي  األشخاص  لدى  هى  التي  والمعتقدات  للقيم  اهتماًما  ويولي  حياتهم، 

 التصورات. 
 :  Relational wellbeingالرفاه العالئقي 

لت اآلخرين  مع  تفاعلهم  وكيفية  االجتماعي،  الحيز  في  الناس  فعل  حقيق  هو 
حياة   نوعية  إلى  الوصول  أجل  من  ويشملاحتياجاتهم  مع   جيدة،  التفاعالت  ذلك 

اآلخرين، والعالقات مع الدولة والمؤسسات االجتماعية، والقواعد الموصلة إلى الموارد، 
 وأشكال العمل الجماعي وجوانب الصراع واألمن، والهويات الثقافية والسياسية. 

 

 الرفاه المادي 
Material wellbeing 

 

 الرفاه الذاتي 
Subjective wellbeing 

 

 الرفاه العالئقي
Relational wellbeing 

 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 للتغيير المرجو للنشاط/المشروع: (: جدول يوضح مراحل صنع الفهم  3جدول )

 وصف النشاط/المشروع: مركز يقدم الوجبات الصحية والدورات التدريبية للمسنين:
 التغيير  المخرجات/النتائج المدخالت المستفيدين

كبار سن ال يعانون 
 من الخرف 

 تجنب اآلم. - الحضور للمركز الوقت
 . التغلب على القلق-

يعانون  سن  كبار 
 الخرف من  

 تجنب األلم والقلق.- الحضور للمركز الوقت
المهام   - تنفيذ  قدرة  زيادة 

 اليومية. 
السن    المستشفيات المحلية كبار  عدد  انخفاض 

 المحولين للمستشفيات. 

:  المبدأ الثالث: قيمة األشياء المهمة فعالا

العميق   الفهم  من  حالة  توفير  على  يساعدان  قسمان  هناك  المعيار  هذا  في 
الربحية   لمبادئ  االجتماعية  النتائج  األول لتقييم  استخدام    االجتماعية،  يتم  حيث  من 

الكمية   النتائج   quantitative weightingsالترجيحات  على  التغييرات  لتقييم 
حيث  social outcomesاالجتماعية   من  والثاني  المالية  ،  التقديرات  استخدام  يتم 

financial estimates   .لوزن تفضيالت التغييرات على النتائج االجتماعية 

 القسم األول: حالة تقييم النتائج االجتماعية:  
 ما هو التقييم؟ •

التقييم هو الوسيلة التي نقّدر بها أهمية أو قيمة شيء ما، سواء كان منتًجا   
نشير إلى    االجتماعية؛ فإننا نتحدث عن القيمة    ما، وعندما أو خدمة أو خاصية لشيء  

القيمة التي يضعها الناس على النتائج االجتماعية أو التغييرات في حياتهم، وغالًبا ما  
-Social Wellلى أنها جوانب من الرفاهية االجتماعية  يتم تعريف هذه التغييرات ع
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

ال هذه  فإن  ذلك،  دائرة  ومع  في  يقعون  الذين  لألفراد  مهمة  تغييرات 
النشاط/المشروع، ولذا يجب أن ُتبذل الجهود لمحاولة معرفة مدى أهميتها والتعبير عن  

 قيمتها بالنسبة لهم. 

الربحية  • تقييم  أشكال  من  وغيرها  المالية  المحاسبة  يخص  فيما  ملحوظة 
 االجتماعية: 

أ يعد عاماًل  الربحية االجتماعية  تقييم  القرار  إن  ساسًيا في دعم عملية صنع 
الرعاية   اقتصاديات  الصحة،  اقتصاديات  مثل:  العام،  القطاع  تخصصات  في 
االجتماعية، وبعض أنواع تحليل التكلفة ،وتقييم الربحية االجتماعية مهم للمساعدة في  
فهم األهمية التغييرات المختلفة في حياة الناس ،وهذه العملية عندما ترتكز على تقييم 
عن   مسؤولية  أكثر  المؤسسات  تجعل  العملية  هذه  ؛فإن  الناس  حياة  على  األثر 
أنشطتها/مشاريعها االجتماعية من حيث اتخاذ قرارات أكثر فعالية وشفافية ،وعلى أن  
ما لهذه الطريقة من أهمية حقيقية ؛إال أن هذه األهمية يجب أن يرافقها معرفة واقعية  

لتي البد وأن تعدل في المستقبل ،وذلك ألن عملية  بأنها تكتنز الكثير من األخطاء ا
يكتنفه   للنشاط/المشروع  االجتماعي  األثر  لتقييم  الرياضية  المحاسبية  القوانين  توظيف 
بعض التغيرات التي هي من طبيعة العمل االجتماعي المتغير والذي يعتمد على تغير 

 المستهدف )اإلنسان(.  

 جماهير مختلفة قرارات مختلفة:
ال النشاط/المشروع ؛فالبد من عند  لنتيجة  التقييم  نظر في الغرض من عملية 

تبًعا،   القرارات  من  مختلفة  وأنواع  مختلفة  جماهير  توجد  الحال  وبطبيعة  بأنه  اإلدراك 
التقييم لجمهور خارجي )خارج   التقييم في بعض األحيان، وقد يكون  قد يشملها  التي 

تقييم يكون  ،وقد  النشاط/المشروع(  في    نطاق عمل  االستثمار  إعادة  بشأن  هنا  القرار 
للجمهور  التقييم مخصًصا  يكون  لم  األحيان  بعض  ،وفي  أم ال  النشاط/المشروع  هذا 
بكيفية  المتعلقة  الداخلية  القرارات  لدعم  مخصًصا  يكون  قد  ،ولكن  فحسب  الخارجي 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  :Material wellbeingالرفاه المادي  

ذلك   الناس، ويشمل  لدى  ما  يعني  إذ  اسمه نصيب؛  يأخذ من  المادي  الرفاه 
إلى   والوصول  العمل  وفرص  والمأوى  واألصول  والدخل  الغذاء  مثل  المادية  الموارد 

 الخدمات والموارد الطبيعية والجودة البيئية. 
 من أين تكمن أهمية التقييم؟

ا الربح  قيمة  تقييم  المهم  صريح من  بشكل  المشروع  للنشاط/  الجتماعي 
ألصحاب   يخلقونها  التي  بالقيمة  اآلخرين  إبالغ  أواًل:  رئيسيين  لسببين  للمؤسسات 
المصلحة، وثانًيا: لخلق فهم أفضل الختيار القرارات ذات العائد االجتماعي والقيمي 

ة قراراتنا  األكثر ،كما أن جعل تقييم الربح االجتماعي واضًحا يساعد على زيادة فعالي
المادية   البيانات  نستخدم  عندما  فنحن  المساءلة،  مجهر  تحت  ووضعها  وشفافيتها 
إلى   االفتراضات  سهولة  على  االعتماد  من  ؛ننتقل  االجتماعية  النتائج  لتقييم  الرقمية 

 نوعية المحاسبة بطريقة تشبه بشكل أوثق عملية صنع القرار بالنسبة للقيمة المالية. 

 هل هو ممكن؟
وائد النشاط/ المشروع االجتماعية تمثل عوائد مادية في المقام األول  بعض ع

تحدث  التيأو أن جانب الرفاه فيها هو رفاه مادي ألصحاب المصلحة، مثل التغييرات 
لتمثيل قيمة التغيير لهذا   في الدخل في هذه الحالة، فمن الشائع استخدام سعر السوق 

في المقابل عندما يكون العائد االجتماعي جانًبا غير ملموس من الرفاهية    ،الشخص 
،مثل الشعور باالرتباط باآلخرين أو السيطرة على حياتي ؛فنادًرا ما يتم التقاط التغيير 
ليس   هنا  قيمته  وفهم  بالسعر،  مرتبطة  مادية  داللة  ذات  سوقية  معامالت  أي  عبر 

 باألمر السهل. 
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ال هذه  فإن  ذلك،  دائرة  ومع  في  يقعون  الذين  لألفراد  مهمة  تغييرات 
النشاط/المشروع، ولذا يجب أن ُتبذل الجهود لمحاولة معرفة مدى أهميتها والتعبير عن  

 قيمتها بالنسبة لهم. 

الربحية  • تقييم  أشكال  من  وغيرها  المالية  المحاسبة  يخص  فيما  ملحوظة 
 االجتماعية: 

أ يعد عاماًل  الربحية االجتماعية  تقييم  القرار  إن  ساسًيا في دعم عملية صنع 
الرعاية   اقتصاديات  الصحة،  اقتصاديات  مثل:  العام،  القطاع  تخصصات  في 
االجتماعية، وبعض أنواع تحليل التكلفة ،وتقييم الربحية االجتماعية مهم للمساعدة في  
فهم األهمية التغييرات المختلفة في حياة الناس ،وهذه العملية عندما ترتكز على تقييم 
عن   مسؤولية  أكثر  المؤسسات  تجعل  العملية  هذه  ؛فإن  الناس  حياة  على  األثر 
أنشطتها/مشاريعها االجتماعية من حيث اتخاذ قرارات أكثر فعالية وشفافية ،وعلى أن  
ما لهذه الطريقة من أهمية حقيقية ؛إال أن هذه األهمية يجب أن يرافقها معرفة واقعية  

لتي البد وأن تعدل في المستقبل ،وذلك ألن عملية  بأنها تكتنز الكثير من األخطاء ا
يكتنفه   للنشاط/المشروع  االجتماعي  األثر  لتقييم  الرياضية  المحاسبية  القوانين  توظيف 
بعض التغيرات التي هي من طبيعة العمل االجتماعي المتغير والذي يعتمد على تغير 

 المستهدف )اإلنسان(.  

 جماهير مختلفة قرارات مختلفة:
ال النشاط/المشروع ؛فالبد من عند  لنتيجة  التقييم  نظر في الغرض من عملية 

تبًعا،   القرارات  من  مختلفة  وأنواع  مختلفة  جماهير  توجد  الحال  وبطبيعة  بأنه  اإلدراك 
التقييم لجمهور خارجي )خارج   التقييم في بعض األحيان، وقد يكون  قد يشملها  التي 

تقييم يكون  ،وقد  النشاط/المشروع(  في    نطاق عمل  االستثمار  إعادة  بشأن  هنا  القرار 
للجمهور  التقييم مخصًصا  يكون  لم  األحيان  بعض  ،وفي  أم ال  النشاط/المشروع  هذا 
بكيفية  المتعلقة  الداخلية  القرارات  لدعم  مخصًصا  يكون  قد  ،ولكن  فحسب  الخارجي 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  :Material wellbeingالرفاه المادي  

ذلك   الناس، ويشمل  لدى  ما  يعني  إذ  اسمه نصيب؛  يأخذ من  المادي  الرفاه 
إلى   والوصول  العمل  وفرص  والمأوى  واألصول  والدخل  الغذاء  مثل  المادية  الموارد 

 الخدمات والموارد الطبيعية والجودة البيئية. 
 من أين تكمن أهمية التقييم؟

ا الربح  قيمة  تقييم  المهم  صريح من  بشكل  المشروع  للنشاط/  الجتماعي 
ألصحاب   يخلقونها  التي  بالقيمة  اآلخرين  إبالغ  أواًل:  رئيسيين  لسببين  للمؤسسات 
المصلحة، وثانًيا: لخلق فهم أفضل الختيار القرارات ذات العائد االجتماعي والقيمي 

ة قراراتنا  األكثر ،كما أن جعل تقييم الربح االجتماعي واضًحا يساعد على زيادة فعالي
المادية   البيانات  نستخدم  عندما  فنحن  المساءلة،  مجهر  تحت  ووضعها  وشفافيتها 
إلى   االفتراضات  سهولة  على  االعتماد  من  ؛ننتقل  االجتماعية  النتائج  لتقييم  الرقمية 

 نوعية المحاسبة بطريقة تشبه بشكل أوثق عملية صنع القرار بالنسبة للقيمة المالية. 

 هل هو ممكن؟
وائد النشاط/ المشروع االجتماعية تمثل عوائد مادية في المقام األول  بعض ع

تحدث  التيأو أن جانب الرفاه فيها هو رفاه مادي ألصحاب المصلحة، مثل التغييرات 
لتمثيل قيمة التغيير لهذا   في الدخل في هذه الحالة، فمن الشائع استخدام سعر السوق 

في المقابل عندما يكون العائد االجتماعي جانًبا غير ملموس من الرفاهية    ،الشخص 
،مثل الشعور باالرتباط باآلخرين أو السيطرة على حياتي ؛فنادًرا ما يتم التقاط التغيير 
ليس   هنا  قيمته  وفهم  بالسعر،  مرتبطة  مادية  داللة  ذات  سوقية  معامالت  أي  عبر 

 باألمر السهل. 
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ال هذه  فإن  ذلك،  دائرة  ومع  في  يقعون  الذين  لألفراد  مهمة  تغييرات 
النشاط/المشروع، ولذا يجب أن ُتبذل الجهود لمحاولة معرفة مدى أهميتها والتعبير عن  

 قيمتها بالنسبة لهم. 

الربحية  • تقييم  أشكال  من  وغيرها  المالية  المحاسبة  يخص  فيما  ملحوظة 
 االجتماعية: 

أ يعد عاماًل  الربحية االجتماعية  تقييم  القرار  إن  ساسًيا في دعم عملية صنع 
الرعاية   اقتصاديات  الصحة،  اقتصاديات  مثل:  العام،  القطاع  تخصصات  في 
االجتماعية، وبعض أنواع تحليل التكلفة ،وتقييم الربحية االجتماعية مهم للمساعدة في  
فهم األهمية التغييرات المختلفة في حياة الناس ،وهذه العملية عندما ترتكز على تقييم 
عن   مسؤولية  أكثر  المؤسسات  تجعل  العملية  هذه  ؛فإن  الناس  حياة  على  األثر 
أنشطتها/مشاريعها االجتماعية من حيث اتخاذ قرارات أكثر فعالية وشفافية ،وعلى أن  
ما لهذه الطريقة من أهمية حقيقية ؛إال أن هذه األهمية يجب أن يرافقها معرفة واقعية  

لتي البد وأن تعدل في المستقبل ،وذلك ألن عملية  بأنها تكتنز الكثير من األخطاء ا
يكتنفه   للنشاط/المشروع  االجتماعي  األثر  لتقييم  الرياضية  المحاسبية  القوانين  توظيف 
بعض التغيرات التي هي من طبيعة العمل االجتماعي المتغير والذي يعتمد على تغير 

 المستهدف )اإلنسان(.  

 جماهير مختلفة قرارات مختلفة:
ال النشاط/المشروع ؛فالبد من عند  لنتيجة  التقييم  نظر في الغرض من عملية 

تبًعا،   القرارات  من  مختلفة  وأنواع  مختلفة  جماهير  توجد  الحال  وبطبيعة  بأنه  اإلدراك 
التقييم لجمهور خارجي )خارج   التقييم في بعض األحيان، وقد يكون  قد يشملها  التي 

تقييم يكون  ،وقد  النشاط/المشروع(  في    نطاق عمل  االستثمار  إعادة  بشأن  هنا  القرار 
للجمهور  التقييم مخصًصا  يكون  لم  األحيان  بعض  ،وفي  أم ال  النشاط/المشروع  هذا 
بكيفية  المتعلقة  الداخلية  القرارات  لدعم  مخصًصا  يكون  قد  ،ولكن  فحسب  الخارجي 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  :Material wellbeingالرفاه المادي  

ذلك   الناس، ويشمل  لدى  ما  يعني  إذ  اسمه نصيب؛  يأخذ من  المادي  الرفاه 
إلى   والوصول  العمل  وفرص  والمأوى  واألصول  والدخل  الغذاء  مثل  المادية  الموارد 

 الخدمات والموارد الطبيعية والجودة البيئية. 
 من أين تكمن أهمية التقييم؟

ا الربح  قيمة  تقييم  المهم  صريح من  بشكل  المشروع  للنشاط/  الجتماعي 
ألصحاب   يخلقونها  التي  بالقيمة  اآلخرين  إبالغ  أواًل:  رئيسيين  لسببين  للمؤسسات 
المصلحة، وثانًيا: لخلق فهم أفضل الختيار القرارات ذات العائد االجتماعي والقيمي 

ة قراراتنا  األكثر ،كما أن جعل تقييم الربح االجتماعي واضًحا يساعد على زيادة فعالي
المادية   البيانات  نستخدم  عندما  فنحن  المساءلة،  مجهر  تحت  ووضعها  وشفافيتها 
إلى   االفتراضات  سهولة  على  االعتماد  من  ؛ننتقل  االجتماعية  النتائج  لتقييم  الرقمية 

 نوعية المحاسبة بطريقة تشبه بشكل أوثق عملية صنع القرار بالنسبة للقيمة المالية. 

 هل هو ممكن؟
وائد النشاط/ المشروع االجتماعية تمثل عوائد مادية في المقام األول  بعض ع

تحدث  التيأو أن جانب الرفاه فيها هو رفاه مادي ألصحاب المصلحة، مثل التغييرات 
لتمثيل قيمة التغيير لهذا   في الدخل في هذه الحالة، فمن الشائع استخدام سعر السوق 

في المقابل عندما يكون العائد االجتماعي جانًبا غير ملموس من الرفاهية    ،الشخص 
،مثل الشعور باالرتباط باآلخرين أو السيطرة على حياتي ؛فنادًرا ما يتم التقاط التغيير 
ليس   هنا  قيمته  وفهم  بالسعر،  مرتبطة  مادية  داللة  ذات  سوقية  معامالت  أي  عبر 

 باألمر السهل. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

ال هذه  فإن  ذلك،  دائرة  ومع  في  يقعون  الذين  لألفراد  مهمة  تغييرات 
النشاط/المشروع، ولذا يجب أن ُتبذل الجهود لمحاولة معرفة مدى أهميتها والتعبير عن  

 قيمتها بالنسبة لهم. 

الربحية  • تقييم  أشكال  من  وغيرها  المالية  المحاسبة  يخص  فيما  ملحوظة 
 االجتماعية: 

أ يعد عاماًل  الربحية االجتماعية  تقييم  القرار  إن  ساسًيا في دعم عملية صنع 
الرعاية   اقتصاديات  الصحة،  اقتصاديات  مثل:  العام،  القطاع  تخصصات  في 
االجتماعية، وبعض أنواع تحليل التكلفة ،وتقييم الربحية االجتماعية مهم للمساعدة في  
فهم األهمية التغييرات المختلفة في حياة الناس ،وهذه العملية عندما ترتكز على تقييم 
عن   مسؤولية  أكثر  المؤسسات  تجعل  العملية  هذه  ؛فإن  الناس  حياة  على  األثر 
أنشطتها/مشاريعها االجتماعية من حيث اتخاذ قرارات أكثر فعالية وشفافية ،وعلى أن  
ما لهذه الطريقة من أهمية حقيقية ؛إال أن هذه األهمية يجب أن يرافقها معرفة واقعية  

لتي البد وأن تعدل في المستقبل ،وذلك ألن عملية  بأنها تكتنز الكثير من األخطاء ا
يكتنفه   للنشاط/المشروع  االجتماعي  األثر  لتقييم  الرياضية  المحاسبية  القوانين  توظيف 
بعض التغيرات التي هي من طبيعة العمل االجتماعي المتغير والذي يعتمد على تغير 

 المستهدف )اإلنسان(.  

 جماهير مختلفة قرارات مختلفة:
ال النشاط/المشروع ؛فالبد من عند  لنتيجة  التقييم  نظر في الغرض من عملية 

تبًعا،   القرارات  من  مختلفة  وأنواع  مختلفة  جماهير  توجد  الحال  وبطبيعة  بأنه  اإلدراك 
التقييم لجمهور خارجي )خارج   التقييم في بعض األحيان، وقد يكون  قد يشملها  التي 

تقييم يكون  ،وقد  النشاط/المشروع(  في    نطاق عمل  االستثمار  إعادة  بشأن  هنا  القرار 
للجمهور  التقييم مخصًصا  يكون  لم  األحيان  بعض  ،وفي  أم ال  النشاط/المشروع  هذا 
بكيفية  المتعلقة  الداخلية  القرارات  لدعم  مخصًصا  يكون  قد  ،ولكن  فحسب  الخارجي 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  :Material wellbeingالرفاه المادي  

ذلك   الناس، ويشمل  لدى  ما  يعني  إذ  اسمه نصيب؛  يأخذ من  المادي  الرفاه 
إلى   والوصول  العمل  وفرص  والمأوى  واألصول  والدخل  الغذاء  مثل  المادية  الموارد 

 الخدمات والموارد الطبيعية والجودة البيئية. 
 من أين تكمن أهمية التقييم؟

ا الربح  قيمة  تقييم  المهم  صريح من  بشكل  المشروع  للنشاط/  الجتماعي 
ألصحاب   يخلقونها  التي  بالقيمة  اآلخرين  إبالغ  أواًل:  رئيسيين  لسببين  للمؤسسات 
المصلحة، وثانًيا: لخلق فهم أفضل الختيار القرارات ذات العائد االجتماعي والقيمي 

ة قراراتنا  األكثر ،كما أن جعل تقييم الربح االجتماعي واضًحا يساعد على زيادة فعالي
المادية   البيانات  نستخدم  عندما  فنحن  المساءلة،  مجهر  تحت  ووضعها  وشفافيتها 
إلى   االفتراضات  سهولة  على  االعتماد  من  ؛ننتقل  االجتماعية  النتائج  لتقييم  الرقمية 

 نوعية المحاسبة بطريقة تشبه بشكل أوثق عملية صنع القرار بالنسبة للقيمة المالية. 

 هل هو ممكن؟
وائد النشاط/ المشروع االجتماعية تمثل عوائد مادية في المقام األول  بعض ع

تحدث  التيأو أن جانب الرفاه فيها هو رفاه مادي ألصحاب المصلحة، مثل التغييرات 
لتمثيل قيمة التغيير لهذا   في الدخل في هذه الحالة، فمن الشائع استخدام سعر السوق 

في المقابل عندما يكون العائد االجتماعي جانًبا غير ملموس من الرفاهية    ،الشخص 
،مثل الشعور باالرتباط باآلخرين أو السيطرة على حياتي ؛فنادًرا ما يتم التقاط التغيير 
ليس   هنا  قيمته  وفهم  بالسعر،  مرتبطة  مادية  داللة  ذات  سوقية  معامالت  أي  عبر 

 باألمر السهل. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

ال هذه  فإن  ذلك،  دائرة  ومع  في  يقعون  الذين  لألفراد  مهمة  تغييرات 
النشاط/المشروع، ولذا يجب أن ُتبذل الجهود لمحاولة معرفة مدى أهميتها والتعبير عن  

 قيمتها بالنسبة لهم. 

الربحية  • تقييم  أشكال  من  وغيرها  المالية  المحاسبة  يخص  فيما  ملحوظة 
 االجتماعية: 

أ يعد عاماًل  الربحية االجتماعية  تقييم  القرار  إن  ساسًيا في دعم عملية صنع 
الرعاية   اقتصاديات  الصحة،  اقتصاديات  مثل:  العام،  القطاع  تخصصات  في 
االجتماعية، وبعض أنواع تحليل التكلفة ،وتقييم الربحية االجتماعية مهم للمساعدة في  
فهم األهمية التغييرات المختلفة في حياة الناس ،وهذه العملية عندما ترتكز على تقييم 
عن   مسؤولية  أكثر  المؤسسات  تجعل  العملية  هذه  ؛فإن  الناس  حياة  على  األثر 
أنشطتها/مشاريعها االجتماعية من حيث اتخاذ قرارات أكثر فعالية وشفافية ،وعلى أن  
ما لهذه الطريقة من أهمية حقيقية ؛إال أن هذه األهمية يجب أن يرافقها معرفة واقعية  

لتي البد وأن تعدل في المستقبل ،وذلك ألن عملية  بأنها تكتنز الكثير من األخطاء ا
يكتنفه   للنشاط/المشروع  االجتماعي  األثر  لتقييم  الرياضية  المحاسبية  القوانين  توظيف 
بعض التغيرات التي هي من طبيعة العمل االجتماعي المتغير والذي يعتمد على تغير 

 المستهدف )اإلنسان(.  

 جماهير مختلفة قرارات مختلفة:
ال النشاط/المشروع ؛فالبد من عند  لنتيجة  التقييم  نظر في الغرض من عملية 

تبًعا،   القرارات  من  مختلفة  وأنواع  مختلفة  جماهير  توجد  الحال  وبطبيعة  بأنه  اإلدراك 
التقييم لجمهور خارجي )خارج   التقييم في بعض األحيان، وقد يكون  قد يشملها  التي 

تقييم يكون  ،وقد  النشاط/المشروع(  في    نطاق عمل  االستثمار  إعادة  بشأن  هنا  القرار 
للجمهور  التقييم مخصًصا  يكون  لم  األحيان  بعض  ،وفي  أم ال  النشاط/المشروع  هذا 
بكيفية  المتعلقة  الداخلية  القرارات  لدعم  مخصًصا  يكون  قد  ،ولكن  فحسب  الخارجي 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  :Material wellbeingالرفاه المادي  

ذلك   الناس، ويشمل  لدى  ما  يعني  إذ  اسمه نصيب؛  يأخذ من  المادي  الرفاه 
إلى   والوصول  العمل  وفرص  والمأوى  واألصول  والدخل  الغذاء  مثل  المادية  الموارد 

 الخدمات والموارد الطبيعية والجودة البيئية. 
 من أين تكمن أهمية التقييم؟

ا الربح  قيمة  تقييم  المهم  صريح من  بشكل  المشروع  للنشاط/  الجتماعي 
ألصحاب   يخلقونها  التي  بالقيمة  اآلخرين  إبالغ  أواًل:  رئيسيين  لسببين  للمؤسسات 
المصلحة، وثانًيا: لخلق فهم أفضل الختيار القرارات ذات العائد االجتماعي والقيمي 

ة قراراتنا  األكثر ،كما أن جعل تقييم الربح االجتماعي واضًحا يساعد على زيادة فعالي
المادية   البيانات  نستخدم  عندما  فنحن  المساءلة،  مجهر  تحت  ووضعها  وشفافيتها 
إلى   االفتراضات  سهولة  على  االعتماد  من  ؛ننتقل  االجتماعية  النتائج  لتقييم  الرقمية 

 نوعية المحاسبة بطريقة تشبه بشكل أوثق عملية صنع القرار بالنسبة للقيمة المالية. 

 هل هو ممكن؟
وائد النشاط/ المشروع االجتماعية تمثل عوائد مادية في المقام األول  بعض ع

تحدث  التيأو أن جانب الرفاه فيها هو رفاه مادي ألصحاب المصلحة، مثل التغييرات 
لتمثيل قيمة التغيير لهذا   في الدخل في هذه الحالة، فمن الشائع استخدام سعر السوق 

في المقابل عندما يكون العائد االجتماعي جانًبا غير ملموس من الرفاهية    ،الشخص 
،مثل الشعور باالرتباط باآلخرين أو السيطرة على حياتي ؛فنادًرا ما يتم التقاط التغيير 
ليس   هنا  قيمته  وفهم  بالسعر،  مرتبطة  مادية  داللة  ذات  سوقية  معامالت  أي  عبر 

 باألمر السهل. 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

ال هذه  فإن  ذلك،  دائرة  ومع  في  يقعون  الذين  لألفراد  مهمة  تغييرات 
النشاط/المشروع، ولذا يجب أن ُتبذل الجهود لمحاولة معرفة مدى أهميتها والتعبير عن  

 قيمتها بالنسبة لهم. 

الربحية  • تقييم  أشكال  من  وغيرها  المالية  المحاسبة  يخص  فيما  ملحوظة 
 االجتماعية: 

أ يعد عاماًل  الربحية االجتماعية  تقييم  القرار  إن  ساسًيا في دعم عملية صنع 
الرعاية   اقتصاديات  الصحة،  اقتصاديات  مثل:  العام،  القطاع  تخصصات  في 
االجتماعية، وبعض أنواع تحليل التكلفة ،وتقييم الربحية االجتماعية مهم للمساعدة في  
فهم األهمية التغييرات المختلفة في حياة الناس ،وهذه العملية عندما ترتكز على تقييم 
عن   مسؤولية  أكثر  المؤسسات  تجعل  العملية  هذه  ؛فإن  الناس  حياة  على  األثر 
أنشطتها/مشاريعها االجتماعية من حيث اتخاذ قرارات أكثر فعالية وشفافية ،وعلى أن  
ما لهذه الطريقة من أهمية حقيقية ؛إال أن هذه األهمية يجب أن يرافقها معرفة واقعية  

لتي البد وأن تعدل في المستقبل ،وذلك ألن عملية  بأنها تكتنز الكثير من األخطاء ا
يكتنفه   للنشاط/المشروع  االجتماعي  األثر  لتقييم  الرياضية  المحاسبية  القوانين  توظيف 
بعض التغيرات التي هي من طبيعة العمل االجتماعي المتغير والذي يعتمد على تغير 

 المستهدف )اإلنسان(.  

 جماهير مختلفة قرارات مختلفة:
ال النشاط/المشروع ؛فالبد من عند  لنتيجة  التقييم  نظر في الغرض من عملية 

تبًعا،   القرارات  من  مختلفة  وأنواع  مختلفة  جماهير  توجد  الحال  وبطبيعة  بأنه  اإلدراك 
التقييم لجمهور خارجي )خارج   التقييم في بعض األحيان، وقد يكون  قد يشملها  التي 

تقييم يكون  ،وقد  النشاط/المشروع(  في    نطاق عمل  االستثمار  إعادة  بشأن  هنا  القرار 
للجمهور  التقييم مخصًصا  يكون  لم  األحيان  بعض  ،وفي  أم ال  النشاط/المشروع  هذا 
بكيفية  المتعلقة  الداخلية  القرارات  لدعم  مخصًصا  يكون  قد  ،ولكن  فحسب  الخارجي 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

  :Material wellbeingالرفاه المادي  

ذلك   الناس، ويشمل  لدى  ما  يعني  إذ  اسمه نصيب؛  يأخذ من  المادي  الرفاه 
إلى   والوصول  العمل  وفرص  والمأوى  واألصول  والدخل  الغذاء  مثل  المادية  الموارد 

 الخدمات والموارد الطبيعية والجودة البيئية. 
 من أين تكمن أهمية التقييم؟

ا الربح  قيمة  تقييم  المهم  صريح من  بشكل  المشروع  للنشاط/  الجتماعي 
ألصحاب   يخلقونها  التي  بالقيمة  اآلخرين  إبالغ  أواًل:  رئيسيين  لسببين  للمؤسسات 
المصلحة، وثانًيا: لخلق فهم أفضل الختيار القرارات ذات العائد االجتماعي والقيمي 

ة قراراتنا  األكثر ،كما أن جعل تقييم الربح االجتماعي واضًحا يساعد على زيادة فعالي
المادية   البيانات  نستخدم  عندما  فنحن  المساءلة،  مجهر  تحت  ووضعها  وشفافيتها 
إلى   االفتراضات  سهولة  على  االعتماد  من  ؛ننتقل  االجتماعية  النتائج  لتقييم  الرقمية 

 نوعية المحاسبة بطريقة تشبه بشكل أوثق عملية صنع القرار بالنسبة للقيمة المالية. 

 هل هو ممكن؟
وائد النشاط/ المشروع االجتماعية تمثل عوائد مادية في المقام األول  بعض ع

تحدث  التيأو أن جانب الرفاه فيها هو رفاه مادي ألصحاب المصلحة، مثل التغييرات 
لتمثيل قيمة التغيير لهذا   في الدخل في هذه الحالة، فمن الشائع استخدام سعر السوق 

في المقابل عندما يكون العائد االجتماعي جانًبا غير ملموس من الرفاهية    ،الشخص 
،مثل الشعور باالرتباط باآلخرين أو السيطرة على حياتي ؛فنادًرا ما يتم التقاط التغيير 
ليس   هنا  قيمته  وفهم  بالسعر،  مرتبطة  مادية  داللة  ذات  سوقية  معامالت  أي  عبر 

 باألمر السهل. 

157



 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

بذلك عن  • القيام  يمكن  المتبع،  والنهج  النتائج  ذلك  في  بما  التقييمات  من  التحقق 
 طريق: 

 يم مع عينة من مجتمع أصحاب المصلحة. التحقق من الق •

 تدعيم هياكل الرقابة الداخلية والجودة في النشاط/المشروع. •

 استعراض التجارب األخرى واالستفادة منها.  •

 قم باإلبالغ عن النتائج وتقديمها بشفافية تامة.  •

 استخدم مناهج التقييم لدعم اتخاذ القرار.  •

 التقييم مختصرة: القسم الثاني: ملخص لمناهج 
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 يتخذها. الوضوح بشأن الجمهور والغرض من التقييم ونوع القرارات التي  •

 تحديد مستوى مناسب من الصرامة المطلوبة.  •

 تحديد منهج أو أكثر يكون مالئًما للتقييم.  •

 الوضوح فيما يتم تقييمه بما في ذلك عمق ومدة النتائج االجتماعية. •

 التخطيط العميق لجمع البيانات ذات العالقة الستكشاف القيود.  •
)عينة من أصحاب   • األولية  المصادر  البيانات من  المصادر جمع  أو  المصلحة( 

 الثانوية. 

التي  • للتغييرات  المناسبة  القيم  وتخصيص  جمعها  تم  التي  البيانات  تحليل 
 تطرأ/ستطرأ على حياة المجتمع المستهدف وإعطائها حصة مناسبة من الوقت. 
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بذلك عن  • القيام  يمكن  المتبع،  والنهج  النتائج  ذلك  في  بما  التقييمات  من  التحقق 
 طريق: 

 يم مع عينة من مجتمع أصحاب المصلحة. التحقق من الق •
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 Monetaryالمنهج النَّقدي  Non-monetaryالمنهج غير النَّقدي  

 الموازنة المتكافئة.  

 الموازنة غير المتكافئة.
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 الوضوح فيما يتم تقييمه بما في ذلك عمق ومدة النتائج االجتماعية. •
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 تكاليف الفرص البديلة: 

الذي يساهم فيه األفراد  للوقت  بديلة يمكن أن توفر قيمة مناسبة  هي طريقة 
باستخدام نفس المثال ولكن معالجة القيمة للمتطوع )بداًل من القيمة للمنظمة(، ويمكننا 

أن   يمكن  فيما  )في  النظر  بالساعة  أجر  الحصول على  أو  العمل  يكسبوه من خالل 
 حال كان نظام العمل يسمح بذلك( إذا لم يقرروا التبرع بوقتهم التطوعي. 

 منهج كشف التفضيل: 
تبحث هذه األساليب في الطريقة التي يكشف بها األشخاص عن تفضيالتهم  

واستهالكه، واألسعار التي يتم منحها لهذه للسلع أو الخدمات من خالل إنتاج السوق  
لألشخاص،   المخرجات  في  التغييرات  تقييم  أجل  ،من  ضمنًيا(  أو  )صراحة  السلع 
)أسعار   مماثاًل  تغييًرا  توفر  أن  يمكن  التي  الخدمات  أو  بالسلع  هذه  مقارنة  ويمكننا 

كنك بديلة( ،مثال على ذلك خدمات االستشارات، باعتبار أن االستشارة هي شيء يم
االستشارات(   خدمات  تقدم  التي  المراكز  أو  المنظمات  تنوع  )أي  السوق  من  شرائه 

اص الذين يتقدمون ،ويمكن استخدامه لتمثيل قيمة التغييرات في الصحة العقلية لألشخ 
االستشارة من خالل تقييم /ومعنى ذلك أنه يمكن تقييم هذه السلعة    ،لطلب االستشارة

المت لدى  عنها  الناتج  )العمالء( قداألثر  االستشارات  بطلبات  تكمن   ،مين  هنا  ومن 
وربحّيتها   أثرها  بقيمة  مرتبطة  قيمة  الخدمات  من  يجعل  الذي  األسلوب  هذا  خاصية 

 االجتماعية. 

 الجمع بين مناهج التقييم المختصرة: 
 : Non-monetaryوغير النقدي   Monetaryالجمع بين المنهج النقدي  

تقييم، كما أن هناك خي أو ثانوي    البيانات؛ أساسيارات لمصادر  فألي نهج 
المصلحة،  لجميع األساليب المذكورة أعاله، ومن الممكن جمع البيانات من أصحاب  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 الموازنة المتكافئة: •
لتقييم التغييرات التي مروا/سيمرون بها المستفيدون هو الخيار األكثر مباشرة  

يطلب من أصحاب المصلحة الترتيب فيما بينها حسب    المشروع، وفيها بسبب النشاط/
، إذا واجهوا عرض ثالث نتائج عليهم، ُيطلب منهم ترتيب هذه التغييرات، لذلكأهمية  

الرق تحمل  التي  النتيجة  تمثل  ثالثة، حيث  إلى  واحد  من  )النتائج  األقل  1م  أهمية،  ( 
 ( األكثر أهمية. 3التي تحمل الرقم )   والنتيجة

 الموازنة غير المتكافئة: •

تتطلب الموازنة غير المتكافئة من أصحاب المصلحة أن يذكروا مدى أهمية 
 كل نتيجة من نتائج النشاط/المشروع بالنسبة لبعضها البعض.  

 : Monetar األسلوب النقدي •
 األسلوب الطرق التالية لتطبيق ما يسمى لغة المال لقياس النتائج: يستكشف هذا 

 المنهج القائم على التكلفة.   •

 منهج كشف التفضيل.  •

 المنهج القائم على التكلفة:
، market trade-offsتأخذ هذه الطريقة بعين االعتبار مفاضالت السوق  

النتيجة،  غيير في  المرتبطة بالمحافظة على الت   costs avoidedتجنب التكاليف    أو
األمثلة على ذلك   لألفراد، ومن ما يكون هذا مناسًبا للتغييرات للمؤسسات وليس    وغالًبا 

قدرة   أضافوا  متطوعين  وجود  بسبب  االستيعابية  قدراتها  في  زيادة  من  تعاني  منظمة 
تقيم المنظمة التغيير في قدراتها من خالل النظر في تكلفة استبدال وقت    لعملها، وقد

 وعين بموظفين للقيام بنفس الدور )تكاليف االستبدال(. المتط 
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 تكاليف الفرص البديلة: 

الذي يساهم فيه األفراد  للوقت  بديلة يمكن أن توفر قيمة مناسبة  هي طريقة 
باستخدام نفس المثال ولكن معالجة القيمة للمتطوع )بداًل من القيمة للمنظمة(، ويمكننا 

أن   يمكن  فيما  )في  النظر  بالساعة  أجر  الحصول على  أو  العمل  يكسبوه من خالل 
 حال كان نظام العمل يسمح بذلك( إذا لم يقرروا التبرع بوقتهم التطوعي. 

 منهج كشف التفضيل: 
تبحث هذه األساليب في الطريقة التي يكشف بها األشخاص عن تفضيالتهم  

واستهالكه، واألسعار التي يتم منحها لهذه للسلع أو الخدمات من خالل إنتاج السوق  
لألشخاص،   المخرجات  في  التغييرات  تقييم  أجل  ،من  ضمنًيا(  أو  )صراحة  السلع 
)أسعار   مماثاًل  تغييًرا  توفر  أن  يمكن  التي  الخدمات  أو  بالسلع  هذه  مقارنة  ويمكننا 

كنك بديلة( ،مثال على ذلك خدمات االستشارات، باعتبار أن االستشارة هي شيء يم
االستشارات(   خدمات  تقدم  التي  المراكز  أو  المنظمات  تنوع  )أي  السوق  من  شرائه 

اص الذين يتقدمون ،ويمكن استخدامه لتمثيل قيمة التغييرات في الصحة العقلية لألشخ 
االستشارة من خالل تقييم /ومعنى ذلك أنه يمكن تقييم هذه السلعة    ،لطلب االستشارة

المت لدى  عنها  الناتج  )العمالء( قداألثر  االستشارات  بطلبات  تكمن   ،مين  هنا  ومن 
وربحّيتها   أثرها  بقيمة  مرتبطة  قيمة  الخدمات  من  يجعل  الذي  األسلوب  هذا  خاصية 

 االجتماعية. 

 الجمع بين مناهج التقييم المختصرة: 
 : Non-monetaryوغير النقدي   Monetaryالجمع بين المنهج النقدي  

تقييم، كما أن هناك خي أو ثانوي    البيانات؛ أساسيارات لمصادر  فألي نهج 
المصلحة،  لجميع األساليب المذكورة أعاله، ومن الممكن جمع البيانات من أصحاب  
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 الموازنة المتكافئة: •
لتقييم التغييرات التي مروا/سيمرون بها المستفيدون هو الخيار األكثر مباشرة  

يطلب من أصحاب المصلحة الترتيب فيما بينها حسب    المشروع، وفيها بسبب النشاط/
، إذا واجهوا عرض ثالث نتائج عليهم، ُيطلب منهم ترتيب هذه التغييرات، لذلكأهمية  

الرق تحمل  التي  النتيجة  تمثل  ثالثة، حيث  إلى  واحد  من  )النتائج  األقل  1م  أهمية،  ( 
 ( األكثر أهمية. 3التي تحمل الرقم )   والنتيجة

 الموازنة غير المتكافئة: •

تتطلب الموازنة غير المتكافئة من أصحاب المصلحة أن يذكروا مدى أهمية 
 كل نتيجة من نتائج النشاط/المشروع بالنسبة لبعضها البعض.  

 : Monetar األسلوب النقدي •
 األسلوب الطرق التالية لتطبيق ما يسمى لغة المال لقياس النتائج: يستكشف هذا 
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قدرة   أضافوا  متطوعين  وجود  بسبب  االستيعابية  قدراتها  في  زيادة  من  تعاني  منظمة 
تقيم المنظمة التغيير في قدراتها من خالل النظر في تكلفة استبدال وقت    لعملها، وقد
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 تكاليف الفرص البديلة: 

الذي يساهم فيه األفراد  للوقت  بديلة يمكن أن توفر قيمة مناسبة  هي طريقة 
باستخدام نفس المثال ولكن معالجة القيمة للمتطوع )بداًل من القيمة للمنظمة(، ويمكننا 

أن   يمكن  فيما  )في  النظر  بالساعة  أجر  الحصول على  أو  العمل  يكسبوه من خالل 
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)أسعار   مماثاًل  تغييًرا  توفر  أن  يمكن  التي  الخدمات  أو  بالسلع  هذه  مقارنة  ويمكننا 

كنك بديلة( ،مثال على ذلك خدمات االستشارات، باعتبار أن االستشارة هي شيء يم
االستشارات(   خدمات  تقدم  التي  المراكز  أو  المنظمات  تنوع  )أي  السوق  من  شرائه 
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 االجتماعية. 
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تقييم، كما أن هناك خي أو ثانوي    البيانات؛ أساسيارات لمصادر  فألي نهج 
المصلحة،  لجميع األساليب المذكورة أعاله، ومن الممكن جمع البيانات من أصحاب  
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أن   يمكن  فيما  )في  النظر  بالساعة  أجر  الحصول على  أو  العمل  يكسبوه من خالل 
 حال كان نظام العمل يسمح بذلك( إذا لم يقرروا التبرع بوقتهم التطوعي. 

 منهج كشف التفضيل: 
تبحث هذه األساليب في الطريقة التي يكشف بها األشخاص عن تفضيالتهم  

واستهالكه، واألسعار التي يتم منحها لهذه للسلع أو الخدمات من خالل إنتاج السوق  
لألشخاص،   المخرجات  في  التغييرات  تقييم  أجل  ،من  ضمنًيا(  أو  )صراحة  السلع 
)أسعار   مماثاًل  تغييًرا  توفر  أن  يمكن  التي  الخدمات  أو  بالسلع  هذه  مقارنة  ويمكننا 

كنك بديلة( ،مثال على ذلك خدمات االستشارات، باعتبار أن االستشارة هي شيء يم
االستشارات(   خدمات  تقدم  التي  المراكز  أو  المنظمات  تنوع  )أي  السوق  من  شرائه 

اص الذين يتقدمون ،ويمكن استخدامه لتمثيل قيمة التغييرات في الصحة العقلية لألشخ 
االستشارة من خالل تقييم /ومعنى ذلك أنه يمكن تقييم هذه السلعة    ،لطلب االستشارة

المت لدى  عنها  الناتج  )العمالء( قداألثر  االستشارات  بطلبات  تكمن   ،مين  هنا  ومن 
وربحّيتها   أثرها  بقيمة  مرتبطة  قيمة  الخدمات  من  يجعل  الذي  األسلوب  هذا  خاصية 

 االجتماعية. 

 الجمع بين مناهج التقييم المختصرة: 
 : Non-monetaryوغير النقدي   Monetaryالجمع بين المنهج النقدي  

تقييم، كما أن هناك خي أو ثانوي    البيانات؛ أساسيارات لمصادر  فألي نهج 
المصلحة،  لجميع األساليب المذكورة أعاله، ومن الممكن جمع البيانات من أصحاب  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 الموازنة المتكافئة: •
لتقييم التغييرات التي مروا/سيمرون بها المستفيدون هو الخيار األكثر مباشرة  

يطلب من أصحاب المصلحة الترتيب فيما بينها حسب    المشروع، وفيها بسبب النشاط/
، إذا واجهوا عرض ثالث نتائج عليهم، ُيطلب منهم ترتيب هذه التغييرات، لذلكأهمية  

الرق تحمل  التي  النتيجة  تمثل  ثالثة، حيث  إلى  واحد  من  )النتائج  األقل  1م  أهمية،  ( 
 ( األكثر أهمية. 3التي تحمل الرقم )   والنتيجة

 الموازنة غير المتكافئة: •

تتطلب الموازنة غير المتكافئة من أصحاب المصلحة أن يذكروا مدى أهمية 
 كل نتيجة من نتائج النشاط/المشروع بالنسبة لبعضها البعض.  

 : Monetar األسلوب النقدي •
 األسلوب الطرق التالية لتطبيق ما يسمى لغة المال لقياس النتائج: يستكشف هذا 

 المنهج القائم على التكلفة.   •

 منهج كشف التفضيل.  •

 المنهج القائم على التكلفة:
، market trade-offsتأخذ هذه الطريقة بعين االعتبار مفاضالت السوق  

النتيجة،  غيير في  المرتبطة بالمحافظة على الت   costs avoidedتجنب التكاليف    أو
األمثلة على ذلك   لألفراد، ومن ما يكون هذا مناسًبا للتغييرات للمؤسسات وليس    وغالًبا 

قدرة   أضافوا  متطوعين  وجود  بسبب  االستيعابية  قدراتها  في  زيادة  من  تعاني  منظمة 
تقيم المنظمة التغيير في قدراتها من خالل النظر في تكلفة استبدال وقت    لعملها، وقد

 وعين بموظفين للقيام بنفس الدور )تكاليف االستبدال(. المتط 
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 تكاليف الفرص البديلة: 

الذي يساهم فيه األفراد  للوقت  بديلة يمكن أن توفر قيمة مناسبة  هي طريقة 
باستخدام نفس المثال ولكن معالجة القيمة للمتطوع )بداًل من القيمة للمنظمة(، ويمكننا 

أن   يمكن  فيما  )في  النظر  بالساعة  أجر  الحصول على  أو  العمل  يكسبوه من خالل 
 حال كان نظام العمل يسمح بذلك( إذا لم يقرروا التبرع بوقتهم التطوعي. 

 منهج كشف التفضيل: 
تبحث هذه األساليب في الطريقة التي يكشف بها األشخاص عن تفضيالتهم  

واستهالكه، واألسعار التي يتم منحها لهذه للسلع أو الخدمات من خالل إنتاج السوق  
لألشخاص،   المخرجات  في  التغييرات  تقييم  أجل  ،من  ضمنًيا(  أو  )صراحة  السلع 
)أسعار   مماثاًل  تغييًرا  توفر  أن  يمكن  التي  الخدمات  أو  بالسلع  هذه  مقارنة  ويمكننا 

كنك بديلة( ،مثال على ذلك خدمات االستشارات، باعتبار أن االستشارة هي شيء يم
االستشارات(   خدمات  تقدم  التي  المراكز  أو  المنظمات  تنوع  )أي  السوق  من  شرائه 

اص الذين يتقدمون ،ويمكن استخدامه لتمثيل قيمة التغييرات في الصحة العقلية لألشخ 
االستشارة من خالل تقييم /ومعنى ذلك أنه يمكن تقييم هذه السلعة    ،لطلب االستشارة

المت لدى  عنها  الناتج  )العمالء( قداألثر  االستشارات  بطلبات  تكمن   ،مين  هنا  ومن 
وربحّيتها   أثرها  بقيمة  مرتبطة  قيمة  الخدمات  من  يجعل  الذي  األسلوب  هذا  خاصية 

 االجتماعية. 

 الجمع بين مناهج التقييم المختصرة: 
 : Non-monetaryوغير النقدي   Monetaryالجمع بين المنهج النقدي  

تقييم، كما أن هناك خي أو ثانوي    البيانات؛ أساسيارات لمصادر  فألي نهج 
المصلحة،  لجميع األساليب المذكورة أعاله، ومن الممكن جمع البيانات من أصحاب  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 الموازنة المتكافئة: •
لتقييم التغييرات التي مروا/سيمرون بها المستفيدون هو الخيار األكثر مباشرة  

يطلب من أصحاب المصلحة الترتيب فيما بينها حسب    المشروع، وفيها بسبب النشاط/
، إذا واجهوا عرض ثالث نتائج عليهم، ُيطلب منهم ترتيب هذه التغييرات، لذلكأهمية  

الرق تحمل  التي  النتيجة  تمثل  ثالثة، حيث  إلى  واحد  من  )النتائج  األقل  1م  أهمية،  ( 
 ( األكثر أهمية. 3التي تحمل الرقم )   والنتيجة

 الموازنة غير المتكافئة: •

تتطلب الموازنة غير المتكافئة من أصحاب المصلحة أن يذكروا مدى أهمية 
 كل نتيجة من نتائج النشاط/المشروع بالنسبة لبعضها البعض.  

 : Monetar األسلوب النقدي •
 األسلوب الطرق التالية لتطبيق ما يسمى لغة المال لقياس النتائج: يستكشف هذا 

 المنهج القائم على التكلفة.   •

 منهج كشف التفضيل.  •

 المنهج القائم على التكلفة:
، market trade-offsتأخذ هذه الطريقة بعين االعتبار مفاضالت السوق  

النتيجة،  غيير في  المرتبطة بالمحافظة على الت   costs avoidedتجنب التكاليف    أو
األمثلة على ذلك   لألفراد، ومن ما يكون هذا مناسًبا للتغييرات للمؤسسات وليس    وغالًبا 

قدرة   أضافوا  متطوعين  وجود  بسبب  االستيعابية  قدراتها  في  زيادة  من  تعاني  منظمة 
تقيم المنظمة التغيير في قدراتها من خالل النظر في تكلفة استبدال وقت    لعملها، وقد

 وعين بموظفين للقيام بنفس الدور )تكاليف االستبدال(. المتط 
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 تكاليف الفرص البديلة: 

الذي يساهم فيه األفراد  للوقت  بديلة يمكن أن توفر قيمة مناسبة  هي طريقة 
باستخدام نفس المثال ولكن معالجة القيمة للمتطوع )بداًل من القيمة للمنظمة(، ويمكننا 

أن   يمكن  فيما  )في  النظر  بالساعة  أجر  الحصول على  أو  العمل  يكسبوه من خالل 
 حال كان نظام العمل يسمح بذلك( إذا لم يقرروا التبرع بوقتهم التطوعي. 

 منهج كشف التفضيل: 
تبحث هذه األساليب في الطريقة التي يكشف بها األشخاص عن تفضيالتهم  

واستهالكه، واألسعار التي يتم منحها لهذه للسلع أو الخدمات من خالل إنتاج السوق  
لألشخاص،   المخرجات  في  التغييرات  تقييم  أجل  ،من  ضمنًيا(  أو  )صراحة  السلع 
)أسعار   مماثاًل  تغييًرا  توفر  أن  يمكن  التي  الخدمات  أو  بالسلع  هذه  مقارنة  ويمكننا 

كنك بديلة( ،مثال على ذلك خدمات االستشارات، باعتبار أن االستشارة هي شيء يم
االستشارات(   خدمات  تقدم  التي  المراكز  أو  المنظمات  تنوع  )أي  السوق  من  شرائه 

اص الذين يتقدمون ،ويمكن استخدامه لتمثيل قيمة التغييرات في الصحة العقلية لألشخ 
االستشارة من خالل تقييم /ومعنى ذلك أنه يمكن تقييم هذه السلعة    ،لطلب االستشارة

المت لدى  عنها  الناتج  )العمالء( قداألثر  االستشارات  بطلبات  تكمن   ،مين  هنا  ومن 
وربحّيتها   أثرها  بقيمة  مرتبطة  قيمة  الخدمات  من  يجعل  الذي  األسلوب  هذا  خاصية 

 االجتماعية. 

 الجمع بين مناهج التقييم المختصرة: 
 : Non-monetaryوغير النقدي   Monetaryالجمع بين المنهج النقدي  

تقييم، كما أن هناك خي أو ثانوي    البيانات؛ أساسيارات لمصادر  فألي نهج 
المصلحة،  لجميع األساليب المذكورة أعاله، ومن الممكن جمع البيانات من أصحاب  

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

 الموازنة المتكافئة: •
لتقييم التغييرات التي مروا/سيمرون بها المستفيدون هو الخيار األكثر مباشرة  

يطلب من أصحاب المصلحة الترتيب فيما بينها حسب    المشروع، وفيها بسبب النشاط/
، إذا واجهوا عرض ثالث نتائج عليهم، ُيطلب منهم ترتيب هذه التغييرات، لذلكأهمية  

الرق تحمل  التي  النتيجة  تمثل  ثالثة، حيث  إلى  واحد  من  )النتائج  األقل  1م  أهمية،  ( 
 ( األكثر أهمية. 3التي تحمل الرقم )   والنتيجة

 الموازنة غير المتكافئة: •

تتطلب الموازنة غير المتكافئة من أصحاب المصلحة أن يذكروا مدى أهمية 
 كل نتيجة من نتائج النشاط/المشروع بالنسبة لبعضها البعض.  

 : Monetar األسلوب النقدي •
 األسلوب الطرق التالية لتطبيق ما يسمى لغة المال لقياس النتائج: يستكشف هذا 

 المنهج القائم على التكلفة.   •

 منهج كشف التفضيل.  •
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، market trade-offsتأخذ هذه الطريقة بعين االعتبار مفاضالت السوق  

النتيجة،  غيير في  المرتبطة بالمحافظة على الت   costs avoidedتجنب التكاليف    أو
األمثلة على ذلك   لألفراد، ومن ما يكون هذا مناسًبا للتغييرات للمؤسسات وليس    وغالًبا 

قدرة   أضافوا  متطوعين  وجود  بسبب  االستيعابية  قدراتها  في  زيادة  من  تعاني  منظمة 
تقيم المنظمة التغيير في قدراتها من خالل النظر في تكلفة استبدال وقت    لعملها، وقد

 وعين بموظفين للقيام بنفس الدور )تكاليف االستبدال(. المتط 
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 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 المراجع 
( علي  ماهر  المعاطي،  حلوان، 2004أبو  االجتماعية.  والمنظمات  البرامج  تقويم   .)

 مصر: مكتبة زهراء الشرق. 

الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات، القاهرة، (.دراسة  2016األشوح، زينب صالح)
 المجموعة العربية للتدريب والنشر. 

( أحمد  محمد  السيد  التجارية 2008السريتي،  الجدوى  دراسات  في  الوجيز   .)
واالقتصادية واالجتماعية. اإلسكندرية، مصر: مؤسسة رؤية للطباعة والنشر  

 والتوزيع. 

( الج2008عطيه، محمد خليل  دراسات  الدراسات  (.  تطوير  مركز  االقتصادية،  دوى 
 العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

( آمنه  وبوتيرة  سارة  القرارات  2017فتاتينة،  على  وتأثيرها  االقتصادية  الجدوى   .)
االستثمارية في المؤسسة: )دراسة حالة مجمع عبيدي(. رسالة ماجستير غير  

 قالمة.  1945ماي  08منشورة. جامعة 

 (. دراسة الجدوى االقتصادية. حماة. جامعة حماة. 2018قوشجي، إبراهيم نافع )

( مهدي  وشباركة  هللا  عبد  لحماية  2019لفايدة،  كأداة  البيئية  األثر  تقييم  دراسات   .)
الجزائر،   المستدامة: دراسة حالة  التنمية    689-674البيئة في إطار تحقيق 

 عة عبد الحميد مهري قسنطينة(. جام  -)الجزائر: مجلة البشائر االقتصادية 

 (. الكويت. 7(. دراسات الجدوى )2013معهد الدراسات المصرفية )

 . ، الرياض3ط (. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، 2015المغلوث، فهد حمد )
Besel, Karl, Charlotte Lewellen Williams, and Joanna Klak, 

“Nonprofit Sustainability During Times of Uncertainty,” 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

نقل القيمة إليهم في المحصلة، فبغض النظر عن النهج المستخدم، فمن األهمية   أو
 التأكد دائًما من أن النتائج تعكس األهمية النسبية ألصحاب المصلحة. 

إلى   المحصلة  في  تسعى  التي  المهمة  النتيجة  هذه  يحقق  الدمج  فإن  لهذا 
ألي  االجتماعي  الربح  أو  واألثر  التغييرات  لماهية  وواضح  شامل  فهم  تحقيق 
يكون  ال  االجتماعي  الربح  تقدير  أن  إذ  تنفيذه،  أو  له  التخطيط  يتم  نشاط/مشروع 

  االستثمارية؛ لذا ية أو  حاضر في مخيلة بعض صانعي القرار في المنظمات االجتماع 
  قع. فإن تقديره يلعب دوًرا محورًيا أثناء وجود النشاط/المشروع على أرض الوا
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االستثمارية في المؤسسة: )دراسة حالة مجمع عبيدي(. رسالة ماجستير غير  

 قالمة.  1945ماي  08منشورة. جامعة 

 (. دراسة الجدوى االقتصادية. حماة. جامعة حماة. 2018قوشجي، إبراهيم نافع )
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نقل القيمة إليهم في المحصلة، فبغض النظر عن النهج المستخدم، فمن األهمية   أو
 التأكد دائًما من أن النتائج تعكس األهمية النسبية ألصحاب المصلحة. 

إلى   المحصلة  في  تسعى  التي  المهمة  النتيجة  هذه  يحقق  الدمج  فإن  لهذا 
ألي  االجتماعي  الربح  أو  واألثر  التغييرات  لماهية  وواضح  شامل  فهم  تحقيق 
يكون  ال  االجتماعي  الربح  تقدير  أن  إذ  تنفيذه،  أو  له  التخطيط  يتم  نشاط/مشروع 

  االستثمارية؛ لذا ية أو  حاضر في مخيلة بعض صانعي القرار في المنظمات االجتماع 
  قع. فإن تقديره يلعب دوًرا محورًيا أثناء وجود النشاط/المشروع على أرض الوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 المراجع 
( علي  ماهر  المعاطي،  حلوان، 2004أبو  االجتماعية.  والمنظمات  البرامج  تقويم   .)

 مصر: مكتبة زهراء الشرق. 

الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات، القاهرة، (.دراسة  2016األشوح، زينب صالح)
 المجموعة العربية للتدريب والنشر. 

( أحمد  محمد  السيد  التجارية 2008السريتي،  الجدوى  دراسات  في  الوجيز   .)
واالقتصادية واالجتماعية. اإلسكندرية، مصر: مؤسسة رؤية للطباعة والنشر  

 والتوزيع. 

( الج2008عطيه، محمد خليل  دراسات  الدراسات  (.  تطوير  مركز  االقتصادية،  دوى 
 العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

( آمنه  وبوتيرة  سارة  القرارات  2017فتاتينة،  على  وتأثيرها  االقتصادية  الجدوى   .)
االستثمارية في المؤسسة: )دراسة حالة مجمع عبيدي(. رسالة ماجستير غير  

 قالمة.  1945ماي  08منشورة. جامعة 

 (. دراسة الجدوى االقتصادية. حماة. جامعة حماة. 2018قوشجي، إبراهيم نافع )

( مهدي  وشباركة  هللا  عبد  لحماية  2019لفايدة،  كأداة  البيئية  األثر  تقييم  دراسات   .)
الجزائر،   المستدامة: دراسة حالة  التنمية    689-674البيئة في إطار تحقيق 

 عة عبد الحميد مهري قسنطينة(. جام  -)الجزائر: مجلة البشائر االقتصادية 

 (. الكويت. 7(. دراسات الجدوى )2013معهد الدراسات المصرفية )

 . ، الرياض3ط (. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، 2015المغلوث، فهد حمد )
Besel, Karl, Charlotte Lewellen Williams, and Joanna Klak, 

“Nonprofit Sustainability During Times of Uncertainty,” 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

نقل القيمة إليهم في المحصلة، فبغض النظر عن النهج المستخدم، فمن األهمية   أو
 التأكد دائًما من أن النتائج تعكس األهمية النسبية ألصحاب المصلحة. 

إلى   المحصلة  في  تسعى  التي  المهمة  النتيجة  هذه  يحقق  الدمج  فإن  لهذا 
ألي  االجتماعي  الربح  أو  واألثر  التغييرات  لماهية  وواضح  شامل  فهم  تحقيق 
يكون  ال  االجتماعي  الربح  تقدير  أن  إذ  تنفيذه،  أو  له  التخطيط  يتم  نشاط/مشروع 

  االستثمارية؛ لذا ية أو  حاضر في مخيلة بعض صانعي القرار في المنظمات االجتماع 
  قع. فإن تقديره يلعب دوًرا محورًيا أثناء وجود النشاط/المشروع على أرض الوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 المراجع 
( علي  ماهر  المعاطي،  حلوان، 2004أبو  االجتماعية.  والمنظمات  البرامج  تقويم   .)

 مصر: مكتبة زهراء الشرق. 

الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات، القاهرة، (.دراسة  2016األشوح، زينب صالح)
 المجموعة العربية للتدريب والنشر. 

( أحمد  محمد  السيد  التجارية 2008السريتي،  الجدوى  دراسات  في  الوجيز   .)
واالقتصادية واالجتماعية. اإلسكندرية، مصر: مؤسسة رؤية للطباعة والنشر  

 والتوزيع. 

( الج2008عطيه، محمد خليل  دراسات  الدراسات  (.  تطوير  مركز  االقتصادية،  دوى 
 العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

( آمنه  وبوتيرة  سارة  القرارات  2017فتاتينة،  على  وتأثيرها  االقتصادية  الجدوى   .)
االستثمارية في المؤسسة: )دراسة حالة مجمع عبيدي(. رسالة ماجستير غير  

 قالمة.  1945ماي  08منشورة. جامعة 

 (. دراسة الجدوى االقتصادية. حماة. جامعة حماة. 2018قوشجي، إبراهيم نافع )

( مهدي  وشباركة  هللا  عبد  لحماية  2019لفايدة،  كأداة  البيئية  األثر  تقييم  دراسات   .)
الجزائر،   المستدامة: دراسة حالة  التنمية    689-674البيئة في إطار تحقيق 

 عة عبد الحميد مهري قسنطينة(. جام  -)الجزائر: مجلة البشائر االقتصادية 

 (. الكويت. 7(. دراسات الجدوى )2013معهد الدراسات المصرفية )

 . ، الرياض3ط (. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، 2015المغلوث، فهد حمد )
Besel, Karl, Charlotte Lewellen Williams, and Joanna Klak, 

“Nonprofit Sustainability During Times of Uncertainty,” 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

نقل القيمة إليهم في المحصلة، فبغض النظر عن النهج المستخدم، فمن األهمية   أو
 التأكد دائًما من أن النتائج تعكس األهمية النسبية ألصحاب المصلحة. 

إلى   المحصلة  في  تسعى  التي  المهمة  النتيجة  هذه  يحقق  الدمج  فإن  لهذا 
ألي  االجتماعي  الربح  أو  واألثر  التغييرات  لماهية  وواضح  شامل  فهم  تحقيق 
يكون  ال  االجتماعي  الربح  تقدير  أن  إذ  تنفيذه،  أو  له  التخطيط  يتم  نشاط/مشروع 

  االستثمارية؛ لذا ية أو  حاضر في مخيلة بعض صانعي القرار في المنظمات االجتماع 
  قع. فإن تقديره يلعب دوًرا محورًيا أثناء وجود النشاط/المشروع على أرض الوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 المراجع 
( علي  ماهر  المعاطي،  حلوان، 2004أبو  االجتماعية.  والمنظمات  البرامج  تقويم   .)

 مصر: مكتبة زهراء الشرق. 

الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات، القاهرة، (.دراسة  2016األشوح، زينب صالح)
 المجموعة العربية للتدريب والنشر. 

( أحمد  محمد  السيد  التجارية 2008السريتي،  الجدوى  دراسات  في  الوجيز   .)
واالقتصادية واالجتماعية. اإلسكندرية، مصر: مؤسسة رؤية للطباعة والنشر  

 والتوزيع. 

( الج2008عطيه، محمد خليل  دراسات  الدراسات  (.  تطوير  مركز  االقتصادية،  دوى 
 العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

( آمنه  وبوتيرة  سارة  القرارات  2017فتاتينة،  على  وتأثيرها  االقتصادية  الجدوى   .)
االستثمارية في المؤسسة: )دراسة حالة مجمع عبيدي(. رسالة ماجستير غير  

 قالمة.  1945ماي  08منشورة. جامعة 

 (. دراسة الجدوى االقتصادية. حماة. جامعة حماة. 2018قوشجي، إبراهيم نافع )

( مهدي  وشباركة  هللا  عبد  لحماية  2019لفايدة،  كأداة  البيئية  األثر  تقييم  دراسات   .)
الجزائر،   المستدامة: دراسة حالة  التنمية    689-674البيئة في إطار تحقيق 

 عة عبد الحميد مهري قسنطينة(. جام  -)الجزائر: مجلة البشائر االقتصادية 

 (. الكويت. 7(. دراسات الجدوى )2013معهد الدراسات المصرفية )

 . ، الرياض3ط (. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، 2015المغلوث، فهد حمد )
Besel, Karl, Charlotte Lewellen Williams, and Joanna Klak, 

“Nonprofit Sustainability During Times of Uncertainty,” 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

نقل القيمة إليهم في المحصلة، فبغض النظر عن النهج المستخدم، فمن األهمية   أو
 التأكد دائًما من أن النتائج تعكس األهمية النسبية ألصحاب المصلحة. 

إلى   المحصلة  في  تسعى  التي  المهمة  النتيجة  هذه  يحقق  الدمج  فإن  لهذا 
ألي  االجتماعي  الربح  أو  واألثر  التغييرات  لماهية  وواضح  شامل  فهم  تحقيق 
يكون  ال  االجتماعي  الربح  تقدير  أن  إذ  تنفيذه،  أو  له  التخطيط  يتم  نشاط/مشروع 

  االستثمارية؛ لذا ية أو  حاضر في مخيلة بعض صانعي القرار في المنظمات االجتماع 
  قع. فإن تقديره يلعب دوًرا محورًيا أثناء وجود النشاط/المشروع على أرض الوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163



 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

 المراجع 
( علي  ماهر  المعاطي،  حلوان، 2004أبو  االجتماعية.  والمنظمات  البرامج  تقويم   .)

 مصر: مكتبة زهراء الشرق. 

الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات، القاهرة، (.دراسة  2016األشوح، زينب صالح)
 المجموعة العربية للتدريب والنشر. 

( أحمد  محمد  السيد  التجارية 2008السريتي،  الجدوى  دراسات  في  الوجيز   .)
واالقتصادية واالجتماعية. اإلسكندرية، مصر: مؤسسة رؤية للطباعة والنشر  

 والتوزيع. 

( الج2008عطيه، محمد خليل  دراسات  الدراسات  (.  تطوير  مركز  االقتصادية،  دوى 
 العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

( آمنه  وبوتيرة  سارة  القرارات  2017فتاتينة،  على  وتأثيرها  االقتصادية  الجدوى   .)
االستثمارية في المؤسسة: )دراسة حالة مجمع عبيدي(. رسالة ماجستير غير  

 قالمة.  1945ماي  08منشورة. جامعة 

 (. دراسة الجدوى االقتصادية. حماة. جامعة حماة. 2018قوشجي، إبراهيم نافع )

( مهدي  وشباركة  هللا  عبد  لحماية  2019لفايدة،  كأداة  البيئية  األثر  تقييم  دراسات   .)
الجزائر،   المستدامة: دراسة حالة  التنمية    689-674البيئة في إطار تحقيق 

 عة عبد الحميد مهري قسنطينة(. جام  -)الجزائر: مجلة البشائر االقتصادية 

 (. الكويت. 7(. دراسات الجدوى )2013معهد الدراسات المصرفية )

 . ، الرياض3ط (. تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، 2015المغلوث، فهد حمد )
Besel, Karl, Charlotte Lewellen Williams, and Joanna Klak, 

“Nonprofit Sustainability During Times of Uncertainty,” 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

نقل القيمة إليهم في المحصلة، فبغض النظر عن النهج المستخدم، فمن األهمية   أو
 التأكد دائًما من أن النتائج تعكس األهمية النسبية ألصحاب المصلحة. 

إلى   المحصلة  في  تسعى  التي  المهمة  النتيجة  هذه  يحقق  الدمج  فإن  لهذا 
ألي  االجتماعي  الربح  أو  واألثر  التغييرات  لماهية  وواضح  شامل  فهم  تحقيق 
يكون  ال  االجتماعي  الربح  تقدير  أن  إذ  تنفيذه،  أو  له  التخطيط  يتم  نشاط/مشروع 

  االستثمارية؛ لذا ية أو  حاضر في مخيلة بعض صانعي القرار في المنظمات االجتماع 
  قع. فإن تقديره يلعب دوًرا محورًيا أثناء وجود النشاط/المشروع على أرض الوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163



 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

Norma, B.-T & Francisco, H.-T. (2016). Social projects. Notes 
on their design and management in rural territories. 
Convergencia. 23. 69-87. 

Orsmond, G. I., & Cohn, E. S. (2015). The distinctive features of 
a feasibility study: Objectives and guiding 
questions. OTJR: occupation, participation and 
health, 35(3), 169-177.  

Pierce, A. (2018, May 28). How to Calculate Social Return On 
Investment (SROI). Retrieved March 15, 2020, from 
https://www.sopact.com/perspectives/social-return-on-
investment-calculation 

Renz, David O., and associates, The Jossey-Bass Handbook of 
Nonprofit Leadership and Management, San Francisco, 
Calif.: Jossey-Bass, 2010.  

Svenson, O. (1996). Decision Making and the Search for 
Fundamental Psychological Regularities: What Can Be 
Learned from a Process Perspective? Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 65(3), 252–267. 

Zimmerman, Jo An M., and Bonnie W. Stevens, “The Use of 
Performance Measurement in South Carolina Nonprofits,” 
Nonprofit Management and Leadership, Vol. 16, No. 3, 
Spring 2006, pp. 315–327. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

Nonprofit Management and Leadership, Vol. 22, No. 1, 
Fall 2011, pp. 53–65.  

Bowman, Woods, “Financial Capacity and Sustainability of 
Ordinary Nonprofits,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 22, No. 1, Fall 2011, pp. 37–51.  

Bridges, J.(2019).How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-
a-feasibility-study. 

Denis, J.-L., Hébert, Y., Langley, A., Lozeau, D., & Trottier, L.-
H. (2002). Explaining diffusion patterns for complex 
health care innovations. Health Care Management Review, 
27(3), 60–73. 

Gordon, Teresa P., Saleha B. Khumawala, Marla Kraut, and 
Daniel G. Neely, “Five Dimensions of Effectiveness for 
Nonprofit Annual Reports,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 21, No. 2, Winter 2010, pp. 209–228.  

Hackler, Darrene, and Gregory D. Saxton, “The Strategic Use of 
Information Technology by Nonprofit Organizations: 
Increasing Capacity and Untapped Potential,” Public 
Administration Review, Vol. 67, No. 3, 2007, pp. 474–
487.  

Hugha, E. M. C., & Starkeb, M. (2020). Investigating feasibility 
and fidelity of the Parenting Young Children program in 
Sweden. Evaluation and Program Planning, 80, 1–9. 

Moore, Mark H., “Managing for Value: Organizational Strategy 
in for-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations,” 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 29, No. 1, 
2000, pp. 183–204.  

Morpus, N. (2020). How a Feasibility Study Can Benefit Your 
Projects, from: https://www.fool.com/the-
blueprint/feasibility-study/ 

164

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

Norma, B.-T & Francisco, H.-T. (2016). Social projects. Notes 
on their design and management in rural territories. 
Convergencia. 23. 69-87. 

Orsmond, G. I., & Cohn, E. S. (2015). The distinctive features of 
a feasibility study: Objectives and guiding 
questions. OTJR: occupation, participation and 
health, 35(3), 169-177.  

Pierce, A. (2018, May 28). How to Calculate Social Return On 
Investment (SROI). Retrieved March 15, 2020, from 
https://www.sopact.com/perspectives/social-return-on-
investment-calculation 

Renz, David O., and associates, The Jossey-Bass Handbook of 
Nonprofit Leadership and Management, San Francisco, 
Calif.: Jossey-Bass, 2010.  

Svenson, O. (1996). Decision Making and the Search for 
Fundamental Psychological Regularities: What Can Be 
Learned from a Process Perspective? Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 65(3), 252–267. 

Zimmerman, Jo An M., and Bonnie W. Stevens, “The Use of 
Performance Measurement in South Carolina Nonprofits,” 
Nonprofit Management and Leadership, Vol. 16, No. 3, 
Spring 2006, pp. 315–327. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

Nonprofit Management and Leadership, Vol. 22, No. 1, 
Fall 2011, pp. 53–65.  

Bowman, Woods, “Financial Capacity and Sustainability of 
Ordinary Nonprofits,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 22, No. 1, Fall 2011, pp. 37–51.  

Bridges, J.(2019).How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-
a-feasibility-study. 

Denis, J.-L., Hébert, Y., Langley, A., Lozeau, D., & Trottier, L.-
H. (2002). Explaining diffusion patterns for complex 
health care innovations. Health Care Management Review, 
27(3), 60–73. 

Gordon, Teresa P., Saleha B. Khumawala, Marla Kraut, and 
Daniel G. Neely, “Five Dimensions of Effectiveness for 
Nonprofit Annual Reports,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 21, No. 2, Winter 2010, pp. 209–228.  

Hackler, Darrene, and Gregory D. Saxton, “The Strategic Use of 
Information Technology by Nonprofit Organizations: 
Increasing Capacity and Untapped Potential,” Public 
Administration Review, Vol. 67, No. 3, 2007, pp. 474–
487.  

Hugha, E. M. C., & Starkeb, M. (2020). Investigating feasibility 
and fidelity of the Parenting Young Children program in 
Sweden. Evaluation and Program Planning, 80, 1–9. 

Moore, Mark H., “Managing for Value: Organizational Strategy 
in for-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations,” 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 29, No. 1, 
2000, pp. 183–204.  

Morpus, N. (2020). How a Feasibility Study Can Benefit Your 
Projects, from: https://www.fool.com/the-
blueprint/feasibility-study/ 

165

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

Norma, B.-T & Francisco, H.-T. (2016). Social projects. Notes 
on their design and management in rural territories. 
Convergencia. 23. 69-87. 

Orsmond, G. I., & Cohn, E. S. (2015). The distinctive features of 
a feasibility study: Objectives and guiding 
questions. OTJR: occupation, participation and 
health, 35(3), 169-177.  

Pierce, A. (2018, May 28). How to Calculate Social Return On 
Investment (SROI). Retrieved March 15, 2020, from 
https://www.sopact.com/perspectives/social-return-on-
investment-calculation 

Renz, David O., and associates, The Jossey-Bass Handbook of 
Nonprofit Leadership and Management, San Francisco, 
Calif.: Jossey-Bass, 2010.  

Svenson, O. (1996). Decision Making and the Search for 
Fundamental Psychological Regularities: What Can Be 
Learned from a Process Perspective? Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 65(3), 252–267. 

Zimmerman, Jo An M., and Bonnie W. Stevens, “The Use of 
Performance Measurement in South Carolina Nonprofits,” 
Nonprofit Management and Leadership, Vol. 16, No. 3, 
Spring 2006, pp. 315–327. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

Nonprofit Management and Leadership, Vol. 22, No. 1, 
Fall 2011, pp. 53–65.  

Bowman, Woods, “Financial Capacity and Sustainability of 
Ordinary Nonprofits,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 22, No. 1, Fall 2011, pp. 37–51.  

Bridges, J.(2019).How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-
a-feasibility-study. 

Denis, J.-L., Hébert, Y., Langley, A., Lozeau, D., & Trottier, L.-
H. (2002). Explaining diffusion patterns for complex 
health care innovations. Health Care Management Review, 
27(3), 60–73. 

Gordon, Teresa P., Saleha B. Khumawala, Marla Kraut, and 
Daniel G. Neely, “Five Dimensions of Effectiveness for 
Nonprofit Annual Reports,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 21, No. 2, Winter 2010, pp. 209–228.  

Hackler, Darrene, and Gregory D. Saxton, “The Strategic Use of 
Information Technology by Nonprofit Organizations: 
Increasing Capacity and Untapped Potential,” Public 
Administration Review, Vol. 67, No. 3, 2007, pp. 474–
487.  

Hugha, E. M. C., & Starkeb, M. (2020). Investigating feasibility 
and fidelity of the Parenting Young Children program in 
Sweden. Evaluation and Program Planning, 80, 1–9. 

Moore, Mark H., “Managing for Value: Organizational Strategy 
in for-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations,” 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 29, No. 1, 
2000, pp. 183–204.  

Morpus, N. (2020). How a Feasibility Study Can Benefit Your 
Projects, from: https://www.fool.com/the-
blueprint/feasibility-study/ 

165

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

Norma, B.-T & Francisco, H.-T. (2016). Social projects. Notes 
on their design and management in rural territories. 
Convergencia. 23. 69-87. 

Orsmond, G. I., & Cohn, E. S. (2015). The distinctive features of 
a feasibility study: Objectives and guiding 
questions. OTJR: occupation, participation and 
health, 35(3), 169-177.  

Pierce, A. (2018, May 28). How to Calculate Social Return On 
Investment (SROI). Retrieved March 15, 2020, from 
https://www.sopact.com/perspectives/social-return-on-
investment-calculation 

Renz, David O., and associates, The Jossey-Bass Handbook of 
Nonprofit Leadership and Management, San Francisco, 
Calif.: Jossey-Bass, 2010.  

Svenson, O. (1996). Decision Making and the Search for 
Fundamental Psychological Regularities: What Can Be 
Learned from a Process Perspective? Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 65(3), 252–267. 

Zimmerman, Jo An M., and Bonnie W. Stevens, “The Use of 
Performance Measurement in South Carolina Nonprofits,” 
Nonprofit Management and Leadership, Vol. 16, No. 3, 
Spring 2006, pp. 315–327. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

Nonprofit Management and Leadership, Vol. 22, No. 1, 
Fall 2011, pp. 53–65.  

Bowman, Woods, “Financial Capacity and Sustainability of 
Ordinary Nonprofits,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 22, No. 1, Fall 2011, pp. 37–51.  

Bridges, J.(2019).How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-
a-feasibility-study. 

Denis, J.-L., Hébert, Y., Langley, A., Lozeau, D., & Trottier, L.-
H. (2002). Explaining diffusion patterns for complex 
health care innovations. Health Care Management Review, 
27(3), 60–73. 

Gordon, Teresa P., Saleha B. Khumawala, Marla Kraut, and 
Daniel G. Neely, “Five Dimensions of Effectiveness for 
Nonprofit Annual Reports,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 21, No. 2, Winter 2010, pp. 209–228.  

Hackler, Darrene, and Gregory D. Saxton, “The Strategic Use of 
Information Technology by Nonprofit Organizations: 
Increasing Capacity and Untapped Potential,” Public 
Administration Review, Vol. 67, No. 3, 2007, pp. 474–
487.  

Hugha, E. M. C., & Starkeb, M. (2020). Investigating feasibility 
and fidelity of the Parenting Young Children program in 
Sweden. Evaluation and Program Planning, 80, 1–9. 

Moore, Mark H., “Managing for Value: Organizational Strategy 
in for-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations,” 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 29, No. 1, 
2000, pp. 183–204.  

Morpus, N. (2020). How a Feasibility Study Can Benefit Your 
Projects, from: https://www.fool.com/the-
blueprint/feasibility-study/ 

165

 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

Norma, B.-T & Francisco, H.-T. (2016). Social projects. Notes 
on their design and management in rural territories. 
Convergencia. 23. 69-87. 

Orsmond, G. I., & Cohn, E. S. (2015). The distinctive features of 
a feasibility study: Objectives and guiding 
questions. OTJR: occupation, participation and 
health, 35(3), 169-177.  

Pierce, A. (2018, May 28). How to Calculate Social Return On 
Investment (SROI). Retrieved March 15, 2020, from 
https://www.sopact.com/perspectives/social-return-on-
investment-calculation 

Renz, David O., and associates, The Jossey-Bass Handbook of 
Nonprofit Leadership and Management, San Francisco, 
Calif.: Jossey-Bass, 2010.  

Svenson, O. (1996). Decision Making and the Search for 
Fundamental Psychological Regularities: What Can Be 
Learned from a Process Perspective? Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 65(3), 252–267. 

Zimmerman, Jo An M., and Bonnie W. Stevens, “The Use of 
Performance Measurement in South Carolina Nonprofits,” 
Nonprofit Management and Leadership, Vol. 16, No. 3, 
Spring 2006, pp. 315–327. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

Nonprofit Management and Leadership, Vol. 22, No. 1, 
Fall 2011, pp. 53–65.  

Bowman, Woods, “Financial Capacity and Sustainability of 
Ordinary Nonprofits,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 22, No. 1, Fall 2011, pp. 37–51.  

Bridges, J.(2019).How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-
a-feasibility-study. 

Denis, J.-L., Hébert, Y., Langley, A., Lozeau, D., & Trottier, L.-
H. (2002). Explaining diffusion patterns for complex 
health care innovations. Health Care Management Review, 
27(3), 60–73. 

Gordon, Teresa P., Saleha B. Khumawala, Marla Kraut, and 
Daniel G. Neely, “Five Dimensions of Effectiveness for 
Nonprofit Annual Reports,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 21, No. 2, Winter 2010, pp. 209–228.  

Hackler, Darrene, and Gregory D. Saxton, “The Strategic Use of 
Information Technology by Nonprofit Organizations: 
Increasing Capacity and Untapped Potential,” Public 
Administration Review, Vol. 67, No. 3, 2007, pp. 474–
487.  

Hugha, E. M. C., & Starkeb, M. (2020). Investigating feasibility 
and fidelity of the Parenting Young Children program in 
Sweden. Evaluation and Program Planning, 80, 1–9. 

Moore, Mark H., “Managing for Value: Organizational Strategy 
in for-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations,” 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 29, No. 1, 
2000, pp. 183–204.  

Morpus, N. (2020). How a Feasibility Study Can Benefit Your 
Projects, from: https://www.fool.com/the-
blueprint/feasibility-study/ 

165



 دراسة الجدوى ___________________________________________________
 

 
 

Norma, B.-T & Francisco, H.-T. (2016). Social projects. Notes 
on their design and management in rural territories. 
Convergencia. 23. 69-87. 

Orsmond, G. I., & Cohn, E. S. (2015). The distinctive features of 
a feasibility study: Objectives and guiding 
questions. OTJR: occupation, participation and 
health, 35(3), 169-177.  

Pierce, A. (2018, May 28). How to Calculate Social Return On 
Investment (SROI). Retrieved March 15, 2020, from 
https://www.sopact.com/perspectives/social-return-on-
investment-calculation 

Renz, David O., and associates, The Jossey-Bass Handbook of 
Nonprofit Leadership and Management, San Francisco, 
Calif.: Jossey-Bass, 2010.  

Svenson, O. (1996). Decision Making and the Search for 
Fundamental Psychological Regularities: What Can Be 
Learned from a Process Perspective? Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 65(3), 252–267. 

Zimmerman, Jo An M., and Bonnie W. Stevens, “The Use of 
Performance Measurement in South Carolina Nonprofits,” 
Nonprofit Management and Leadership, Vol. 16, No. 3, 
Spring 2006, pp. 315–327. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________  الوحدة الثالثة   
 

 
 

Nonprofit Management and Leadership, Vol. 22, No. 1, 
Fall 2011, pp. 53–65.  

Bowman, Woods, “Financial Capacity and Sustainability of 
Ordinary Nonprofits,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 22, No. 1, Fall 2011, pp. 37–51.  

Bridges, J.(2019).How to Conduct a Feasibility Study, from: 
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-
a-feasibility-study. 

Denis, J.-L., Hébert, Y., Langley, A., Lozeau, D., & Trottier, L.-
H. (2002). Explaining diffusion patterns for complex 
health care innovations. Health Care Management Review, 
27(3), 60–73. 

Gordon, Teresa P., Saleha B. Khumawala, Marla Kraut, and 
Daniel G. Neely, “Five Dimensions of Effectiveness for 
Nonprofit Annual Reports,” Nonprofit Management and 
Leadership, Vol. 21, No. 2, Winter 2010, pp. 209–228.  

Hackler, Darrene, and Gregory D. Saxton, “The Strategic Use of 
Information Technology by Nonprofit Organizations: 
Increasing Capacity and Untapped Potential,” Public 
Administration Review, Vol. 67, No. 3, 2007, pp. 474–
487.  

Hugha, E. M. C., & Starkeb, M. (2020). Investigating feasibility 
and fidelity of the Parenting Young Children program in 
Sweden. Evaluation and Program Planning, 80, 1–9. 

Moore, Mark H., “Managing for Value: Organizational Strategy 
in for-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations,” 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 29, No. 1, 
2000, pp. 183–204.  

Morpus, N. (2020). How a Feasibility Study Can Benefit Your 
Projects, from: https://www.fool.com/the-
blueprint/feasibility-study/ 

165



 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 الوحدة الرابعة
 1التسويق االجتماعي 

Social Marketing 
 

 : ماهية التسويق االجتماعي. أوالا 
 : أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثانياا 
 : أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثالثاا 
 االجتماعي في المنظمات التطوعية.: عملية التخطيط للتسويق رابعاا 

 : استراتيجيات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.خامساا 
 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سادساا 
 : مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سابعاا 
 : مبادئ وأخالقيات التسويق االجتماعي.ثامناا 

 
 
 
 
 

 
مام والخدمة االجتماعية بجامعة ال بقسم االجتماع  محاضر    -وسريإعداد: أ. هياء بنت عبد هللا الد

 محمد بن سعود السالمية.

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 الوحدة الرابعة
 1التسويق االجتماعي 

Social Marketing 
 

 : ماهية التسويق االجتماعي. أوالا 
 : أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثانياا 
 : أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثالثاا 
 االجتماعي في المنظمات التطوعية.: عملية التخطيط للتسويق رابعاا 

 : استراتيجيات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.خامساا 
 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سادساا 
 : مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سابعاا 
 : مبادئ وأخالقيات التسويق االجتماعي.ثامناا 

 
 
 
 
 

 
مام والخدمة االجتماعية بجامعة ال بقسم االجتماع  محاضر    -وسريإعداد: أ. هياء بنت عبد هللا الد

 محمد بن سعود السالمية.
167

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 الوحدة الرابعة
 1التسويق االجتماعي 

Social Marketing 
 

 : ماهية التسويق االجتماعي. أوالا 
 : أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثانياا 
 : أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثالثاا 
 االجتماعي في المنظمات التطوعية.: عملية التخطيط للتسويق رابعاا 

 : استراتيجيات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.خامساا 
 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سادساا 
 : مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سابعاا 
 : مبادئ وأخالقيات التسويق االجتماعي.ثامناا 

 
 
 
 
 

 
مام والخدمة االجتماعية بجامعة ال بقسم االجتماع  محاضر    -وسريإعداد: أ. هياء بنت عبد هللا الد

 محمد بن سعود السالمية.
167

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 الوحدة الرابعة
 1التسويق االجتماعي 

Social Marketing 
 

 : ماهية التسويق االجتماعي. أوالا 
 : أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثانياا 
 : أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثالثاا 
 االجتماعي في المنظمات التطوعية.: عملية التخطيط للتسويق رابعاا 

 : استراتيجيات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.خامساا 
 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سادساا 
 : مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سابعاا 
 : مبادئ وأخالقيات التسويق االجتماعي.ثامناا 

 
 
 
 
 

 
مام والخدمة االجتماعية بجامعة ال بقسم االجتماع  محاضر    -وسريإعداد: أ. هياء بنت عبد هللا الد

 محمد بن سعود السالمية.
167

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 الوحدة الرابعة
 1التسويق االجتماعي 

Social Marketing 
 

 : ماهية التسويق االجتماعي. أوالا 
 : أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثانياا 
 : أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثالثاا 
 االجتماعي في المنظمات التطوعية.: عملية التخطيط للتسويق رابعاا 

 : استراتيجيات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.خامساا 
 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سادساا 
 : مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سابعاا 
 : مبادئ وأخالقيات التسويق االجتماعي.ثامناا 

 
 
 
 
 

 
مام والخدمة االجتماعية بجامعة ال بقسم االجتماع  محاضر    -وسريإعداد: أ. هياء بنت عبد هللا الد

 محمد بن سعود السالمية.
167



 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 الوحدة الرابعة
 1التسويق االجتماعي 

Social Marketing 
 

 : ماهية التسويق االجتماعي. أوالا 
 : أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثانياا 
 : أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.ثالثاا 
 االجتماعي في المنظمات التطوعية.: عملية التخطيط للتسويق رابعاا 

 : استراتيجيات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.خامساا 
 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سادساا 
 : مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية.سابعاا 
 : مبادئ وأخالقيات التسويق االجتماعي.ثامناا 

 
 
 
 
 

 
مام والخدمة االجتماعية بجامعة ال بقسم االجتماع  محاضر    -وسريإعداد: أ. هياء بنت عبد هللا الد

 محمد بن سعود السالمية.
167



 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

المجتمع   في  القطاعات  عمدت  فيتنام  حرب  أثناء  الستينيات  أواخر  في 
االجت التسويق  حمالت  من  بالعديد  القيام  إلى  األفكار  األمريكي  عن  للترويج  ماعي 

السلبية االجتماعية التي تناهض العنف المتزايد وتعمل على تغيير الكثير من الجوانب  
 (. 67، ص2016الزعبي،)

إلى مفهوم موسع للتسويق،    Kotler  &Levyم، دعا كل من  1969وفي عام  
المعجون   بيع  وراء  ما  إلى  يرمي  إقناعي  اجتماعي  نشاط  هو  التسويق  أن  مؤكدين 
والصابون والمعدن، وأن مصطلح المنتج ال يقتصر فقط على البضائع المادية، وإنما  

 (. 52، ص2014حمزة، )واألفكار يمتد ليشمل الخدمات واألشخاص والمؤسسات 
الميالد الحقيقي لعلم التسويق االجتماعي، وذلك بعد م هو  1971ويعتبر عام  

دورية   في  الشهيرة  دراستهما  وزيلمان  كوتلر  من  كل  نشر   Journal Ofأن 
Marketing  "حيث تم ألول مرة استخدام مصطلح "التسويق االجتماعي، ""Social 
Marketing كمصطلح علمي له حدوده، وله مجاالته، وله تطبيقاته العلمية، حيث "

في أ والتحكم  والتطبيق  التصميم  يعني"  االجتماعي  التسويق  أن  إلى  الدراسة  شارت 
البرامج الموجهة للتأثير على قبول األفكار االجتماعية، مع األخذ في االعتبار خطة  

(، 26، ص2013اإلنتاج، التكلفة، قنوات االتصال، والتوزيع، والتسويق" )عبدالعزيز،  
كوتلر وزيلمان تعريف التسويق االجتماعي على أنه  م(، أعاد  1971وفي العام نفسه )

"استخدام مبادئ وتقنيات التسويق للتأثير على الجمهور المستهدف لقبول أو رفض أو  
, Jakobتعديل أو التخلي عن السلوك لصالح األفراد أو الجماعات أو المجتمع ككل")

2008,p36  تستخ التي  التسويقية  المبادئ  نفس  أن  أدرك  ،فكالهما  السلع (  لبيع  دم 
والمواقف  والمفاهيم  األفكار  لبيع  استخدامها  يمكن  المستهدفين  للمستهلكين  والخدمات 
التسويق   أن  واندرسون  كوتلر  من  كاًل  ويرى  واألسر،  األفراد  بحياة  السلوكية  واألنماط 
أهداف  تحقيق  يركز على  االستهداف واألهداف، حيث  يختلف من حيث  االجتماعي 

الت، وأنه يسعى في نفس الوقت للتأثير على األنماط السلوكية  عامة في معظم الحا 
واالجتماعية دون التطلع لتحقيق األرباح، باعتبار أن التسويق االجتماعي يهدف إلى  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

يعتبر التسويق االجتماعي مصطلح حديث نسبًيا في علم التسويق، ورغم ذلك  
له   وكان  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  أوائل  في  ظهوره  منذ  هائل  تقدم  حقق  فقد 
في  كان  سواء  المختلفة  االجتماعية  القضايا  من  الكثير  على  عميق  إيجابي  تأثير 

خفاض معدالت تعاطي التبغ أو في  ان  األمراض، مثلمجاالت الرعاية أو الوقاية من  
للسلع  الجمهور  ورغبات  حاجات  دراسة  على  يقوم  فهو  الرضع،  وفيات  معدالت 

 على محاولة تلبيتها لتنمية المجتمع ولتحسين ظروف األفراد.  والخدمات، ويعمل
ليس   هدفه  أن  ،إال  التجاري  للتسويق  اآلخر  الوجه  هو  االجتماعي  فالتسويق 

المب أو  األرباح  وسلوكيات  زيادة  اتجاهات  في  تغيير  إحداث  إلى  يهدف  ،وإنما  يعات 
فهو  الغرض،  هذا  لتحقيق  التسويق  وتقنيات  نظريات  استخدام  طريق  عن  األفراد 
ذلك  في  بما  التخصصات  من  واسعة  مجموعة  ويغطي  واسع  نطاق  على  يستخدم 

و  العلمي  والبحث  األعمال،  وإدارة  واالقتصاد،  واإلعالنات،  والصحة،  غيرة، التعليم، 
والتسويق االجتماعي تجاوز مجرد االطالع أو زيادة المعرفة والفهم أو السعي للتأثير 
على مواقف الناس أو معتقداتهم، كل هذه األهداف مهمة، ولكن تم تصميم تدخالت  
للتسويق االجتماعي لغرض تفعيل سلوك األفراد والمجتمعات من أجل تحقيق مصلحة  

 اجتماعية أكبر. 
 االجتماعي: ة التسويق : ماهي أوالا 

الخمسينيات،   بداية  في  االجتماعي  التسويق  لعلم  األولية  اإلرهاصات  بدأت 
عام   في  عن 1952وتحديًدا  التجاري  بالتسويق  المهتمين  بعض  تساءل  عندما  م، 

إمكانية استخدام األساليب المستخدمة في تسويق السلع لتسويق األفكار المجردة والقيم 
أن نجاح    المنظور؛ ُوجديم بعض هذه الحمالت وفق هذا  وكذلك األشخاص، وبتصم

عبد  ) التجارية  هذه الحمالت يزداد كلما كانت أساليبها متشابهة مع أساليب الحمالت  
 (. 25، ص2013،زالعزي
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المعجون   بيع  وراء  ما  إلى  يرمي  إقناعي  اجتماعي  نشاط  هو  التسويق  أن  مؤكدين 
والصابون والمعدن، وأن مصطلح المنتج ال يقتصر فقط على البضائع المادية، وإنما  

 (. 52، ص2014حمزة، )واألفكار يمتد ليشمل الخدمات واألشخاص والمؤسسات 
الميالد الحقيقي لعلم التسويق االجتماعي، وذلك بعد م هو  1971ويعتبر عام  

دورية   في  الشهيرة  دراستهما  وزيلمان  كوتلر  من  كل  نشر   Journal Ofأن 
Marketing  "حيث تم ألول مرة استخدام مصطلح "التسويق االجتماعي، ""Social 
Marketing كمصطلح علمي له حدوده، وله مجاالته، وله تطبيقاته العلمية، حيث "

في أ والتحكم  والتطبيق  التصميم  يعني"  االجتماعي  التسويق  أن  إلى  الدراسة  شارت 
البرامج الموجهة للتأثير على قبول األفكار االجتماعية، مع األخذ في االعتبار خطة  

(، 26، ص2013اإلنتاج، التكلفة، قنوات االتصال، والتوزيع، والتسويق" )عبدالعزيز،  
كوتلر وزيلمان تعريف التسويق االجتماعي على أنه  م(، أعاد  1971وفي العام نفسه )

"استخدام مبادئ وتقنيات التسويق للتأثير على الجمهور المستهدف لقبول أو رفض أو  
, Jakobتعديل أو التخلي عن السلوك لصالح األفراد أو الجماعات أو المجتمع ككل")

2008,p36  تستخ التي  التسويقية  المبادئ  نفس  أن  أدرك  ،فكالهما  السلع (  لبيع  دم 
والمواقف  والمفاهيم  األفكار  لبيع  استخدامها  يمكن  المستهدفين  للمستهلكين  والخدمات 
التسويق   أن  واندرسون  كوتلر  من  كاًل  ويرى  واألسر،  األفراد  بحياة  السلوكية  واألنماط 
أهداف  تحقيق  يركز على  االستهداف واألهداف، حيث  يختلف من حيث  االجتماعي 

الت، وأنه يسعى في نفس الوقت للتأثير على األنماط السلوكية  عامة في معظم الحا 
واالجتماعية دون التطلع لتحقيق األرباح، باعتبار أن التسويق االجتماعي يهدف إلى  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

يعتبر التسويق االجتماعي مصطلح حديث نسبًيا في علم التسويق، ورغم ذلك  
له   وكان  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  أوائل  في  ظهوره  منذ  هائل  تقدم  حقق  فقد 
في  كان  سواء  المختلفة  االجتماعية  القضايا  من  الكثير  على  عميق  إيجابي  تأثير 

خفاض معدالت تعاطي التبغ أو في  ان  األمراض، مثلمجاالت الرعاية أو الوقاية من  
للسلع  الجمهور  ورغبات  حاجات  دراسة  على  يقوم  فهو  الرضع،  وفيات  معدالت 

 على محاولة تلبيتها لتنمية المجتمع ولتحسين ظروف األفراد.  والخدمات، ويعمل
ليس   هدفه  أن  ،إال  التجاري  للتسويق  اآلخر  الوجه  هو  االجتماعي  فالتسويق 

المب أو  األرباح  وسلوكيات  زيادة  اتجاهات  في  تغيير  إحداث  إلى  يهدف  ،وإنما  يعات 
فهو  الغرض،  هذا  لتحقيق  التسويق  وتقنيات  نظريات  استخدام  طريق  عن  األفراد 
ذلك  في  بما  التخصصات  من  واسعة  مجموعة  ويغطي  واسع  نطاق  على  يستخدم 

و  العلمي  والبحث  األعمال،  وإدارة  واالقتصاد،  واإلعالنات،  والصحة،  غيرة، التعليم، 
والتسويق االجتماعي تجاوز مجرد االطالع أو زيادة المعرفة والفهم أو السعي للتأثير 
على مواقف الناس أو معتقداتهم، كل هذه األهداف مهمة، ولكن تم تصميم تدخالت  
للتسويق االجتماعي لغرض تفعيل سلوك األفراد والمجتمعات من أجل تحقيق مصلحة  

 اجتماعية أكبر. 
 االجتماعي: ة التسويق : ماهي أوالا 

الخمسينيات،   بداية  في  االجتماعي  التسويق  لعلم  األولية  اإلرهاصات  بدأت 
عام   في  عن 1952وتحديًدا  التجاري  بالتسويق  المهتمين  بعض  تساءل  عندما  م، 

إمكانية استخدام األساليب المستخدمة في تسويق السلع لتسويق األفكار المجردة والقيم 
أن نجاح    المنظور؛ ُوجديم بعض هذه الحمالت وفق هذا  وكذلك األشخاص، وبتصم

عبد  ) التجارية  هذه الحمالت يزداد كلما كانت أساليبها متشابهة مع أساليب الحمالت  
 (. 25، ص2013،زالعزي
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ونتيجة للهجوم الشديد، ولالنتقادات العلمية الكثيرة التي واجهها مفهوم التسويق  
 ( وروبرتو  كوتلر  من  كل  قدم  ؛فقد  للتسويق  1989االجتماعي  جديًدا  تعريًفا  م( 

تهدف   االجتماعي، حيث  التي  البرامج  والتحكم في  والتنفيذ  التصميم  أنه"  عرفاه على 
أو   للمفهوم من خالل مجموعة  العملية  الممارسة  أو  اجتماعية،  فكرة  قبول  إلى زيادة 
أكثر من متبني الفكرة التي يسعى رجال التسويق االجتماعي إلى الوصول إليهم"، وقد  

النظرية والتطبيقية القديمة، خاصة فيما    حّل هذا التعريف الجديد كثًيرا من المشكالت
المفهوم  قبول فكرة اجتماعية" ،وقد استخدم هذا   " الهدف هو  أن  إلى  باإلشارة  يتعلق 
في   أيًضا  استخدامه  تم  ،كما  األسرة  تنظيم  مجال  في  مكثف  بشكل  الفترة  هذه  خالل 

المستهلكين، بين  التمييز  ومناهضة  المستهلكين،  حقوق  بحماية  تتعلق  ورفع    حمالت 
 (.27،ص 2013كفاءة خدمات البيع، وحماية البيئة وغيرها )عبدالعزيز، 

الفترة    خالل  االجتماعي  التسويق  مفهوم  بها  مر  التي  الهوية  ألزمة  ونتيجة 
فقد الحقيقية  السابقة؛  النهضة  "مرحلة  تسميتها  يمكن  جديدة  إذ أصبح   "، دخل مرحلة 

ال وبين  والممارسين  الباحثين  بين  اتفاق  التسويق  هناك  أهمية  والمطبقين على  دارسين 
 (. 28، ص2013،زعبد العزياالجتماعي، وعلى قبوله كنمط اتصالي جديد وفعال ) 

وخالل هذه الفترة ركز البعض على أن الفكرة األساسية للتسويق االجتماعي  
تعريف  ،فنجد  األفكار  أو  االتجاهات  تغير  وليس  السلوك  تغيير  على  تقوم 

ATKIM&ARKIN    والشخصية الصحية  السلوكيات  بيع  بأنه  االجتماعي  للتسويق 
)الزعبي،  وسالمته  الفرد  على صحة  للتأكيد  أدى   (69ص   ،2016اإليجابية  ما  وهو 

م ،والذي يرى أن التسويق االجتماعي هو 1995إلى ظهور وجهة نظر أندريسن عام  
طوعي  بشكل  السلوك  تغيير  إلى  تهدف  وأطروحات  أفكار  تسويق  عملية   " بمثابة 
القرار   ُصناع  مع  والتعاون  بالمجتمع،  موجهة  تسويقية  وأساليب  تقنيات  باستخدام 

تغييرات سلوكية على والمتخصصين والمهتمين، من خالل بر  إلى إحداث  امج تهدف 
 ( . 6،ص2011مستوى الفرد والمجتمع" )العالق،
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حا  هو  كما  كله  المجتمع  الدولية إفادة  للبرامج  بالنسبة  اآلن  إلى   التي  ،صل  تهدف 
 ( .30،ص2004)عبيدات،تحسين الصحة العامة في العديد من البلدان النامية 

في   التسويق  تطبيق  في  التوسع  فكرة  تعد  الناس،  من  للكثير  بالنسبة  أنه  بيد 
فقد   تقدير،  أقل  على  فيه  مرغوب  غير  أو  مقيًتا  أمًرا  االجتماعية  والقضايا  المجاالت 

م( هذه الفكرة قائاًل " إن استبدال منتج ملموس بفكرة أو حزمة من 1974عارض لوك ) 
شأنه أن يهدد مفهوم التبادل االقتصادي" ، كما عّبر أكاديميون آخرون عن  القيم من  

التسويق   سياق  في  خاطئ  بشكل  التجاري  التسويق  يستخدم  أن  من  مخاوفهم 
االجتماعي، وأن تنتقل بعض سلبيات التسويق التجاري إلى عالم التسويق االجتماعي  

واألخالق االجتماعية  والمبادئ  للقيم  إساءة  يحدث  بها ؛مما  ينادي  التي  النبيلة  ية 
التسويق االجتماعي ،وعلى الرغم من هذه المعارضة الشديدة لهذا المفهوم ؛إال أنها لم  
تم إعادة  المرحلة، ولكن  التسويق بشكل موسع خالل هذه  أساليب  تمنع من استخدام 
والمضامين   األفكار  تسويق  على  يشتمل  أصبح  بحيث  التسويقي،  المفهوم  تعريف 

 ( .16، ص2011)العالق، األخالقية
عام    العشر 1981وفي  عنه  أسفرت  ما  ونوفلي  لوم  من  كل  استعرض  م 

( االجتماعي  التسويق  عمر  من  األولى  أن  1980-1971سنوات  إلى  أشارا  و   ،)
"االتصال   إلى  االجتماعي"،  "اإلعالن  مجرد  من  تطورت  قد  المفهوم  تطبيقات 
االجتماعي"، ثم إلى " التكامل التسويقي" بما يعنيه من تكامل األساليب واألدوات التي  

)عبدالعزيز،   المختلفة  والسياسية  االجتماعية  القضايا  تسويق  في  ، 2013تستخدم 
بض 27ص أوصوا  كما  القائلة  (،  االدعاءات  لدحض  البحوث  من  بالمزيد  القيام  رورة 

بأن التسويق االجتماعي كان يفتقر للدقة أو النظرية، كما شخصا الحاجة إلى المزيد  
من البحوث لدراسة تجزئة الجمهور، واختيار قنوات الوسائل، وتصميم الدعاوي، وتنفيذ 

جتماعية في السوق على المدى استراتيجيات محكمة لتحديد موقع متميز للمنتجات اال
 ( . 18، ص2011البعيد ،باإلضافة إلى مسائل إدارية وتنظيمية أخرى )العالق،
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فقد الحقيقية  السابقة؛  النهضة  "مرحلة  تسميتها  يمكن  جديدة  إذ أصبح   "، دخل مرحلة 

ال وبين  والممارسين  الباحثين  بين  اتفاق  التسويق  هناك  أهمية  والمطبقين على  دارسين 
 (. 28، ص2013،زعبد العزياالجتماعي، وعلى قبوله كنمط اتصالي جديد وفعال ) 
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)الزعبي،  وسالمته  الفرد  على صحة  للتأكيد  أدى   (69ص   ،2016اإليجابية  ما  وهو 

م ،والذي يرى أن التسويق االجتماعي هو 1995إلى ظهور وجهة نظر أندريسن عام  
طوعي  بشكل  السلوك  تغيير  إلى  تهدف  وأطروحات  أفكار  تسويق  عملية   " بمثابة 
القرار   ُصناع  مع  والتعاون  بالمجتمع،  موجهة  تسويقية  وأساليب  تقنيات  باستخدام 

تغييرات سلوكية على والمتخصصين والمهتمين، من خالل بر  إلى إحداث  امج تهدف 
 ( . 6،ص2011مستوى الفرد والمجتمع" )العالق،

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

حا  هو  كما  كله  المجتمع  الدولية إفادة  للبرامج  بالنسبة  اآلن  إلى   التي  ،صل  تهدف 
 ( .30،ص2004)عبيدات،تحسين الصحة العامة في العديد من البلدان النامية 

في   التسويق  تطبيق  في  التوسع  فكرة  تعد  الناس،  من  للكثير  بالنسبة  أنه  بيد 
فقد   تقدير،  أقل  على  فيه  مرغوب  غير  أو  مقيًتا  أمًرا  االجتماعية  والقضايا  المجاالت 

م( هذه الفكرة قائاًل " إن استبدال منتج ملموس بفكرة أو حزمة من 1974عارض لوك ) 
شأنه أن يهدد مفهوم التبادل االقتصادي" ، كما عّبر أكاديميون آخرون عن  القيم من  

التسويق   سياق  في  خاطئ  بشكل  التجاري  التسويق  يستخدم  أن  من  مخاوفهم 
االجتماعي، وأن تنتقل بعض سلبيات التسويق التجاري إلى عالم التسويق االجتماعي  

واألخالق االجتماعية  والمبادئ  للقيم  إساءة  يحدث  بها ؛مما  ينادي  التي  النبيلة  ية 
التسويق االجتماعي ،وعلى الرغم من هذه المعارضة الشديدة لهذا المفهوم ؛إال أنها لم  
تم إعادة  المرحلة، ولكن  التسويق بشكل موسع خالل هذه  أساليب  تمنع من استخدام 
والمضامين   األفكار  تسويق  على  يشتمل  أصبح  بحيث  التسويقي،  المفهوم  تعريف 

 ( .16، ص2011)العالق، األخالقية
عام    العشر 1981وفي  عنه  أسفرت  ما  ونوفلي  لوم  من  كل  استعرض  م 
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بض 27ص أوصوا  كما  القائلة  (،  االدعاءات  لدحض  البحوث  من  بالمزيد  القيام  رورة 

بأن التسويق االجتماعي كان يفتقر للدقة أو النظرية، كما شخصا الحاجة إلى المزيد  
من البحوث لدراسة تجزئة الجمهور، واختيار قنوات الوسائل، وتصميم الدعاوي، وتنفيذ 

جتماعية في السوق على المدى استراتيجيات محكمة لتحديد موقع متميز للمنتجات اال
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تهدف   االجتماعي، حيث  التي  البرامج  والتحكم في  والتنفيذ  التصميم  أنه"  عرفاه على 
أو   للمفهوم من خالل مجموعة  العملية  الممارسة  أو  اجتماعية،  فكرة  قبول  إلى زيادة 
أكثر من متبني الفكرة التي يسعى رجال التسويق االجتماعي إلى الوصول إليهم"، وقد  

النظرية والتطبيقية القديمة، خاصة فيما    حّل هذا التعريف الجديد كثًيرا من المشكالت
المفهوم  قبول فكرة اجتماعية" ،وقد استخدم هذا   " الهدف هو  أن  إلى  باإلشارة  يتعلق 
في   أيًضا  استخدامه  تم  ،كما  األسرة  تنظيم  مجال  في  مكثف  بشكل  الفترة  هذه  خالل 

المستهلكين، بين  التمييز  ومناهضة  المستهلكين،  حقوق  بحماية  تتعلق  ورفع    حمالت 
 (.27،ص 2013كفاءة خدمات البيع، وحماية البيئة وغيرها )عبدالعزيز، 

الفترة    خالل  االجتماعي  التسويق  مفهوم  بها  مر  التي  الهوية  ألزمة  ونتيجة 
فقد الحقيقية  السابقة؛  النهضة  "مرحلة  تسميتها  يمكن  جديدة  إذ أصبح   "، دخل مرحلة 

ال وبين  والممارسين  الباحثين  بين  اتفاق  التسويق  هناك  أهمية  والمطبقين على  دارسين 
 (. 28، ص2013،زعبد العزياالجتماعي، وعلى قبوله كنمط اتصالي جديد وفعال ) 

وخالل هذه الفترة ركز البعض على أن الفكرة األساسية للتسويق االجتماعي  
تعريف  ،فنجد  األفكار  أو  االتجاهات  تغير  وليس  السلوك  تغيير  على  تقوم 

ATKIM&ARKIN    والشخصية الصحية  السلوكيات  بيع  بأنه  االجتماعي  للتسويق 
)الزعبي،  وسالمته  الفرد  على صحة  للتأكيد  أدى   (69ص   ،2016اإليجابية  ما  وهو 

م ،والذي يرى أن التسويق االجتماعي هو 1995إلى ظهور وجهة نظر أندريسن عام  
طوعي  بشكل  السلوك  تغيير  إلى  تهدف  وأطروحات  أفكار  تسويق  عملية   " بمثابة 
القرار   ُصناع  مع  والتعاون  بالمجتمع،  موجهة  تسويقية  وأساليب  تقنيات  باستخدام 

تغييرات سلوكية على والمتخصصين والمهتمين، من خالل بر  إلى إحداث  امج تهدف 
 ( . 6،ص2011مستوى الفرد والمجتمع" )العالق،

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

حا  هو  كما  كله  المجتمع  الدولية إفادة  للبرامج  بالنسبة  اآلن  إلى   التي  ،صل  تهدف 
 ( .30،ص2004)عبيدات،تحسين الصحة العامة في العديد من البلدان النامية 

في   التسويق  تطبيق  في  التوسع  فكرة  تعد  الناس،  من  للكثير  بالنسبة  أنه  بيد 
فقد   تقدير،  أقل  على  فيه  مرغوب  غير  أو  مقيًتا  أمًرا  االجتماعية  والقضايا  المجاالت 

م( هذه الفكرة قائاًل " إن استبدال منتج ملموس بفكرة أو حزمة من 1974عارض لوك ) 
شأنه أن يهدد مفهوم التبادل االقتصادي" ، كما عّبر أكاديميون آخرون عن  القيم من  

التسويق   سياق  في  خاطئ  بشكل  التجاري  التسويق  يستخدم  أن  من  مخاوفهم 
االجتماعي، وأن تنتقل بعض سلبيات التسويق التجاري إلى عالم التسويق االجتماعي  

واألخالق االجتماعية  والمبادئ  للقيم  إساءة  يحدث  بها ؛مما  ينادي  التي  النبيلة  ية 
التسويق االجتماعي ،وعلى الرغم من هذه المعارضة الشديدة لهذا المفهوم ؛إال أنها لم  
تم إعادة  المرحلة، ولكن  التسويق بشكل موسع خالل هذه  أساليب  تمنع من استخدام 
والمضامين   األفكار  تسويق  على  يشتمل  أصبح  بحيث  التسويقي،  المفهوم  تعريف 

 ( .16، ص2011)العالق، األخالقية
عام    العشر 1981وفي  عنه  أسفرت  ما  ونوفلي  لوم  من  كل  استعرض  م 

( االجتماعي  التسويق  عمر  من  األولى  أن  1980-1971سنوات  إلى  أشارا  و   ،)
"االتصال   إلى  االجتماعي"،  "اإلعالن  مجرد  من  تطورت  قد  المفهوم  تطبيقات 
االجتماعي"، ثم إلى " التكامل التسويقي" بما يعنيه من تكامل األساليب واألدوات التي  

)عبدالعزيز،   المختلفة  والسياسية  االجتماعية  القضايا  تسويق  في  ، 2013تستخدم 
بض 27ص أوصوا  كما  القائلة  (،  االدعاءات  لدحض  البحوث  من  بالمزيد  القيام  رورة 

بأن التسويق االجتماعي كان يفتقر للدقة أو النظرية، كما شخصا الحاجة إلى المزيد  
من البحوث لدراسة تجزئة الجمهور، واختيار قنوات الوسائل، وتصميم الدعاوي، وتنفيذ 

جتماعية في السوق على المدى استراتيجيات محكمة لتحديد موقع متميز للمنتجات اال
 ( . 18، ص2011البعيد ،باإلضافة إلى مسائل إدارية وتنظيمية أخرى )العالق،

171

 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

ونتيجة للهجوم الشديد، ولالنتقادات العلمية الكثيرة التي واجهها مفهوم التسويق  
 ( وروبرتو  كوتلر  من  كل  قدم  ؛فقد  للتسويق  1989االجتماعي  جديًدا  تعريًفا  م( 

تهدف   االجتماعي، حيث  التي  البرامج  والتحكم في  والتنفيذ  التصميم  أنه"  عرفاه على 
أو   للمفهوم من خالل مجموعة  العملية  الممارسة  أو  اجتماعية،  فكرة  قبول  إلى زيادة 
أكثر من متبني الفكرة التي يسعى رجال التسويق االجتماعي إلى الوصول إليهم"، وقد  

النظرية والتطبيقية القديمة، خاصة فيما    حّل هذا التعريف الجديد كثًيرا من المشكالت
المفهوم  قبول فكرة اجتماعية" ،وقد استخدم هذا   " الهدف هو  أن  إلى  باإلشارة  يتعلق 
في   أيًضا  استخدامه  تم  ،كما  األسرة  تنظيم  مجال  في  مكثف  بشكل  الفترة  هذه  خالل 

المستهلكين، بين  التمييز  ومناهضة  المستهلكين،  حقوق  بحماية  تتعلق  ورفع    حمالت 
 (.27،ص 2013كفاءة خدمات البيع، وحماية البيئة وغيرها )عبدالعزيز، 

الفترة    خالل  االجتماعي  التسويق  مفهوم  بها  مر  التي  الهوية  ألزمة  ونتيجة 
فقد الحقيقية  السابقة؛  النهضة  "مرحلة  تسميتها  يمكن  جديدة  إذ أصبح   "، دخل مرحلة 

ال وبين  والممارسين  الباحثين  بين  اتفاق  التسويق  هناك  أهمية  والمطبقين على  دارسين 
 (. 28، ص2013،زعبد العزياالجتماعي، وعلى قبوله كنمط اتصالي جديد وفعال ) 

وخالل هذه الفترة ركز البعض على أن الفكرة األساسية للتسويق االجتماعي  
تعريف  ،فنجد  األفكار  أو  االتجاهات  تغير  وليس  السلوك  تغيير  على  تقوم 

ATKIM&ARKIN    والشخصية الصحية  السلوكيات  بيع  بأنه  االجتماعي  للتسويق 
)الزعبي،  وسالمته  الفرد  على صحة  للتأكيد  أدى   (69ص   ،2016اإليجابية  ما  وهو 

م ،والذي يرى أن التسويق االجتماعي هو 1995إلى ظهور وجهة نظر أندريسن عام  
طوعي  بشكل  السلوك  تغيير  إلى  تهدف  وأطروحات  أفكار  تسويق  عملية   " بمثابة 
القرار   ُصناع  مع  والتعاون  بالمجتمع،  موجهة  تسويقية  وأساليب  تقنيات  باستخدام 

تغييرات سلوكية على والمتخصصين والمهتمين، من خالل بر  إلى إحداث  امج تهدف 
 ( . 6،ص2011مستوى الفرد والمجتمع" )العالق،

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

حا  هو  كما  كله  المجتمع  الدولية إفادة  للبرامج  بالنسبة  اآلن  إلى   التي  ،صل  تهدف 
 ( .30،ص2004)عبيدات،تحسين الصحة العامة في العديد من البلدان النامية 

في   التسويق  تطبيق  في  التوسع  فكرة  تعد  الناس،  من  للكثير  بالنسبة  أنه  بيد 
فقد   تقدير،  أقل  على  فيه  مرغوب  غير  أو  مقيًتا  أمًرا  االجتماعية  والقضايا  المجاالت 

م( هذه الفكرة قائاًل " إن استبدال منتج ملموس بفكرة أو حزمة من 1974عارض لوك ) 
شأنه أن يهدد مفهوم التبادل االقتصادي" ، كما عّبر أكاديميون آخرون عن  القيم من  

التسويق   سياق  في  خاطئ  بشكل  التجاري  التسويق  يستخدم  أن  من  مخاوفهم 
االجتماعي، وأن تنتقل بعض سلبيات التسويق التجاري إلى عالم التسويق االجتماعي  

واألخالق االجتماعية  والمبادئ  للقيم  إساءة  يحدث  بها ؛مما  ينادي  التي  النبيلة  ية 
التسويق االجتماعي ،وعلى الرغم من هذه المعارضة الشديدة لهذا المفهوم ؛إال أنها لم  
تم إعادة  المرحلة، ولكن  التسويق بشكل موسع خالل هذه  أساليب  تمنع من استخدام 
والمضامين   األفكار  تسويق  على  يشتمل  أصبح  بحيث  التسويقي،  المفهوم  تعريف 

 ( .16، ص2011)العالق، األخالقية
عام    العشر 1981وفي  عنه  أسفرت  ما  ونوفلي  لوم  من  كل  استعرض  م 

( االجتماعي  التسويق  عمر  من  األولى  أن  1980-1971سنوات  إلى  أشارا  و   ،)
"االتصال   إلى  االجتماعي"،  "اإلعالن  مجرد  من  تطورت  قد  المفهوم  تطبيقات 
االجتماعي"، ثم إلى " التكامل التسويقي" بما يعنيه من تكامل األساليب واألدوات التي  

)عبدالعزيز،   المختلفة  والسياسية  االجتماعية  القضايا  تسويق  في  ، 2013تستخدم 
بض 27ص أوصوا  كما  القائلة  (،  االدعاءات  لدحض  البحوث  من  بالمزيد  القيام  رورة 

بأن التسويق االجتماعي كان يفتقر للدقة أو النظرية، كما شخصا الحاجة إلى المزيد  
من البحوث لدراسة تجزئة الجمهور، واختيار قنوات الوسائل، وتصميم الدعاوي، وتنفيذ 

جتماعية في السوق على المدى استراتيجيات محكمة لتحديد موقع متميز للمنتجات اال
 ( . 18، ص2011البعيد ،باإلضافة إلى مسائل إدارية وتنظيمية أخرى )العالق،

171

 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

ونتيجة للهجوم الشديد، ولالنتقادات العلمية الكثيرة التي واجهها مفهوم التسويق  
 ( وروبرتو  كوتلر  من  كل  قدم  ؛فقد  للتسويق  1989االجتماعي  جديًدا  تعريًفا  م( 

تهدف   االجتماعي، حيث  التي  البرامج  والتحكم في  والتنفيذ  التصميم  أنه"  عرفاه على 
أو   للمفهوم من خالل مجموعة  العملية  الممارسة  أو  اجتماعية،  فكرة  قبول  إلى زيادة 
أكثر من متبني الفكرة التي يسعى رجال التسويق االجتماعي إلى الوصول إليهم"، وقد  

النظرية والتطبيقية القديمة، خاصة فيما    حّل هذا التعريف الجديد كثًيرا من المشكالت
المفهوم  قبول فكرة اجتماعية" ،وقد استخدم هذا   " الهدف هو  أن  إلى  باإلشارة  يتعلق 
في   أيًضا  استخدامه  تم  ،كما  األسرة  تنظيم  مجال  في  مكثف  بشكل  الفترة  هذه  خالل 

المستهلكين، بين  التمييز  ومناهضة  المستهلكين،  حقوق  بحماية  تتعلق  ورفع    حمالت 
 (.27،ص 2013كفاءة خدمات البيع، وحماية البيئة وغيرها )عبدالعزيز، 

الفترة    خالل  االجتماعي  التسويق  مفهوم  بها  مر  التي  الهوية  ألزمة  ونتيجة 
فقد الحقيقية  السابقة؛  النهضة  "مرحلة  تسميتها  يمكن  جديدة  إذ أصبح   "، دخل مرحلة 

ال وبين  والممارسين  الباحثين  بين  اتفاق  التسويق  هناك  أهمية  والمطبقين على  دارسين 
 (. 28، ص2013،زعبد العزياالجتماعي، وعلى قبوله كنمط اتصالي جديد وفعال ) 

وخالل هذه الفترة ركز البعض على أن الفكرة األساسية للتسويق االجتماعي  
تعريف  ،فنجد  األفكار  أو  االتجاهات  تغير  وليس  السلوك  تغيير  على  تقوم 

ATKIM&ARKIN    والشخصية الصحية  السلوكيات  بيع  بأنه  االجتماعي  للتسويق 
)الزعبي،  وسالمته  الفرد  على صحة  للتأكيد  أدى   (69ص   ،2016اإليجابية  ما  وهو 

م ،والذي يرى أن التسويق االجتماعي هو 1995إلى ظهور وجهة نظر أندريسن عام  
طوعي  بشكل  السلوك  تغيير  إلى  تهدف  وأطروحات  أفكار  تسويق  عملية   " بمثابة 
القرار   ُصناع  مع  والتعاون  بالمجتمع،  موجهة  تسويقية  وأساليب  تقنيات  باستخدام 

تغييرات سلوكية على والمتخصصين والمهتمين، من خالل بر  إلى إحداث  امج تهدف 
 ( . 6،ص2011مستوى الفرد والمجتمع" )العالق،

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

حا  هو  كما  كله  المجتمع  الدولية إفادة  للبرامج  بالنسبة  اآلن  إلى   التي  ،صل  تهدف 
 ( .30،ص2004)عبيدات،تحسين الصحة العامة في العديد من البلدان النامية 

في   التسويق  تطبيق  في  التوسع  فكرة  تعد  الناس،  من  للكثير  بالنسبة  أنه  بيد 
فقد   تقدير،  أقل  على  فيه  مرغوب  غير  أو  مقيًتا  أمًرا  االجتماعية  والقضايا  المجاالت 

م( هذه الفكرة قائاًل " إن استبدال منتج ملموس بفكرة أو حزمة من 1974عارض لوك ) 
شأنه أن يهدد مفهوم التبادل االقتصادي" ، كما عّبر أكاديميون آخرون عن  القيم من  

التسويق   سياق  في  خاطئ  بشكل  التجاري  التسويق  يستخدم  أن  من  مخاوفهم 
االجتماعي، وأن تنتقل بعض سلبيات التسويق التجاري إلى عالم التسويق االجتماعي  

واألخالق االجتماعية  والمبادئ  للقيم  إساءة  يحدث  بها ؛مما  ينادي  التي  النبيلة  ية 
التسويق االجتماعي ،وعلى الرغم من هذه المعارضة الشديدة لهذا المفهوم ؛إال أنها لم  
تم إعادة  المرحلة، ولكن  التسويق بشكل موسع خالل هذه  أساليب  تمنع من استخدام 
والمضامين   األفكار  تسويق  على  يشتمل  أصبح  بحيث  التسويقي،  المفهوم  تعريف 

 ( .16، ص2011)العالق، األخالقية
عام    العشر 1981وفي  عنه  أسفرت  ما  ونوفلي  لوم  من  كل  استعرض  م 

( االجتماعي  التسويق  عمر  من  األولى  أن  1980-1971سنوات  إلى  أشارا  و   ،)
"االتصال   إلى  االجتماعي"،  "اإلعالن  مجرد  من  تطورت  قد  المفهوم  تطبيقات 
االجتماعي"، ثم إلى " التكامل التسويقي" بما يعنيه من تكامل األساليب واألدوات التي  

)عبدالعزيز،   المختلفة  والسياسية  االجتماعية  القضايا  تسويق  في  ، 2013تستخدم 
بض 27ص أوصوا  كما  القائلة  (،  االدعاءات  لدحض  البحوث  من  بالمزيد  القيام  رورة 

بأن التسويق االجتماعي كان يفتقر للدقة أو النظرية، كما شخصا الحاجة إلى المزيد  
من البحوث لدراسة تجزئة الجمهور، واختيار قنوات الوسائل، وتصميم الدعاوي، وتنفيذ 

جتماعية في السوق على المدى استراتيجيات محكمة لتحديد موقع متميز للمنتجات اال
 ( . 18، ص2011البعيد ،باإلضافة إلى مسائل إدارية وتنظيمية أخرى )العالق،
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لصالح  • هيكلية  تغييرات  إلجراء  السلطة  في  الموجودين  أولئك  واستهداف  تحديد 
وتسهيل   المطلوب  التغيير  إحداث  أجل  من  الموارد  وتوفير  المستهدف،  الجمهور 

 المرغوبة. إكسابهم السلوكيات 
ت • إحداث  على  على يعمل  األفراد  حصول  دون  تحول  والتي  المجتمع  في  غييرات 

 (Lana, Maria, Max, 2005,p18حقوقهم )
التسويق   جمعية    Social Marketing Associationاالجتماعي  وكذلك 

إلى أنه يتضمن األنشطة    موسع، وأشارتتعريف التسويق االجتماعي بشكل    حاولت
 التالية: 

 دعائية. تدشين حمالت إعالنية أو  •
 النهائي. استهداف المستهلك أو المنتفع  •
 اجتماعًيا. استخدام أغراض مرغوبة  •
 المجتمع. ما ينتهي لغير صالح الفرد أو  السلوك، سرعانإحداث تغيير مؤقت في  •
 . (8، ص2011،  العالق )وعي تغيير اتجاهات أو تكوين  •

أسلوب   تستخدم  التطوعية  صورة  فالمنظمات  بناء  في  االجتماعي  التسويق 
التسويق   أساليب  المنظمة، كما تساعد  المجتمع واستقطابهم نحو  ذهنية والتأثير على 

 على التمييز بين نشاطات منظمة تطوعية ومنظمة تطوعية أخرى تقدم برامج مماثلة. 
تلك   تبذلها  التي  الجهود  هو  التطوعية  المنظمات  في  االجتماعي  فالتسويق 

إلتمام مبادالت مرضية مع األسواق المستهدفة، بحيث يتم إشباع حاجات  المنظمات  
المستفيدين من خدماتها، في الوقت الذي يتم فيه أيًضا تحقيق األهداف التي تسعى 

 (.244، ص2013إليها )علي،
بين   طوعي  تبادل  خلق  تحاول  التي  العملية  هو  االجتماعي  التسويق  وأيًضا 
المصلحة   لتحقيق  التبادل  أساس  على  المستهدفين  السوق  وأعضاء  التسويق  منظمة 
لفهم   مواردها  عن  لإلعالن  االجتماعي  التسويق  تستخدم  التطوعية  والمنظمة  الذاتية، 

م مجموعة الفوائد المرتبطة بمنتج أو احتياجات أعضاء السوق المستهدفين لتعزيز وتقدي

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

عام   وهيوود  هاستنجس  كل  أسهم  فقد  العلمية  التطبيقات  صعيد  على  أما 
حقل 1994 في  بتطبيقه  قاموا  عندما  االجتماعي  للتسويق  قوية  دفعة  إعطاء  في  م 

سويق االجتماعي من قبل المنظمات  الصحة العامة ؛مما أدى إلى تنامي االهتمام بالت
، 2011والهيئات الصحية والتعليمية، والجمعيات الخيرية، وحتى الحكومات )العالق،  

الوكاالت  18ص من  العديد  في  االجتماعي  التسويق  نظريات  تطبيق  تم  وكذلك   ،  )
 الفيدرالية بالواليات المتحدة، ونذكر منها مراكز الضبط االجتماعي ومراكز الوقاية من

االجتماعي   التسويق  استخدام  على  المتحدة  األمم  منظمة  حث  وكذلك   ، األمراض 
اإليدز  مكافحة  بها  تقوم  التي  الجهود  في  األساسية  األساليب  أحد  باعتباره 

 ( . 29،ص 2013)عبدالعزيز،
انعطافه   أو  جديدة  بمرحلة  االجتماعي  التسويق  مر  األخيرة  السنوات  وخالل 

حث عن أطر علمية جديدة لتفسير منطلقاته وأبعاده، ومنها بدأ الب   تاريخه؛ إذمهمة في  
ونماذج   آليات  على  تركز  والتي  االجتماعي،  التسويق  دراسات  في  المعرفي  االتجاه 
معرفية يتم استخدامها في تفسير التأثيرات المتعلقة بالحمالت االجتماعية، إضافة إلى  

و  التكامل  إحداث  خاللها  من  يمكن  ونماذج  أطر  عن  حمالت  البحث  بين  االندماج 
 (.30 ص، 2013، زعبد العزيالتسويق االجتماعي وبين المفاهيم األخرى )

وقد تعددت المفاهيم الخاصة بالتسويق االجتماعي كما ذكرنا سابًقا، ولكن من 
يتضمن وظائف    ضيق، ألنهالصعب الوصول إلى تعريف معين أو وضعه في إطار  

 وجوهره.في إطار محدد، وإال فقد أهميته متنوعة ومتداخلة ومتشعبة يصعب حصرها 
ولكن قام كل من دونوفان وهينلي بتوسيع مفهوم التسويق االجتماعي ليشتمل 

 على المستويات التالية: 
 المقنعة. يحدد األفراد المستهدفين لتغيير سلوكهم عن طريق تزويدهم بالمعلومات  •
 وتوجيهها. تحديد البيئة المناسبة التي تقلل من الضرر على األفراد المستهدفين  •

172

 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

لصالح  • هيكلية  تغييرات  إلجراء  السلطة  في  الموجودين  أولئك  واستهداف  تحديد 
وتسهيل   المطلوب  التغيير  إحداث  أجل  من  الموارد  وتوفير  المستهدف،  الجمهور 

 المرغوبة. إكسابهم السلوكيات 
ت • إحداث  على  على يعمل  األفراد  حصول  دون  تحول  والتي  المجتمع  في  غييرات 

 (Lana, Maria, Max, 2005,p18حقوقهم )
التسويق   جمعية    Social Marketing Associationاالجتماعي  وكذلك 

إلى أنه يتضمن األنشطة    موسع، وأشارتتعريف التسويق االجتماعي بشكل    حاولت
 التالية: 

 دعائية. تدشين حمالت إعالنية أو  •
 النهائي. استهداف المستهلك أو المنتفع  •
 اجتماعًيا. استخدام أغراض مرغوبة  •
 المجتمع. ما ينتهي لغير صالح الفرد أو  السلوك، سرعانإحداث تغيير مؤقت في  •
 . (8، ص2011،  العالق )وعي تغيير اتجاهات أو تكوين  •

أسلوب   تستخدم  التطوعية  صورة  فالمنظمات  بناء  في  االجتماعي  التسويق 
التسويق   أساليب  المنظمة، كما تساعد  المجتمع واستقطابهم نحو  ذهنية والتأثير على 

 على التمييز بين نشاطات منظمة تطوعية ومنظمة تطوعية أخرى تقدم برامج مماثلة. 
تلك   تبذلها  التي  الجهود  هو  التطوعية  المنظمات  في  االجتماعي  فالتسويق 

إلتمام مبادالت مرضية مع األسواق المستهدفة، بحيث يتم إشباع حاجات  المنظمات  
المستفيدين من خدماتها، في الوقت الذي يتم فيه أيًضا تحقيق األهداف التي تسعى 

 (.244، ص2013إليها )علي،
بين   طوعي  تبادل  خلق  تحاول  التي  العملية  هو  االجتماعي  التسويق  وأيًضا 
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لفهم   مواردها  عن  لإلعالن  االجتماعي  التسويق  تستخدم  التطوعية  والمنظمة  الذاتية، 

م مجموعة الفوائد المرتبطة بمنتج أو احتياجات أعضاء السوق المستهدفين لتعزيز وتقدي
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عام   وهيوود  هاستنجس  كل  أسهم  فقد  العلمية  التطبيقات  صعيد  على  أما 
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 (.30 ص، 2013، زعبد العزيالتسويق االجتماعي وبين المفاهيم األخرى )
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يتضمن وظائف    ضيق، ألنهالصعب الوصول إلى تعريف معين أو وضعه في إطار  

 وجوهره.في إطار محدد، وإال فقد أهميته متنوعة ومتداخلة ومتشعبة يصعب حصرها 
ولكن قام كل من دونوفان وهينلي بتوسيع مفهوم التسويق االجتماعي ليشتمل 

 على المستويات التالية: 
 المقنعة. يحدد األفراد المستهدفين لتغيير سلوكهم عن طريق تزويدهم بالمعلومات  •
 وتوجيهها. تحديد البيئة المناسبة التي تقلل من الضرر على األفراد المستهدفين  •
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اإليدز  مكافحة  بها  تقوم  التي  الجهود  في  األساسية  األساليب  أحد  باعتباره 

 ( . 29،ص 2013)عبدالعزيز،
انعطافه   أو  جديدة  بمرحلة  االجتماعي  التسويق  مر  األخيرة  السنوات  وخالل 

حث عن أطر علمية جديدة لتفسير منطلقاته وأبعاده، ومنها بدأ الب   تاريخه؛ إذمهمة في  
ونماذج   آليات  على  تركز  والتي  االجتماعي،  التسويق  دراسات  في  المعرفي  االتجاه 
معرفية يتم استخدامها في تفسير التأثيرات المتعلقة بالحمالت االجتماعية، إضافة إلى  

و  التكامل  إحداث  خاللها  من  يمكن  ونماذج  أطر  عن  حمالت  البحث  بين  االندماج 
 (.30 ص، 2013، زعبد العزيالتسويق االجتماعي وبين المفاهيم األخرى )

وقد تعددت المفاهيم الخاصة بالتسويق االجتماعي كما ذكرنا سابًقا، ولكن من 
يتضمن وظائف    ضيق، ألنهالصعب الوصول إلى تعريف معين أو وضعه في إطار  

 وجوهره.في إطار محدد، وإال فقد أهميته متنوعة ومتداخلة ومتشعبة يصعب حصرها 
ولكن قام كل من دونوفان وهينلي بتوسيع مفهوم التسويق االجتماعي ليشتمل 

 على المستويات التالية: 
 المقنعة. يحدد األفراد المستهدفين لتغيير سلوكهم عن طريق تزويدهم بالمعلومات  •
 وتوجيهها. تحديد البيئة المناسبة التي تقلل من الضرر على األفراد المستهدفين  •
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االجتماعي الفكرة  بين  التوافق  مدى  اعتبارهم  إلى  في  يسعون  الذي  السلوك  نمط  أو  ة 
يعد  ما  وهذا  المستهدفة،  الجماهير  لدى  السائدة  والمعتقدات  واالتجاهات  ترويجه 

 االجتماعي. صعوبة من صعوبات التسويق 
 (: الفروق بين التسويق االجتماعي والتجاري 1جدول رقم )

 التسويق التجاري  التسويق االجتماعي  وجه المقارنة
جديدة  .المنتج 1 سلوكية  أنماط  أو  أفكار  يكّون 

،يهدف القائم بالتسويق االجتماعي إلى 
تعليمها   طريق  عن  تغييرها  أو  تعديلها 

 للعمالء المستهدفين .

المنتجون  ،ويهتم  مادًيا  شيًئا  يكون 
بالدرجة األولى ببيع منتجاتهم وليس 
بتعليم المستهلك كيفية استخدام هذه 

 المنتجات .
كبيرة  . الربح 2 أهمية  يمثل  ال  المادي  الربح 

،وتهدف برامجه إلى تحقيق فوائد مادية 
كتحسين   والمجتمع  للفرد  مادية  وغير 
معدالت   خفض  أو  الصحة  مستوى 

 الوفيات أو تحسين جودة الحياة .

الربح المادي عنصر ال غنى عنه،  
حيث تسعى المنظمات التجارية 

 لتحقيق أكبر ربحية ممكنة .

حث   لطلب . ا3 على  االجتماعي  التسويق  يقوم 
وأساليب  أفكار  تغيير  على  العمالء 
معينة لتحسين صحتهم ،أو رفع مستوى  
المجتمع  ولصالح  لصالحهم  معيشتهم 

 بوجه عام .

يلجأ اإلعالن التجاري إلى ادعاءات 
المنتج   على  الطلب  لخلق  معينة 
خلق  إلى  يلجأ  وقد  يروجه،  الذي 

ال   قد  منتجات  على  يحتاج  الطلب 
تعويده  على  ويعمل  المستهلك  إليها 

 عليها.
.نوعية 4

الجمهور  
 المستهدف

االقتصادية  المستويات  جميع  تكون 
اهتمام   مع  مستهدفة،  واالجتماعية 

بذوي  المنخفضة    خاص  الدخول 
 واألميين والريفيين .

ذوي   التجاري  التسويق  يستهدف 
واالقتصادي  االجتماعي  المستوى 

ت ،ممن  نسبًيا  لديهم  المرتفع  توفر 
 القدرات الشرائية .

. فجوة المعرفة  5
 والسلوك  

بعين   االجتماعي  التسويق  يأخذ 
المتكافئ   التوزيع  قضية  االعتبار 
للمعلومات والخدمات بين فئات العمالء  

بقضايا   التجاري  التسويق  يهتم  ال 
أي  والسلوك  المعرفة  فجوة  مثل 
المعرفة   مستوى  في  االختالفات 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

نتيجة للتسويق    التطوعية، هوخدمة أو فكرة، كما أن نجاح أي برنامج في المنظمات  
في   الناجح  والذي االجتماعي  السوق    العمل،  أعضاء  رفاهية  تحقيق  إلى  يهدف 
 .(Arthur et al., 2008, p.12) ككلالمستهدفين، أو المجتمع 

وآخرون   والتر  يساعد Walter et al  (2006وعرفه  إداري  توجه  بأنه   )
 الداخلية، ليشمل المنظمة التطوعية على توسيع آفاقها إلى أبعد من عملياتها وبرامجها  

التوجه   ذات  التطوعية  المنظمة  فتستطيع  المنظمة،  على  يؤثر  الذي  الخارجي  العالم 
تركيز م  التسويقي،  صورة  لعرض  الخارجية  واتصاالتها  المختلفة  عن أنشطتها  تسقة 

 ,.Walter et al) إليها  نفسها والتأثير على الطريقة التي ينظر بها العالم الخارجي  
2006, p.4.) 

 التجاري:التسويق االجتماعي والتسويق 
تقوم فكرة التسويق االجتماعي على استخدام تقنيات التسويق التجاري للتأثير  

خالل االنطالق من قاعدة مجتمعية من خالل أفكار وخدمات    العام، ومنعلى الرأي  
 التفريق بين مفهومي التسويق التجاري واالجتماعي.  مجتمعية؛ يمكن

والج العمالء  تزويد  فكرة  على  يقوم  االجتماعي  المستهدف  فالتسويق  مهور 
العملية   وهذه  لحاجاتهم،  وفًقا  لهم  تقديمها  طريق  عن  االجتماعية  واألفكار  بالخدمات 
التبادلية تمثل جوهر التسويق االجتماعي كما تمثل جوهر التسويق التجاري والتسويق  
التسويق   ووسائل  وآليات  أساليب  من  االجتماعي  التسويق  استفاد  فقد  وعليه  الشامل، 

وج مع  ونوع  الشامل  الطلب  طبيعة  في  اختالف  فهذانود  هما    القضية،  العامالن 
التجاري   التسويق  بين  والتشابه  االختالف  أوجه  كل  حوله  تتمحور  الذي  المركز 

 (.83، ص2016والتسويق االجتماعي )الزعبي،
وجود  إدراك  مدى  على  االجتماعي  التسويق  مفهوم  استخدام  نجاح  ويتوقف 
اختالفات بينه وبين التسويق التجاري، إذ أن هناك عدة فروق بين التسويق االجتماعي  

لذاوالتسويق   االجتماعي    التجاري؛  التسويق  ومنفذو حمالت  يأخذ مخططو  أن  يجب 
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االجتماعي الفكرة  بين  التوافق  مدى  اعتبارهم  إلى  في  يسعون  الذي  السلوك  نمط  أو  ة 
يعد  ما  وهذا  المستهدفة،  الجماهير  لدى  السائدة  والمعتقدات  واالتجاهات  ترويجه 

 االجتماعي. صعوبة من صعوبات التسويق 
 (: الفروق بين التسويق االجتماعي والتجاري 1جدول رقم )

 التسويق التجاري  التسويق االجتماعي  وجه المقارنة
جديدة  .المنتج 1 سلوكية  أنماط  أو  أفكار  يكّون 

،يهدف القائم بالتسويق االجتماعي إلى 
تعليمها   طريق  عن  تغييرها  أو  تعديلها 

 للعمالء المستهدفين .

المنتجون  ،ويهتم  مادًيا  شيًئا  يكون 
بالدرجة األولى ببيع منتجاتهم وليس 
بتعليم المستهلك كيفية استخدام هذه 

 المنتجات .
كبيرة  . الربح 2 أهمية  يمثل  ال  المادي  الربح 

،وتهدف برامجه إلى تحقيق فوائد مادية 
كتحسين   والمجتمع  للفرد  مادية  وغير 
معدالت   خفض  أو  الصحة  مستوى 

 الوفيات أو تحسين جودة الحياة .

الربح المادي عنصر ال غنى عنه،  
حيث تسعى المنظمات التجارية 

 لتحقيق أكبر ربحية ممكنة .

حث   لطلب . ا3 على  االجتماعي  التسويق  يقوم 
وأساليب  أفكار  تغيير  على  العمالء 
معينة لتحسين صحتهم ،أو رفع مستوى  
المجتمع  ولصالح  لصالحهم  معيشتهم 

 بوجه عام .

يلجأ اإلعالن التجاري إلى ادعاءات 
المنتج   على  الطلب  لخلق  معينة 
خلق  إلى  يلجأ  وقد  يروجه،  الذي 

ال   قد  منتجات  على  يحتاج  الطلب 
تعويده  على  ويعمل  المستهلك  إليها 

 عليها.
.نوعية 4

الجمهور  
 المستهدف

االقتصادية  المستويات  جميع  تكون 
اهتمام   مع  مستهدفة،  واالجتماعية 

بذوي  المنخفضة    خاص  الدخول 
 واألميين والريفيين .

ذوي   التجاري  التسويق  يستهدف 
واالقتصادي  االجتماعي  المستوى 

ت ،ممن  نسبًيا  لديهم  المرتفع  توفر 
 القدرات الشرائية .

. فجوة المعرفة  5
 والسلوك  

بعين   االجتماعي  التسويق  يأخذ 
المتكافئ   التوزيع  قضية  االعتبار 
للمعلومات والخدمات بين فئات العمالء  

بقضايا   التجاري  التسويق  يهتم  ال 
أي  والسلوك  المعرفة  فجوة  مثل 
المعرفة   مستوى  في  االختالفات 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
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 التجاري:التسويق االجتماعي والتسويق 
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التسويق   ووسائل  وآليات  أساليب  من  االجتماعي  التسويق  استفاد  فقد  وعليه  الشامل، 
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 (.83، ص2016والتسويق االجتماعي )الزعبي،
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اختالفات بينه وبين التسويق التجاري، إذ أن هناك عدة فروق بين التسويق االجتماعي  

لذاوالتسويق   االجتماعي    التجاري؛  التسويق  ومنفذو حمالت  يأخذ مخططو  أن  يجب 
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 ( يوضح أوجه التشابه بين التسويق االجتماعي والتسويق التجاري 2جدول رقم )
 أوجه التشابه  م
 .االلتزام بأهداف المنظمة وفًقا للتعاون بين إدارات التسويق واإلدارات العليا فيها 1
 .السعي لكسب رضا العميل وتحقيق مصلحة الجمهور والمجتمع بأكمله 2
 .العمل لتحقيق المنافع المادية وبكلف قليلة 3
 .االلتزام بخطة ترويجية شاملة وفقًا لبحوث تسويقية رصينة ورشيدة ومحكمة 4
 . السعي إلقناع الناس بالمنتج وتبنية وشرائه والتأثير في الوعي العام 5
 .يمثالن وظائف إدارية تبادلية تكاملية مستمرة 6
 .يمثالن وظيفة صناعة المنافع 7
 .جمهورها المستهدف هو الجمهور العام 8
التمويل المالي لهما مهم والموارد المالية تسهم بنجاح الحمالت التسويقية  9

 . االجتماعية
 التذكير للجمهور. طبيعة معلوماتهما صادقة مؤثرة معرفًيا واضحة مع   10
 .يمثالن وظيفة تحقيق الرفاهية 11

 ( . 87، ص2016المصدر: )الزعبي ،

   االجتماعي:خصائص التسويق 
 التالي: يتميز التسويق االجتماعي بعدة خصائص يمكن إيجازها على النحو 

يركز التسويق االجتماعي في كونه نشاط هادف من خالل استناده . نشاط هادف:  1
أساليب تبنى على أسس المنظمة أو الجهة ويتم العمل على تحقيقها من خالل  على  

 أنشطة يتم قياسها. 
يركز التسويق االجتماعي على التخطيط الحالي والمستقبلي لخلق  . نشاط مستمر:  2

 (.57، ص2017الموارد الحقيقة التي تضمن استمرارية النشاط )عمر،  
نشاط  3 النشاط وارتباطاتها  هي عملية    متكامل:.  متكاملة اإلجراءات من حيث نوع 

 ووسائلها التسويقية المتنوعة.

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

مجهود  بذل  من  البد  لذلك  المختلفة، 
المعلومات   وصول  من  للتأكد  إضافي 
فعاًل   واقترانها  الفئات  لهذه  والخدمات 

 بإحداث تغيير في السلوك. 

عن  تنتج  التي  السلوك  وأنماط 
للمعلومات   المتكافئ  غير  التوزيع 
بين الفئات االجتماعية واالقتصادية 

 (.50،ص2013المختلفة )علي، 
غيير المطلوب في  معنوي إلحداث الت . الهدف 6

 السلوك . 
مادي نقدي لتسويق ماركة تجارية  

 معينة. 
أهمية  7  .

صندوق 
 المعلومات  

كبيرة  أهمية  ذات  الصحيحة  المعلومات 
االجتماعي   التسويق  مجال  في 
الجمهور   تعليم  إلى  يهدف  ،فالتسويق 
القيام  من  تمكنه  وأساليب  مهارات 

 بالسلوك االجتماعي المطلوب . 

ال التسويق  إلى يلجأ  أحياًنا  تجاري 
التأكد  يصعب  ادعاءات  استخدام 

 من مدى صدقها .

.التسويق 8
 لصالح من 

االجتماعي   للتسويق  األساسية  الوظيفة 
وليس  المستهلك  الجمهور  خدمة  هي 

 خدمة المنتجين .

على  أساًسا  التجاري  التسويق  يقوم 
وليس  السلع  منتجي  خدمة 

 مستهلكيها. 
التسويق يحرص   . الميزانية 9 بحمالت  القائمون 

بأقل   أهدافهم  تحقيق  على  االجتماعي 
األنشطة  استخدام  مع  ممكنه  ميزانية 

 الخيرية والتبرعات .

حمالت   ميزانية  تكون  ما  غالًبا 
ومحدودة  مسجلة  التجاري  التسويق 

 ( .61،ص2017)عمر،

االجتماعي   . المسوق 10 التسويق  في  المسوقون 
ووظائفهم تحظى يميلون ألعمال الخير  

بالتقدير العام ، وعادة ما تكون رواتبهم  
 من عوائد الضرائب والتبرعات . 

التجاري   التسويق  في  المسوقون 
عادة ما يرغبون في الحصول على 
أرباح   من  رواتبهم  وتكون  الربح 
من   أدائهم  قياس  ويتم  االستثمارات 
فوائد  من  حققوه  ما  خالل 

 (26، ص2011مادية)البكري،
أ عن  والتسويق  أما  االجتماعي  التسويق  بين  التشابه  فالجدول وجه    التجاري؛ 

 التالي يوضح ذلك:  
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االجتماعي   للتسويق  األساسية  الوظيفة 
وليس  المستهلك  الجمهور  خدمة  هي 

 خدمة المنتجين .

على  أساًسا  التجاري  التسويق  يقوم 
وليس  السلع  منتجي  خدمة 

 مستهلكيها. 
التسويق يحرص   . الميزانية 9 بحمالت  القائمون 

بأقل   أهدافهم  تحقيق  على  االجتماعي 
األنشطة  استخدام  مع  ممكنه  ميزانية 

 الخيرية والتبرعات .

حمالت   ميزانية  تكون  ما  غالًبا 
ومحدودة  مسجلة  التجاري  التسويق 

 ( .61،ص2017)عمر،

االجتماعي   . المسوق 10 التسويق  في  المسوقون 
ووظائفهم تحظى يميلون ألعمال الخير  

بالتقدير العام ، وعادة ما تكون رواتبهم  
 من عوائد الضرائب والتبرعات . 

التجاري   التسويق  في  المسوقون 
عادة ما يرغبون في الحصول على 
أرباح   من  رواتبهم  وتكون  الربح 
من   أدائهم  قياس  ويتم  االستثمارات 
فوائد  من  حققوه  ما  خالل 

 (26، ص2011مادية)البكري،
أ عن  والتسويق  أما  االجتماعي  التسويق  بين  التشابه  فالجدول وجه    التجاري؛ 

 التالي يوضح ذلك:  
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 ( يوضح أوجه التشابه بين التسويق االجتماعي والتسويق التجاري 2جدول رقم )
 أوجه التشابه  م
 .االلتزام بأهداف المنظمة وفًقا للتعاون بين إدارات التسويق واإلدارات العليا فيها 1
 .السعي لكسب رضا العميل وتحقيق مصلحة الجمهور والمجتمع بأكمله 2
 .العمل لتحقيق المنافع المادية وبكلف قليلة 3
 .االلتزام بخطة ترويجية شاملة وفقًا لبحوث تسويقية رصينة ورشيدة ومحكمة 4
 . السعي إلقناع الناس بالمنتج وتبنية وشرائه والتأثير في الوعي العام 5
 .يمثالن وظائف إدارية تبادلية تكاملية مستمرة 6
 .يمثالن وظيفة صناعة المنافع 7
 .جمهورها المستهدف هو الجمهور العام 8
التمويل المالي لهما مهم والموارد المالية تسهم بنجاح الحمالت التسويقية  9

 . االجتماعية
 التذكير للجمهور. طبيعة معلوماتهما صادقة مؤثرة معرفًيا واضحة مع   10
 .يمثالن وظيفة تحقيق الرفاهية 11

 ( . 87، ص2016المصدر: )الزعبي ،

   االجتماعي:خصائص التسويق 
 التالي: يتميز التسويق االجتماعي بعدة خصائص يمكن إيجازها على النحو 

يركز التسويق االجتماعي في كونه نشاط هادف من خالل استناده . نشاط هادف:  1
أساليب تبنى على أسس المنظمة أو الجهة ويتم العمل على تحقيقها من خالل  على  

 أنشطة يتم قياسها. 
يركز التسويق االجتماعي على التخطيط الحالي والمستقبلي لخلق  . نشاط مستمر:  2

 (.57، ص2017الموارد الحقيقة التي تضمن استمرارية النشاط )عمر،  
نشاط  3 النشاط وارتباطاتها  هي عملية    متكامل:.  متكاملة اإلجراءات من حيث نوع 

 ووسائلها التسويقية المتنوعة.

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

مجهود  بذل  من  البد  لذلك  المختلفة، 
المعلومات   وصول  من  للتأكد  إضافي 
فعاًل   واقترانها  الفئات  لهذه  والخدمات 

 بإحداث تغيير في السلوك. 

عن  تنتج  التي  السلوك  وأنماط 
للمعلومات   المتكافئ  غير  التوزيع 
بين الفئات االجتماعية واالقتصادية 

 (.50،ص2013المختلفة )علي، 
غيير المطلوب في  معنوي إلحداث الت . الهدف 6

 السلوك . 
مادي نقدي لتسويق ماركة تجارية  

 معينة. 
أهمية  7  .

صندوق 
 المعلومات  

كبيرة  أهمية  ذات  الصحيحة  المعلومات 
االجتماعي   التسويق  مجال  في 
الجمهور   تعليم  إلى  يهدف  ،فالتسويق 
القيام  من  تمكنه  وأساليب  مهارات 

 بالسلوك االجتماعي المطلوب . 

ال التسويق  إلى يلجأ  أحياًنا  تجاري 
التأكد  يصعب  ادعاءات  استخدام 

 من مدى صدقها .
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وليس  المستهلك  الجمهور  خدمة  هي 

 خدمة المنتجين .

على  أساًسا  التجاري  التسويق  يقوم 
وليس  السلع  منتجي  خدمة 

 مستهلكيها. 
التسويق يحرص   . الميزانية 9 بحمالت  القائمون 

بأقل   أهدافهم  تحقيق  على  االجتماعي 
األنشطة  استخدام  مع  ممكنه  ميزانية 

 الخيرية والتبرعات .

حمالت   ميزانية  تكون  ما  غالًبا 
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 من عوائد الضرائب والتبرعات . 

التجاري   التسويق  في  المسوقون 
عادة ما يرغبون في الحصول على 
أرباح   من  رواتبهم  وتكون  الربح 
من   أدائهم  قياس  ويتم  االستثمارات 
فوائد  من  حققوه  ما  خالل 

 (26، ص2011مادية)البكري،
أ عن  والتسويق  أما  االجتماعي  التسويق  بين  التشابه  فالجدول وجه    التجاري؛ 

 التالي يوضح ذلك:  
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 .يمثالن وظيفة تحقيق الرفاهية 11

 ( . 87، ص2016المصدر: )الزعبي ،

   االجتماعي:خصائص التسويق 
 التالي: يتميز التسويق االجتماعي بعدة خصائص يمكن إيجازها على النحو 

يركز التسويق االجتماعي في كونه نشاط هادف من خالل استناده . نشاط هادف:  1
أساليب تبنى على أسس المنظمة أو الجهة ويتم العمل على تحقيقها من خالل  على  
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المعلومات   وصول  من  للتأكد  إضافي 
فعاًل   واقترانها  الفئات  لهذه  والخدمات 

 بإحداث تغيير في السلوك. 

عن  تنتج  التي  السلوك  وأنماط 
للمعلومات   المتكافئ  غير  التوزيع 
بين الفئات االجتماعية واالقتصادية 

 (.50،ص2013المختلفة )علي، 
غيير المطلوب في  معنوي إلحداث الت . الهدف 6

 السلوك . 
مادي نقدي لتسويق ماركة تجارية  

 معينة. 
أهمية  7  .

صندوق 
 المعلومات  

كبيرة  أهمية  ذات  الصحيحة  المعلومات 
االجتماعي   التسويق  مجال  في 
الجمهور   تعليم  إلى  يهدف  ،فالتسويق 
القيام  من  تمكنه  وأساليب  مهارات 

 بالسلوك االجتماعي المطلوب . 

ال التسويق  إلى يلجأ  أحياًنا  تجاري 
التأكد  يصعب  ادعاءات  استخدام 

 من مدى صدقها .

.التسويق 8
 لصالح من 

االجتماعي   للتسويق  األساسية  الوظيفة 
وليس  المستهلك  الجمهور  خدمة  هي 

 خدمة المنتجين .

على  أساًسا  التجاري  التسويق  يقوم 
وليس  السلع  منتجي  خدمة 

 مستهلكيها. 
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بأقل   أهدافهم  تحقيق  على  االجتماعي 
األنشطة  استخدام  مع  ممكنه  ميزانية 
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ومحدودة  مسجلة  التجاري  التسويق 
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ووظائفهم تحظى يميلون ألعمال الخير  

بالتقدير العام ، وعادة ما تكون رواتبهم  
 من عوائد الضرائب والتبرعات . 

التجاري   التسويق  في  المسوقون 
عادة ما يرغبون في الحصول على 
أرباح   من  رواتبهم  وتكون  الربح 
من   أدائهم  قياس  ويتم  االستثمارات 
فوائد  من  حققوه  ما  خالل 

 (26، ص2011مادية)البكري،
أ عن  والتسويق  أما  االجتماعي  التسويق  بين  التشابه  فالجدول وجه    التجاري؛ 
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فوائد  من  حققوه  ما  خالل 

 (26، ص2011مادية)البكري،
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 االجتماعي:أشكال التسويق 
األخرى،   التسويق  أنواع  بقية  عن  مختلفة  أشكااًل  االجتماعي  التسويق  يأخذ 
وذلك اعتماًدا على اإلمكانات والجدارات والرؤى والتصورات المتاحة للمنظمات العاملة  

التسويق   اتخذ   االجتماعي، حيثفي مضمار  التسويق االجتماعي  أن  )ليجارد(  يؤكد 
 داء التسويقي االجتماعي:عدة مستويات أساسية تعّبر بوضوح عن األ

 )االرتكاسي(: . التسويق االجتماعي االستجابي  1
للحاجات    فعلي  بشكل  استجابة  األصل  في  يكون  التسويق  من  النوع  هذا 

والرغبات التي يتطلع الفرد والمجتمع إلى إشباعها والتي تتطلب أن يتم التدخل لحلها  
تنظيم إجراءات وتقديم برامج تسويقية متكاملة، ويعرف  ومواجهتها، وذلك عن طريق 

وتلبيته الحاجات  اكتشاف  عملية  بأنه  من التسويق  العديد  ويّدعي  إشباعها،  أو  ا 
حاجات   تحديد  على  العمل  في  ينحصر  الشاغل  شغلهم  أن  االجتماعيين  المسوقين 

 لها. اجتماعية حقيقية وشاخصة، ثم البدء في إيجاد حلول ناجحة  
التسويق   يسعى  التي  والسلع  والخدمات  األفكار  ومستوى  نوعية  أن  والواقع 

مظهًرا تعّد  ترويجها  إلى  إلى    االجتماعي  به  واالرتقاء  المجتمع  تحديث  مظاهر  من 
رئيسين  أمرين  تحقيق  إلى  يسعى  االستجابي  االجتماعي  فالتسويق  أفضل،  مستويات 

 هما: 
شكل   • في  وترجمتها  االجتماعية  ومشكالتهم  الجماهير  ورغبات  حاجات  اكتشاف 

لهذه   حلواًل  تقدم  جديدة  أفكار  أو  أوخدمات  هذه   المشكالت،  إشباع  في  تسهم 
 تياجات الفعلية. االح

بالمنظمات  • االستعانة  طريق  عن  الجمهور  إلى  والخدمات  األفكار  هذه  توصيل 
 (. 22، ص2011الخدمية وجهود المتطوعين في المجتمع )العالق،

 : . التسويق االجتماعي االستباقي 2
بالحاجات   ووعي  دراية  هناك  يكون  أن  على  التسويق  من  الشكل  هذا  يعتمد 

ث يتم تنظيم وتبني حمالت تسويقية بهدف التوعية أو التثقيف المستقبلية للمجتمع، حي

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

من خالل االستفادة من تراكم التجارب والخبرات التسويقية والنماذج  . نشاط متطور:  4
الناجحة في الممارسات الواقعية، واالستفادة من التغيرات والمؤثرات اإليجابية والسلبية  

 في جودة النشاط.  
المنافع:  5 تبادل  أنشطة  .  خالل  من  التطوعي  العمل  في  النفعية  مبدأ  على  يقوم 

 ساس في ذلك العطاء بال مقابل. التسويق االجتماعي واأل
لهذه   احترامنا  إالمع  بصورة    المعتقدات،  عليها  االعتماد  نستطيع  ال  أننا 

أساسية في توجيه أنشطة التسويق االجتماعي، فغالًبا ال يمكن أن نوفر كل الخبرات  
والكفاءات المطلوبة لعملية التسويق االجتماعي من خالل المتطوعين، وحتى أن كان 

مقبو  فإن  ذلك  اإلنجازات  وتحقيق  العمل  تقدم  مع  أنه  إال  البداية،  في  البعض  لدى  اًل 
 متبادلة. استمراريته تعني ضرورة أن يكون هناك منفعة 

اجتماعية:  6 اقتصادية  عملية  االجتماعي .  التسويق  إلى  ينظرون  الكثيرون  فمازال 
ايير والقيم من خالل المنظور االجتماعي فقط على أنه عملية اجتماعية ترتبط بالمع

الدينية بالدرجة األولى واالجتماعية بالدرجة التالية، ولكن إذا لم تتم في ضوء معايير  
يتحول   أن  ؛فيمكن  بالنشاط االجتماعي  تقوم  التي  المنظمات  في  اقتصادية  ومؤشرات 
المتاحة،   الجهات  أو  المجتمع  من  توفيرها  يتم  التي  الموارد  تبديد  من  نوع  إلى  ذلك 

عدم في  أنشطة    ونواجه  إدارة  في  الداخلية  المعايير  مع  االقتصادية  المعايير  دمج 
التسويق االجتماعي بالكثير من األمراض االجتماعية التي تزداد انتشاًرا مثل االتكالية  

 واالعتماد على الغير والتسول والجريمة االجتماعية وهكذا .
اونية بصفة  ونتيجة ألن الكثير من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التع

المعايير   على  أنشطتها  في  اعتمدت  قد  فبالتاليخاصة  أن   االجتماعية؛  تستطع  لم 
 (. 39، ص2011تستمر طوياًل في خدمة المجتمع )هالل وآخرون،
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 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

 االجتماعي:أشكال التسويق 
األخرى،   التسويق  أنواع  بقية  عن  مختلفة  أشكااًل  االجتماعي  التسويق  يأخذ 
وذلك اعتماًدا على اإلمكانات والجدارات والرؤى والتصورات المتاحة للمنظمات العاملة  

التسويق   اتخذ   االجتماعي، حيثفي مضمار  التسويق االجتماعي  أن  )ليجارد(  يؤكد 
 داء التسويقي االجتماعي:عدة مستويات أساسية تعّبر بوضوح عن األ

 )االرتكاسي(: . التسويق االجتماعي االستجابي  1
للحاجات    فعلي  بشكل  استجابة  األصل  في  يكون  التسويق  من  النوع  هذا 

والرغبات التي يتطلع الفرد والمجتمع إلى إشباعها والتي تتطلب أن يتم التدخل لحلها  
تنظيم إجراءات وتقديم برامج تسويقية متكاملة، ويعرف  ومواجهتها، وذلك عن طريق 

وتلبيته الحاجات  اكتشاف  عملية  بأنه  من التسويق  العديد  ويّدعي  إشباعها،  أو  ا 
حاجات   تحديد  على  العمل  في  ينحصر  الشاغل  شغلهم  أن  االجتماعيين  المسوقين 

 لها. اجتماعية حقيقية وشاخصة، ثم البدء في إيجاد حلول ناجحة  
التسويق   يسعى  التي  والسلع  والخدمات  األفكار  ومستوى  نوعية  أن  والواقع 

مظهًرا تعّد  ترويجها  إلى  إلى    االجتماعي  به  واالرتقاء  المجتمع  تحديث  مظاهر  من 
رئيسين  أمرين  تحقيق  إلى  يسعى  االستجابي  االجتماعي  فالتسويق  أفضل،  مستويات 

 هما: 
شكل   • في  وترجمتها  االجتماعية  ومشكالتهم  الجماهير  ورغبات  حاجات  اكتشاف 

لهذه   حلواًل  تقدم  جديدة  أفكار  أو  أوخدمات  هذه   المشكالت،  إشباع  في  تسهم 
 تياجات الفعلية. االح

بالمنظمات  • االستعانة  طريق  عن  الجمهور  إلى  والخدمات  األفكار  هذه  توصيل 
 (. 22، ص2011الخدمية وجهود المتطوعين في المجتمع )العالق،

 : . التسويق االجتماعي االستباقي 2
بالحاجات   ووعي  دراية  هناك  يكون  أن  على  التسويق  من  الشكل  هذا  يعتمد 

ث يتم تنظيم وتبني حمالت تسويقية بهدف التوعية أو التثقيف المستقبلية للمجتمع، حي

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

من خالل االستفادة من تراكم التجارب والخبرات التسويقية والنماذج  . نشاط متطور:  4
الناجحة في الممارسات الواقعية، واالستفادة من التغيرات والمؤثرات اإليجابية والسلبية  

 في جودة النشاط.  
المنافع:  5 تبادل  أنشطة  .  خالل  من  التطوعي  العمل  في  النفعية  مبدأ  على  يقوم 

 ساس في ذلك العطاء بال مقابل. التسويق االجتماعي واأل
لهذه   احترامنا  إالمع  بصورة    المعتقدات،  عليها  االعتماد  نستطيع  ال  أننا 

أساسية في توجيه أنشطة التسويق االجتماعي، فغالًبا ال يمكن أن نوفر كل الخبرات  
والكفاءات المطلوبة لعملية التسويق االجتماعي من خالل المتطوعين، وحتى أن كان 

مقبو  فإن  ذلك  اإلنجازات  وتحقيق  العمل  تقدم  مع  أنه  إال  البداية،  في  البعض  لدى  اًل 
 متبادلة. استمراريته تعني ضرورة أن يكون هناك منفعة 

اجتماعية:  6 اقتصادية  عملية  االجتماعي .  التسويق  إلى  ينظرون  الكثيرون  فمازال 
ايير والقيم من خالل المنظور االجتماعي فقط على أنه عملية اجتماعية ترتبط بالمع

الدينية بالدرجة األولى واالجتماعية بالدرجة التالية، ولكن إذا لم تتم في ضوء معايير  
يتحول   أن  ؛فيمكن  بالنشاط االجتماعي  تقوم  التي  المنظمات  في  اقتصادية  ومؤشرات 
المتاحة،   الجهات  أو  المجتمع  من  توفيرها  يتم  التي  الموارد  تبديد  من  نوع  إلى  ذلك 

عدم في  أنشطة    ونواجه  إدارة  في  الداخلية  المعايير  مع  االقتصادية  المعايير  دمج 
التسويق االجتماعي بالكثير من األمراض االجتماعية التي تزداد انتشاًرا مثل االتكالية  

 واالعتماد على الغير والتسول والجريمة االجتماعية وهكذا .
اونية بصفة  ونتيجة ألن الكثير من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التع

المعايير   على  أنشطتها  في  اعتمدت  قد  فبالتاليخاصة  أن   االجتماعية؛  تستطع  لم 
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 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

 االجتماعي:أشكال التسويق 
األخرى،   التسويق  أنواع  بقية  عن  مختلفة  أشكااًل  االجتماعي  التسويق  يأخذ 
وذلك اعتماًدا على اإلمكانات والجدارات والرؤى والتصورات المتاحة للمنظمات العاملة  

التسويق   اتخذ   االجتماعي، حيثفي مضمار  التسويق االجتماعي  أن  )ليجارد(  يؤكد 
 داء التسويقي االجتماعي:عدة مستويات أساسية تعّبر بوضوح عن األ

 )االرتكاسي(: . التسويق االجتماعي االستجابي  1
للحاجات    فعلي  بشكل  استجابة  األصل  في  يكون  التسويق  من  النوع  هذا 

والرغبات التي يتطلع الفرد والمجتمع إلى إشباعها والتي تتطلب أن يتم التدخل لحلها  
تنظيم إجراءات وتقديم برامج تسويقية متكاملة، ويعرف  ومواجهتها، وذلك عن طريق 

وتلبيته الحاجات  اكتشاف  عملية  بأنه  من التسويق  العديد  ويّدعي  إشباعها،  أو  ا 
حاجات   تحديد  على  العمل  في  ينحصر  الشاغل  شغلهم  أن  االجتماعيين  المسوقين 

 لها. اجتماعية حقيقية وشاخصة، ثم البدء في إيجاد حلول ناجحة  
التسويق   يسعى  التي  والسلع  والخدمات  األفكار  ومستوى  نوعية  أن  والواقع 

مظهًرا تعّد  ترويجها  إلى  إلى    االجتماعي  به  واالرتقاء  المجتمع  تحديث  مظاهر  من 
رئيسين  أمرين  تحقيق  إلى  يسعى  االستجابي  االجتماعي  فالتسويق  أفضل،  مستويات 

 هما: 
شكل   • في  وترجمتها  االجتماعية  ومشكالتهم  الجماهير  ورغبات  حاجات  اكتشاف 

لهذه   حلواًل  تقدم  جديدة  أفكار  أو  أوخدمات  هذه   المشكالت،  إشباع  في  تسهم 
 تياجات الفعلية. االح

بالمنظمات  • االستعانة  طريق  عن  الجمهور  إلى  والخدمات  األفكار  هذه  توصيل 
 (. 22، ص2011الخدمية وجهود المتطوعين في المجتمع )العالق،

 : . التسويق االجتماعي االستباقي 2
بالحاجات   ووعي  دراية  هناك  يكون  أن  على  التسويق  من  الشكل  هذا  يعتمد 

ث يتم تنظيم وتبني حمالت تسويقية بهدف التوعية أو التثقيف المستقبلية للمجتمع، حي

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

من خالل االستفادة من تراكم التجارب والخبرات التسويقية والنماذج  . نشاط متطور:  4
الناجحة في الممارسات الواقعية، واالستفادة من التغيرات والمؤثرات اإليجابية والسلبية  

 في جودة النشاط.  
المنافع:  5 تبادل  أنشطة  .  خالل  من  التطوعي  العمل  في  النفعية  مبدأ  على  يقوم 

 ساس في ذلك العطاء بال مقابل. التسويق االجتماعي واأل
لهذه   احترامنا  إالمع  بصورة    المعتقدات،  عليها  االعتماد  نستطيع  ال  أننا 

أساسية في توجيه أنشطة التسويق االجتماعي، فغالًبا ال يمكن أن نوفر كل الخبرات  
والكفاءات المطلوبة لعملية التسويق االجتماعي من خالل المتطوعين، وحتى أن كان 

مقبو  فإن  ذلك  اإلنجازات  وتحقيق  العمل  تقدم  مع  أنه  إال  البداية،  في  البعض  لدى  اًل 
 متبادلة. استمراريته تعني ضرورة أن يكون هناك منفعة 

اجتماعية:  6 اقتصادية  عملية  االجتماعي .  التسويق  إلى  ينظرون  الكثيرون  فمازال 
ايير والقيم من خالل المنظور االجتماعي فقط على أنه عملية اجتماعية ترتبط بالمع

الدينية بالدرجة األولى واالجتماعية بالدرجة التالية، ولكن إذا لم تتم في ضوء معايير  
يتحول   أن  ؛فيمكن  بالنشاط االجتماعي  تقوم  التي  المنظمات  في  اقتصادية  ومؤشرات 
المتاحة،   الجهات  أو  المجتمع  من  توفيرها  يتم  التي  الموارد  تبديد  من  نوع  إلى  ذلك 

عدم في  أنشطة    ونواجه  إدارة  في  الداخلية  المعايير  مع  االقتصادية  المعايير  دمج 
التسويق االجتماعي بالكثير من األمراض االجتماعية التي تزداد انتشاًرا مثل االتكالية  

 واالعتماد على الغير والتسول والجريمة االجتماعية وهكذا .
اونية بصفة  ونتيجة ألن الكثير من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التع

المعايير   على  أنشطتها  في  اعتمدت  قد  فبالتاليخاصة  أن   االجتماعية؛  تستطع  لم 
 (. 39، ص2011تستمر طوياًل في خدمة المجتمع )هالل وآخرون،
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 االجتماعي:أشكال التسويق 
األخرى،   التسويق  أنواع  بقية  عن  مختلفة  أشكااًل  االجتماعي  التسويق  يأخذ 
وذلك اعتماًدا على اإلمكانات والجدارات والرؤى والتصورات المتاحة للمنظمات العاملة  

التسويق   اتخذ   االجتماعي، حيثفي مضمار  التسويق االجتماعي  أن  )ليجارد(  يؤكد 
 داء التسويقي االجتماعي:عدة مستويات أساسية تعّبر بوضوح عن األ

 )االرتكاسي(: . التسويق االجتماعي االستجابي  1
للحاجات    فعلي  بشكل  استجابة  األصل  في  يكون  التسويق  من  النوع  هذا 

والرغبات التي يتطلع الفرد والمجتمع إلى إشباعها والتي تتطلب أن يتم التدخل لحلها  
تنظيم إجراءات وتقديم برامج تسويقية متكاملة، ويعرف  ومواجهتها، وذلك عن طريق 

وتلبيته الحاجات  اكتشاف  عملية  بأنه  من التسويق  العديد  ويّدعي  إشباعها،  أو  ا 
حاجات   تحديد  على  العمل  في  ينحصر  الشاغل  شغلهم  أن  االجتماعيين  المسوقين 

 لها. اجتماعية حقيقية وشاخصة، ثم البدء في إيجاد حلول ناجحة  
التسويق   يسعى  التي  والسلع  والخدمات  األفكار  ومستوى  نوعية  أن  والواقع 

مظهًرا تعّد  ترويجها  إلى  إلى    االجتماعي  به  واالرتقاء  المجتمع  تحديث  مظاهر  من 
رئيسين  أمرين  تحقيق  إلى  يسعى  االستجابي  االجتماعي  فالتسويق  أفضل،  مستويات 

 هما: 
شكل   • في  وترجمتها  االجتماعية  ومشكالتهم  الجماهير  ورغبات  حاجات  اكتشاف 

لهذه   حلواًل  تقدم  جديدة  أفكار  أو  أوخدمات  هذه   المشكالت،  إشباع  في  تسهم 
 تياجات الفعلية. االح

بالمنظمات  • االستعانة  طريق  عن  الجمهور  إلى  والخدمات  األفكار  هذه  توصيل 
 (. 22، ص2011الخدمية وجهود المتطوعين في المجتمع )العالق،

 : . التسويق االجتماعي االستباقي 2
بالحاجات   ووعي  دراية  هناك  يكون  أن  على  التسويق  من  الشكل  هذا  يعتمد 

ث يتم تنظيم وتبني حمالت تسويقية بهدف التوعية أو التثقيف المستقبلية للمجتمع، حي

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

من خالل االستفادة من تراكم التجارب والخبرات التسويقية والنماذج  . نشاط متطور:  4
الناجحة في الممارسات الواقعية، واالستفادة من التغيرات والمؤثرات اإليجابية والسلبية  

 في جودة النشاط.  
المنافع:  5 تبادل  أنشطة  .  خالل  من  التطوعي  العمل  في  النفعية  مبدأ  على  يقوم 

 ساس في ذلك العطاء بال مقابل. التسويق االجتماعي واأل
لهذه   احترامنا  إالمع  بصورة    المعتقدات،  عليها  االعتماد  نستطيع  ال  أننا 

أساسية في توجيه أنشطة التسويق االجتماعي، فغالًبا ال يمكن أن نوفر كل الخبرات  
والكفاءات المطلوبة لعملية التسويق االجتماعي من خالل المتطوعين، وحتى أن كان 

مقبو  فإن  ذلك  اإلنجازات  وتحقيق  العمل  تقدم  مع  أنه  إال  البداية،  في  البعض  لدى  اًل 
 متبادلة. استمراريته تعني ضرورة أن يكون هناك منفعة 

اجتماعية:  6 اقتصادية  عملية  االجتماعي .  التسويق  إلى  ينظرون  الكثيرون  فمازال 
ايير والقيم من خالل المنظور االجتماعي فقط على أنه عملية اجتماعية ترتبط بالمع

الدينية بالدرجة األولى واالجتماعية بالدرجة التالية، ولكن إذا لم تتم في ضوء معايير  
يتحول   أن  ؛فيمكن  بالنشاط االجتماعي  تقوم  التي  المنظمات  في  اقتصادية  ومؤشرات 
المتاحة،   الجهات  أو  المجتمع  من  توفيرها  يتم  التي  الموارد  تبديد  من  نوع  إلى  ذلك 

عدم في  أنشطة    ونواجه  إدارة  في  الداخلية  المعايير  مع  االقتصادية  المعايير  دمج 
التسويق االجتماعي بالكثير من األمراض االجتماعية التي تزداد انتشاًرا مثل االتكالية  

 واالعتماد على الغير والتسول والجريمة االجتماعية وهكذا .
اونية بصفة  ونتيجة ألن الكثير من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التع

المعايير   على  أنشطتها  في  اعتمدت  قد  فبالتاليخاصة  أن   االجتماعية؛  تستطع  لم 
 (. 39، ص2011تستمر طوياًل في خدمة المجتمع )هالل وآخرون،
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 االجتماعي:أشكال التسويق 
األخرى،   التسويق  أنواع  بقية  عن  مختلفة  أشكااًل  االجتماعي  التسويق  يأخذ 
وذلك اعتماًدا على اإلمكانات والجدارات والرؤى والتصورات المتاحة للمنظمات العاملة  

التسويق   اتخذ   االجتماعي، حيثفي مضمار  التسويق االجتماعي  أن  )ليجارد(  يؤكد 
 داء التسويقي االجتماعي:عدة مستويات أساسية تعّبر بوضوح عن األ

 )االرتكاسي(: . التسويق االجتماعي االستجابي  1
للحاجات    فعلي  بشكل  استجابة  األصل  في  يكون  التسويق  من  النوع  هذا 

والرغبات التي يتطلع الفرد والمجتمع إلى إشباعها والتي تتطلب أن يتم التدخل لحلها  
تنظيم إجراءات وتقديم برامج تسويقية متكاملة، ويعرف  ومواجهتها، وذلك عن طريق 

وتلبيته الحاجات  اكتشاف  عملية  بأنه  من التسويق  العديد  ويّدعي  إشباعها،  أو  ا 
حاجات   تحديد  على  العمل  في  ينحصر  الشاغل  شغلهم  أن  االجتماعيين  المسوقين 

 لها. اجتماعية حقيقية وشاخصة، ثم البدء في إيجاد حلول ناجحة  
التسويق   يسعى  التي  والسلع  والخدمات  األفكار  ومستوى  نوعية  أن  والواقع 

مظهًرا تعّد  ترويجها  إلى  إلى    االجتماعي  به  واالرتقاء  المجتمع  تحديث  مظاهر  من 
رئيسين  أمرين  تحقيق  إلى  يسعى  االستجابي  االجتماعي  فالتسويق  أفضل،  مستويات 

 هما: 
شكل   • في  وترجمتها  االجتماعية  ومشكالتهم  الجماهير  ورغبات  حاجات  اكتشاف 

لهذه   حلواًل  تقدم  جديدة  أفكار  أو  أوخدمات  هذه   المشكالت،  إشباع  في  تسهم 
 تياجات الفعلية. االح

بالمنظمات  • االستعانة  طريق  عن  الجمهور  إلى  والخدمات  األفكار  هذه  توصيل 
 (. 22، ص2011الخدمية وجهود المتطوعين في المجتمع )العالق،

 : . التسويق االجتماعي االستباقي 2
بالحاجات   ووعي  دراية  هناك  يكون  أن  على  التسويق  من  الشكل  هذا  يعتمد 

ث يتم تنظيم وتبني حمالت تسويقية بهدف التوعية أو التثقيف المستقبلية للمجتمع، حي

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

من خالل االستفادة من تراكم التجارب والخبرات التسويقية والنماذج  . نشاط متطور:  4
الناجحة في الممارسات الواقعية، واالستفادة من التغيرات والمؤثرات اإليجابية والسلبية  

 في جودة النشاط.  
المنافع:  5 تبادل  أنشطة  .  خالل  من  التطوعي  العمل  في  النفعية  مبدأ  على  يقوم 

 ساس في ذلك العطاء بال مقابل. التسويق االجتماعي واأل
لهذه   احترامنا  إالمع  بصورة    المعتقدات،  عليها  االعتماد  نستطيع  ال  أننا 

أساسية في توجيه أنشطة التسويق االجتماعي، فغالًبا ال يمكن أن نوفر كل الخبرات  
والكفاءات المطلوبة لعملية التسويق االجتماعي من خالل المتطوعين، وحتى أن كان 

مقبو  فإن  ذلك  اإلنجازات  وتحقيق  العمل  تقدم  مع  أنه  إال  البداية،  في  البعض  لدى  اًل 
 متبادلة. استمراريته تعني ضرورة أن يكون هناك منفعة 

اجتماعية:  6 اقتصادية  عملية  االجتماعي .  التسويق  إلى  ينظرون  الكثيرون  فمازال 
ايير والقيم من خالل المنظور االجتماعي فقط على أنه عملية اجتماعية ترتبط بالمع

الدينية بالدرجة األولى واالجتماعية بالدرجة التالية، ولكن إذا لم تتم في ضوء معايير  
يتحول   أن  ؛فيمكن  بالنشاط االجتماعي  تقوم  التي  المنظمات  في  اقتصادية  ومؤشرات 
المتاحة،   الجهات  أو  المجتمع  من  توفيرها  يتم  التي  الموارد  تبديد  من  نوع  إلى  ذلك 

عدم في  أنشطة    ونواجه  إدارة  في  الداخلية  المعايير  مع  االقتصادية  المعايير  دمج 
التسويق االجتماعي بالكثير من األمراض االجتماعية التي تزداد انتشاًرا مثل االتكالية  

 واالعتماد على الغير والتسول والجريمة االجتماعية وهكذا .
اونية بصفة  ونتيجة ألن الكثير من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التع

المعايير   على  أنشطتها  في  اعتمدت  قد  فبالتاليخاصة  أن   االجتماعية؛  تستطع  لم 
 (. 39، ص2011تستمر طوياًل في خدمة المجتمع )هالل وآخرون،
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 االجتماعي:أشكال التسويق 
األخرى،   التسويق  أنواع  بقية  عن  مختلفة  أشكااًل  االجتماعي  التسويق  يأخذ 
وذلك اعتماًدا على اإلمكانات والجدارات والرؤى والتصورات المتاحة للمنظمات العاملة  

التسويق   اتخذ   االجتماعي، حيثفي مضمار  التسويق االجتماعي  أن  )ليجارد(  يؤكد 
 داء التسويقي االجتماعي:عدة مستويات أساسية تعّبر بوضوح عن األ

 )االرتكاسي(: . التسويق االجتماعي االستجابي  1
للحاجات    فعلي  بشكل  استجابة  األصل  في  يكون  التسويق  من  النوع  هذا 

والرغبات التي يتطلع الفرد والمجتمع إلى إشباعها والتي تتطلب أن يتم التدخل لحلها  
تنظيم إجراءات وتقديم برامج تسويقية متكاملة، ويعرف  ومواجهتها، وذلك عن طريق 

وتلبيته الحاجات  اكتشاف  عملية  بأنه  من التسويق  العديد  ويّدعي  إشباعها،  أو  ا 
حاجات   تحديد  على  العمل  في  ينحصر  الشاغل  شغلهم  أن  االجتماعيين  المسوقين 

 لها. اجتماعية حقيقية وشاخصة، ثم البدء في إيجاد حلول ناجحة  
التسويق   يسعى  التي  والسلع  والخدمات  األفكار  ومستوى  نوعية  أن  والواقع 

مظهًرا تعّد  ترويجها  إلى  إلى    االجتماعي  به  واالرتقاء  المجتمع  تحديث  مظاهر  من 
رئيسين  أمرين  تحقيق  إلى  يسعى  االستجابي  االجتماعي  فالتسويق  أفضل،  مستويات 

 هما: 
شكل   • في  وترجمتها  االجتماعية  ومشكالتهم  الجماهير  ورغبات  حاجات  اكتشاف 

لهذه   حلواًل  تقدم  جديدة  أفكار  أو  أوخدمات  هذه   المشكالت،  إشباع  في  تسهم 
 تياجات الفعلية. االح

بالمنظمات  • االستعانة  طريق  عن  الجمهور  إلى  والخدمات  األفكار  هذه  توصيل 
 (. 22، ص2011الخدمية وجهود المتطوعين في المجتمع )العالق،

 : . التسويق االجتماعي االستباقي 2
بالحاجات   ووعي  دراية  هناك  يكون  أن  على  التسويق  من  الشكل  هذا  يعتمد 

ث يتم تنظيم وتبني حمالت تسويقية بهدف التوعية أو التثقيف المستقبلية للمجتمع، حي

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

من خالل االستفادة من تراكم التجارب والخبرات التسويقية والنماذج  . نشاط متطور:  4
الناجحة في الممارسات الواقعية، واالستفادة من التغيرات والمؤثرات اإليجابية والسلبية  

 في جودة النشاط.  
المنافع:  5 تبادل  أنشطة  .  خالل  من  التطوعي  العمل  في  النفعية  مبدأ  على  يقوم 

 ساس في ذلك العطاء بال مقابل. التسويق االجتماعي واأل
لهذه   احترامنا  إالمع  بصورة    المعتقدات،  عليها  االعتماد  نستطيع  ال  أننا 

أساسية في توجيه أنشطة التسويق االجتماعي، فغالًبا ال يمكن أن نوفر كل الخبرات  
والكفاءات المطلوبة لعملية التسويق االجتماعي من خالل المتطوعين، وحتى أن كان 

مقبو  فإن  ذلك  اإلنجازات  وتحقيق  العمل  تقدم  مع  أنه  إال  البداية،  في  البعض  لدى  اًل 
 متبادلة. استمراريته تعني ضرورة أن يكون هناك منفعة 

اجتماعية:  6 اقتصادية  عملية  االجتماعي .  التسويق  إلى  ينظرون  الكثيرون  فمازال 
ايير والقيم من خالل المنظور االجتماعي فقط على أنه عملية اجتماعية ترتبط بالمع

الدينية بالدرجة األولى واالجتماعية بالدرجة التالية، ولكن إذا لم تتم في ضوء معايير  
يتحول   أن  ؛فيمكن  بالنشاط االجتماعي  تقوم  التي  المنظمات  في  اقتصادية  ومؤشرات 
المتاحة،   الجهات  أو  المجتمع  من  توفيرها  يتم  التي  الموارد  تبديد  من  نوع  إلى  ذلك 

عدم في  أنشطة    ونواجه  إدارة  في  الداخلية  المعايير  مع  االقتصادية  المعايير  دمج 
التسويق االجتماعي بالكثير من األمراض االجتماعية التي تزداد انتشاًرا مثل االتكالية  

 واالعتماد على الغير والتسول والجريمة االجتماعية وهكذا .
اونية بصفة  ونتيجة ألن الكثير من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التع

المعايير   على  أنشطتها  في  اعتمدت  قد  فبالتاليخاصة  أن   االجتماعية؛  تستطع  لم 
 (. 39، ص2011تستمر طوياًل في خدمة المجتمع )هالل وآخرون،

 
 

179



 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

التمييز بين الثالثة أنواع التسويقية )االستجابة، االستباقية، االبتكارية(  ويكمن  
، 2016الناجم،  )السوق  حين أن الثالثة تقود    السوق، في في أن األولى والثانية يقودها  

 (.71ص
 مجاالت التسويق االجتماعي: 

التسويق   بها  يهتم  ذات    االجتماعي، وهيهناك عدة مجاالت  القطاعات  كل 
 مثل:الطابع التنموي والمجتمعي 

على   • وتشمل حمالت غرس األشجار، عدم رمي القاذورات في   البيئة:المحافظة 
 األفراد. تظهر النتائج على صحة  العامة، وبالتالياألماكن 

 والتطعيم. وتشمل الوقاية من األمراض الخطيرة  الصحية:القضايا   •
وتشمل المحافظة على صحة األم في فترة الحمل واالهتمام برعاية    االسرة: تنظيم   •

 األطفال. األسرة وتحسين أنماط غذاء 
التنمية    األمية: محو   • لضمان  ومتعلمة  عاملة  أليدي  بحاجة  الدول  الشاملة،  ألن 

 األمية. تعليم البنات وتحفيز المتعلمين وتوجيه األميين نحو مراكز  وتشمل
ال  السرعة:مخاطر   • توعية باستخدام حزام األمان وصيانة السيارة وااللتزام وتشمل 

 السرعة. بعالمات المرور وتجنب 
وسائل   السكاني:النمو   • وتوفير  النسل،  تنظيم  أهمية  على  الحمالت  ركزت  وقد 

 بمراكز تنظيم النسل.  النسل، والتعريفعملية تنظيم 
وقد ركزت حمالت التسويق االجتماعي على مخاطر اإلدمان، ومراكز   المخدرات: •

 ذلك. العالج والخدمات العالجية ودور األسرة في محاربة 
يسعى التسويق االجتماعي لخلق روح التكافل والتعاون بين   اإلنساني:التضامن   •

والتصحر  والجفاف  الطبيعية  والكوارث  الحروب  والجماعات خالل حدوث  األفراد 
 ها.وغير 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

متوقع   من مشكالت  الوقاية  فهنا أو  من   حدوثها،  النوع  وهذا  استباقية،  العملية  تكون 
أنه يتطلب أن يكون هناك دراسات وبحوث    األصعب، حيث التسويق االجتماعي يعد  

 ها. تساعد على التنبؤ باالحتياجات أو المشكالت المتوقع حدوث
( إدواردو  يعد  Edwardo,2008ويرى  االستباقي  االجتماعي  التسويق  أن   )

 اآلتي: ألنه يتطلب  تكلفة،من أصعب أشكال التسويق وأكثرها 
إمكانات مادية وبشرية كبيرة، ألن هناك حاجة إلجراء بحوث التسويق االجتماعي،  •

حاجات، ووجود تخطيط  وتوفر ذكاء اجتماعي يساعد على التنبؤ بما قد يطرأ من  
االجتماعية   التسويقية  والبيئة  باألسواق  دقيقة  معرفة  وتوفر  البعيد،  المدى  على 

 والتنافسية. 
استراتيجية فّعالة تستهدف الجمهور، وتعتمد على فهم دقيق لحاجاتهم والقدرة على  •

بجدوى  الجمهور  وإقناع  نشوئها،  حال  أو  قبل  المستقبلية  الحاجات  بهذه  التنبؤ 
 السلوك بهدف تحقيق اإلشباع أو الرضا.  تغيير

سلوكية   • أهداف  على  للحصول  السليمة  ومبادئه  التسويق  آلليات  المنظم  التطبيق 
سابًقا،  ومدروسة  محددة  وأهداف  ورسالة  لرؤى  وفًقا  العام،  للصالح  محددة 

 (.23ص، 2011وباالعتماد على دراسات وبحوث ميدانية رصينة )العالق،
 االبتكاري:  . التسويق االجتماعي 3

يتميز هذا النوع بالجرأة، حيث يقوم على تفعيل مفهوم االبتكار، بحيث تتبنى  
المنظمة أو الجهة مقدمة الخدمة فكرة أو سلوك أو خدمة اجتماعية لم تكن موجودة 
من قبل ولم تطلب، وقد تلقى تلك الخدمة استحسان من قبل جمهور العمالء، وتحقق  

باهراً  ولعلنجاحًا  يسمى   ،  ما  التسويق  من  النوع  هذا  مع  يتناسب  حالي  مفهوم  أكثر 
األعمال   تقديم Social Entrepreneur)  االجتماعية بريادة  الهدف  يكون  حيث   ،)
إقناع الجمهور بها، أو قد تلقى استحسان من قبلهم، ألنها   جديدة، ثمبرامج وخدمات  

 تالمس بالفعل حاجة لم يكونوا مدركين لها من قبل. 
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التمييز بين الثالثة أنواع التسويقية )االستجابة، االستباقية، االبتكارية(  ويكمن  
، 2016الناجم،  )السوق  حين أن الثالثة تقود    السوق، في في أن األولى والثانية يقودها  

 (.71ص
 مجاالت التسويق االجتماعي: 

التسويق   بها  يهتم  ذات    االجتماعي، وهيهناك عدة مجاالت  القطاعات  كل 
 مثل:الطابع التنموي والمجتمعي 

على   • وتشمل حمالت غرس األشجار، عدم رمي القاذورات في   البيئة:المحافظة 
 األفراد. تظهر النتائج على صحة  العامة، وبالتالياألماكن 

 والتطعيم. وتشمل الوقاية من األمراض الخطيرة  الصحية:القضايا   •
وتشمل المحافظة على صحة األم في فترة الحمل واالهتمام برعاية    االسرة: تنظيم   •

 األطفال. األسرة وتحسين أنماط غذاء 
التنمية    األمية: محو   • لضمان  ومتعلمة  عاملة  أليدي  بحاجة  الدول  الشاملة،  ألن 

 األمية. تعليم البنات وتحفيز المتعلمين وتوجيه األميين نحو مراكز  وتشمل
ال  السرعة:مخاطر   • توعية باستخدام حزام األمان وصيانة السيارة وااللتزام وتشمل 
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إقناع الجمهور بها، أو قد تلقى استحسان من قبلهم، ألنها   جديدة، ثمبرامج وخدمات  

 تالمس بالفعل حاجة لم يكونوا مدركين لها من قبل. 
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 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

التمييز بين الثالثة أنواع التسويقية )االستجابة، االستباقية، االبتكارية(  ويكمن  
، 2016الناجم،  )السوق  حين أن الثالثة تقود    السوق، في في أن األولى والثانية يقودها  

 (.71ص
 مجاالت التسويق االجتماعي: 

التسويق   بها  يهتم  ذات    االجتماعي، وهيهناك عدة مجاالت  القطاعات  كل 
 مثل:الطابع التنموي والمجتمعي 

على   • وتشمل حمالت غرس األشجار، عدم رمي القاذورات في   البيئة:المحافظة 
 األفراد. تظهر النتائج على صحة  العامة، وبالتالياألماكن 

 والتطعيم. وتشمل الوقاية من األمراض الخطيرة  الصحية:القضايا   •
وتشمل المحافظة على صحة األم في فترة الحمل واالهتمام برعاية    االسرة: تنظيم   •

 األطفال. األسرة وتحسين أنماط غذاء 
التنمية    األمية: محو   • لضمان  ومتعلمة  عاملة  أليدي  بحاجة  الدول  الشاملة،  ألن 

 األمية. تعليم البنات وتحفيز المتعلمين وتوجيه األميين نحو مراكز  وتشمل
ال  السرعة:مخاطر   • توعية باستخدام حزام األمان وصيانة السيارة وااللتزام وتشمل 

 السرعة. بعالمات المرور وتجنب 
وسائل   السكاني:النمو   • وتوفير  النسل،  تنظيم  أهمية  على  الحمالت  ركزت  وقد 

 بمراكز تنظيم النسل.  النسل، والتعريفعملية تنظيم 
وقد ركزت حمالت التسويق االجتماعي على مخاطر اإلدمان، ومراكز   المخدرات: •

 ذلك. العالج والخدمات العالجية ودور األسرة في محاربة 
يسعى التسويق االجتماعي لخلق روح التكافل والتعاون بين   اإلنساني:التضامن   •

والتصحر  والجفاف  الطبيعية  والكوارث  الحروب  والجماعات خالل حدوث  األفراد 
 ها.وغير 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

متوقع   من مشكالت  الوقاية  فهنا أو  من   حدوثها،  النوع  وهذا  استباقية،  العملية  تكون 
أنه يتطلب أن يكون هناك دراسات وبحوث    األصعب، حيث التسويق االجتماعي يعد  

 ها. تساعد على التنبؤ باالحتياجات أو المشكالت المتوقع حدوث
( إدواردو  يعد  Edwardo,2008ويرى  االستباقي  االجتماعي  التسويق  أن   )

 اآلتي: ألنه يتطلب  تكلفة،من أصعب أشكال التسويق وأكثرها 
إمكانات مادية وبشرية كبيرة، ألن هناك حاجة إلجراء بحوث التسويق االجتماعي،  •

حاجات، ووجود تخطيط  وتوفر ذكاء اجتماعي يساعد على التنبؤ بما قد يطرأ من  
االجتماعية   التسويقية  والبيئة  باألسواق  دقيقة  معرفة  وتوفر  البعيد،  المدى  على 

 والتنافسية. 
استراتيجية فّعالة تستهدف الجمهور، وتعتمد على فهم دقيق لحاجاتهم والقدرة على  •

بجدوى  الجمهور  وإقناع  نشوئها،  حال  أو  قبل  المستقبلية  الحاجات  بهذه  التنبؤ 
 السلوك بهدف تحقيق اإلشباع أو الرضا.  تغيير

سلوكية   • أهداف  على  للحصول  السليمة  ومبادئه  التسويق  آلليات  المنظم  التطبيق 
سابًقا،  ومدروسة  محددة  وأهداف  ورسالة  لرؤى  وفًقا  العام،  للصالح  محددة 

 (.23ص، 2011وباالعتماد على دراسات وبحوث ميدانية رصينة )العالق،
 االبتكاري:  . التسويق االجتماعي 3

يتميز هذا النوع بالجرأة، حيث يقوم على تفعيل مفهوم االبتكار، بحيث تتبنى  
المنظمة أو الجهة مقدمة الخدمة فكرة أو سلوك أو خدمة اجتماعية لم تكن موجودة 
من قبل ولم تطلب، وقد تلقى تلك الخدمة استحسان من قبل جمهور العمالء، وتحقق  

باهراً  ولعلنجاحًا  يسمى   ،  ما  التسويق  من  النوع  هذا  مع  يتناسب  حالي  مفهوم  أكثر 
األعمال   تقديم Social Entrepreneur)  االجتماعية بريادة  الهدف  يكون  حيث   ،)
إقناع الجمهور بها، أو قد تلقى استحسان من قبلهم، ألنها   جديدة، ثمبرامج وخدمات  

 تالمس بالفعل حاجة لم يكونوا مدركين لها من قبل. 
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 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

الداخلي  –نفسها   ت  –التنظيم  على  اآلخرين  العمالء  سلوك  الخدمة(  أثر  قديم 
الخدمات  446،ص2013)علي، تسويق  على  القائمة  المنظمات  فإن  ،وبالتالي   )

الفكر  االجتماعية ال تهدف إلى الربح المادي بشكل مباشر، وعلى الرغم من ارتباط 
التسويقي بتسويق السلع والخدمات التجارية، إال أن تطور الفكر اإلداري في المنظمات  

التسويق االجتماعي في تحقيق أهداف هذه المنظمات،  التطوعية، من خالل توظيف  
يعد صورة من صور تطور المجتمع، والعناية بالفرد وبمجتمعه، وهو شكل من أشكال  

 تقدم المجتمع وتكامله، ويقوم هذا النوع من التسويق على العناصر الرئيسية التالية: 
المسوقة: • في   الخدمة  يؤثر  الذي  العام  وإطارها  التسويقية،  العملية  محور  وهي 

التسويقية   واألنشطة  بالتسويق  والقائمين  المنظمة  من  المطلوبة  األدوار  تحديد 
 التسويقي. المطلوبة لتحقيق األهداف، ويمكن تسميتها بالهدف 

التسويقية:  • العملية  هذه   أطراف  لدى  يكون  بحيث  التبادل،  بعملية  القائمون  وهم 
من  بأقل  العملية  تتم  وال  التعامل،  في  والرغبة  االتصال،  على  القدرة  األطراف 

 (.المستفيد -المنظمة)طرفين 
االجتماعية:   • الخدمة  على  الطلب  وهو درجة تحول الحاجات والرغبات  مستوى 

المنظمات   فإن  وعليه  االجتماعية،  الخدمة  طلب  عنه  ينجم  حقيقي،  فعل  إلى 
الطلب   عن  تبحث  التي  االجتماعية  والرغبات  الحاجات  وعن  لتلبيته،  الحقيقي 

 حقيقي. يمكن أن تتحول إلى طلب  
االجتماعية: • الخدمات  لتسويق  التسويقي  التسويقية    المزيج  األنشطة  وهي 

الوظيفة   أداء  بغرض  البعض،  بعضها  على  تعتمد  التي  المترابطة،  المتكاملة 
ال أهداف  تحقيق  يضمن  وبما  المخطط،  النحو  على  )الزعبي، التسويقية  منظمة 

 (.185ص، 2016
 
 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

لقد أسهم التسويق االجتماعي بحمالت منظمة شملت إرشادات التوقف    التدخين: •
التدخين حول    التدخين، وعرضعن   صحتهم،  تصريحات عن أناس امتنعوا عن 

 (.80، ص 2016توجيهية عبر وسائل اإلعالم )الزعبي، وخطط 
 االجتماعي:أنواع التسويق 
 االجتماعية:أ. تسويق األفكار 

تمتد لتشمل   المستحدثة، بلال يقتصر مفهوم الفكرة االجتماعية على األفكار  
يدركها  التي  ومشكالتها  للمجتمع  االجتماعية  الحياة  بأسلوب  تهتم  التي  األفكار  كل 
نظًرا   جديد  سلوك  أو  نمط  أو  فكرة  "أية  بأنها  االجتماعية  الفكرة  وُتعرف  الجمهور، 

 فكار أو األنماط السلوكية الموجودة بالفعل ". " عن األونوعياً  – ياً الختالفه "كيف
إن تسويق األفكار يعني عملية التنظيم العقالني لتأمين توسع انتشار األفكار،  
وبشكل مستمر، وتقوم هذه العملية على أساس معرفة سمات الجماهير وتفضيالتهم، 

أتي بعد  ومن ثم اتخاذ القرار بإنتاج األفكار بشكل يتناسب مع خصائص المجتمع، وت
االجتماعية   الفكرة  مفهوم  ويتأثر  االنتشار،  عملية  وتسهيل  األفكار  نشر  مراحل  ذلك 
وسماتها البارزة، بمدى توافر الظروف المالئمة لنشرها، إذ أن األفكار ال قيمة لها ما  

، )الشهري  االجتماعية  البيئة  في  سلوكي  واقع  إلى  الممارسة  عبر  تتحول  ، 2011لم 
 (.104ص 

 االجتماعية:لخدمات ب. تسويق ا
التسويق    مجاالت  من  الثاني  المجال  االجتماعية  الخدمات  تسويق  يمثل 

الخدمات،   تسويق  تجاه  حديثة  اتجاهات  ظهرت  الثمانينيات  بداية  ،فمنذ  االجتماعي 
م مفهوم تسويق الخدمات  1987( عام    E.langeard, Eglierحيث طور كل من )

نتيجة   هي  الخدمة  أن  الملموسة  واعتبر  والعناصر  والعميل  الخدمة  مقدم  بين  تفاعل 
 -لنظام إنتاج الخدمة، حيث يتكون هذا النظام من ستة عناصر جوهرية هي ) العميل

الخدمة   –المواد الفيزيائية أو العناصر الالزمة إلنتاج الخدمة-الشخص المقدم للخدمة
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الداخلي  –نفسها   ت  –التنظيم  على  اآلخرين  العمالء  سلوك  الخدمة(  أثر  قديم 
الخدمات  446،ص2013)علي، تسويق  على  القائمة  المنظمات  فإن  ،وبالتالي   )

الفكر  االجتماعية ال تهدف إلى الربح المادي بشكل مباشر، وعلى الرغم من ارتباط 
التسويقي بتسويق السلع والخدمات التجارية، إال أن تطور الفكر اإلداري في المنظمات  

التسويق االجتماعي في تحقيق أهداف هذه المنظمات،  التطوعية، من خالل توظيف  
يعد صورة من صور تطور المجتمع، والعناية بالفرد وبمجتمعه، وهو شكل من أشكال  

 تقدم المجتمع وتكامله، ويقوم هذا النوع من التسويق على العناصر الرئيسية التالية: 
المسوقة: • في   الخدمة  يؤثر  الذي  العام  وإطارها  التسويقية،  العملية  محور  وهي 

التسويقية   واألنشطة  بالتسويق  والقائمين  المنظمة  من  المطلوبة  األدوار  تحديد 
 التسويقي. المطلوبة لتحقيق األهداف، ويمكن تسميتها بالهدف 

التسويقية:  • العملية  هذه   أطراف  لدى  يكون  بحيث  التبادل،  بعملية  القائمون  وهم 
من  بأقل  العملية  تتم  وال  التعامل،  في  والرغبة  االتصال،  على  القدرة  األطراف 

 (.المستفيد -المنظمة)طرفين 
االجتماعية:   • الخدمة  على  الطلب  وهو درجة تحول الحاجات والرغبات  مستوى 

المنظمات   فإن  وعليه  االجتماعية،  الخدمة  طلب  عنه  ينجم  حقيقي،  فعل  إلى 
الطلب   عن  تبحث  التي  االجتماعية  والرغبات  الحاجات  وعن  لتلبيته،  الحقيقي 

 حقيقي. يمكن أن تتحول إلى طلب  
االجتماعية: • الخدمات  لتسويق  التسويقي  التسويقية    المزيج  األنشطة  وهي 

الوظيفة   أداء  بغرض  البعض،  بعضها  على  تعتمد  التي  المترابطة،  المتكاملة 
ال أهداف  تحقيق  يضمن  وبما  المخطط،  النحو  على  )الزعبي، التسويقية  منظمة 

 (.185ص، 2016
 
 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

لقد أسهم التسويق االجتماعي بحمالت منظمة شملت إرشادات التوقف    التدخين: •
التدخين حول    التدخين، وعرضعن   صحتهم،  تصريحات عن أناس امتنعوا عن 

 (.80، ص 2016توجيهية عبر وسائل اإلعالم )الزعبي، وخطط 
 االجتماعي:أنواع التسويق 
 االجتماعية:أ. تسويق األفكار 

تمتد لتشمل   المستحدثة، بلال يقتصر مفهوم الفكرة االجتماعية على األفكار  
يدركها  التي  ومشكالتها  للمجتمع  االجتماعية  الحياة  بأسلوب  تهتم  التي  األفكار  كل 
نظًرا   جديد  سلوك  أو  نمط  أو  فكرة  "أية  بأنها  االجتماعية  الفكرة  وُتعرف  الجمهور، 

 فكار أو األنماط السلوكية الموجودة بالفعل ". " عن األونوعياً  – ياً الختالفه "كيف
إن تسويق األفكار يعني عملية التنظيم العقالني لتأمين توسع انتشار األفكار،  
وبشكل مستمر، وتقوم هذه العملية على أساس معرفة سمات الجماهير وتفضيالتهم، 

أتي بعد  ومن ثم اتخاذ القرار بإنتاج األفكار بشكل يتناسب مع خصائص المجتمع، وت
االجتماعية   الفكرة  مفهوم  ويتأثر  االنتشار،  عملية  وتسهيل  األفكار  نشر  مراحل  ذلك 
وسماتها البارزة، بمدى توافر الظروف المالئمة لنشرها، إذ أن األفكار ال قيمة لها ما  

، )الشهري  االجتماعية  البيئة  في  سلوكي  واقع  إلى  الممارسة  عبر  تتحول  ، 2011لم 
 (.104ص 

 االجتماعية:لخدمات ب. تسويق ا
التسويق    مجاالت  من  الثاني  المجال  االجتماعية  الخدمات  تسويق  يمثل 

الخدمات،   تسويق  تجاه  حديثة  اتجاهات  ظهرت  الثمانينيات  بداية  ،فمنذ  االجتماعي 
م مفهوم تسويق الخدمات  1987( عام    E.langeard, Eglierحيث طور كل من )

نتيجة   هي  الخدمة  أن  الملموسة  واعتبر  والعناصر  والعميل  الخدمة  مقدم  بين  تفاعل 
 -لنظام إنتاج الخدمة، حيث يتكون هذا النظام من ستة عناصر جوهرية هي ) العميل

الخدمة   –المواد الفيزيائية أو العناصر الالزمة إلنتاج الخدمة-الشخص المقدم للخدمة
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الداخلي  –نفسها   ت  –التنظيم  على  اآلخرين  العمالء  سلوك  الخدمة(  أثر  قديم 
الخدمات  446،ص2013)علي، تسويق  على  القائمة  المنظمات  فإن  ،وبالتالي   )

الفكر  االجتماعية ال تهدف إلى الربح المادي بشكل مباشر، وعلى الرغم من ارتباط 
التسويقي بتسويق السلع والخدمات التجارية، إال أن تطور الفكر اإلداري في المنظمات  

التسويق االجتماعي في تحقيق أهداف هذه المنظمات،  التطوعية، من خالل توظيف  
يعد صورة من صور تطور المجتمع، والعناية بالفرد وبمجتمعه، وهو شكل من أشكال  

 تقدم المجتمع وتكامله، ويقوم هذا النوع من التسويق على العناصر الرئيسية التالية: 
المسوقة: • في   الخدمة  يؤثر  الذي  العام  وإطارها  التسويقية،  العملية  محور  وهي 

التسويقية   واألنشطة  بالتسويق  والقائمين  المنظمة  من  المطلوبة  األدوار  تحديد 
 التسويقي. المطلوبة لتحقيق األهداف، ويمكن تسميتها بالهدف 

التسويقية:  • العملية  هذه   أطراف  لدى  يكون  بحيث  التبادل،  بعملية  القائمون  وهم 
من  بأقل  العملية  تتم  وال  التعامل،  في  والرغبة  االتصال،  على  القدرة  األطراف 

 (.المستفيد -المنظمة)طرفين 
االجتماعية:   • الخدمة  على  الطلب  وهو درجة تحول الحاجات والرغبات  مستوى 

المنظمات   فإن  وعليه  االجتماعية،  الخدمة  طلب  عنه  ينجم  حقيقي،  فعل  إلى 
الطلب   عن  تبحث  التي  االجتماعية  والرغبات  الحاجات  وعن  لتلبيته،  الحقيقي 

 حقيقي. يمكن أن تتحول إلى طلب  
االجتماعية: • الخدمات  لتسويق  التسويقي  التسويقية    المزيج  األنشطة  وهي 

الوظيفة   أداء  بغرض  البعض،  بعضها  على  تعتمد  التي  المترابطة،  المتكاملة 
ال أهداف  تحقيق  يضمن  وبما  المخطط،  النحو  على  )الزعبي، التسويقية  منظمة 

 (.185ص، 2016
 
 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

لقد أسهم التسويق االجتماعي بحمالت منظمة شملت إرشادات التوقف    التدخين: •
التدخين حول    التدخين، وعرضعن   صحتهم،  تصريحات عن أناس امتنعوا عن 

 (.80، ص 2016توجيهية عبر وسائل اإلعالم )الزعبي، وخطط 
 االجتماعي:أنواع التسويق 
 االجتماعية:أ. تسويق األفكار 

تمتد لتشمل   المستحدثة، بلال يقتصر مفهوم الفكرة االجتماعية على األفكار  
يدركها  التي  ومشكالتها  للمجتمع  االجتماعية  الحياة  بأسلوب  تهتم  التي  األفكار  كل 
نظًرا   جديد  سلوك  أو  نمط  أو  فكرة  "أية  بأنها  االجتماعية  الفكرة  وُتعرف  الجمهور، 

 فكار أو األنماط السلوكية الموجودة بالفعل ". " عن األونوعياً  – ياً الختالفه "كيف
إن تسويق األفكار يعني عملية التنظيم العقالني لتأمين توسع انتشار األفكار،  
وبشكل مستمر، وتقوم هذه العملية على أساس معرفة سمات الجماهير وتفضيالتهم، 

أتي بعد  ومن ثم اتخاذ القرار بإنتاج األفكار بشكل يتناسب مع خصائص المجتمع، وت
االجتماعية   الفكرة  مفهوم  ويتأثر  االنتشار،  عملية  وتسهيل  األفكار  نشر  مراحل  ذلك 
وسماتها البارزة، بمدى توافر الظروف المالئمة لنشرها، إذ أن األفكار ال قيمة لها ما  

، )الشهري  االجتماعية  البيئة  في  سلوكي  واقع  إلى  الممارسة  عبر  تتحول  ، 2011لم 
 (.104ص 

 االجتماعية:لخدمات ب. تسويق ا
التسويق    مجاالت  من  الثاني  المجال  االجتماعية  الخدمات  تسويق  يمثل 

الخدمات،   تسويق  تجاه  حديثة  اتجاهات  ظهرت  الثمانينيات  بداية  ،فمنذ  االجتماعي 
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نتيجة   هي  الخدمة  أن  الملموسة  واعتبر  والعناصر  والعميل  الخدمة  مقدم  بين  تفاعل 
 -لنظام إنتاج الخدمة، حيث يتكون هذا النظام من ستة عناصر جوهرية هي ) العميل
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الخدمات  446،ص2013)علي، تسويق  على  القائمة  المنظمات  فإن  ،وبالتالي   )
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التسويقي بتسويق السلع والخدمات التجارية، إال أن تطور الفكر اإلداري في المنظمات  

التسويق االجتماعي في تحقيق أهداف هذه المنظمات،  التطوعية، من خالل توظيف  
يعد صورة من صور تطور المجتمع، والعناية بالفرد وبمجتمعه، وهو شكل من أشكال  

 تقدم المجتمع وتكامله، ويقوم هذا النوع من التسويق على العناصر الرئيسية التالية: 
المسوقة: • في   الخدمة  يؤثر  الذي  العام  وإطارها  التسويقية،  العملية  محور  وهي 

التسويقية   واألنشطة  بالتسويق  والقائمين  المنظمة  من  المطلوبة  األدوار  تحديد 
 التسويقي. المطلوبة لتحقيق األهداف، ويمكن تسميتها بالهدف 

التسويقية:  • العملية  هذه   أطراف  لدى  يكون  بحيث  التبادل،  بعملية  القائمون  وهم 
من  بأقل  العملية  تتم  وال  التعامل،  في  والرغبة  االتصال،  على  القدرة  األطراف 

 (.المستفيد -المنظمة)طرفين 
االجتماعية:   • الخدمة  على  الطلب  وهو درجة تحول الحاجات والرغبات  مستوى 

المنظمات   فإن  وعليه  االجتماعية،  الخدمة  طلب  عنه  ينجم  حقيقي،  فعل  إلى 
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 حقيقي. يمكن أن تتحول إلى طلب  
االجتماعية: • الخدمات  لتسويق  التسويقي  التسويقية    المزيج  األنشطة  وهي 
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الخدمة   –المواد الفيزيائية أو العناصر الالزمة إلنتاج الخدمة-الشخص المقدم للخدمة
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تلك   التسويقية، وترويجالفرص    والخدمية، وتحديدوالتنظيمية للمنظمات اإلنتاجية  
 أخرى. من قيود التنمية من ناحية   ناحية، والحدالفرص من 

الحسية   • المدركات  على  والتعرف  والرغبات  الحاجات  اكتشاف  في  المساهمة 
يساعد على وضع كافة   االجتماعية؛ مما ء المستهدفين من تقديم الخدمات  للعمال

واالجتماعية   السلوكية  التغييرات  إلحداث  المؤدية  والسياسات  والبرامج  الخطط 
المرغوبة لكل شريحة من شرائح العمالء باستخدام مزيج تسويقي اجتماعي مالئم 

 (. 43، ص2013لها )علي، 
في   التطوعية  المنظمات  في  االجتماعي  التسويق  أهداف  تحديد  ويمكن 

 اآلتي:  
االستهالك: • عمليات  خالل   تعظيم  من  الخدمي  االستهالك  عمليات  تعظيم  يتم 

رفاهيتهم،  من  يزيد  مما  بالمجتمع؛  األفراد  يحتاجها  التي  الخدمات  كميات  زيادة 
يترتب على    زيادة رفاهية وبالتالي   المجتمع، حيث  المجتمع هذا  ذلك زيادة طلب 

وأفراده على المنتجات المختلفة، وهذا ما يزيد من كمية المعروض فيها، كما تزداد 
 فعالية المنظمات التطوعية في إشباع احتياجات عمالئها. 

والمستهلكين: • العمالء  رضاء  درجة  أدى   تعظيم  كلما  فعااًل،  التسويق  كان  كلما 
المستهلك اشباع حاجات ورغبات  إلى  تزداد درجة رضاهم عما ذلك  وبالتالي  ين، 

 تقدمه المنظمات التطوعية من خدمات متعددة.
لم يعد التسويق يركز فقط على المستهلك   تطوير نوعية الحياة وتحسين جودتها: •

من خالل السعي نحو إشباع حاجاته ورغباته وتوقعاته، وإنما امتد تركيزه ليشمل 
في   وجودتها  الحياة  نوعية  وتحسين  جوانبها  تطوير  بكل  عامة  بصفة  المجتمع 

وذلكالمادية   تقدمها   والمعنوية،  التي  الخدمات  وتحسين  تطوير  طريق  عن 
تغيير   على  والعمل  ذاته،  المجتمع  أفراد  سلوك  وتطوير  التطوعية،  المنظمات 

 اتجاهاته وآرائه نحو القضايا االجتماعية، وتحقيق التوازن البيئي. 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 التطوعية:: أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات ثانياا 
 بشكل عام فإن التسويق االجتماعي يسعى لتحقيق أهداف منها:

المساهمة في نشر األفكار والمفاهيم والسلوكيات االجتماعية الصحيحة التي تؤدي   •
إلى تكوين االتجاهات اإليجابية وزيادة القاعدة المعرفية لدى العمالء المستهدفين 

وتحقيق جودة   بسماتهم وخصائصهم  االرتقاء  يحقق  بمابما  التنمية   الحياة،  يخدم 
 المجتمع.االجتماعية وقضايا 

المنظمات االجتماعية في تطوير خدماتها للقطاعات المستهدفة واستخدام    مساعدة •
بجودة   وتقديمها  الحديثة  االتصال  مماوسائل  عن   وكفاءة؛  العميل  رضا  يحقق 

بالمستوى   واالرتقاء  ناحية،  من  تلك    المهارى الخدمات  في  العاملة  للكوادر 
 ن ناحية أخرى. المنظمات وجلب مصادر تمويلية مختلفة واستمرارية نشاطها م

الخدمات   • توصيل  نسق  هيكلة  إعادة  في  للخدمات  االجتماعي  التسويق  يسهم 
المنظمات   من  المستفيدين  العمالء  خيارات  من  يحسن  كما  للعمالء،  االجتماعية 

في المنظمات غير الهادفة    الخدمة، خاصة االجتماعية، ويطور من عملية تقديم  
 عمالئها. بما يسهم في تحسين صورة تلك المنظمات لدى   للربح،

إمكانية استخدام التسويق االجتماعي للخدمات والعناصر المكونة للمزيج التسويقي  •
المواطنين   تهم  التي  االجتماعية  المشكالت  من  عديد  مواجهة  مواجهة    مثل:في 

تلوث   مشكلة  السكانية،  المشكلة  االنتماء    البيئة، الشائعات،  للمجتمع،  تشجيع 
المنظمات   في  التطوع  عدم  المجتمعية،  المشاركة  العامة،  الصحة  مشكالت 
من  التخفيف  على  ويعمل  المشكالت  تلك  مواجهة  في  يسهم  بما  االجتماعية، 

 اآلثار المترتبة عليها بأسلوب علمي. 
يساهم التسويق االجتماعي للخدمات في تحقيق رفاهية ورفع مستوى معيشة أفراد  •

ككل، والمادية   المجتمع  البشرية  القدرات  تعزيز  خالل  من  التنمية  عجلة  ودفع 
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تلك   التسويقية، وترويجالفرص    والخدمية، وتحديدوالتنظيمية للمنظمات اإلنتاجية  
 أخرى. من قيود التنمية من ناحية   ناحية، والحدالفرص من 

الحسية   • المدركات  على  والتعرف  والرغبات  الحاجات  اكتشاف  في  المساهمة 
يساعد على وضع كافة   االجتماعية؛ مما ء المستهدفين من تقديم الخدمات  للعمال

واالجتماعية   السلوكية  التغييرات  إلحداث  المؤدية  والسياسات  والبرامج  الخطط 
المرغوبة لكل شريحة من شرائح العمالء باستخدام مزيج تسويقي اجتماعي مالئم 

 (. 43، ص2013لها )علي، 
في   التطوعية  المنظمات  في  االجتماعي  التسويق  أهداف  تحديد  ويمكن 

 اآلتي:  
االستهالك: • عمليات  خالل   تعظيم  من  الخدمي  االستهالك  عمليات  تعظيم  يتم 

رفاهيتهم،  من  يزيد  مما  بالمجتمع؛  األفراد  يحتاجها  التي  الخدمات  كميات  زيادة 
يترتب على    زيادة رفاهية وبالتالي   المجتمع، حيث  المجتمع هذا  ذلك زيادة طلب 

وأفراده على المنتجات المختلفة، وهذا ما يزيد من كمية المعروض فيها، كما تزداد 
 فعالية المنظمات التطوعية في إشباع احتياجات عمالئها. 

والمستهلكين: • العمالء  رضاء  درجة  أدى   تعظيم  كلما  فعااًل،  التسويق  كان  كلما 
المستهلك اشباع حاجات ورغبات  إلى  تزداد درجة رضاهم عما ذلك  وبالتالي  ين، 

 تقدمه المنظمات التطوعية من خدمات متعددة.
لم يعد التسويق يركز فقط على المستهلك   تطوير نوعية الحياة وتحسين جودتها: •

من خالل السعي نحو إشباع حاجاته ورغباته وتوقعاته، وإنما امتد تركيزه ليشمل 
في   وجودتها  الحياة  نوعية  وتحسين  جوانبها  تطوير  بكل  عامة  بصفة  المجتمع 

وذلكالمادية   تقدمها   والمعنوية،  التي  الخدمات  وتحسين  تطوير  طريق  عن 
تغيير   على  والعمل  ذاته،  المجتمع  أفراد  سلوك  وتطوير  التطوعية،  المنظمات 

 اتجاهاته وآرائه نحو القضايا االجتماعية، وتحقيق التوازن البيئي. 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 التطوعية:: أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات ثانياا 
 بشكل عام فإن التسويق االجتماعي يسعى لتحقيق أهداف منها:

المساهمة في نشر األفكار والمفاهيم والسلوكيات االجتماعية الصحيحة التي تؤدي   •
إلى تكوين االتجاهات اإليجابية وزيادة القاعدة المعرفية لدى العمالء المستهدفين 

وتحقيق جودة   بسماتهم وخصائصهم  االرتقاء  يحقق  بمابما  التنمية   الحياة،  يخدم 
 المجتمع.االجتماعية وقضايا 

المنظمات االجتماعية في تطوير خدماتها للقطاعات المستهدفة واستخدام    مساعدة •
بجودة   وتقديمها  الحديثة  االتصال  مماوسائل  عن   وكفاءة؛  العميل  رضا  يحقق 

بالمستوى   واالرتقاء  ناحية،  من  تلك    المهارى الخدمات  في  العاملة  للكوادر 
 ن ناحية أخرى. المنظمات وجلب مصادر تمويلية مختلفة واستمرارية نشاطها م

الخدمات   • توصيل  نسق  هيكلة  إعادة  في  للخدمات  االجتماعي  التسويق  يسهم 
المنظمات   من  المستفيدين  العمالء  خيارات  من  يحسن  كما  للعمالء،  االجتماعية 

في المنظمات غير الهادفة    الخدمة، خاصة االجتماعية، ويطور من عملية تقديم  
 عمالئها. بما يسهم في تحسين صورة تلك المنظمات لدى   للربح،

إمكانية استخدام التسويق االجتماعي للخدمات والعناصر المكونة للمزيج التسويقي  •
المواطنين   تهم  التي  االجتماعية  المشكالت  من  عديد  مواجهة  مواجهة    مثل:في 

تلوث   مشكلة  السكانية،  المشكلة  االنتماء    البيئة، الشائعات،  للمجتمع،  تشجيع 
المنظمات   في  التطوع  عدم  المجتمعية،  المشاركة  العامة،  الصحة  مشكالت 
من  التخفيف  على  ويعمل  المشكالت  تلك  مواجهة  في  يسهم  بما  االجتماعية، 

 اآلثار المترتبة عليها بأسلوب علمي. 
يساهم التسويق االجتماعي للخدمات في تحقيق رفاهية ورفع مستوى معيشة أفراد  •

ككل، والمادية   المجتمع  البشرية  القدرات  تعزيز  خالل  من  التنمية  عجلة  ودفع 
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تلك   التسويقية، وترويجالفرص    والخدمية، وتحديدوالتنظيمية للمنظمات اإلنتاجية  
 أخرى. من قيود التنمية من ناحية   ناحية، والحدالفرص من 

الحسية   • المدركات  على  والتعرف  والرغبات  الحاجات  اكتشاف  في  المساهمة 
يساعد على وضع كافة   االجتماعية؛ مما ء المستهدفين من تقديم الخدمات  للعمال

واالجتماعية   السلوكية  التغييرات  إلحداث  المؤدية  والسياسات  والبرامج  الخطط 
المرغوبة لكل شريحة من شرائح العمالء باستخدام مزيج تسويقي اجتماعي مالئم 

 (. 43، ص2013لها )علي، 
في   التطوعية  المنظمات  في  االجتماعي  التسويق  أهداف  تحديد  ويمكن 

 اآلتي:  
االستهالك: • عمليات  خالل   تعظيم  من  الخدمي  االستهالك  عمليات  تعظيم  يتم 

رفاهيتهم،  من  يزيد  مما  بالمجتمع؛  األفراد  يحتاجها  التي  الخدمات  كميات  زيادة 
يترتب على    زيادة رفاهية وبالتالي   المجتمع، حيث  المجتمع هذا  ذلك زيادة طلب 

وأفراده على المنتجات المختلفة، وهذا ما يزيد من كمية المعروض فيها، كما تزداد 
 فعالية المنظمات التطوعية في إشباع احتياجات عمالئها. 

والمستهلكين: • العمالء  رضاء  درجة  أدى   تعظيم  كلما  فعااًل،  التسويق  كان  كلما 
المستهلك اشباع حاجات ورغبات  إلى  تزداد درجة رضاهم عما ذلك  وبالتالي  ين، 

 تقدمه المنظمات التطوعية من خدمات متعددة.
لم يعد التسويق يركز فقط على المستهلك   تطوير نوعية الحياة وتحسين جودتها: •

من خالل السعي نحو إشباع حاجاته ورغباته وتوقعاته، وإنما امتد تركيزه ليشمل 
في   وجودتها  الحياة  نوعية  وتحسين  جوانبها  تطوير  بكل  عامة  بصفة  المجتمع 

وذلكالمادية   تقدمها   والمعنوية،  التي  الخدمات  وتحسين  تطوير  طريق  عن 
تغيير   على  والعمل  ذاته،  المجتمع  أفراد  سلوك  وتطوير  التطوعية،  المنظمات 

 اتجاهاته وآرائه نحو القضايا االجتماعية، وتحقيق التوازن البيئي. 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 التطوعية:: أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات ثانياا 
 بشكل عام فإن التسويق االجتماعي يسعى لتحقيق أهداف منها:

المساهمة في نشر األفكار والمفاهيم والسلوكيات االجتماعية الصحيحة التي تؤدي   •
إلى تكوين االتجاهات اإليجابية وزيادة القاعدة المعرفية لدى العمالء المستهدفين 

وتحقيق جودة   بسماتهم وخصائصهم  االرتقاء  يحقق  بمابما  التنمية   الحياة،  يخدم 
 المجتمع.االجتماعية وقضايا 

المنظمات االجتماعية في تطوير خدماتها للقطاعات المستهدفة واستخدام    مساعدة •
بجودة   وتقديمها  الحديثة  االتصال  مماوسائل  عن   وكفاءة؛  العميل  رضا  يحقق 

بالمستوى   واالرتقاء  ناحية،  من  تلك    المهارى الخدمات  في  العاملة  للكوادر 
 ن ناحية أخرى. المنظمات وجلب مصادر تمويلية مختلفة واستمرارية نشاطها م

الخدمات   • توصيل  نسق  هيكلة  إعادة  في  للخدمات  االجتماعي  التسويق  يسهم 
المنظمات   من  المستفيدين  العمالء  خيارات  من  يحسن  كما  للعمالء،  االجتماعية 

في المنظمات غير الهادفة    الخدمة، خاصة االجتماعية، ويطور من عملية تقديم  
 عمالئها. بما يسهم في تحسين صورة تلك المنظمات لدى   للربح،

إمكانية استخدام التسويق االجتماعي للخدمات والعناصر المكونة للمزيج التسويقي  •
المواطنين   تهم  التي  االجتماعية  المشكالت  من  عديد  مواجهة  مواجهة    مثل:في 

تلوث   مشكلة  السكانية،  المشكلة  االنتماء    البيئة، الشائعات،  للمجتمع،  تشجيع 
المنظمات   في  التطوع  عدم  المجتمعية،  المشاركة  العامة،  الصحة  مشكالت 
من  التخفيف  على  ويعمل  المشكالت  تلك  مواجهة  في  يسهم  بما  االجتماعية، 

 اآلثار المترتبة عليها بأسلوب علمي. 
يساهم التسويق االجتماعي للخدمات في تحقيق رفاهية ورفع مستوى معيشة أفراد  •

ككل، والمادية   المجتمع  البشرية  القدرات  تعزيز  خالل  من  التنمية  عجلة  ودفع 
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تلك   التسويقية، وترويجالفرص    والخدمية، وتحديدوالتنظيمية للمنظمات اإلنتاجية  
 أخرى. من قيود التنمية من ناحية   ناحية، والحدالفرص من 

الحسية   • المدركات  على  والتعرف  والرغبات  الحاجات  اكتشاف  في  المساهمة 
يساعد على وضع كافة   االجتماعية؛ مما ء المستهدفين من تقديم الخدمات  للعمال

واالجتماعية   السلوكية  التغييرات  إلحداث  المؤدية  والسياسات  والبرامج  الخطط 
المرغوبة لكل شريحة من شرائح العمالء باستخدام مزيج تسويقي اجتماعي مالئم 

 (. 43، ص2013لها )علي، 
في   التطوعية  المنظمات  في  االجتماعي  التسويق  أهداف  تحديد  ويمكن 

 اآلتي:  
االستهالك: • عمليات  خالل   تعظيم  من  الخدمي  االستهالك  عمليات  تعظيم  يتم 

رفاهيتهم،  من  يزيد  مما  بالمجتمع؛  األفراد  يحتاجها  التي  الخدمات  كميات  زيادة 
يترتب على    زيادة رفاهية وبالتالي   المجتمع، حيث  المجتمع هذا  ذلك زيادة طلب 

وأفراده على المنتجات المختلفة، وهذا ما يزيد من كمية المعروض فيها، كما تزداد 
 فعالية المنظمات التطوعية في إشباع احتياجات عمالئها. 

والمستهلكين: • العمالء  رضاء  درجة  أدى   تعظيم  كلما  فعااًل،  التسويق  كان  كلما 
المستهلك اشباع حاجات ورغبات  إلى  تزداد درجة رضاهم عما ذلك  وبالتالي  ين، 

 تقدمه المنظمات التطوعية من خدمات متعددة.
لم يعد التسويق يركز فقط على المستهلك   تطوير نوعية الحياة وتحسين جودتها: •

من خالل السعي نحو إشباع حاجاته ورغباته وتوقعاته، وإنما امتد تركيزه ليشمل 
في   وجودتها  الحياة  نوعية  وتحسين  جوانبها  تطوير  بكل  عامة  بصفة  المجتمع 

وذلكالمادية   تقدمها   والمعنوية،  التي  الخدمات  وتحسين  تطوير  طريق  عن 
تغيير   على  والعمل  ذاته،  المجتمع  أفراد  سلوك  وتطوير  التطوعية،  المنظمات 

 اتجاهاته وآرائه نحو القضايا االجتماعية، وتحقيق التوازن البيئي. 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 التطوعية:: أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات ثانياا 
 بشكل عام فإن التسويق االجتماعي يسعى لتحقيق أهداف منها:

المساهمة في نشر األفكار والمفاهيم والسلوكيات االجتماعية الصحيحة التي تؤدي   •
إلى تكوين االتجاهات اإليجابية وزيادة القاعدة المعرفية لدى العمالء المستهدفين 

وتحقيق جودة   بسماتهم وخصائصهم  االرتقاء  يحقق  بمابما  التنمية   الحياة،  يخدم 
 المجتمع.االجتماعية وقضايا 

المنظمات االجتماعية في تطوير خدماتها للقطاعات المستهدفة واستخدام    مساعدة •
بجودة   وتقديمها  الحديثة  االتصال  مماوسائل  عن   وكفاءة؛  العميل  رضا  يحقق 

بالمستوى   واالرتقاء  ناحية،  من  تلك    المهارى الخدمات  في  العاملة  للكوادر 
 ن ناحية أخرى. المنظمات وجلب مصادر تمويلية مختلفة واستمرارية نشاطها م

الخدمات   • توصيل  نسق  هيكلة  إعادة  في  للخدمات  االجتماعي  التسويق  يسهم 
المنظمات   من  المستفيدين  العمالء  خيارات  من  يحسن  كما  للعمالء،  االجتماعية 

في المنظمات غير الهادفة    الخدمة، خاصة االجتماعية، ويطور من عملية تقديم  
 عمالئها. بما يسهم في تحسين صورة تلك المنظمات لدى   للربح،

إمكانية استخدام التسويق االجتماعي للخدمات والعناصر المكونة للمزيج التسويقي  •
المواطنين   تهم  التي  االجتماعية  المشكالت  من  عديد  مواجهة  مواجهة    مثل:في 

تلوث   مشكلة  السكانية،  المشكلة  االنتماء    البيئة، الشائعات،  للمجتمع،  تشجيع 
المنظمات   في  التطوع  عدم  المجتمعية،  المشاركة  العامة،  الصحة  مشكالت 
من  التخفيف  على  ويعمل  المشكالت  تلك  مواجهة  في  يسهم  بما  االجتماعية، 

 اآلثار المترتبة عليها بأسلوب علمي. 
يساهم التسويق االجتماعي للخدمات في تحقيق رفاهية ورفع مستوى معيشة أفراد  •

ككل، والمادية   المجتمع  البشرية  القدرات  تعزيز  خالل  من  التنمية  عجلة  ودفع 
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تلك   التسويقية، وترويجالفرص    والخدمية، وتحديدوالتنظيمية للمنظمات اإلنتاجية  
 أخرى. من قيود التنمية من ناحية   ناحية، والحدالفرص من 

الحسية   • المدركات  على  والتعرف  والرغبات  الحاجات  اكتشاف  في  المساهمة 
يساعد على وضع كافة   االجتماعية؛ مما ء المستهدفين من تقديم الخدمات  للعمال

واالجتماعية   السلوكية  التغييرات  إلحداث  المؤدية  والسياسات  والبرامج  الخطط 
المرغوبة لكل شريحة من شرائح العمالء باستخدام مزيج تسويقي اجتماعي مالئم 

 (. 43، ص2013لها )علي، 
في   التطوعية  المنظمات  في  االجتماعي  التسويق  أهداف  تحديد  ويمكن 

 اآلتي:  
االستهالك: • عمليات  خالل   تعظيم  من  الخدمي  االستهالك  عمليات  تعظيم  يتم 

رفاهيتهم،  من  يزيد  مما  بالمجتمع؛  األفراد  يحتاجها  التي  الخدمات  كميات  زيادة 
يترتب على    زيادة رفاهية وبالتالي   المجتمع، حيث  المجتمع هذا  ذلك زيادة طلب 

وأفراده على المنتجات المختلفة، وهذا ما يزيد من كمية المعروض فيها، كما تزداد 
 فعالية المنظمات التطوعية في إشباع احتياجات عمالئها. 

والمستهلكين: • العمالء  رضاء  درجة  أدى   تعظيم  كلما  فعااًل،  التسويق  كان  كلما 
المستهلك اشباع حاجات ورغبات  إلى  تزداد درجة رضاهم عما ذلك  وبالتالي  ين، 

 تقدمه المنظمات التطوعية من خدمات متعددة.
لم يعد التسويق يركز فقط على المستهلك   تطوير نوعية الحياة وتحسين جودتها: •

من خالل السعي نحو إشباع حاجاته ورغباته وتوقعاته، وإنما امتد تركيزه ليشمل 
في   وجودتها  الحياة  نوعية  وتحسين  جوانبها  تطوير  بكل  عامة  بصفة  المجتمع 

وذلكالمادية   تقدمها   والمعنوية،  التي  الخدمات  وتحسين  تطوير  طريق  عن 
تغيير   على  والعمل  ذاته،  المجتمع  أفراد  سلوك  وتطوير  التطوعية،  المنظمات 

 اتجاهاته وآرائه نحو القضايا االجتماعية، وتحقيق التوازن البيئي. 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 التطوعية:: أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات ثانياا 
 بشكل عام فإن التسويق االجتماعي يسعى لتحقيق أهداف منها:

المساهمة في نشر األفكار والمفاهيم والسلوكيات االجتماعية الصحيحة التي تؤدي   •
إلى تكوين االتجاهات اإليجابية وزيادة القاعدة المعرفية لدى العمالء المستهدفين 

وتحقيق جودة   بسماتهم وخصائصهم  االرتقاء  يحقق  بمابما  التنمية   الحياة،  يخدم 
 المجتمع.االجتماعية وقضايا 

المنظمات االجتماعية في تطوير خدماتها للقطاعات المستهدفة واستخدام    مساعدة •
بجودة   وتقديمها  الحديثة  االتصال  مماوسائل  عن   وكفاءة؛  العميل  رضا  يحقق 

بالمستوى   واالرتقاء  ناحية،  من  تلك    المهارى الخدمات  في  العاملة  للكوادر 
 ن ناحية أخرى. المنظمات وجلب مصادر تمويلية مختلفة واستمرارية نشاطها م

الخدمات   • توصيل  نسق  هيكلة  إعادة  في  للخدمات  االجتماعي  التسويق  يسهم 
المنظمات   من  المستفيدين  العمالء  خيارات  من  يحسن  كما  للعمالء،  االجتماعية 

في المنظمات غير الهادفة    الخدمة، خاصة االجتماعية، ويطور من عملية تقديم  
 عمالئها. بما يسهم في تحسين صورة تلك المنظمات لدى   للربح،

إمكانية استخدام التسويق االجتماعي للخدمات والعناصر المكونة للمزيج التسويقي  •
المواطنين   تهم  التي  االجتماعية  المشكالت  من  عديد  مواجهة  مواجهة    مثل:في 

تلوث   مشكلة  السكانية،  المشكلة  االنتماء    البيئة، الشائعات،  للمجتمع،  تشجيع 
المنظمات   في  التطوع  عدم  المجتمعية،  المشاركة  العامة،  الصحة  مشكالت 
من  التخفيف  على  ويعمل  المشكالت  تلك  مواجهة  في  يسهم  بما  االجتماعية، 

 اآلثار المترتبة عليها بأسلوب علمي. 
يساهم التسويق االجتماعي للخدمات في تحقيق رفاهية ورفع مستوى معيشة أفراد  •

ككل، والمادية   المجتمع  البشرية  القدرات  تعزيز  خالل  من  التنمية  عجلة  ودفع 
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تلك   التسويقية، وترويجالفرص    والخدمية، وتحديدوالتنظيمية للمنظمات اإلنتاجية  
 أخرى. من قيود التنمية من ناحية   ناحية، والحدالفرص من 

الحسية   • المدركات  على  والتعرف  والرغبات  الحاجات  اكتشاف  في  المساهمة 
يساعد على وضع كافة   االجتماعية؛ مما ء المستهدفين من تقديم الخدمات  للعمال

واالجتماعية   السلوكية  التغييرات  إلحداث  المؤدية  والسياسات  والبرامج  الخطط 
المرغوبة لكل شريحة من شرائح العمالء باستخدام مزيج تسويقي اجتماعي مالئم 

 (. 43، ص2013لها )علي، 
في   التطوعية  المنظمات  في  االجتماعي  التسويق  أهداف  تحديد  ويمكن 

 اآلتي:  
االستهالك: • عمليات  خالل   تعظيم  من  الخدمي  االستهالك  عمليات  تعظيم  يتم 

رفاهيتهم،  من  يزيد  مما  بالمجتمع؛  األفراد  يحتاجها  التي  الخدمات  كميات  زيادة 
يترتب على    زيادة رفاهية وبالتالي   المجتمع، حيث  المجتمع هذا  ذلك زيادة طلب 

وأفراده على المنتجات المختلفة، وهذا ما يزيد من كمية المعروض فيها، كما تزداد 
 فعالية المنظمات التطوعية في إشباع احتياجات عمالئها. 

والمستهلكين: • العمالء  رضاء  درجة  أدى   تعظيم  كلما  فعااًل،  التسويق  كان  كلما 
المستهلك اشباع حاجات ورغبات  إلى  تزداد درجة رضاهم عما ذلك  وبالتالي  ين، 

 تقدمه المنظمات التطوعية من خدمات متعددة.
لم يعد التسويق يركز فقط على المستهلك   تطوير نوعية الحياة وتحسين جودتها: •

من خالل السعي نحو إشباع حاجاته ورغباته وتوقعاته، وإنما امتد تركيزه ليشمل 
في   وجودتها  الحياة  نوعية  وتحسين  جوانبها  تطوير  بكل  عامة  بصفة  المجتمع 

وذلكالمادية   تقدمها   والمعنوية،  التي  الخدمات  وتحسين  تطوير  طريق  عن 
تغيير   على  والعمل  ذاته،  المجتمع  أفراد  سلوك  وتطوير  التطوعية،  المنظمات 

 اتجاهاته وآرائه نحو القضايا االجتماعية، وتحقيق التوازن البيئي. 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 التطوعية:: أهداف التسويق االجتماعي في المنظمات ثانياا 
 بشكل عام فإن التسويق االجتماعي يسعى لتحقيق أهداف منها:

المساهمة في نشر األفكار والمفاهيم والسلوكيات االجتماعية الصحيحة التي تؤدي   •
إلى تكوين االتجاهات اإليجابية وزيادة القاعدة المعرفية لدى العمالء المستهدفين 

وتحقيق جودة   بسماتهم وخصائصهم  االرتقاء  يحقق  بمابما  التنمية   الحياة،  يخدم 
 المجتمع.االجتماعية وقضايا 

المنظمات االجتماعية في تطوير خدماتها للقطاعات المستهدفة واستخدام    مساعدة •
بجودة   وتقديمها  الحديثة  االتصال  مماوسائل  عن   وكفاءة؛  العميل  رضا  يحقق 

بالمستوى   واالرتقاء  ناحية،  من  تلك    المهارى الخدمات  في  العاملة  للكوادر 
 ن ناحية أخرى. المنظمات وجلب مصادر تمويلية مختلفة واستمرارية نشاطها م

الخدمات   • توصيل  نسق  هيكلة  إعادة  في  للخدمات  االجتماعي  التسويق  يسهم 
المنظمات   من  المستفيدين  العمالء  خيارات  من  يحسن  كما  للعمالء،  االجتماعية 

في المنظمات غير الهادفة    الخدمة، خاصة االجتماعية، ويطور من عملية تقديم  
 عمالئها. بما يسهم في تحسين صورة تلك المنظمات لدى   للربح،

إمكانية استخدام التسويق االجتماعي للخدمات والعناصر المكونة للمزيج التسويقي  •
المواطنين   تهم  التي  االجتماعية  المشكالت  من  عديد  مواجهة  مواجهة    مثل:في 

تلوث   مشكلة  السكانية،  المشكلة  االنتماء    البيئة، الشائعات،  للمجتمع،  تشجيع 
المنظمات   في  التطوع  عدم  المجتمعية،  المشاركة  العامة،  الصحة  مشكالت 
من  التخفيف  على  ويعمل  المشكالت  تلك  مواجهة  في  يسهم  بما  االجتماعية، 

 اآلثار المترتبة عليها بأسلوب علمي. 
يساهم التسويق االجتماعي للخدمات في تحقيق رفاهية ورفع مستوى معيشة أفراد  •

ككل، والمادية   المجتمع  البشرية  القدرات  تعزيز  خالل  من  التنمية  عجلة  ودفع 
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  األفراد:على مستوى  
 إحداث تغيير إيجابي في سلوك األفراد.   .1
 التثقيف وزيادة الوعي بالفوائد والمكاسب من استخدام المنتجات االجتماعية.  .2
 تلبية االحتياج. .3
 تقليل الهدر في الموارد المادية والبشرية.  .4

 المجتمع:على مستوى  
قيًما   تضيف  التي  المنتجة  المجتمعات  من  تعّد  والواعية  المتعلمة  المجتمعات 

هرية لجميع جوانب الحياة، وبالتالي فإن ذلك سينعكس باإليجاب على أفرادها وعلى جو 
والصحي   والثقافي  المعيشي  بالمستوى  واالرتقاء  اإلنتاجية  تعظيم  على  قدرتهم 

، وربما لهذه األسباب تحرص بعض الدول وخصوًصا المتقدمة على واالجتماعي.. إلخ
زء من مسئولياتها االجتماعية، حيث تقوم دعم جهود ومبادرات التسويق االجتماعي كج

بتوفير الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات االجتماعية للقيام بأداء مهامها على أفضل  
 وجه. 

 االجتماعية: على مستوى المؤسسات 
أقرب إلى جمهورها،    الريادي؛ يجعلها انطالًقا من دور المؤسسات االجتماعية  
ومسان الجمهور  هذا  دعم  على  تحصل  والمعنوية،  حيث  المادية  الناحيتين  من  دته 
المجالين االجتماعي   الناجحة في  تقدم منتجات    والتجاري، هيفالمؤسسات  التي  تلك 
فهي تحظى بتقديرهم   جماهيرها، وبالتالياجتماعية ذات قيمة مضافة من وجهة نظر  

 (. 37، ص2011العالق، )وتزدهر واعتزازهم كمؤسسات رائدة تستحق أن تنمو 
التسويق   أهمية  إدراك  الى  أدت  التي  واألسباب  العوامل  أهم  تحديد  ويمكن 

 يلي: االجتماعي في المنظمات التطوعية فيما 
ازدياد الحاجة إلى فهم احتياجات ورغبات العمالء من أجل تقديم الخدمات التي  •

 تناسبهم.
 المتبرعين.اشتداد المنافسة بين المنظمات التطوعية وخاصة على أموال  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المستدامة:   • التنمية  تتحقيق  التسويق  يتم  اهتمام  خالل  من  التنمية  حقيق 
األفراد   احتياجات  تغطية  لتستطيع  التطوعية  المنظمات  بتنمية  االجتماعي 

 والمحافظة على حقوقهم.  
اتخاذ   عمليات  في  رئيسية  اعتبارات  أربعة  االجتماعي  التسويق  ويتضمن 

 هي: القرار التسويقي في المنظمات التطوعية  
 المستهلك. حاجات ورغبات  •
 المستهلك. اهتمامات  •
 (. اهتمامات المنشأة )المنظمة  •
 (.247، ص2013، )علي اهتمامات المجتمع  •

 التطوعية:: أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات اا ثالث 
الفعال محور اهتمامات جميع المنظمات على اختالف   التسويق  تمثل قضية 
يحققه   الذي  والنجاح  يلعبه  الذي  الهام  التأثيري  للدور  نظًرا  الدول  وفي جميع  أنواعها 

جذب    والتجارية؛ فقد لتلك المنظمات، فكما جذب التسويق اهتمام المنظمات الصناعية  
التط  المنظمات  من  العديد  اهتمام  العلمية  أيًضا  والمعاهد  الجامعات  مثل  وعية 

الدينية   والمنظمات  الخوالمستشفيات  بتلك  كالمساجد..  بالتسويق  االهتمام  جاء  وقد   ،
المنظمات نظًرا الرتفاع التكاليف وازدياد حدة المنافسة ورغبة هذه المنظمات في تقديم 
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من    التطوعية، فالبداعي في المنظمات  وقبل التطرق ألهمية التسويق االجتم

أن نشير إلى أن هناك العديد من الفوائد لتبني وتطبيق التسويق االجتماعي، وقد أشار 
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قيًما   تضيف  التي  المنتجة  المجتمعات  من  تعّد  والواعية  المتعلمة  المجتمعات 

هرية لجميع جوانب الحياة، وبالتالي فإن ذلك سينعكس باإليجاب على أفرادها وعلى جو 
والصحي   والثقافي  المعيشي  بالمستوى  واالرتقاء  اإلنتاجية  تعظيم  على  قدرتهم 

، وربما لهذه األسباب تحرص بعض الدول وخصوًصا المتقدمة على واالجتماعي.. إلخ
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 وجه. 

 االجتماعية: على مستوى المؤسسات 
أقرب إلى جمهورها،    الريادي؛ يجعلها انطالًقا من دور المؤسسات االجتماعية  
ومسان الجمهور  هذا  دعم  على  تحصل  والمعنوية،  حيث  المادية  الناحيتين  من  دته 
المجالين االجتماعي   الناجحة في  تقدم منتجات    والتجاري، هيفالمؤسسات  التي  تلك 
فهي تحظى بتقديرهم   جماهيرها، وبالتالياجتماعية ذات قيمة مضافة من وجهة نظر  

 (. 37، ص2011العالق، )وتزدهر واعتزازهم كمؤسسات رائدة تستحق أن تنمو 
التسويق   أهمية  إدراك  الى  أدت  التي  واألسباب  العوامل  أهم  تحديد  ويمكن 

 يلي: االجتماعي في المنظمات التطوعية فيما 
ازدياد الحاجة إلى فهم احتياجات ورغبات العمالء من أجل تقديم الخدمات التي  •

 تناسبهم.
 المتبرعين.اشتداد المنافسة بين المنظمات التطوعية وخاصة على أموال  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المستدامة:   • التنمية  تتحقيق  التسويق  يتم  اهتمام  خالل  من  التنمية  حقيق 
األفراد   احتياجات  تغطية  لتستطيع  التطوعية  المنظمات  بتنمية  االجتماعي 

 والمحافظة على حقوقهم.  
اتخاذ   عمليات  في  رئيسية  اعتبارات  أربعة  االجتماعي  التسويق  ويتضمن 

 هي: القرار التسويقي في المنظمات التطوعية  
 المستهلك. حاجات ورغبات  •
 المستهلك. اهتمامات  •
 (. اهتمامات المنشأة )المنظمة  •
 (.247، ص2013، )علي اهتمامات المجتمع  •

 التطوعية:: أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات اا ثالث 
الفعال محور اهتمامات جميع المنظمات على اختالف   التسويق  تمثل قضية 
يحققه   الذي  والنجاح  يلعبه  الذي  الهام  التأثيري  للدور  نظًرا  الدول  وفي جميع  أنواعها 
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أهميتها على مستوى )األفراد   إلى  العالق  المؤسسات    –بشير  المجتمع /  الجمهور / 

 كاآلتي: التي تستخدمها( 
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  األفراد:على مستوى  
 إحداث تغيير إيجابي في سلوك األفراد.   .1
 التثقيف وزيادة الوعي بالفوائد والمكاسب من استخدام المنتجات االجتماعية.  .2
 تلبية االحتياج. .3
 تقليل الهدر في الموارد المادية والبشرية.  .4

 المجتمع:على مستوى  
قيًما   تضيف  التي  المنتجة  المجتمعات  من  تعّد  والواعية  المتعلمة  المجتمعات 

هرية لجميع جوانب الحياة، وبالتالي فإن ذلك سينعكس باإليجاب على أفرادها وعلى جو 
والصحي   والثقافي  المعيشي  بالمستوى  واالرتقاء  اإلنتاجية  تعظيم  على  قدرتهم 

، وربما لهذه األسباب تحرص بعض الدول وخصوًصا المتقدمة على واالجتماعي.. إلخ
زء من مسئولياتها االجتماعية، حيث تقوم دعم جهود ومبادرات التسويق االجتماعي كج

بتوفير الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات االجتماعية للقيام بأداء مهامها على أفضل  
 وجه. 

 االجتماعية: على مستوى المؤسسات 
أقرب إلى جمهورها،    الريادي؛ يجعلها انطالًقا من دور المؤسسات االجتماعية  
ومسان الجمهور  هذا  دعم  على  تحصل  والمعنوية،  حيث  المادية  الناحيتين  من  دته 
المجالين االجتماعي   الناجحة في  تقدم منتجات    والتجاري، هيفالمؤسسات  التي  تلك 
فهي تحظى بتقديرهم   جماهيرها، وبالتالياجتماعية ذات قيمة مضافة من وجهة نظر  

 (. 37، ص2011العالق، )وتزدهر واعتزازهم كمؤسسات رائدة تستحق أن تنمو 
التسويق   أهمية  إدراك  الى  أدت  التي  واألسباب  العوامل  أهم  تحديد  ويمكن 

 يلي: االجتماعي في المنظمات التطوعية فيما 
ازدياد الحاجة إلى فهم احتياجات ورغبات العمالء من أجل تقديم الخدمات التي  •

 تناسبهم.
 المتبرعين.اشتداد المنافسة بين المنظمات التطوعية وخاصة على أموال  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المستدامة:   • التنمية  تتحقيق  التسويق  يتم  اهتمام  خالل  من  التنمية  حقيق 
األفراد   احتياجات  تغطية  لتستطيع  التطوعية  المنظمات  بتنمية  االجتماعي 

 والمحافظة على حقوقهم.  
اتخاذ   عمليات  في  رئيسية  اعتبارات  أربعة  االجتماعي  التسويق  ويتضمن 

 هي: القرار التسويقي في المنظمات التطوعية  
 المستهلك. حاجات ورغبات  •
 المستهلك. اهتمامات  •
 (. اهتمامات المنشأة )المنظمة  •
 (.247، ص2013، )علي اهتمامات المجتمع  •

 التطوعية:: أهمية التسويق االجتماعي في المنظمات اا ثالث 
الفعال محور اهتمامات جميع المنظمات على اختالف   التسويق  تمثل قضية 
يحققه   الذي  والنجاح  يلعبه  الذي  الهام  التأثيري  للدور  نظًرا  الدول  وفي جميع  أنواعها 

جذب    والتجارية؛ فقد لتلك المنظمات، فكما جذب التسويق اهتمام المنظمات الصناعية  
التط  المنظمات  من  العديد  اهتمام  العلمية  أيًضا  والمعاهد  الجامعات  مثل  وعية 

الدينية   والمنظمات  الخوالمستشفيات  بتلك  كالمساجد..  بالتسويق  االهتمام  جاء  وقد   ،
المنظمات نظًرا الرتفاع التكاليف وازدياد حدة المنافسة ورغبة هذه المنظمات في تقديم 

 المستهدفة. خدمات أفضل لألسواق 
من    التطوعية، فالبداعي في المنظمات  وقبل التطرق ألهمية التسويق االجتم

أن نشير إلى أن هناك العديد من الفوائد لتبني وتطبيق التسويق االجتماعي، وقد أشار 
أهميتها على مستوى )األفراد   إلى  العالق  المؤسسات    –بشير  المجتمع /  الجمهور / 

 كاآلتي: التي تستخدمها( 
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 التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية:: استراتيجيات اا رابع
سعت الدراسات التسويقية الحديثة إلى حصر أهم االستراتيجيات التسويقية في  
فقد   الواقعية،  تطبيقها  ومجاالت  وتوصيفها  بتصنيفها،  وذلك  االجتماعي،  التسويق 

دومقان   عام    Domeganتوصل  دراسته  خمس  2008في  هناك  أن  إلى  م، 
 اآلتي: استخدامها وتتمثل في  استراتيجيات يشيع

 : Transaction Marketing. العمليات التسويقية 1
حيث   التسويق،  عمليات  تقديم  في  كالسيكية  الطرق  أكثر  الطريقة  هذه  تعد 
)المنتج،  األربعة:  العناصر  على  يقوم  الذي  للتسويق  التقليدي  المدخل  على  تعتمد 

الترويجي  العرض  المكان،  حيثالسعر،  المنتج،   (،  طبيعة  على  االعتماد  يكون 
وبالتالي تكون عملية التسويق االجتماعي هنا تقليدية، وفي الغالب يكون العميل هو 
هم  الخدمة  مقدمي  أن  حيث  مشارًكا،  كونه  من  أكثر  التسويقية  للعملية  المتلقي 

 المعنيون بالقيام بكافة الخطوات التسويقية وتصل للعمالء كمنتج.
 : Database Marketingعتمد على قواعد البيانات . التسويق الم2

 األساسي، ولكن تشبه هذه الطريقة مع استراتيجية العملية التسويقية في بنائها  
العمالء،   خصائص  حول  مفصلة  بيانات  قاعدة  بوجود  شخصي،  ُبعد  لها  يضاف 
على  بناء  التسويقية  الحمالت  تصميم  ناحية  من  شركاء  العمالء  اعتبار  فيمكن 

 اجات والخصائص الشخصية. االحتي
 : E-Marketing. التسويق اإللكتروني 3

من    أدواتها  بجميع  التكنولوجيا  استخدام  على  تعتمد  التسويقية  الطريقة  وهذه 
توافر  إلى  فقط  تحتاج  أنها  حيث  بسهولتها،  وتتميز  والخدمات  األفكار  تسويق  أجل 
تكون  وقد  التسويقية،  الحملة  لتنفيذ  استخدامها  يمكن  التي  التواصل  برامج  و  أجهزة 

أقل ،ولكنها  التجاري  التسويق  في  تفتقر    ناجحة  إذ  االجتماعي،  التسويق  في  فاعلية 
لعنصر التفاعل بين المسوق االجتماعي والعمالء، إذ أنها تقوم على فكرة مجتمعات  
افتراضية وتواصل غير مباشر؛ لذا فإن التأثير الحاصل منه قد يكون أضعف منه في  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المنظمات   • وخاصة  التطوعية  للمنظمات  المنتسبين  أعداد  في  المتزايد  التناقص 
الدينية والجامعات والمعاهد والجمعيات الخيرية والتي تشكل رسومهم نسبة عالية 

 المنظمة.من مصادر تمويل 
 والبطالة. ازدياد حاجات العمالء وارتفاع نسبة األمراض االجتماعية كالفقر  •
أنه   • المؤسسات  المشاريع  إدراك  لتسويق  وجود خصوصيات  إالرغم  أن   الخيرية، 

 جزًءا كبيًرا من مشاكلها التسويقية يتشابه مع المنظمات الربحية االقتصادية. 
الخيرية وكثرة   • المشاريع  يجعلكثرة  تسويقية جيدة   المنافسة؛  بأنشطة  يقوم  من ال 

 يتعرض للزوال أو الضعف أو التأخر. 
 التسويقي. ع بقدرته التسويقية، وارتباط فشله بفشله ارتباط نجاح كثير من المشاري •
 الموجودة. االستغالل األمثل للموارد المتاحة، وللطاقات  •
التعريف بالمؤسسة ومشاريعها من أجل جلب األنصار الذين يتفقون مع المنظمة   •

 في أهدافها، وحشد الجهود واألموال واألفكار لتحقيق أهداف المنظمة. 
 الخيري وتذكير الناس به وتسهيله لهم وحثهم علية وتعريفهم به. إشاعة العمل   •

المنظمات   قبل  من  الطلب  زيادة  في  ساهمت  وغيرها  األوضاع  هذه  كل 
التطوعية على تبني برنامج ومفاهيم التسويق االجتماعي كي تتمكن من التغلب على  

 (. 167، ص2017المصري،)األوضاع 
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 التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية:: استراتيجيات اا رابع
سعت الدراسات التسويقية الحديثة إلى حصر أهم االستراتيجيات التسويقية في  
فقد   الواقعية،  تطبيقها  ومجاالت  وتوصيفها  بتصنيفها،  وذلك  االجتماعي،  التسويق 

دومقان   عام    Domeganتوصل  دراسته  خمس  2008في  هناك  أن  إلى  م، 
 اآلتي: استخدامها وتتمثل في  استراتيجيات يشيع

 : Transaction Marketing. العمليات التسويقية 1
حيث   التسويق،  عمليات  تقديم  في  كالسيكية  الطرق  أكثر  الطريقة  هذه  تعد 
)المنتج،  األربعة:  العناصر  على  يقوم  الذي  للتسويق  التقليدي  المدخل  على  تعتمد 

الترويجي  العرض  المكان،  حيثالسعر،  المنتج،   (،  طبيعة  على  االعتماد  يكون 
وبالتالي تكون عملية التسويق االجتماعي هنا تقليدية، وفي الغالب يكون العميل هو 
هم  الخدمة  مقدمي  أن  حيث  مشارًكا،  كونه  من  أكثر  التسويقية  للعملية  المتلقي 

 المعنيون بالقيام بكافة الخطوات التسويقية وتصل للعمالء كمنتج.
 : Database Marketingعتمد على قواعد البيانات . التسويق الم2

 األساسي، ولكن تشبه هذه الطريقة مع استراتيجية العملية التسويقية في بنائها  
العمالء،   خصائص  حول  مفصلة  بيانات  قاعدة  بوجود  شخصي،  ُبعد  لها  يضاف 
على  بناء  التسويقية  الحمالت  تصميم  ناحية  من  شركاء  العمالء  اعتبار  فيمكن 

 اجات والخصائص الشخصية. االحتي
 : E-Marketing. التسويق اإللكتروني 3

من    أدواتها  بجميع  التكنولوجيا  استخدام  على  تعتمد  التسويقية  الطريقة  وهذه 
توافر  إلى  فقط  تحتاج  أنها  حيث  بسهولتها،  وتتميز  والخدمات  األفكار  تسويق  أجل 
تكون  وقد  التسويقية،  الحملة  لتنفيذ  استخدامها  يمكن  التي  التواصل  برامج  و  أجهزة 

أقل ،ولكنها  التجاري  التسويق  في  تفتقر    ناجحة  إذ  االجتماعي،  التسويق  في  فاعلية 
لعنصر التفاعل بين المسوق االجتماعي والعمالء، إذ أنها تقوم على فكرة مجتمعات  
افتراضية وتواصل غير مباشر؛ لذا فإن التأثير الحاصل منه قد يكون أضعف منه في  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المنظمات   • وخاصة  التطوعية  للمنظمات  المنتسبين  أعداد  في  المتزايد  التناقص 
الدينية والجامعات والمعاهد والجمعيات الخيرية والتي تشكل رسومهم نسبة عالية 

 المنظمة.من مصادر تمويل 
 والبطالة. ازدياد حاجات العمالء وارتفاع نسبة األمراض االجتماعية كالفقر  •
أنه   • المؤسسات  المشاريع  إدراك  لتسويق  وجود خصوصيات  إالرغم  أن   الخيرية، 

 جزًءا كبيًرا من مشاكلها التسويقية يتشابه مع المنظمات الربحية االقتصادية. 
الخيرية وكثرة   • المشاريع  يجعلكثرة  تسويقية جيدة   المنافسة؛  بأنشطة  يقوم  من ال 

 يتعرض للزوال أو الضعف أو التأخر. 
 التسويقي. ع بقدرته التسويقية، وارتباط فشله بفشله ارتباط نجاح كثير من المشاري •
 الموجودة. االستغالل األمثل للموارد المتاحة، وللطاقات  •
التعريف بالمؤسسة ومشاريعها من أجل جلب األنصار الذين يتفقون مع المنظمة   •

 في أهدافها، وحشد الجهود واألموال واألفكار لتحقيق أهداف المنظمة. 
 الخيري وتذكير الناس به وتسهيله لهم وحثهم علية وتعريفهم به. إشاعة العمل   •

المنظمات   قبل  من  الطلب  زيادة  في  ساهمت  وغيرها  األوضاع  هذه  كل 
التطوعية على تبني برنامج ومفاهيم التسويق االجتماعي كي تتمكن من التغلب على  

 (. 167، ص2017المصري،)األوضاع 
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 التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية:: استراتيجيات اا رابع
سعت الدراسات التسويقية الحديثة إلى حصر أهم االستراتيجيات التسويقية في  
فقد   الواقعية،  تطبيقها  ومجاالت  وتوصيفها  بتصنيفها،  وذلك  االجتماعي،  التسويق 

دومقان   عام    Domeganتوصل  دراسته  خمس  2008في  هناك  أن  إلى  م، 
 اآلتي: استخدامها وتتمثل في  استراتيجيات يشيع

 : Transaction Marketing. العمليات التسويقية 1
حيث   التسويق،  عمليات  تقديم  في  كالسيكية  الطرق  أكثر  الطريقة  هذه  تعد 
)المنتج،  األربعة:  العناصر  على  يقوم  الذي  للتسويق  التقليدي  المدخل  على  تعتمد 

الترويجي  العرض  المكان،  حيثالسعر،  المنتج،   (،  طبيعة  على  االعتماد  يكون 
وبالتالي تكون عملية التسويق االجتماعي هنا تقليدية، وفي الغالب يكون العميل هو 
هم  الخدمة  مقدمي  أن  حيث  مشارًكا،  كونه  من  أكثر  التسويقية  للعملية  المتلقي 

 المعنيون بالقيام بكافة الخطوات التسويقية وتصل للعمالء كمنتج.
 : Database Marketingعتمد على قواعد البيانات . التسويق الم2

 األساسي، ولكن تشبه هذه الطريقة مع استراتيجية العملية التسويقية في بنائها  
العمالء،   خصائص  حول  مفصلة  بيانات  قاعدة  بوجود  شخصي،  ُبعد  لها  يضاف 
على  بناء  التسويقية  الحمالت  تصميم  ناحية  من  شركاء  العمالء  اعتبار  فيمكن 

 اجات والخصائص الشخصية. االحتي
 : E-Marketing. التسويق اإللكتروني 3

من    أدواتها  بجميع  التكنولوجيا  استخدام  على  تعتمد  التسويقية  الطريقة  وهذه 
توافر  إلى  فقط  تحتاج  أنها  حيث  بسهولتها،  وتتميز  والخدمات  األفكار  تسويق  أجل 
تكون  وقد  التسويقية،  الحملة  لتنفيذ  استخدامها  يمكن  التي  التواصل  برامج  و  أجهزة 

أقل ،ولكنها  التجاري  التسويق  في  تفتقر    ناجحة  إذ  االجتماعي،  التسويق  في  فاعلية 
لعنصر التفاعل بين المسوق االجتماعي والعمالء، إذ أنها تقوم على فكرة مجتمعات  
افتراضية وتواصل غير مباشر؛ لذا فإن التأثير الحاصل منه قد يكون أضعف منه في  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المنظمات   • وخاصة  التطوعية  للمنظمات  المنتسبين  أعداد  في  المتزايد  التناقص 
الدينية والجامعات والمعاهد والجمعيات الخيرية والتي تشكل رسومهم نسبة عالية 

 المنظمة.من مصادر تمويل 
 والبطالة. ازدياد حاجات العمالء وارتفاع نسبة األمراض االجتماعية كالفقر  •
أنه   • المؤسسات  المشاريع  إدراك  لتسويق  وجود خصوصيات  إالرغم  أن   الخيرية، 

 جزًءا كبيًرا من مشاكلها التسويقية يتشابه مع المنظمات الربحية االقتصادية. 
الخيرية وكثرة   • المشاريع  يجعلكثرة  تسويقية جيدة   المنافسة؛  بأنشطة  يقوم  من ال 

 يتعرض للزوال أو الضعف أو التأخر. 
 التسويقي. ع بقدرته التسويقية، وارتباط فشله بفشله ارتباط نجاح كثير من المشاري •
 الموجودة. االستغالل األمثل للموارد المتاحة، وللطاقات  •
التعريف بالمؤسسة ومشاريعها من أجل جلب األنصار الذين يتفقون مع المنظمة   •
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 اجات والخصائص الشخصية. االحتي
 : E-Marketing. التسويق اإللكتروني 3

من    أدواتها  بجميع  التكنولوجيا  استخدام  على  تعتمد  التسويقية  الطريقة  وهذه 
توافر  إلى  فقط  تحتاج  أنها  حيث  بسهولتها،  وتتميز  والخدمات  األفكار  تسويق  أجل 
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 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المنظمات   • وخاصة  التطوعية  للمنظمات  المنتسبين  أعداد  في  المتزايد  التناقص 
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 الموجودة. االستغالل األمثل للموارد المتاحة، وللطاقات  •
التعريف بالمؤسسة ومشاريعها من أجل جلب األنصار الذين يتفقون مع المنظمة   •

 في أهدافها، وحشد الجهود واألموال واألفكار لتحقيق أهداف المنظمة. 
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ومرورً  بها،  تنمية الخاصة  وأخيًرا  بخدمتها،  ستقوم  التي  المستهدفة  األسواق  باختيار  ا 
 وتطوير المزيج التسويقي المناسب لها وذلك على النحو التالي: 

 التسويقية:. وضع األهداف 1
في        األداء  قياس  من  يمكننا  معتمد  بقياس  تزويدنا  على  تساعد  األهداف  وهذه 

 التالية: داف التسويقية بالصفات المنظمات التطوعية، ويجب أن تتمتع األه
المنظمة   مناسبة: - وأهداف  مهمة  مع  الصلة  ووثيقة  مناسبة  األهداف  تكون  أن 

 التطوعية. 
 الغايات. أن تكون األهداف دقيقة وتركز على الوضوح والتطابق مع  دقيقة: -
 للقياس. أن تكون األهداف قابلة  القياس: -
 محدد.أن يكون تحقيقها ضمن جدول زمني   االلتزام بالوقت: -
 يجب أن تكون هناك قابلية لتحقيق األهداف، وإمداد األفراد إلنجازها.  التحدي: -
المتعلقة    التركيز: - والقضايا  المسائل  جميع  على  التسويقية  األهداف  تركز  أن 

وآخرون، )الزيادات  بإظهارها  المنظمة  ترغب  التي  والمنتجات  ، 2012باألسواق 
 (.39ص 

 المستهدفة: . التعامل مع األسواق 2
للمنظمات        المستهدفة  األسواق  مع  التعامل  تجعل من خطوة  هناك ثالث قضايا 

خطوة تلك    التطوعية،  وتتمثل  األعمال،  منظمات  حالة  في  عنها  ومتفردة  مختلفة 
 القضايا في اآلتي: 

لخدماتها:   والمعارضة  بالمنظمة،  تشعر  ال  قد  التي  الفئات  استهداف  تقوم  أ. 
بها،  المنظمات غير الهادفة للربح غالًبا باستهداف هؤالء األفراد الذين قد ال يشعرون  

)التطعيم، أو القضاء على اإلدمان من المخدرات    مثل:المعارضين بقوة لخدماتها    أو
 والمشروبات الكحولية، أو محاربة التدخين(. 

السوقية   القطاعات  مع  متمايزة  غير  استراتيجيات  تبنى  ما    المستهدفة:ب.  غالًبا 
تتبنى المنظمات التطوعية استراتيجيات غير متمايزة، حيث تفشل عادًة في إدراك مزايا  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

فاعل من حال كان التسويق مباشًرا، وقد يكون فعااًل في حال كانت هناك استجابة وت
قبل العميل ،وهذا ال يمكن ضمانه ،ألن العميل غير متاح حسًيا للمسوق االجتماعي،  
قد  وهذا  الحديثة،  التكنولوجيا  استخدام  على  قادرين  العمالء  يكون  أن  يحتاج  أنه  كما 
فيها   تنتشر  التي  المجتمعات  أو  األطفال  أو  المسنين  من  العمالء  مع  صعًبا  يكون 

 األمية بشكل كبير .
 :Interaction marketingالتسويق التفاعلي  .4

  العميل؛ ممايكون التسويق مباشًرا من خالل تفاعل المسوق االجتماعي مع  
يساعد في فهم مشاعره واتجاهاته وردود أفعاله بشكل مباشر؛ مما له األثر في قياس  

وخلق  مدى نجاح الحملة التسويقية، كما أنه يتيح مجال لالستفسارات من قبل العمالء  
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ومرورً  بها،  تنمية الخاصة  وأخيًرا  بخدمتها،  ستقوم  التي  المستهدفة  األسواق  باختيار  ا 
 وتطوير المزيج التسويقي المناسب لها وذلك على النحو التالي: 

 التسويقية:. وضع األهداف 1
في        األداء  قياس  من  يمكننا  معتمد  بقياس  تزويدنا  على  تساعد  األهداف  وهذه 

 التالية: داف التسويقية بالصفات المنظمات التطوعية، ويجب أن تتمتع األه
المنظمة   مناسبة: - وأهداف  مهمة  مع  الصلة  ووثيقة  مناسبة  األهداف  تكون  أن 

 التطوعية. 
 الغايات. أن تكون األهداف دقيقة وتركز على الوضوح والتطابق مع  دقيقة: -
 للقياس. أن تكون األهداف قابلة  القياس: -
 محدد.أن يكون تحقيقها ضمن جدول زمني   االلتزام بالوقت: -
 يجب أن تكون هناك قابلية لتحقيق األهداف، وإمداد األفراد إلنجازها.  التحدي: -
المتعلقة    التركيز: - والقضايا  المسائل  جميع  على  التسويقية  األهداف  تركز  أن 

وآخرون، )الزيادات  بإظهارها  المنظمة  ترغب  التي  والمنتجات  ، 2012باألسواق 
 (.39ص 

 المستهدفة: . التعامل مع األسواق 2
للمنظمات        المستهدفة  األسواق  مع  التعامل  تجعل من خطوة  هناك ثالث قضايا 

خطوة تلك    التطوعية،  وتتمثل  األعمال،  منظمات  حالة  في  عنها  ومتفردة  مختلفة 
 القضايا في اآلتي: 

لخدماتها:   والمعارضة  بالمنظمة،  تشعر  ال  قد  التي  الفئات  استهداف  تقوم  أ. 
بها،  المنظمات غير الهادفة للربح غالًبا باستهداف هؤالء األفراد الذين قد ال يشعرون  

)التطعيم، أو القضاء على اإلدمان من المخدرات    مثل:المعارضين بقوة لخدماتها    أو
 والمشروبات الكحولية، أو محاربة التدخين(. 

السوقية   القطاعات  مع  متمايزة  غير  استراتيجيات  تبنى  ما    المستهدفة:ب.  غالًبا 
تتبنى المنظمات التطوعية استراتيجيات غير متمايزة، حيث تفشل عادًة في إدراك مزايا  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

فاعل من حال كان التسويق مباشًرا، وقد يكون فعااًل في حال كانت هناك استجابة وت
قبل العميل ،وهذا ال يمكن ضمانه ،ألن العميل غير متاح حسًيا للمسوق االجتماعي،  
قد  وهذا  الحديثة،  التكنولوجيا  استخدام  على  قادرين  العمالء  يكون  أن  يحتاج  أنه  كما 
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 التطوعية. 
 الغايات. أن تكون األهداف دقيقة وتركز على الوضوح والتطابق مع  دقيقة: -
 للقياس. أن تكون األهداف قابلة  القياس: -
 محدد.أن يكون تحقيقها ضمن جدول زمني   االلتزام بالوقت: -
 يجب أن تكون هناك قابلية لتحقيق األهداف، وإمداد األفراد إلنجازها.  التحدي: -
المتعلقة    التركيز: - والقضايا  المسائل  جميع  على  التسويقية  األهداف  تركز  أن 

وآخرون، )الزيادات  بإظهارها  المنظمة  ترغب  التي  والمنتجات  ، 2012باألسواق 
 (.39ص 

 المستهدفة: . التعامل مع األسواق 2
للمنظمات        المستهدفة  األسواق  مع  التعامل  تجعل من خطوة  هناك ثالث قضايا 

خطوة تلك    التطوعية،  وتتمثل  األعمال،  منظمات  حالة  في  عنها  ومتفردة  مختلفة 
 القضايا في اآلتي: 

لخدماتها:   والمعارضة  بالمنظمة،  تشعر  ال  قد  التي  الفئات  استهداف  تقوم  أ. 
بها،  المنظمات غير الهادفة للربح غالًبا باستهداف هؤالء األفراد الذين قد ال يشعرون  

)التطعيم، أو القضاء على اإلدمان من المخدرات    مثل:المعارضين بقوة لخدماتها    أو
 والمشروبات الكحولية، أو محاربة التدخين(. 

السوقية   القطاعات  مع  متمايزة  غير  استراتيجيات  تبنى  ما    المستهدفة:ب.  غالًبا 
تتبنى المنظمات التطوعية استراتيجيات غير متمايزة، حيث تفشل عادًة في إدراك مزايا  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

فاعل من حال كان التسويق مباشًرا، وقد يكون فعااًل في حال كانت هناك استجابة وت
قبل العميل ،وهذا ال يمكن ضمانه ،ألن العميل غير متاح حسًيا للمسوق االجتماعي،  
قد  وهذا  الحديثة،  التكنولوجيا  استخدام  على  قادرين  العمالء  يكون  أن  يحتاج  أنه  كما 
فيها   تنتشر  التي  المجتمعات  أو  األطفال  أو  المسنين  من  العمالء  مع  صعًبا  يكون 

 األمية بشكل كبير .
 :Interaction marketingالتسويق التفاعلي  .4

  العميل؛ ممايكون التسويق مباشًرا من خالل تفاعل المسوق االجتماعي مع  
يساعد في فهم مشاعره واتجاهاته وردود أفعاله بشكل مباشر؛ مما له األثر في قياس  

وخلق  مدى نجاح الحملة التسويقية، كما أنه يتيح مجال لالستفسارات من قبل العمالء  
وقت   تحتاج  كونها  الطريقة  على  يعاب  ولكن  التسويقية،  العملية  في  والشراكة  الوالء 
ومجهود وتكاليف مادية كبيرة، إذ أن تنظيم حمالت تسويقية تقوم على أساس التفاعل 

 أماكنهم. يتطلب ذلك توفير مكان ومجهود للوصول العمالء في  العمالء؛ مما مع 
 : Network marketing. التسويق الشبكي 5

وهذا النوع من التسويق يقوم على أساس مشاركة شبكة من العالقات تتمثل    
في المنظمات، ومقدمي خدمات العمالء، وهذا النوع يتناسب مع الحمالت التسويقية  
التي تحتاج إلى تضافر جهود عدة منظمات في آن واحد مثل حملة التوعية بأضرار 

هم  المخدر  المستهدف  أن  حيث  في ات،  األمنية   الشباب،  الجهات  الحملة  ينظم  حين 
تعمل بشكل شبكي من أجل    اإلعالمية، حيثبالتعاون مع الجهات التعليمية والجهات  

 (.77، ص2016 الناجم،)التسويقية تنفيذ الحملة 
بالمنظمات        يختص  فيما  فالمدراءالتطوعيةأما  وتطوير   ،  بتنمية  يقومون 

مع  مرضية  مبادالت  إجراء  من  المنظمات  تلك  تمكن  التي  التسويقية  االستراتيجيات 
في   التسويق  واختالف  تفرد  هذا  ينفي  وال  معها،  تتعامل  التي  المستهدفة  األسواق 
التسويقية   األهداف  وضع  من  بداية  النواحي  من  الكثير  في  التطوعية  المنظمات 
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ومرورً  بها،  تنمية الخاصة  وأخيًرا  بخدمتها،  ستقوم  التي  المستهدفة  األسواق  باختيار  ا 
 وتطوير المزيج التسويقي المناسب لها وذلك على النحو التالي: 

 التسويقية:. وضع األهداف 1
في        األداء  قياس  من  يمكننا  معتمد  بقياس  تزويدنا  على  تساعد  األهداف  وهذه 
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المنظمة   مناسبة: - وأهداف  مهمة  مع  الصلة  ووثيقة  مناسبة  األهداف  تكون  أن 
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 الغايات. أن تكون األهداف دقيقة وتركز على الوضوح والتطابق مع  دقيقة: -
 للقياس. أن تكون األهداف قابلة  القياس: -
 محدد.أن يكون تحقيقها ضمن جدول زمني   االلتزام بالوقت: -
 يجب أن تكون هناك قابلية لتحقيق األهداف، وإمداد األفراد إلنجازها.  التحدي: -
المتعلقة    التركيز: - والقضايا  المسائل  جميع  على  التسويقية  األهداف  تركز  أن 
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للمنظمات        المستهدفة  األسواق  مع  التعامل  تجعل من خطوة  هناك ثالث قضايا 

خطوة تلك    التطوعية،  وتتمثل  األعمال،  منظمات  حالة  في  عنها  ومتفردة  مختلفة 
 القضايا في اآلتي: 

لخدماتها:   والمعارضة  بالمنظمة،  تشعر  ال  قد  التي  الفئات  استهداف  تقوم  أ. 
بها،  المنظمات غير الهادفة للربح غالًبا باستهداف هؤالء األفراد الذين قد ال يشعرون  

)التطعيم، أو القضاء على اإلدمان من المخدرات    مثل:المعارضين بقوة لخدماتها    أو
 والمشروبات الكحولية، أو محاربة التدخين(. 

السوقية   القطاعات  مع  متمايزة  غير  استراتيجيات  تبنى  ما    المستهدفة:ب.  غالًبا 
تتبنى المنظمات التطوعية استراتيجيات غير متمايزة، حيث تفشل عادًة في إدراك مزايا  
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قد  وهذا  الحديثة،  التكنولوجيا  استخدام  على  قادرين  العمالء  يكون  أن  يحتاج  أنه  كما 
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يساعد في فهم مشاعره واتجاهاته وردود أفعاله بشكل مباشر؛ مما له األثر في قياس  

وخلق  مدى نجاح الحملة التسويقية، كما أنه يتيح مجال لالستفسارات من قبل العمالء  
وقت   تحتاج  كونها  الطريقة  على  يعاب  ولكن  التسويقية،  العملية  في  والشراكة  الوالء 
ومجهود وتكاليف مادية كبيرة، إذ أن تنظيم حمالت تسويقية تقوم على أساس التفاعل 

 أماكنهم. يتطلب ذلك توفير مكان ومجهود للوصول العمالء في  العمالء؛ مما مع 
 : Network marketing. التسويق الشبكي 5

وهذا النوع من التسويق يقوم على أساس مشاركة شبكة من العالقات تتمثل    
في المنظمات، ومقدمي خدمات العمالء، وهذا النوع يتناسب مع الحمالت التسويقية  
التي تحتاج إلى تضافر جهود عدة منظمات في آن واحد مثل حملة التوعية بأضرار 

هم  المخدر  المستهدف  أن  حيث  في ات،  األمنية   الشباب،  الجهات  الحملة  ينظم  حين 
تعمل بشكل شبكي من أجل    اإلعالمية، حيثبالتعاون مع الجهات التعليمية والجهات  

 (.77، ص2016 الناجم،)التسويقية تنفيذ الحملة 
بالمنظمات        يختص  فيما  فالمدراءالتطوعيةأما  وتطوير   ،  بتنمية  يقومون 

مع  مرضية  مبادالت  إجراء  من  المنظمات  تلك  تمكن  التي  التسويقية  االستراتيجيات 
في   التسويق  واختالف  تفرد  هذا  ينفي  وال  معها،  تتعامل  التي  المستهدفة  األسواق 
التسويقية   األهداف  وضع  من  بداية  النواحي  من  الكثير  في  التطوعية  المنظمات 
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، 2013بالمنفعة قد يرجع لعدم إمكانية استخدام الخدمة في الوقت الذي يريد )علي،  
 (.249ص 
  الخدمة:. القرارات الخاصة بتوزيع عروض 4

تقدمه الذي  المنتج  كان  عن   طالما  عبارة  هو  عمالئها  إلى  المنظمات  هذه 
قنوات التوزيع في المنتجات تكون إما بطريقة مباشرة كما هو   أفكار؛ فإن خدمات أو  

ويعتمد   إليصالها،  مناسب  وسيط كفء  اختيار  أو  المنظمات،  في  ذلك    في متعارف 
  على قصر القناة التوزيعية، ولكن معيار االختيار يكون قائم على خصوصية الخدمة 

 أو الفكرة الموجهة والمساحة التأثيرية المطلوب تحقيقها في الجمهور. 
تقديم   مواقع  عدد  لزيادة  فمطلوب  المثال  سبيل  فإنوعلى  هذه   الخدمة، 

الحال في منظمات   ذلك، كما هو  لتحقيق  تقدم تسهيالت معينة  أن  يمكن  المنظمات 
الخاصة بها لتعامل    الرعاية الصحية التي تقدم تسهيالت الستخدام شبكة االتصاالت

 الجمهور مع الطبيب المعالج بشكل مباشر.
 بالترويج: . القرارات الخاصة 5

الترويج هو جزء من التسويق، لكنه ليس في حد ذاته تسويًقا ، ومن يعتقد أن 
الترويج هو نفس التسويق، فهو يتجاهل جوانب المنتج والمكان والسعر، ومن المرجح 
أنه سيفشل في تطور مزيج تسويقي مناسب لجمهور مستهدف معين، ويجب أن تنبثق  

ة، ويتم استخدام الترويج) االتصاالت  أهداف الترويج من أهداف المنظمة غير الربحي 
واإلقناع   )اإلعالم  التالية:  الثالث  األسباب  من  لسبب  أساسي  بشكل  التسويقية( 
في  جديدة  ومميزات  خصائص  بتوافر  المستهدف  الجمهور  إلبالغ  وذلك  والتذكير(، 
المنتج ،أو لوجود عروض جديدة ،وفى الوقت نفسه تكون غير هادفة للربح، والبد من 

تعرف الجهات المانحة والمتطوعة والمستخدمون ووسائل اإلعالم على المنظمات  أن ت
غير الربحية وعروضها قبل أن يتخذوا القرار بالتبرع أو التطوع أو حضور أي برنامج 
واإلقناع  العامة  والعالقات  والدعاية  اإلعالن  من  الترويجي  المزيج  ويتكون  لديهم، 

ن األدوات التي يعمل المسوقون االجتماعيون الشخصي والتسويق المباشر ،وغيرها م

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

و قطاع من العمالء بطريقة مختلفة، وتركز فقط على ما يمكن التعامل مع كل فئة أ
المصاحبة   التكاليف  وانخفاض  العمالء  من  عدد  أكبر  خدمة  مزايا  من  تحصده،  أن 

 المستهدفة. التباعها االستراتيجيات غير المتمايزة في التعامل مع األسواق 
المنافس:   وغير  المكمل  الخدمي  المركز  للعج.  الرئيسي  الدور  من يتمثل  ديد 

المنظمات التطوعية في تقديم الخدمات إلى هؤالء األفراد الذين ال يتم خدمتهم بشكل 
المنظمات   على  يجب  لذلك  وكنتيجة  الخاص،  القطاع  منظمات  بواسطة  مناسب 

ومن هنا    منافستها،التطوعية أن تقوم بتكميل الجهود التي يقوم بها اآلخرون، وليس  
لها في تحديد القطاعات السوقية غير المخدومة من تتمثل مهمة بناء المركز الخدمي  

قبل منظمات القطاع الخاص، ثم القيام بعد ذلك بتطوير البرامج التسويقية التي من 
 لحاجاتها. شأنها تحقيق اإلشباع 

   الخدمي:. القرارات الخاصة بالمنتج 3
التطوعية مرتبطة بقرارات   هناك اختالفات بين منظمات األعمال والمنظمات 

 يلي: المنتج، وتتلخص فيما 
تعقد   أو   المنفعة:أ.  سلوكيات  تسويق  على  الغالب  في  تعمل  التطوعية  المنظمات 

السليمة،   الغذائية  والسلوكيات  العادات  وتطوير  تنمية  إلى  الحاجة  مثل  معقدة،  أفكار 
عن التدخين، والترويج ألفكار تنظيم األسرة، والمساعدة في األعمال  وتشجيع اإلقالع  

معقدة،  طبيعة  ذات  تكون  العميل  يستقبلها  التي  المنافع  أن  يالحظ  وبالتالي  الخيرية، 
ومن ثم تكون هناك صعوبة أكبر في توصيلها ونقلها    ملموسة،وطويلة األجل، وغير  
 وإقناع المستهلكين بها. 

قوة   ف المنفعة التي تقوم العديد من المنظمات غير الهادفة للربح تتص  المنفعة:ب. 
بتقديمها بالضعف، أو بأنها منفعة غير مباشرة، كما أن من خصائص الخدمات التي  

تكمن قيمة الخدمة أو جوهر   الخدمات، بلإمكانية تملك    المنظمات، عدمتقدمها تلك  
المنفعة المترتبة في الحصول عليها في التجربة التي يعيشها العميل، وأن عدم الشعور 
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تقدمه الذي  المنتج  كان  عن   طالما  عبارة  هو  عمالئها  إلى  المنظمات  هذه 
قنوات التوزيع في المنتجات تكون إما بطريقة مباشرة كما هو   أفكار؛ فإن خدمات أو  

ويعتمد   إليصالها،  مناسب  وسيط كفء  اختيار  أو  المنظمات،  في  ذلك    في متعارف 
  على قصر القناة التوزيعية، ولكن معيار االختيار يكون قائم على خصوصية الخدمة 

 أو الفكرة الموجهة والمساحة التأثيرية المطلوب تحقيقها في الجمهور. 
تقديم   مواقع  عدد  لزيادة  فمطلوب  المثال  سبيل  فإنوعلى  هذه   الخدمة، 

الحال في منظمات   ذلك، كما هو  لتحقيق  تقدم تسهيالت معينة  أن  يمكن  المنظمات 
الخاصة بها لتعامل    الرعاية الصحية التي تقدم تسهيالت الستخدام شبكة االتصاالت

 الجمهور مع الطبيب المعالج بشكل مباشر.
 بالترويج: . القرارات الخاصة 5

الترويج هو جزء من التسويق، لكنه ليس في حد ذاته تسويًقا ، ومن يعتقد أن 
الترويج هو نفس التسويق، فهو يتجاهل جوانب المنتج والمكان والسعر، ومن المرجح 
أنه سيفشل في تطور مزيج تسويقي مناسب لجمهور مستهدف معين، ويجب أن تنبثق  

ة، ويتم استخدام الترويج) االتصاالت  أهداف الترويج من أهداف المنظمة غير الربحي 
واإلقناع   )اإلعالم  التالية:  الثالث  األسباب  من  لسبب  أساسي  بشكل  التسويقية( 
في  جديدة  ومميزات  خصائص  بتوافر  المستهدف  الجمهور  إلبالغ  وذلك  والتذكير(، 
المنتج ،أو لوجود عروض جديدة ،وفى الوقت نفسه تكون غير هادفة للربح، والبد من 

تعرف الجهات المانحة والمتطوعة والمستخدمون ووسائل اإلعالم على المنظمات  أن ت
غير الربحية وعروضها قبل أن يتخذوا القرار بالتبرع أو التطوع أو حضور أي برنامج 
واإلقناع  العامة  والعالقات  والدعاية  اإلعالن  من  الترويجي  المزيج  ويتكون  لديهم، 

ن األدوات التي يعمل المسوقون االجتماعيون الشخصي والتسويق المباشر ،وغيرها م
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 أو الفكرة الموجهة والمساحة التأثيرية المطلوب تحقيقها في الجمهور. 
تقديم   مواقع  عدد  لزيادة  فمطلوب  المثال  سبيل  فإنوعلى  هذه   الخدمة، 
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 الجمهور مع الطبيب المعالج بشكل مباشر.
 بالترويج: . القرارات الخاصة 5

الترويج هو جزء من التسويق، لكنه ليس في حد ذاته تسويًقا ، ومن يعتقد أن 
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ة، ويتم استخدام الترويج) االتصاالت  أهداف الترويج من أهداف المنظمة غير الربحي 
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السليمة،   الغذائية  والسلوكيات  العادات  وتطوير  تنمية  إلى  الحاجة  مثل  معقدة،  أفكار 
عن التدخين، والترويج ألفكار تنظيم األسرة، والمساعدة في األعمال  وتشجيع اإلقالع  

معقدة،  طبيعة  ذات  تكون  العميل  يستقبلها  التي  المنافع  أن  يالحظ  وبالتالي  الخيرية، 
ومن ثم تكون هناك صعوبة أكبر في توصيلها ونقلها    ملموسة،وطويلة األجل، وغير  
 وإقناع المستهلكين بها. 

قوة   ف المنفعة التي تقوم العديد من المنظمات غير الهادفة للربح تتص  المنفعة:ب. 
بتقديمها بالضعف، أو بأنها منفعة غير مباشرة، كما أن من خصائص الخدمات التي  

تكمن قيمة الخدمة أو جوهر   الخدمات، بلإمكانية تملك    المنظمات، عدمتقدمها تلك  
المنفعة المترتبة في الحصول عليها في التجربة التي يعيشها العميل، وأن عدم الشعور 
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 استراتيجية المزيج التسويقي 
 االجتماعي الخاص بمرض سرطان الثديلبرنامج التسويق    

الثدي  سرطان  لفحص  االجتماعية  للحملة  التسويقي  المزيج  عناصر  استراتيجية  وضع  يمكن 
 التالي:على النحو  للنساء، وذلك

 يمكن أن يكون واحًدا من ثالث إجراءات. . المنتج:1
 المستهدفات.  الراغبات، أوأ. الحصول على لقاحات سنوية توزع وتعطى للسيدات 

 وذلك كل عام.  المستهدفات،ب. مقابلة مختص لفحص الثدي لدى السيدات 
 ج. إجراء فحص ذاتي للثدي سنوًيا من قبل أطباء مختصين. 

 -يلي:  د يشتمل على ما حيث أن السعر الذي قد يتضمنه البرنامج التسويقي االجتماعي ،ق. التسعير:  2
 والفحص. أ. التكاليف النقدية للقاح 

 نفسي( ( )الثمن هنا )اإلحراجب. عدم الشعور بالراحة المتوقعة 
 المبذول(. النفسية والجهد  )المعاناةج. الوقت واحتماليه إيجاد سرطان فعلي للثدي 

حيث أن المكان الذي يمكن أن تتوفر فيه تلك الخدمات التعليمية والعالجية ،قد يكون في    المكان:.  3
سيارة متحركة ،أو مستشفى محلي ،أو عيادات ،أو مواقع العمل الميدانية، فعلمًيا يعتمد تحديد المكان على 

 حاجات الجمهور المستهدف. 
 ويجي مناسب ومقبول للجهات المستهدفة. يمكن أن يتم من خالل تخطيط وتنفيذ مزيج تر  الترويج:. 4
المشترك:  5 العمل  حيث يمكن أن تتضافر جهود جماعات إنسانية محلية أو وطنية، أو رعاية منظمات . 

إقليمية ومحلية   ،  دولية()إقليمية أو   العامة ،واتحادات نسائية  الخدمات  أو مؤسسات عالجية، أو نوادي 
 البرنامج.،تشترك مًعا في 

السياسات 6 طريق    :.  عن  ،وذلك  قليلة  بتكاليف  اللقاح  على  الحصول  زيادة  على  التركيز  تشتمل  وقد 
 الثدي. التأمين والتغطية العالجية للقاحات، مع زيادة اإلنفاق الحكومي على أبحاث سرطان 

السياسة  7 حيث أن األطراف التي قد ترغب أن تكون لجانبك في الحملة التسويقية ؛تعتمد   التشريعية:. 
على الطريقة التي ترسم وتشكل بها حملتك، وقد تأتي بعض المساعدات من المنظمات اإلنسانية وشركات 

 النسائية.التأمين ،المنظمات الصحية العالمية ،واالتحادات 
لتسويقية االجتماعية تعتمد على مقدار الدعم السياسي والتشريعي وبناًء على ما تقدم، فإن نجاح الحمالت ا

 واللوجستي والفني الذي يقدم وبشكل كاف من الجهات المشار إليها سابًقا.  
 45، ص  2004المصدر: عبيدات، 
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المنظمة   أهداف  لتحقيق  ،وتنفيذها  الجمهور  لصالح  استخدامها  لكيفية  التخطيط  على 
 . (Walter et al. , 2006, pp. 153-156)التطوعية

 . القرارات الخاصة بالتسعير: 6
ت  يمثل هذا العنصر وجه االختالف الرئيسي بين المنظمات الربحية والمنظما 

التطوعية، حيث تحاول األولى إيجاد ذلك المستوى من األسعار التي تحقق لها أعلى 
المناسبة   إلى وضع األسعار  الثانية تسعى  أن  لتعظيم األرباح، إال  عن   والتيالعوائد 

التي   التكاليف  من  جزء  استرداد  يمكنها  وتحاول طريقها  التكاليف   تحملتها،  تغطية 
)مت ثالث  طرف  طريق  عن  المستفيد على شكل هبات،  األخرى  الجمهور  برعين( من 

 (. 300ص، 2006)البكري، مالية.. الخمنح، إعانات  
 ومن عوامل تحقيق االستراتيجية التسويقية في المنظمة التطوعية: 

 للسوق. . الدراسة الجادة 1
 ". . تحديد الفئات االجتماعية "العمالء2
 وكفاية. . إدارة الموارد المتاحة بكفاءة 3
 مناسبة. . توفير بدائل 4
 (.625، ص2009،  )شورة. تفهم أسباب الطلب على خدماتها وتقلباته 5

أي   صياغة  فالبدوعند  على   استراتيجية،  لتنفيذها  التخطيط  يكون  أن  من 
 بسبب:  المدى، وذلكأن هناك آثار سلبية للتخطيط طويل  القريب، حيثالمدى 

 المستقبل. . أن الخطط طويلة المدى تعتمد عادًة على توقعات العمليات الحالية في  1
 مرنة. . الخطط التي تضعها المنظمات التطوعية تحدد اتجاهها بطريقة تجعلها غير 2
الناحية المالية ،وهذا ما . في حالة وجود خطط بعيدة المدى ،فإنه يتم تحديدها من  3

 يجعلها غير واضحة، كون الموارد المالية تقدم من المتبرعين، بالتالي هي غير ثابتة.
 ,Barry)واقعيتها . الخطط الطويلة المدى غالًبا ما تكون مبسطة للغاية لدرجة عدم  4

2011, p169.) 
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 ج. إجراء فحص ذاتي للثدي سنوًيا من قبل أطباء مختصين. 

 -يلي:  د يشتمل على ما حيث أن السعر الذي قد يتضمنه البرنامج التسويقي االجتماعي ،ق. التسعير:  2
 والفحص. أ. التكاليف النقدية للقاح 

 نفسي( ( )الثمن هنا )اإلحراجب. عدم الشعور بالراحة المتوقعة 
 المبذول(. النفسية والجهد  )المعاناةج. الوقت واحتماليه إيجاد سرطان فعلي للثدي 

حيث أن المكان الذي يمكن أن تتوفر فيه تلك الخدمات التعليمية والعالجية ،قد يكون في    المكان:.  3
سيارة متحركة ،أو مستشفى محلي ،أو عيادات ،أو مواقع العمل الميدانية، فعلمًيا يعتمد تحديد المكان على 

 حاجات الجمهور المستهدف. 
 ويجي مناسب ومقبول للجهات المستهدفة. يمكن أن يتم من خالل تخطيط وتنفيذ مزيج تر  الترويج:. 4
المشترك:  5 العمل  حيث يمكن أن تتضافر جهود جماعات إنسانية محلية أو وطنية، أو رعاية منظمات . 

إقليمية ومحلية   ،  دولية()إقليمية أو   العامة ،واتحادات نسائية  الخدمات  أو مؤسسات عالجية، أو نوادي 
 البرنامج.،تشترك مًعا في 

السياسات 6 طريق    :.  عن  ،وذلك  قليلة  بتكاليف  اللقاح  على  الحصول  زيادة  على  التركيز  تشتمل  وقد 
 الثدي. التأمين والتغطية العالجية للقاحات، مع زيادة اإلنفاق الحكومي على أبحاث سرطان 

السياسة  7 حيث أن األطراف التي قد ترغب أن تكون لجانبك في الحملة التسويقية ؛تعتمد   التشريعية:. 
على الطريقة التي ترسم وتشكل بها حملتك، وقد تأتي بعض المساعدات من المنظمات اإلنسانية وشركات 

 النسائية.التأمين ،المنظمات الصحية العالمية ،واالتحادات 
لتسويقية االجتماعية تعتمد على مقدار الدعم السياسي والتشريعي وبناًء على ما تقدم، فإن نجاح الحمالت ا

 واللوجستي والفني الذي يقدم وبشكل كاف من الجهات المشار إليها سابًقا.  
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 ومن عوامل تحقيق االستراتيجية التسويقية في المنظمة التطوعية: 

 للسوق. . الدراسة الجادة 1
 ". . تحديد الفئات االجتماعية "العمالء2
 وكفاية. . إدارة الموارد المتاحة بكفاءة 3
 مناسبة. . توفير بدائل 4
 (.625، ص2009،  )شورة. تفهم أسباب الطلب على خدماتها وتقلباته 5
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الناحية المالية ،وهذا ما . في حالة وجود خطط بعيدة المدى ،فإنه يتم تحديدها من  3

 يجعلها غير واضحة، كون الموارد المالية تقدم من المتبرعين، بالتالي هي غير ثابتة.
 ,Barry)واقعيتها . الخطط الطويلة المدى غالًبا ما تكون مبسطة للغاية لدرجة عدم  4
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ا وتحقيق  أجزائها،  بين  الربط  تحقيق  على  في  ويعمل  األخرى  األنشطة  مع  لتكامل 
 التالية: المنظمة، ويشتمل على العناصر 

 اآلن؟أين نحن  Situation)) الحالة: •
 تحقيقه؟ ( ما هو المرغوب Objective) الهدف: •
 ( كيف يمكن القيام بذلك؟ Strategy) االستراتيجية:  •
تفاصيل    (Tactics)   التكتيك: • وما ما  يجب   االستراتيجية،  التي  االتصال  أدوات 

 استخدامها؟ 
أداة Action)  الفعل: • كل  لجعل  المطلوبة  الخطوات  وما  التكتيك  تفاصيل  ما   )

 موضع التنفيذ؟
ومتى  Control)الرقابة:   • وصلنا  أين  نعرف  كيف  ، 2011الشهري،  )ذلك؟  ( 

 (.131ص
 االجتماعي:حمالت التسويق 

عملية   في  المستخدمة  األداة  بمثابة  االجتماعي  التسويق  حمالت  تعتبر 
التواصل مع الجمهور بهدف التأثير علية، إذ ال يمكن تصور نشاط منظمة في مجال  

 ميداني. التسويق االجتماعي من دون اعتمادها على هذه الحمالت بشكل 
اإلعدا وأساليب  هذا،  يومنا  إلى  االجتماعي  التسويق  نشأة  والتنظيم  ومنذ  د 

التي  واألهداف  المبادئ  أن  إال  مستمر،  تطور  في  التسويقية  للحمالت  والتخطيط 
اعتمدتها هذه الحمالت لم يطرأ عليها تغيير كبير، كالخطوات المرتبطة بتحديد سمات  

 عليه. الجمهور، أو حتى اآلليات المستخدمة للتأثير 
للتسويق   ميدانية  بحملة  القيام  إجراء ويتطلب  شامل   االجتماعي،  مسح 

بصفة   المجتمع  في  القائمة  وجمع لألوضاع  االتصالية    عامة،  الوسائط  حول  بيانات 
 ( .123، ص2006الموجودة في المجتمع بصفة خاصة ) زعموم، 

وعّرفت حمالت التسويق االجتماعي بأنها "جهود مخططة ومقصودة، تهدف 
سل تغيير  على  والتحفيز  واإلقناع  التعريف  الجمهور إلى  من  محددة  جماعات  وك 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المنظمات  ساا خام في  االجتماعي  التسويق  لحمالت  التخطيط  عملية   :
 التطوعية: 

يعد التخطيط التسويقي بمثابة العملية التي تمّكن المنظمة من تحليل البيئة،  
القرارات   وتنفيذ  التسويقي،  العمل  مسارات  وتحديد  وطاقاتها،  قدراتها  وتشخيص 

دور   فهم  يصعب  ما  غالًبا  أنه  والواقع  تطوير التسويقية،  في  التسويقي  التخطيط 
في   العاملة  المنظمات  طبيعة  إلى  األولى  بالدرجة  ذلك  سبب  ويعود  االستراتيجية، 
ال  كيف  تجاهله،  يمكن  ال  التسويقي  التخطيط  يلعبه  الذي  الدور  لكن  ما،  صناعٍة 
جعل  من  المنظمة  يمّكن  الذي  الوحيد  األسلوب  هو  يكون  يكاد  التسويقي  والتخطيط 

التسو  في  مواردها  فعالية  أكثر  المستقبل  وفي  الحاضر  وقتها  في  المتاحة  يقية 
االستخدام، وبالتالي تمهد الطريق للمنظمة للوصول إلى أهدافها بسهولة ويسر وبأقل  

 التكاليف الممكنة . 
كوتلر   للتسويق  Kotler et al.  (2002  )وآخرون  ويرى  التخطيط  أن 

مسئولية   بمثابة  يعد  إضافة االجتماعي  دورها    اجتماعية،  لها  إدارية  وظيفة  لكونه 
بكفاءة   االجتماعية  األعمال  إدارة  عملية  في  ، 2011،  العالق )وبفعالية  المشهود 

 (.127ص
التي   الرئيسية  النشاطات  من  منطقية  "سلسلة  بأنه  التسويقي  التخطيط  وعّرف 

 تضع األهداف التسويقية، وتترجمها إلى خطط لتحقيق تلك األهداف ". 
من   أًيا  تظهر  التسويقي  ولم  للتخطيط  مستقاًل  تعريًفا  السابقة  الدراسات 

قد اقترحا نموذًجا يرمز إليه    م،Murray    &Odriscal  "1996أن "    االجتماعي، إال
" أي    ،SOSTAC"بـ  تبنيه في  يمكن  المنظمة ومنتجها،  نوع  الحسبان  في  األخذ  مع 

االستراتيجية،   رسم  على  النموذج  هذا  ويركز  التسويقية،  االتصاالت  لتخطيط  عملية 
والتكتيك من خالل استقراء رسالة أو أهداف المنظمة، ومن ثم تنفيذها والرقابة عليها،  
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 ( كيف يمكن القيام بذلك؟ Strategy) االستراتيجية:  •
تفاصيل    (Tactics)   التكتيك: • وما ما  يجب   االستراتيجية،  التي  االتصال  أدوات 

 استخدامها؟ 
أداة Action)  الفعل: • كل  لجعل  المطلوبة  الخطوات  وما  التكتيك  تفاصيل  ما   )

 موضع التنفيذ؟
ومتى  Control)الرقابة:   • وصلنا  أين  نعرف  كيف  ، 2011الشهري،  )ذلك؟  ( 

 (.131ص
 االجتماعي:حمالت التسويق 

عملية   في  المستخدمة  األداة  بمثابة  االجتماعي  التسويق  حمالت  تعتبر 
التواصل مع الجمهور بهدف التأثير علية، إذ ال يمكن تصور نشاط منظمة في مجال  

 ميداني. التسويق االجتماعي من دون اعتمادها على هذه الحمالت بشكل 
اإلعدا وأساليب  هذا،  يومنا  إلى  االجتماعي  التسويق  نشأة  والتنظيم  ومنذ  د 

التي  واألهداف  المبادئ  أن  إال  مستمر،  تطور  في  التسويقية  للحمالت  والتخطيط 
اعتمدتها هذه الحمالت لم يطرأ عليها تغيير كبير، كالخطوات المرتبطة بتحديد سمات  

 عليه. الجمهور، أو حتى اآلليات المستخدمة للتأثير 
للتسويق   ميدانية  بحملة  القيام  إجراء ويتطلب  شامل   االجتماعي،  مسح 

بصفة   المجتمع  في  القائمة  وجمع لألوضاع  االتصالية    عامة،  الوسائط  حول  بيانات 
 ( .123، ص2006الموجودة في المجتمع بصفة خاصة ) زعموم، 

وعّرفت حمالت التسويق االجتماعي بأنها "جهود مخططة ومقصودة، تهدف 
سل تغيير  على  والتحفيز  واإلقناع  التعريف  الجمهور إلى  من  محددة  جماعات  وك 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

المنظمات  ساا خام في  االجتماعي  التسويق  لحمالت  التخطيط  عملية   :
 التطوعية: 

يعد التخطيط التسويقي بمثابة العملية التي تمّكن المنظمة من تحليل البيئة،  
القرارات   وتنفيذ  التسويقي،  العمل  مسارات  وتحديد  وطاقاتها،  قدراتها  وتشخيص 

دور   فهم  يصعب  ما  غالًبا  أنه  والواقع  تطوير التسويقية،  في  التسويقي  التخطيط 
في   العاملة  المنظمات  طبيعة  إلى  األولى  بالدرجة  ذلك  سبب  ويعود  االستراتيجية، 
ال  كيف  تجاهله،  يمكن  ال  التسويقي  التخطيط  يلعبه  الذي  الدور  لكن  ما،  صناعٍة 
جعل  من  المنظمة  يمّكن  الذي  الوحيد  األسلوب  هو  يكون  يكاد  التسويقي  والتخطيط 

التسو  في  مواردها  فعالية  أكثر  المستقبل  وفي  الحاضر  وقتها  في  المتاحة  يقية 
االستخدام، وبالتالي تمهد الطريق للمنظمة للوصول إلى أهدافها بسهولة ويسر وبأقل  

 التكاليف الممكنة . 
كوتلر   للتسويق  Kotler et al.  (2002  )وآخرون  ويرى  التخطيط  أن 

مسئولية   بمثابة  يعد  إضافة االجتماعي  دورها    اجتماعية،  لها  إدارية  وظيفة  لكونه 
بكفاءة   االجتماعية  األعمال  إدارة  عملية  في  ، 2011،  العالق )وبفعالية  المشهود 

 (.127ص
التي   الرئيسية  النشاطات  من  منطقية  "سلسلة  بأنه  التسويقي  التخطيط  وعّرف 

 تضع األهداف التسويقية، وتترجمها إلى خطط لتحقيق تلك األهداف ". 
من   أًيا  تظهر  التسويقي  ولم  للتخطيط  مستقاًل  تعريًفا  السابقة  الدراسات 

قد اقترحا نموذًجا يرمز إليه    م،Murray    &Odriscal  "1996أن "    االجتماعي، إال
" أي    ،SOSTAC"بـ  تبنيه في  يمكن  المنظمة ومنتجها،  نوع  الحسبان  في  األخذ  مع 

االستراتيجية،   رسم  على  النموذج  هذا  ويركز  التسويقية،  االتصاالت  لتخطيط  عملية 
والتكتيك من خالل استقراء رسالة أو أهداف المنظمة، ومن ثم تنفيذها والرقابة عليها،  
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تقوم حمالت التسويق االجتماعي في المجال المعرفي، بإعداد   الحمالت المعرفية: •
هذه  تسعى  معينة،  اجتماعية  ظواهر  عن  ومعرفية  إعالمية  لحمالت  خطط 

 الحمالت لتزويد الجمهور بمعرفة معمقة عن خلفيات الظاهرة. 
والمعتقدات، وتعتبر هذه   القيمية:الحمالت   • القيم  تغيير  تستهدف  الحمالت  وهذه 

التسويق  الحمالت من أ المعتقدات    االجتماعي؛ ألنصعب حمالت  تغيير  عملية 
كانت  وإن  حتى  بمعتقداته  متشبث  فالمجتمع  طوياًل،  ووقًتا  كبيًرا  مجهوًدا  تتطلب 

 (.130، ص2006،زعموم)خاطئة  
 اجتماعي:خطوات إجراء حملة تسويق 

خطوات تطبيق    The Community Tool Boxعدة العمل المجتمعي    حدد
 حملة التسويق االجتماعي في:  

 تحديد الهدف من إجراء حملة التسويق االجتماعي:  -1
عند محاولة تغيير سلوك عدد كبير من الناس: )على سبيل المثال جميع البالغين والشباب في   -أ

المجتمع(، ولكن إذا كان عدد األشخاص الذين تحاول الوصول إليهم قلياًل بما يكفي للتحدث 
ال يكون الوقت مناسًبا للتسويق االجتماعي، على سبيل   مجموعة، فقد عهم بشكل فردي أو في  م

التحدث معهم    معينة؛ فيمكنكالمثال إذا كنت مهتًما بحث طالب مدرسة ما بالتطوع في حملة  
للتسويق   خطة  تطوير  إلى  يحتاج  فال  الدراسية،  الفصول  داخل  أو  المدرسة  في  مباشرة 

 في حالة الرغبة في زيادة عدد المتطوعين.  االجتماعي، إال
عند محاولة تغيير السلوكيات لفترة طويلة: عادة ما يكون التسويق االجتماعي للمشاريع طويلة  -ب

وك الناس بشكل دائم أو لفترة طويلة من الزمن، فإذا طلبت من األجل، فعندما تحاول تغيير سل
التسويق   حملة  جهود  يستخدمون  ال  عموًما  فإنهم  واحدة،  لمرة  معين  بعمل  القيام  الناس 
بعض   استخدام  يمكن  حيث  ما،  حد  إلى  مضلل  البيان  وهذا  بذلك،  الناس  إلقناع  االجتماعي 

جزًءا من حملة التسويق االجتماعي فعلى سبيل  المبادئ نفسها، أو يمكن أن يكون هذا اإلجراء  
التسويق االجتماعي،   بالدم لمرة واحدة ال يحتاج إلى جهود  بالتبرع  الناس  المثال، )إن مطالبة 
ومع ذلك يمكن تصنيف الجهود المبذولة من قبل بنك الدم لمحاولة زيادة عدد األشخاص الذين 

 االجتماعي(.  يتبرعون بالدم بانتظام هي جزء من حملة التسويق 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ألهداف غير تجارية تهدف إلى منفعة الفرد والمجتمع، وتتم خالل مدة زمنية محددة، 
الشخصي"   االتصال  وأنشطة  اإلعالم  وسائل  في  المتمثلة  االتصال  وسائل  وتستخدم 

 ( . 70، ص2014)حمزة، 
 االجتماعي:أنواع حمالت التسويق 

 وهي:الت التسويق االجتماعي يمكننا التمييز بين العديد من حم
المدة   • حيث  ومتوسطة    الزمنية:من  قصيرة  االجتماعي  التسويق  حمالت  هناك 

 وطويلة المدى.
الجغرافيا:   • حيث  والوطنية  من  المحلية  االجتماعي  التسويق  حمالت  هناك 

 واإلقليمية والدولية. 
الوسيلة: • حيث  هناك حمالت التسويق االجتماعي المباشرة وتستخدم تقنيات   من 

االتصال الشخصي كالمحاضرات والمقابالت، وهناك غير المباشرة التي تستخدم  
 (.232ص، 2016وسائل اإلعالم واالتصال مثل التلفاز واإلنترنت )الزعبي، 

األهداف: • حيث  هذه   من  وتعتبر  الحمالت،  من  مجموعة  بين  التمييز  يمكننا 
 االجتماعي:لحمالت من أهم حمالت التسويق ا

ذهنية   التوجيهية: الحمالت   • خلق صور  من خالل  العينة  إرشاد  هو  التوجيه  إن 
معينة، وتسعى هذه الحمالت إلى توجيه الفرد وفق قيم اجتماعية وثقافية محددة، 

واسع، من أجل وصول   واالتصال بشكلوتستخدم هذه الحمالت وسائل اإلعالم،  
 المستهدفة. ى عدد كبير من العينة الفكرة إل 

السلوكية: • تنطلق هذه الحمالت من فكرة التغيير االجتماعي، وهذا من   الحمالت 
لعامل  السلوكية  الحمالت  تحتاج  وقد  الجمهور،  وأفكار  اتجاهات  تعديل  خالل 

أنها   الوقت، ألن كما  لسنوات طويلة،  تمتد  وقد  معقدة  عملية  تعد  التغيير  عملية 
تك إلى  المؤسسات  تحتاج  مختلف  منافل  التغيير    االجتماعية،  إحداث  أجل 

 المطلوب. 
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تقوم حمالت التسويق االجتماعي في المجال المعرفي، بإعداد   الحمالت المعرفية: •
هذه  تسعى  معينة،  اجتماعية  ظواهر  عن  ومعرفية  إعالمية  لحمالت  خطط 

 الحمالت لتزويد الجمهور بمعرفة معمقة عن خلفيات الظاهرة. 
والمعتقدات، وتعتبر هذه   القيمية:الحمالت   • القيم  تغيير  تستهدف  الحمالت  وهذه 

التسويق  الحمالت من أ المعتقدات    االجتماعي؛ ألنصعب حمالت  تغيير  عملية 
كانت  وإن  حتى  بمعتقداته  متشبث  فالمجتمع  طوياًل،  ووقًتا  كبيًرا  مجهوًدا  تتطلب 

 (.130، ص2006،زعموم)خاطئة  
 اجتماعي:خطوات إجراء حملة تسويق 

خطوات تطبيق    The Community Tool Boxعدة العمل المجتمعي    حدد
 حملة التسويق االجتماعي في:  
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عند محاولة تغيير سلوك عدد كبير من الناس: )على سبيل المثال جميع البالغين والشباب في   -أ
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بعض   استخدام  يمكن  حيث  ما،  حد  إلى  مضلل  البيان  وهذا  بذلك،  الناس  إلقناع  االجتماعي 
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السلوكية: • تنطلق هذه الحمالت من فكرة التغيير االجتماعي، وهذا من   الحمالت 
لعامل  السلوكية  الحمالت  تحتاج  وقد  الجمهور،  وأفكار  اتجاهات  تعديل  خالل 

أنها   الوقت، ألن كما  لسنوات طويلة،  تمتد  وقد  معقدة  عملية  تعد  التغيير  عملية 
تك إلى  المؤسسات  تحتاج  مختلف  منافل  التغيير    االجتماعية،  إحداث  أجل 

 المطلوب. 
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تقوم حمالت التسويق االجتماعي في المجال المعرفي، بإعداد   الحمالت المعرفية: •
هذه  تسعى  معينة،  اجتماعية  ظواهر  عن  ومعرفية  إعالمية  لحمالت  خطط 

 الحمالت لتزويد الجمهور بمعرفة معمقة عن خلفيات الظاهرة. 
والمعتقدات، وتعتبر هذه   القيمية:الحمالت   • القيم  تغيير  تستهدف  الحمالت  وهذه 

التسويق  الحمالت من أ المعتقدات    االجتماعي؛ ألنصعب حمالت  تغيير  عملية 
كانت  وإن  حتى  بمعتقداته  متشبث  فالمجتمع  طوياًل،  ووقًتا  كبيًرا  مجهوًدا  تتطلب 

 (.130، ص2006،زعموم)خاطئة  
 اجتماعي:خطوات إجراء حملة تسويق 

خطوات تطبيق    The Community Tool Boxعدة العمل المجتمعي    حدد
 حملة التسويق االجتماعي في:  

 تحديد الهدف من إجراء حملة التسويق االجتماعي:  -1
عند محاولة تغيير سلوك عدد كبير من الناس: )على سبيل المثال جميع البالغين والشباب في   -أ

المجتمع(، ولكن إذا كان عدد األشخاص الذين تحاول الوصول إليهم قلياًل بما يكفي للتحدث 
ال يكون الوقت مناسًبا للتسويق االجتماعي، على سبيل   مجموعة، فقد عهم بشكل فردي أو في  م

التحدث معهم    معينة؛ فيمكنكالمثال إذا كنت مهتًما بحث طالب مدرسة ما بالتطوع في حملة  
للتسويق   خطة  تطوير  إلى  يحتاج  فال  الدراسية،  الفصول  داخل  أو  المدرسة  في  مباشرة 

 في حالة الرغبة في زيادة عدد المتطوعين.  االجتماعي، إال
عند محاولة تغيير السلوكيات لفترة طويلة: عادة ما يكون التسويق االجتماعي للمشاريع طويلة  -ب

وك الناس بشكل دائم أو لفترة طويلة من الزمن، فإذا طلبت من األجل، فعندما تحاول تغيير سل
التسويق   حملة  جهود  يستخدمون  ال  عموًما  فإنهم  واحدة،  لمرة  معين  بعمل  القيام  الناس 
بعض   استخدام  يمكن  حيث  ما،  حد  إلى  مضلل  البيان  وهذا  بذلك،  الناس  إلقناع  االجتماعي 

جزًءا من حملة التسويق االجتماعي فعلى سبيل  المبادئ نفسها، أو يمكن أن يكون هذا اإلجراء  
التسويق االجتماعي،   بالدم لمرة واحدة ال يحتاج إلى جهود  بالتبرع  الناس  المثال، )إن مطالبة 
ومع ذلك يمكن تصنيف الجهود المبذولة من قبل بنك الدم لمحاولة زيادة عدد األشخاص الذين 

 االجتماعي(.  يتبرعون بالدم بانتظام هي جزء من حملة التسويق 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ألهداف غير تجارية تهدف إلى منفعة الفرد والمجتمع، وتتم خالل مدة زمنية محددة، 
الشخصي"   االتصال  وأنشطة  اإلعالم  وسائل  في  المتمثلة  االتصال  وسائل  وتستخدم 

 ( . 70، ص2014)حمزة، 
 االجتماعي:أنواع حمالت التسويق 

 وهي:الت التسويق االجتماعي يمكننا التمييز بين العديد من حم
المدة   • حيث  ومتوسطة    الزمنية:من  قصيرة  االجتماعي  التسويق  حمالت  هناك 

 وطويلة المدى.
الجغرافيا:   • حيث  والوطنية  من  المحلية  االجتماعي  التسويق  حمالت  هناك 

 واإلقليمية والدولية. 
الوسيلة: • حيث  هناك حمالت التسويق االجتماعي المباشرة وتستخدم تقنيات   من 

االتصال الشخصي كالمحاضرات والمقابالت، وهناك غير المباشرة التي تستخدم  
 (.232ص، 2016وسائل اإلعالم واالتصال مثل التلفاز واإلنترنت )الزعبي، 

األهداف: • حيث  هذه   من  وتعتبر  الحمالت،  من  مجموعة  بين  التمييز  يمكننا 
 االجتماعي:لحمالت من أهم حمالت التسويق ا

ذهنية   التوجيهية: الحمالت   • خلق صور  من خالل  العينة  إرشاد  هو  التوجيه  إن 
معينة، وتسعى هذه الحمالت إلى توجيه الفرد وفق قيم اجتماعية وثقافية محددة، 

واسع، من أجل وصول   واالتصال بشكلوتستخدم هذه الحمالت وسائل اإلعالم،  
 المستهدفة. ى عدد كبير من العينة الفكرة إل 

السلوكية: • تنطلق هذه الحمالت من فكرة التغيير االجتماعي، وهذا من   الحمالت 
لعامل  السلوكية  الحمالت  تحتاج  وقد  الجمهور،  وأفكار  اتجاهات  تعديل  خالل 

أنها   الوقت، ألن كما  لسنوات طويلة،  تمتد  وقد  معقدة  عملية  تعد  التغيير  عملية 
تك إلى  المؤسسات  تحتاج  مختلف  منافل  التغيير    االجتماعية،  إحداث  أجل 

 المطلوب. 
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تقوم حمالت التسويق االجتماعي في المجال المعرفي، بإعداد   الحمالت المعرفية: •
هذه  تسعى  معينة،  اجتماعية  ظواهر  عن  ومعرفية  إعالمية  لحمالت  خطط 

 الحمالت لتزويد الجمهور بمعرفة معمقة عن خلفيات الظاهرة. 
والمعتقدات، وتعتبر هذه   القيمية:الحمالت   • القيم  تغيير  تستهدف  الحمالت  وهذه 

التسويق  الحمالت من أ المعتقدات    االجتماعي؛ ألنصعب حمالت  تغيير  عملية 
كانت  وإن  حتى  بمعتقداته  متشبث  فالمجتمع  طوياًل،  ووقًتا  كبيًرا  مجهوًدا  تتطلب 

 (.130، ص2006،زعموم)خاطئة  
 اجتماعي:خطوات إجراء حملة تسويق 

خطوات تطبيق    The Community Tool Boxعدة العمل المجتمعي    حدد
 حملة التسويق االجتماعي في:  

 تحديد الهدف من إجراء حملة التسويق االجتماعي:  -1
عند محاولة تغيير سلوك عدد كبير من الناس: )على سبيل المثال جميع البالغين والشباب في   -أ

المجتمع(، ولكن إذا كان عدد األشخاص الذين تحاول الوصول إليهم قلياًل بما يكفي للتحدث 
ال يكون الوقت مناسًبا للتسويق االجتماعي، على سبيل   مجموعة، فقد عهم بشكل فردي أو في  م

التحدث معهم    معينة؛ فيمكنكالمثال إذا كنت مهتًما بحث طالب مدرسة ما بالتطوع في حملة  
للتسويق   خطة  تطوير  إلى  يحتاج  فال  الدراسية،  الفصول  داخل  أو  المدرسة  في  مباشرة 

 في حالة الرغبة في زيادة عدد المتطوعين.  االجتماعي، إال
عند محاولة تغيير السلوكيات لفترة طويلة: عادة ما يكون التسويق االجتماعي للمشاريع طويلة  -ب

وك الناس بشكل دائم أو لفترة طويلة من الزمن، فإذا طلبت من األجل، فعندما تحاول تغيير سل
التسويق   حملة  جهود  يستخدمون  ال  عموًما  فإنهم  واحدة،  لمرة  معين  بعمل  القيام  الناس 
بعض   استخدام  يمكن  حيث  ما،  حد  إلى  مضلل  البيان  وهذا  بذلك،  الناس  إلقناع  االجتماعي 

جزًءا من حملة التسويق االجتماعي فعلى سبيل  المبادئ نفسها، أو يمكن أن يكون هذا اإلجراء  
التسويق االجتماعي،   بالدم لمرة واحدة ال يحتاج إلى جهود  بالتبرع  الناس  المثال، )إن مطالبة 
ومع ذلك يمكن تصنيف الجهود المبذولة من قبل بنك الدم لمحاولة زيادة عدد األشخاص الذين 

 االجتماعي(.  يتبرعون بالدم بانتظام هي جزء من حملة التسويق 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ألهداف غير تجارية تهدف إلى منفعة الفرد والمجتمع، وتتم خالل مدة زمنية محددة، 
الشخصي"   االتصال  وأنشطة  اإلعالم  وسائل  في  المتمثلة  االتصال  وسائل  وتستخدم 

 ( . 70، ص2014)حمزة، 
 االجتماعي:أنواع حمالت التسويق 

 وهي:الت التسويق االجتماعي يمكننا التمييز بين العديد من حم
المدة   • حيث  ومتوسطة    الزمنية:من  قصيرة  االجتماعي  التسويق  حمالت  هناك 

 وطويلة المدى.
الجغرافيا:   • حيث  والوطنية  من  المحلية  االجتماعي  التسويق  حمالت  هناك 

 واإلقليمية والدولية. 
الوسيلة: • حيث  هناك حمالت التسويق االجتماعي المباشرة وتستخدم تقنيات   من 

االتصال الشخصي كالمحاضرات والمقابالت، وهناك غير المباشرة التي تستخدم  
 (.232ص، 2016وسائل اإلعالم واالتصال مثل التلفاز واإلنترنت )الزعبي، 

األهداف: • حيث  هذه   من  وتعتبر  الحمالت،  من  مجموعة  بين  التمييز  يمكننا 
 االجتماعي:لحمالت من أهم حمالت التسويق ا

ذهنية   التوجيهية: الحمالت   • خلق صور  من خالل  العينة  إرشاد  هو  التوجيه  إن 
معينة، وتسعى هذه الحمالت إلى توجيه الفرد وفق قيم اجتماعية وثقافية محددة، 

واسع، من أجل وصول   واالتصال بشكلوتستخدم هذه الحمالت وسائل اإلعالم،  
 المستهدفة. ى عدد كبير من العينة الفكرة إل 

السلوكية: • تنطلق هذه الحمالت من فكرة التغيير االجتماعي، وهذا من   الحمالت 
لعامل  السلوكية  الحمالت  تحتاج  وقد  الجمهور،  وأفكار  اتجاهات  تعديل  خالل 

أنها   الوقت، ألن كما  لسنوات طويلة،  تمتد  وقد  معقدة  عملية  تعد  التغيير  عملية 
تك إلى  المؤسسات  تحتاج  مختلف  منافل  التغيير    االجتماعية،  إحداث  أجل 
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 وضح أن سلوكياتهم إذا تغيرت، ستنتج الفرق األكبر في المشكلة أو في أهداف المجتمع.  -ج
القيام بصياغة السمات المطلوبة والفوائد المتوقعة لكل سلوك موضوعي )على سبيل المثال فيما  •

 دان الوزن(. يتعلق بالنشاط البدني، تشمل السمات المطلوبة والفوائد المتوقعة كحرق الدهون وفق
صف األهداف السلوكية المحددة التي ستسعى إليها الحملة حول مقدار التغير في السلوكيات/   •

بحلول   المثال  سبيل  )على  ومتى  هؤالء  بين  للبالغين 2020النتائج  المئوية  النسبة  ستزيد  م، 
 %(.30المشاركين في النشاط البدني المنتظم  

 . إشراك الشركاء المحتملين في الحملة: 4
عوامل   -أ الفئات  حدد  مختلف  إلى  الوصول  في  خاص  بشكل  مفيدة  تكون  قد  التي  التغيير 

سبيل المثال، )من يستطيع التأثير؟ من    فيها، علىالمستهدفة، وبيان الكيفية التي سوف تشارك  
السياسات؟ تغيير  يمكنه  من  السلوكيات؟  لتعديل  المساعدة  فيمكيستطيع  من   ن(،  ذلك  حدوث 

 خالل:
الذين يرتبطون مًعا(: كيف يمكننا تحديد وإشراك أولئك الذين يمكنهم نشر رسالة الروابط )أولئك   •

الحملة عبر شبكاتهم؟ )على سبيل المثال، المشاركون في العديد من المجاالت المختلفة والذين 
 يعرفون العديد من األشخاص في المجموعات المستهدفة ويمكنهم من نقل الرسائل إليهم(. 

الذين يعرفون/ يعلمون(: كيف يمكننا تحديد وإشراك أولئك الذين يمكنهم توفير  المبتكرون )أولئك  •
المعرفة الالزمة ألولئك الذين يقومون بتنفيذ مكونات الحملة وإشراكهم؟ على سبيل المثال )أولئك 

 (.الذين يستمتعون بالتعلم وتبادل المعرفة ذات الصلة بالموضوع
ديد وإشراك أولئك الذين يمكن أن يحفزوا اآلخرين على المقنعون )من يحفزهم(: كيف يمكننا تح •

إليها   تسعى  التي  السلوكيات  علىتبني  شغف    الحملة،  لديهم  الذين  )أولئك  المثال  سبيل 
 بالموضوع/ الهدف، وأولئك الذين يمكنهم االستفادة من التغيير(. 

ال -ب فيها  التي تحدث  الذين هم في وضع يمكنهم من تغيير الظروف  سلوكيات،  حدد األشخاص 
سبيل المثال )من يمكنه التأثير على ما يعتقده الناس؟   الحملة، على ووضح كيف يشاركون في  

 (.السياسات؟من يمكنه المساعدة؟ من يمكنه تغيير  
 ذلك: وضح الشركاء المعينين الذين يسعون للمساعدة في إنجاح الحملة، بما في   -ج
 الوسائط )مثل المطبوعات(.  •
 )مثل المدارس واإلدارات الصحية(.الهيئات العامة   •
 الحكومات. •
 الجماعات غير الرسمية والمنظمات المجتمعية.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

فإن   -ج السابقتين،  النقطتين  في  رأينا  كما  متكامل:  جهد  لبذل  الالزمة  الموارد  لديك  يكون  عندما 
إجراء حملة التسويق االجتماعي ليست فكرة قصيرة األجل، بل إنها أكثر من ذلك ،فهي تعتبر  

االجتم التسويق  حملة  تنفيذ  ينبغي  لذلك  مًعا،  عملك  مع  تعاملك  طريقة  توجه  فقط  فلسفة  اعي 
عندما تتوفر الموارد للقيام بالحملة بما في ذلك الموارد المالية والموظفين والوقت الكافي" هذا ال 
يعني أن المؤسسة يجب أن يكون لديها الكثير من المال إلنفاقه على نهج التسويق االجتماعي،  

الناس كان  إذا  منخفضة  بميزانية  الممتاز  االجتماعي  التسويق  إجراء  يمكن  متحمسون   بل 
 ومستعدون لبذل جهد إلنجاحه".

. جمع المعلومات من أولئك الذين سيستفيدون أو يساهمون في حملة التسويق 2
 خالل:وذلك من االجتماعي:  

المجموعات  -أ أعضاء  مع  والمناقشات  المقابالت  عمل  أو  العامة  والمنتديات  االستماع  جلسات 
 سبب التدخين( أو الدراسات االستقصائية. ذات األولوية )على سبيل المثال سؤال الشباب عن  

 حدد ما سوف تسأل )ما سوف تسمع( وتشمل: -ب
 أو المطلوب(.)اإلشكالي  معرفة الموضوع بما في ذلك عدد المرات التي يحدث فيها السلوك   •
 أهمية الهدف/ السلوك المطلوب للجمهور )على سبيل المثال لماذا هو عاجز(. •
حاول إقناع الناس بتبني السلوك المرغوب فيه )على سبيل المثال ليس لدي أي فكرة عن سبب   •

 ( أقنعنيذلك، 
 الفوائد المتوقعة العتماد تغيير السلوك.  -ج
 السلوك.الفوائد المتوقعة وتكلفة اكتساب أو مواصلة  -د 
 للحملة:. حدد األهداف والغايات السلوكية 3
الهدف   -أ أو  القضية  تقليل  يتم صياغة  المثال  )على سبيل  معالجته  الحملة  تحاول  الذي  الواسع 

 العنف، تشجيع النشاط البدني(.
 وتشمل:تتبع المبادئ األساسية لحملة التسويق االجتماعي،   -ب
 تغييرها.المنتج: السلوكيات/ النتائج )على سبيل المثال سوء التغذية / السمنة( التي تحاول   •
 السعر: كم سيكلف الشخص تغيير سلوكه. •
 يحدث؟المكان: أين يجب أن تحدث السلوكيات؟ ما الفرص المتاحة للسلوك حتى   •
أي   • ومن  ستحدث،  التي  االتصاالت  ما  إلىالترويج:  أ  مصادر،  خالل  ومن  قنوات من،  ي 
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 وضح أن سلوكياتهم إذا تغيرت، ستنتج الفرق األكبر في المشكلة أو في أهداف المجتمع.  -ج
القيام بصياغة السمات المطلوبة والفوائد المتوقعة لكل سلوك موضوعي )على سبيل المثال فيما  •

 دان الوزن(. يتعلق بالنشاط البدني، تشمل السمات المطلوبة والفوائد المتوقعة كحرق الدهون وفق
صف األهداف السلوكية المحددة التي ستسعى إليها الحملة حول مقدار التغير في السلوكيات/   •

بحلول   المثال  سبيل  )على  ومتى  هؤالء  بين  للبالغين 2020النتائج  المئوية  النسبة  ستزيد  م، 
 %(.30المشاركين في النشاط البدني المنتظم  

 . إشراك الشركاء المحتملين في الحملة: 4
عوامل   -أ الفئات  حدد  مختلف  إلى  الوصول  في  خاص  بشكل  مفيدة  تكون  قد  التي  التغيير 

سبيل المثال، )من يستطيع التأثير؟ من    فيها، علىالمستهدفة، وبيان الكيفية التي سوف تشارك  
السياسات؟ تغيير  يمكنه  من  السلوكيات؟  لتعديل  المساعدة  فيمكيستطيع  من   ن(،  ذلك  حدوث 

 خالل:
الذين يرتبطون مًعا(: كيف يمكننا تحديد وإشراك أولئك الذين يمكنهم نشر رسالة الروابط )أولئك   •

الحملة عبر شبكاتهم؟ )على سبيل المثال، المشاركون في العديد من المجاالت المختلفة والذين 
 يعرفون العديد من األشخاص في المجموعات المستهدفة ويمكنهم من نقل الرسائل إليهم(. 

الذين يعرفون/ يعلمون(: كيف يمكننا تحديد وإشراك أولئك الذين يمكنهم توفير  المبتكرون )أولئك  •
المعرفة الالزمة ألولئك الذين يقومون بتنفيذ مكونات الحملة وإشراكهم؟ على سبيل المثال )أولئك 

 (.الذين يستمتعون بالتعلم وتبادل المعرفة ذات الصلة بالموضوع
ديد وإشراك أولئك الذين يمكن أن يحفزوا اآلخرين على المقنعون )من يحفزهم(: كيف يمكننا تح •

إليها   تسعى  التي  السلوكيات  علىتبني  شغف    الحملة،  لديهم  الذين  )أولئك  المثال  سبيل 
 بالموضوع/ الهدف، وأولئك الذين يمكنهم االستفادة من التغيير(. 

ال -ب فيها  التي تحدث  الذين هم في وضع يمكنهم من تغيير الظروف  سلوكيات،  حدد األشخاص 
سبيل المثال )من يمكنه التأثير على ما يعتقده الناس؟   الحملة، على ووضح كيف يشاركون في  

 (.السياسات؟من يمكنه المساعدة؟ من يمكنه تغيير  
 ذلك: وضح الشركاء المعينين الذين يسعون للمساعدة في إنجاح الحملة، بما في   -ج
 الوسائط )مثل المطبوعات(.  •
 )مثل المدارس واإلدارات الصحية(.الهيئات العامة   •
 الحكومات. •
 الجماعات غير الرسمية والمنظمات المجتمعية.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

فإن   -ج السابقتين،  النقطتين  في  رأينا  كما  متكامل:  جهد  لبذل  الالزمة  الموارد  لديك  يكون  عندما 
إجراء حملة التسويق االجتماعي ليست فكرة قصيرة األجل، بل إنها أكثر من ذلك ،فهي تعتبر  

االجتم التسويق  حملة  تنفيذ  ينبغي  لذلك  مًعا،  عملك  مع  تعاملك  طريقة  توجه  فقط  فلسفة  اعي 
عندما تتوفر الموارد للقيام بالحملة بما في ذلك الموارد المالية والموظفين والوقت الكافي" هذا ال 
يعني أن المؤسسة يجب أن يكون لديها الكثير من المال إلنفاقه على نهج التسويق االجتماعي،  

الناس كان  إذا  منخفضة  بميزانية  الممتاز  االجتماعي  التسويق  إجراء  يمكن  متحمسون   بل 
 ومستعدون لبذل جهد إلنجاحه".

. جمع المعلومات من أولئك الذين سيستفيدون أو يساهمون في حملة التسويق 2
 خالل:وذلك من االجتماعي:  

المجموعات  -أ أعضاء  مع  والمناقشات  المقابالت  عمل  أو  العامة  والمنتديات  االستماع  جلسات 
 سبب التدخين( أو الدراسات االستقصائية. ذات األولوية )على سبيل المثال سؤال الشباب عن  

 حدد ما سوف تسأل )ما سوف تسمع( وتشمل: -ب
 أو المطلوب(.)اإلشكالي  معرفة الموضوع بما في ذلك عدد المرات التي يحدث فيها السلوك   •
 أهمية الهدف/ السلوك المطلوب للجمهور )على سبيل المثال لماذا هو عاجز(. •
حاول إقناع الناس بتبني السلوك المرغوب فيه )على سبيل المثال ليس لدي أي فكرة عن سبب   •

 ( أقنعنيذلك، 
 الفوائد المتوقعة العتماد تغيير السلوك.  -ج
 السلوك.الفوائد المتوقعة وتكلفة اكتساب أو مواصلة  -د 
 للحملة:. حدد األهداف والغايات السلوكية 3
الهدف   -أ أو  القضية  تقليل  يتم صياغة  المثال  )على سبيل  معالجته  الحملة  تحاول  الذي  الواسع 

 العنف، تشجيع النشاط البدني(.
 وتشمل:تتبع المبادئ األساسية لحملة التسويق االجتماعي،   -ب
 تغييرها.المنتج: السلوكيات/ النتائج )على سبيل المثال سوء التغذية / السمنة( التي تحاول   •
 السعر: كم سيكلف الشخص تغيير سلوكه. •
 يحدث؟المكان: أين يجب أن تحدث السلوكيات؟ ما الفرص المتاحة للسلوك حتى   •
أي   • ومن  ستحدث،  التي  االتصاالت  ما  إلىالترويج:  أ  مصادر،  خالل  ومن  قنوات من،  ي 
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 السعر: كم سيكلف الشخص تغيير سلوكه. •
 يحدث؟المكان: أين يجب أن تحدث السلوكيات؟ ما الفرص المتاحة للسلوك حتى   •
أي   • ومن  ستحدث،  التي  االتصاالت  ما  إلىالترويج:  أ  مصادر،  خالل  ومن  قنوات من،  ي 
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 وضح أن سلوكياتهم إذا تغيرت، ستنتج الفرق األكبر في المشكلة أو في أهداف المجتمع.  -ج
القيام بصياغة السمات المطلوبة والفوائد المتوقعة لكل سلوك موضوعي )على سبيل المثال فيما  •

 دان الوزن(. يتعلق بالنشاط البدني، تشمل السمات المطلوبة والفوائد المتوقعة كحرق الدهون وفق
صف األهداف السلوكية المحددة التي ستسعى إليها الحملة حول مقدار التغير في السلوكيات/   •

بحلول   المثال  سبيل  )على  ومتى  هؤالء  بين  للبالغين 2020النتائج  المئوية  النسبة  ستزيد  م، 
 %(.30المشاركين في النشاط البدني المنتظم  

 . إشراك الشركاء المحتملين في الحملة: 4
عوامل   -أ الفئات  حدد  مختلف  إلى  الوصول  في  خاص  بشكل  مفيدة  تكون  قد  التي  التغيير 

سبيل المثال، )من يستطيع التأثير؟ من    فيها، علىالمستهدفة، وبيان الكيفية التي سوف تشارك  
السياسات؟ تغيير  يمكنه  من  السلوكيات؟  لتعديل  المساعدة  فيمكيستطيع  من   ن(،  ذلك  حدوث 

 خالل:
الذين يرتبطون مًعا(: كيف يمكننا تحديد وإشراك أولئك الذين يمكنهم نشر رسالة الروابط )أولئك   •

الحملة عبر شبكاتهم؟ )على سبيل المثال، المشاركون في العديد من المجاالت المختلفة والذين 
 يعرفون العديد من األشخاص في المجموعات المستهدفة ويمكنهم من نقل الرسائل إليهم(. 

الذين يعرفون/ يعلمون(: كيف يمكننا تحديد وإشراك أولئك الذين يمكنهم توفير  المبتكرون )أولئك  •
المعرفة الالزمة ألولئك الذين يقومون بتنفيذ مكونات الحملة وإشراكهم؟ على سبيل المثال )أولئك 

 (.الذين يستمتعون بالتعلم وتبادل المعرفة ذات الصلة بالموضوع
ديد وإشراك أولئك الذين يمكن أن يحفزوا اآلخرين على المقنعون )من يحفزهم(: كيف يمكننا تح •

إليها   تسعى  التي  السلوكيات  علىتبني  شغف    الحملة،  لديهم  الذين  )أولئك  المثال  سبيل 
 بالموضوع/ الهدف، وأولئك الذين يمكنهم االستفادة من التغيير(. 

ال -ب فيها  التي تحدث  الذين هم في وضع يمكنهم من تغيير الظروف  سلوكيات،  حدد األشخاص 
سبيل المثال )من يمكنه التأثير على ما يعتقده الناس؟   الحملة، على ووضح كيف يشاركون في  

 (.السياسات؟من يمكنه المساعدة؟ من يمكنه تغيير  
 ذلك: وضح الشركاء المعينين الذين يسعون للمساعدة في إنجاح الحملة، بما في   -ج
 الوسائط )مثل المطبوعات(.  •
 )مثل المدارس واإلدارات الصحية(.الهيئات العامة   •
 الحكومات. •
 الجماعات غير الرسمية والمنظمات المجتمعية.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

فإن   -ج السابقتين،  النقطتين  في  رأينا  كما  متكامل:  جهد  لبذل  الالزمة  الموارد  لديك  يكون  عندما 
إجراء حملة التسويق االجتماعي ليست فكرة قصيرة األجل، بل إنها أكثر من ذلك ،فهي تعتبر  

االجتم التسويق  حملة  تنفيذ  ينبغي  لذلك  مًعا،  عملك  مع  تعاملك  طريقة  توجه  فقط  فلسفة  اعي 
عندما تتوفر الموارد للقيام بالحملة بما في ذلك الموارد المالية والموظفين والوقت الكافي" هذا ال 
يعني أن المؤسسة يجب أن يكون لديها الكثير من المال إلنفاقه على نهج التسويق االجتماعي،  

الناس كان  إذا  منخفضة  بميزانية  الممتاز  االجتماعي  التسويق  إجراء  يمكن  متحمسون   بل 
 ومستعدون لبذل جهد إلنجاحه".

. جمع المعلومات من أولئك الذين سيستفيدون أو يساهمون في حملة التسويق 2
 خالل:وذلك من االجتماعي:  

المجموعات  -أ أعضاء  مع  والمناقشات  المقابالت  عمل  أو  العامة  والمنتديات  االستماع  جلسات 
 سبب التدخين( أو الدراسات االستقصائية. ذات األولوية )على سبيل المثال سؤال الشباب عن  

 حدد ما سوف تسأل )ما سوف تسمع( وتشمل: -ب
 أو المطلوب(.)اإلشكالي  معرفة الموضوع بما في ذلك عدد المرات التي يحدث فيها السلوك   •
 أهمية الهدف/ السلوك المطلوب للجمهور )على سبيل المثال لماذا هو عاجز(. •
حاول إقناع الناس بتبني السلوك المرغوب فيه )على سبيل المثال ليس لدي أي فكرة عن سبب   •

 ( أقنعنيذلك، 
 الفوائد المتوقعة العتماد تغيير السلوك.  -ج
 السلوك.الفوائد المتوقعة وتكلفة اكتساب أو مواصلة  -د 
 للحملة:. حدد األهداف والغايات السلوكية 3
الهدف   -أ أو  القضية  تقليل  يتم صياغة  المثال  )على سبيل  معالجته  الحملة  تحاول  الذي  الواسع 

 العنف، تشجيع النشاط البدني(.
 وتشمل:تتبع المبادئ األساسية لحملة التسويق االجتماعي،   -ب
 تغييرها.المنتج: السلوكيات/ النتائج )على سبيل المثال سوء التغذية / السمنة( التي تحاول   •
 السعر: كم سيكلف الشخص تغيير سلوكه. •
 يحدث؟المكان: أين يجب أن تحدث السلوكيات؟ ما الفرص المتاحة للسلوك حتى   •
أي   • ومن  ستحدث،  التي  االتصاالت  ما  إلىالترويج:  أ  مصادر،  خالل  ومن  قنوات من،  ي 
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 وضح أن سلوكياتهم إذا تغيرت، ستنتج الفرق األكبر في المشكلة أو في أهداف المجتمع.  -ج
القيام بصياغة السمات المطلوبة والفوائد المتوقعة لكل سلوك موضوعي )على سبيل المثال فيما  •

 دان الوزن(. يتعلق بالنشاط البدني، تشمل السمات المطلوبة والفوائد المتوقعة كحرق الدهون وفق
صف األهداف السلوكية المحددة التي ستسعى إليها الحملة حول مقدار التغير في السلوكيات/   •

بحلول   المثال  سبيل  )على  ومتى  هؤالء  بين  للبالغين 2020النتائج  المئوية  النسبة  ستزيد  م، 
 %(.30المشاركين في النشاط البدني المنتظم  

 . إشراك الشركاء المحتملين في الحملة: 4
عوامل   -أ الفئات  حدد  مختلف  إلى  الوصول  في  خاص  بشكل  مفيدة  تكون  قد  التي  التغيير 

سبيل المثال، )من يستطيع التأثير؟ من    فيها، علىالمستهدفة، وبيان الكيفية التي سوف تشارك  
السياسات؟ تغيير  يمكنه  من  السلوكيات؟  لتعديل  المساعدة  فيمكيستطيع  من   ن(،  ذلك  حدوث 

 خالل:
الذين يرتبطون مًعا(: كيف يمكننا تحديد وإشراك أولئك الذين يمكنهم نشر رسالة الروابط )أولئك   •

الحملة عبر شبكاتهم؟ )على سبيل المثال، المشاركون في العديد من المجاالت المختلفة والذين 
 يعرفون العديد من األشخاص في المجموعات المستهدفة ويمكنهم من نقل الرسائل إليهم(. 

الذين يعرفون/ يعلمون(: كيف يمكننا تحديد وإشراك أولئك الذين يمكنهم توفير  المبتكرون )أولئك  •
المعرفة الالزمة ألولئك الذين يقومون بتنفيذ مكونات الحملة وإشراكهم؟ على سبيل المثال )أولئك 

 (.الذين يستمتعون بالتعلم وتبادل المعرفة ذات الصلة بالموضوع
ديد وإشراك أولئك الذين يمكن أن يحفزوا اآلخرين على المقنعون )من يحفزهم(: كيف يمكننا تح •

إليها   تسعى  التي  السلوكيات  علىتبني  شغف    الحملة،  لديهم  الذين  )أولئك  المثال  سبيل 
 بالموضوع/ الهدف، وأولئك الذين يمكنهم االستفادة من التغيير(. 

ال -ب فيها  التي تحدث  الذين هم في وضع يمكنهم من تغيير الظروف  سلوكيات،  حدد األشخاص 
سبيل المثال )من يمكنه التأثير على ما يعتقده الناس؟   الحملة، على ووضح كيف يشاركون في  

 (.السياسات؟من يمكنه المساعدة؟ من يمكنه تغيير  
 ذلك: وضح الشركاء المعينين الذين يسعون للمساعدة في إنجاح الحملة، بما في   -ج
 الوسائط )مثل المطبوعات(.  •
 )مثل المدارس واإلدارات الصحية(.الهيئات العامة   •
 الحكومات. •
 الجماعات غير الرسمية والمنظمات المجتمعية.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

فإن   -ج السابقتين،  النقطتين  في  رأينا  كما  متكامل:  جهد  لبذل  الالزمة  الموارد  لديك  يكون  عندما 
إجراء حملة التسويق االجتماعي ليست فكرة قصيرة األجل، بل إنها أكثر من ذلك ،فهي تعتبر  

االجتم التسويق  حملة  تنفيذ  ينبغي  لذلك  مًعا،  عملك  مع  تعاملك  طريقة  توجه  فقط  فلسفة  اعي 
عندما تتوفر الموارد للقيام بالحملة بما في ذلك الموارد المالية والموظفين والوقت الكافي" هذا ال 
يعني أن المؤسسة يجب أن يكون لديها الكثير من المال إلنفاقه على نهج التسويق االجتماعي،  

الناس كان  إذا  منخفضة  بميزانية  الممتاز  االجتماعي  التسويق  إجراء  يمكن  متحمسون   بل 
 ومستعدون لبذل جهد إلنجاحه".

. جمع المعلومات من أولئك الذين سيستفيدون أو يساهمون في حملة التسويق 2
 خالل:وذلك من االجتماعي:  

المجموعات  -أ أعضاء  مع  والمناقشات  المقابالت  عمل  أو  العامة  والمنتديات  االستماع  جلسات 
 سبب التدخين( أو الدراسات االستقصائية. ذات األولوية )على سبيل المثال سؤال الشباب عن  

 حدد ما سوف تسأل )ما سوف تسمع( وتشمل: -ب
 أو المطلوب(.)اإلشكالي  معرفة الموضوع بما في ذلك عدد المرات التي يحدث فيها السلوك   •
 أهمية الهدف/ السلوك المطلوب للجمهور )على سبيل المثال لماذا هو عاجز(. •
حاول إقناع الناس بتبني السلوك المرغوب فيه )على سبيل المثال ليس لدي أي فكرة عن سبب   •

 ( أقنعنيذلك، 
 الفوائد المتوقعة العتماد تغيير السلوك.  -ج
 السلوك.الفوائد المتوقعة وتكلفة اكتساب أو مواصلة  -د 
 للحملة:. حدد األهداف والغايات السلوكية 3
الهدف   -أ أو  القضية  تقليل  يتم صياغة  المثال  )على سبيل  معالجته  الحملة  تحاول  الذي  الواسع 

 العنف، تشجيع النشاط البدني(.
 وتشمل:تتبع المبادئ األساسية لحملة التسويق االجتماعي،   -ب
 تغييرها.المنتج: السلوكيات/ النتائج )على سبيل المثال سوء التغذية / السمنة( التي تحاول   •
 السعر: كم سيكلف الشخص تغيير سلوكه. •
 يحدث؟المكان: أين يجب أن تحدث السلوكيات؟ ما الفرص المتاحة للسلوك حتى   •
أي   • ومن  ستحدث،  التي  االتصاالت  ما  إلىالترويج:  أ  مصادر،  خالل  ومن  قنوات من،  ي 
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المسوحات المدرسية لمطالبة الشباب باإلبالغ    المثال، استخدامالمسوحات السلوكية )على سبيل   •
 عن عدد المرات التي يدخنون فيها(. 

)على سبيل   • العامة  والمنتديات  االستماع  بين جلسات  أحياء    المثال،  في  يعيشون  الذين  أولئك 
 معينة(. 

سبيل   • )على  المستهدفة  الفئات  أعضاء  مع  رسمية  غير  سؤال مقابالت  المراهقين عن   المثال، 
 أكثر األشياء أهمية بالنسبة لهؤالء الذين يهتمون بهم(. 

سبيل   • )على  الفرعية  المجموعة  ألعضاء  مناقشة  سؤال مجموعات  الذي  المثال،  ن  البالغين 
 يعملون.. لما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النشاط البدني؟(.

 الهدف:. تحليل السلوكيات الرئيسية والبيئات المتعلقة بالموضوع/ 6
الهدف   -أ المحددة  السلوكيات  سبيل    والتيحدد  )على  الحملة  تستهدفها  زيادة سوف   المثال، 

 . أنفسهم( المشاركة اإليجابية من البالغين الذين يعانون أكثر من األطفال 
تقلل من احتمال  -ب التي تزيد أو  المعرفة والمهارات والمعتقدات(  العوامل الشخصية )مثل  وضح 

 حدوث السلوكيات. 
و وضح العوامل البيئية )مثل الرسائل التي تدعم أو تنافس، وتقدم الدعم االجتماعي( التي تزيد أ -ج

 السلوكيات. تقلل من احتمال حدوث 
اإلشارة إلى أن الجوانب أو الشروط واألنظمة األوسع نطاًقا تؤثر على السلوكيات والنتائج )مثل  -د 

 السياسات والممارسات الثقافية والقواعد االجتماعية(.
سبيل  -ه )على  فيه  المرغوب  السلوك  وتغيير  الهدف  للقضية/  لالستجابة  الممارسات  أفضل  حدد 

 الرئيسية للحمالت والبرامج والسياسات الناجحة( وما الذي يجعلها تعمل.  ال، المكوناتالمث
 . حدد المكونات الرئيسية أو استراتيجيات الحملة بما في ذلك: 7
 ذلك:التواصل بالرسائل "عامل الجاذبية" حول السلوك المطلوب بما في   -أ
من مصدر مشهور أو    المثال، شهادات على سبيل  )موثوق  أن يكون من مصدر    المحتوى، والبد  •

 لدية سلطة(. 
 وممتعة، أو أن تكون أما ودودة    المثال، إما الصور التي تقدم المعلومة الصحيحة )على سبيل   •

 تكون مخيفة(. 
 أقوال ال تنسى )على سبيل المثال "افعلها فقط"(.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 مانحي المساعدات المالية.  •
 المحددة:. تحديد الجمهور المستهدف أو المجموعات 5
معالجة هذه القضية أو الهدف   مهمًا، فيجبحيث يتم تحديد مجموعات مستهدفة يكون سلوكها   -أ

 )مثل الشباب واآلباء(. 
حيث يتم اإلشارة إلى المجموعات الفرعية ممن يكونون أكثر عرضة لخطر هذه المشكلة )على   -ب

معينة   لمخاطر  المعرضين  األشخاص  اعتبارك  في  وضع  سًنا(،  األكبر  النساء  المثال  سبيل 
 بـ: المرتبطة  

 سبيل المثال تاريخ استخدام التبغ(. السلوكيات السابقة أو الحالية )على   •
 (.العمر أو الجنس أو تاريخ العائلة أو الدخل  مثل)الشخصية  العوامل   •
 (. العوامل البيئية )مثل اإلجهاد والدعم االجتماعي •
 يعيش الناس(.  المثال، حيثالمنطقة الجغرافية )على سبيل   •
التي تحدث فيها -ج البيئات  السلوكيات المستهدفة بما في    اإلشارة إلى المؤسسات أو المواقف أو 

 ذلك: 
 (.يعرف الناس من يتأثر بالموضوع/ الهدف؟  المثال، هلمعرفة القضية أو الهدف )على سبيل   •
 ُيشكل هذا الهدف أهمية ألفراد المجتمع؟(.   المثال، هلاإليمان بأهمية الهدف )على سبيل   •
 . ؟(أي مدى يريد الناس التغيير  المثال، إلىالرغبة في التغيير )على سبيل  •
 يعتقد الناس أنهم قادرون على التغيير؟(.  المثال، هلاإليمان بالقدرة على التغيير )على سبيل   •
 يقوم األشخاص حالًيا بالسلوكيات المطلوبة؟(.   المثال، هلسبيل    )علىالعمل   •
على   • الحفاظ  على  سبيل  )التغيير  القدرة  هلعلى  السلوكيات    المثال،  على  األشخاص  يحافظ 

 .؟(المرغوبة مع مرور الوقت
فيه، وصف كيفية تعلم المزيد عن السلوك الحالي للمجموعة المستهدفة والموقف الذي تحدث   -د 

 خالل:في التغيير وذلك من    والرغبة
للحد من التدخين لدى   المثال، نهدفالمالحظة المباشرة للسلوكيات المثيرة لالهتمام )على سبيل  •

عندما   السجائر  يدخنون  الذين  للمراهقين  المئوية  النسبة  بحساب  القيام  خالل  من  المراهقين 
 يغادرون المدرسة(.

فيها   • يحدث  التي  البيئات  في  المشاركين  أو مالحظة  )  السلوك،  يحدث  أن  سبيل  يجب  على 
 يقضي المراهقون وقًتا بعد المدرسة(.  الترفيه، حيثفي المنتزهات ومراكز    المثال، المالحظة
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المسوحات المدرسية لمطالبة الشباب باإلبالغ    المثال، استخدامالمسوحات السلوكية )على سبيل   •
 عن عدد المرات التي يدخنون فيها(. 

)على سبيل   • العامة  والمنتديات  االستماع  بين جلسات  أحياء    المثال،  في  يعيشون  الذين  أولئك 
 معينة(. 

سبيل   • )على  المستهدفة  الفئات  أعضاء  مع  رسمية  غير  سؤال مقابالت  المراهقين عن   المثال، 
 أكثر األشياء أهمية بالنسبة لهؤالء الذين يهتمون بهم(. 

سبيل   • )على  الفرعية  المجموعة  ألعضاء  مناقشة  سؤال مجموعات  الذي  المثال،  ن  البالغين 
 يعملون.. لما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النشاط البدني؟(.

 الهدف:. تحليل السلوكيات الرئيسية والبيئات المتعلقة بالموضوع/ 6
الهدف   -أ المحددة  السلوكيات  سبيل    والتيحدد  )على  الحملة  تستهدفها  زيادة سوف   المثال، 

 . أنفسهم( المشاركة اإليجابية من البالغين الذين يعانون أكثر من األطفال 
تقلل من احتمال  -ب التي تزيد أو  المعرفة والمهارات والمعتقدات(  العوامل الشخصية )مثل  وضح 

 حدوث السلوكيات. 
و وضح العوامل البيئية )مثل الرسائل التي تدعم أو تنافس، وتقدم الدعم االجتماعي( التي تزيد أ -ج

 السلوكيات. تقلل من احتمال حدوث 
اإلشارة إلى أن الجوانب أو الشروط واألنظمة األوسع نطاًقا تؤثر على السلوكيات والنتائج )مثل  -د 

 السياسات والممارسات الثقافية والقواعد االجتماعية(.
سبيل  -ه )على  فيه  المرغوب  السلوك  وتغيير  الهدف  للقضية/  لالستجابة  الممارسات  أفضل  حدد 

 الرئيسية للحمالت والبرامج والسياسات الناجحة( وما الذي يجعلها تعمل.  ال، المكوناتالمث
 . حدد المكونات الرئيسية أو استراتيجيات الحملة بما في ذلك: 7
 ذلك:التواصل بالرسائل "عامل الجاذبية" حول السلوك المطلوب بما في   -أ
من مصدر مشهور أو    المثال، شهادات على سبيل  )موثوق  أن يكون من مصدر    المحتوى، والبد  •

 لدية سلطة(. 
 وممتعة، أو أن تكون أما ودودة    المثال، إما الصور التي تقدم المعلومة الصحيحة )على سبيل   •

 تكون مخيفة(. 
 أقوال ال تنسى )على سبيل المثال "افعلها فقط"(.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 مانحي المساعدات المالية.  •
 المحددة:. تحديد الجمهور المستهدف أو المجموعات 5
معالجة هذه القضية أو الهدف   مهمًا، فيجبحيث يتم تحديد مجموعات مستهدفة يكون سلوكها   -أ

 )مثل الشباب واآلباء(. 
حيث يتم اإلشارة إلى المجموعات الفرعية ممن يكونون أكثر عرضة لخطر هذه المشكلة )على   -ب

معينة   لمخاطر  المعرضين  األشخاص  اعتبارك  في  وضع  سًنا(،  األكبر  النساء  المثال  سبيل 
 بـ: المرتبطة  

 سبيل المثال تاريخ استخدام التبغ(. السلوكيات السابقة أو الحالية )على   •
 (.العمر أو الجنس أو تاريخ العائلة أو الدخل  مثل)الشخصية  العوامل   •
 (. العوامل البيئية )مثل اإلجهاد والدعم االجتماعي •
 يعيش الناس(.  المثال، حيثالمنطقة الجغرافية )على سبيل   •
التي تحدث فيها -ج البيئات  السلوكيات المستهدفة بما في    اإلشارة إلى المؤسسات أو المواقف أو 

 ذلك: 
 (.يعرف الناس من يتأثر بالموضوع/ الهدف؟  المثال، هلمعرفة القضية أو الهدف )على سبيل   •
 ُيشكل هذا الهدف أهمية ألفراد المجتمع؟(.   المثال، هلاإليمان بأهمية الهدف )على سبيل   •
 . ؟(أي مدى يريد الناس التغيير  المثال، إلىالرغبة في التغيير )على سبيل  •
 يعتقد الناس أنهم قادرون على التغيير؟(.  المثال، هلاإليمان بالقدرة على التغيير )على سبيل   •
 يقوم األشخاص حالًيا بالسلوكيات المطلوبة؟(.   المثال، هلسبيل    )علىالعمل   •
على   • الحفاظ  على  سبيل  )التغيير  القدرة  هلعلى  السلوكيات    المثال،  على  األشخاص  يحافظ 

 .؟(المرغوبة مع مرور الوقت
فيه، وصف كيفية تعلم المزيد عن السلوك الحالي للمجموعة المستهدفة والموقف الذي تحدث   -د 

 خالل:في التغيير وذلك من    والرغبة
للحد من التدخين لدى   المثال، نهدفالمالحظة المباشرة للسلوكيات المثيرة لالهتمام )على سبيل  •

عندما   السجائر  يدخنون  الذين  للمراهقين  المئوية  النسبة  بحساب  القيام  خالل  من  المراهقين 
 يغادرون المدرسة(.

فيها   • يحدث  التي  البيئات  في  المشاركين  أو مالحظة  )  السلوك،  يحدث  أن  سبيل  يجب  على 
 يقضي المراهقون وقًتا بعد المدرسة(.  الترفيه، حيثفي المنتزهات ومراكز    المثال، المالحظة
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المسوحات المدرسية لمطالبة الشباب باإلبالغ    المثال، استخدامالمسوحات السلوكية )على سبيل   •
 عن عدد المرات التي يدخنون فيها(. 

)على سبيل   • العامة  والمنتديات  االستماع  بين جلسات  أحياء    المثال،  في  يعيشون  الذين  أولئك 
 معينة(. 

سبيل   • )على  المستهدفة  الفئات  أعضاء  مع  رسمية  غير  سؤال مقابالت  المراهقين عن   المثال، 
 أكثر األشياء أهمية بالنسبة لهؤالء الذين يهتمون بهم(. 

سبيل   • )على  الفرعية  المجموعة  ألعضاء  مناقشة  سؤال مجموعات  الذي  المثال،  ن  البالغين 
 يعملون.. لما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النشاط البدني؟(.

 الهدف:. تحليل السلوكيات الرئيسية والبيئات المتعلقة بالموضوع/ 6
الهدف   -أ المحددة  السلوكيات  سبيل    والتيحدد  )على  الحملة  تستهدفها  زيادة سوف   المثال، 

 . أنفسهم( المشاركة اإليجابية من البالغين الذين يعانون أكثر من األطفال 
تقلل من احتمال  -ب التي تزيد أو  المعرفة والمهارات والمعتقدات(  العوامل الشخصية )مثل  وضح 

 حدوث السلوكيات. 
و وضح العوامل البيئية )مثل الرسائل التي تدعم أو تنافس، وتقدم الدعم االجتماعي( التي تزيد أ -ج

 السلوكيات. تقلل من احتمال حدوث 
اإلشارة إلى أن الجوانب أو الشروط واألنظمة األوسع نطاًقا تؤثر على السلوكيات والنتائج )مثل  -د 

 السياسات والممارسات الثقافية والقواعد االجتماعية(.
سبيل  -ه )على  فيه  المرغوب  السلوك  وتغيير  الهدف  للقضية/  لالستجابة  الممارسات  أفضل  حدد 

 الرئيسية للحمالت والبرامج والسياسات الناجحة( وما الذي يجعلها تعمل.  ال، المكوناتالمث
 . حدد المكونات الرئيسية أو استراتيجيات الحملة بما في ذلك: 7
 ذلك:التواصل بالرسائل "عامل الجاذبية" حول السلوك المطلوب بما في   -أ
من مصدر مشهور أو    المثال، شهادات على سبيل  )موثوق  أن يكون من مصدر    المحتوى، والبد  •

 لدية سلطة(. 
 وممتعة، أو أن تكون أما ودودة    المثال، إما الصور التي تقدم المعلومة الصحيحة )على سبيل   •

 تكون مخيفة(. 
 أقوال ال تنسى )على سبيل المثال "افعلها فقط"(.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 مانحي المساعدات المالية.  •
 المحددة:. تحديد الجمهور المستهدف أو المجموعات 5
معالجة هذه القضية أو الهدف   مهمًا، فيجبحيث يتم تحديد مجموعات مستهدفة يكون سلوكها   -أ

 )مثل الشباب واآلباء(. 
حيث يتم اإلشارة إلى المجموعات الفرعية ممن يكونون أكثر عرضة لخطر هذه المشكلة )على   -ب

معينة   لمخاطر  المعرضين  األشخاص  اعتبارك  في  وضع  سًنا(،  األكبر  النساء  المثال  سبيل 
 بـ: المرتبطة  

 سبيل المثال تاريخ استخدام التبغ(. السلوكيات السابقة أو الحالية )على   •
 (.العمر أو الجنس أو تاريخ العائلة أو الدخل  مثل)الشخصية  العوامل   •
 (. العوامل البيئية )مثل اإلجهاد والدعم االجتماعي •
 يعيش الناس(.  المثال، حيثالمنطقة الجغرافية )على سبيل   •
التي تحدث فيها -ج البيئات  السلوكيات المستهدفة بما في    اإلشارة إلى المؤسسات أو المواقف أو 

 ذلك: 
 (.يعرف الناس من يتأثر بالموضوع/ الهدف؟  المثال، هلمعرفة القضية أو الهدف )على سبيل   •
 ُيشكل هذا الهدف أهمية ألفراد المجتمع؟(.   المثال، هلاإليمان بأهمية الهدف )على سبيل   •
 . ؟(أي مدى يريد الناس التغيير  المثال، إلىالرغبة في التغيير )على سبيل  •
 يعتقد الناس أنهم قادرون على التغيير؟(.  المثال، هلاإليمان بالقدرة على التغيير )على سبيل   •
 يقوم األشخاص حالًيا بالسلوكيات المطلوبة؟(.   المثال، هلسبيل    )علىالعمل   •
على   • الحفاظ  على  سبيل  )التغيير  القدرة  هلعلى  السلوكيات    المثال،  على  األشخاص  يحافظ 

 .؟(المرغوبة مع مرور الوقت
فيه، وصف كيفية تعلم المزيد عن السلوك الحالي للمجموعة المستهدفة والموقف الذي تحدث   -د 

 خالل:في التغيير وذلك من    والرغبة
للحد من التدخين لدى   المثال، نهدفالمالحظة المباشرة للسلوكيات المثيرة لالهتمام )على سبيل  •

عندما   السجائر  يدخنون  الذين  للمراهقين  المئوية  النسبة  بحساب  القيام  خالل  من  المراهقين 
 يغادرون المدرسة(.

فيها   • يحدث  التي  البيئات  في  المشاركين  أو مالحظة  )  السلوك،  يحدث  أن  سبيل  يجب  على 
 يقضي المراهقون وقًتا بعد المدرسة(.  الترفيه، حيثفي المنتزهات ومراكز    المثال، المالحظة
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المسوحات المدرسية لمطالبة الشباب باإلبالغ    المثال، استخدامالمسوحات السلوكية )على سبيل   •
 عن عدد المرات التي يدخنون فيها(. 

)على سبيل   • العامة  والمنتديات  االستماع  بين جلسات  أحياء    المثال،  في  يعيشون  الذين  أولئك 
 معينة(. 

سبيل   • )على  المستهدفة  الفئات  أعضاء  مع  رسمية  غير  سؤال مقابالت  المراهقين عن   المثال، 
 أكثر األشياء أهمية بالنسبة لهؤالء الذين يهتمون بهم(. 

سبيل   • )على  الفرعية  المجموعة  ألعضاء  مناقشة  سؤال مجموعات  الذي  المثال،  ن  البالغين 
 يعملون.. لما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النشاط البدني؟(.

 الهدف:. تحليل السلوكيات الرئيسية والبيئات المتعلقة بالموضوع/ 6
الهدف   -أ المحددة  السلوكيات  سبيل    والتيحدد  )على  الحملة  تستهدفها  زيادة سوف   المثال، 

 . أنفسهم( المشاركة اإليجابية من البالغين الذين يعانون أكثر من األطفال 
تقلل من احتمال  -ب التي تزيد أو  المعرفة والمهارات والمعتقدات(  العوامل الشخصية )مثل  وضح 

 حدوث السلوكيات. 
و وضح العوامل البيئية )مثل الرسائل التي تدعم أو تنافس، وتقدم الدعم االجتماعي( التي تزيد أ -ج

 السلوكيات. تقلل من احتمال حدوث 
اإلشارة إلى أن الجوانب أو الشروط واألنظمة األوسع نطاًقا تؤثر على السلوكيات والنتائج )مثل  -د 

 السياسات والممارسات الثقافية والقواعد االجتماعية(.
سبيل  -ه )على  فيه  المرغوب  السلوك  وتغيير  الهدف  للقضية/  لالستجابة  الممارسات  أفضل  حدد 

 الرئيسية للحمالت والبرامج والسياسات الناجحة( وما الذي يجعلها تعمل.  ال، المكوناتالمث
 . حدد المكونات الرئيسية أو استراتيجيات الحملة بما في ذلك: 7
 ذلك:التواصل بالرسائل "عامل الجاذبية" حول السلوك المطلوب بما في   -أ
من مصدر مشهور أو    المثال، شهادات على سبيل  )موثوق  أن يكون من مصدر    المحتوى، والبد  •

 لدية سلطة(. 
 وممتعة، أو أن تكون أما ودودة    المثال، إما الصور التي تقدم المعلومة الصحيحة )على سبيل   •

 تكون مخيفة(. 
 أقوال ال تنسى )على سبيل المثال "افعلها فقط"(.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 مانحي المساعدات المالية.  •
 المحددة:. تحديد الجمهور المستهدف أو المجموعات 5
معالجة هذه القضية أو الهدف   مهمًا، فيجبحيث يتم تحديد مجموعات مستهدفة يكون سلوكها   -أ

 )مثل الشباب واآلباء(. 
حيث يتم اإلشارة إلى المجموعات الفرعية ممن يكونون أكثر عرضة لخطر هذه المشكلة )على   -ب

معينة   لمخاطر  المعرضين  األشخاص  اعتبارك  في  وضع  سًنا(،  األكبر  النساء  المثال  سبيل 
 بـ: المرتبطة  

 سبيل المثال تاريخ استخدام التبغ(. السلوكيات السابقة أو الحالية )على   •
 (.العمر أو الجنس أو تاريخ العائلة أو الدخل  مثل)الشخصية  العوامل   •
 (. العوامل البيئية )مثل اإلجهاد والدعم االجتماعي •
 يعيش الناس(.  المثال، حيثالمنطقة الجغرافية )على سبيل   •
التي تحدث فيها -ج البيئات  السلوكيات المستهدفة بما في    اإلشارة إلى المؤسسات أو المواقف أو 

 ذلك: 
 (.يعرف الناس من يتأثر بالموضوع/ الهدف؟  المثال، هلمعرفة القضية أو الهدف )على سبيل   •
 ُيشكل هذا الهدف أهمية ألفراد المجتمع؟(.   المثال، هلاإليمان بأهمية الهدف )على سبيل   •
 . ؟(أي مدى يريد الناس التغيير  المثال، إلىالرغبة في التغيير )على سبيل  •
 يعتقد الناس أنهم قادرون على التغيير؟(.  المثال، هلاإليمان بالقدرة على التغيير )على سبيل   •
 يقوم األشخاص حالًيا بالسلوكيات المطلوبة؟(.   المثال، هلسبيل    )علىالعمل   •
على   • الحفاظ  على  سبيل  )التغيير  القدرة  هلعلى  السلوكيات    المثال،  على  األشخاص  يحافظ 

 .؟(المرغوبة مع مرور الوقت
فيه، وصف كيفية تعلم المزيد عن السلوك الحالي للمجموعة المستهدفة والموقف الذي تحدث   -د 

 خالل:في التغيير وذلك من    والرغبة
للحد من التدخين لدى   المثال، نهدفالمالحظة المباشرة للسلوكيات المثيرة لالهتمام )على سبيل  •

عندما   السجائر  يدخنون  الذين  للمراهقين  المئوية  النسبة  بحساب  القيام  خالل  من  المراهقين 
 يغادرون المدرسة(.

فيها   • يحدث  التي  البيئات  في  المشاركين  أو مالحظة  )  السلوك،  يحدث  أن  سبيل  يجب  على 
 يقضي المراهقون وقًتا بعد المدرسة(.  الترفيه، حيثفي المنتزهات ومراكز    المثال، المالحظة
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المسوحات المدرسية لمطالبة الشباب باإلبالغ    المثال، استخدامالمسوحات السلوكية )على سبيل   •
 عن عدد المرات التي يدخنون فيها(. 

)على سبيل   • العامة  والمنتديات  االستماع  بين جلسات  أحياء    المثال،  في  يعيشون  الذين  أولئك 
 معينة(. 

سبيل   • )على  المستهدفة  الفئات  أعضاء  مع  رسمية  غير  سؤال مقابالت  المراهقين عن   المثال، 
 أكثر األشياء أهمية بالنسبة لهؤالء الذين يهتمون بهم(. 

سبيل   • )على  الفرعية  المجموعة  ألعضاء  مناقشة  سؤال مجموعات  الذي  المثال،  ن  البالغين 
 يعملون.. لما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النشاط البدني؟(.

 الهدف:. تحليل السلوكيات الرئيسية والبيئات المتعلقة بالموضوع/ 6
الهدف   -أ المحددة  السلوكيات  سبيل    والتيحدد  )على  الحملة  تستهدفها  زيادة سوف   المثال، 

 . أنفسهم( المشاركة اإليجابية من البالغين الذين يعانون أكثر من األطفال 
تقلل من احتمال  -ب التي تزيد أو  المعرفة والمهارات والمعتقدات(  العوامل الشخصية )مثل  وضح 

 حدوث السلوكيات. 
و وضح العوامل البيئية )مثل الرسائل التي تدعم أو تنافس، وتقدم الدعم االجتماعي( التي تزيد أ -ج

 السلوكيات. تقلل من احتمال حدوث 
اإلشارة إلى أن الجوانب أو الشروط واألنظمة األوسع نطاًقا تؤثر على السلوكيات والنتائج )مثل  -د 

 السياسات والممارسات الثقافية والقواعد االجتماعية(.
سبيل  -ه )على  فيه  المرغوب  السلوك  وتغيير  الهدف  للقضية/  لالستجابة  الممارسات  أفضل  حدد 

 الرئيسية للحمالت والبرامج والسياسات الناجحة( وما الذي يجعلها تعمل.  ال، المكوناتالمث
 . حدد المكونات الرئيسية أو استراتيجيات الحملة بما في ذلك: 7
 ذلك:التواصل بالرسائل "عامل الجاذبية" حول السلوك المطلوب بما في   -أ
من مصدر مشهور أو    المثال، شهادات على سبيل  )موثوق  أن يكون من مصدر    المحتوى، والبد  •

 لدية سلطة(. 
 وممتعة، أو أن تكون أما ودودة    المثال، إما الصور التي تقدم المعلومة الصحيحة )على سبيل   •

 تكون مخيفة(. 
 أقوال ال تنسى )على سبيل المثال "افعلها فقط"(.  •

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 مانحي المساعدات المالية.  •
 المحددة:. تحديد الجمهور المستهدف أو المجموعات 5
معالجة هذه القضية أو الهدف   مهمًا، فيجبحيث يتم تحديد مجموعات مستهدفة يكون سلوكها   -أ

 )مثل الشباب واآلباء(. 
حيث يتم اإلشارة إلى المجموعات الفرعية ممن يكونون أكثر عرضة لخطر هذه المشكلة )على   -ب

معينة   لمخاطر  المعرضين  األشخاص  اعتبارك  في  وضع  سًنا(،  األكبر  النساء  المثال  سبيل 
 بـ: المرتبطة  

 سبيل المثال تاريخ استخدام التبغ(. السلوكيات السابقة أو الحالية )على   •
 (.العمر أو الجنس أو تاريخ العائلة أو الدخل  مثل)الشخصية  العوامل   •
 (. العوامل البيئية )مثل اإلجهاد والدعم االجتماعي •
 يعيش الناس(.  المثال، حيثالمنطقة الجغرافية )على سبيل   •
التي تحدث فيها -ج البيئات  السلوكيات المستهدفة بما في    اإلشارة إلى المؤسسات أو المواقف أو 

 ذلك: 
 (.يعرف الناس من يتأثر بالموضوع/ الهدف؟  المثال، هلمعرفة القضية أو الهدف )على سبيل   •
 ُيشكل هذا الهدف أهمية ألفراد المجتمع؟(.   المثال، هلاإليمان بأهمية الهدف )على سبيل   •
 . ؟(أي مدى يريد الناس التغيير  المثال، إلىالرغبة في التغيير )على سبيل  •
 يعتقد الناس أنهم قادرون على التغيير؟(.  المثال، هلاإليمان بالقدرة على التغيير )على سبيل   •
 يقوم األشخاص حالًيا بالسلوكيات المطلوبة؟(.   المثال، هلسبيل    )علىالعمل   •
على   • الحفاظ  على  سبيل  )التغيير  القدرة  هلعلى  السلوكيات    المثال،  على  األشخاص  يحافظ 

 .؟(المرغوبة مع مرور الوقت
فيه، وصف كيفية تعلم المزيد عن السلوك الحالي للمجموعة المستهدفة والموقف الذي تحدث   -د 

 خالل:في التغيير وذلك من    والرغبة
للحد من التدخين لدى   المثال، نهدفالمالحظة المباشرة للسلوكيات المثيرة لالهتمام )على سبيل  •

عندما   السجائر  يدخنون  الذين  للمراهقين  المئوية  النسبة  بحساب  القيام  خالل  من  المراهقين 
 يغادرون المدرسة(.

فيها   • يحدث  التي  البيئات  في  المشاركين  أو مالحظة  )  السلوك،  يحدث  أن  سبيل  يجب  على 
 يقضي المراهقون وقًتا بعد المدرسة(.  الترفيه، حيثفي المنتزهات ومراكز    المثال، المالحظة
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المسوحات المدرسية لمطالبة الشباب باإلبالغ    المثال، استخدامالمسوحات السلوكية )على سبيل   •
 عن عدد المرات التي يدخنون فيها(. 

)على سبيل   • العامة  والمنتديات  االستماع  بين جلسات  أحياء    المثال،  في  يعيشون  الذين  أولئك 
 معينة(. 

سبيل   • )على  المستهدفة  الفئات  أعضاء  مع  رسمية  غير  سؤال مقابالت  المراهقين عن   المثال، 
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سبيل   • )على  الفرعية  المجموعة  ألعضاء  مناقشة  سؤال مجموعات  الذي  المثال،  ن  البالغين 
 يعملون.. لما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النشاط البدني؟(.

 الهدف:. تحليل السلوكيات الرئيسية والبيئات المتعلقة بالموضوع/ 6
الهدف   -أ المحددة  السلوكيات  سبيل    والتيحدد  )على  الحملة  تستهدفها  زيادة سوف   المثال، 

 . أنفسهم( المشاركة اإليجابية من البالغين الذين يعانون أكثر من األطفال 
تقلل من احتمال  -ب التي تزيد أو  المعرفة والمهارات والمعتقدات(  العوامل الشخصية )مثل  وضح 

 حدوث السلوكيات. 
و وضح العوامل البيئية )مثل الرسائل التي تدعم أو تنافس، وتقدم الدعم االجتماعي( التي تزيد أ -ج

 السلوكيات. تقلل من احتمال حدوث 
اإلشارة إلى أن الجوانب أو الشروط واألنظمة األوسع نطاًقا تؤثر على السلوكيات والنتائج )مثل  -د 

 السياسات والممارسات الثقافية والقواعد االجتماعية(.
سبيل  -ه )على  فيه  المرغوب  السلوك  وتغيير  الهدف  للقضية/  لالستجابة  الممارسات  أفضل  حدد 

 الرئيسية للحمالت والبرامج والسياسات الناجحة( وما الذي يجعلها تعمل.  ال، المكوناتالمث
 . حدد المكونات الرئيسية أو استراتيجيات الحملة بما في ذلك: 7
 ذلك:التواصل بالرسائل "عامل الجاذبية" حول السلوك المطلوب بما في   -أ
من مصدر مشهور أو    المثال، شهادات على سبيل  )موثوق  أن يكون من مصدر    المحتوى، والبد  •

 لدية سلطة(. 
 وممتعة، أو أن تكون أما ودودة    المثال، إما الصور التي تقدم المعلومة الصحيحة )على سبيل   •

 تكون مخيفة(. 
 أقوال ال تنسى )على سبيل المثال "افعلها فقط"(.  •
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 مانحي المساعدات المالية.  •
 المحددة:. تحديد الجمهور المستهدف أو المجموعات 5
معالجة هذه القضية أو الهدف   مهمًا، فيجبحيث يتم تحديد مجموعات مستهدفة يكون سلوكها   -أ

 )مثل الشباب واآلباء(. 
حيث يتم اإلشارة إلى المجموعات الفرعية ممن يكونون أكثر عرضة لخطر هذه المشكلة )على   -ب

معينة   لمخاطر  المعرضين  األشخاص  اعتبارك  في  وضع  سًنا(،  األكبر  النساء  المثال  سبيل 
 بـ: المرتبطة  

 سبيل المثال تاريخ استخدام التبغ(. السلوكيات السابقة أو الحالية )على   •
 (.العمر أو الجنس أو تاريخ العائلة أو الدخل  مثل)الشخصية  العوامل   •
 (. العوامل البيئية )مثل اإلجهاد والدعم االجتماعي •
 يعيش الناس(.  المثال، حيثالمنطقة الجغرافية )على سبيل   •
التي تحدث فيها -ج البيئات  السلوكيات المستهدفة بما في    اإلشارة إلى المؤسسات أو المواقف أو 

 ذلك: 
 (.يعرف الناس من يتأثر بالموضوع/ الهدف؟  المثال، هلمعرفة القضية أو الهدف )على سبيل   •
 ُيشكل هذا الهدف أهمية ألفراد المجتمع؟(.   المثال، هلاإليمان بأهمية الهدف )على سبيل   •
 . ؟(أي مدى يريد الناس التغيير  المثال، إلىالرغبة في التغيير )على سبيل  •
 يعتقد الناس أنهم قادرون على التغيير؟(.  المثال، هلاإليمان بالقدرة على التغيير )على سبيل   •
 يقوم األشخاص حالًيا بالسلوكيات المطلوبة؟(.   المثال، هلسبيل    )علىالعمل   •
على   • الحفاظ  على  سبيل  )التغيير  القدرة  هلعلى  السلوكيات    المثال،  على  األشخاص  يحافظ 

 .؟(المرغوبة مع مرور الوقت
فيه، وصف كيفية تعلم المزيد عن السلوك الحالي للمجموعة المستهدفة والموقف الذي تحدث   -د 

 خالل:في التغيير وذلك من    والرغبة
للحد من التدخين لدى   المثال، نهدفالمالحظة المباشرة للسلوكيات المثيرة لالهتمام )على سبيل  •

عندما   السجائر  يدخنون  الذين  للمراهقين  المئوية  النسبة  بحساب  القيام  خالل  من  المراهقين 
 يغادرون المدرسة(.

فيها   • يحدث  التي  البيئات  في  المشاركين  أو مالحظة  )  السلوك،  يحدث  أن  سبيل  يجب  على 
 يقضي المراهقون وقًتا بعد المدرسة(.  الترفيه، حيثفي المنتزهات ومراكز    المثال، المالحظة
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 المثال، المجتمعات الشبكات غير الرسمية والمجموعات التي تحدث بشكل طبيعي )على سبيل   •
 الدينية(. 

و  • )مثل  للربح  الهادفة  غير  والمنظمات  العامة  والصحية  المنظمات  اإلنسانية  الخدمات  كاالت 
 والمكتبات(. 

 .والمهنين(الجمعيات المهنية والجماعات )مثل رابطة المعلمين   •
 المسارح والسينما(.  )مثلاألعمال   •
 . المعارض( )مثلنقاط بيع/ نشاط الموارد   •
 .الفنية( مباريات كرة القدم والمهرجانات    )مثلاألحداث المجتمعية   •
 (.صندوق البريد، واإلنترنت/ البريد اإللكتروني  )مثلالبريد المباشر واإللكتروني   •
 مواد مطبوعة )مثل الكتيبات، أوراق بيانات، رسائل إخبارية، ملصقات، منشورات(. •
 اللوحات اإلعالنية(.  مثل)المفتوحة  الوسائط   •
 وسائل اإلعالم والبث )مثل التلفزيون، واإلذاعة(. •
بت -ج سيقوم  كيف  بحيثحسين  وضح  المجموعات    الرسالة،  على  تأثير  من  أكثر  لها  يكون 

 عن طريق:   المستهدفة، وذلك 
المجموعات / المجموعات الفرعية  معنى، معلها   الصلة، والتيتحديد األفكار/ الممارسات ذات   •

 المحددة. 
 تبسيط الرسالة لالحتفاظ بالفكرة األساسية مع تقليل التفاصيل غير الضرورية.  •
سبيل   • )على  للعمل  الالزمة  المحددة  للمعلومات  الرسالة  معلوماتتضمين  مكان   المثال،  حول 

 العثور على الدعم الالزم(.
 تكييف الرسالة مع ثقافة الفئات المستهدفة )مثل المعتقدات والقيم والممارسات(. •
المجموعات   -د  مع  لالستخدام  األخرى  المكونات  االستراتيجيات/  تكييف  سيتم  كيف  وضح 

حملة إعالمية تستهدف الوصول   المثال، استخداملمستهدفة والمجموعات الفرعية )على سبيل  ا
 إلى جميع البالغين(.

الوقت  -ه )مثل  المختارة  واالستراتيجيات  المكونات/  لتنفيذ  والمتاحة  الالزمة  الموارد  إلى  اإلشارة 
 .واالقتصادية(والموارد الشخصية  

ال -و فيتم  كافية،  غير  الموارد  كانت  الفرعية إذا  المجموعات  المجموعات/  أولويات  على  تركيز 
 السلوكي. المستهدفة واالستراتيجيات الالزمة للتغيير  

 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ما  • التوضيح حول  المثال،  سبيل  )على  تغييرها  المطلوب  السلوكيات  مالحظات محدودة حول 
 (.ومتى؟يجب على الناس فعله  

الناس )على سبيل   • يتكيف هذا مع ظروف حياة  المتاح    المثال، كيفكيف  الوقت  يتوافق مع 
 لألشخاص واألماكن التي يعيشون ويعملون فيها، والمواقف التي يتعرضون لها(.

 ف يقلل من الوقت والجهد. كي •
سبيل   • )على  إيجابية  النتائج  تكون  أن  ضمان  مع  بذلك  القيام  يتم  زيادة كيف  التقبل   المثال، 

 (.االجتماعي من قبل أقرانهم
 خالل: اجعل السلوكيات المرغوبة أكثر تقوية وجاذبية من   -ب
سبيل   • )على  فيه  المرغوب  للسلوك  المتاح  اإليجابي  التعزيز  استخدامزيادة  الحمالت    المثال، 

 والعائلة، وكيف اإلعالمية إلظهار كيف يؤدي السلوك إلى تقبل اجتماعي من قبل األصدقاء  
 نحافظ على هذه األفعال(.

سبيل   • )على  األفراد  لصالح  السائدة  العقوبة  استخدامتخفيف  لتسليط الوسائ  المثال،  المختلفة  ل 
 الضوء على كيفية ارتداء حزام األمان ليساعد على منع اإلصابات(. 

سياسات مرنة بالنسبة    المثال، تقديماجعل السلوكيات المرغوبة أسهل أو أقل تكلفة )على سبيل   •
 .المدرسة(اآلباء من رعاية األطفال بعد    العمل؛ لتمكينللوقت في جميع أماكن  

الخدمات والدعم   المثال، تحسينتحسين قدرات الناس على تبني التغيير السلوكي )على سبيل   •
 للمحتاجين(.

التعزيزات المتاحة للسلوكيات غير   المثال، تقليلتقليل جاذبية السلوكيات المتنافسة )على سبيل   •
الوقت   ، وقضاءالتلفزيون المتوافقة، وأيًضا الحمالت اإلعالمية التي تظهر فوائد إيقاف تشغيل  

 .األطفال(مع  
وجدو 8 أهميتها  على  بناءا  أولوياتها  وتحديد  الحملة  مكونات  بتكييف  القيام  اها . 

 المستهدفة:الفرعية  وتكييفها مع مختلف المجموعات
والمجموعات  -أ المستهدفة  المجموعات  مع  تأثيًرا  أكثر  تكون  قد  التي  المعلومات  مصادر  حدد 

سبيل   )على  المختلفة  ينشئالفرعية  آخرين    المثال،  أشخاص  من  تأتي  رسائل  األشخاص 
 متشابهين في العمر أو العرق أو ما إلى ذلك(.

حدد قنوات التأثير الخاصة التي يجب استخدامها للوصول إلى مختلف المجموعات المستهدفة   -ب
 خالل:من   الفرعية، وذلك والمجموعات  
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 المثال، المجتمعات الشبكات غير الرسمية والمجموعات التي تحدث بشكل طبيعي )على سبيل   •
 الدينية(. 

و  • )مثل  للربح  الهادفة  غير  والمنظمات  العامة  والصحية  المنظمات  اإلنسانية  الخدمات  كاالت 
 والمكتبات(. 

 .والمهنين(الجمعيات المهنية والجماعات )مثل رابطة المعلمين   •
 المسارح والسينما(.  )مثلاألعمال   •
 . المعارض( )مثلنقاط بيع/ نشاط الموارد   •
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 (.صندوق البريد، واإلنترنت/ البريد اإللكتروني  )مثلالبريد المباشر واإللكتروني   •
 مواد مطبوعة )مثل الكتيبات، أوراق بيانات، رسائل إخبارية، ملصقات، منشورات(. •
 اللوحات اإلعالنية(.  مثل)المفتوحة  الوسائط   •
 وسائل اإلعالم والبث )مثل التلفزيون، واإلذاعة(. •
بت -ج سيقوم  كيف  بحيثحسين  وضح  المجموعات    الرسالة،  على  تأثير  من  أكثر  لها  يكون 

 عن طريق:   المستهدفة، وذلك 
المجموعات / المجموعات الفرعية  معنى، معلها   الصلة، والتيتحديد األفكار/ الممارسات ذات   •

 المحددة. 
 تبسيط الرسالة لالحتفاظ بالفكرة األساسية مع تقليل التفاصيل غير الضرورية.  •
سبيل   • )على  للعمل  الالزمة  المحددة  للمعلومات  الرسالة  معلوماتتضمين  مكان   المثال،  حول 

 العثور على الدعم الالزم(.
 تكييف الرسالة مع ثقافة الفئات المستهدفة )مثل المعتقدات والقيم والممارسات(. •
المجموعات   -د  مع  لالستخدام  األخرى  المكونات  االستراتيجيات/  تكييف  سيتم  كيف  وضح 

حملة إعالمية تستهدف الوصول   المثال، استخداملمستهدفة والمجموعات الفرعية )على سبيل  ا
 إلى جميع البالغين(.

الوقت  -ه )مثل  المختارة  واالستراتيجيات  المكونات/  لتنفيذ  والمتاحة  الالزمة  الموارد  إلى  اإلشارة 
 .واالقتصادية(والموارد الشخصية  

ال -و فيتم  كافية،  غير  الموارد  كانت  الفرعية إذا  المجموعات  المجموعات/  أولويات  على  تركيز 
 السلوكي. المستهدفة واالستراتيجيات الالزمة للتغيير  

 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ما  • التوضيح حول  المثال،  سبيل  )على  تغييرها  المطلوب  السلوكيات  مالحظات محدودة حول 
 (.ومتى؟يجب على الناس فعله  

الناس )على سبيل   • يتكيف هذا مع ظروف حياة  المتاح    المثال، كيفكيف  الوقت  يتوافق مع 
 لألشخاص واألماكن التي يعيشون ويعملون فيها، والمواقف التي يتعرضون لها(.

 ف يقلل من الوقت والجهد. كي •
سبيل   • )على  إيجابية  النتائج  تكون  أن  ضمان  مع  بذلك  القيام  يتم  زيادة كيف  التقبل   المثال، 

 (.االجتماعي من قبل أقرانهم
 خالل: اجعل السلوكيات المرغوبة أكثر تقوية وجاذبية من   -ب
سبيل   • )على  فيه  المرغوب  للسلوك  المتاح  اإليجابي  التعزيز  استخدامزيادة  الحمالت    المثال، 

 والعائلة، وكيف اإلعالمية إلظهار كيف يؤدي السلوك إلى تقبل اجتماعي من قبل األصدقاء  
 نحافظ على هذه األفعال(.

سبيل   • )على  األفراد  لصالح  السائدة  العقوبة  استخدامتخفيف  لتسليط الوسائ  المثال،  المختلفة  ل 
 الضوء على كيفية ارتداء حزام األمان ليساعد على منع اإلصابات(. 

سياسات مرنة بالنسبة    المثال، تقديماجعل السلوكيات المرغوبة أسهل أو أقل تكلفة )على سبيل   •
 .المدرسة(اآلباء من رعاية األطفال بعد    العمل؛ لتمكينللوقت في جميع أماكن  

الخدمات والدعم   المثال، تحسينتحسين قدرات الناس على تبني التغيير السلوكي )على سبيل   •
 للمحتاجين(.

التعزيزات المتاحة للسلوكيات غير   المثال، تقليلتقليل جاذبية السلوكيات المتنافسة )على سبيل   •
الوقت   ، وقضاءالتلفزيون المتوافقة، وأيًضا الحمالت اإلعالمية التي تظهر فوائد إيقاف تشغيل  

 .األطفال(مع  
وجدو 8 أهميتها  على  بناءا  أولوياتها  وتحديد  الحملة  مكونات  بتكييف  القيام  اها . 

 المستهدفة:الفرعية  وتكييفها مع مختلف المجموعات
والمجموعات  -أ المستهدفة  المجموعات  مع  تأثيًرا  أكثر  تكون  قد  التي  المعلومات  مصادر  حدد 

سبيل   )على  المختلفة  ينشئالفرعية  آخرين    المثال،  أشخاص  من  تأتي  رسائل  األشخاص 
 متشابهين في العمر أو العرق أو ما إلى ذلك(.

حدد قنوات التأثير الخاصة التي يجب استخدامها للوصول إلى مختلف المجموعات المستهدفة   -ب
 خالل:من   الفرعية، وذلك والمجموعات  
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 المثال، المجتمعات الشبكات غير الرسمية والمجموعات التي تحدث بشكل طبيعي )على سبيل   •
 الدينية(. 

و  • )مثل  للربح  الهادفة  غير  والمنظمات  العامة  والصحية  المنظمات  اإلنسانية  الخدمات  كاالت 
 والمكتبات(. 

 .والمهنين(الجمعيات المهنية والجماعات )مثل رابطة المعلمين   •
 المسارح والسينما(.  )مثلاألعمال   •
 . المعارض( )مثلنقاط بيع/ نشاط الموارد   •
 .الفنية( مباريات كرة القدم والمهرجانات    )مثلاألحداث المجتمعية   •
 (.صندوق البريد، واإلنترنت/ البريد اإللكتروني  )مثلالبريد المباشر واإللكتروني   •
 مواد مطبوعة )مثل الكتيبات، أوراق بيانات، رسائل إخبارية، ملصقات، منشورات(. •
 اللوحات اإلعالنية(.  مثل)المفتوحة  الوسائط   •
 وسائل اإلعالم والبث )مثل التلفزيون، واإلذاعة(. •
بت -ج سيقوم  كيف  بحيثحسين  وضح  المجموعات    الرسالة،  على  تأثير  من  أكثر  لها  يكون 

 عن طريق:   المستهدفة، وذلك 
المجموعات / المجموعات الفرعية  معنى، معلها   الصلة، والتيتحديد األفكار/ الممارسات ذات   •

 المحددة. 
 تبسيط الرسالة لالحتفاظ بالفكرة األساسية مع تقليل التفاصيل غير الضرورية.  •
سبيل   • )على  للعمل  الالزمة  المحددة  للمعلومات  الرسالة  معلوماتتضمين  مكان   المثال،  حول 

 العثور على الدعم الالزم(.
 تكييف الرسالة مع ثقافة الفئات المستهدفة )مثل المعتقدات والقيم والممارسات(. •
المجموعات   -د  مع  لالستخدام  األخرى  المكونات  االستراتيجيات/  تكييف  سيتم  كيف  وضح 

حملة إعالمية تستهدف الوصول   المثال، استخداملمستهدفة والمجموعات الفرعية )على سبيل  ا
 إلى جميع البالغين(.

الوقت  -ه )مثل  المختارة  واالستراتيجيات  المكونات/  لتنفيذ  والمتاحة  الالزمة  الموارد  إلى  اإلشارة 
 .واالقتصادية(والموارد الشخصية  

ال -و فيتم  كافية،  غير  الموارد  كانت  الفرعية إذا  المجموعات  المجموعات/  أولويات  على  تركيز 
 السلوكي. المستهدفة واالستراتيجيات الالزمة للتغيير  

 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ما  • التوضيح حول  المثال،  سبيل  )على  تغييرها  المطلوب  السلوكيات  مالحظات محدودة حول 
 (.ومتى؟يجب على الناس فعله  

الناس )على سبيل   • يتكيف هذا مع ظروف حياة  المتاح    المثال، كيفكيف  الوقت  يتوافق مع 
 لألشخاص واألماكن التي يعيشون ويعملون فيها، والمواقف التي يتعرضون لها(.

 ف يقلل من الوقت والجهد. كي •
سبيل   • )على  إيجابية  النتائج  تكون  أن  ضمان  مع  بذلك  القيام  يتم  زيادة كيف  التقبل   المثال، 

 (.االجتماعي من قبل أقرانهم
 خالل: اجعل السلوكيات المرغوبة أكثر تقوية وجاذبية من   -ب
سبيل   • )على  فيه  المرغوب  للسلوك  المتاح  اإليجابي  التعزيز  استخدامزيادة  الحمالت    المثال، 

 والعائلة، وكيف اإلعالمية إلظهار كيف يؤدي السلوك إلى تقبل اجتماعي من قبل األصدقاء  
 نحافظ على هذه األفعال(.

سبيل   • )على  األفراد  لصالح  السائدة  العقوبة  استخدامتخفيف  لتسليط الوسائ  المثال،  المختلفة  ل 
 الضوء على كيفية ارتداء حزام األمان ليساعد على منع اإلصابات(. 

سياسات مرنة بالنسبة    المثال، تقديماجعل السلوكيات المرغوبة أسهل أو أقل تكلفة )على سبيل   •
 .المدرسة(اآلباء من رعاية األطفال بعد    العمل؛ لتمكينللوقت في جميع أماكن  

الخدمات والدعم   المثال، تحسينتحسين قدرات الناس على تبني التغيير السلوكي )على سبيل   •
 للمحتاجين(.

التعزيزات المتاحة للسلوكيات غير   المثال، تقليلتقليل جاذبية السلوكيات المتنافسة )على سبيل   •
الوقت   ، وقضاءالتلفزيون المتوافقة، وأيًضا الحمالت اإلعالمية التي تظهر فوائد إيقاف تشغيل  

 .األطفال(مع  
وجدو 8 أهميتها  على  بناءا  أولوياتها  وتحديد  الحملة  مكونات  بتكييف  القيام  اها . 

 المستهدفة:الفرعية  وتكييفها مع مختلف المجموعات
والمجموعات  -أ المستهدفة  المجموعات  مع  تأثيًرا  أكثر  تكون  قد  التي  المعلومات  مصادر  حدد 

سبيل   )على  المختلفة  ينشئالفرعية  آخرين    المثال،  أشخاص  من  تأتي  رسائل  األشخاص 
 متشابهين في العمر أو العرق أو ما إلى ذلك(.

حدد قنوات التأثير الخاصة التي يجب استخدامها للوصول إلى مختلف المجموعات المستهدفة   -ب
 خالل:من   الفرعية، وذلك والمجموعات  
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 المثال، المجتمعات الشبكات غير الرسمية والمجموعات التي تحدث بشكل طبيعي )على سبيل   •
 الدينية(. 

و  • )مثل  للربح  الهادفة  غير  والمنظمات  العامة  والصحية  المنظمات  اإلنسانية  الخدمات  كاالت 
 والمكتبات(. 

 .والمهنين(الجمعيات المهنية والجماعات )مثل رابطة المعلمين   •
 المسارح والسينما(.  )مثلاألعمال   •
 . المعارض( )مثلنقاط بيع/ نشاط الموارد   •
 .الفنية( مباريات كرة القدم والمهرجانات    )مثلاألحداث المجتمعية   •
 (.صندوق البريد، واإلنترنت/ البريد اإللكتروني  )مثلالبريد المباشر واإللكتروني   •
 مواد مطبوعة )مثل الكتيبات، أوراق بيانات، رسائل إخبارية، ملصقات، منشورات(. •
 اللوحات اإلعالنية(.  مثل)المفتوحة  الوسائط   •
 وسائل اإلعالم والبث )مثل التلفزيون، واإلذاعة(. •
بت -ج سيقوم  كيف  بحيثحسين  وضح  المجموعات    الرسالة،  على  تأثير  من  أكثر  لها  يكون 

 عن طريق:   المستهدفة، وذلك 
المجموعات / المجموعات الفرعية  معنى، معلها   الصلة، والتيتحديد األفكار/ الممارسات ذات   •

 المحددة. 
 تبسيط الرسالة لالحتفاظ بالفكرة األساسية مع تقليل التفاصيل غير الضرورية.  •
سبيل   • )على  للعمل  الالزمة  المحددة  للمعلومات  الرسالة  معلوماتتضمين  مكان   المثال،  حول 

 العثور على الدعم الالزم(.
 تكييف الرسالة مع ثقافة الفئات المستهدفة )مثل المعتقدات والقيم والممارسات(. •
المجموعات   -د  مع  لالستخدام  األخرى  المكونات  االستراتيجيات/  تكييف  سيتم  كيف  وضح 

حملة إعالمية تستهدف الوصول   المثال، استخداملمستهدفة والمجموعات الفرعية )على سبيل  ا
 إلى جميع البالغين(.

الوقت  -ه )مثل  المختارة  واالستراتيجيات  المكونات/  لتنفيذ  والمتاحة  الالزمة  الموارد  إلى  اإلشارة 
 .واالقتصادية(والموارد الشخصية  

ال -و فيتم  كافية،  غير  الموارد  كانت  الفرعية إذا  المجموعات  المجموعات/  أولويات  على  تركيز 
 السلوكي. المستهدفة واالستراتيجيات الالزمة للتغيير  

 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ما  • التوضيح حول  المثال،  سبيل  )على  تغييرها  المطلوب  السلوكيات  مالحظات محدودة حول 
 (.ومتى؟يجب على الناس فعله  

الناس )على سبيل   • يتكيف هذا مع ظروف حياة  المتاح    المثال، كيفكيف  الوقت  يتوافق مع 
 لألشخاص واألماكن التي يعيشون ويعملون فيها، والمواقف التي يتعرضون لها(.

 ف يقلل من الوقت والجهد. كي •
سبيل   • )على  إيجابية  النتائج  تكون  أن  ضمان  مع  بذلك  القيام  يتم  زيادة كيف  التقبل   المثال، 

 (.االجتماعي من قبل أقرانهم
 خالل: اجعل السلوكيات المرغوبة أكثر تقوية وجاذبية من   -ب
سبيل   • )على  فيه  المرغوب  للسلوك  المتاح  اإليجابي  التعزيز  استخدامزيادة  الحمالت    المثال، 

 والعائلة، وكيف اإلعالمية إلظهار كيف يؤدي السلوك إلى تقبل اجتماعي من قبل األصدقاء  
 نحافظ على هذه األفعال(.

سبيل   • )على  األفراد  لصالح  السائدة  العقوبة  استخدامتخفيف  لتسليط الوسائ  المثال،  المختلفة  ل 
 الضوء على كيفية ارتداء حزام األمان ليساعد على منع اإلصابات(. 

سياسات مرنة بالنسبة    المثال، تقديماجعل السلوكيات المرغوبة أسهل أو أقل تكلفة )على سبيل   •
 .المدرسة(اآلباء من رعاية األطفال بعد    العمل؛ لتمكينللوقت في جميع أماكن  

الخدمات والدعم   المثال، تحسينتحسين قدرات الناس على تبني التغيير السلوكي )على سبيل   •
 للمحتاجين(.

التعزيزات المتاحة للسلوكيات غير   المثال، تقليلتقليل جاذبية السلوكيات المتنافسة )على سبيل   •
الوقت   ، وقضاءالتلفزيون المتوافقة، وأيًضا الحمالت اإلعالمية التي تظهر فوائد إيقاف تشغيل  

 .األطفال(مع  
وجدو 8 أهميتها  على  بناءا  أولوياتها  وتحديد  الحملة  مكونات  بتكييف  القيام  اها . 

 المستهدفة:الفرعية  وتكييفها مع مختلف المجموعات
والمجموعات  -أ المستهدفة  المجموعات  مع  تأثيًرا  أكثر  تكون  قد  التي  المعلومات  مصادر  حدد 

سبيل   )على  المختلفة  ينشئالفرعية  آخرين    المثال،  أشخاص  من  تأتي  رسائل  األشخاص 
 متشابهين في العمر أو العرق أو ما إلى ذلك(.

حدد قنوات التأثير الخاصة التي يجب استخدامها للوصول إلى مختلف المجموعات المستهدفة   -ب
 خالل:من   الفرعية، وذلك والمجموعات  
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 المثال، المجتمعات الشبكات غير الرسمية والمجموعات التي تحدث بشكل طبيعي )على سبيل   •
 الدينية(. 

و  • )مثل  للربح  الهادفة  غير  والمنظمات  العامة  والصحية  المنظمات  اإلنسانية  الخدمات  كاالت 
 والمكتبات(. 

 .والمهنين(الجمعيات المهنية والجماعات )مثل رابطة المعلمين   •
 المسارح والسينما(.  )مثلاألعمال   •
 . المعارض( )مثلنقاط بيع/ نشاط الموارد   •
 .الفنية( مباريات كرة القدم والمهرجانات    )مثلاألحداث المجتمعية   •
 (.صندوق البريد، واإلنترنت/ البريد اإللكتروني  )مثلالبريد المباشر واإللكتروني   •
 مواد مطبوعة )مثل الكتيبات، أوراق بيانات، رسائل إخبارية، ملصقات، منشورات(. •
 اللوحات اإلعالنية(.  مثل)المفتوحة  الوسائط   •
 وسائل اإلعالم والبث )مثل التلفزيون، واإلذاعة(. •
بت -ج سيقوم  كيف  بحيثحسين  وضح  المجموعات    الرسالة،  على  تأثير  من  أكثر  لها  يكون 

 عن طريق:   المستهدفة، وذلك 
المجموعات / المجموعات الفرعية  معنى، معلها   الصلة، والتيتحديد األفكار/ الممارسات ذات   •

 المحددة. 
 تبسيط الرسالة لالحتفاظ بالفكرة األساسية مع تقليل التفاصيل غير الضرورية.  •
سبيل   • )على  للعمل  الالزمة  المحددة  للمعلومات  الرسالة  معلوماتتضمين  مكان   المثال،  حول 

 العثور على الدعم الالزم(.
 تكييف الرسالة مع ثقافة الفئات المستهدفة )مثل المعتقدات والقيم والممارسات(. •
المجموعات   -د  مع  لالستخدام  األخرى  المكونات  االستراتيجيات/  تكييف  سيتم  كيف  وضح 

حملة إعالمية تستهدف الوصول   المثال، استخداملمستهدفة والمجموعات الفرعية )على سبيل  ا
 إلى جميع البالغين(.

الوقت  -ه )مثل  المختارة  واالستراتيجيات  المكونات/  لتنفيذ  والمتاحة  الالزمة  الموارد  إلى  اإلشارة 
 .واالقتصادية(والموارد الشخصية  

ال -و فيتم  كافية،  غير  الموارد  كانت  الفرعية إذا  المجموعات  المجموعات/  أولويات  على  تركيز 
 السلوكي. المستهدفة واالستراتيجيات الالزمة للتغيير  

 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ما  • التوضيح حول  المثال،  سبيل  )على  تغييرها  المطلوب  السلوكيات  مالحظات محدودة حول 
 (.ومتى؟يجب على الناس فعله  

الناس )على سبيل   • يتكيف هذا مع ظروف حياة  المتاح    المثال، كيفكيف  الوقت  يتوافق مع 
 لألشخاص واألماكن التي يعيشون ويعملون فيها، والمواقف التي يتعرضون لها(.

 ف يقلل من الوقت والجهد. كي •
سبيل   • )على  إيجابية  النتائج  تكون  أن  ضمان  مع  بذلك  القيام  يتم  زيادة كيف  التقبل   المثال، 

 (.االجتماعي من قبل أقرانهم
 خالل: اجعل السلوكيات المرغوبة أكثر تقوية وجاذبية من   -ب
سبيل   • )على  فيه  المرغوب  للسلوك  المتاح  اإليجابي  التعزيز  استخدامزيادة  الحمالت    المثال، 

 والعائلة، وكيف اإلعالمية إلظهار كيف يؤدي السلوك إلى تقبل اجتماعي من قبل األصدقاء  
 نحافظ على هذه األفعال(.

سبيل   • )على  األفراد  لصالح  السائدة  العقوبة  استخدامتخفيف  لتسليط الوسائ  المثال،  المختلفة  ل 
 الضوء على كيفية ارتداء حزام األمان ليساعد على منع اإلصابات(. 

سياسات مرنة بالنسبة    المثال، تقديماجعل السلوكيات المرغوبة أسهل أو أقل تكلفة )على سبيل   •
 .المدرسة(اآلباء من رعاية األطفال بعد    العمل؛ لتمكينللوقت في جميع أماكن  

الخدمات والدعم   المثال، تحسينتحسين قدرات الناس على تبني التغيير السلوكي )على سبيل   •
 للمحتاجين(.

التعزيزات المتاحة للسلوكيات غير   المثال، تقليلتقليل جاذبية السلوكيات المتنافسة )على سبيل   •
الوقت   ، وقضاءالتلفزيون المتوافقة، وأيًضا الحمالت اإلعالمية التي تظهر فوائد إيقاف تشغيل  

 .األطفال(مع  
وجدو 8 أهميتها  على  بناءا  أولوياتها  وتحديد  الحملة  مكونات  بتكييف  القيام  اها . 

 المستهدفة:الفرعية  وتكييفها مع مختلف المجموعات
والمجموعات  -أ المستهدفة  المجموعات  مع  تأثيًرا  أكثر  تكون  قد  التي  المعلومات  مصادر  حدد 

سبيل   )على  المختلفة  ينشئالفرعية  آخرين    المثال،  أشخاص  من  تأتي  رسائل  األشخاص 
 متشابهين في العمر أو العرق أو ما إلى ذلك(.

حدد قنوات التأثير الخاصة التي يجب استخدامها للوصول إلى مختلف المجموعات المستهدفة   -ب
 خالل:من   الفرعية، وذلك والمجموعات  

205



 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

 المثال، المجتمعات الشبكات غير الرسمية والمجموعات التي تحدث بشكل طبيعي )على سبيل   •
 الدينية(. 

و  • )مثل  للربح  الهادفة  غير  والمنظمات  العامة  والصحية  المنظمات  اإلنسانية  الخدمات  كاالت 
 والمكتبات(. 

 .والمهنين(الجمعيات المهنية والجماعات )مثل رابطة المعلمين   •
 المسارح والسينما(.  )مثلاألعمال   •
 . المعارض( )مثلنقاط بيع/ نشاط الموارد   •
 .الفنية( مباريات كرة القدم والمهرجانات    )مثلاألحداث المجتمعية   •
 (.صندوق البريد، واإلنترنت/ البريد اإللكتروني  )مثلالبريد المباشر واإللكتروني   •
 مواد مطبوعة )مثل الكتيبات، أوراق بيانات، رسائل إخبارية، ملصقات، منشورات(. •
 اللوحات اإلعالنية(.  مثل)المفتوحة  الوسائط   •
 وسائل اإلعالم والبث )مثل التلفزيون، واإلذاعة(. •
بت -ج سيقوم  كيف  بحيثحسين  وضح  المجموعات    الرسالة،  على  تأثير  من  أكثر  لها  يكون 

 عن طريق:   المستهدفة، وذلك 
المجموعات / المجموعات الفرعية  معنى، معلها   الصلة، والتيتحديد األفكار/ الممارسات ذات   •

 المحددة. 
 تبسيط الرسالة لالحتفاظ بالفكرة األساسية مع تقليل التفاصيل غير الضرورية.  •
سبيل   • )على  للعمل  الالزمة  المحددة  للمعلومات  الرسالة  معلوماتتضمين  مكان   المثال،  حول 

 العثور على الدعم الالزم(.
 تكييف الرسالة مع ثقافة الفئات المستهدفة )مثل المعتقدات والقيم والممارسات(. •
المجموعات   -د  مع  لالستخدام  األخرى  المكونات  االستراتيجيات/  تكييف  سيتم  كيف  وضح 

حملة إعالمية تستهدف الوصول   المثال، استخداملمستهدفة والمجموعات الفرعية )على سبيل  ا
 إلى جميع البالغين(.

الوقت  -ه )مثل  المختارة  واالستراتيجيات  المكونات/  لتنفيذ  والمتاحة  الالزمة  الموارد  إلى  اإلشارة 
 .واالقتصادية(والموارد الشخصية  

ال -و فيتم  كافية،  غير  الموارد  كانت  الفرعية إذا  المجموعات  المجموعات/  أولويات  على  تركيز 
 السلوكي. المستهدفة واالستراتيجيات الالزمة للتغيير  

 

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

ما  • التوضيح حول  المثال،  سبيل  )على  تغييرها  المطلوب  السلوكيات  مالحظات محدودة حول 
 (.ومتى؟يجب على الناس فعله  

الناس )على سبيل   • يتكيف هذا مع ظروف حياة  المتاح    المثال، كيفكيف  الوقت  يتوافق مع 
 لألشخاص واألماكن التي يعيشون ويعملون فيها، والمواقف التي يتعرضون لها(.

 ف يقلل من الوقت والجهد. كي •
سبيل   • )على  إيجابية  النتائج  تكون  أن  ضمان  مع  بذلك  القيام  يتم  زيادة كيف  التقبل   المثال، 

 (.االجتماعي من قبل أقرانهم
 خالل: اجعل السلوكيات المرغوبة أكثر تقوية وجاذبية من   -ب
سبيل   • )على  فيه  المرغوب  للسلوك  المتاح  اإليجابي  التعزيز  استخدامزيادة  الحمالت    المثال، 

 والعائلة، وكيف اإلعالمية إلظهار كيف يؤدي السلوك إلى تقبل اجتماعي من قبل األصدقاء  
 نحافظ على هذه األفعال(.

سبيل   • )على  األفراد  لصالح  السائدة  العقوبة  استخدامتخفيف  لتسليط الوسائ  المثال،  المختلفة  ل 
 الضوء على كيفية ارتداء حزام األمان ليساعد على منع اإلصابات(. 

سياسات مرنة بالنسبة    المثال، تقديماجعل السلوكيات المرغوبة أسهل أو أقل تكلفة )على سبيل   •
 .المدرسة(اآلباء من رعاية األطفال بعد    العمل؛ لتمكينللوقت في جميع أماكن  

الخدمات والدعم   المثال، تحسينتحسين قدرات الناس على تبني التغيير السلوكي )على سبيل   •
 للمحتاجين(.

التعزيزات المتاحة للسلوكيات غير   المثال، تقليلتقليل جاذبية السلوكيات المتنافسة )على سبيل   •
الوقت   ، وقضاءالتلفزيون المتوافقة، وأيًضا الحمالت اإلعالمية التي تظهر فوائد إيقاف تشغيل  

 .األطفال(مع  
وجدو 8 أهميتها  على  بناءا  أولوياتها  وتحديد  الحملة  مكونات  بتكييف  القيام  اها . 

 المستهدفة:الفرعية  وتكييفها مع مختلف المجموعات
والمجموعات  -أ المستهدفة  المجموعات  مع  تأثيًرا  أكثر  تكون  قد  التي  المعلومات  مصادر  حدد 

سبيل   )على  المختلفة  ينشئالفرعية  آخرين    المثال،  أشخاص  من  تأتي  رسائل  األشخاص 
 متشابهين في العمر أو العرق أو ما إلى ذلك(.

حدد قنوات التأثير الخاصة التي يجب استخدامها للوصول إلى مختلف المجموعات المستهدفة   -ب
 خالل:من   الفرعية، وذلك والمجموعات  
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 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

 المثال، استخدام حدد كيف يستطيع إنشاء نظام تتبع لتقييم وتنفيذ مكونات الحملة )على سبيل   -ب
المقابالت لتوثيق اعتماد سياسات ساعات العمل المرنة في أماكن العمل/ أعمدة االتصاالت في  

 وسائل األعالم(.
االستطالعات والمقابالت لتقييم    المثال، استخدامة )على سبيل  اإلشارة إلى كيفية تقييمك للمعرف  -ج

 ال(.  للحملة، أمما إذا كان األشخاص يعرفون الجهد المبذول إلنجاح الحملة والعناصر المكونة 
تقييم التغيرات المستمرة في األهداف السلوكية المحددة )على سبيل المثال،   -د  وضح كيف سيتم 

إلى التي تسعى  للحملة  بين   بالنسبة  الخاطئة  الجنسية  الممارسات  التقليل من  أو  الحد  محاولة 
 .لهم(ثم يتم تقييم مدى االمتناع عن ممارسة الجنس بالنسبة    الشباب، ومن

وضح كيف ستقيم التغيرات المستمرة في مؤشرات مستوى السكان المحددة )على سبيل المثال،   -ه
  عامًا، واألمراض  19و   15لمقدرة بين  استخدام مؤشرات مستوى المجتمع لتقييم معدالت الحمل ا

 المنقولة عن طريق االتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة اإليدز(.
والسياسات  -و البرامج  )مثل  الحملة  مكونات  نشر  بين  المحتملة  العالقات  ستدرس  كيف  وضح 

السلوكيات  في  المحتملة  والتحسينات  اإلعالم(  وسائل  في  واالتصاالت  الجديدة،  والممارسات 
 مستوى المجتمع.   على

 النظر في اآلثار األخالقية للحملة، وهناك بعض األسئلة المفيدة في ذلك وتشمل: -ز
 هل ستحقق اهداف المصلحة العامة.  •
 هل تم تنفيذ االستراتيجيات / المكونات بطريقة مسئولة؟  •
)وليس   • الرئيسيون  المستفيدون  هم  الفرعية  والمجموعات  المستهدفة  الفئات  كانت  وكالء هل 

 (؟التغيير
 هل تم تجنب اآلثار الجانبية السلبية المحتملة أو التقليل منها. •
 المخاطر؟ هل تفوق الفوائد  •

 التعديالت: . االحتفال بالنجاحات وإجراء 12
سبيل   -أ )على  المجموعة  بإنجازات  احتفاالت  تسليطتنظيم  االنتصارات   المثال،  على  الضوء 

 وتركيز االنتباه على السلوكيات والنتائج المرجوة(.  الصغيرة مثل إحداث تغيير في السياسة،
سبيل   -ب )على  التحسين  في  يساهمون  الذين  األفراد  هؤالء  مراسمتكريم  الجوائز   المثال،  توزيع 

 ألبطال المجتمع(.

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 الكامل:. مراجعة مكونات الحملة قبل التنفيذ 9
المجموعات/   -أ من  تمثيلية  عينة  مع  المحددة  المكونات  االستراتيجيات/  ستنفذ  كيف  توضيح 

 المستهدفة.المجموعات الفرعية  
 توضيح كيف ستحصل على معلومات حول فوائد وتكاليف مكونات الحملة بما في ذلك:  -ب
 وضوح الرسالة.  •
 معينة. الرضا عن مكونات   •
 اآلثار الجانبية السلبية. •
 التكاليف في الوقت والمال.  •
سبيل   -ج )على  الحملة  مكونات  لتعديل  المعلومات  ستستخدم  كيف  سيتمحدد  استخدام    المثال، 

 ات من المشاركين حول التغييرات المستنيرة في السلوك والرضا لتعديل المكونات(. المعلوم
 . تنفيذ حملة التسويق االجتماعي: 10

 حدد كل عنصر من العناصر التي سيتم استخدامها في حملة التسويق االجتماعي.  -أ
المعلومات لكل   الحملة، حدد لكل عنصر من عناصر   -ب التأثير/  قنوات ومصادر  تكييف  كيفية 

سبيل   )على  مستهدفة  فرعية  مجموعة  تحفيزمجموعة/  على   المثال،  العامالت  غير  األمهات 
رعاية أطفالهم بشكل أكبر )الهدف/ الموضوع(، بالنسبة للنساء ستجعل الحملة سلوكياتهم أكثر  

مة العامة )عنصر الحملة(، في محطات التلفاز  تعزيًزا )مكون الحملة(، باستخدام إعالنات الخد
التي تضم جمهوًرا عالًيا )قنوات التأثير(، التي تشمل األمريكيين الموثوق بهم من قبل اآلخرين 

 كمتحدثين رسميين )مصادر التأثير(. 
وضع خطة عمل لكل مكون/ عنصر محدد ومجموعة/ مجموعة فرعية مستهدفة )على سبيل   -ج

أسهل،  بشكل  الخدمة  إلى  والوصول  السلوك  جعل  الحملة(  )مكون  التطعيم،  حملة  المثال، 
)متى؟(،   شهر  كل  من  يوم  أول  في  )ماذا؟(،  الخدمة  تقديم  طرق  )من؟(،  المجموعة  أعضاء 

الالزمة(، نحن بحاجة إلى السماح للمسئولين وأعضاء هيئة   ارد )المو باستخدام الموارد المتاحة  
 الصحة بمعرفة هذا )التواصل(.

 . تقييم آثار حملة التسويق االجتماعي: 11
سبيل   -أ )على  المصلحة  أصحاب  إشراك  نستطيع  أعضاءكيف  المستهدفين   المثال،  الفئات 

لة على النجاح، وكيف يمكن والمنفذين ومقدمي األموال( في تحديد مؤشرات النجاح، وتوثيق أد 
 الحملة. تحسين  
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 المثال، استخدام حدد كيف يستطيع إنشاء نظام تتبع لتقييم وتنفيذ مكونات الحملة )على سبيل   -ب
المقابالت لتوثيق اعتماد سياسات ساعات العمل المرنة في أماكن العمل/ أعمدة االتصاالت في  

 وسائل األعالم(.
االستطالعات والمقابالت لتقييم    المثال، استخدامة )على سبيل  اإلشارة إلى كيفية تقييمك للمعرف  -ج

 ال(.  للحملة، أمما إذا كان األشخاص يعرفون الجهد المبذول إلنجاح الحملة والعناصر المكونة 
تقييم التغيرات المستمرة في األهداف السلوكية المحددة )على سبيل المثال،   -د  وضح كيف سيتم 

إلى التي تسعى  للحملة  بين   بالنسبة  الخاطئة  الجنسية  الممارسات  التقليل من  أو  الحد  محاولة 
 .لهم(ثم يتم تقييم مدى االمتناع عن ممارسة الجنس بالنسبة    الشباب، ومن

وضح كيف ستقيم التغيرات المستمرة في مؤشرات مستوى السكان المحددة )على سبيل المثال،   -ه
  عامًا، واألمراض  19و   15لمقدرة بين  استخدام مؤشرات مستوى المجتمع لتقييم معدالت الحمل ا

 المنقولة عن طريق االتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة اإليدز(.
والسياسات  -و البرامج  )مثل  الحملة  مكونات  نشر  بين  المحتملة  العالقات  ستدرس  كيف  وضح 

السلوكيات  في  المحتملة  والتحسينات  اإلعالم(  وسائل  في  واالتصاالت  الجديدة،  والممارسات 
 مستوى المجتمع.   على

 النظر في اآلثار األخالقية للحملة، وهناك بعض األسئلة المفيدة في ذلك وتشمل: -ز
 هل ستحقق اهداف المصلحة العامة.  •
 هل تم تنفيذ االستراتيجيات / المكونات بطريقة مسئولة؟  •
)وليس   • الرئيسيون  المستفيدون  هم  الفرعية  والمجموعات  المستهدفة  الفئات  كانت  وكالء هل 

 (؟التغيير
 هل تم تجنب اآلثار الجانبية السلبية المحتملة أو التقليل منها. •
 المخاطر؟ هل تفوق الفوائد  •

 التعديالت: . االحتفال بالنجاحات وإجراء 12
سبيل   -أ )على  المجموعة  بإنجازات  احتفاالت  تسليطتنظيم  االنتصارات   المثال،  على  الضوء 

 وتركيز االنتباه على السلوكيات والنتائج المرجوة(.  الصغيرة مثل إحداث تغيير في السياسة،
سبيل   -ب )على  التحسين  في  يساهمون  الذين  األفراد  هؤالء  مراسمتكريم  الجوائز   المثال،  توزيع 

 ألبطال المجتمع(.

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

 الكامل:. مراجعة مكونات الحملة قبل التنفيذ 9
المجموعات/   -أ من  تمثيلية  عينة  مع  المحددة  المكونات  االستراتيجيات/  ستنفذ  كيف  توضيح 

 المستهدفة.المجموعات الفرعية  
 توضيح كيف ستحصل على معلومات حول فوائد وتكاليف مكونات الحملة بما في ذلك:  -ب
 وضوح الرسالة.  •
 معينة. الرضا عن مكونات   •
 اآلثار الجانبية السلبية. •
 التكاليف في الوقت والمال.  •
سبيل   -ج )على  الحملة  مكونات  لتعديل  المعلومات  ستستخدم  كيف  سيتمحدد  استخدام    المثال، 

 ات من المشاركين حول التغييرات المستنيرة في السلوك والرضا لتعديل المكونات(. المعلوم
 . تنفيذ حملة التسويق االجتماعي: 10

 حدد كل عنصر من العناصر التي سيتم استخدامها في حملة التسويق االجتماعي.  -أ
المعلومات لكل   الحملة، حدد لكل عنصر من عناصر   -ب التأثير/  قنوات ومصادر  تكييف  كيفية 

سبيل   )على  مستهدفة  فرعية  مجموعة  تحفيزمجموعة/  على   المثال،  العامالت  غير  األمهات 
رعاية أطفالهم بشكل أكبر )الهدف/ الموضوع(، بالنسبة للنساء ستجعل الحملة سلوكياتهم أكثر  

مة العامة )عنصر الحملة(، في محطات التلفاز  تعزيًزا )مكون الحملة(، باستخدام إعالنات الخد
التي تضم جمهوًرا عالًيا )قنوات التأثير(، التي تشمل األمريكيين الموثوق بهم من قبل اآلخرين 

 كمتحدثين رسميين )مصادر التأثير(. 
وضع خطة عمل لكل مكون/ عنصر محدد ومجموعة/ مجموعة فرعية مستهدفة )على سبيل   -ج

أسهل،  بشكل  الخدمة  إلى  والوصول  السلوك  جعل  الحملة(  )مكون  التطعيم،  حملة  المثال، 
)متى؟(،   شهر  كل  من  يوم  أول  في  )ماذا؟(،  الخدمة  تقديم  طرق  )من؟(،  المجموعة  أعضاء 

الالزمة(، نحن بحاجة إلى السماح للمسئولين وأعضاء هيئة   ارد )المو باستخدام الموارد المتاحة  
 الصحة بمعرفة هذا )التواصل(.

 . تقييم آثار حملة التسويق االجتماعي: 11
سبيل   -أ )على  المصلحة  أصحاب  إشراك  نستطيع  أعضاءكيف  المستهدفين   المثال،  الفئات 

لة على النجاح، وكيف يمكن والمنفذين ومقدمي األموال( في تحديد مؤشرات النجاح، وتوثيق أد 
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 المثال، استخدام حدد كيف يستطيع إنشاء نظام تتبع لتقييم وتنفيذ مكونات الحملة )على سبيل   -ب
المقابالت لتوثيق اعتماد سياسات ساعات العمل المرنة في أماكن العمل/ أعمدة االتصاالت في  

 وسائل األعالم(.
االستطالعات والمقابالت لتقييم    المثال، استخدامة )على سبيل  اإلشارة إلى كيفية تقييمك للمعرف  -ج

 ال(.  للحملة، أمما إذا كان األشخاص يعرفون الجهد المبذول إلنجاح الحملة والعناصر المكونة 
تقييم التغيرات المستمرة في األهداف السلوكية المحددة )على سبيل المثال،   -د  وضح كيف سيتم 

إلى التي تسعى  للحملة  بين   بالنسبة  الخاطئة  الجنسية  الممارسات  التقليل من  أو  الحد  محاولة 
 .لهم(ثم يتم تقييم مدى االمتناع عن ممارسة الجنس بالنسبة    الشباب، ومن

وضح كيف ستقيم التغيرات المستمرة في مؤشرات مستوى السكان المحددة )على سبيل المثال،   -ه
  عامًا، واألمراض  19و   15لمقدرة بين  استخدام مؤشرات مستوى المجتمع لتقييم معدالت الحمل ا

 المنقولة عن طريق االتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة اإليدز(.
والسياسات  -و البرامج  )مثل  الحملة  مكونات  نشر  بين  المحتملة  العالقات  ستدرس  كيف  وضح 

السلوكيات  في  المحتملة  والتحسينات  اإلعالم(  وسائل  في  واالتصاالت  الجديدة،  والممارسات 
 مستوى المجتمع.   على

 النظر في اآلثار األخالقية للحملة، وهناك بعض األسئلة المفيدة في ذلك وتشمل: -ز
 هل ستحقق اهداف المصلحة العامة.  •
 هل تم تنفيذ االستراتيجيات / المكونات بطريقة مسئولة؟  •
)وليس   • الرئيسيون  المستفيدون  هم  الفرعية  والمجموعات  المستهدفة  الفئات  كانت  وكالء هل 

 (؟التغيير
 هل تم تجنب اآلثار الجانبية السلبية المحتملة أو التقليل منها. •
 المخاطر؟ هل تفوق الفوائد  •

 التعديالت: . االحتفال بالنجاحات وإجراء 12
سبيل   -أ )على  المجموعة  بإنجازات  احتفاالت  تسليطتنظيم  االنتصارات   المثال،  على  الضوء 

 وتركيز االنتباه على السلوكيات والنتائج المرجوة(.  الصغيرة مثل إحداث تغيير في السياسة،
سبيل   -ب )على  التحسين  في  يساهمون  الذين  األفراد  هؤالء  مراسمتكريم  الجوائز   المثال،  توزيع 

 ألبطال المجتمع(.
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مة العامة )عنصر الحملة(، في محطات التلفاز  تعزيًزا )مكون الحملة(، باستخدام إعالنات الخد
التي تضم جمهوًرا عالًيا )قنوات التأثير(، التي تشمل األمريكيين الموثوق بهم من قبل اآلخرين 

 كمتحدثين رسميين )مصادر التأثير(. 
وضع خطة عمل لكل مكون/ عنصر محدد ومجموعة/ مجموعة فرعية مستهدفة )على سبيل   -ج

أسهل،  بشكل  الخدمة  إلى  والوصول  السلوك  جعل  الحملة(  )مكون  التطعيم،  حملة  المثال، 
)متى؟(،   شهر  كل  من  يوم  أول  في  )ماذا؟(،  الخدمة  تقديم  طرق  )من؟(،  المجموعة  أعضاء 

الالزمة(، نحن بحاجة إلى السماح للمسئولين وأعضاء هيئة   ارد )المو باستخدام الموارد المتاحة  
 الصحة بمعرفة هذا )التواصل(.
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سبيل   -أ )على  المصلحة  أصحاب  إشراك  نستطيع  أعضاءكيف  المستهدفين   المثال،  الفئات 

لة على النجاح، وكيف يمكن والمنفذين ومقدمي األموال( في تحديد مؤشرات النجاح، وتوثيق أد 
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تقييم التغيرات المستمرة في األهداف السلوكية المحددة )على سبيل المثال،   -د  وضح كيف سيتم 

إلى التي تسعى  للحملة  بين   بالنسبة  الخاطئة  الجنسية  الممارسات  التقليل من  أو  الحد  محاولة 
 .لهم(ثم يتم تقييم مدى االمتناع عن ممارسة الجنس بالنسبة    الشباب، ومن

وضح كيف ستقيم التغيرات المستمرة في مؤشرات مستوى السكان المحددة )على سبيل المثال،   -ه
  عامًا، واألمراض  19و   15لمقدرة بين  استخدام مؤشرات مستوى المجتمع لتقييم معدالت الحمل ا

 المنقولة عن طريق االتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة اإليدز(.
والسياسات  -و البرامج  )مثل  الحملة  مكونات  نشر  بين  المحتملة  العالقات  ستدرس  كيف  وضح 

السلوكيات  في  المحتملة  والتحسينات  اإلعالم(  وسائل  في  واالتصاالت  الجديدة،  والممارسات 
 مستوى المجتمع.   على

 النظر في اآلثار األخالقية للحملة، وهناك بعض األسئلة المفيدة في ذلك وتشمل: -ز
 هل ستحقق اهداف المصلحة العامة.  •
 هل تم تنفيذ االستراتيجيات / المكونات بطريقة مسئولة؟  •
)وليس   • الرئيسيون  المستفيدون  هم  الفرعية  والمجموعات  المستهدفة  الفئات  كانت  وكالء هل 

 (؟التغيير
 هل تم تجنب اآلثار الجانبية السلبية المحتملة أو التقليل منها. •
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سبيل   -أ )على  المجموعة  بإنجازات  احتفاالت  تسليطتنظيم  االنتصارات   المثال،  على  الضوء 

 وتركيز االنتباه على السلوكيات والنتائج المرجوة(.  الصغيرة مثل إحداث تغيير في السياسة،
سبيل   -ب )على  التحسين  في  يساهمون  الذين  األفراد  هؤالء  مراسمتكريم  الجوائز   المثال،  توزيع 

 ألبطال المجتمع(.
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 الكامل:. مراجعة مكونات الحملة قبل التنفيذ 9
المجموعات/   -أ من  تمثيلية  عينة  مع  المحددة  المكونات  االستراتيجيات/  ستنفذ  كيف  توضيح 

 المستهدفة.المجموعات الفرعية  
 توضيح كيف ستحصل على معلومات حول فوائد وتكاليف مكونات الحملة بما في ذلك:  -ب
 وضوح الرسالة.  •
 معينة. الرضا عن مكونات   •
 اآلثار الجانبية السلبية. •
 التكاليف في الوقت والمال.  •
سبيل   -ج )على  الحملة  مكونات  لتعديل  المعلومات  ستستخدم  كيف  سيتمحدد  استخدام    المثال، 

 ات من المشاركين حول التغييرات المستنيرة في السلوك والرضا لتعديل المكونات(. المعلوم
 . تنفيذ حملة التسويق االجتماعي: 10

 حدد كل عنصر من العناصر التي سيتم استخدامها في حملة التسويق االجتماعي.  -أ
المعلومات لكل   الحملة، حدد لكل عنصر من عناصر   -ب التأثير/  قنوات ومصادر  تكييف  كيفية 

سبيل   )على  مستهدفة  فرعية  مجموعة  تحفيزمجموعة/  على   المثال،  العامالت  غير  األمهات 
رعاية أطفالهم بشكل أكبر )الهدف/ الموضوع(، بالنسبة للنساء ستجعل الحملة سلوكياتهم أكثر  

مة العامة )عنصر الحملة(، في محطات التلفاز  تعزيًزا )مكون الحملة(، باستخدام إعالنات الخد
التي تضم جمهوًرا عالًيا )قنوات التأثير(، التي تشمل األمريكيين الموثوق بهم من قبل اآلخرين 

 كمتحدثين رسميين )مصادر التأثير(. 
وضع خطة عمل لكل مكون/ عنصر محدد ومجموعة/ مجموعة فرعية مستهدفة )على سبيل   -ج

أسهل،  بشكل  الخدمة  إلى  والوصول  السلوك  جعل  الحملة(  )مكون  التطعيم،  حملة  المثال، 
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 . تقييم آثار حملة التسويق االجتماعي: 11
سبيل   -أ )على  المصلحة  أصحاب  إشراك  نستطيع  أعضاءكيف  المستهدفين   المثال،  الفئات 

لة على النجاح، وكيف يمكن والمنفذين ومقدمي األموال( في تحديد مؤشرات النجاح، وتوثيق أد 
 الحملة. تحسين  

207

 _______________________________________ التسويق االجتماعي____
 

 
 

 المثال، استخدام حدد كيف يستطيع إنشاء نظام تتبع لتقييم وتنفيذ مكونات الحملة )على سبيل   -ب
المقابالت لتوثيق اعتماد سياسات ساعات العمل المرنة في أماكن العمل/ أعمدة االتصاالت في  

 وسائل األعالم(.
االستطالعات والمقابالت لتقييم    المثال، استخدامة )على سبيل  اإلشارة إلى كيفية تقييمك للمعرف  -ج

 ال(.  للحملة، أمما إذا كان األشخاص يعرفون الجهد المبذول إلنجاح الحملة والعناصر المكونة 
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المعلومات لكل   الحملة، حدد لكل عنصر من عناصر   -ب التأثير/  قنوات ومصادر  تكييف  كيفية 

سبيل   )على  مستهدفة  فرعية  مجموعة  تحفيزمجموعة/  على   المثال،  العامالت  غير  األمهات 
رعاية أطفالهم بشكل أكبر )الهدف/ الموضوع(، بالنسبة للنساء ستجعل الحملة سلوكياتهم أكثر  

مة العامة )عنصر الحملة(، في محطات التلفاز  تعزيًزا )مكون الحملة(، باستخدام إعالنات الخد
التي تضم جمهوًرا عالًيا )قنوات التأثير(، التي تشمل األمريكيين الموثوق بهم من قبل اآلخرين 

 كمتحدثين رسميين )مصادر التأثير(. 
وضع خطة عمل لكل مكون/ عنصر محدد ومجموعة/ مجموعة فرعية مستهدفة )على سبيل   -ج

أسهل،  بشكل  الخدمة  إلى  والوصول  السلوك  جعل  الحملة(  )مكون  التطعيم،  حملة  المثال، 
)متى؟(،   شهر  كل  من  يوم  أول  في  )ماذا؟(،  الخدمة  تقديم  طرق  )من؟(،  المجموعة  أعضاء 

الالزمة(، نحن بحاجة إلى السماح للمسئولين وأعضاء هيئة   ارد )المو باستخدام الموارد المتاحة  
 الصحة بمعرفة هذا )التواصل(.

 . تقييم آثار حملة التسويق االجتماعي: 11
سبيل   -أ )على  المصلحة  أصحاب  إشراك  نستطيع  أعضاءكيف  المستهدفين   المثال،  الفئات 

لة على النجاح، وكيف يمكن والمنفذين ومقدمي األموال( في تحديد مؤشرات النجاح، وتوثيق أد 
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 المثال، استخدام حدد كيف يستطيع إنشاء نظام تتبع لتقييم وتنفيذ مكونات الحملة )على سبيل   -ب
المقابالت لتوثيق اعتماد سياسات ساعات العمل المرنة في أماكن العمل/ أعمدة االتصاالت في  

 وسائل األعالم(.
االستطالعات والمقابالت لتقييم    المثال، استخدامة )على سبيل  اإلشارة إلى كيفية تقييمك للمعرف  -ج

 ال(.  للحملة، أمما إذا كان األشخاص يعرفون الجهد المبذول إلنجاح الحملة والعناصر المكونة 
تقييم التغيرات المستمرة في األهداف السلوكية المحددة )على سبيل المثال،   -د  وضح كيف سيتم 

إلى التي تسعى  للحملة  بين   بالنسبة  الخاطئة  الجنسية  الممارسات  التقليل من  أو  الحد  محاولة 
 .لهم(ثم يتم تقييم مدى االمتناع عن ممارسة الجنس بالنسبة    الشباب، ومن

وضح كيف ستقيم التغيرات المستمرة في مؤشرات مستوى السكان المحددة )على سبيل المثال،   -ه
  عامًا، واألمراض  19و   15لمقدرة بين  استخدام مؤشرات مستوى المجتمع لتقييم معدالت الحمل ا

 المنقولة عن طريق االتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة اإليدز(.
والسياسات  -و البرامج  )مثل  الحملة  مكونات  نشر  بين  المحتملة  العالقات  ستدرس  كيف  وضح 

السلوكيات  في  المحتملة  والتحسينات  اإلعالم(  وسائل  في  واالتصاالت  الجديدة،  والممارسات 
 مستوى المجتمع.   على

 النظر في اآلثار األخالقية للحملة، وهناك بعض األسئلة المفيدة في ذلك وتشمل: -ز
 هل ستحقق اهداف المصلحة العامة.  •
 هل تم تنفيذ االستراتيجيات / المكونات بطريقة مسئولة؟  •
)وليس   • الرئيسيون  المستفيدون  هم  الفرعية  والمجموعات  المستهدفة  الفئات  كانت  وكالء هل 

 (؟التغيير
 هل تم تجنب اآلثار الجانبية السلبية المحتملة أو التقليل منها. •
 المخاطر؟ هل تفوق الفوائد  •

 التعديالت: . االحتفال بالنجاحات وإجراء 12
سبيل   -أ )على  المجموعة  بإنجازات  احتفاالت  تسليطتنظيم  االنتصارات   المثال،  على  الضوء 

 وتركيز االنتباه على السلوكيات والنتائج المرجوة(.  الصغيرة مثل إحداث تغيير في السياسة،
سبيل   -ب )على  التحسين  في  يساهمون  الذين  األفراد  هؤالء  مراسمتكريم  الجوائز   المثال،  توزيع 

 ألبطال المجتمع(.
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 الكامل:. مراجعة مكونات الحملة قبل التنفيذ 9
المجموعات/   -أ من  تمثيلية  عينة  مع  المحددة  المكونات  االستراتيجيات/  ستنفذ  كيف  توضيح 

 المستهدفة.المجموعات الفرعية  
 توضيح كيف ستحصل على معلومات حول فوائد وتكاليف مكونات الحملة بما في ذلك:  -ب
 وضوح الرسالة.  •
 معينة. الرضا عن مكونات   •
 اآلثار الجانبية السلبية. •
 التكاليف في الوقت والمال.  •
سبيل   -ج )على  الحملة  مكونات  لتعديل  المعلومات  ستستخدم  كيف  سيتمحدد  استخدام    المثال، 

 ات من المشاركين حول التغييرات المستنيرة في السلوك والرضا لتعديل المكونات(. المعلوم
 . تنفيذ حملة التسويق االجتماعي: 10

 حدد كل عنصر من العناصر التي سيتم استخدامها في حملة التسويق االجتماعي.  -أ
المعلومات لكل   الحملة، حدد لكل عنصر من عناصر   -ب التأثير/  قنوات ومصادر  تكييف  كيفية 

سبيل   )على  مستهدفة  فرعية  مجموعة  تحفيزمجموعة/  على   المثال،  العامالت  غير  األمهات 
رعاية أطفالهم بشكل أكبر )الهدف/ الموضوع(، بالنسبة للنساء ستجعل الحملة سلوكياتهم أكثر  

مة العامة )عنصر الحملة(، في محطات التلفاز  تعزيًزا )مكون الحملة(، باستخدام إعالنات الخد
التي تضم جمهوًرا عالًيا )قنوات التأثير(، التي تشمل األمريكيين الموثوق بهم من قبل اآلخرين 

 كمتحدثين رسميين )مصادر التأثير(. 
وضع خطة عمل لكل مكون/ عنصر محدد ومجموعة/ مجموعة فرعية مستهدفة )على سبيل   -ج

أسهل،  بشكل  الخدمة  إلى  والوصول  السلوك  جعل  الحملة(  )مكون  التطعيم،  حملة  المثال، 
)متى؟(،   شهر  كل  من  يوم  أول  في  )ماذا؟(،  الخدمة  تقديم  طرق  )من؟(،  المجموعة  أعضاء 

الالزمة(، نحن بحاجة إلى السماح للمسئولين وأعضاء هيئة   ارد )المو باستخدام الموارد المتاحة  
 الصحة بمعرفة هذا )التواصل(.

 . تقييم آثار حملة التسويق االجتماعي: 11
سبيل   -أ )على  المصلحة  أصحاب  إشراك  نستطيع  أعضاءكيف  المستهدفين   المثال،  الفئات 

لة على النجاح، وكيف يمكن والمنفذين ومقدمي األموال( في تحديد مؤشرات النجاح، وتوثيق أد 
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القيام بإجراء تعديالت على مكونات الحملة بناًء على معلومات التقييم )على سبيل المثال، إذا  -ج
في السلوك في مجموعات فرعية معينة، قم بتعديل أو قم بتكثيف التعرض لم يكن هناك تغيير  

 لها(.
 . عقد ما يكفي من الجهد إلحداث فرق:13

 الحفاظ على مشاركة األعضاء الرئيسيين في فريق الحملة بما في ذلك:  -أ
 أولئك الذين لديهم عالقات في المجاالت المتعددة وبالمجموعات المستهدفة. •
 المعرفة ذات الصلة والرغبة في مشاركتها )المبتكرون(.الوصول إلى  •
 القدرة على تحفيز اآلخرين )المقنعون(. •
 القيام بتضخيم الرسالة عن طريق: -ب
الخدمة العامة واللوحات   المثال، إعالناتإعالنها بشكل عام ومرئي قدر اإلمكان )على سبيل   •

 اإلعالنية(.
 يذ المستمر من خالل الشركاء المتعاونين(. إعالنها بشكل دائم )على سبيل المثال، التنف •
 الدينية والمقاهي(.  المثال، المجتمعاتالتواصل في السياقات الطبيعية )على سبيل   •
سبيل  -ج )على  المستمر  للتنفيذ  الموارد  استمرار  ضمان  في  للمساعدة  التقييم  معلومات  استخدام 

 التقديمية لمقدمي التمويل حول الفوائد(.   المثال، العروض 
ن التغطية اإلعالمية للموضوع/ الهدف والتنفيذ الناجح للمكونات ذات الصلة )على سبيل ضما -د 

مؤتمرات صحفية وإصدار قصص مميزة كجزء من حملة الدعوة اإلعالمية لتشجيع   المثال، عقد
 الوعي المستمر بالمسألة/ الهدف وزيادة الدعم العام لمحاوالت التصدي له(. 

التي أحدثت فارًقا )على سبيل المثال، إضفاء الطابع المؤسسي   تشجيع اعتماد مكونات الحملة  -ه
من  غيرها  أو  الصحة  لوزارة  األساسية  الميزانية  من  كجزء  للخدمات  المحسن  الوصول  على 

 الوكاالت العامة(.
الدعوة باستمرار إلى التغييرات الجديدة التي تساهم في التحسين )على سبيل المثال، ابحث عن  -و

 اول الخدمة لجعل استخدامها أسهل للناس(. سياسات لتغيير جد 
( دلياًل إلدارة الحمالت  2018وقدم المركز العالمي لدراسات العمل الخيري )

يتم  التي  الرئيسية  اإلجراءات  الدليل  هذا  يتضمن  الخيرية،  المنظمات  في  التسويقية 
بدًءا   المساندة، وذلك اتخاذها، والجهة الرئيسية المنفذة لإلجراء، والجهات المتعاونة أو  

 ك:التالي يبين ذل بتقويمها، والجدولمن التخطيط االستراتيجي للحملة، وانتهاًء 
208

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

_
 __

__
_

عي 
تما

الج
ق ا

وي
تس

 ال
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

 

 
 

م )
 رق

ول
جد

3
ة :

يري
الخ

ت 
ظما

لمن
ي ا

ة ف
ويقي

تس
ت ال

مال
الح

رة 
 إدا

ليل
ح د

وض
( ي

 
حلة

مر
ال

 
سي 

لرئي
ء ا

جرا
اإل

 
لية

صي
التف

ام 
مه

ال
 

فذة 
لمن

ة ا
جه

ال
 

ونة 
تعا

الم
ت 

جها
ال

 

         
يط  

خط
الت

جي 
راتي

ست
اال

 

صة 
مخت

رة 
إدا

ث 
حدا

است
سة. 

ؤس
 الم

في
ق 

سوي
بالت

 
1.

1
ف 

صي
لتو

وا
ي 

ظيم
التن

كل 
لهي

 ا
ر صوُّ

 ت
داد

إع
 . ي. 
ظيف

الو
 

2.
1

ل. 
فعي

والت
اد 

عتم
 لال

دارة
 اإل

لس
مج

ر ل
صو

 الت
رفع

 .
 

3.
1

 .
رة.

إلدا
ل ا

فعي
 وت

فية
وظي

ر ال
واد

 الك
يار

اخت
 

عليا 
رة ال

إلدا
ا

 
دارة

 اإل
لس

مج
-  

طيط
لتخ

ا
-

رد 
موا

ال
رية

لبش
ا

- 
رد. 

موا
ة ال

نمي
ت

 

طة  
الخ

ي 
 ف

ويق
لتس

 ا
اف

تهد
اس

سة. 
ؤس

 للم
جية

راتي
الست

ا
 

1.
2

طة  
الخ

ت 
جاال

لم
يز 

متم
ال

ق 
سوي

الت
فة 

ضا
 إ

.
ية. 

تيج
سترا

اال
 

2.
2

ت 
شرا

ومؤ
ق 

سوي
 الت

اف
أهد

ضع 
. و

اء. 
ألد

ا
 

3.
2

ق. 
سوي

 الت
دارة

 إل
يلية

شغ
 الت

طة
الخ

ضع 
. و

 

عليا 
رة ال

إلدا
ا

 
ط 

خطي
الت

– 
ويق

لتس
ا

-  
ت 

وعا
شر

الم
– 

ية 
تنم

رد.
موا

ال
 

ت 
راءا

إلج
 وا

ات
ملي

الع
يل 

 دل
ضع

و
ية.

ويق
لتس

ت ا
مال

للح
 

1.
3

ية.
معن

ت ال
حدا

والو
ت 

دارا
 اإل

مع
صل 

لتوا
. ا

 
2.

3
ت.

راءا
إلج

ت وا
مليا

 الع
ليل

ع د
وض

 .
 

3.
3

ه.  
عيل

وتف
يل 

الدل
اد 

عتم
. ا

 

ي 
ص

صا
اخت

ت 
اسا

لسي
ا

ت 
راءا

إلج
وا

 

ق. 
سوي

الت
 

ية 
فعل

ال
ت 

اجا
حتي

اال
سة 

درا
فة.

تهد
مس

ت ال
معا

مجت
لل

 
1.

4
مة 

الز
ال

ي 
الرأ

ت 
العا

ستط
وا

ج 
ماذ

الن
ضع 

و
 . سة.

لدرا
ل

 
2.

4
ن. 

هري
 ش

عن
زيد 

ال ت
دة 

ل م
خال

سة 
لدرا

ء ا
جرا

. إ
 

3.
4

ق.
سوي

 الت
دارة

 إل
سة

لدرا
م ا

سلي
. ت

 

 
كز 

مر
ت 

راسا
الد ص( 

مخت
ث 

باح
(

 
ويق

لتس
ا

- 
ت 

وعا
شر

الم
-

ية.
رج

لخا
ب ا

كات
الم

 

ك 
سلو

ن 
ع

سة 
درا

اد 
إعد

رع. 
التب

ت 
اها

اتج
ن و

رعي
متب

ال
 

1.
5

مة 
الز

ال
ي 

الرأ
ت 

العا
ستط

وا
ج 

ماذ
الن

ضع 
و

 . سة.
لدرا

ل
 

 
كز 

مر
ت 

راسا
الد ص( 

مخت
ث 

باح
(

 
ق 

سوي
الت

– 
مل  

الع
ي 

طوع
الت

– 
صال

االت
-  

 الوحدة الرابعة_____________________________________________ 
 

 
 

القيام بإجراء تعديالت على مكونات الحملة بناًء على معلومات التقييم )على سبيل المثال، إذا  -ج
في السلوك في مجموعات فرعية معينة، قم بتعديل أو قم بتكثيف التعرض لم يكن هناك تغيير  

 لها(.
 . عقد ما يكفي من الجهد إلحداث فرق:13

 الحفاظ على مشاركة األعضاء الرئيسيين في فريق الحملة بما في ذلك:  -أ
 أولئك الذين لديهم عالقات في المجاالت المتعددة وبالمجموعات المستهدفة. •
 المعرفة ذات الصلة والرغبة في مشاركتها )المبتكرون(.الوصول إلى  •
 القدرة على تحفيز اآلخرين )المقنعون(. •
 القيام بتضخيم الرسالة عن طريق: -ب
الخدمة العامة واللوحات   المثال، إعالناتإعالنها بشكل عام ومرئي قدر اإلمكان )على سبيل   •

 اإلعالنية(.
 يذ المستمر من خالل الشركاء المتعاونين(. إعالنها بشكل دائم )على سبيل المثال، التنف •
 الدينية والمقاهي(.  المثال، المجتمعاتالتواصل في السياقات الطبيعية )على سبيل   •
سبيل  -ج )على  المستمر  للتنفيذ  الموارد  استمرار  ضمان  في  للمساعدة  التقييم  معلومات  استخدام 

 التقديمية لمقدمي التمويل حول الفوائد(.   المثال، العروض 
ن التغطية اإلعالمية للموضوع/ الهدف والتنفيذ الناجح للمكونات ذات الصلة )على سبيل ضما -د 

مؤتمرات صحفية وإصدار قصص مميزة كجزء من حملة الدعوة اإلعالمية لتشجيع   المثال، عقد
 الوعي المستمر بالمسألة/ الهدف وزيادة الدعم العام لمحاوالت التصدي له(. 

التي أحدثت فارًقا )على سبيل المثال، إضفاء الطابع المؤسسي   تشجيع اعتماد مكونات الحملة  -ه
من  غيرها  أو  الصحة  لوزارة  األساسية  الميزانية  من  كجزء  للخدمات  المحسن  الوصول  على 

 الوكاالت العامة(.
الدعوة باستمرار إلى التغييرات الجديدة التي تساهم في التحسين )على سبيل المثال، ابحث عن  -و

 اول الخدمة لجعل استخدامها أسهل للناس(. سياسات لتغيير جد 
( دلياًل إلدارة الحمالت  2018وقدم المركز العالمي لدراسات العمل الخيري )

يتم  التي  الرئيسية  اإلجراءات  الدليل  هذا  يتضمن  الخيرية،  المنظمات  في  التسويقية 
بدًءا   المساندة، وذلك اتخاذها، والجهة الرئيسية المنفذة لإلجراء، والجهات المتعاونة أو  

 ك:التالي يبين ذل بتقويمها، والجدولمن التخطيط االستراتيجي للحملة، وانتهاًء 
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القيام بإجراء تعديالت على مكونات الحملة بناًء على معلومات التقييم )على سبيل المثال، إذا  -ج
في السلوك في مجموعات فرعية معينة، قم بتعديل أو قم بتكثيف التعرض لم يكن هناك تغيير  

 لها(.
 . عقد ما يكفي من الجهد إلحداث فرق:13

 الحفاظ على مشاركة األعضاء الرئيسيين في فريق الحملة بما في ذلك:  -أ
 أولئك الذين لديهم عالقات في المجاالت المتعددة وبالمجموعات المستهدفة. •
 المعرفة ذات الصلة والرغبة في مشاركتها )المبتكرون(.الوصول إلى  •
 القدرة على تحفيز اآلخرين )المقنعون(. •
 القيام بتضخيم الرسالة عن طريق: -ب
الخدمة العامة واللوحات   المثال، إعالناتإعالنها بشكل عام ومرئي قدر اإلمكان )على سبيل   •

 اإلعالنية(.
 يذ المستمر من خالل الشركاء المتعاونين(. إعالنها بشكل دائم )على سبيل المثال، التنف •
 الدينية والمقاهي(.  المثال، المجتمعاتالتواصل في السياقات الطبيعية )على سبيل   •
سبيل  -ج )على  المستمر  للتنفيذ  الموارد  استمرار  ضمان  في  للمساعدة  التقييم  معلومات  استخدام 

 التقديمية لمقدمي التمويل حول الفوائد(.   المثال، العروض 
ن التغطية اإلعالمية للموضوع/ الهدف والتنفيذ الناجح للمكونات ذات الصلة )على سبيل ضما -د 

مؤتمرات صحفية وإصدار قصص مميزة كجزء من حملة الدعوة اإلعالمية لتشجيع   المثال، عقد
 الوعي المستمر بالمسألة/ الهدف وزيادة الدعم العام لمحاوالت التصدي له(. 

التي أحدثت فارًقا )على سبيل المثال، إضفاء الطابع المؤسسي   تشجيع اعتماد مكونات الحملة  -ه
من  غيرها  أو  الصحة  لوزارة  األساسية  الميزانية  من  كجزء  للخدمات  المحسن  الوصول  على 

 الوكاالت العامة(.
الدعوة باستمرار إلى التغييرات الجديدة التي تساهم في التحسين )على سبيل المثال، ابحث عن  -و

 اول الخدمة لجعل استخدامها أسهل للناس(. سياسات لتغيير جد 
( دلياًل إلدارة الحمالت  2018وقدم المركز العالمي لدراسات العمل الخيري )

يتم  التي  الرئيسية  اإلجراءات  الدليل  هذا  يتضمن  الخيرية،  المنظمات  في  التسويقية 
بدًءا   المساندة، وذلك اتخاذها، والجهة الرئيسية المنفذة لإلجراء، والجهات المتعاونة أو  

 ك:التالي يبين ذل بتقويمها، والجدولمن التخطيط االستراتيجي للحملة، وانتهاًء 
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التي أحدثت فارًقا )على سبيل المثال، إضفاء الطابع المؤسسي   تشجيع اعتماد مكونات الحملة  -ه
من  غيرها  أو  الصحة  لوزارة  األساسية  الميزانية  من  كجزء  للخدمات  المحسن  الوصول  على 

 الوكاالت العامة(.
الدعوة باستمرار إلى التغييرات الجديدة التي تساهم في التحسين )على سبيل المثال، ابحث عن  -و

 اول الخدمة لجعل استخدامها أسهل للناس(. سياسات لتغيير جد 
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القيام بإجراء تعديالت على مكونات الحملة بناًء على معلومات التقييم )على سبيل المثال، إذا  -ج
في السلوك في مجموعات فرعية معينة، قم بتعديل أو قم بتكثيف التعرض لم يكن هناك تغيير  

 لها(.
 . عقد ما يكفي من الجهد إلحداث فرق:13

 الحفاظ على مشاركة األعضاء الرئيسيين في فريق الحملة بما في ذلك:  -أ
 أولئك الذين لديهم عالقات في المجاالت المتعددة وبالمجموعات المستهدفة. •
 المعرفة ذات الصلة والرغبة في مشاركتها )المبتكرون(.الوصول إلى  •
 القدرة على تحفيز اآلخرين )المقنعون(. •
 القيام بتضخيم الرسالة عن طريق: -ب
الخدمة العامة واللوحات   المثال، إعالناتإعالنها بشكل عام ومرئي قدر اإلمكان )على سبيل   •

 اإلعالنية(.
 يذ المستمر من خالل الشركاء المتعاونين(. إعالنها بشكل دائم )على سبيل المثال، التنف •
 الدينية والمقاهي(.  المثال، المجتمعاتالتواصل في السياقات الطبيعية )على سبيل   •
سبيل  -ج )على  المستمر  للتنفيذ  الموارد  استمرار  ضمان  في  للمساعدة  التقييم  معلومات  استخدام 

 التقديمية لمقدمي التمويل حول الفوائد(.   المثال، العروض 
ن التغطية اإلعالمية للموضوع/ الهدف والتنفيذ الناجح للمكونات ذات الصلة )على سبيل ضما -د 

مؤتمرات صحفية وإصدار قصص مميزة كجزء من حملة الدعوة اإلعالمية لتشجيع   المثال، عقد
 الوعي المستمر بالمسألة/ الهدف وزيادة الدعم العام لمحاوالت التصدي له(. 

التي أحدثت فارًقا )على سبيل المثال، إضفاء الطابع المؤسسي   تشجيع اعتماد مكونات الحملة  -ه
من  غيرها  أو  الصحة  لوزارة  األساسية  الميزانية  من  كجزء  للخدمات  المحسن  الوصول  على 

 الوكاالت العامة(.
الدعوة باستمرار إلى التغييرات الجديدة التي تساهم في التحسين )على سبيل المثال، ابحث عن  -و

 اول الخدمة لجعل استخدامها أسهل للناس(. سياسات لتغيير جد 
( دلياًل إلدارة الحمالت  2018وقدم المركز العالمي لدراسات العمل الخيري )

يتم  التي  الرئيسية  اإلجراءات  الدليل  هذا  يتضمن  الخيرية،  المنظمات  في  التسويقية 
بدًءا   المساندة، وذلك اتخاذها، والجهة الرئيسية المنفذة لإلجراء، والجهات المتعاونة أو  

 ك:التالي يبين ذل بتقويمها، والجدولمن التخطيط االستراتيجي للحملة، وانتهاًء 
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القيام بإجراء تعديالت على مكونات الحملة بناًء على معلومات التقييم )على سبيل المثال، إذا  -ج
في السلوك في مجموعات فرعية معينة، قم بتعديل أو قم بتكثيف التعرض لم يكن هناك تغيير  

 لها(.
 . عقد ما يكفي من الجهد إلحداث فرق:13

 الحفاظ على مشاركة األعضاء الرئيسيين في فريق الحملة بما في ذلك:  -أ
 أولئك الذين لديهم عالقات في المجاالت المتعددة وبالمجموعات المستهدفة. •
 المعرفة ذات الصلة والرغبة في مشاركتها )المبتكرون(.الوصول إلى  •
 القدرة على تحفيز اآلخرين )المقنعون(. •
 القيام بتضخيم الرسالة عن طريق: -ب
الخدمة العامة واللوحات   المثال، إعالناتإعالنها بشكل عام ومرئي قدر اإلمكان )على سبيل   •

 اإلعالنية(.
 يذ المستمر من خالل الشركاء المتعاونين(. إعالنها بشكل دائم )على سبيل المثال، التنف •
 الدينية والمقاهي(.  المثال، المجتمعاتالتواصل في السياقات الطبيعية )على سبيل   •
سبيل  -ج )على  المستمر  للتنفيذ  الموارد  استمرار  ضمان  في  للمساعدة  التقييم  معلومات  استخدام 

 التقديمية لمقدمي التمويل حول الفوائد(.   المثال، العروض 
ن التغطية اإلعالمية للموضوع/ الهدف والتنفيذ الناجح للمكونات ذات الصلة )على سبيل ضما -د 

مؤتمرات صحفية وإصدار قصص مميزة كجزء من حملة الدعوة اإلعالمية لتشجيع   المثال، عقد
 الوعي المستمر بالمسألة/ الهدف وزيادة الدعم العام لمحاوالت التصدي له(. 

التي أحدثت فارًقا )على سبيل المثال، إضفاء الطابع المؤسسي   تشجيع اعتماد مكونات الحملة  -ه
من  غيرها  أو  الصحة  لوزارة  األساسية  الميزانية  من  كجزء  للخدمات  المحسن  الوصول  على 

 الوكاالت العامة(.
الدعوة باستمرار إلى التغييرات الجديدة التي تساهم في التحسين )على سبيل المثال، ابحث عن  -و

 اول الخدمة لجعل استخدامها أسهل للناس(. سياسات لتغيير جد 
( دلياًل إلدارة الحمالت  2018وقدم المركز العالمي لدراسات العمل الخيري )

يتم  التي  الرئيسية  اإلجراءات  الدليل  هذا  يتضمن  الخيرية،  المنظمات  في  التسويقية 
بدًءا   المساندة، وذلك اتخاذها، والجهة الرئيسية المنفذة لإلجراء، والجهات المتعاونة أو  
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2.5
. إجراء الدراسة خالل مدة ال تزيد عن شهرين. 

 
3.5

. تسليم الدراسة إلدارة التسويق.
 

نظم المعلومات. 
 

العاملين  
مهارات 

تطوير 
بالتسويق في المؤسسة. 

 
1.6

ص في التسويق. 
ص

. إعداد برنامج تدريبي متخ
 

2.6
. اختيار المشاركين وتنفيذ البرنامج التدريبي.

 
3.6

. قياس العائد ورفع تقرير بالتقويم الشامل 
للبرنامج. 

 

إدارة الموارد البشرية
 

التسويق 
– 

التخطيط. 
 

صل الداخلي بين 
وضع آلية للتوا

صة.
اإلدارات المخت

 
1.7

صل بين اإلدارات.
ُّر بآلية تحكم التوا صو

. إعداد ت
 

2.7
. استطالع رأي اإلدارات في اآللية ومراجعتها. 

 
3.7

. اعتماد اآللية من المدير العام وتفعيلها. 
 

مكتب 
التخطيط 

 
التسويق 

– 
الموارد 

البشرية.
 

ومكافآت  
حوافز 

الئحة 
وضع 

للمتميزين في التسويق. 
 

1.8
ُّر بالالئحة.  صو

. إعداد ت
 

2.8
. استطالع رأي اإلدارات المعنية ومراجعتها. 

 
3.8

. اعتماد اآللية من المدير العام وتطبيقها. 
 

الموارد البشرية 
 

التسويق 
– 

تنمية الموارد 
– 

العمل التطوعي.
 

        

تشكيل فريق عمل داخلي لكل  
حملة. 

 
1.1

ضاء الفريق. 
. اختيار أع

 
2.1

صدار القرار اإلداري بتشكيل الفريق ومهامه. 
. إ

 
إدارة التسويق

 
 

مواكبة الحملة للخطة التشغيلية 
السنوية للمؤسسة. 

 
1.2

. مراجعة الخطة التشغيلية إلدارة 
التسويق. 

 
2.2

. تحديد المشاريع واألنشطة المناسبة.
 

عمل 
رئيس فريق 

الحملة
 

التسويق. 
 

السابقة 
الحمالت 

دراسة 
والتجارب الشبيهة.

 
1.3

الشبيهة.. االطالع على الحمالت السابقة في المؤسسات 
 

2.3
. وضع ورقة بالطرق المناسبة لالستفادة.

 

فريق عمل الحملة 
 

الدراسات.
 

المؤسسي  
الحوار 

تعزيز 
1.4

ورش العمل 
من 

ُّر لمجموعة  صو
وضع ت

 .
فريق عمل الحملة 

 
التسويق 

– 
جميع إدارات 
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1.12
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– 
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وإدارتها العليا.
 

2.4
ضو. . تحديد المجاالت المناسبة لالستفادة من كل 

ع
 

3.4
. وضع خطة الستثمار القيادات وتطبيقها. 

 

نظم المعلومات 
– 

اإلدارة  
العليا.

 

مشاركة المؤثرين على شبكات  
صل االجتماعي.

التوا
 

1.5
َّلة بالمؤثرين اجتماعًيا. . إنشاء قاعدة بيانات مفص

 
2.5

صيات المناسبة لطبيعة الحملة. 
. تحديد الشخ

 
3.5

صيات المؤثرة.
. وضع خطة الستثمار الشخ

 
4.5

. تقويم العائد من االستثمار 
وتحديد مدى التأثير.

 

فريق عمل الحملة 
 

التسويق 
– 

اإللكترونيالموقع 
- 

اإلعالم 
– 

نظم المعلومات. 
 

تنويع الوسائل المستخدمة في  
التسويق. 

 
1.6

. تحديد نوافذ التسويق األكثر مناسبة للحملة.
 

2.6
ُّع في نوافذ التسويق.  . وضع خطة للتوس

 
فريق عمل الحملة 

 
التسويق

–
اإللكترونيالموقع  

- 
اإلعالم

-  
تنمية الموارد

- 
العمل التطوعي. وقف  

 
تطوير دور التسويق اإللكتروني. 

 
1.7

. دراسة التجارب السابقة في المؤسسات الشبيهة.
 

2.7
ُّر لتطوير التسويق اإللكتروني.  صو

. إعداد ت
 

3.7
. وضع خطة للتسويق اإللكتروني بالمؤسسة. 

 

إدارة التسويق 
 

فريق عمل 
الحملة 

الموقع اإللكتروني  -
-  

اإلعالم. 
 

على  
صول 

عملية الح
تيسير 

الموافقات. 
 

1.8
صول على الموافقات. 

. وضع اآللية المناسبة للح
 

2.8
. اعتماد اآللية وتنفيذها. 

 
3.8

. رفع تقرير باألداء وتطوير اآللية عند الحاجة.
 

إدارة الموارد البشرية 
 

التسويق
- 

فريق عمل 
الحملة

- 
اإلدارة العليا.

 

االهتمام بعملية الرصد والتغذية 
الراجعة.

 
1.9

ص بعملية الرصد.
. تكوين فريق مخت

 
2.9

. رفع تقارير دورية بالتغذية الراجعة خالل الحملة.
 

فريق الرصد 
 

فريق عمل الحملة 
-  

التسويق
- 

اإلعالم.
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والمتطوعين. 
 

2.16
صل. 

ضح من وسائل التوا
. وضع مستهدف وا

 
3.16

. متابعة تنفيذ المستهدف والعائد منه.
 

المعلومات
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فروع تنمية 
الموارد

- 
العمل التطوعي. 

 
كبار  

مع 
صل 
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المتبرعين والواقفين. 
 

1.17
. إنشاء قاعدة بيانات لكبار المتبرعين والواقفين. 

 
2.17

صل. 
ضح من وسائل التوا

. وضع مستهدف وا
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. إعداد خطة ألنشطة وفعاليات 
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الموارد
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تقويم الحملة

 

تنفيذ ورشة عمل للتقييم الشامل.
 

1.1
. إعداد استطالع رأي حول الحملة.

 
2.1

. نشر استطالع الرأي عبر 
القنوات المناسبة.

 
3.1

. إعداد دراسة بنتائج االستطالع والتوصيات.
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1.2
. إعداد ورقة بأهداف الورشة وبرنامجها. 

 
2.2

. تحديد الموعد ودعوة األفراد والجهات المشاركة.
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. إعداد استطالع رأي حول الحملة.

 
2.3
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

 تحت شعار: )ما أجمل الحياة من غير مخدرات(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة والتليفزيون.
ت على البعد األسري من أب وأم وأبناء، وقد كان شعارها: )يابا أمانة ديسمبر(، فقد ركز   -أما حملة )أكتوبر 

 خلك ويانا(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة، والتلفزيون، والملصقات الخارجية.
تدور مواضيعها عن األسرة، واألصدقاء، واتخذت هذه  إدماجها لحمالت موازية  الحملة هو  وما يميز هذه 

 عدة شعارات ومن ذلك مثاًل: )أمور قد تبدأ صغيرة(.الحمالت الموازية 
وتطرح هذه الحملة الموازية دور األسرة وأهمية الترابط األسري الذي يحصن الشباب من االنحرافات، ففي 

 هذا السياق جاء شعار: )الحق عليه( الستصراخ أولياء األمور لتحمل مسئولياتهم تجاه تربية أبنائهم.
الثالثة فقد ركزت من خالل الشعار التالي:)الصاحب ساحب( على أهمية الصديق، ألن  أما الحملة الموازية  

أن   على  دلت  األولى 81.2اإلحصائيات  بالدرجة  يعود  الكويت  في  المخدرات  تعاطي  أسباب  من   %
 للصحبة.

العالم بدءوا اإلد80مايو(، فقد ركزت على فئة المراهقين باعتبار أن  -أما حملة )أبريل مان  % من مدمني 
 في سن المراهقة. 

وجاء شعار هذه الحملة على شكل صرخة، أو نداء للوالدين: )تكفون افهموني( ليعبر عن أهمية فهم نفسية 
 المراهق واالهتمام بمشاكله المختلفة. 

ولقد ركزت إحدى الحمالت على البعد االجتماعي لظاهرة المخدرات، من خالل توعية األسرة بأخطار هذه 
تم ولقد  دراما   اآلفة،  تضمنتها  تربوية  نصائح  خالل  من  والوالدين،  المراهق  بين  التواصل  مشكلة  تناول 

 والتلفزيون. ثانية، ولقد تم بث الرسالة عبر: اإلذاعة  30تلفزيونية قصيرة مدتها 
المشروع:  إن مشروع غراس التوعوي مشروع ناجح إذ استطاع أن يجمع وينسق جهود جمعيات النفع    تقييم 

ر  مثل  واالتحاد  العام  االجتماعيين  إضافةابطة  لمكافحة   النسائي،  الكويتية  الجمعية  األم  اللجنة  جهود  إلى 
المخدرات، فمشروع غراس تمكن من طرح ظاهرة اجتماعية حساسة بأسلوب سهل وبسيط، خاصة من حيث 

 المحلية. اختيار شعارات الحملة والتي تتناسب وطبيعة الجمهور المستهدف، وألنها مستوحاة من البيئة 
بهدف    الرئيسية  للحملة  موازية  وفعاليات  نشاطات،  يدمج  أن  استطاع  قد  بأن مشروع غراس  نالحظ  وكما 

المدني  الرسمية، واألسرة، والمجتمع  المؤسسات  لدى  المخدرات، خاصة  تجاه ظاهرة  الجماعي  الوعي  نشر 
متنوعة من  واتصالية  إعالمية  وتفعيل وسائل  توظيف  بقدرته على  تميز  وإنترنت، ،كما  وتلفزيون،  إذاعة،   :

 وصحافة مكتوبة، وملصقات؛ مما سهل من وصول الرسالة للجمهور المستهدف. 
 .180، ص2006المصدر: زعموم، 

 
 
 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 نموذج تطبيقي لحملة تسويق اجتماعي 
 مشروع غراس : 

وغير رسمية       منظمات رسمية،  تحالف  نتاج  هو  الكويت-مشروع غراس  دولة  محاربة   -في  أجل  من 
 القيم المرتبطة بمحاربة إدمان الشباب للمخدرات. المخدرات، ويهدف المشروع االجتماعي لتعزيز

ويلقى هذا المشروع تشجيًعا من طرف السلطات الرسمية، ومن طرف المجتمع المدني، ويمكننا القول: بأن  
هذا المشروع يلقى نجاًحا نسبًيا نظًرا للخبرة التي اكتسبها منذ سنوات، باإلضافة العتماده على خطة عمل 

 مدروسة. 
تمثل ظاهرة اإلدمان على المخدرات إحدى أهم اآلفات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة،   إشكالية غراس:

وتجد دولة الكويت انتشاًرا لهذه الظاهرة بين بعض الفئات االجتماعية، خاصة لدى الشباب بصورة عامة،  
 والمراهقين بصورة خاصة. 

سنة، من هنا   17سنة إلى سن    35بالكويت من سن    فالدراسات تشير إلى ارتفاع معدل تعاطي المخدرات
 جاءت الحاجة لتقديم حمالت تسويقية، من أجل توعية هذه الفئات باألضرار المختلفة للمخدرات.

يهدف غراس لدعم التواصل بينه وبين الجمهور المستهدف من خالل التسويق لقيم إيجابية   أهداف غراس:
المسئولية والتضامن االجتماعي لدى  قيم  لدعم وتعزيز  والمتمثلة في محاربة المخدرات، كما يهدف غراس 

 الجمهور المستهدف. 
لغراس: بها فري  التخطيط  قام  اعتمدت حمالت غراس على دراسات علمية  الباحثين عن طبيعة لقد  ق من 

 الظاهرة ونسبة انتشارها، كما تم دراسة خصوصيات العالقات األسرية في المجتمع الكويتي.
االجتماعي: لمشروع غراس، وهذا    المنتج  الجوهرية  الفكرة  المخدرات  اإلدمان على  فكرة محاربة  مثلت  لقد 

 مخدرات.نظًرا لآلثار السلبية والمتنوعة التي يحدثها اإلدمان على ال
المستهدف لم يمنعه من  الجمهور  الشباب، لكن هذا  لقد ركز غراس حمالته بشكل رئيسي على شريحة   :

أكتوبر من  الثاني  الجزء  كحملة  الوالدين:  فئة  خلك -استهداف  أمانة  يابا   ( شعار:  اتخذت  التي  ديسمبر، 
فبراير حملة  وكذلك  وهذ  -ويانا(،  )متفاهمين(،  شعار:  تحت  كانت  التي  الطرق  مارس،  تناولت  الحملة  ه 

العملية لحل المشكالت العالقة بين المراهق وأولياء األمور، وتمثلت هذه العملية في تقديم نصائح وإرشادات 
 ثانية. 30تربوية عبر دراما تلفزيونية مدتها 

االتصال:  التركيز    قنوات  تم  غراس -لقد  حمالت  والبصرية:   -ضمن  السمعية  الوسائل  استخدام  على 
عة، والتلفزيون لتأمين وصول الرسالة لعدد كبير من الجمهور المستهدف، كما تضمن غراس أنشطة  كاإلذا 

 اجتماعية، وإعالنات خارجية، وتقديم هدايا. 
غراس: )يناير  شعارات  لحملة  اختير  اإلذاعة -لقد  عبر:  الرسالة  بث  وتم  وياكم(،  بعد  شعار:)وأنا  أبريل(، 

 لصحافة المكتوبة، وشبكة الكوميديا.والتلفزيون، والملصقات الخارجية، وا
)مارس فترة  من  الحفاظ    -أما  وأهمية  الحياة  بقيمة  باإلشادة  الحملة  رسالة  جاءت  فقد  وهذامايو(،   عليها، 
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 تحت شعار: )ما أجمل الحياة من غير مخدرات(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة والتليفزيون.
ت على البعد األسري من أب وأم وأبناء، وقد كان شعارها: )يابا أمانة ديسمبر(، فقد ركز   -أما حملة )أكتوبر 

 خلك ويانا(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة، والتلفزيون، والملصقات الخارجية.
تدور مواضيعها عن األسرة، واألصدقاء، واتخذت هذه  إدماجها لحمالت موازية  الحملة هو  وما يميز هذه 

 عدة شعارات ومن ذلك مثاًل: )أمور قد تبدأ صغيرة(.الحمالت الموازية 
وتطرح هذه الحملة الموازية دور األسرة وأهمية الترابط األسري الذي يحصن الشباب من االنحرافات، ففي 

 هذا السياق جاء شعار: )الحق عليه( الستصراخ أولياء األمور لتحمل مسئولياتهم تجاه تربية أبنائهم.
الثالثة فقد ركزت من خالل الشعار التالي:)الصاحب ساحب( على أهمية الصديق، ألن  أما الحملة الموازية  

أن   على  دلت  األولى 81.2اإلحصائيات  بالدرجة  يعود  الكويت  في  المخدرات  تعاطي  أسباب  من   %
 للصحبة.

العالم بدءوا اإلد80مايو(، فقد ركزت على فئة المراهقين باعتبار أن  -أما حملة )أبريل مان  % من مدمني 
 في سن المراهقة. 

وجاء شعار هذه الحملة على شكل صرخة، أو نداء للوالدين: )تكفون افهموني( ليعبر عن أهمية فهم نفسية 
 المراهق واالهتمام بمشاكله المختلفة. 

ولقد ركزت إحدى الحمالت على البعد االجتماعي لظاهرة المخدرات، من خالل توعية األسرة بأخطار هذه 
تم ولقد  دراما   اآلفة،  تضمنتها  تربوية  نصائح  خالل  من  والوالدين،  المراهق  بين  التواصل  مشكلة  تناول 

 والتلفزيون. ثانية، ولقد تم بث الرسالة عبر: اإلذاعة  30تلفزيونية قصيرة مدتها 
المشروع:  إن مشروع غراس التوعوي مشروع ناجح إذ استطاع أن يجمع وينسق جهود جمعيات النفع    تقييم 

ر  مثل  واالتحاد  العام  االجتماعيين  إضافةابطة  لمكافحة   النسائي،  الكويتية  الجمعية  األم  اللجنة  جهود  إلى 
المخدرات، فمشروع غراس تمكن من طرح ظاهرة اجتماعية حساسة بأسلوب سهل وبسيط، خاصة من حيث 

 المحلية. اختيار شعارات الحملة والتي تتناسب وطبيعة الجمهور المستهدف، وألنها مستوحاة من البيئة 
بهدف    الرئيسية  للحملة  موازية  وفعاليات  نشاطات،  يدمج  أن  استطاع  قد  بأن مشروع غراس  نالحظ  وكما 

المدني  الرسمية، واألسرة، والمجتمع  المؤسسات  لدى  المخدرات، خاصة  تجاه ظاهرة  الجماعي  الوعي  نشر 
متنوعة من  واتصالية  إعالمية  وتفعيل وسائل  توظيف  بقدرته على  تميز  وإنترنت، ،كما  وتلفزيون،  إذاعة،   :

 وصحافة مكتوبة، وملصقات؛ مما سهل من وصول الرسالة للجمهور المستهدف. 
 .180، ص2006المصدر: زعموم، 

 
 
 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 نموذج تطبيقي لحملة تسويق اجتماعي 
 مشروع غراس : 

وغير رسمية       منظمات رسمية،  تحالف  نتاج  هو  الكويت-مشروع غراس  دولة  محاربة   -في  أجل  من 
 القيم المرتبطة بمحاربة إدمان الشباب للمخدرات. المخدرات، ويهدف المشروع االجتماعي لتعزيز

ويلقى هذا المشروع تشجيًعا من طرف السلطات الرسمية، ومن طرف المجتمع المدني، ويمكننا القول: بأن  
هذا المشروع يلقى نجاًحا نسبًيا نظًرا للخبرة التي اكتسبها منذ سنوات، باإلضافة العتماده على خطة عمل 

 مدروسة. 
تمثل ظاهرة اإلدمان على المخدرات إحدى أهم اآلفات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة،   إشكالية غراس:

وتجد دولة الكويت انتشاًرا لهذه الظاهرة بين بعض الفئات االجتماعية، خاصة لدى الشباب بصورة عامة،  
 والمراهقين بصورة خاصة. 

سنة، من هنا   17سنة إلى سن    35بالكويت من سن    فالدراسات تشير إلى ارتفاع معدل تعاطي المخدرات
 جاءت الحاجة لتقديم حمالت تسويقية، من أجل توعية هذه الفئات باألضرار المختلفة للمخدرات.

يهدف غراس لدعم التواصل بينه وبين الجمهور المستهدف من خالل التسويق لقيم إيجابية   أهداف غراس:
المسئولية والتضامن االجتماعي لدى  قيم  لدعم وتعزيز  والمتمثلة في محاربة المخدرات، كما يهدف غراس 

 الجمهور المستهدف. 
لغراس: بها فري  التخطيط  قام  اعتمدت حمالت غراس على دراسات علمية  الباحثين عن طبيعة لقد  ق من 

 الظاهرة ونسبة انتشارها، كما تم دراسة خصوصيات العالقات األسرية في المجتمع الكويتي.
االجتماعي: لمشروع غراس، وهذا    المنتج  الجوهرية  الفكرة  المخدرات  اإلدمان على  فكرة محاربة  مثلت  لقد 

 مخدرات.نظًرا لآلثار السلبية والمتنوعة التي يحدثها اإلدمان على ال
المستهدف لم يمنعه من  الجمهور  الشباب، لكن هذا  لقد ركز غراس حمالته بشكل رئيسي على شريحة   :

أكتوبر من  الثاني  الجزء  كحملة  الوالدين:  فئة  خلك -استهداف  أمانة  يابا   ( شعار:  اتخذت  التي  ديسمبر، 
فبراير حملة  وكذلك  وهذ  -ويانا(،  )متفاهمين(،  شعار:  تحت  كانت  التي  الطرق  مارس،  تناولت  الحملة  ه 

العملية لحل المشكالت العالقة بين المراهق وأولياء األمور، وتمثلت هذه العملية في تقديم نصائح وإرشادات 
 ثانية. 30تربوية عبر دراما تلفزيونية مدتها 

االتصال:  التركيز    قنوات  تم  غراس -لقد  حمالت  والبصرية:   -ضمن  السمعية  الوسائل  استخدام  على 
عة، والتلفزيون لتأمين وصول الرسالة لعدد كبير من الجمهور المستهدف، كما تضمن غراس أنشطة  كاإلذا 

 اجتماعية، وإعالنات خارجية، وتقديم هدايا. 
غراس: )يناير  شعارات  لحملة  اختير  اإلذاعة -لقد  عبر:  الرسالة  بث  وتم  وياكم(،  بعد  شعار:)وأنا  أبريل(، 

 لصحافة المكتوبة، وشبكة الكوميديا.والتلفزيون، والملصقات الخارجية، وا
)مارس فترة  من  الحفاظ    -أما  وأهمية  الحياة  بقيمة  باإلشادة  الحملة  رسالة  جاءت  فقد  وهذامايو(،   عليها، 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

 تحت شعار: )ما أجمل الحياة من غير مخدرات(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة والتليفزيون.
ت على البعد األسري من أب وأم وأبناء، وقد كان شعارها: )يابا أمانة ديسمبر(، فقد ركز   -أما حملة )أكتوبر 

 خلك ويانا(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة، والتلفزيون، والملصقات الخارجية.
تدور مواضيعها عن األسرة، واألصدقاء، واتخذت هذه  إدماجها لحمالت موازية  الحملة هو  وما يميز هذه 

 عدة شعارات ومن ذلك مثاًل: )أمور قد تبدأ صغيرة(.الحمالت الموازية 
وتطرح هذه الحملة الموازية دور األسرة وأهمية الترابط األسري الذي يحصن الشباب من االنحرافات، ففي 

 هذا السياق جاء شعار: )الحق عليه( الستصراخ أولياء األمور لتحمل مسئولياتهم تجاه تربية أبنائهم.
الثالثة فقد ركزت من خالل الشعار التالي:)الصاحب ساحب( على أهمية الصديق، ألن  أما الحملة الموازية  

أن   على  دلت  األولى 81.2اإلحصائيات  بالدرجة  يعود  الكويت  في  المخدرات  تعاطي  أسباب  من   %
 للصحبة.

العالم بدءوا اإلد80مايو(، فقد ركزت على فئة المراهقين باعتبار أن  -أما حملة )أبريل مان  % من مدمني 
 في سن المراهقة. 

وجاء شعار هذه الحملة على شكل صرخة، أو نداء للوالدين: )تكفون افهموني( ليعبر عن أهمية فهم نفسية 
 المراهق واالهتمام بمشاكله المختلفة. 

ولقد ركزت إحدى الحمالت على البعد االجتماعي لظاهرة المخدرات، من خالل توعية األسرة بأخطار هذه 
تم ولقد  دراما   اآلفة،  تضمنتها  تربوية  نصائح  خالل  من  والوالدين،  المراهق  بين  التواصل  مشكلة  تناول 

 والتلفزيون. ثانية، ولقد تم بث الرسالة عبر: اإلذاعة  30تلفزيونية قصيرة مدتها 
المشروع:  إن مشروع غراس التوعوي مشروع ناجح إذ استطاع أن يجمع وينسق جهود جمعيات النفع    تقييم 

ر  مثل  واالتحاد  العام  االجتماعيين  إضافةابطة  لمكافحة   النسائي،  الكويتية  الجمعية  األم  اللجنة  جهود  إلى 
المخدرات، فمشروع غراس تمكن من طرح ظاهرة اجتماعية حساسة بأسلوب سهل وبسيط، خاصة من حيث 

 المحلية. اختيار شعارات الحملة والتي تتناسب وطبيعة الجمهور المستهدف، وألنها مستوحاة من البيئة 
بهدف    الرئيسية  للحملة  موازية  وفعاليات  نشاطات،  يدمج  أن  استطاع  قد  بأن مشروع غراس  نالحظ  وكما 

المدني  الرسمية، واألسرة، والمجتمع  المؤسسات  لدى  المخدرات، خاصة  تجاه ظاهرة  الجماعي  الوعي  نشر 
متنوعة من  واتصالية  إعالمية  وتفعيل وسائل  توظيف  بقدرته على  تميز  وإنترنت، ،كما  وتلفزيون،  إذاعة،   :

 وصحافة مكتوبة، وملصقات؛ مما سهل من وصول الرسالة للجمهور المستهدف. 
 .180، ص2006المصدر: زعموم، 

 
 
 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 نموذج تطبيقي لحملة تسويق اجتماعي 
 مشروع غراس : 

وغير رسمية       منظمات رسمية،  تحالف  نتاج  هو  الكويت-مشروع غراس  دولة  محاربة   -في  أجل  من 
 القيم المرتبطة بمحاربة إدمان الشباب للمخدرات. المخدرات، ويهدف المشروع االجتماعي لتعزيز

ويلقى هذا المشروع تشجيًعا من طرف السلطات الرسمية، ومن طرف المجتمع المدني، ويمكننا القول: بأن  
هذا المشروع يلقى نجاًحا نسبًيا نظًرا للخبرة التي اكتسبها منذ سنوات، باإلضافة العتماده على خطة عمل 

 مدروسة. 
تمثل ظاهرة اإلدمان على المخدرات إحدى أهم اآلفات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة،   إشكالية غراس:

وتجد دولة الكويت انتشاًرا لهذه الظاهرة بين بعض الفئات االجتماعية، خاصة لدى الشباب بصورة عامة،  
 والمراهقين بصورة خاصة. 

سنة، من هنا   17سنة إلى سن    35بالكويت من سن    فالدراسات تشير إلى ارتفاع معدل تعاطي المخدرات
 جاءت الحاجة لتقديم حمالت تسويقية، من أجل توعية هذه الفئات باألضرار المختلفة للمخدرات.

يهدف غراس لدعم التواصل بينه وبين الجمهور المستهدف من خالل التسويق لقيم إيجابية   أهداف غراس:
المسئولية والتضامن االجتماعي لدى  قيم  لدعم وتعزيز  والمتمثلة في محاربة المخدرات، كما يهدف غراس 

 الجمهور المستهدف. 
لغراس: بها فري  التخطيط  قام  اعتمدت حمالت غراس على دراسات علمية  الباحثين عن طبيعة لقد  ق من 

 الظاهرة ونسبة انتشارها، كما تم دراسة خصوصيات العالقات األسرية في المجتمع الكويتي.
االجتماعي: لمشروع غراس، وهذا    المنتج  الجوهرية  الفكرة  المخدرات  اإلدمان على  فكرة محاربة  مثلت  لقد 

 مخدرات.نظًرا لآلثار السلبية والمتنوعة التي يحدثها اإلدمان على ال
المستهدف لم يمنعه من  الجمهور  الشباب، لكن هذا  لقد ركز غراس حمالته بشكل رئيسي على شريحة   :

أكتوبر من  الثاني  الجزء  كحملة  الوالدين:  فئة  خلك -استهداف  أمانة  يابا   ( شعار:  اتخذت  التي  ديسمبر، 
فبراير حملة  وكذلك  وهذ  -ويانا(،  )متفاهمين(،  شعار:  تحت  كانت  التي  الطرق  مارس،  تناولت  الحملة  ه 

العملية لحل المشكالت العالقة بين المراهق وأولياء األمور، وتمثلت هذه العملية في تقديم نصائح وإرشادات 
 ثانية. 30تربوية عبر دراما تلفزيونية مدتها 

االتصال:  التركيز    قنوات  تم  غراس -لقد  حمالت  والبصرية:   -ضمن  السمعية  الوسائل  استخدام  على 
عة، والتلفزيون لتأمين وصول الرسالة لعدد كبير من الجمهور المستهدف، كما تضمن غراس أنشطة  كاإلذا 

 اجتماعية، وإعالنات خارجية، وتقديم هدايا. 
غراس: )يناير  شعارات  لحملة  اختير  اإلذاعة -لقد  عبر:  الرسالة  بث  وتم  وياكم(،  بعد  شعار:)وأنا  أبريل(، 

 لصحافة المكتوبة، وشبكة الكوميديا.والتلفزيون، والملصقات الخارجية، وا
)مارس فترة  من  الحفاظ    -أما  وأهمية  الحياة  بقيمة  باإلشادة  الحملة  رسالة  جاءت  فقد  وهذامايو(،   عليها، 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

 تحت شعار: )ما أجمل الحياة من غير مخدرات(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة والتليفزيون.
ت على البعد األسري من أب وأم وأبناء، وقد كان شعارها: )يابا أمانة ديسمبر(، فقد ركز   -أما حملة )أكتوبر 

 خلك ويانا(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة، والتلفزيون، والملصقات الخارجية.
تدور مواضيعها عن األسرة، واألصدقاء، واتخذت هذه  إدماجها لحمالت موازية  الحملة هو  وما يميز هذه 

 عدة شعارات ومن ذلك مثاًل: )أمور قد تبدأ صغيرة(.الحمالت الموازية 
وتطرح هذه الحملة الموازية دور األسرة وأهمية الترابط األسري الذي يحصن الشباب من االنحرافات، ففي 

 هذا السياق جاء شعار: )الحق عليه( الستصراخ أولياء األمور لتحمل مسئولياتهم تجاه تربية أبنائهم.
الثالثة فقد ركزت من خالل الشعار التالي:)الصاحب ساحب( على أهمية الصديق، ألن  أما الحملة الموازية  

أن   على  دلت  األولى 81.2اإلحصائيات  بالدرجة  يعود  الكويت  في  المخدرات  تعاطي  أسباب  من   %
 للصحبة.

العالم بدءوا اإلد80مايو(، فقد ركزت على فئة المراهقين باعتبار أن  -أما حملة )أبريل مان  % من مدمني 
 في سن المراهقة. 

وجاء شعار هذه الحملة على شكل صرخة، أو نداء للوالدين: )تكفون افهموني( ليعبر عن أهمية فهم نفسية 
 المراهق واالهتمام بمشاكله المختلفة. 

ولقد ركزت إحدى الحمالت على البعد االجتماعي لظاهرة المخدرات، من خالل توعية األسرة بأخطار هذه 
تم ولقد  دراما   اآلفة،  تضمنتها  تربوية  نصائح  خالل  من  والوالدين،  المراهق  بين  التواصل  مشكلة  تناول 

 والتلفزيون. ثانية، ولقد تم بث الرسالة عبر: اإلذاعة  30تلفزيونية قصيرة مدتها 
المشروع:  إن مشروع غراس التوعوي مشروع ناجح إذ استطاع أن يجمع وينسق جهود جمعيات النفع    تقييم 

ر  مثل  واالتحاد  العام  االجتماعيين  إضافةابطة  لمكافحة   النسائي،  الكويتية  الجمعية  األم  اللجنة  جهود  إلى 
المخدرات، فمشروع غراس تمكن من طرح ظاهرة اجتماعية حساسة بأسلوب سهل وبسيط، خاصة من حيث 

 المحلية. اختيار شعارات الحملة والتي تتناسب وطبيعة الجمهور المستهدف، وألنها مستوحاة من البيئة 
بهدف    الرئيسية  للحملة  موازية  وفعاليات  نشاطات،  يدمج  أن  استطاع  قد  بأن مشروع غراس  نالحظ  وكما 

المدني  الرسمية، واألسرة، والمجتمع  المؤسسات  لدى  المخدرات، خاصة  تجاه ظاهرة  الجماعي  الوعي  نشر 
متنوعة من  واتصالية  إعالمية  وتفعيل وسائل  توظيف  بقدرته على  تميز  وإنترنت، ،كما  وتلفزيون،  إذاعة،   :

 وصحافة مكتوبة، وملصقات؛ مما سهل من وصول الرسالة للجمهور المستهدف. 
 .180، ص2006المصدر: زعموم، 

 
 
 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 نموذج تطبيقي لحملة تسويق اجتماعي 
 مشروع غراس : 

وغير رسمية       منظمات رسمية،  تحالف  نتاج  هو  الكويت-مشروع غراس  دولة  محاربة   -في  أجل  من 
 القيم المرتبطة بمحاربة إدمان الشباب للمخدرات. المخدرات، ويهدف المشروع االجتماعي لتعزيز

ويلقى هذا المشروع تشجيًعا من طرف السلطات الرسمية، ومن طرف المجتمع المدني، ويمكننا القول: بأن  
هذا المشروع يلقى نجاًحا نسبًيا نظًرا للخبرة التي اكتسبها منذ سنوات، باإلضافة العتماده على خطة عمل 

 مدروسة. 
تمثل ظاهرة اإلدمان على المخدرات إحدى أهم اآلفات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة،   إشكالية غراس:

وتجد دولة الكويت انتشاًرا لهذه الظاهرة بين بعض الفئات االجتماعية، خاصة لدى الشباب بصورة عامة،  
 والمراهقين بصورة خاصة. 

سنة، من هنا   17سنة إلى سن    35بالكويت من سن    فالدراسات تشير إلى ارتفاع معدل تعاطي المخدرات
 جاءت الحاجة لتقديم حمالت تسويقية، من أجل توعية هذه الفئات باألضرار المختلفة للمخدرات.

يهدف غراس لدعم التواصل بينه وبين الجمهور المستهدف من خالل التسويق لقيم إيجابية   أهداف غراس:
المسئولية والتضامن االجتماعي لدى  قيم  لدعم وتعزيز  والمتمثلة في محاربة المخدرات، كما يهدف غراس 

 الجمهور المستهدف. 
لغراس: بها فري  التخطيط  قام  اعتمدت حمالت غراس على دراسات علمية  الباحثين عن طبيعة لقد  ق من 

 الظاهرة ونسبة انتشارها، كما تم دراسة خصوصيات العالقات األسرية في المجتمع الكويتي.
االجتماعي: لمشروع غراس، وهذا    المنتج  الجوهرية  الفكرة  المخدرات  اإلدمان على  فكرة محاربة  مثلت  لقد 

 مخدرات.نظًرا لآلثار السلبية والمتنوعة التي يحدثها اإلدمان على ال
المستهدف لم يمنعه من  الجمهور  الشباب، لكن هذا  لقد ركز غراس حمالته بشكل رئيسي على شريحة   :

أكتوبر من  الثاني  الجزء  كحملة  الوالدين:  فئة  خلك -استهداف  أمانة  يابا   ( شعار:  اتخذت  التي  ديسمبر، 
فبراير حملة  وكذلك  وهذ  -ويانا(،  )متفاهمين(،  شعار:  تحت  كانت  التي  الطرق  مارس،  تناولت  الحملة  ه 

العملية لحل المشكالت العالقة بين المراهق وأولياء األمور، وتمثلت هذه العملية في تقديم نصائح وإرشادات 
 ثانية. 30تربوية عبر دراما تلفزيونية مدتها 

االتصال:  التركيز    قنوات  تم  غراس -لقد  حمالت  والبصرية:   -ضمن  السمعية  الوسائل  استخدام  على 
عة، والتلفزيون لتأمين وصول الرسالة لعدد كبير من الجمهور المستهدف، كما تضمن غراس أنشطة  كاإلذا 

 اجتماعية، وإعالنات خارجية، وتقديم هدايا. 
غراس: )يناير  شعارات  لحملة  اختير  اإلذاعة -لقد  عبر:  الرسالة  بث  وتم  وياكم(،  بعد  شعار:)وأنا  أبريل(، 

 لصحافة المكتوبة، وشبكة الكوميديا.والتلفزيون، والملصقات الخارجية، وا
)مارس فترة  من  الحفاظ    -أما  وأهمية  الحياة  بقيمة  باإلشادة  الحملة  رسالة  جاءت  فقد  وهذامايو(،   عليها، 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

 تحت شعار: )ما أجمل الحياة من غير مخدرات(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة والتليفزيون.
ت على البعد األسري من أب وأم وأبناء، وقد كان شعارها: )يابا أمانة ديسمبر(، فقد ركز   -أما حملة )أكتوبر 

 خلك ويانا(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة، والتلفزيون، والملصقات الخارجية.
تدور مواضيعها عن األسرة، واألصدقاء، واتخذت هذه  إدماجها لحمالت موازية  الحملة هو  وما يميز هذه 

 عدة شعارات ومن ذلك مثاًل: )أمور قد تبدأ صغيرة(.الحمالت الموازية 
وتطرح هذه الحملة الموازية دور األسرة وأهمية الترابط األسري الذي يحصن الشباب من االنحرافات، ففي 

 هذا السياق جاء شعار: )الحق عليه( الستصراخ أولياء األمور لتحمل مسئولياتهم تجاه تربية أبنائهم.
الثالثة فقد ركزت من خالل الشعار التالي:)الصاحب ساحب( على أهمية الصديق، ألن  أما الحملة الموازية  

أن   على  دلت  األولى 81.2اإلحصائيات  بالدرجة  يعود  الكويت  في  المخدرات  تعاطي  أسباب  من   %
 للصحبة.

العالم بدءوا اإلد80مايو(، فقد ركزت على فئة المراهقين باعتبار أن  -أما حملة )أبريل مان  % من مدمني 
 في سن المراهقة. 

وجاء شعار هذه الحملة على شكل صرخة، أو نداء للوالدين: )تكفون افهموني( ليعبر عن أهمية فهم نفسية 
 المراهق واالهتمام بمشاكله المختلفة. 

ولقد ركزت إحدى الحمالت على البعد االجتماعي لظاهرة المخدرات، من خالل توعية األسرة بأخطار هذه 
تم ولقد  دراما   اآلفة،  تضمنتها  تربوية  نصائح  خالل  من  والوالدين،  المراهق  بين  التواصل  مشكلة  تناول 

 والتلفزيون. ثانية، ولقد تم بث الرسالة عبر: اإلذاعة  30تلفزيونية قصيرة مدتها 
المشروع:  إن مشروع غراس التوعوي مشروع ناجح إذ استطاع أن يجمع وينسق جهود جمعيات النفع    تقييم 

ر  مثل  واالتحاد  العام  االجتماعيين  إضافةابطة  لمكافحة   النسائي،  الكويتية  الجمعية  األم  اللجنة  جهود  إلى 
المخدرات، فمشروع غراس تمكن من طرح ظاهرة اجتماعية حساسة بأسلوب سهل وبسيط، خاصة من حيث 

 المحلية. اختيار شعارات الحملة والتي تتناسب وطبيعة الجمهور المستهدف، وألنها مستوحاة من البيئة 
بهدف    الرئيسية  للحملة  موازية  وفعاليات  نشاطات،  يدمج  أن  استطاع  قد  بأن مشروع غراس  نالحظ  وكما 

المدني  الرسمية، واألسرة، والمجتمع  المؤسسات  لدى  المخدرات، خاصة  تجاه ظاهرة  الجماعي  الوعي  نشر 
متنوعة من  واتصالية  إعالمية  وتفعيل وسائل  توظيف  بقدرته على  تميز  وإنترنت، ،كما  وتلفزيون،  إذاعة،   :

 وصحافة مكتوبة، وملصقات؛ مما سهل من وصول الرسالة للجمهور المستهدف. 
 .180، ص2006المصدر: زعموم، 

 
 
 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 نموذج تطبيقي لحملة تسويق اجتماعي 
 مشروع غراس : 

وغير رسمية       منظمات رسمية،  تحالف  نتاج  هو  الكويت-مشروع غراس  دولة  محاربة   -في  أجل  من 
 القيم المرتبطة بمحاربة إدمان الشباب للمخدرات. المخدرات، ويهدف المشروع االجتماعي لتعزيز

ويلقى هذا المشروع تشجيًعا من طرف السلطات الرسمية، ومن طرف المجتمع المدني، ويمكننا القول: بأن  
هذا المشروع يلقى نجاًحا نسبًيا نظًرا للخبرة التي اكتسبها منذ سنوات، باإلضافة العتماده على خطة عمل 

 مدروسة. 
تمثل ظاهرة اإلدمان على المخدرات إحدى أهم اآلفات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة،   إشكالية غراس:

وتجد دولة الكويت انتشاًرا لهذه الظاهرة بين بعض الفئات االجتماعية، خاصة لدى الشباب بصورة عامة،  
 والمراهقين بصورة خاصة. 

سنة، من هنا   17سنة إلى سن    35بالكويت من سن    فالدراسات تشير إلى ارتفاع معدل تعاطي المخدرات
 جاءت الحاجة لتقديم حمالت تسويقية، من أجل توعية هذه الفئات باألضرار المختلفة للمخدرات.

يهدف غراس لدعم التواصل بينه وبين الجمهور المستهدف من خالل التسويق لقيم إيجابية   أهداف غراس:
المسئولية والتضامن االجتماعي لدى  قيم  لدعم وتعزيز  والمتمثلة في محاربة المخدرات، كما يهدف غراس 

 الجمهور المستهدف. 
لغراس: بها فري  التخطيط  قام  اعتمدت حمالت غراس على دراسات علمية  الباحثين عن طبيعة لقد  ق من 

 الظاهرة ونسبة انتشارها، كما تم دراسة خصوصيات العالقات األسرية في المجتمع الكويتي.
االجتماعي: لمشروع غراس، وهذا    المنتج  الجوهرية  الفكرة  المخدرات  اإلدمان على  فكرة محاربة  مثلت  لقد 

 مخدرات.نظًرا لآلثار السلبية والمتنوعة التي يحدثها اإلدمان على ال
المستهدف لم يمنعه من  الجمهور  الشباب، لكن هذا  لقد ركز غراس حمالته بشكل رئيسي على شريحة   :

أكتوبر من  الثاني  الجزء  كحملة  الوالدين:  فئة  خلك -استهداف  أمانة  يابا   ( شعار:  اتخذت  التي  ديسمبر، 
فبراير حملة  وكذلك  وهذ  -ويانا(،  )متفاهمين(،  شعار:  تحت  كانت  التي  الطرق  مارس،  تناولت  الحملة  ه 

العملية لحل المشكالت العالقة بين المراهق وأولياء األمور، وتمثلت هذه العملية في تقديم نصائح وإرشادات 
 ثانية. 30تربوية عبر دراما تلفزيونية مدتها 

االتصال:  التركيز    قنوات  تم  غراس -لقد  حمالت  والبصرية:   -ضمن  السمعية  الوسائل  استخدام  على 
عة، والتلفزيون لتأمين وصول الرسالة لعدد كبير من الجمهور المستهدف، كما تضمن غراس أنشطة  كاإلذا 

 اجتماعية، وإعالنات خارجية، وتقديم هدايا. 
غراس: )يناير  شعارات  لحملة  اختير  اإلذاعة -لقد  عبر:  الرسالة  بث  وتم  وياكم(،  بعد  شعار:)وأنا  أبريل(، 

 لصحافة المكتوبة، وشبكة الكوميديا.والتلفزيون، والملصقات الخارجية، وا
)مارس فترة  من  الحفاظ    -أما  وأهمية  الحياة  بقيمة  باإلشادة  الحملة  رسالة  جاءت  فقد  وهذامايو(،   عليها، 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

 تحت شعار: )ما أجمل الحياة من غير مخدرات(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة والتليفزيون.
ت على البعد األسري من أب وأم وأبناء، وقد كان شعارها: )يابا أمانة ديسمبر(، فقد ركز   -أما حملة )أكتوبر 

 خلك ويانا(، ولقد تم بث رسالة الحملة عبر: اإلذاعة، والتلفزيون، والملصقات الخارجية.
تدور مواضيعها عن األسرة، واألصدقاء، واتخذت هذه  إدماجها لحمالت موازية  الحملة هو  وما يميز هذه 

 عدة شعارات ومن ذلك مثاًل: )أمور قد تبدأ صغيرة(.الحمالت الموازية 
وتطرح هذه الحملة الموازية دور األسرة وأهمية الترابط األسري الذي يحصن الشباب من االنحرافات، ففي 

 هذا السياق جاء شعار: )الحق عليه( الستصراخ أولياء األمور لتحمل مسئولياتهم تجاه تربية أبنائهم.
الثالثة فقد ركزت من خالل الشعار التالي:)الصاحب ساحب( على أهمية الصديق، ألن  أما الحملة الموازية  

أن   على  دلت  األولى 81.2اإلحصائيات  بالدرجة  يعود  الكويت  في  المخدرات  تعاطي  أسباب  من   %
 للصحبة.

العالم بدءوا اإلد80مايو(، فقد ركزت على فئة المراهقين باعتبار أن  -أما حملة )أبريل مان  % من مدمني 
 في سن المراهقة. 

وجاء شعار هذه الحملة على شكل صرخة، أو نداء للوالدين: )تكفون افهموني( ليعبر عن أهمية فهم نفسية 
 المراهق واالهتمام بمشاكله المختلفة. 

ولقد ركزت إحدى الحمالت على البعد االجتماعي لظاهرة المخدرات، من خالل توعية األسرة بأخطار هذه 
تم ولقد  دراما   اآلفة،  تضمنتها  تربوية  نصائح  خالل  من  والوالدين،  المراهق  بين  التواصل  مشكلة  تناول 

 والتلفزيون. ثانية، ولقد تم بث الرسالة عبر: اإلذاعة  30تلفزيونية قصيرة مدتها 
المشروع:  إن مشروع غراس التوعوي مشروع ناجح إذ استطاع أن يجمع وينسق جهود جمعيات النفع    تقييم 

ر  مثل  واالتحاد  العام  االجتماعيين  إضافةابطة  لمكافحة   النسائي،  الكويتية  الجمعية  األم  اللجنة  جهود  إلى 
المخدرات، فمشروع غراس تمكن من طرح ظاهرة اجتماعية حساسة بأسلوب سهل وبسيط، خاصة من حيث 

 المحلية. اختيار شعارات الحملة والتي تتناسب وطبيعة الجمهور المستهدف، وألنها مستوحاة من البيئة 
بهدف    الرئيسية  للحملة  موازية  وفعاليات  نشاطات،  يدمج  أن  استطاع  قد  بأن مشروع غراس  نالحظ  وكما 

المدني  الرسمية، واألسرة، والمجتمع  المؤسسات  لدى  المخدرات، خاصة  تجاه ظاهرة  الجماعي  الوعي  نشر 
متنوعة من  واتصالية  إعالمية  وتفعيل وسائل  توظيف  بقدرته على  تميز  وإنترنت، ،كما  وتلفزيون،  إذاعة،   :

 وصحافة مكتوبة، وملصقات؛ مما سهل من وصول الرسالة للجمهور المستهدف. 
 .180، ص2006المصدر: زعموم، 

 
 
 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 نموذج تطبيقي لحملة تسويق اجتماعي 
 مشروع غراس : 

وغير رسمية       منظمات رسمية،  تحالف  نتاج  هو  الكويت-مشروع غراس  دولة  محاربة   -في  أجل  من 
 القيم المرتبطة بمحاربة إدمان الشباب للمخدرات. المخدرات، ويهدف المشروع االجتماعي لتعزيز

ويلقى هذا المشروع تشجيًعا من طرف السلطات الرسمية، ومن طرف المجتمع المدني، ويمكننا القول: بأن  
هذا المشروع يلقى نجاًحا نسبًيا نظًرا للخبرة التي اكتسبها منذ سنوات، باإلضافة العتماده على خطة عمل 

 مدروسة. 
تمثل ظاهرة اإلدمان على المخدرات إحدى أهم اآلفات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة،   إشكالية غراس:

وتجد دولة الكويت انتشاًرا لهذه الظاهرة بين بعض الفئات االجتماعية، خاصة لدى الشباب بصورة عامة،  
 والمراهقين بصورة خاصة. 

سنة، من هنا   17سنة إلى سن    35بالكويت من سن    فالدراسات تشير إلى ارتفاع معدل تعاطي المخدرات
 جاءت الحاجة لتقديم حمالت تسويقية، من أجل توعية هذه الفئات باألضرار المختلفة للمخدرات.

يهدف غراس لدعم التواصل بينه وبين الجمهور المستهدف من خالل التسويق لقيم إيجابية   أهداف غراس:
المسئولية والتضامن االجتماعي لدى  قيم  لدعم وتعزيز  والمتمثلة في محاربة المخدرات، كما يهدف غراس 

 الجمهور المستهدف. 
لغراس: بها فري  التخطيط  قام  اعتمدت حمالت غراس على دراسات علمية  الباحثين عن طبيعة لقد  ق من 

 الظاهرة ونسبة انتشارها، كما تم دراسة خصوصيات العالقات األسرية في المجتمع الكويتي.
االجتماعي: لمشروع غراس، وهذا    المنتج  الجوهرية  الفكرة  المخدرات  اإلدمان على  فكرة محاربة  مثلت  لقد 

 مخدرات.نظًرا لآلثار السلبية والمتنوعة التي يحدثها اإلدمان على ال
المستهدف لم يمنعه من  الجمهور  الشباب، لكن هذا  لقد ركز غراس حمالته بشكل رئيسي على شريحة   :

أكتوبر من  الثاني  الجزء  كحملة  الوالدين:  فئة  خلك -استهداف  أمانة  يابا   ( شعار:  اتخذت  التي  ديسمبر، 
فبراير حملة  وكذلك  وهذ  -ويانا(،  )متفاهمين(،  شعار:  تحت  كانت  التي  الطرق  مارس،  تناولت  الحملة  ه 

العملية لحل المشكالت العالقة بين المراهق وأولياء األمور، وتمثلت هذه العملية في تقديم نصائح وإرشادات 
 ثانية. 30تربوية عبر دراما تلفزيونية مدتها 

االتصال:  التركيز    قنوات  تم  غراس -لقد  حمالت  والبصرية:   -ضمن  السمعية  الوسائل  استخدام  على 
عة، والتلفزيون لتأمين وصول الرسالة لعدد كبير من الجمهور المستهدف، كما تضمن غراس أنشطة  كاإلذا 

 اجتماعية، وإعالنات خارجية، وتقديم هدايا. 
غراس: )يناير  شعارات  لحملة  اختير  اإلذاعة -لقد  عبر:  الرسالة  بث  وتم  وياكم(،  بعد  شعار:)وأنا  أبريل(، 

 لصحافة المكتوبة، وشبكة الكوميديا.والتلفزيون، والملصقات الخارجية، وا
)مارس فترة  من  الحفاظ    -أما  وأهمية  الحياة  بقيمة  باإلشادة  الحملة  رسالة  جاءت  فقد  وهذامايو(،   عليها، 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

والت • التطوعية  للمنظمات  المصروفات  مقابل  الدخل في  قياس  إذا  صعوبة  ما  أكد 
كانت خدماتها أو منتجاتها غير ربحية، و حمالت جمع األموال، وأدوات التسويق  
من  العديد  أن  حيث  ال،  أم  البيئة  داخل  على  للتطبيق  قابلة  للربح  الهادفة  غير 
رفاهية  النمو،  مثل  للعمالء  تقدمه  ما  عن  الناتج  قياس  تستطيع  ال  المنظمات 

قد بمدى  يختص  فيما  وكذلك  بحقوق  العمالء،  الوفاء  على  التطوعية  المنظمة  رة 
الموظفين، واالستقرار المالي لها، وجودة منتج الخدمة غير الربحية، وتطوير إدارة 

المطروحة) بالبرامج  للتبرعات  المانحة  الجهات  وقبول   , Barryالمنظمة، 
2011,p156 . ) 

 التطوعية:: مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات  اا سابع
تجزئة   • على  بمعنى أن تقوم المنظمة بتجزئة عمالئها المستفيدين   السوق:العمل 

واحتياجاتهم  الديمغرافية  خصائصهم  حسب  على  صغيرة  أجزاء  إلى  منها 
على  قطاع  لكل  مناسب  منتج  تصميم  على  المنظمة  يساعد  وذلك  ومشكالتهم، 

 حدي. 
الفرص: • والمناسبات    استغالل  المحافل  في  بالمشاركة  المنظمة  تقوم  أن  ويعني 

ية واأليام العالمية وال تنتظر الفرصة لتأتي إليها، فهذا أفضل ما يساعد االجتماع 
 المجتمع. المنظمة على ترويج نفسها وإيصال اسمها لكل أفراد 

ميدانية   السوق:دراسة   • بحوث  إجراء  على  المنظمة  تعمل  أن  هنا  والمقصود 
تقدم خدمات قريبة من   التي  الناجحة    خدماتها، وكذلكللمنظمات  في  المنظمات 

 برامجها. السوق، لتستفيد منها ومن نقاط قوتها في وضع خططها وتصميم 
بالتدريب: • القيادات    االهتمام  المنظمة سواء  داخل  العاملين  لكل  التدريب  ويكون 

االجتماعية   المهارات  على  الموظفين  من  شأًنا  األقل  حتى  أو  الدنيا،  أو  العليا 
عملية التسويقية، وذلك يساعد كثيًرا  واإلدارية، واالهتمام بشكل خاص بالقائمين بال

 التسويقية. بدوره سينعكس على نجاح العملية  اإلداري، والذيعلى إنجاح العمل 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية:اا سادس
للفلسفة   الفكرية  الصورة  اكتمال  المفهوم، وعدم  هذا  لحداثة  التسويقية؛  فنتيجة 

المنظمات    تضع في  عملًيا  االجتماعي  التسويق  وتنفيذ  نجاح  أمام  العوائق  بعض 
 أبرزها: التطوعية ومن 

التسويق  • ومسئولي  التطوعية  المنظمة  مسئولي  بين  األداء  في  التكاملية  عدم 
 لتواصلية بين مسئولي المنظمة التطوعية. االجتماعي وضعف القنوات ا

المنظمة  • خدمات  من  المستفيدين  للعمالء  بالنسبة  السوق  بتحليل  ترتبط  معوقات 
لتحليل   الالزمة  البيانات  بتجميع  يتعلق  فيما  خاصة  وكذلك التطوعية،    السوق، 

مقاييس   توفر  لعدم  باإلضافة  العمالء،  عن  وحديثة  كافية  بيانات  توفر  صعوبة 
توفر التمويل الالزم للقيام موضوعية لتحديد التأثير النسبي على سلوكهم، وعدم  

 االجتماعيين.بها من قبل المسوقين 
االتصال   • طرق  اختيار  ومحدودية  االتصاالت  باستراتيجية  مرتبطة  معوقات 

بالعمالء المستهدفين للترويج عن الخدمات، باإلضافة لعدم وجود ميزانيات تتيح 
ت واألفكار  تعدد طرق االتصال، بالتالي تحول دون تحقيق أهداف تسويق الخدما 

 (.443ص، 2013،علي) االجتماعية  
المانحة   • الجهات  البرامج مع  أو خطط  المنظمة  باألنظمة والسياسات  االلتزام  قلة 

 متوقع.للتبرعات، وبالتالي عدم قيام البرامج بدورها كما هو 
تعتبر الموارد المالية من أهم الصعوبات التي تواجهها المنظمة التطوعية، فنتيجة   •

االج المسوقين  قبل  من  جيد  بشكل  والتخطيط  البناء  يؤدي لعدم  قد  تماعيين، 
المنظمة   إدارة  فيه  تقع  قد  خطأ  أكبر  وهو  الديون،  في  الوقوع  إلى  بالمنظمة 

   التطوعية.
مسوقين   • وجود  عدم  أو  جيد،  بشكل  وتدريبهم  االجتماعين  المسوقين  تأهيل  قلة 

 لديهم الكفاءة والمهارة المطلوبة. 

220

 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

والت • التطوعية  للمنظمات  المصروفات  مقابل  الدخل في  قياس  إذا  صعوبة  ما  أكد 
كانت خدماتها أو منتجاتها غير ربحية، و حمالت جمع األموال، وأدوات التسويق  
من  العديد  أن  حيث  ال،  أم  البيئة  داخل  على  للتطبيق  قابلة  للربح  الهادفة  غير 
رفاهية  النمو،  مثل  للعمالء  تقدمه  ما  عن  الناتج  قياس  تستطيع  ال  المنظمات 

قد بمدى  يختص  فيما  وكذلك  بحقوق  العمالء،  الوفاء  على  التطوعية  المنظمة  رة 
الموظفين، واالستقرار المالي لها، وجودة منتج الخدمة غير الربحية، وتطوير إدارة 

المطروحة) بالبرامج  للتبرعات  المانحة  الجهات  وقبول   , Barryالمنظمة، 
2011,p156 . ) 

 التطوعية:: مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات  اا سابع
تجزئة   • على  بمعنى أن تقوم المنظمة بتجزئة عمالئها المستفيدين   السوق:العمل 

واحتياجاتهم  الديمغرافية  خصائصهم  حسب  على  صغيرة  أجزاء  إلى  منها 
على  قطاع  لكل  مناسب  منتج  تصميم  على  المنظمة  يساعد  وذلك  ومشكالتهم، 

 حدي. 
الفرص: • والمناسبات    استغالل  المحافل  في  بالمشاركة  المنظمة  تقوم  أن  ويعني 

ية واأليام العالمية وال تنتظر الفرصة لتأتي إليها، فهذا أفضل ما يساعد االجتماع 
 المجتمع. المنظمة على ترويج نفسها وإيصال اسمها لكل أفراد 

ميدانية   السوق:دراسة   • بحوث  إجراء  على  المنظمة  تعمل  أن  هنا  والمقصود 
تقدم خدمات قريبة من   التي  الناجحة    خدماتها، وكذلكللمنظمات  في  المنظمات 

 برامجها. السوق، لتستفيد منها ومن نقاط قوتها في وضع خططها وتصميم 
بالتدريب: • القيادات    االهتمام  المنظمة سواء  داخل  العاملين  لكل  التدريب  ويكون 

االجتماعية   المهارات  على  الموظفين  من  شأًنا  األقل  حتى  أو  الدنيا،  أو  العليا 
عملية التسويقية، وذلك يساعد كثيًرا  واإلدارية، واالهتمام بشكل خاص بالقائمين بال

 التسويقية. بدوره سينعكس على نجاح العملية  اإلداري، والذيعلى إنجاح العمل 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية:اا سادس
للفلسفة   الفكرية  الصورة  اكتمال  المفهوم، وعدم  هذا  لحداثة  التسويقية؛  فنتيجة 

المنظمات    تضع في  عملًيا  االجتماعي  التسويق  وتنفيذ  نجاح  أمام  العوائق  بعض 
 أبرزها: التطوعية ومن 

التسويق  • ومسئولي  التطوعية  المنظمة  مسئولي  بين  األداء  في  التكاملية  عدم 
 لتواصلية بين مسئولي المنظمة التطوعية. االجتماعي وضعف القنوات ا

المنظمة  • خدمات  من  المستفيدين  للعمالء  بالنسبة  السوق  بتحليل  ترتبط  معوقات 
لتحليل   الالزمة  البيانات  بتجميع  يتعلق  فيما  خاصة  وكذلك التطوعية،    السوق، 

مقاييس   توفر  لعدم  باإلضافة  العمالء،  عن  وحديثة  كافية  بيانات  توفر  صعوبة 
توفر التمويل الالزم للقيام موضوعية لتحديد التأثير النسبي على سلوكهم، وعدم  

 االجتماعيين.بها من قبل المسوقين 
االتصال   • طرق  اختيار  ومحدودية  االتصاالت  باستراتيجية  مرتبطة  معوقات 

بالعمالء المستهدفين للترويج عن الخدمات، باإلضافة لعدم وجود ميزانيات تتيح 
ت واألفكار  تعدد طرق االتصال، بالتالي تحول دون تحقيق أهداف تسويق الخدما 

 (.443ص، 2013،علي) االجتماعية  
المانحة   • الجهات  البرامج مع  أو خطط  المنظمة  باألنظمة والسياسات  االلتزام  قلة 

 متوقع.للتبرعات، وبالتالي عدم قيام البرامج بدورها كما هو 
تعتبر الموارد المالية من أهم الصعوبات التي تواجهها المنظمة التطوعية، فنتيجة   •

االج المسوقين  قبل  من  جيد  بشكل  والتخطيط  البناء  يؤدي لعدم  قد  تماعيين، 
المنظمة   إدارة  فيه  تقع  قد  خطأ  أكبر  وهو  الديون،  في  الوقوع  إلى  بالمنظمة 

   التطوعية.
مسوقين   • وجود  عدم  أو  جيد،  بشكل  وتدريبهم  االجتماعين  المسوقين  تأهيل  قلة 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

والت • التطوعية  للمنظمات  المصروفات  مقابل  الدخل في  قياس  إذا  صعوبة  ما  أكد 
كانت خدماتها أو منتجاتها غير ربحية، و حمالت جمع األموال، وأدوات التسويق  
من  العديد  أن  حيث  ال،  أم  البيئة  داخل  على  للتطبيق  قابلة  للربح  الهادفة  غير 
رفاهية  النمو،  مثل  للعمالء  تقدمه  ما  عن  الناتج  قياس  تستطيع  ال  المنظمات 

قد بمدى  يختص  فيما  وكذلك  بحقوق  العمالء،  الوفاء  على  التطوعية  المنظمة  رة 
الموظفين، واالستقرار المالي لها، وجودة منتج الخدمة غير الربحية، وتطوير إدارة 

المطروحة) بالبرامج  للتبرعات  المانحة  الجهات  وقبول   , Barryالمنظمة، 
2011,p156 . ) 

 التطوعية:: مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات  اا سابع
تجزئة   • على  بمعنى أن تقوم المنظمة بتجزئة عمالئها المستفيدين   السوق:العمل 

واحتياجاتهم  الديمغرافية  خصائصهم  حسب  على  صغيرة  أجزاء  إلى  منها 
على  قطاع  لكل  مناسب  منتج  تصميم  على  المنظمة  يساعد  وذلك  ومشكالتهم، 

 حدي. 
الفرص: • والمناسبات    استغالل  المحافل  في  بالمشاركة  المنظمة  تقوم  أن  ويعني 

ية واأليام العالمية وال تنتظر الفرصة لتأتي إليها، فهذا أفضل ما يساعد االجتماع 
 المجتمع. المنظمة على ترويج نفسها وإيصال اسمها لكل أفراد 

ميدانية   السوق:دراسة   • بحوث  إجراء  على  المنظمة  تعمل  أن  هنا  والمقصود 
تقدم خدمات قريبة من   التي  الناجحة    خدماتها، وكذلكللمنظمات  في  المنظمات 

 برامجها. السوق، لتستفيد منها ومن نقاط قوتها في وضع خططها وتصميم 
بالتدريب: • القيادات    االهتمام  المنظمة سواء  داخل  العاملين  لكل  التدريب  ويكون 

االجتماعية   المهارات  على  الموظفين  من  شأًنا  األقل  حتى  أو  الدنيا،  أو  العليا 
عملية التسويقية، وذلك يساعد كثيًرا  واإلدارية، واالهتمام بشكل خاص بالقائمين بال

 التسويقية. بدوره سينعكس على نجاح العملية  اإلداري، والذيعلى إنجاح العمل 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية:اا سادس
للفلسفة   الفكرية  الصورة  اكتمال  المفهوم، وعدم  هذا  لحداثة  التسويقية؛  فنتيجة 

المنظمات    تضع في  عملًيا  االجتماعي  التسويق  وتنفيذ  نجاح  أمام  العوائق  بعض 
 أبرزها: التطوعية ومن 

التسويق  • ومسئولي  التطوعية  المنظمة  مسئولي  بين  األداء  في  التكاملية  عدم 
 لتواصلية بين مسئولي المنظمة التطوعية. االجتماعي وضعف القنوات ا

المنظمة  • خدمات  من  المستفيدين  للعمالء  بالنسبة  السوق  بتحليل  ترتبط  معوقات 
لتحليل   الالزمة  البيانات  بتجميع  يتعلق  فيما  خاصة  وكذلك التطوعية،    السوق، 

مقاييس   توفر  لعدم  باإلضافة  العمالء،  عن  وحديثة  كافية  بيانات  توفر  صعوبة 
توفر التمويل الالزم للقيام موضوعية لتحديد التأثير النسبي على سلوكهم، وعدم  

 االجتماعيين.بها من قبل المسوقين 
االتصال   • طرق  اختيار  ومحدودية  االتصاالت  باستراتيجية  مرتبطة  معوقات 

بالعمالء المستهدفين للترويج عن الخدمات، باإلضافة لعدم وجود ميزانيات تتيح 
ت واألفكار  تعدد طرق االتصال، بالتالي تحول دون تحقيق أهداف تسويق الخدما 

 (.443ص، 2013،علي) االجتماعية  
المانحة   • الجهات  البرامج مع  أو خطط  المنظمة  باألنظمة والسياسات  االلتزام  قلة 

 متوقع.للتبرعات، وبالتالي عدم قيام البرامج بدورها كما هو 
تعتبر الموارد المالية من أهم الصعوبات التي تواجهها المنظمة التطوعية، فنتيجة   •

االج المسوقين  قبل  من  جيد  بشكل  والتخطيط  البناء  يؤدي لعدم  قد  تماعيين، 
المنظمة   إدارة  فيه  تقع  قد  خطأ  أكبر  وهو  الديون،  في  الوقوع  إلى  بالمنظمة 

   التطوعية.
مسوقين   • وجود  عدم  أو  جيد،  بشكل  وتدريبهم  االجتماعين  المسوقين  تأهيل  قلة 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

والت • التطوعية  للمنظمات  المصروفات  مقابل  الدخل في  قياس  إذا  صعوبة  ما  أكد 
كانت خدماتها أو منتجاتها غير ربحية، و حمالت جمع األموال، وأدوات التسويق  
من  العديد  أن  حيث  ال،  أم  البيئة  داخل  على  للتطبيق  قابلة  للربح  الهادفة  غير 
رفاهية  النمو،  مثل  للعمالء  تقدمه  ما  عن  الناتج  قياس  تستطيع  ال  المنظمات 

قد بمدى  يختص  فيما  وكذلك  بحقوق  العمالء،  الوفاء  على  التطوعية  المنظمة  رة 
الموظفين، واالستقرار المالي لها، وجودة منتج الخدمة غير الربحية، وتطوير إدارة 

المطروحة) بالبرامج  للتبرعات  المانحة  الجهات  وقبول   , Barryالمنظمة، 
2011,p156 . ) 

 التطوعية:: مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات  اا سابع
تجزئة   • على  بمعنى أن تقوم المنظمة بتجزئة عمالئها المستفيدين   السوق:العمل 

واحتياجاتهم  الديمغرافية  خصائصهم  حسب  على  صغيرة  أجزاء  إلى  منها 
على  قطاع  لكل  مناسب  منتج  تصميم  على  المنظمة  يساعد  وذلك  ومشكالتهم، 

 حدي. 
الفرص: • والمناسبات    استغالل  المحافل  في  بالمشاركة  المنظمة  تقوم  أن  ويعني 

ية واأليام العالمية وال تنتظر الفرصة لتأتي إليها، فهذا أفضل ما يساعد االجتماع 
 المجتمع. المنظمة على ترويج نفسها وإيصال اسمها لكل أفراد 

ميدانية   السوق:دراسة   • بحوث  إجراء  على  المنظمة  تعمل  أن  هنا  والمقصود 
تقدم خدمات قريبة من   التي  الناجحة    خدماتها، وكذلكللمنظمات  في  المنظمات 

 برامجها. السوق، لتستفيد منها ومن نقاط قوتها في وضع خططها وتصميم 
بالتدريب: • القيادات    االهتمام  المنظمة سواء  داخل  العاملين  لكل  التدريب  ويكون 

االجتماعية   المهارات  على  الموظفين  من  شأًنا  األقل  حتى  أو  الدنيا،  أو  العليا 
عملية التسويقية، وذلك يساعد كثيًرا  واإلدارية، واالهتمام بشكل خاص بالقائمين بال

 التسويقية. بدوره سينعكس على نجاح العملية  اإلداري، والذيعلى إنجاح العمل 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية:اا سادس
للفلسفة   الفكرية  الصورة  اكتمال  المفهوم، وعدم  هذا  لحداثة  التسويقية؛  فنتيجة 

المنظمات    تضع في  عملًيا  االجتماعي  التسويق  وتنفيذ  نجاح  أمام  العوائق  بعض 
 أبرزها: التطوعية ومن 

التسويق  • ومسئولي  التطوعية  المنظمة  مسئولي  بين  األداء  في  التكاملية  عدم 
 لتواصلية بين مسئولي المنظمة التطوعية. االجتماعي وضعف القنوات ا

المنظمة  • خدمات  من  المستفيدين  للعمالء  بالنسبة  السوق  بتحليل  ترتبط  معوقات 
لتحليل   الالزمة  البيانات  بتجميع  يتعلق  فيما  خاصة  وكذلك التطوعية،    السوق، 

مقاييس   توفر  لعدم  باإلضافة  العمالء،  عن  وحديثة  كافية  بيانات  توفر  صعوبة 
توفر التمويل الالزم للقيام موضوعية لتحديد التأثير النسبي على سلوكهم، وعدم  

 االجتماعيين.بها من قبل المسوقين 
االتصال   • طرق  اختيار  ومحدودية  االتصاالت  باستراتيجية  مرتبطة  معوقات 

بالعمالء المستهدفين للترويج عن الخدمات، باإلضافة لعدم وجود ميزانيات تتيح 
ت واألفكار  تعدد طرق االتصال، بالتالي تحول دون تحقيق أهداف تسويق الخدما 

 (.443ص، 2013،علي) االجتماعية  
المانحة   • الجهات  البرامج مع  أو خطط  المنظمة  باألنظمة والسياسات  االلتزام  قلة 

 متوقع.للتبرعات، وبالتالي عدم قيام البرامج بدورها كما هو 
تعتبر الموارد المالية من أهم الصعوبات التي تواجهها المنظمة التطوعية، فنتيجة   •

االج المسوقين  قبل  من  جيد  بشكل  والتخطيط  البناء  يؤدي لعدم  قد  تماعيين، 
المنظمة   إدارة  فيه  تقع  قد  خطأ  أكبر  وهو  الديون،  في  الوقوع  إلى  بالمنظمة 

   التطوعية.
مسوقين   • وجود  عدم  أو  جيد،  بشكل  وتدريبهم  االجتماعين  المسوقين  تأهيل  قلة 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

والت • التطوعية  للمنظمات  المصروفات  مقابل  الدخل في  قياس  إذا  صعوبة  ما  أكد 
كانت خدماتها أو منتجاتها غير ربحية، و حمالت جمع األموال، وأدوات التسويق  
من  العديد  أن  حيث  ال،  أم  البيئة  داخل  على  للتطبيق  قابلة  للربح  الهادفة  غير 
رفاهية  النمو،  مثل  للعمالء  تقدمه  ما  عن  الناتج  قياس  تستطيع  ال  المنظمات 

قد بمدى  يختص  فيما  وكذلك  بحقوق  العمالء،  الوفاء  على  التطوعية  المنظمة  رة 
الموظفين، واالستقرار المالي لها، وجودة منتج الخدمة غير الربحية، وتطوير إدارة 

المطروحة) بالبرامج  للتبرعات  المانحة  الجهات  وقبول   , Barryالمنظمة، 
2011,p156 . ) 

 التطوعية:: مقومات نجاح التسويق االجتماعي في المنظمات  اا سابع
تجزئة   • على  بمعنى أن تقوم المنظمة بتجزئة عمالئها المستفيدين   السوق:العمل 

واحتياجاتهم  الديمغرافية  خصائصهم  حسب  على  صغيرة  أجزاء  إلى  منها 
على  قطاع  لكل  مناسب  منتج  تصميم  على  المنظمة  يساعد  وذلك  ومشكالتهم، 

 حدي. 
الفرص: • والمناسبات    استغالل  المحافل  في  بالمشاركة  المنظمة  تقوم  أن  ويعني 

ية واأليام العالمية وال تنتظر الفرصة لتأتي إليها، فهذا أفضل ما يساعد االجتماع 
 المجتمع. المنظمة على ترويج نفسها وإيصال اسمها لكل أفراد 

ميدانية   السوق:دراسة   • بحوث  إجراء  على  المنظمة  تعمل  أن  هنا  والمقصود 
تقدم خدمات قريبة من   التي  الناجحة    خدماتها، وكذلكللمنظمات  في  المنظمات 

 برامجها. السوق، لتستفيد منها ومن نقاط قوتها في وضع خططها وتصميم 
بالتدريب: • القيادات    االهتمام  المنظمة سواء  داخل  العاملين  لكل  التدريب  ويكون 

االجتماعية   المهارات  على  الموظفين  من  شأًنا  األقل  حتى  أو  الدنيا،  أو  العليا 
عملية التسويقية، وذلك يساعد كثيًرا  واإلدارية، واالهتمام بشكل خاص بالقائمين بال

 التسويقية. بدوره سينعكس على نجاح العملية  اإلداري، والذيعلى إنجاح العمل 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

 : معوقات التسويق االجتماعي في المنظمات التطوعية:اا سادس
للفلسفة   الفكرية  الصورة  اكتمال  المفهوم، وعدم  هذا  لحداثة  التسويقية؛  فنتيجة 

المنظمات    تضع في  عملًيا  االجتماعي  التسويق  وتنفيذ  نجاح  أمام  العوائق  بعض 
 أبرزها: التطوعية ومن 
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المنظمة  • خدمات  من  المستفيدين  للعمالء  بالنسبة  السوق  بتحليل  ترتبط  معوقات 
لتحليل   الالزمة  البيانات  بتجميع  يتعلق  فيما  خاصة  وكذلك التطوعية،    السوق، 

مقاييس   توفر  لعدم  باإلضافة  العمالء،  عن  وحديثة  كافية  بيانات  توفر  صعوبة 
توفر التمويل الالزم للقيام موضوعية لتحديد التأثير النسبي على سلوكهم، وعدم  

 االجتماعيين.بها من قبل المسوقين 
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االج المسوقين  قبل  من  جيد  بشكل  والتخطيط  البناء  يؤدي لعدم  قد  تماعيين، 
المنظمة   إدارة  فيه  تقع  قد  خطأ  أكبر  وهو  الديون،  في  الوقوع  إلى  بالمنظمة 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

عندما يتعلق األمر بالتسويق، فهناك دائًما تبادل يحدث، وقد يأتي   التبادل:نظرية   •
للمنتجات   بسيط  نقدي  تبادل  التخلي عن    والخدمات، ذلك في شكل  أو في شكل 

وك لتبني سلوك آخر، وهذا سيحتاج إلى التأكد من أن اإلعادة إلى المكافآت أو سل
اعتماد طوعي  على  الحصول  مقابل  في  المهرة  العمال  أو  مقاولي  من  االستفادة 

أماًنا  أداة )كان  سواء   أكثر  منتج  أو  عمل  ممارسة  أو  معدات  تفوق أو  التكلفة    (، 
 المتوقعة. الحقيقية أو 

ذلك   المنافسة: • في  بما  جديد  تدخل   / سلوك  كل  مع  تفاعلي  حراك  أحداث  هو 
يكسر   التنافس؛ مما الممارسات العملية، ويأتي دور المسوق االجتماعي في تفعيل  

في  لكن  الجديد،  السلوك  يتبنى  الذي  المستهدف  للجمهور  الفوائد  ويزيد  الحواجز 
تك وزيادة  الفوائد  خفض  إلى  االستراتيجية  تسعى  األحيان  المنافسة  اليف  بعض 

(Lynda et al., 2016, p.3) 
 االجتماعي: أخالقيات التسويق 

تعرف األخالق بأنها حالة نسبية في السلوك المالحظ والمثبت لفرد أو مجموعة      
بمثابة   األخالقيات  تعتبر  كما  خاصة،  أو  عامة  مؤسسات  في  العاملين  األفراد  من 

المقب  السلوك  على  للتعرف  المرشد  أو  ،أو  الدليل  به  المعنية  الجهات  قبل  من  ول 
األطراف المتأثرة به أو المستقبلة له، وعملًيا ال تختلف أخالقيات التسويق االجتماعي 
كثيًرا عما ذكر سابًقا، بل قد تكون أكثر أهمية بسبب تأثيراتها المتعددة الجوانب والتي  

ع وبشكل  مباشرة،  به  المعنية  والجماعات  واألسر  األفراد  وجود  إيراد تمس  يمكن  ام 
 األخالقيات العامة للتسويق االجتماعي على النحو اآلتي : 

وضوح أهداف التسويق االجتماعي والبرامج المطروحة أو المعنية بعملية التسويق   •
 المختلفة. االجتماعي وبرامجه  

 االجتماعي، تعدشرعية الوسائل واألدوات المستخدمة في برامج وخطط التسويق   •
 االجتماعي.من أهم األمور المساعدة إلنجاح برامج التعديل 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

بأخالقيات   • اإلدارية    العمل: االلتزام  المهارات  على  العاملين  تدريب  جانب  إلى 
واالجتماعية، فينبغي الحرص على تعليمهم أهمية االلتزام بالمبادئ األخالقية التي 

 تحكم العمل وإلزامهم بتبنيها. 
العمل:   • في  الجودة  تطبيق  إن تطبيق الجودة يؤدي إلى فاعلية األداء من  تبني 

بتسويق  والخاصة  المنظمة  في  الموجودة  للموارد  األمثل  االستخدام  خالل 
وبين  وبينهم  العاملين  بين  العالقات  وتحسين  البرامج  أو  للخدمات  االجتماعي 
وطمأنينة  راحة  أكثر  عمل  ظروف  توفير  إلى  يؤدي  بما  المستهدفين،  العمالء 

 (.57، ص2019اللحيدان، )التسويق اء أفضل لتحسين تنعكس على أد
 االجتماعي:ثامناا: مبادئ وأخالقيات التسويق 

 االجتماعي:مبادئ التسويق 
على   • احتياجاته    المستهلك:التركيز  رصد  خالل  من  للمستهلك  العميق  الفهم 

االجتماعي   التسويق  يكون  وحتى  وحواجزه،  وممارساته  فمنومواقفه   ناجًحا، 
من  الغرض  كان  إذا  المثال،  سبيل  فعلى  المستهلك،  يريده  ما  معرفة  الضروري 
البرنامج هو زيادة استخدام المقاولين لمعدات جديدة من شأنها أن تقلل من إصابة  

لعمال أثناء العمل؛ فسوف تحتاج إلى معرفة مباشرة من المقاولين عن ما الذى ا
  للبرنامج، فالبد يساعدهم على استخدام الخيار األكثر أماًنا، وعند القيام بالتخطيط  

 واحتياجاته. من مراجعة البحوث الحالية لمعرفة ما يريده الجمهور المستهدف 
الجمهور:   • الجتجزئة  تقسيم  خالل  من  متجانسة  تتم  مجموعات  إلى  مهور 

ومناسبة  أصغر)شرائح مركزة  ببرامج  معينة  أداء شريحة جمهور  على  والتركيز   ،)
معهم، لتحقيق أفضل النتائج واستخدام الموارد المناسبة، ويمكن له تقسيم الجمهور  
استناًدا إلى أي عدد من المتغيرات بما في ذلك التركيبة السكانية، ونوع العمل )إما 

أو صناعي وما إلى ذلك(، األكثر انفتاًحا على التغيير، والذي سيستفيدون تجاري  
 إليهم. بشكل أكثر وهم يعتبرون األسهل للوصول 
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 االجتماعي.من أهم األمور المساعدة إلنجاح برامج التعديل 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

بأخالقيات   • اإلدارية    العمل: االلتزام  المهارات  على  العاملين  تدريب  جانب  إلى 
واالجتماعية، فينبغي الحرص على تعليمهم أهمية االلتزام بالمبادئ األخالقية التي 

 تحكم العمل وإلزامهم بتبنيها. 
العمل:   • في  الجودة  تطبيق  إن تطبيق الجودة يؤدي إلى فاعلية األداء من  تبني 

بتسويق  والخاصة  المنظمة  في  الموجودة  للموارد  األمثل  االستخدام  خالل 
وبين  وبينهم  العاملين  بين  العالقات  وتحسين  البرامج  أو  للخدمات  االجتماعي 
وطمأنينة  راحة  أكثر  عمل  ظروف  توفير  إلى  يؤدي  بما  المستهدفين،  العمالء 

 (.57، ص2019اللحيدان، )التسويق اء أفضل لتحسين تنعكس على أد
 االجتماعي:ثامناا: مبادئ وأخالقيات التسويق 

 االجتماعي:مبادئ التسويق 
على   • احتياجاته    المستهلك:التركيز  رصد  خالل  من  للمستهلك  العميق  الفهم 

االجتماعي   التسويق  يكون  وحتى  وحواجزه،  وممارساته  فمنومواقفه   ناجًحا، 
من  الغرض  كان  إذا  المثال،  سبيل  فعلى  المستهلك،  يريده  ما  معرفة  الضروري 
البرنامج هو زيادة استخدام المقاولين لمعدات جديدة من شأنها أن تقلل من إصابة  

لعمال أثناء العمل؛ فسوف تحتاج إلى معرفة مباشرة من المقاولين عن ما الذى ا
  للبرنامج، فالبد يساعدهم على استخدام الخيار األكثر أماًنا، وعند القيام بالتخطيط  

 واحتياجاته. من مراجعة البحوث الحالية لمعرفة ما يريده الجمهور المستهدف 
الجمهور:   • الجتجزئة  تقسيم  خالل  من  متجانسة  تتم  مجموعات  إلى  مهور 

ومناسبة  أصغر)شرائح مركزة  ببرامج  معينة  أداء شريحة جمهور  على  والتركيز   ،)
معهم، لتحقيق أفضل النتائج واستخدام الموارد المناسبة، ويمكن له تقسيم الجمهور  
استناًدا إلى أي عدد من المتغيرات بما في ذلك التركيبة السكانية، ونوع العمل )إما 

أو صناعي وما إلى ذلك(، األكثر انفتاًحا على التغيير، والذي سيستفيدون تجاري  
 إليهم. بشكل أكثر وهم يعتبرون األسهل للوصول 
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 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

 :المراجع 
أسس ومفاهيم معاصرة، دار اليازوري العلمية للنشر -( التسويق  2006البكري، ثامر )

 والتوزيع، األردن.
( التسويق االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية،  2011)   مالبكري، فؤاده عبد المنع

 عالم الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة. 
( محمد  رضوى  هالل،  عبدالغني،  محمد  التسوي 2011حسن،  االجتماعي (  إدارة -ق 

 رأس المال االجتماعي، مركز تطوير األداء والتنمية للنشر، مصر.   
إبراهيم   مي  االجتماعي  2014)حمزة،  التسويق  حمالت  في  الداللية  االستخدامات   )

 وتأثيرها على المتلقي، المكتب العربي للمعارف، الطبعة األولى ،مصر .
فالح   علي  االجتم2016)الزعبي،  التسويق  الكتاب  -اعي  (  دار  معاصر،  مدخل 

 الجامعي، الطبعة األولى، االمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية. 
( خالد  الجامعة،  2006زعموم،  مكتبة  والتطبيق،  النظرية  بين  االجتماعي  التسويق   )

 الطبعة األولى، الشارقة. 
هللا عبد  محمد  والعوامرة،  عواد،  محمد  التسويق 2012)  الزيادات،  استراتيجيات   )-

 منظور متكامل، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن.
علي   ياسر  االجتماعي  2011)الشهري،  التسويق  نماذج  -(  ألحدث  نظرية  دراسة 

االتصال   في  دكتوراه  رسالة  والخيرية،  االجتماعية  والخدمات  األفكار  تسويق 
 حاث والدراسات مداد، الطبعة األولى، الرياض. التسويقي، المركز الدولي لألب

حمدي   أحمد  تسويقية  2009)شورة،  حملة  خطة  لوضع  مقترح  تصور  نحو   )
المختلفة التطوعية  االجتماعية  المنظمات  -بالمنظمات  على  مطبقة  دراسة 

االجتماعية التطوعية العاملة بمشكلة تسرب الفتيات من التعليم بمحافظة قنا،  
دولي الثاني والعشرون للخدمة االجتماعية، جامعة حلوان،  المؤتمر العلمي ال

 القاهرة. 

 ______________________________________________الوحدة الرابعة  
 

 
 

حدوث  • حال  في  المسئولية  االجتماعي  التسويق  لبرامج  المنفذة  الجهات  تحمل 
 أضرار أو مشاكل ال سمح هللا.  

 ج التسويقية واالجتماعية المقرر تنفيذها. الشفافية في طرح المعلومات عن البرام  •
نتيجة   • التي تحدث  السلبية  الواضحة والصريحة عن اآلثار  بتقديم األجوبة  التعهد 

السلوكي   وعدمالتعديل  على   االجتماعي،  للرد  والتضليل  الخداع  إلى  اللجوء 
 اعتراضات بعض األفراد من الجهات المستهدفة. 

ء وعدم استخدام الحمالت التسويقية ألغراض  التعهد بالمحافظة على أسرار العمال •
 شخصية.  

المرغوب   • األثر  إلحداث  للمسوقين  المتخصص  والتأهيل  ودعمهمالتدريب   فيه، 
المباشر للحملة من خالل تحليهم بالقوة واإلرادة والعزم والتصميم بكشف األهداف  
الفعلية للحمالت االجتماعية التي يقومون بتنفيذها من جهة، والقدرة على تحديد 

من جهة   التنفيذ  بعد  المتحققة  واإليجابية  السلبية  ، 2004عبيدات،)آخري  اآلثار 
 (.52ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

224

 _________________ التسويق االجتماعي__________________________ 
 

 
 

 :المراجع 
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 الوحدة الخامسة 
 1جودة العمل التطوعي

Quality of volunteer work 
 

: مفهوم الجودة.   أوًلا
 ثانياا: أهداف الجودة في العمل التطوعي.
 ثالثاا: تخطيط الجودة في العمل التطوعي.

 رابعاا: أبعاد جودة الخدمة في العمل التطوعي. 
ا: إدارة الجودة   الشاملة في العمل التطوعي.خامسا

ا: حلقات الجودة في العمل التطوعي  سادسا
 سابعاا: الجودة ونظام األيزو في العمل التطوعي.

 

 
 .األمين محمد البشيراعداد: د.  1
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

ال أهداف  يحقق  أن  التطوعي  للعمل  يمكن  فال  سبق،  ما  ضوء  تنمية  في 
شاملة   إدارة  دون  وأّما المستدامة  إدارة   للجودة،  فيتطلب  والجودة  التطّوع  بين  العالقة 

بهذه  يلتزم  أن  المتطّوع  وعلى  الجودة  معايير  إلى  تستند  التطّوعي  للعمل  محكمة 
االلمام   بعد  بها   بها، ويخضعالمعايير واألخالقيات  االقتداء  الالزم من أجل  للتدريب 

أنه من الضرورّي أن يعرف المتطوع حقوقه وواجباته،    تطّوعّي، كما الفي إدارة العمل  
الميثاق   أو  التطوعّي  العقد  مفهوم  والجودة  التطّوع  بين  العالقة  هذه  عن  وينبثق 

  التطّوعّي. 
: مفهوم الجودة:   أوًلا

يعد مفهوم الجودة من المفاهيم اإلدارية الحديثة، في ظل المنافسات بين الدول 
والتطو  في  والشركات  المستهلك  وعي  صاحب  فقد  اإلنتاجية،  للمشاريع  الهائل  ر 

 االهتمام بالمنتجات ذات الجودة والخدمة المميزة. 

 ويمكن تعريف الجودة كالتالي:  

تساهم  • والتي  الخدمة  أو  بالمنتج  الخاصة  والخصائص  المزايا  "بأنها مجموعة من 
والتوف واألمان  السعر  وتتضمن  المستهلكين،  رغبات  إشباع  والموثوقية  في  ير 

 (.Besterfield,1956 ,p1واالعتمادية وقابلية االستعمال") 
وعرفتها الجمعية األمريكية لضبط الجودة:" بأنها مجموعة من المزايا وخصائص  •

المستهلكين  حاجات  تلبية  على  القادرة  الخدمة  أو  المنتج 
(Caroletl,1994,p419. ) 

•   ( جوران  جوزيف  المنتج (  Juran Josefويعرف  مالئمة  :"مدى  بأنها  الجودة 
الصفات"    وبأصدق  أداء  ألفضل  المنتج  تقديم  أي  لالستخدام، 

 (.27،ص2007)السمرائي:

  ______________________________________________________________________الوحدة الخامسة  
 

 
 

االقتصادية   المؤسسات  قبل  من  متزايًدا  اهتماًما  األخيرة  السنوات  شهدت 
بموضوع الجودة كمفهوم وممارسة في جودة المنتجات من سلع أو خدمات من ناحية  

 -خدمة العميل-إمكانية التوفير حسب االحتياج    -السعر  –تجويد: )خصائص المنتج  
كل الخارجي(؛ مما يحقق ميزة  الش  -طرق متطورة في التسويق   -خدمات ما بعد البيع

باالعتماد على المعايير الدولية الخاصة    جدد، وذلكتنافسية للمنتج واستقطاب عمالء  
 .  9001بالجودة كالمواصفة العالمية آيزو 

اتباع   المؤسسات  على  لزاًما  وصار  األعمال  عالم  الجودة  مفهوم  انتشر  وقد 
ك الهيئات والمؤسسات لمراقبة جودة  معايير دقيقة للجودة الشاملة، وكونت من أجل ذل

كان العمل التطوعي، على خصوصّيته    والحكومي، ولّما العمل في القطاعين الخاص  
من االهمية أن ُيقاس أداء هذه   يحتاجها؛ صاروطابعه اإلنساني، خدمة مقدمة لمن  

األعمال  بهذه  المنتفعين  وتوقعات  حاجيات  لتلبية  الجودة  معايير  وفق  الخدمة 
يحتاج العمل التطّوعي إلى إدارة جودة شاملة لرفع مستوى األداء وتقليل   ة؛ لذا التطوعي

  الوقت إلنجاز المهاّم. 

طبيعة العمل التطوعي بكونه عمل مدروس مبنّي على خطط وبرامج  وتأتي 
يتواجب أن يتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة وأن يكون رافًدا للمساهمة    موّجهة؛ مما 

  ف اإلنمائية. في تحقيق األهدا

وكما أّن علم اإلدارة الحديثة اّتبع أعلى معايير الدقة والجودة في إدارة األعمال  
مادية   مكاسب  على  فإنّ حرًصا  تكون   مشروعة؛  أن  ينبغي  التطوعّية  األعمال  إدارة 

بالتخطيط   التطوعّي  العمل  منظومة  تطوير  بضرورة  الوعي  من  المستوى  هذا  على 
االستراتيجّي   والتدريب والتفكير  والتوجيه  والرقابة  والمتابعة  واألداء  واإلتقان  والجودة 

األداء  تطوير  ومتابعة  الجيد  لألداء  ومهاراتهم  العاملين  لكفاءة  المستمر  المنظم 
 واالستفادة من الخبرات السابقة التراكمية في مسيرة العمل التطوعّي. 
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ال أهداف  يحقق  أن  التطوعي  للعمل  يمكن  فال  سبق،  ما  ضوء  تنمية  في 
شاملة   إدارة  دون  وأّما المستدامة  إدارة   للجودة،  فيتطلب  والجودة  التطّوع  بين  العالقة 

بهذه  يلتزم  أن  المتطّوع  وعلى  الجودة  معايير  إلى  تستند  التطّوعي  للعمل  محكمة 
االلمام   بعد  بها   بها، ويخضعالمعايير واألخالقيات  االقتداء  الالزم من أجل  للتدريب 

أنه من الضرورّي أن يعرف المتطوع حقوقه وواجباته،    تطّوعّي، كما الفي إدارة العمل  
الميثاق   أو  التطوعّي  العقد  مفهوم  والجودة  التطّوع  بين  العالقة  هذه  عن  وينبثق 

  التطّوعّي. 
: مفهوم الجودة:   أوًلا

يعد مفهوم الجودة من المفاهيم اإلدارية الحديثة، في ظل المنافسات بين الدول 
والتطو  في  والشركات  المستهلك  وعي  صاحب  فقد  اإلنتاجية،  للمشاريع  الهائل  ر 

 االهتمام بالمنتجات ذات الجودة والخدمة المميزة. 

 ويمكن تعريف الجودة كالتالي:  

تساهم  • والتي  الخدمة  أو  بالمنتج  الخاصة  والخصائص  المزايا  "بأنها مجموعة من 
والتوف واألمان  السعر  وتتضمن  المستهلكين،  رغبات  إشباع  والموثوقية  في  ير 

 (.Besterfield,1956 ,p1واالعتمادية وقابلية االستعمال") 
وعرفتها الجمعية األمريكية لضبط الجودة:" بأنها مجموعة من المزايا وخصائص  •

المستهلكين  حاجات  تلبية  على  القادرة  الخدمة  أو  المنتج 
(Caroletl,1994,p419. ) 

•   ( جوران  جوزيف  المنتج (  Juran Josefويعرف  مالئمة  :"مدى  بأنها  الجودة 
الصفات"    وبأصدق  أداء  ألفضل  المنتج  تقديم  أي  لالستخدام، 

 (.27،ص2007)السمرائي:

  ______________________________________________________________________الوحدة الخامسة  
 

 
 

االقتصادية   المؤسسات  قبل  من  متزايًدا  اهتماًما  األخيرة  السنوات  شهدت 
بموضوع الجودة كمفهوم وممارسة في جودة المنتجات من سلع أو خدمات من ناحية  

 -خدمة العميل-إمكانية التوفير حسب االحتياج    -السعر  –تجويد: )خصائص المنتج  
كل الخارجي(؛ مما يحقق ميزة  الش  -طرق متطورة في التسويق   -خدمات ما بعد البيع

باالعتماد على المعايير الدولية الخاصة    جدد، وذلكتنافسية للمنتج واستقطاب عمالء  
 .  9001بالجودة كالمواصفة العالمية آيزو 

اتباع   المؤسسات  على  لزاًما  وصار  األعمال  عالم  الجودة  مفهوم  انتشر  وقد 
ك الهيئات والمؤسسات لمراقبة جودة  معايير دقيقة للجودة الشاملة، وكونت من أجل ذل

كان العمل التطوعي، على خصوصّيته    والحكومي، ولّما العمل في القطاعين الخاص  
من االهمية أن ُيقاس أداء هذه   يحتاجها؛ صاروطابعه اإلنساني، خدمة مقدمة لمن  

األعمال  بهذه  المنتفعين  وتوقعات  حاجيات  لتلبية  الجودة  معايير  وفق  الخدمة 
يحتاج العمل التطّوعي إلى إدارة جودة شاملة لرفع مستوى األداء وتقليل   ة؛ لذا التطوعي

  الوقت إلنجاز المهاّم. 

طبيعة العمل التطوعي بكونه عمل مدروس مبنّي على خطط وبرامج  وتأتي 
يتواجب أن يتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة وأن يكون رافًدا للمساهمة    موّجهة؛ مما 

  ف اإلنمائية. في تحقيق األهدا

وكما أّن علم اإلدارة الحديثة اّتبع أعلى معايير الدقة والجودة في إدارة األعمال  
مادية   مكاسب  على  فإنّ حرًصا  تكون   مشروعة؛  أن  ينبغي  التطوعّية  األعمال  إدارة 

بالتخطيط   التطوعّي  العمل  منظومة  تطوير  بضرورة  الوعي  من  المستوى  هذا  على 
االستراتيجّي   والتدريب والتفكير  والتوجيه  والرقابة  والمتابعة  واألداء  واإلتقان  والجودة 
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الجودة  تطبيق  من  المنشود  الهدف  وهو  صورة  وأفضل  وجه  أكمل  إلى  العمل 
 (.13، ص2007الشاملة. )عيوشي، 

المنظوم    من  الجودة  بأن  وآخرون  الوادي  حسين  محمود  أوضحها  وكما 
المقدمة تبًعا لحاجة كل قطاع من  نظرة اإلسالم إلى جودة المنتجات    هي:اإلسالمي  

يمكن  ال  أدنى  بحد  مواصفات  المنتجات  من  نوع  لكل  أن  كما  السوق،  قطاعات 
الخدمة   تقديم  عدم صالحية  يعني  وهذا  منها،  بأقل  إالالقبول  بتحقيق    المصرفية، 

تزيد أو تقل تبًعا لحجم الطلب عليها ،حيث يظهر أثر الجودة في    معينة ،مواصفات  
 (.111، ص 2010رًعا )الوادي وآخرون، قبول المنتج ش

 ثانياا: أهداف الجودة في العمل التطوعي:
المشاريع  • مخرجات  أو  الخدمات  أو  العمليات  خالل  من  الجودة  محتوى  تحقيق 

 التطوعية. 
 االلتزام بالجوانب التنظيمية والقانونية في العمل التطوعي.   •
 تلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم.   •
 التشغيل الفعال والكفء لنظام أو عملية أو تنفيذ مشروع ما.   •
 يجب أن تنبثق أهداف الجودة من سياسة الجودة للمنظمة.   •
)االستراتيج  • الوظيفية  المستويات  باختالف  األهداف  أو موائمة  التكتيكية  أو  ية 

واألفراد والعمليات  واإلدارات  التنظيم  مثل  ويجبالتشغيلية،  هذا   (،  على  توثيقها 
 النحو: 

التنظيمية   • الوحدات  إلى  االستراتيجية  من  األهداف  وضع  في  الدقة  تحري 
لتحقيق نتائج ملموسة    أقصر؛والموظفين األفراد وتقسيمها وتحديدها لفترات زمنية  

 بشكل مستمر.

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وينظر بعض الباحثين للجودة من ثالث زوايا األولى: "جودة التصميم"، وهي:  
مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة، والثانية: "جودة اإلنتاج"  

العملية  وهي تتحقق خالل  التي  المواصفات  والثالثة :  التي اإلنتاجية،  األداء"  "جودة   :
أثناء   الجودة  التركيز على  إلى جانب  للمنتج  الفعلي  االستعمال  للمستهلك عن  تظهر 

تركز على جودة تصميم المنتج   واحدة، فهيمفاهيم وعناصر    المنتج، وتتضمنتقييم  
  (.17، ص2002)الدرادكة والشبلي:

الدولية   القياسية  المواصفات  "  Iso 9000أما  أنها  على  الجودة  فتعرف   :
لمتطلبات   المنتج  في  مسبًقا  المحددة  الرئيسية  الخصائص  مجموعة  تلبية  درجة 

 (.(Abdellah, 2003, p23العميل"   

ويعرف بعض المؤلفين الجودة على أنها "األداء المتميز للمنتج أو الخدمة"    
في  البعض  يعتمد  رجال    ،حيث  يعرفها  ،حيث  المستخدم  أساس  على  تعريفهم 

لهم  بالنسبة  تعني   فهي  اإلنتاج  رجال  األفضل"،أما  "األداء  أنها  على  التسويق 
  .15)،ص 2009"المطابقة للمعايير والموصفات" .)وسيلة: 

إلى  دعوة  تواكبھا  الحياة  جوانب  لكل  وتغطيته  اإلسالمي  المنھج  شمولية  إن 
نفس   على  واإلتقان  الشمولية  الجودة  منھج  اإلسالم  يكون  ،وبذلك  واالتساع  االمتداد 

وتفاصيلھا   وفروعھا  الحياة  عموميات  في  واإلتقان  تعالى    والجودة  هللا   أمرنا  كما 
ورسوله صل هللا عليه وسلم ، وتعنى كلمة جودة من المنظور اإلسالمي" القيام بأداء  

ك في  جاء  ،كما  والمقبول  المطلوب  الوجه  وعلى  بإتقان  اآليات  العمل  من  ثير 
واألحاديث  ،كقوله تعالى : "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم  أحسن عماًل " ) 

آية رقم   الملك:  إذا عمل    ( ۲سورة  "إن  هللا يحب  ، وقوله صل هللا عليه وسلم : 
أحدكم عماًل أن يتقنه " )رواه أبو يعلى والبيهقي( ، واإلتقان أعم وأشمل من كلمة 
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الجودة  تطبيق  من  المنشود  الهدف  وهو  صورة  وأفضل  وجه  أكمل  إلى  العمل 
 (.13، ص2007الشاملة. )عيوشي، 

المنظوم    من  الجودة  بأن  وآخرون  الوادي  حسين  محمود  أوضحها  وكما 
المقدمة تبًعا لحاجة كل قطاع من  نظرة اإلسالم إلى جودة المنتجات    هي:اإلسالمي  

يمكن  ال  أدنى  بحد  مواصفات  المنتجات  من  نوع  لكل  أن  كما  السوق،  قطاعات 
الخدمة   تقديم  عدم صالحية  يعني  وهذا  منها،  بأقل  إالالقبول  بتحقيق    المصرفية، 

تزيد أو تقل تبًعا لحجم الطلب عليها ،حيث يظهر أثر الجودة في    معينة ،مواصفات  
 (.111، ص 2010رًعا )الوادي وآخرون، قبول المنتج ش

 ثانياا: أهداف الجودة في العمل التطوعي:
المشاريع  • مخرجات  أو  الخدمات  أو  العمليات  خالل  من  الجودة  محتوى  تحقيق 

 التطوعية. 
 االلتزام بالجوانب التنظيمية والقانونية في العمل التطوعي.   •
 تلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم.   •
 التشغيل الفعال والكفء لنظام أو عملية أو تنفيذ مشروع ما.   •
 يجب أن تنبثق أهداف الجودة من سياسة الجودة للمنظمة.   •
)االستراتيج  • الوظيفية  المستويات  باختالف  األهداف  أو موائمة  التكتيكية  أو  ية 

واألفراد والعمليات  واإلدارات  التنظيم  مثل  ويجبالتشغيلية،  هذا   (،  على  توثيقها 
 النحو: 

التنظيمية   • الوحدات  إلى  االستراتيجية  من  األهداف  وضع  في  الدقة  تحري 
لتحقيق نتائج ملموسة    أقصر؛والموظفين األفراد وتقسيمها وتحديدها لفترات زمنية  

 بشكل مستمر.

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وينظر بعض الباحثين للجودة من ثالث زوايا األولى: "جودة التصميم"، وهي:  
مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة، والثانية: "جودة اإلنتاج"  

العملية  وهي تتحقق خالل  التي  المواصفات  والثالثة :  التي اإلنتاجية،  األداء"  "جودة   :
أثناء   الجودة  التركيز على  إلى جانب  للمنتج  الفعلي  االستعمال  للمستهلك عن  تظهر 

تركز على جودة تصميم المنتج   واحدة، فهيمفاهيم وعناصر    المنتج، وتتضمنتقييم  
  (.17، ص2002)الدرادكة والشبلي:

الدولية   القياسية  المواصفات  "  Iso 9000أما  أنها  على  الجودة  فتعرف   :
لمتطلبات   المنتج  في  مسبًقا  المحددة  الرئيسية  الخصائص  مجموعة  تلبية  درجة 

 (.(Abdellah, 2003, p23العميل"   

ويعرف بعض المؤلفين الجودة على أنها "األداء المتميز للمنتج أو الخدمة"    
في  البعض  يعتمد  رجال    ،حيث  يعرفها  ،حيث  المستخدم  أساس  على  تعريفهم 

لهم  بالنسبة  تعني   فهي  اإلنتاج  رجال  األفضل"،أما  "األداء  أنها  على  التسويق 
  .15)،ص 2009"المطابقة للمعايير والموصفات" .)وسيلة: 

إلى  دعوة  تواكبھا  الحياة  جوانب  لكل  وتغطيته  اإلسالمي  المنھج  شمولية  إن 
نفس   على  واإلتقان  الشمولية  الجودة  منھج  اإلسالم  يكون  ،وبذلك  واالتساع  االمتداد 

وتفاصيلھا   وفروعھا  الحياة  عموميات  في  واإلتقان  تعالى    والجودة  هللا   أمرنا  كما 
ورسوله صل هللا عليه وسلم ، وتعنى كلمة جودة من المنظور اإلسالمي" القيام بأداء  

ك في  جاء  ،كما  والمقبول  المطلوب  الوجه  وعلى  بإتقان  اآليات  العمل  من  ثير 
واألحاديث  ،كقوله تعالى : "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم  أحسن عماًل " ) 

آية رقم   الملك:  إذا عمل    ( ۲سورة  "إن  هللا يحب  ، وقوله صل هللا عليه وسلم : 
أحدكم عماًل أن يتقنه " )رواه أبو يعلى والبيهقي( ، واإلتقان أعم وأشمل من كلمة 
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الجودة  تطبيق  من  المنشود  الهدف  وهو  صورة  وأفضل  وجه  أكمل  إلى  العمل 
 (.13، ص2007الشاملة. )عيوشي، 

المنظوم    من  الجودة  بأن  وآخرون  الوادي  حسين  محمود  أوضحها  وكما 
المقدمة تبًعا لحاجة كل قطاع من  نظرة اإلسالم إلى جودة المنتجات    هي:اإلسالمي  

يمكن  ال  أدنى  بحد  مواصفات  المنتجات  من  نوع  لكل  أن  كما  السوق،  قطاعات 
الخدمة   تقديم  عدم صالحية  يعني  وهذا  منها،  بأقل  إالالقبول  بتحقيق    المصرفية، 

تزيد أو تقل تبًعا لحجم الطلب عليها ،حيث يظهر أثر الجودة في    معينة ،مواصفات  
 (.111، ص 2010رًعا )الوادي وآخرون، قبول المنتج ش

 ثانياا: أهداف الجودة في العمل التطوعي:
المشاريع  • مخرجات  أو  الخدمات  أو  العمليات  خالل  من  الجودة  محتوى  تحقيق 

 التطوعية. 
 االلتزام بالجوانب التنظيمية والقانونية في العمل التطوعي.   •
 تلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم.   •
 التشغيل الفعال والكفء لنظام أو عملية أو تنفيذ مشروع ما.   •
 يجب أن تنبثق أهداف الجودة من سياسة الجودة للمنظمة.   •
)االستراتيج  • الوظيفية  المستويات  باختالف  األهداف  أو موائمة  التكتيكية  أو  ية 

واألفراد والعمليات  واإلدارات  التنظيم  مثل  ويجبالتشغيلية،  هذا   (،  على  توثيقها 
 النحو: 

التنظيمية   • الوحدات  إلى  االستراتيجية  من  األهداف  وضع  في  الدقة  تحري 
لتحقيق نتائج ملموسة    أقصر؛والموظفين األفراد وتقسيمها وتحديدها لفترات زمنية  

 بشكل مستمر.

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وينظر بعض الباحثين للجودة من ثالث زوايا األولى: "جودة التصميم"، وهي:  
مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة، والثانية: "جودة اإلنتاج"  

العملية  وهي تتحقق خالل  التي  المواصفات  والثالثة :  التي اإلنتاجية،  األداء"  "جودة   :
أثناء   الجودة  التركيز على  إلى جانب  للمنتج  الفعلي  االستعمال  للمستهلك عن  تظهر 

تركز على جودة تصميم المنتج   واحدة، فهيمفاهيم وعناصر    المنتج، وتتضمنتقييم  
  (.17، ص2002)الدرادكة والشبلي:

الدولية   القياسية  المواصفات  "  Iso 9000أما  أنها  على  الجودة  فتعرف   :
لمتطلبات   المنتج  في  مسبًقا  المحددة  الرئيسية  الخصائص  مجموعة  تلبية  درجة 

 (.(Abdellah, 2003, p23العميل"   

ويعرف بعض المؤلفين الجودة على أنها "األداء المتميز للمنتج أو الخدمة"    
في  البعض  يعتمد  رجال    ،حيث  يعرفها  ،حيث  المستخدم  أساس  على  تعريفهم 

لهم  بالنسبة  تعني   فهي  اإلنتاج  رجال  األفضل"،أما  "األداء  أنها  على  التسويق 
  .15)،ص 2009"المطابقة للمعايير والموصفات" .)وسيلة: 

إلى  دعوة  تواكبھا  الحياة  جوانب  لكل  وتغطيته  اإلسالمي  المنھج  شمولية  إن 
نفس   على  واإلتقان  الشمولية  الجودة  منھج  اإلسالم  يكون  ،وبذلك  واالتساع  االمتداد 

وتفاصيلھا   وفروعھا  الحياة  عموميات  في  واإلتقان  تعالى    والجودة  هللا   أمرنا  كما 
ورسوله صل هللا عليه وسلم ، وتعنى كلمة جودة من المنظور اإلسالمي" القيام بأداء  

ك في  جاء  ،كما  والمقبول  المطلوب  الوجه  وعلى  بإتقان  اآليات  العمل  من  ثير 
واألحاديث  ،كقوله تعالى : "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم  أحسن عماًل " ) 

آية رقم   الملك:  إذا عمل    ( ۲سورة  "إن  هللا يحب  ، وقوله صل هللا عليه وسلم : 
أحدكم عماًل أن يتقنه " )رواه أبو يعلى والبيهقي( ، واإلتقان أعم وأشمل من كلمة 
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الجودة  تطبيق  من  المنشود  الهدف  وهو  صورة  وأفضل  وجه  أكمل  إلى  العمل 
 (.13، ص2007الشاملة. )عيوشي، 

المنظوم    من  الجودة  بأن  وآخرون  الوادي  حسين  محمود  أوضحها  وكما 
المقدمة تبًعا لحاجة كل قطاع من  نظرة اإلسالم إلى جودة المنتجات    هي:اإلسالمي  

يمكن  ال  أدنى  بحد  مواصفات  المنتجات  من  نوع  لكل  أن  كما  السوق،  قطاعات 
الخدمة   تقديم  عدم صالحية  يعني  وهذا  منها،  بأقل  إالالقبول  بتحقيق    المصرفية، 

تزيد أو تقل تبًعا لحجم الطلب عليها ،حيث يظهر أثر الجودة في    معينة ،مواصفات  
 (.111، ص 2010رًعا )الوادي وآخرون، قبول المنتج ش

 ثانياا: أهداف الجودة في العمل التطوعي:
المشاريع  • مخرجات  أو  الخدمات  أو  العمليات  خالل  من  الجودة  محتوى  تحقيق 

 التطوعية. 
 االلتزام بالجوانب التنظيمية والقانونية في العمل التطوعي.   •
 تلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم.   •
 التشغيل الفعال والكفء لنظام أو عملية أو تنفيذ مشروع ما.   •
 يجب أن تنبثق أهداف الجودة من سياسة الجودة للمنظمة.   •
)االستراتيج  • الوظيفية  المستويات  باختالف  األهداف  أو موائمة  التكتيكية  أو  ية 

واألفراد والعمليات  واإلدارات  التنظيم  مثل  ويجبالتشغيلية،  هذا   (،  على  توثيقها 
 النحو: 

التنظيمية   • الوحدات  إلى  االستراتيجية  من  األهداف  وضع  في  الدقة  تحري 
لتحقيق نتائج ملموسة    أقصر؛والموظفين األفراد وتقسيمها وتحديدها لفترات زمنية  

 بشكل مستمر.

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وينظر بعض الباحثين للجودة من ثالث زوايا األولى: "جودة التصميم"، وهي:  
مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة، والثانية: "جودة اإلنتاج"  

العملية  وهي تتحقق خالل  التي  المواصفات  والثالثة :  التي اإلنتاجية،  األداء"  "جودة   :
أثناء   الجودة  التركيز على  إلى جانب  للمنتج  الفعلي  االستعمال  للمستهلك عن  تظهر 

تركز على جودة تصميم المنتج   واحدة، فهيمفاهيم وعناصر    المنتج، وتتضمنتقييم  
  (.17، ص2002)الدرادكة والشبلي:

الدولية   القياسية  المواصفات  "  Iso 9000أما  أنها  على  الجودة  فتعرف   :
لمتطلبات   المنتج  في  مسبًقا  المحددة  الرئيسية  الخصائص  مجموعة  تلبية  درجة 

 (.(Abdellah, 2003, p23العميل"   

ويعرف بعض المؤلفين الجودة على أنها "األداء المتميز للمنتج أو الخدمة"    
في  البعض  يعتمد  رجال    ،حيث  يعرفها  ،حيث  المستخدم  أساس  على  تعريفهم 

لهم  بالنسبة  تعني   فهي  اإلنتاج  رجال  األفضل"،أما  "األداء  أنها  على  التسويق 
  .15)،ص 2009"المطابقة للمعايير والموصفات" .)وسيلة: 

إلى  دعوة  تواكبھا  الحياة  جوانب  لكل  وتغطيته  اإلسالمي  المنھج  شمولية  إن 
نفس   على  واإلتقان  الشمولية  الجودة  منھج  اإلسالم  يكون  ،وبذلك  واالتساع  االمتداد 

وتفاصيلھا   وفروعھا  الحياة  عموميات  في  واإلتقان  تعالى    والجودة  هللا   أمرنا  كما 
ورسوله صل هللا عليه وسلم ، وتعنى كلمة جودة من المنظور اإلسالمي" القيام بأداء  

ك في  جاء  ،كما  والمقبول  المطلوب  الوجه  وعلى  بإتقان  اآليات  العمل  من  ثير 
واألحاديث  ،كقوله تعالى : "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم  أحسن عماًل " ) 

آية رقم   الملك:  إذا عمل    ( ۲سورة  "إن  هللا يحب  ، وقوله صل هللا عليه وسلم : 
أحدكم عماًل أن يتقنه " )رواه أبو يعلى والبيهقي( ، واإلتقان أعم وأشمل من كلمة 
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الجودة  تطبيق  من  المنشود  الهدف  وهو  صورة  وأفضل  وجه  أكمل  إلى  العمل 
 (.13، ص2007الشاملة. )عيوشي، 

المنظوم    من  الجودة  بأن  وآخرون  الوادي  حسين  محمود  أوضحها  وكما 
المقدمة تبًعا لحاجة كل قطاع من  نظرة اإلسالم إلى جودة المنتجات    هي:اإلسالمي  

يمكن  ال  أدنى  بحد  مواصفات  المنتجات  من  نوع  لكل  أن  كما  السوق،  قطاعات 
الخدمة   تقديم  عدم صالحية  يعني  وهذا  منها،  بأقل  إالالقبول  بتحقيق    المصرفية، 

تزيد أو تقل تبًعا لحجم الطلب عليها ،حيث يظهر أثر الجودة في    معينة ،مواصفات  
 (.111، ص 2010رًعا )الوادي وآخرون، قبول المنتج ش

 ثانياا: أهداف الجودة في العمل التطوعي:
المشاريع  • مخرجات  أو  الخدمات  أو  العمليات  خالل  من  الجودة  محتوى  تحقيق 

 التطوعية. 
 االلتزام بالجوانب التنظيمية والقانونية في العمل التطوعي.   •
 تلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم.   •
 التشغيل الفعال والكفء لنظام أو عملية أو تنفيذ مشروع ما.   •
 يجب أن تنبثق أهداف الجودة من سياسة الجودة للمنظمة.   •
)االستراتيج  • الوظيفية  المستويات  باختالف  األهداف  أو موائمة  التكتيكية  أو  ية 

واألفراد والعمليات  واإلدارات  التنظيم  مثل  ويجبالتشغيلية،  هذا   (،  على  توثيقها 
 النحو: 

التنظيمية   • الوحدات  إلى  االستراتيجية  من  األهداف  وضع  في  الدقة  تحري 
لتحقيق نتائج ملموسة    أقصر؛والموظفين األفراد وتقسيمها وتحديدها لفترات زمنية  

 بشكل مستمر.

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وينظر بعض الباحثين للجودة من ثالث زوايا األولى: "جودة التصميم"، وهي:  
مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة، والثانية: "جودة اإلنتاج"  

العملية  وهي تتحقق خالل  التي  المواصفات  والثالثة :  التي اإلنتاجية،  األداء"  "جودة   :
أثناء   الجودة  التركيز على  إلى جانب  للمنتج  الفعلي  االستعمال  للمستهلك عن  تظهر 

تركز على جودة تصميم المنتج   واحدة، فهيمفاهيم وعناصر    المنتج، وتتضمنتقييم  
  (.17، ص2002)الدرادكة والشبلي:

الدولية   القياسية  المواصفات  "  Iso 9000أما  أنها  على  الجودة  فتعرف   :
لمتطلبات   المنتج  في  مسبًقا  المحددة  الرئيسية  الخصائص  مجموعة  تلبية  درجة 

 (.(Abdellah, 2003, p23العميل"   

ويعرف بعض المؤلفين الجودة على أنها "األداء المتميز للمنتج أو الخدمة"    
في  البعض  يعتمد  رجال    ،حيث  يعرفها  ،حيث  المستخدم  أساس  على  تعريفهم 

لهم  بالنسبة  تعني   فهي  اإلنتاج  رجال  األفضل"،أما  "األداء  أنها  على  التسويق 
  .15)،ص 2009"المطابقة للمعايير والموصفات" .)وسيلة: 

إلى  دعوة  تواكبھا  الحياة  جوانب  لكل  وتغطيته  اإلسالمي  المنھج  شمولية  إن 
نفس   على  واإلتقان  الشمولية  الجودة  منھج  اإلسالم  يكون  ،وبذلك  واالتساع  االمتداد 

وتفاصيلھا   وفروعھا  الحياة  عموميات  في  واإلتقان  تعالى    والجودة  هللا   أمرنا  كما 
ورسوله صل هللا عليه وسلم ، وتعنى كلمة جودة من المنظور اإلسالمي" القيام بأداء  

ك في  جاء  ،كما  والمقبول  المطلوب  الوجه  وعلى  بإتقان  اآليات  العمل  من  ثير 
واألحاديث  ،كقوله تعالى : "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم  أحسن عماًل " ) 

آية رقم   الملك:  إذا عمل    ( ۲سورة  "إن  هللا يحب  ، وقوله صل هللا عليه وسلم : 
أحدكم عماًل أن يتقنه " )رواه أبو يعلى والبيهقي( ، واإلتقان أعم وأشمل من كلمة 

القيام   مجرد  أو  ليصل   الجودة  المستمر  التحسين  نتيجة  يأتي  ،فاإلتقان  جيد  بعمل 
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الجودة  تطبيق  من  المنشود  الهدف  وهو  صورة  وأفضل  وجه  أكمل  إلى  العمل 
 (.13، ص2007الشاملة. )عيوشي، 

المنظوم    من  الجودة  بأن  وآخرون  الوادي  حسين  محمود  أوضحها  وكما 
المقدمة تبًعا لحاجة كل قطاع من  نظرة اإلسالم إلى جودة المنتجات    هي:اإلسالمي  

يمكن  ال  أدنى  بحد  مواصفات  المنتجات  من  نوع  لكل  أن  كما  السوق،  قطاعات 
الخدمة   تقديم  عدم صالحية  يعني  وهذا  منها،  بأقل  إالالقبول  بتحقيق    المصرفية، 

تزيد أو تقل تبًعا لحجم الطلب عليها ،حيث يظهر أثر الجودة في    معينة ،مواصفات  
 (.111، ص 2010رًعا )الوادي وآخرون، قبول المنتج ش

 ثانياا: أهداف الجودة في العمل التطوعي:
المشاريع  • مخرجات  أو  الخدمات  أو  العمليات  خالل  من  الجودة  محتوى  تحقيق 

 التطوعية. 
 االلتزام بالجوانب التنظيمية والقانونية في العمل التطوعي.   •
 تلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم.   •
 التشغيل الفعال والكفء لنظام أو عملية أو تنفيذ مشروع ما.   •
 يجب أن تنبثق أهداف الجودة من سياسة الجودة للمنظمة.   •
)االستراتيج  • الوظيفية  المستويات  باختالف  األهداف  أو موائمة  التكتيكية  أو  ية 

واألفراد والعمليات  واإلدارات  التنظيم  مثل  ويجبالتشغيلية،  هذا   (،  على  توثيقها 
 النحو: 

التنظيمية   • الوحدات  إلى  االستراتيجية  من  األهداف  وضع  في  الدقة  تحري 
لتحقيق نتائج ملموسة    أقصر؛والموظفين األفراد وتقسيمها وتحديدها لفترات زمنية  

 بشكل مستمر.

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وينظر بعض الباحثين للجودة من ثالث زوايا األولى: "جودة التصميم"، وهي:  
مواصفات الجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة، والثانية: "جودة اإلنتاج"  

العملية  وهي تتحقق خالل  التي  المواصفات  والثالثة :  التي اإلنتاجية،  األداء"  "جودة   :
أثناء   الجودة  التركيز على  إلى جانب  للمنتج  الفعلي  االستعمال  للمستهلك عن  تظهر 

تركز على جودة تصميم المنتج   واحدة، فهيمفاهيم وعناصر    المنتج، وتتضمنتقييم  
  (.17، ص2002)الدرادكة والشبلي:

الدولية   القياسية  المواصفات  "  Iso 9000أما  أنها  على  الجودة  فتعرف   :
لمتطلبات   المنتج  في  مسبًقا  المحددة  الرئيسية  الخصائص  مجموعة  تلبية  درجة 

 (.(Abdellah, 2003, p23العميل"   

ويعرف بعض المؤلفين الجودة على أنها "األداء المتميز للمنتج أو الخدمة"    
في  البعض  يعتمد  رجال    ،حيث  يعرفها  ،حيث  المستخدم  أساس  على  تعريفهم 

لهم  بالنسبة  تعني   فهي  اإلنتاج  رجال  األفضل"،أما  "األداء  أنها  على  التسويق 
  .15)،ص 2009"المطابقة للمعايير والموصفات" .)وسيلة: 

إلى  دعوة  تواكبھا  الحياة  جوانب  لكل  وتغطيته  اإلسالمي  المنھج  شمولية  إن 
نفس   على  واإلتقان  الشمولية  الجودة  منھج  اإلسالم  يكون  ،وبذلك  واالتساع  االمتداد 

وتفاصيلھا   وفروعھا  الحياة  عموميات  في  واإلتقان  تعالى    والجودة  هللا   أمرنا  كما 
ورسوله صل هللا عليه وسلم ، وتعنى كلمة جودة من المنظور اإلسالمي" القيام بأداء  

ك في  جاء  ،كما  والمقبول  المطلوب  الوجه  وعلى  بإتقان  اآليات  العمل  من  ثير 
واألحاديث  ،كقوله تعالى : "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم  أحسن عماًل " ) 

آية رقم   الملك:  إذا عمل    ( ۲سورة  "إن  هللا يحب  ، وقوله صل هللا عليه وسلم : 
أحدكم عماًل أن يتقنه " )رواه أبو يعلى والبيهقي( ، واإلتقان أعم وأشمل من كلمة 

القيام   مجرد  أو  ليصل   الجودة  المستمر  التحسين  نتيجة  يأتي  ،فاإلتقان  جيد  بعمل 
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غير   • التغيرات  لتجنب  العمالء  أو  التنظيمية  المتطلبات  وفق  المدروس  التخطيط 
 المخطط لها. 

 غيير بوقت طويل )تحليل األثر(.  يجب التحقيق في العواقب المحتملة للت  •
 الموائمة من خالل الدراسات األولية والمقارنة والمرجعية للهياكل الجديدة. •
 بعد التنفيذ، ينبغي تقييم الهياكل والعمليات الجديدة وتكييفها حسب الضرورة.   •
 تصف خطة الجودة كيف ستحقق المنظمة التطوعية أهداف الجودة الخاصة بها.   •
 الخطط هي نتائج موثقة لعملية التخطيط في وقت معين.  •
ويجب    • ونشطة  مستمرة  عملية  التخطيط  يكون  أن  يجب  المرونة،  على  للحفاظ 

الضرورة  عند  وتحديثها  مالءمتها  الستمرار  منتظم  أساس  على  الخطط  تقييم 
(Scope,2016,p18 .) 

  مدخالت تخطيط الجودة في العمل التطوعي: 
 أثناء عملية التخطيط، يوصى بمراعاة مجموعة متنوعة من العوامل مثل: 

االتجاه  • على  تأثير  لها  والتي  الصلة  ذات  والداخلية  الخارجية  التأثيرات 
 التطوعية. االستراتيجي والقدرة على حسن سير نظام إدارة الجودة في المنظمة  

 المتطلبات القانونية )الوطنية والدولية(.  •
تحليل تكلفة الفائدة: تكلفة الجودة الرديئة، تكلفة تحسين الجودة وتكلفة الفوائد التي   •

 يتعين تحقيقها.
 الموارد المتاحة )البنية التحتية، البشرية، المالية(.  •
 توقع. تقييم المخاطر، تحليل المخاطر والفرص التأثير المحتمل / الم •
 بيانات األداء أو االمتثال للنظام الحالي:    •
مراجعة بيانات النظام، أو العملية، إن وجدت )نتائج المراجعة، أداء العملية وحالة  •

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية، إجراءات المتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة،  
  وتوصيات بالتحسين(. 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وهو عبارة عن اختصار يشير   ،SMARTيوصى باختيار األهداف التباع مبدأ    •
 حقيق وواقعية ومحددة زمنًيا.إلى حدود معينة وقابلة للقياس وقابلة للت 

محدد جيًدا ومرّكز بداًل من أن يكون عاًما    SMARTباختصار، فإن هدف  
وقابلة   واقعية  تكون  أن  على  الكمية؛  أو  النوعية  حيث  من  النتائج  تقييم  ويمكن  جًدا؛ 

مع المهمة / الدور / سياق المنظمة، أو مكان الموظف    للموظفين، وتتوافق للتحقيق  
المنظمة،  فترة زمنية محددة لضمان    في  ذلك خالل  ومنويتحقق  األهمية   المساءلة، 

وال   الموظفين،  على  كبير  عمل  عبء  فرض  إلى  األهداف  تؤدي  أال  أيًضا  بمكان 
 . (Scope, 2016, p.15تتطلب بذل جهود دون مستوى األداء القياسي. )

 ثالثاا: تخطيط الجودة في العمل التطوعي:
هي   لتكون  كدورة  الجودة  إدارة  تصور  أن  يمكن  الجودة  تخطيط  عملية  إن 

اإلجراءات   وكذلكأساس  المؤسسة    التصحيحية،  داخل  المستمر  التطوعية،  التحسين 
على   PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)يمكن تطبيق منهجية تسمى    حيث

بأنشطة   الدورة  تبدأ  ديناميكية(،  )دورة  ككل  والنظام  العمليات  على الت جميع    خطيط، 
 تخطيط الجودة اآلتي:  المؤسسة، ويتناولمستوى 

 تطوير وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة الشامل.  •
أهداًفا    • المكتوبة(  اإلجراءات  )مثل  الجودة  خطط  تضع  األدنى،  المستويات  في 

محددة للجودة اإلجرائية وأنشطة ضمان ومراقبة الجودة التي يتعين القيام بها في  
 ومية. العمليات الي 

 أثناء تنفيذ الخطط، يتم تحويلها من المستندات إلى السجالت.   •
 جديدة، أو يمكن تطبيق تخطيط الجودة قبل إدخال هياكل أو عمليات أو مشاريع    •

الجودة  إدارة  نظام  في  المضمنة  الحالية  العمليات  في  التغييرات  تكون  عندما 
 مطلوبة. 

 االستمرارية والحفاظ على سالمة إجراءات نظام إدارة الجودة.  •
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غير   • التغيرات  لتجنب  العمالء  أو  التنظيمية  المتطلبات  وفق  المدروس  التخطيط 
 المخطط لها. 

 غيير بوقت طويل )تحليل األثر(.  يجب التحقيق في العواقب المحتملة للت  •
 الموائمة من خالل الدراسات األولية والمقارنة والمرجعية للهياكل الجديدة. •
 بعد التنفيذ، ينبغي تقييم الهياكل والعمليات الجديدة وتكييفها حسب الضرورة.   •
 تصف خطة الجودة كيف ستحقق المنظمة التطوعية أهداف الجودة الخاصة بها.   •
 الخطط هي نتائج موثقة لعملية التخطيط في وقت معين.  •
ويجب    • ونشطة  مستمرة  عملية  التخطيط  يكون  أن  يجب  المرونة،  على  للحفاظ 

الضرورة  عند  وتحديثها  مالءمتها  الستمرار  منتظم  أساس  على  الخطط  تقييم 
(Scope,2016,p18 .) 

  مدخالت تخطيط الجودة في العمل التطوعي: 
 أثناء عملية التخطيط، يوصى بمراعاة مجموعة متنوعة من العوامل مثل: 

االتجاه  • على  تأثير  لها  والتي  الصلة  ذات  والداخلية  الخارجية  التأثيرات 
 التطوعية. االستراتيجي والقدرة على حسن سير نظام إدارة الجودة في المنظمة  

 المتطلبات القانونية )الوطنية والدولية(.  •
تحليل تكلفة الفائدة: تكلفة الجودة الرديئة، تكلفة تحسين الجودة وتكلفة الفوائد التي   •

 يتعين تحقيقها.
 الموارد المتاحة )البنية التحتية، البشرية، المالية(.  •
 توقع. تقييم المخاطر، تحليل المخاطر والفرص التأثير المحتمل / الم •
 بيانات األداء أو االمتثال للنظام الحالي:    •
مراجعة بيانات النظام، أو العملية، إن وجدت )نتائج المراجعة، أداء العملية وحالة  •

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية، إجراءات المتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة،  
  وتوصيات بالتحسين(. 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وهو عبارة عن اختصار يشير   ،SMARTيوصى باختيار األهداف التباع مبدأ    •
 حقيق وواقعية ومحددة زمنًيا.إلى حدود معينة وقابلة للقياس وقابلة للت 

محدد جيًدا ومرّكز بداًل من أن يكون عاًما    SMARTباختصار، فإن هدف  
وقابلة   واقعية  تكون  أن  على  الكمية؛  أو  النوعية  حيث  من  النتائج  تقييم  ويمكن  جًدا؛ 

مع المهمة / الدور / سياق المنظمة، أو مكان الموظف    للموظفين، وتتوافق للتحقيق  
المنظمة،  فترة زمنية محددة لضمان    في  ذلك خالل  ومنويتحقق  األهمية   المساءلة، 

وال   الموظفين،  على  كبير  عمل  عبء  فرض  إلى  األهداف  تؤدي  أال  أيًضا  بمكان 
 . (Scope, 2016, p.15تتطلب بذل جهود دون مستوى األداء القياسي. )

 ثالثاا: تخطيط الجودة في العمل التطوعي:
هي   لتكون  كدورة  الجودة  إدارة  تصور  أن  يمكن  الجودة  تخطيط  عملية  إن 

اإلجراءات   وكذلكأساس  المؤسسة    التصحيحية،  داخل  المستمر  التطوعية،  التحسين 
على   PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)يمكن تطبيق منهجية تسمى    حيث

بأنشطة   الدورة  تبدأ  ديناميكية(،  )دورة  ككل  والنظام  العمليات  على الت جميع    خطيط، 
 تخطيط الجودة اآلتي:  المؤسسة، ويتناولمستوى 

 تطوير وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة الشامل.  •
أهداًفا    • المكتوبة(  اإلجراءات  )مثل  الجودة  خطط  تضع  األدنى،  المستويات  في 

محددة للجودة اإلجرائية وأنشطة ضمان ومراقبة الجودة التي يتعين القيام بها في  
 ومية. العمليات الي 

 أثناء تنفيذ الخطط، يتم تحويلها من المستندات إلى السجالت.   •
 جديدة، أو يمكن تطبيق تخطيط الجودة قبل إدخال هياكل أو عمليات أو مشاريع    •

الجودة  إدارة  نظام  في  المضمنة  الحالية  العمليات  في  التغييرات  تكون  عندما 
 مطلوبة. 

 االستمرارية والحفاظ على سالمة إجراءات نظام إدارة الجودة.  •
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

غير   • التغيرات  لتجنب  العمالء  أو  التنظيمية  المتطلبات  وفق  المدروس  التخطيط 
 المخطط لها. 

 غيير بوقت طويل )تحليل األثر(.  يجب التحقيق في العواقب المحتملة للت  •
 الموائمة من خالل الدراسات األولية والمقارنة والمرجعية للهياكل الجديدة. •
 بعد التنفيذ، ينبغي تقييم الهياكل والعمليات الجديدة وتكييفها حسب الضرورة.   •
 تصف خطة الجودة كيف ستحقق المنظمة التطوعية أهداف الجودة الخاصة بها.   •
 الخطط هي نتائج موثقة لعملية التخطيط في وقت معين.  •
ويجب    • ونشطة  مستمرة  عملية  التخطيط  يكون  أن  يجب  المرونة،  على  للحفاظ 

الضرورة  عند  وتحديثها  مالءمتها  الستمرار  منتظم  أساس  على  الخطط  تقييم 
(Scope,2016,p18 .) 

  مدخالت تخطيط الجودة في العمل التطوعي: 
 أثناء عملية التخطيط، يوصى بمراعاة مجموعة متنوعة من العوامل مثل: 

االتجاه  • على  تأثير  لها  والتي  الصلة  ذات  والداخلية  الخارجية  التأثيرات 
 التطوعية. االستراتيجي والقدرة على حسن سير نظام إدارة الجودة في المنظمة  

 المتطلبات القانونية )الوطنية والدولية(.  •
تحليل تكلفة الفائدة: تكلفة الجودة الرديئة، تكلفة تحسين الجودة وتكلفة الفوائد التي   •

 يتعين تحقيقها.
 الموارد المتاحة )البنية التحتية، البشرية، المالية(.  •
 توقع. تقييم المخاطر، تحليل المخاطر والفرص التأثير المحتمل / الم •
 بيانات األداء أو االمتثال للنظام الحالي:    •
مراجعة بيانات النظام، أو العملية، إن وجدت )نتائج المراجعة، أداء العملية وحالة  •

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية، إجراءات المتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة،  
  وتوصيات بالتحسين(. 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وهو عبارة عن اختصار يشير   ،SMARTيوصى باختيار األهداف التباع مبدأ    •
 حقيق وواقعية ومحددة زمنًيا.إلى حدود معينة وقابلة للقياس وقابلة للت 

محدد جيًدا ومرّكز بداًل من أن يكون عاًما    SMARTباختصار، فإن هدف  
وقابلة   واقعية  تكون  أن  على  الكمية؛  أو  النوعية  حيث  من  النتائج  تقييم  ويمكن  جًدا؛ 

مع المهمة / الدور / سياق المنظمة، أو مكان الموظف    للموظفين، وتتوافق للتحقيق  
المنظمة،  فترة زمنية محددة لضمان    في  ذلك خالل  ومنويتحقق  األهمية   المساءلة، 

وال   الموظفين،  على  كبير  عمل  عبء  فرض  إلى  األهداف  تؤدي  أال  أيًضا  بمكان 
 . (Scope, 2016, p.15تتطلب بذل جهود دون مستوى األداء القياسي. )

 ثالثاا: تخطيط الجودة في العمل التطوعي:
هي   لتكون  كدورة  الجودة  إدارة  تصور  أن  يمكن  الجودة  تخطيط  عملية  إن 

اإلجراءات   وكذلكأساس  المؤسسة    التصحيحية،  داخل  المستمر  التطوعية،  التحسين 
على   PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)يمكن تطبيق منهجية تسمى    حيث

بأنشطة   الدورة  تبدأ  ديناميكية(،  )دورة  ككل  والنظام  العمليات  على الت جميع    خطيط، 
 تخطيط الجودة اآلتي:  المؤسسة، ويتناولمستوى 

 تطوير وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة الشامل.  •
أهداًفا    • المكتوبة(  اإلجراءات  )مثل  الجودة  خطط  تضع  األدنى،  المستويات  في 

محددة للجودة اإلجرائية وأنشطة ضمان ومراقبة الجودة التي يتعين القيام بها في  
 ومية. العمليات الي 

 أثناء تنفيذ الخطط، يتم تحويلها من المستندات إلى السجالت.   •
 جديدة، أو يمكن تطبيق تخطيط الجودة قبل إدخال هياكل أو عمليات أو مشاريع    •

الجودة  إدارة  نظام  في  المضمنة  الحالية  العمليات  في  التغييرات  تكون  عندما 
 مطلوبة. 

 االستمرارية والحفاظ على سالمة إجراءات نظام إدارة الجودة.  •
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

غير   • التغيرات  لتجنب  العمالء  أو  التنظيمية  المتطلبات  وفق  المدروس  التخطيط 
 المخطط لها. 

 غيير بوقت طويل )تحليل األثر(.  يجب التحقيق في العواقب المحتملة للت  •
 الموائمة من خالل الدراسات األولية والمقارنة والمرجعية للهياكل الجديدة. •
 بعد التنفيذ، ينبغي تقييم الهياكل والعمليات الجديدة وتكييفها حسب الضرورة.   •
 تصف خطة الجودة كيف ستحقق المنظمة التطوعية أهداف الجودة الخاصة بها.   •
 الخطط هي نتائج موثقة لعملية التخطيط في وقت معين.  •
ويجب    • ونشطة  مستمرة  عملية  التخطيط  يكون  أن  يجب  المرونة،  على  للحفاظ 

الضرورة  عند  وتحديثها  مالءمتها  الستمرار  منتظم  أساس  على  الخطط  تقييم 
(Scope,2016,p18 .) 

  مدخالت تخطيط الجودة في العمل التطوعي: 
 أثناء عملية التخطيط، يوصى بمراعاة مجموعة متنوعة من العوامل مثل: 

االتجاه  • على  تأثير  لها  والتي  الصلة  ذات  والداخلية  الخارجية  التأثيرات 
 التطوعية. االستراتيجي والقدرة على حسن سير نظام إدارة الجودة في المنظمة  

 المتطلبات القانونية )الوطنية والدولية(.  •
تحليل تكلفة الفائدة: تكلفة الجودة الرديئة، تكلفة تحسين الجودة وتكلفة الفوائد التي   •

 يتعين تحقيقها.
 الموارد المتاحة )البنية التحتية، البشرية، المالية(.  •
 توقع. تقييم المخاطر، تحليل المخاطر والفرص التأثير المحتمل / الم •
 بيانات األداء أو االمتثال للنظام الحالي:    •
مراجعة بيانات النظام، أو العملية، إن وجدت )نتائج المراجعة، أداء العملية وحالة  •

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية، إجراءات المتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة،  
  وتوصيات بالتحسين(. 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وهو عبارة عن اختصار يشير   ،SMARTيوصى باختيار األهداف التباع مبدأ    •
 حقيق وواقعية ومحددة زمنًيا.إلى حدود معينة وقابلة للقياس وقابلة للت 

محدد جيًدا ومرّكز بداًل من أن يكون عاًما    SMARTباختصار، فإن هدف  
وقابلة   واقعية  تكون  أن  على  الكمية؛  أو  النوعية  حيث  من  النتائج  تقييم  ويمكن  جًدا؛ 

مع المهمة / الدور / سياق المنظمة، أو مكان الموظف    للموظفين، وتتوافق للتحقيق  
المنظمة،  فترة زمنية محددة لضمان    في  ذلك خالل  ومنويتحقق  األهمية   المساءلة، 

وال   الموظفين،  على  كبير  عمل  عبء  فرض  إلى  األهداف  تؤدي  أال  أيًضا  بمكان 
 . (Scope, 2016, p.15تتطلب بذل جهود دون مستوى األداء القياسي. )

 ثالثاا: تخطيط الجودة في العمل التطوعي:
هي   لتكون  كدورة  الجودة  إدارة  تصور  أن  يمكن  الجودة  تخطيط  عملية  إن 

اإلجراءات   وكذلكأساس  المؤسسة    التصحيحية،  داخل  المستمر  التطوعية،  التحسين 
على   PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)يمكن تطبيق منهجية تسمى    حيث

بأنشطة   الدورة  تبدأ  ديناميكية(،  )دورة  ككل  والنظام  العمليات  على الت جميع    خطيط، 
 تخطيط الجودة اآلتي:  المؤسسة، ويتناولمستوى 

 تطوير وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة الشامل.  •
أهداًفا    • المكتوبة(  اإلجراءات  )مثل  الجودة  خطط  تضع  األدنى،  المستويات  في 

محددة للجودة اإلجرائية وأنشطة ضمان ومراقبة الجودة التي يتعين القيام بها في  
 ومية. العمليات الي 

 أثناء تنفيذ الخطط، يتم تحويلها من المستندات إلى السجالت.   •
 جديدة، أو يمكن تطبيق تخطيط الجودة قبل إدخال هياكل أو عمليات أو مشاريع    •

الجودة  إدارة  نظام  في  المضمنة  الحالية  العمليات  في  التغييرات  تكون  عندما 
 مطلوبة. 

 االستمرارية والحفاظ على سالمة إجراءات نظام إدارة الجودة.  •
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

غير   • التغيرات  لتجنب  العمالء  أو  التنظيمية  المتطلبات  وفق  المدروس  التخطيط 
 المخطط لها. 

 غيير بوقت طويل )تحليل األثر(.  يجب التحقيق في العواقب المحتملة للت  •
 الموائمة من خالل الدراسات األولية والمقارنة والمرجعية للهياكل الجديدة. •
 بعد التنفيذ، ينبغي تقييم الهياكل والعمليات الجديدة وتكييفها حسب الضرورة.   •
 تصف خطة الجودة كيف ستحقق المنظمة التطوعية أهداف الجودة الخاصة بها.   •
 الخطط هي نتائج موثقة لعملية التخطيط في وقت معين.  •
ويجب    • ونشطة  مستمرة  عملية  التخطيط  يكون  أن  يجب  المرونة،  على  للحفاظ 

الضرورة  عند  وتحديثها  مالءمتها  الستمرار  منتظم  أساس  على  الخطط  تقييم 
(Scope,2016,p18 .) 

  مدخالت تخطيط الجودة في العمل التطوعي: 
 أثناء عملية التخطيط، يوصى بمراعاة مجموعة متنوعة من العوامل مثل: 

االتجاه  • على  تأثير  لها  والتي  الصلة  ذات  والداخلية  الخارجية  التأثيرات 
 التطوعية. االستراتيجي والقدرة على حسن سير نظام إدارة الجودة في المنظمة  

 المتطلبات القانونية )الوطنية والدولية(.  •
تحليل تكلفة الفائدة: تكلفة الجودة الرديئة، تكلفة تحسين الجودة وتكلفة الفوائد التي   •

 يتعين تحقيقها.
 الموارد المتاحة )البنية التحتية، البشرية، المالية(.  •
 توقع. تقييم المخاطر، تحليل المخاطر والفرص التأثير المحتمل / الم •
 بيانات األداء أو االمتثال للنظام الحالي:    •
مراجعة بيانات النظام، أو العملية، إن وجدت )نتائج المراجعة، أداء العملية وحالة  •

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية، إجراءات المتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة،  
  وتوصيات بالتحسين(. 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وهو عبارة عن اختصار يشير   ،SMARTيوصى باختيار األهداف التباع مبدأ    •
 حقيق وواقعية ومحددة زمنًيا.إلى حدود معينة وقابلة للقياس وقابلة للت 

محدد جيًدا ومرّكز بداًل من أن يكون عاًما    SMARTباختصار، فإن هدف  
وقابلة   واقعية  تكون  أن  على  الكمية؛  أو  النوعية  حيث  من  النتائج  تقييم  ويمكن  جًدا؛ 

مع المهمة / الدور / سياق المنظمة، أو مكان الموظف    للموظفين، وتتوافق للتحقيق  
المنظمة،  فترة زمنية محددة لضمان    في  ذلك خالل  ومنويتحقق  األهمية   المساءلة، 

وال   الموظفين،  على  كبير  عمل  عبء  فرض  إلى  األهداف  تؤدي  أال  أيًضا  بمكان 
 . (Scope, 2016, p.15تتطلب بذل جهود دون مستوى األداء القياسي. )

 ثالثاا: تخطيط الجودة في العمل التطوعي:
هي   لتكون  كدورة  الجودة  إدارة  تصور  أن  يمكن  الجودة  تخطيط  عملية  إن 

اإلجراءات   وكذلكأساس  المؤسسة    التصحيحية،  داخل  المستمر  التطوعية،  التحسين 
على   PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)يمكن تطبيق منهجية تسمى    حيث

بأنشطة   الدورة  تبدأ  ديناميكية(،  )دورة  ككل  والنظام  العمليات  على الت جميع    خطيط، 
 تخطيط الجودة اآلتي:  المؤسسة، ويتناولمستوى 

 تطوير وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة الشامل.  •
أهداًفا    • المكتوبة(  اإلجراءات  )مثل  الجودة  خطط  تضع  األدنى،  المستويات  في 

محددة للجودة اإلجرائية وأنشطة ضمان ومراقبة الجودة التي يتعين القيام بها في  
 ومية. العمليات الي 

 أثناء تنفيذ الخطط، يتم تحويلها من المستندات إلى السجالت.   •
 جديدة، أو يمكن تطبيق تخطيط الجودة قبل إدخال هياكل أو عمليات أو مشاريع    •

الجودة  إدارة  نظام  في  المضمنة  الحالية  العمليات  في  التغييرات  تكون  عندما 
 مطلوبة. 

 االستمرارية والحفاظ على سالمة إجراءات نظام إدارة الجودة.  •
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

غير   • التغيرات  لتجنب  العمالء  أو  التنظيمية  المتطلبات  وفق  المدروس  التخطيط 
 المخطط لها. 

 غيير بوقت طويل )تحليل األثر(.  يجب التحقيق في العواقب المحتملة للت  •
 الموائمة من خالل الدراسات األولية والمقارنة والمرجعية للهياكل الجديدة. •
 بعد التنفيذ، ينبغي تقييم الهياكل والعمليات الجديدة وتكييفها حسب الضرورة.   •
 تصف خطة الجودة كيف ستحقق المنظمة التطوعية أهداف الجودة الخاصة بها.   •
 الخطط هي نتائج موثقة لعملية التخطيط في وقت معين.  •
ويجب    • ونشطة  مستمرة  عملية  التخطيط  يكون  أن  يجب  المرونة،  على  للحفاظ 

الضرورة  عند  وتحديثها  مالءمتها  الستمرار  منتظم  أساس  على  الخطط  تقييم 
(Scope,2016,p18 .) 

  مدخالت تخطيط الجودة في العمل التطوعي: 
 أثناء عملية التخطيط، يوصى بمراعاة مجموعة متنوعة من العوامل مثل: 

االتجاه  • على  تأثير  لها  والتي  الصلة  ذات  والداخلية  الخارجية  التأثيرات 
 التطوعية. االستراتيجي والقدرة على حسن سير نظام إدارة الجودة في المنظمة  

 المتطلبات القانونية )الوطنية والدولية(.  •
تحليل تكلفة الفائدة: تكلفة الجودة الرديئة، تكلفة تحسين الجودة وتكلفة الفوائد التي   •

 يتعين تحقيقها.
 الموارد المتاحة )البنية التحتية، البشرية، المالية(.  •
 توقع. تقييم المخاطر، تحليل المخاطر والفرص التأثير المحتمل / الم •
 بيانات األداء أو االمتثال للنظام الحالي:    •
مراجعة بيانات النظام، أو العملية، إن وجدت )نتائج المراجعة، أداء العملية وحالة  •

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية، إجراءات المتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة،  
  وتوصيات بالتحسين(. 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

وهو عبارة عن اختصار يشير   ،SMARTيوصى باختيار األهداف التباع مبدأ    •
 حقيق وواقعية ومحددة زمنًيا.إلى حدود معينة وقابلة للقياس وقابلة للت 

محدد جيًدا ومرّكز بداًل من أن يكون عاًما    SMARTباختصار، فإن هدف  
وقابلة   واقعية  تكون  أن  على  الكمية؛  أو  النوعية  حيث  من  النتائج  تقييم  ويمكن  جًدا؛ 

مع المهمة / الدور / سياق المنظمة، أو مكان الموظف    للموظفين، وتتوافق للتحقيق  
المنظمة،  فترة زمنية محددة لضمان    في  ذلك خالل  ومنويتحقق  األهمية   المساءلة، 

وال   الموظفين،  على  كبير  عمل  عبء  فرض  إلى  األهداف  تؤدي  أال  أيًضا  بمكان 
 . (Scope, 2016, p.15تتطلب بذل جهود دون مستوى األداء القياسي. )

 ثالثاا: تخطيط الجودة في العمل التطوعي:
هي   لتكون  كدورة  الجودة  إدارة  تصور  أن  يمكن  الجودة  تخطيط  عملية  إن 

اإلجراءات   وكذلكأساس  المؤسسة    التصحيحية،  داخل  المستمر  التطوعية،  التحسين 
على   PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)يمكن تطبيق منهجية تسمى    حيث

بأنشطة   الدورة  تبدأ  ديناميكية(،  )دورة  ككل  والنظام  العمليات  على الت جميع    خطيط، 
 تخطيط الجودة اآلتي:  المؤسسة، ويتناولمستوى 

 تطوير وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة الشامل.  •
أهداًفا    • المكتوبة(  اإلجراءات  )مثل  الجودة  خطط  تضع  األدنى،  المستويات  في 

محددة للجودة اإلجرائية وأنشطة ضمان ومراقبة الجودة التي يتعين القيام بها في  
 ومية. العمليات الي 

 أثناء تنفيذ الخطط، يتم تحويلها من المستندات إلى السجالت.   •
 جديدة، أو يمكن تطبيق تخطيط الجودة قبل إدخال هياكل أو عمليات أو مشاريع    •

الجودة  إدارة  نظام  في  المضمنة  الحالية  العمليات  في  التغييرات  تكون  عندما 
 مطلوبة. 

 االستمرارية والحفاظ على سالمة إجراءات نظام إدارة الجودة.  •
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ويمكن    المناسب،يحدد نقاط القوة والضعف في الوقت    الجيد؛ هي مفتاح التخطيط  
 في عملية التخطيط.  تغذية نتائج هذا التحليل بسرعة وبشكل مباشر

المنتظم    التقييم، يحدد   • البحث  خالل  )على    والمنظم،من  األنشطة  ونتائج  لقيمة 
أصحابسبيل   التطوعية  المثال،  المنظمة  في  تحسين    (،المصلحة  أجل  من 

الخطط   بشأن  مستنيرة  قرارات  واتخاذ  أفضل  بشكل  األهداف  وتحقيق  الفعالية 
  المستقبلية. 

حاجة إلى تقييم إنجاز األهداف   جيد؛ فثمةتعمل بشكل  إذا كانت أنظمة المراقبة   •
  في كثير من األحيان ويكون تنفيذها أسهل بكثير.

مراجعات   • المثال  سبيل  على  متعددة،  وسائل  عبر  والتقييم  الرصد  يتم  أن  يمكن 
أصحاب   استطالعات  أو  الخارجية  أو  الداخلية  المراجعة  عمليات  أو  اإلدارة 

تعليقات   أو  واإلجراءات  المصلحة  المستمر  التحسين  أجل  من  الموظفين 
 (  Koirala et al., 2001التصحيحية. ) 

قد يشير استمرار تحقيق أهداف الجودة أو تحسين تقييمات رضا العمالء أو تقليل  •
 عدد نتائج التدقيق / الفحص المهمة إلى وجود دورة فعالة للجودة. 

عملية    • تغطي  أن  يجب  الموظفين  ومشاركة  الداخلي  التواصل  االتصال 
توصيل سياسة الجودة واألهداف االستراتيجية في جميع أنحاء    للمؤسسة، وكيفية
أن يفهم الموظفون اتجاه المؤسسة وتأثير وأهمية مبادئ الجودة    المنظمة، يجب

 األساسية على العمل الذي يقومون به. 
م يجب إيصال األهداف إلى األفراد على جميع مستويات المؤسسة حتى يفه 

  العمل، ويجبكل موظف كيف يدعم عملهم تحقيق أهداف العمل ويساهم في جودة  
الحفاظ على رسالة االستراتيجية من أعلى إلى أسفل بحيث ال توجد فجوة بين األهداف 

والمؤشراتعالية   والتزام   المستوى،  للموظفين  خلق وضوح  على  تساعد  التي  المحلية 
 (.Jones B,2012وملكية أفضل )

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المصلحة، وتقييم المعلومات المتعلقة بتصور العمالء متطلبات وتوقعات أصحاب   •
حول ما إذا كانت المنظمة التطوعية قد أوفت بمتطلبات العمالء، وبيانات رضا  

   العمالء، وتعليقات الموظفين، إن أمكن. 
  محتويات خطة الجودة في العمل التطوعي:  •

  ها في خطة الجودة: في النقاط التالية يتم تقديم أمثلة على العناصر المراد تضمين
أهداف ومؤشرات الجودة وطريقة ووتيرة جمع البيانات وطريقة تقييم المؤشرات بما   •

  في ذلك معايير القبول والرفض. 
التحويل  • أو  المضافة  القيمة  وأنشطة  والمخرجات  المدخالت  العملية:  خطوات 

 وتسلسل الخطوات.  
العمليات   • مع  التفاعل  وتوقيت  وتواتر  وأينطبيعة وطريقة  هذا   األخرى،  سيحدث 

 التفاعل. 
 مالك العملية والمسئوليات والمساءلة.  •
 الموارد الالزمة )المرافق والمعدات والبشرية والمواد والوقت والمالية، وما إلى ذلك(.  •
 ضوابط العملية.  •
العمل   • للكشف عن وإدارة  المطابقة )التدقيق، مراجعة عدم    التطوعي، أي ضوابط 

 اإلدارة(؛ التدابير الواجب اتخاذها في حالة حدوث عدم المطابقة أو االنحرافات.  
والسجالت  • والقوالب  والنماذج  باإلشارة  المكتوبة  اإلجراءات  )مثل  الوثائق  معالجة 

  التي سيتم إنشاؤها، وما إلى ذلك(. 
 إنجاز العمل مع المعالم الرئيسية(. الجدول الزمني )اإلطار الزمني الذي سيتم فيه  •
يمكن أن يحدث بالخطأ مع   والفرص، وما طرق لرصد وتحليل ومعالجة المخاطر   •

 (Scope,2016, p19من المخاطر ونشر الفرص. ) االستراتيجيات للحد
 المراقبة والتقييم:   •
حول  • المعلومات  وتحليل  لجمع  ومستمرة  منتظمة  عملية  المراقبة  تكون  أن  يجب 
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عملية    • تغطي  أن  يجب  الموظفين  ومشاركة  الداخلي  التواصل  االتصال 
توصيل سياسة الجودة واألهداف االستراتيجية في جميع أنحاء    للمؤسسة، وكيفية
أن يفهم الموظفون اتجاه المؤسسة وتأثير وأهمية مبادئ الجودة    المنظمة، يجب

 األساسية على العمل الذي يقومون به. 
م يجب إيصال األهداف إلى األفراد على جميع مستويات المؤسسة حتى يفه 

  العمل، ويجبكل موظف كيف يدعم عملهم تحقيق أهداف العمل ويساهم في جودة  
الحفاظ على رسالة االستراتيجية من أعلى إلى أسفل بحيث ال توجد فجوة بين األهداف 

والمؤشراتعالية   والتزام   المستوى،  للموظفين  خلق وضوح  على  تساعد  التي  المحلية 
 (.Jones B,2012وملكية أفضل )

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المصلحة، وتقييم المعلومات المتعلقة بتصور العمالء متطلبات وتوقعات أصحاب   •
حول ما إذا كانت المنظمة التطوعية قد أوفت بمتطلبات العمالء، وبيانات رضا  

   العمالء، وتعليقات الموظفين، إن أمكن. 
  محتويات خطة الجودة في العمل التطوعي:  •

  ها في خطة الجودة: في النقاط التالية يتم تقديم أمثلة على العناصر المراد تضمين
أهداف ومؤشرات الجودة وطريقة ووتيرة جمع البيانات وطريقة تقييم المؤشرات بما   •

  في ذلك معايير القبول والرفض. 
التحويل  • أو  المضافة  القيمة  وأنشطة  والمخرجات  المدخالت  العملية:  خطوات 

 وتسلسل الخطوات.  
العمليات   • مع  التفاعل  وتوقيت  وتواتر  وأينطبيعة وطريقة  هذا   األخرى،  سيحدث 

 التفاعل. 
 مالك العملية والمسئوليات والمساءلة.  •
 الموارد الالزمة )المرافق والمعدات والبشرية والمواد والوقت والمالية، وما إلى ذلك(.  •
 ضوابط العملية.  •
العمل   • للكشف عن وإدارة  المطابقة )التدقيق، مراجعة عدم    التطوعي، أي ضوابط 

 اإلدارة(؛ التدابير الواجب اتخاذها في حالة حدوث عدم المطابقة أو االنحرافات.  
والسجالت  • والقوالب  والنماذج  باإلشارة  المكتوبة  اإلجراءات  )مثل  الوثائق  معالجة 

  التي سيتم إنشاؤها، وما إلى ذلك(. 
 إنجاز العمل مع المعالم الرئيسية(. الجدول الزمني )اإلطار الزمني الذي سيتم فيه  •
يمكن أن يحدث بالخطأ مع   والفرص، وما طرق لرصد وتحليل ومعالجة المخاطر   •

 (Scope,2016, p19من المخاطر ونشر الفرص. ) االستراتيجيات للحد
 المراقبة والتقييم:   •
حول  • المعلومات  وتحليل  لجمع  ومستمرة  منتظمة  عملية  المراقبة  تكون  أن  يجب 

  الوقت، والمراقبة أداء الهياكل والعمليات أو التقدم المحرز في المشروعات بمرور  
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ويمكن    المناسب،يحدد نقاط القوة والضعف في الوقت    الجيد؛ هي مفتاح التخطيط  
 في عملية التخطيط.  تغذية نتائج هذا التحليل بسرعة وبشكل مباشر

المنتظم    التقييم، يحدد   • البحث  خالل  )على    والمنظم،من  األنشطة  ونتائج  لقيمة 
أصحابسبيل   التطوعية  المثال،  المنظمة  في  تحسين    (،المصلحة  أجل  من 

الخطط   بشأن  مستنيرة  قرارات  واتخاذ  أفضل  بشكل  األهداف  وتحقيق  الفعالية 
  المستقبلية. 

حاجة إلى تقييم إنجاز األهداف   جيد؛ فثمةتعمل بشكل  إذا كانت أنظمة المراقبة   •
  في كثير من األحيان ويكون تنفيذها أسهل بكثير.

مراجعات   • المثال  سبيل  على  متعددة،  وسائل  عبر  والتقييم  الرصد  يتم  أن  يمكن 
أصحاب   استطالعات  أو  الخارجية  أو  الداخلية  المراجعة  عمليات  أو  اإلدارة 

تعليقات   أو  واإلجراءات  المصلحة  المستمر  التحسين  أجل  من  الموظفين 
 (  Koirala et al., 2001التصحيحية. ) 

قد يشير استمرار تحقيق أهداف الجودة أو تحسين تقييمات رضا العمالء أو تقليل  •
 عدد نتائج التدقيق / الفحص المهمة إلى وجود دورة فعالة للجودة. 

عملية    • تغطي  أن  يجب  الموظفين  ومشاركة  الداخلي  التواصل  االتصال 
توصيل سياسة الجودة واألهداف االستراتيجية في جميع أنحاء    للمؤسسة، وكيفية
أن يفهم الموظفون اتجاه المؤسسة وتأثير وأهمية مبادئ الجودة    المنظمة، يجب

 األساسية على العمل الذي يقومون به. 
م يجب إيصال األهداف إلى األفراد على جميع مستويات المؤسسة حتى يفه 

  العمل، ويجبكل موظف كيف يدعم عملهم تحقيق أهداف العمل ويساهم في جودة  
الحفاظ على رسالة االستراتيجية من أعلى إلى أسفل بحيث ال توجد فجوة بين األهداف 

والمؤشراتعالية   والتزام   المستوى،  للموظفين  خلق وضوح  على  تساعد  التي  المحلية 
 (.Jones B,2012وملكية أفضل )

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المصلحة، وتقييم المعلومات المتعلقة بتصور العمالء متطلبات وتوقعات أصحاب   •
حول ما إذا كانت المنظمة التطوعية قد أوفت بمتطلبات العمالء، وبيانات رضا  

   العمالء، وتعليقات الموظفين، إن أمكن. 
  محتويات خطة الجودة في العمل التطوعي:  •

  ها في خطة الجودة: في النقاط التالية يتم تقديم أمثلة على العناصر المراد تضمين
أهداف ومؤشرات الجودة وطريقة ووتيرة جمع البيانات وطريقة تقييم المؤشرات بما   •

  في ذلك معايير القبول والرفض. 
التحويل  • أو  المضافة  القيمة  وأنشطة  والمخرجات  المدخالت  العملية:  خطوات 

 وتسلسل الخطوات.  
العمليات   • مع  التفاعل  وتوقيت  وتواتر  وأينطبيعة وطريقة  هذا   األخرى،  سيحدث 

 التفاعل. 
 مالك العملية والمسئوليات والمساءلة.  •
 الموارد الالزمة )المرافق والمعدات والبشرية والمواد والوقت والمالية، وما إلى ذلك(.  •
 ضوابط العملية.  •
العمل   • للكشف عن وإدارة  المطابقة )التدقيق، مراجعة عدم    التطوعي، أي ضوابط 

 اإلدارة(؛ التدابير الواجب اتخاذها في حالة حدوث عدم المطابقة أو االنحرافات.  
والسجالت  • والقوالب  والنماذج  باإلشارة  المكتوبة  اإلجراءات  )مثل  الوثائق  معالجة 

  التي سيتم إنشاؤها، وما إلى ذلك(. 
 إنجاز العمل مع المعالم الرئيسية(. الجدول الزمني )اإلطار الزمني الذي سيتم فيه  •
يمكن أن يحدث بالخطأ مع   والفرص، وما طرق لرصد وتحليل ومعالجة المخاطر   •

 (Scope,2016, p19من المخاطر ونشر الفرص. ) االستراتيجيات للحد
 المراقبة والتقييم:   •
حول  • المعلومات  وتحليل  لجمع  ومستمرة  منتظمة  عملية  المراقبة  تكون  أن  يجب 
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ويمكن    المناسب،يحدد نقاط القوة والضعف في الوقت    الجيد؛ هي مفتاح التخطيط  
 في عملية التخطيط.  تغذية نتائج هذا التحليل بسرعة وبشكل مباشر

المنتظم    التقييم، يحدد   • البحث  خالل  )على    والمنظم،من  األنشطة  ونتائج  لقيمة 
أصحابسبيل   التطوعية  المثال،  المنظمة  في  تحسين    (،المصلحة  أجل  من 

الخطط   بشأن  مستنيرة  قرارات  واتخاذ  أفضل  بشكل  األهداف  وتحقيق  الفعالية 
  المستقبلية. 

حاجة إلى تقييم إنجاز األهداف   جيد؛ فثمةتعمل بشكل  إذا كانت أنظمة المراقبة   •
  في كثير من األحيان ويكون تنفيذها أسهل بكثير.

مراجعات   • المثال  سبيل  على  متعددة،  وسائل  عبر  والتقييم  الرصد  يتم  أن  يمكن 
أصحاب   استطالعات  أو  الخارجية  أو  الداخلية  المراجعة  عمليات  أو  اإلدارة 

تعليقات   أو  واإلجراءات  المصلحة  المستمر  التحسين  أجل  من  الموظفين 
 (  Koirala et al., 2001التصحيحية. ) 

قد يشير استمرار تحقيق أهداف الجودة أو تحسين تقييمات رضا العمالء أو تقليل  •
 عدد نتائج التدقيق / الفحص المهمة إلى وجود دورة فعالة للجودة. 

عملية    • تغطي  أن  يجب  الموظفين  ومشاركة  الداخلي  التواصل  االتصال 
توصيل سياسة الجودة واألهداف االستراتيجية في جميع أنحاء    للمؤسسة، وكيفية
أن يفهم الموظفون اتجاه المؤسسة وتأثير وأهمية مبادئ الجودة    المنظمة، يجب

 األساسية على العمل الذي يقومون به. 
م يجب إيصال األهداف إلى األفراد على جميع مستويات المؤسسة حتى يفه 

  العمل، ويجبكل موظف كيف يدعم عملهم تحقيق أهداف العمل ويساهم في جودة  
الحفاظ على رسالة االستراتيجية من أعلى إلى أسفل بحيث ال توجد فجوة بين األهداف 

والمؤشراتعالية   والتزام   المستوى،  للموظفين  خلق وضوح  على  تساعد  التي  المحلية 
 (.Jones B,2012وملكية أفضل )

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المصلحة، وتقييم المعلومات المتعلقة بتصور العمالء متطلبات وتوقعات أصحاب   •
حول ما إذا كانت المنظمة التطوعية قد أوفت بمتطلبات العمالء، وبيانات رضا  

   العمالء، وتعليقات الموظفين، إن أمكن. 
  محتويات خطة الجودة في العمل التطوعي:  •

  ها في خطة الجودة: في النقاط التالية يتم تقديم أمثلة على العناصر المراد تضمين
أهداف ومؤشرات الجودة وطريقة ووتيرة جمع البيانات وطريقة تقييم المؤشرات بما   •

  في ذلك معايير القبول والرفض. 
التحويل  • أو  المضافة  القيمة  وأنشطة  والمخرجات  المدخالت  العملية:  خطوات 

 وتسلسل الخطوات.  
العمليات   • مع  التفاعل  وتوقيت  وتواتر  وأينطبيعة وطريقة  هذا   األخرى،  سيحدث 

 التفاعل. 
 مالك العملية والمسئوليات والمساءلة.  •
 الموارد الالزمة )المرافق والمعدات والبشرية والمواد والوقت والمالية، وما إلى ذلك(.  •
 ضوابط العملية.  •
العمل   • للكشف عن وإدارة  المطابقة )التدقيق، مراجعة عدم    التطوعي، أي ضوابط 

 اإلدارة(؛ التدابير الواجب اتخاذها في حالة حدوث عدم المطابقة أو االنحرافات.  
والسجالت  • والقوالب  والنماذج  باإلشارة  المكتوبة  اإلجراءات  )مثل  الوثائق  معالجة 

  التي سيتم إنشاؤها، وما إلى ذلك(. 
 إنجاز العمل مع المعالم الرئيسية(. الجدول الزمني )اإلطار الزمني الذي سيتم فيه  •
يمكن أن يحدث بالخطأ مع   والفرص، وما طرق لرصد وتحليل ومعالجة المخاطر   •

 (Scope,2016, p19من المخاطر ونشر الفرص. ) االستراتيجيات للحد
 المراقبة والتقييم:   •
حول  • المعلومات  وتحليل  لجمع  ومستمرة  منتظمة  عملية  المراقبة  تكون  أن  يجب 
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عالية من الصحة والدقة، فالعميل يتوقع أن تقدم له خدمة دقيقة من حيث االلتزام 
إلى اعتماده على مقدم الخدمة في    قبل، باإلضافةبالوقت واألداء كما تم وعده من 

 أداءها. 
بمدى قدرة ومحاولة المؤسسة  وتتعلق  مدى إمكانية وتوفر الحصول على الخدمة:   •

يريده   الذي  الوقت  في  الخدمة  تقديم  على  وكذلكالتطوعية  في   العميل،  توفرها 
 المكان الذي يرغبه، باإلضافة إلى حصوله على الخدمة عند الطلب.  

وهو التعبير عن درجة الشعور باألمان في الخدمة المقدمة ومن يقدمها،  األمان:   •
 المخاطر المدركة لنتائج تلقي الخدمة من المؤسسة التطوعية. أي يتعلق بمدى 

بمقدم  المصداقية:   • العميل  يضعها  التي  الثقة  درجة  في  أيوتتمثل  أنه    الخدمة، 
 البد من توفر مصداقية لدى مقدم الخدمة والتزامه بالوعود التي يقدمها للعميل. 

وهي مدى قدرة مقدم الخدمة على فهم درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات العميل:   •
مقدم  يحتاجه  الذي  والجهد  الوقت  من  كم  بمعنى  وتحديدها،  العميل  حاجات 

 الخدمة للتعرف على حاجات العميل وفهمها. 
 . : وهي مدى االستعداد التام والدائم لتقديم الخدمات المطلوبةاًلستجابة •
وهي مقدار التمكن في المهارات والقدرة على التحليل واالستنتاج  رة: الكفاءة والجدا  •

 مهامهم بشكل جيد.   الخدمة؛ ألداءفي مقدمي 
 التطوعية، مثلويشير إلى التسهيالت المادية المتاحة لدى المؤسسة  الملموسية:   •

   المعدات ومظهر مقدمي الخدمة وأدوات ووسائل االتصال معهم.
فتحاًلتصاًلت:   • خالل  شرح    فمن  خاللها  من  يتاح  العميل  مع  تواصلية  قناة 

والمشاكل   االلتزام  عدم  حالة  في  المتوقعة  واألضرار  منه  والمطلوب  الخدمات 
 (36هـ، ص 143المتوقعة وكيفية تجنبها. )الجمعية السعودية للجودة،

 
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 أبعاد جودة الخدمة في العمل التطوعي:  رابعاا:
 لجودة الخدمة في العمل التطوعي أبعاد ومنها: 

رغباته   • جميع  لفهم  للعميل  اإلصغاء  على  القدرة  في  وتتمثل  االتصاالت: 
 ومتطلباته. 

في   • التطوعية(  )المنظمة  الخدمة  مقدم  استعداد  في  ويتمثل  واإلدراك:  الفهم 
أو   ملل  دون  نظره  وجهة  وإبداء  للتحدث  للعميل  الكافي  الوقت  ضجر؛  إعطاء 

 فهم حاجات العميل الخفية.  بهدف
التوقيت: ويتمثل في محاولة تحقيق رغبة العميل في تقديم الخدمة له في الوقت   •

 الذي يريده.
أداء الخدمة: وهذه الثقة إنما تتأثر من خالل السمعة التي يتمتع بها    الثقة في •

 مقدم الخدمة.  
طوال   • والفاعلية  الكفاءة  بنفس  الخدمة  أداء  على  المقدرة  وتعني  االستمرارية: 

 الوقت. 
 تطلعات العميل والخدمة المطابقة: أي تحقيق التجانس بين المقدمة.  •
  المادية، بأن استعمال بعض األدوات  األدوات: قد يتطلب تقديم بعض الخدمات   •

السعودية  )الجمعية  الكفاءة.  من  عالية  درجة  وعلى  متوفرة  األدوات  تكون 
 ( 36هـ، ص 143للجودة،

 مؤشرات تقييم جودة الخدمة في العمل التطوعي:
االحتياجات    وفق  خدمات  تقديم  على  التطوعي  العمل  مؤسسات  تعمل 

في   العمالء  لدى  المعتمدة  والمؤشرات  المعايير  على  االعتماد  خالل  من  والتوقعات 
 الحكم على جودة الخدمات المقدمة ومنها ما يلي: 

تقديم  اًلعتمادية:   • على  اإلقرار  علىوهي  به    خدمة  وعدت  ما  حسب  تكون  أن 
التطو  بدرجة  المؤسسة  ويكون  عليها،  االعتماد  يمكن  بشكل  تكون  أن  أي  عية، 
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عالية من الصحة والدقة، فالعميل يتوقع أن تقدم له خدمة دقيقة من حيث االلتزام 
إلى اعتماده على مقدم الخدمة في    قبل، باإلضافةبالوقت واألداء كما تم وعده من 

 أداءها. 
بمدى قدرة ومحاولة المؤسسة  وتتعلق  مدى إمكانية وتوفر الحصول على الخدمة:   •

يريده   الذي  الوقت  في  الخدمة  تقديم  على  وكذلكالتطوعية  في   العميل،  توفرها 
 المكان الذي يرغبه، باإلضافة إلى حصوله على الخدمة عند الطلب.  

وهو التعبير عن درجة الشعور باألمان في الخدمة المقدمة ومن يقدمها،  األمان:   •
 المخاطر المدركة لنتائج تلقي الخدمة من المؤسسة التطوعية. أي يتعلق بمدى 

بمقدم  المصداقية:   • العميل  يضعها  التي  الثقة  درجة  في  أيوتتمثل  أنه    الخدمة، 
 البد من توفر مصداقية لدى مقدم الخدمة والتزامه بالوعود التي يقدمها للعميل. 

وهي مدى قدرة مقدم الخدمة على فهم درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات العميل:   •
مقدم  يحتاجه  الذي  والجهد  الوقت  من  كم  بمعنى  وتحديدها،  العميل  حاجات 

 الخدمة للتعرف على حاجات العميل وفهمها. 
 . : وهي مدى االستعداد التام والدائم لتقديم الخدمات المطلوبةاًلستجابة •
وهي مقدار التمكن في المهارات والقدرة على التحليل واالستنتاج  رة: الكفاءة والجدا  •

 مهامهم بشكل جيد.   الخدمة؛ ألداءفي مقدمي 
 التطوعية، مثلويشير إلى التسهيالت المادية المتاحة لدى المؤسسة  الملموسية:   •

   المعدات ومظهر مقدمي الخدمة وأدوات ووسائل االتصال معهم.
فتحاًلتصاًلت:   • خالل  شرح    فمن  خاللها  من  يتاح  العميل  مع  تواصلية  قناة 

والمشاكل   االلتزام  عدم  حالة  في  المتوقعة  واألضرار  منه  والمطلوب  الخدمات 
 (36هـ، ص 143المتوقعة وكيفية تجنبها. )الجمعية السعودية للجودة،

 
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 أبعاد جودة الخدمة في العمل التطوعي:  رابعاا:
 لجودة الخدمة في العمل التطوعي أبعاد ومنها: 

رغباته   • جميع  لفهم  للعميل  اإلصغاء  على  القدرة  في  وتتمثل  االتصاالت: 
 ومتطلباته. 

في   • التطوعية(  )المنظمة  الخدمة  مقدم  استعداد  في  ويتمثل  واإلدراك:  الفهم 
أو   ملل  دون  نظره  وجهة  وإبداء  للتحدث  للعميل  الكافي  الوقت  ضجر؛  إعطاء 

 فهم حاجات العميل الخفية.  بهدف
التوقيت: ويتمثل في محاولة تحقيق رغبة العميل في تقديم الخدمة له في الوقت   •

 الذي يريده.
أداء الخدمة: وهذه الثقة إنما تتأثر من خالل السمعة التي يتمتع بها    الثقة في •

 مقدم الخدمة.  
طوال   • والفاعلية  الكفاءة  بنفس  الخدمة  أداء  على  المقدرة  وتعني  االستمرارية: 

 الوقت. 
 تطلعات العميل والخدمة المطابقة: أي تحقيق التجانس بين المقدمة.  •
  المادية، بأن استعمال بعض األدوات  األدوات: قد يتطلب تقديم بعض الخدمات   •

السعودية  )الجمعية  الكفاءة.  من  عالية  درجة  وعلى  متوفرة  األدوات  تكون 
 ( 36هـ، ص 143للجودة،

 مؤشرات تقييم جودة الخدمة في العمل التطوعي:
االحتياجات    وفق  خدمات  تقديم  على  التطوعي  العمل  مؤسسات  تعمل 

في   العمالء  لدى  المعتمدة  والمؤشرات  المعايير  على  االعتماد  خالل  من  والتوقعات 
 الحكم على جودة الخدمات المقدمة ومنها ما يلي: 

تقديم  اًلعتمادية:   • على  اإلقرار  علىوهي  به    خدمة  وعدت  ما  حسب  تكون  أن 
التطو  بدرجة  المؤسسة  ويكون  عليها،  االعتماد  يمكن  بشكل  تكون  أن  أي  عية، 
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التطو  بدرجة  المؤسسة  ويكون  عليها،  االعتماد  يمكن  بشكل  تكون  أن  أي  عية، 
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عالية من الصحة والدقة، فالعميل يتوقع أن تقدم له خدمة دقيقة من حيث االلتزام 
إلى اعتماده على مقدم الخدمة في    قبل، باإلضافةبالوقت واألداء كما تم وعده من 

 أداءها. 
بمدى قدرة ومحاولة المؤسسة  وتتعلق  مدى إمكانية وتوفر الحصول على الخدمة:   •

يريده   الذي  الوقت  في  الخدمة  تقديم  على  وكذلكالتطوعية  في   العميل،  توفرها 
 المكان الذي يرغبه، باإلضافة إلى حصوله على الخدمة عند الطلب.  

وهو التعبير عن درجة الشعور باألمان في الخدمة المقدمة ومن يقدمها،  األمان:   •
 المخاطر المدركة لنتائج تلقي الخدمة من المؤسسة التطوعية. أي يتعلق بمدى 

بمقدم  المصداقية:   • العميل  يضعها  التي  الثقة  درجة  في  أيوتتمثل  أنه    الخدمة، 
 البد من توفر مصداقية لدى مقدم الخدمة والتزامه بالوعود التي يقدمها للعميل. 

وهي مدى قدرة مقدم الخدمة على فهم درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات العميل:   •
مقدم  يحتاجه  الذي  والجهد  الوقت  من  كم  بمعنى  وتحديدها،  العميل  حاجات 

 الخدمة للتعرف على حاجات العميل وفهمها. 
 . : وهي مدى االستعداد التام والدائم لتقديم الخدمات المطلوبةاًلستجابة •
وهي مقدار التمكن في المهارات والقدرة على التحليل واالستنتاج  رة: الكفاءة والجدا  •

 مهامهم بشكل جيد.   الخدمة؛ ألداءفي مقدمي 
 التطوعية، مثلويشير إلى التسهيالت المادية المتاحة لدى المؤسسة  الملموسية:   •

   المعدات ومظهر مقدمي الخدمة وأدوات ووسائل االتصال معهم.
فتحاًلتصاًلت:   • خالل  شرح    فمن  خاللها  من  يتاح  العميل  مع  تواصلية  قناة 

والمشاكل   االلتزام  عدم  حالة  في  المتوقعة  واألضرار  منه  والمطلوب  الخدمات 
 (36هـ، ص 143المتوقعة وكيفية تجنبها. )الجمعية السعودية للجودة،
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 أبعاد جودة الخدمة في العمل التطوعي:  رابعاا:
 لجودة الخدمة في العمل التطوعي أبعاد ومنها: 

رغباته   • جميع  لفهم  للعميل  اإلصغاء  على  القدرة  في  وتتمثل  االتصاالت: 
 ومتطلباته. 

في   • التطوعية(  )المنظمة  الخدمة  مقدم  استعداد  في  ويتمثل  واإلدراك:  الفهم 
أو   ملل  دون  نظره  وجهة  وإبداء  للتحدث  للعميل  الكافي  الوقت  ضجر؛  إعطاء 

 فهم حاجات العميل الخفية.  بهدف
التوقيت: ويتمثل في محاولة تحقيق رغبة العميل في تقديم الخدمة له في الوقت   •

 الذي يريده.
أداء الخدمة: وهذه الثقة إنما تتأثر من خالل السمعة التي يتمتع بها    الثقة في •

 مقدم الخدمة.  
طوال   • والفاعلية  الكفاءة  بنفس  الخدمة  أداء  على  المقدرة  وتعني  االستمرارية: 

 الوقت. 
 تطلعات العميل والخدمة المطابقة: أي تحقيق التجانس بين المقدمة.  •
  المادية، بأن استعمال بعض األدوات  األدوات: قد يتطلب تقديم بعض الخدمات   •

السعودية  )الجمعية  الكفاءة.  من  عالية  درجة  وعلى  متوفرة  األدوات  تكون 
 ( 36هـ، ص 143للجودة،

 مؤشرات تقييم جودة الخدمة في العمل التطوعي:
االحتياجات    وفق  خدمات  تقديم  على  التطوعي  العمل  مؤسسات  تعمل 

في   العمالء  لدى  المعتمدة  والمؤشرات  المعايير  على  االعتماد  خالل  من  والتوقعات 
 الحكم على جودة الخدمات المقدمة ومنها ما يلي: 

تقديم  اًلعتمادية:   • على  اإلقرار  علىوهي  به    خدمة  وعدت  ما  حسب  تكون  أن 
التطو  بدرجة  المؤسسة  ويكون  عليها،  االعتماد  يمكن  بشكل  تكون  أن  أي  عية، 
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ا: إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:   خامسا
الدولي   للمعيار  وفًقا  الجودة  إدارة  الجودة  ISO 9000  :2000إن  يعرف   ،

بالمتطلبات"   المتأصلة  الخصائص  من  مجموعة  بها  تفي  التي  "الدرجة  أنها  على 
،وتعني كلمة "متأصلة"  على عكس التعيين  أنها تكون موجودة في شيء ما، ال سيما 
كخصائص دائمة ،وتتناول المتطلبات في تعريف الجودة ثالثة عناصر هى: متطلبات  

ا ومتطلبات  لألنظمة،  للعمليات  الجودة  عالية  قدرة  إلى  تهدف  التي  للعمليات  لجودة 
العمالء والمواصفات   توقعات  المستقاة من  )المواصفات  للمنتجات  الجودة  ،ومتطلبات 

التنظيمية )  ( ،وبالتالي فيتم فهم إدارة  ISO  ,2000الفنية ومعايير المنتج والمتطلبات 
 ,ISOفيما يتعلق بالجودة" )  الجودة على أنها: "أنشطة منسقة لتوجيه ومراقبة المنظمة

( ،ومن المهم أن نعرف أن التوجيه والتحكم فيما يتعلق بالجودة، يشمل عموًما  2000
وضع سياسة الجودة وأهداف الجودة وتخطيط الجودة ومراقبة الجودة وضمان الجودة  

 وتحسين الجودة. 

( الجودة  إدارة  نظام  التطوعية QMSإن  المؤسسة  إدارة  نظام  من  هو جزء   )  
الذي يركز على تحقيق النتائج فيما يتعلق بأهداف الجودة وتلبية احتياجات وتوقعات  

 ومتطلبات األطراف.  

"نظام اإلدارة لتوجيه ومراقبة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة   "، ومن ُيعّرف بأنه 
اعتماد ثمانية مبادئ إلدارة   ISO 9000أجل ضمان نظام إدارة الجودة الفعال، تقترح  

 الجودة.  

سلسلة   نظام  في  ًلعتمادها  الرئيسية  والفوائد  مبدأ  لكل  تعريف  يلي  فيما 
 .(ISO, 2000التوريد: )

على   • التطوعية  المنظمات  تعتمد  العمالء:  على  وبالتاليالتركيز  يجب    عمالئها، 
بمتطلبات   تفي  أن  ويجب  والمستقبلية،  الحالية  العمالء  احتياجات  فهم  عليها 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 سياسات الجودة في العمل التطوعي: 
وتوجيهاتها بالنسبة للجودة ،كما يتم التعبير وهي اهتمامات المؤسسة التطوعية       

عنها رسمًيا من قبل اإلدارة العليا والسياسة بلغة بسيطة ،وهي تلك القواعد العامة  
المكتوبة والموقعة في دليل الجودة ،كما أنه يجب ترجمتها إلى ما يسمى بالسياسات  

العمل، حيث يج  تطبيقها من خالل إجراءات وتعليمات  ويتم  تتناول التنفيذية  أن  ب 
 ( 28،ص2005سياسة الجودة ، واحًدا أو أكثر من المواضيع التالية: )العزاوي،

 اإلعالن عن نوايا المنظمة التطوعية بخصوص متطلبات العمالء.    •
 تحديد من هم العمالء.   •
 تحديد كيفية التعامل مع العمالء الداخلين والخارجين.   •
 ثمار في التدريب. اإلعالن عن نوايا المنظمة التطوعية فيما يخص االست •
لألنظمة    • مراعاتها  مدى  يخص  فيما  التطوعية  المنظمة  نوايا  عن  اإلعالن 

 والقوانين التي تتوافق مع المواصفات القياسية المحلية والدولية.   
  اإلعالن عن التزام اإلدارة بسياسة الجودة.  •

 كما أنه من األفضل أن ًل تحتوي سياسة الجودة على عبارات تحدد:   
 الكمية ،حيث يتم تغيرها باستمرار.  األهداف   •
 طرق االنحراف عن السياسة ،ألن ذلك يقلل من أهمية النوايا األصلية لإلدارة.  •
 مسئولية أي مدير ،ألن ذلك قد يوحي بأن تطبيق السياسة مرهوًنا بوجوده. •

قد أوكلت وضع    Iso  9001وأخيًرا فإنه يجب أن نلفت النظر إلى أن مواصفة       
السياسات إلى اإلدارات التنفيذية ،فهي التي تقوم بصياغة هذه السياسات وال يجوز 
نشر تلك السياسات إال بعد إذن خطي منها ،كما يجب أن يتضمن واضعو السياسة  

، أي وجود توافق بينها وبين حاجات    Isoبناًءا على متطلبات البنود من مواصفات  
ال يزيد نص سياسة الجودة عن صفحة  الزبائن وتوقعاتهم ،كما ينصح بصفة عامة أ

 واحدة. 
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ا: إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:   خامسا
الدولي   للمعيار  وفًقا  الجودة  إدارة  الجودة  ISO 9000  :2000إن  يعرف   ،

بالمتطلبات"   المتأصلة  الخصائص  من  مجموعة  بها  تفي  التي  "الدرجة  أنها  على 
،وتعني كلمة "متأصلة"  على عكس التعيين  أنها تكون موجودة في شيء ما، ال سيما 
كخصائص دائمة ،وتتناول المتطلبات في تعريف الجودة ثالثة عناصر هى: متطلبات  

ا ومتطلبات  لألنظمة،  للعمليات  الجودة  عالية  قدرة  إلى  تهدف  التي  للعمليات  لجودة 
العمالء والمواصفات   توقعات  المستقاة من  )المواصفات  للمنتجات  الجودة  ،ومتطلبات 

التنظيمية )  ( ،وبالتالي فيتم فهم إدارة  ISO  ,2000الفنية ومعايير المنتج والمتطلبات 
 ,ISOفيما يتعلق بالجودة" )  الجودة على أنها: "أنشطة منسقة لتوجيه ومراقبة المنظمة

( ،ومن المهم أن نعرف أن التوجيه والتحكم فيما يتعلق بالجودة، يشمل عموًما  2000
وضع سياسة الجودة وأهداف الجودة وتخطيط الجودة ومراقبة الجودة وضمان الجودة  

 وتحسين الجودة. 

( الجودة  إدارة  نظام  التطوعية QMSإن  المؤسسة  إدارة  نظام  من  هو جزء   )  
الذي يركز على تحقيق النتائج فيما يتعلق بأهداف الجودة وتلبية احتياجات وتوقعات  

 ومتطلبات األطراف.  

"نظام اإلدارة لتوجيه ومراقبة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة   "، ومن ُيعّرف بأنه 
اعتماد ثمانية مبادئ إلدارة   ISO 9000أجل ضمان نظام إدارة الجودة الفعال، تقترح  

 الجودة.  

سلسلة   نظام  في  ًلعتمادها  الرئيسية  والفوائد  مبدأ  لكل  تعريف  يلي  فيما 
 .(ISO, 2000التوريد: )

على   • التطوعية  المنظمات  تعتمد  العمالء:  على  وبالتاليالتركيز  يجب    عمالئها، 
بمتطلبات   تفي  أن  ويجب  والمستقبلية،  الحالية  العمالء  احتياجات  فهم  عليها 
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 سياسات الجودة في العمل التطوعي: 
وتوجيهاتها بالنسبة للجودة ،كما يتم التعبير وهي اهتمامات المؤسسة التطوعية       

عنها رسمًيا من قبل اإلدارة العليا والسياسة بلغة بسيطة ،وهي تلك القواعد العامة  
المكتوبة والموقعة في دليل الجودة ،كما أنه يجب ترجمتها إلى ما يسمى بالسياسات  

العمل، حيث يج  تطبيقها من خالل إجراءات وتعليمات  ويتم  تتناول التنفيذية  أن  ب 
 ( 28،ص2005سياسة الجودة ، واحًدا أو أكثر من المواضيع التالية: )العزاوي،

 اإلعالن عن نوايا المنظمة التطوعية بخصوص متطلبات العمالء.    •
 تحديد من هم العمالء.   •
 تحديد كيفية التعامل مع العمالء الداخلين والخارجين.   •
 ثمار في التدريب. اإلعالن عن نوايا المنظمة التطوعية فيما يخص االست •
لألنظمة    • مراعاتها  مدى  يخص  فيما  التطوعية  المنظمة  نوايا  عن  اإلعالن 

 والقوانين التي تتوافق مع المواصفات القياسية المحلية والدولية.   
  اإلعالن عن التزام اإلدارة بسياسة الجودة.  •

 كما أنه من األفضل أن ًل تحتوي سياسة الجودة على عبارات تحدد:   
 الكمية ،حيث يتم تغيرها باستمرار.  األهداف   •
 طرق االنحراف عن السياسة ،ألن ذلك يقلل من أهمية النوايا األصلية لإلدارة.  •
 مسئولية أي مدير ،ألن ذلك قد يوحي بأن تطبيق السياسة مرهوًنا بوجوده. •

قد أوكلت وضع    Iso  9001وأخيًرا فإنه يجب أن نلفت النظر إلى أن مواصفة       
السياسات إلى اإلدارات التنفيذية ،فهي التي تقوم بصياغة هذه السياسات وال يجوز 
نشر تلك السياسات إال بعد إذن خطي منها ،كما يجب أن يتضمن واضعو السياسة  

، أي وجود توافق بينها وبين حاجات    Isoبناًءا على متطلبات البنود من مواصفات  
ال يزيد نص سياسة الجودة عن صفحة  الزبائن وتوقعاتهم ،كما ينصح بصفة عامة أ
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ا: إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:   خامسا
الدولي   للمعيار  وفًقا  الجودة  إدارة  الجودة  ISO 9000  :2000إن  يعرف   ،

بالمتطلبات"   المتأصلة  الخصائص  من  مجموعة  بها  تفي  التي  "الدرجة  أنها  على 
،وتعني كلمة "متأصلة"  على عكس التعيين  أنها تكون موجودة في شيء ما، ال سيما 
كخصائص دائمة ،وتتناول المتطلبات في تعريف الجودة ثالثة عناصر هى: متطلبات  

ا ومتطلبات  لألنظمة،  للعمليات  الجودة  عالية  قدرة  إلى  تهدف  التي  للعمليات  لجودة 
العمالء والمواصفات   توقعات  المستقاة من  )المواصفات  للمنتجات  الجودة  ،ومتطلبات 

التنظيمية )  ( ،وبالتالي فيتم فهم إدارة  ISO  ,2000الفنية ومعايير المنتج والمتطلبات 
 ,ISOفيما يتعلق بالجودة" )  الجودة على أنها: "أنشطة منسقة لتوجيه ومراقبة المنظمة

( ،ومن المهم أن نعرف أن التوجيه والتحكم فيما يتعلق بالجودة، يشمل عموًما  2000
وضع سياسة الجودة وأهداف الجودة وتخطيط الجودة ومراقبة الجودة وضمان الجودة  

 وتحسين الجودة. 

( الجودة  إدارة  نظام  التطوعية QMSإن  المؤسسة  إدارة  نظام  من  هو جزء   )  
الذي يركز على تحقيق النتائج فيما يتعلق بأهداف الجودة وتلبية احتياجات وتوقعات  

 ومتطلبات األطراف.  

"نظام اإلدارة لتوجيه ومراقبة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة   "، ومن ُيعّرف بأنه 
اعتماد ثمانية مبادئ إلدارة   ISO 9000أجل ضمان نظام إدارة الجودة الفعال، تقترح  

 الجودة.  

سلسلة   نظام  في  ًلعتمادها  الرئيسية  والفوائد  مبدأ  لكل  تعريف  يلي  فيما 
 .(ISO, 2000التوريد: )

على   • التطوعية  المنظمات  تعتمد  العمالء:  على  وبالتاليالتركيز  يجب    عمالئها، 
بمتطلبات   تفي  أن  ويجب  والمستقبلية،  الحالية  العمالء  احتياجات  فهم  عليها 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 سياسات الجودة في العمل التطوعي: 
وتوجيهاتها بالنسبة للجودة ،كما يتم التعبير وهي اهتمامات المؤسسة التطوعية       

عنها رسمًيا من قبل اإلدارة العليا والسياسة بلغة بسيطة ،وهي تلك القواعد العامة  
المكتوبة والموقعة في دليل الجودة ،كما أنه يجب ترجمتها إلى ما يسمى بالسياسات  

العمل، حيث يج  تطبيقها من خالل إجراءات وتعليمات  ويتم  تتناول التنفيذية  أن  ب 
 ( 28،ص2005سياسة الجودة ، واحًدا أو أكثر من المواضيع التالية: )العزاوي،

 اإلعالن عن نوايا المنظمة التطوعية بخصوص متطلبات العمالء.    •
 تحديد من هم العمالء.   •
 تحديد كيفية التعامل مع العمالء الداخلين والخارجين.   •
 ثمار في التدريب. اإلعالن عن نوايا المنظمة التطوعية فيما يخص االست •
لألنظمة    • مراعاتها  مدى  يخص  فيما  التطوعية  المنظمة  نوايا  عن  اإلعالن 

 والقوانين التي تتوافق مع المواصفات القياسية المحلية والدولية.   
  اإلعالن عن التزام اإلدارة بسياسة الجودة.  •

 كما أنه من األفضل أن ًل تحتوي سياسة الجودة على عبارات تحدد:   
 الكمية ،حيث يتم تغيرها باستمرار.  األهداف   •
 طرق االنحراف عن السياسة ،ألن ذلك يقلل من أهمية النوايا األصلية لإلدارة.  •
 مسئولية أي مدير ،ألن ذلك قد يوحي بأن تطبيق السياسة مرهوًنا بوجوده. •

قد أوكلت وضع    Iso  9001وأخيًرا فإنه يجب أن نلفت النظر إلى أن مواصفة       
السياسات إلى اإلدارات التنفيذية ،فهي التي تقوم بصياغة هذه السياسات وال يجوز 
نشر تلك السياسات إال بعد إذن خطي منها ،كما يجب أن يتضمن واضعو السياسة  

، أي وجود توافق بينها وبين حاجات    Isoبناًءا على متطلبات البنود من مواصفات  
ال يزيد نص سياسة الجودة عن صفحة  الزبائن وتوقعاتهم ،كما ينصح بصفة عامة أ

 واحدة. 
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ا: إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:   خامسا
الدولي   للمعيار  وفًقا  الجودة  إدارة  الجودة  ISO 9000  :2000إن  يعرف   ،

بالمتطلبات"   المتأصلة  الخصائص  من  مجموعة  بها  تفي  التي  "الدرجة  أنها  على 
،وتعني كلمة "متأصلة"  على عكس التعيين  أنها تكون موجودة في شيء ما، ال سيما 
كخصائص دائمة ،وتتناول المتطلبات في تعريف الجودة ثالثة عناصر هى: متطلبات  

ا ومتطلبات  لألنظمة،  للعمليات  الجودة  عالية  قدرة  إلى  تهدف  التي  للعمليات  لجودة 
العمالء والمواصفات   توقعات  المستقاة من  )المواصفات  للمنتجات  الجودة  ،ومتطلبات 

التنظيمية )  ( ،وبالتالي فيتم فهم إدارة  ISO  ,2000الفنية ومعايير المنتج والمتطلبات 
 ,ISOفيما يتعلق بالجودة" )  الجودة على أنها: "أنشطة منسقة لتوجيه ومراقبة المنظمة

( ،ومن المهم أن نعرف أن التوجيه والتحكم فيما يتعلق بالجودة، يشمل عموًما  2000
وضع سياسة الجودة وأهداف الجودة وتخطيط الجودة ومراقبة الجودة وضمان الجودة  

 وتحسين الجودة. 

( الجودة  إدارة  نظام  التطوعية QMSإن  المؤسسة  إدارة  نظام  من  هو جزء   )  
الذي يركز على تحقيق النتائج فيما يتعلق بأهداف الجودة وتلبية احتياجات وتوقعات  

 ومتطلبات األطراف.  

"نظام اإلدارة لتوجيه ومراقبة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة   "، ومن ُيعّرف بأنه 
اعتماد ثمانية مبادئ إلدارة   ISO 9000أجل ضمان نظام إدارة الجودة الفعال، تقترح  

 الجودة.  

سلسلة   نظام  في  ًلعتمادها  الرئيسية  والفوائد  مبدأ  لكل  تعريف  يلي  فيما 
 .(ISO, 2000التوريد: )

على   • التطوعية  المنظمات  تعتمد  العمالء:  على  وبالتاليالتركيز  يجب    عمالئها، 
بمتطلبات   تفي  أن  ويجب  والمستقبلية،  الحالية  العمالء  احتياجات  فهم  عليها 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 سياسات الجودة في العمل التطوعي: 
وتوجيهاتها بالنسبة للجودة ،كما يتم التعبير وهي اهتمامات المؤسسة التطوعية       

عنها رسمًيا من قبل اإلدارة العليا والسياسة بلغة بسيطة ،وهي تلك القواعد العامة  
المكتوبة والموقعة في دليل الجودة ،كما أنه يجب ترجمتها إلى ما يسمى بالسياسات  

العمل، حيث يج  تطبيقها من خالل إجراءات وتعليمات  ويتم  تتناول التنفيذية  أن  ب 
 ( 28،ص2005سياسة الجودة ، واحًدا أو أكثر من المواضيع التالية: )العزاوي،

 اإلعالن عن نوايا المنظمة التطوعية بخصوص متطلبات العمالء.    •
 تحديد من هم العمالء.   •
 تحديد كيفية التعامل مع العمالء الداخلين والخارجين.   •
 ثمار في التدريب. اإلعالن عن نوايا المنظمة التطوعية فيما يخص االست •
لألنظمة    • مراعاتها  مدى  يخص  فيما  التطوعية  المنظمة  نوايا  عن  اإلعالن 

 والقوانين التي تتوافق مع المواصفات القياسية المحلية والدولية.   
  اإلعالن عن التزام اإلدارة بسياسة الجودة.  •

 كما أنه من األفضل أن ًل تحتوي سياسة الجودة على عبارات تحدد:   
 الكمية ،حيث يتم تغيرها باستمرار.  األهداف   •
 طرق االنحراف عن السياسة ،ألن ذلك يقلل من أهمية النوايا األصلية لإلدارة.  •
 مسئولية أي مدير ،ألن ذلك قد يوحي بأن تطبيق السياسة مرهوًنا بوجوده. •

قد أوكلت وضع    Iso  9001وأخيًرا فإنه يجب أن نلفت النظر إلى أن مواصفة       
السياسات إلى اإلدارات التنفيذية ،فهي التي تقوم بصياغة هذه السياسات وال يجوز 
نشر تلك السياسات إال بعد إذن خطي منها ،كما يجب أن يتضمن واضعو السياسة  

، أي وجود توافق بينها وبين حاجات    Isoبناًءا على متطلبات البنود من مواصفات  
ال يزيد نص سياسة الجودة عن صفحة  الزبائن وتوقعاتهم ،كما ينصح بصفة عامة أ
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عالقات الموردين ذات المنفعة المتبادلة: وذلك بإنشاء عالقة ترابطية وتبادلية تقوم  •
المنظمة   بين  القيمة  وخلق  المنفعة  وتتميزعلى  طويلة    ومورديها،  بأنها  العالقة 

المعلومات، والتعاون مع الموردين من أجل تحديد  األجل، ويتم من خاللها تبادل  
ويتضمنالمتطلبات   المراحل   وتلبيتها،  في  حتى  الموردين  مع  العمل  المبدأ  هذا 

لتقليل عدد الموردين والعمل مع أولئك    (، وكذلكالمبكرة من العملية )مثل التصميم
 (.   Jemanging:1998,p35-55القادرين على تلبية متطلبات الجودة )

 جودة الشاملة في العمل التطوعي:ال
تلبية كافة مطالب   الخدمة في  أو  السلعة  تميز  بأنها:  الشاملة  الجودة  تعرف 
تقديم  اإلضافية،  الخدمات  الوفرة،  السعر،  المعاملة،  حسن  مثل:  وتوقعاته  الزبون 

 (. 35، ص2001السلعة في الوقت المطلوب )عقيلي، 

بأنها:    Royal Mailأما      للعمل  فيعرفها  الشاملة  الوسيلة  أو  الطريقة 
،والتي تشجع العاملين كى يعملوا مًعا فى  فريق واحد ؛مما يعمل على خلق القيمة  

 ( .75،ص2000المضافة إلشباع حاجات المستهلكين.)حمود،

-44، ص2001وهناك أيًضا من يميز الجودة الشاملة ببعدين هما: )رحال ويحياوي، 
45) 

 ت تكاليف الحصول على الجودة.  البعد االقتصادي: وهو تثبي  •

البعد االجتماعي: والذي يتعلق بجانب تعبئة وتحفيز األفراد بالمؤسسة، بجانب  •
 إرضاء الزبون.   

جودة  على  تنحصر  ال  الشاملة  الجودة  أن  تظهر  التعريفات  هذه  ومعظم 
مواصفات السلعة أو الخدمة فقط، وإنما تشمل جودة كل العمليات وأنشطة ومراحل 

 بتكامل جهود كل أفراد المؤسسة التطوعية.   ذلكالعمل، و 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

لتجاوز   جاهدة  وتسعى  وتشملتوقعات  العمالء  إدارة   العمالء،  الرئيسية  المزايا 
العمالء  بين  متوازن  اتصال  وجود  وضمان  منهجي،  بشكل  العمالء  عالقات 

 واألطراف األخرى. 

أن يحافظوا    التطوعية، وينبغي القيادة: قادة تأسيس وحدة الهدف واالتجاه للمنظمة   •
الناس مشارك فيها  التي يمكن أن يشارك  الداخلية  البيئة  ة كاملة في تحقيق  على 
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وبناء  المشتركة،  القيم  على  والحفاظ  أفضل،  اتصاالت  وتطوير  ككل،  األطراف 

 الثقة. 

التطوعية   • المنظمة  جوهر  هم  المستويات  جميع  على  فاألشخاص  الناس:  إشراك 
الرئيسية   المنظمة، والفائدةستخدام قدراتهم لصالح  وتمّكن مشاركتهم الكاملة من ا

 التحسين المستمر.   في تحقيق هي الدافع الكبير للموظفين للمشاركة والمساهمة 

هي العملية التي يتم بها إدارة األنشطة والموارد بكفاءة، ومحاولة خفض التكاليف   •
وتقييم   واضحة،  مسئوليات  وتحديد  الزمنية  الفترات  ونتائج  وتقليص  مخاطر 

 األنشطة على العمالء والموردين واألطراف المعنية األخرى. 
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لرئيسية، وفهم الترابط بين عمليات النظام،  القدرة على تركيز الجهد في العمليات ا
 والنهج المنظم لمزامنة العمليات وتكاملها، وتقليل الحواجز الوظيفية. 

للمنظمة، التحسين المستمر: وهو هدف إداري في التحسين المستمر لألداء العام   •
 خالل المرونة والموائمة على جميع المستويات واألطراف.  من

القرار: هي صناعة قرارات قوية ومتينة مستندة على بيانات  النهج الواقعي لصنع   •
 ومعلومات يتم تحليلها. 
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 (. 35، ص2001السلعة في الوقت المطلوب )عقيلي، 

بأنها:    Royal Mailأما      للعمل  فيعرفها  الشاملة  الوسيلة  أو  الطريقة 
،والتي تشجع العاملين كى يعملوا مًعا فى  فريق واحد ؛مما يعمل على خلق القيمة  

 ( .75،ص2000المضافة إلشباع حاجات المستهلكين.)حمود،

-44، ص2001وهناك أيًضا من يميز الجودة الشاملة ببعدين هما: )رحال ويحياوي، 
45) 

 ت تكاليف الحصول على الجودة.  البعد االقتصادي: وهو تثبي  •

البعد االجتماعي: والذي يتعلق بجانب تعبئة وتحفيز األفراد بالمؤسسة، بجانب  •
 إرضاء الزبون.   

جودة  على  تنحصر  ال  الشاملة  الجودة  أن  تظهر  التعريفات  هذه  ومعظم 
مواصفات السلعة أو الخدمة فقط، وإنما تشمل جودة كل العمليات وأنشطة ومراحل 

 بتكامل جهود كل أفراد المؤسسة التطوعية.   ذلكالعمل، و 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

لتجاوز   جاهدة  وتسعى  وتشملتوقعات  العمالء  إدارة   العمالء،  الرئيسية  المزايا 
العمالء  بين  متوازن  اتصال  وجود  وضمان  منهجي،  بشكل  العمالء  عالقات 

 واألطراف األخرى. 

أن يحافظوا    التطوعية، وينبغي القيادة: قادة تأسيس وحدة الهدف واالتجاه للمنظمة   •
الناس مشارك فيها  التي يمكن أن يشارك  الداخلية  البيئة  ة كاملة في تحقيق  على 

المنظمة   وتشملأهداف  جميع    التطوعية،  احتياجات  في  النظر  الرئيسية  الفوائد 
وبناء  المشتركة،  القيم  على  والحفاظ  أفضل،  اتصاالت  وتطوير  ككل،  األطراف 

 الثقة. 

التطوعية   • المنظمة  جوهر  هم  المستويات  جميع  على  فاألشخاص  الناس:  إشراك 
الرئيسية   المنظمة، والفائدةستخدام قدراتهم لصالح  وتمّكن مشاركتهم الكاملة من ا

 التحسين المستمر.   في تحقيق هي الدافع الكبير للموظفين للمشاركة والمساهمة 

هي العملية التي يتم بها إدارة األنشطة والموارد بكفاءة، ومحاولة خفض التكاليف   •
وتقييم   واضحة،  مسئوليات  وتحديد  الزمنية  الفترات  ونتائج  وتقليص  مخاطر 

 األنشطة على العمالء والموردين واألطراف المعنية األخرى. 

نهج النظام في اإلدارة: يسهم تحديد العمليات المترابطة وفهمها وإدارتها كنظام في  •
تحقيق   في  وكفاءتها  التطوعية  المنظمة  وتشملفعالية  الرئيسية    أهدافها،  المزايا 

لرئيسية، وفهم الترابط بين عمليات النظام،  القدرة على تركيز الجهد في العمليات ا
 والنهج المنظم لمزامنة العمليات وتكاملها، وتقليل الحواجز الوظيفية. 

للمنظمة، التحسين المستمر: وهو هدف إداري في التحسين المستمر لألداء العام   •
 خالل المرونة والموائمة على جميع المستويات واألطراف.  من

القرار: هي صناعة قرارات قوية ومتينة مستندة على بيانات  النهج الواقعي لصنع   •
 ومعلومات يتم تحليلها. 
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 أولوية الرقابة.     •
 الجودة مصدر لّلربح.    •
 التطوعية.   الجودة محتواة )متضمنة( في كامل نشاطات المؤسسة  •
 .ثقة الزبون والمستهلك ترتبط بسمعة المؤسسة التطوعية •

من خالل األسس يمكن للمؤسسة أن   . أهداف الجودة الشاملة في العمل التطوعي:2
)حجازي, التالى:  في  البعض  يلخصها  والتي  األهداف،  من  جملة  ,ص 2000تحقق 

27-28 ) 

 خفض التكاليف وزيادة اإلنتاج.   - 
 .ورغبات الزبائن والمستهلكينتلبية حاجات  -
 تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة.   -

اآلتى:)       في  الشاملة  الجودة  أهداف  يلخص  من  هناك   Renaud  deوكذلك 
Maricrt,1993,p35 ) 

 أهداف خارجية: وتتمثل في تقديم أفضل السلع والخدمات للزبائن والمستهلكين. 

 أهداف داخلية: وتصنف إلى هدفين: 

ماعي: ويتمثل في تحقيق المنفعة ألفراد المؤسسة وزيادة إنتاجيتهم من خالل اجت  - 
 تشجيع العمل الجماعي.  

للمؤسسة، وذلك من خالل تحقيق    - التنافسية  القدرة  اقتصادي: ويتمثل في تعزيز 
 الكفاءة والفعالية. 

 
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 مبادئ ومرتكزات إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:  
 التركيز على تلبية متطلبات العمالء المتزايدة والمتطورة باستمرار.  •
 التركيز على العمليات والتحسين المستمر. •
 الكلية في سلسلة القيمة. الطريقة الصحيحة لتحقيق الجودة هي إدارة األنشطة  •
 ينصب التركيز على الوقاية وليس على التفتيش في نهاية المنتج.  •
 االلتزام والمسئولية الوظيفية في عملية إدارة الجودة لكل موظف في المنظمة.  •
 العمل الجماعي وتكاملية األدوار لتحقيق الجودة العالية.  •
 صلة. يجب أن يعتمد صنع القرار على معلومات دقيقة وذات  •
المدخالت   • من  التحقق  يمكنهم  الذين  الموردين  مع  تتعاون  أن  المؤسسة  على 

 النوعية. 
 التركيز ال يقلل التكاليف.  •
 ضمان الجودة هو عملية مستمرة. •
•   .( الخدمة.  تقدم  التي  المؤسسة  وليس  الجودة  يحدد  الذي  ., ord, Bالعميل هو 

1999 ,p16) 

 أسس وأهداف الجودة الشاملة في العمل التطوعي: 
 وتتمثل فيما يلي:  

الشاملة 1 الجودة  عليها  تقوم  التي  الرئيسية   Patrick:)  .األسس 
Lyonnet,1991 :pp8-9 ) 

 سة التطوعية كٌل في مستواه.  الرقابة مسئولية جميع أفراد المؤس  •
 تحديد األسباب وتحليلها.   •
 التحكم في التكاليف من خالل التقييم.    •
)جودة(،  • وإتقان  طموح،  وتساوي   ) خطأ  )صفر  وتساوي  مرفوضة  الجودة 

 وإرادة.
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 أولوية الرقابة.     •
 الجودة مصدر لّلربح.    •
 التطوعية.   الجودة محتواة )متضمنة( في كامل نشاطات المؤسسة  •
 .ثقة الزبون والمستهلك ترتبط بسمعة المؤسسة التطوعية •

من خالل األسس يمكن للمؤسسة أن   . أهداف الجودة الشاملة في العمل التطوعي:2
)حجازي, التالى:  في  البعض  يلخصها  والتي  األهداف،  من  جملة  ,ص 2000تحقق 

27-28 ) 

 خفض التكاليف وزيادة اإلنتاج.   - 
 .ورغبات الزبائن والمستهلكينتلبية حاجات  -
 تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة.   -

اآلتى:)       في  الشاملة  الجودة  أهداف  يلخص  من  هناك   Renaud  deوكذلك 
Maricrt,1993,p35 ) 

 أهداف خارجية: وتتمثل في تقديم أفضل السلع والخدمات للزبائن والمستهلكين. 

 أهداف داخلية: وتصنف إلى هدفين: 

ماعي: ويتمثل في تحقيق المنفعة ألفراد المؤسسة وزيادة إنتاجيتهم من خالل اجت  - 
 تشجيع العمل الجماعي.  

للمؤسسة، وذلك من خالل تحقيق    - التنافسية  القدرة  اقتصادي: ويتمثل في تعزيز 
 الكفاءة والفعالية. 

 
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 مبادئ ومرتكزات إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:  
 التركيز على تلبية متطلبات العمالء المتزايدة والمتطورة باستمرار.  •
 التركيز على العمليات والتحسين المستمر. •
 الكلية في سلسلة القيمة. الطريقة الصحيحة لتحقيق الجودة هي إدارة األنشطة  •
 ينصب التركيز على الوقاية وليس على التفتيش في نهاية المنتج.  •
 االلتزام والمسئولية الوظيفية في عملية إدارة الجودة لكل موظف في المنظمة.  •
 العمل الجماعي وتكاملية األدوار لتحقيق الجودة العالية.  •
 صلة. يجب أن يعتمد صنع القرار على معلومات دقيقة وذات  •
المدخالت   • من  التحقق  يمكنهم  الذين  الموردين  مع  تتعاون  أن  المؤسسة  على 

 النوعية. 
 التركيز ال يقلل التكاليف.  •
 ضمان الجودة هو عملية مستمرة. •
•   .( الخدمة.  تقدم  التي  المؤسسة  وليس  الجودة  يحدد  الذي  ., ord, Bالعميل هو 

1999 ,p16) 

 أسس وأهداف الجودة الشاملة في العمل التطوعي: 
 وتتمثل فيما يلي:  

الشاملة 1 الجودة  عليها  تقوم  التي  الرئيسية   Patrick:)  .األسس 
Lyonnet,1991 :pp8-9 ) 

 سة التطوعية كٌل في مستواه.  الرقابة مسئولية جميع أفراد المؤس  •
 تحديد األسباب وتحليلها.   •
 التحكم في التكاليف من خالل التقييم.    •
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 لشاملة: (: مقارنة بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة ا1جدول)
 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية  م
 الرقابة الذاتية. الرقابة اللصيقة وتصيد األخطاء. 1
 العمل الجماعي وروح الفريق.  ـ العمل الفردي.  2
 التركيز على المنتج والعمليات.  التركيز على المنتج.  3
 اندماج الموظفين.  مشاركة الموظفين. 4
 التحسين المستمر. الحاجة.التحسين وقت  5
 مرونة السياسات واإلجراءات. جمود السياسات واإلجراءات.  6
 تحليل البيانات وإجرء المقارنات البيئية. حفظ البيانات.  7
 التركيز على رضا العمالء.  التركيز على جني األرباح. 8
 الموردين. مشاركة  النظرة إلى الموردين على أنهم مستغلين.  9

 العميل الخارجي والداخلي العميل الخارجي. 10
 الخبرة واسعة عن طريق فرق العمل.  الخبرة ضيقة تعتمد على الفرد.  11

   (27، ص2010)جودة،  المصدر:  

 أهمية إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي: 
لقد أصبحت الجودة من العناصر الهامة والضرورية في ضوء المنافسة الحالية         

هذه  في  المتضمنة  الجوانب  جميع  علي  التركيز  الضروري  من  وأصبح   ، الحادة 
،أو  التكاليف  تقليص  ،أو  السلعة  أو سعر  المنتج  األمر بجودة  تعلق  المنافسة ،سواء 

لمنتج وفي بيئة العمل ،أو زيادة االنتاجية ،أو  حسن إدارة الوقت ،أو توفير األمان في ا 
تحقيقها   التي أصبح   ، الهامة  األمور  ذلك من  ،وغير  العمليات  أداء  تحسين مستوي 
الشاملة   الجودة  ،وإدارة  الشاملة  الجودة  إدارة  وتطبيق  بتبني  أمًرا سهًل  اليها  والوصول 

والتمي الكفاءة  تحقيق  إلي  تهدف  فلسفة  كونها  في  تلمسها  المنظمة  يمكن  في جودة  ز 
)جودة، المنتج   جودة  فقط  وليس  ككل  ص2010التطوعية  توضيح 29،  ،ويمكن   )

 :   أهمية إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي من خالل الحقائق التالية

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:
الشاملة    قد  الجودة  ادارة  مفهوم  القرن بدأ  من  الثمانينات  في  بالظهور 

جودة   المفهوم  هذا  يتضمن  حيث  باإلضافة العشرين،  المنتج،   العمليات،  جودة  إلي 
باإلضافة   واندماجهم،  العاملين  مشاركة  وتشجيع  الجماعي  العمل  على    إلى ويركز 

 (27، ص2010التركيز على العمالء ومشاركة الموردين. )جودة،

ويحتل مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالنسبة للمؤسسات التطوعية أهمية       
من  جملة  يلي  وفيما  الباحثين،  قبل  من  كبيًرا  اهتماًما  تعريفها  لقي  ،فقد  كبيرة 

 التعاريف التي تتعلق بها: 

لـ )(   Crosbyفقد عرفها كروسبي) أنها  TQMوهو أحد المؤسسين  ( على 
تمثل المنهجية   المنظمة، لضمان سير النشاطات التي تم التخطيط لها مسبًقا، حيث  
خالل  من  ،وذلك  المشكالت  وتجنب  منع  على  يساعد  الذي  األمثل  األسلوب  أنها 
الموارد  التنظيمي األمثل في األداء باستخدام  التحفيز وتشجيع اإلداري  العمل على 

 (.173، ص2008والبشرية بكفاءة عالية )محمد، المادية 

أساس  Deming,1986أما)  على  مبنية  إدارية  فلسفة  بأنها:  فيعرفها   )
 إرضاء المستفيد وتحقيق احتياجاته  حاضًرا ومستقباًل.

أيًضا هناك من يعرفها على أنها: نظام يتضمن مجموعة من الفلسفات       
و اإلحصائية،  واألدوات  المتكاملة  لتحقيق  الفكرية  المستخدمة  اإلدارية  العمليات 

على   والموظف  الزبون  رضا  مستوى  ورفع  سواء األهداف،   حد 
 (. 2000،75)حمود،

الجودة    وإدارة  التقليدية  اإلدارة  بين  أجمااًل  عديدة  فروقات  الشاملة،  وهناك 
 أهمها في الجدول التالي:  نوجز
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من  جملة  يلي  وفيما  الباحثين،  قبل  من  كبيًرا  اهتماًما  تعريفها  لقي  ،فقد  كبيرة 

 التعاريف التي تتعلق بها: 

لـ )(   Crosbyفقد عرفها كروسبي) أنها  TQMوهو أحد المؤسسين  ( على 
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الموارد  التنظيمي األمثل في األداء باستخدام  التحفيز وتشجيع اإلداري  العمل على 

 (.173، ص2008والبشرية بكفاءة عالية )محمد، المادية 
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 (. 2000،75)حمود،

الجودة    وإدارة  التقليدية  اإلدارة  بين  أجمااًل  عديدة  فروقات  الشاملة،  وهناك 
 أهمها في الجدول التالي:  نوجز
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 مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:     
تحديات   مرحلة  التطوعية  األعمال  منظمات  مما تواجه  على   كبرى؛  حتم 

القائمين على أمر إدارتها السير بخطي سريعة وواثقة وبذل الكثير من الجهود لمواجهة 
تلك   أمام  الوقوف  الجودة في  التقليدي إلدارة  المدخل  بعد فشل  التحديات خاصة  هذه 

تطبيق المدخل الحديث إلدارة الجودة الشاملة ونجاحه في كثير من   التحديات، وأدي
مستوى  على  عليه    المنظمات  الطلب  وزيادة  المنتج  في    إلىتحسين  تطبيقه  ضرورة 

أهم مبررات    سواء، وتتمثلمنظمات األعمال التطوعية والصناعية والخدمية على حد  
 (.  285، ص2008تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيما يلي: )على وأروى،

 ارتباط تحسين الجودة باإلنتاجية.   •

 الت األعمال. ارتباط الجودة بالشمولية في كافة مجا  •

 أنها تعتبر سمة من سمات العصر الحديث.    الجودة، حيثعالمية نظام  •

إلى   • التطوعية  األعمال  منظمات  من  العديد  في  الشاملة  الجودة  إدارة  نجاح  أدى 
 إحداث زخم كبير في العمل وتحسينه.  

ساهم في خفض    اإلنتاج؛ مما أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى تقليل تكلفة     •
 سعار وزيادة الطلب على المنتجات.  األ

 فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:  

تبرز أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أنها إحدى أهم المداخل األساسية   
الجودة   وتقديم  التطوعية  األعمال  منظمات  أداء  مما لتحسسين  عليه    العالية؛  يترتب 

أن طبيعة المنافسة العالمية الواسعة والشاملة تفرض بصفة    العميل، حيث تحقيق رضا  
 بأربعة خصائص هي:   عامة على أي منظمة تطوعية أن تتصف 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 خفض التكاليف وزيادة اإلنتاج.  •
والوفاء    • العمالء  احتياجات  دارسة  التطوعية من  المنظمة  تمكن  بل كونها    بها، 

 واستباقها.  
 التطوير والتحسين المستمر في جودة المخرجات النهائية.   •
 خفض حجم الموارد المهدرة.   •
األعمال     • مؤسسات  تواجه  التي  التنافسية  الظروف  ظل  يساهم في   التطوعية؛ 

الشاملة   الجودة  إدارة  المجال  مدخل  في  للمنظمة  تنافسية  ميزة  تحقيق  في 
 التطوعي. 

 تساعد على اتخاذ القرارات وحل المشكالت بسهولة ويسر. •
 تدعيم الترابط والتنسيق بين أطراف المنظمة ككل.   •
 تحدث طفرة إنتاجية، حيث يستغل العاملون الوقت بشكل أكثر كفاءة.  •
على     • للحصول  ضرورًيا  أمًرا  أصبح  الشاملة  الجودة  إدارة  مدخل  تطبيق  إن 

 .   14000( ISO)، و9000( ISOبعض الشهادات الدولية مثل )
 التغلب على العقبات التي تحول دون تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية.   •
األفراد  تنمي • بين  المتبادل  واالعتماد  الفريق  وعمل  المجموعة  بوحدة  الشعور  ة 

 والشعور باالنتماء في بيئة العمل. 
توفير مزيد من الوضوح للعاملين، وتوفير المعلومات المرتدة لهم، وبناء الثقة     •

 بين أفراد المنظمة ككل. 
 زيادة ارتباط العاملين بالمنظمة وبمنتجاتها وأهدافها.   •
 تحسين سمعة المنظمة في نظر العمالء والعاملين.  •
ية الشاملة  انحسار شكاوى المستهلكين: لقد ظهر من خالل استخدام إدارة النوع  •

على   ذلك  وانعكاس  المقدمة  المنتجات  بشأن  المستهلكين  شكاوى  وتقليص 
 تخفيض التكاليف بشكل عام.
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 واستباقها.  
 التطوير والتحسين المستمر في جودة المخرجات النهائية.   •
 خفض حجم الموارد المهدرة.   •
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 تساعد على اتخاذ القرارات وحل المشكالت بسهولة ويسر. •
 تدعيم الترابط والتنسيق بين أطراف المنظمة ككل.   •
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 زيادة ارتباط العاملين بالمنظمة وبمنتجاتها وأهدافها.   •
 تحسين سمعة المنظمة في نظر العمالء والعاملين.  •
ية الشاملة  انحسار شكاوى المستهلكين: لقد ظهر من خالل استخدام إدارة النوع  •

على   ذلك  وانعكاس  المقدمة  المنتجات  بشأن  المستهلكين  شكاوى  وتقليص 
 تخفيض التكاليف بشكل عام.
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 مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:     
تحديات   مرحلة  التطوعية  األعمال  منظمات  مما تواجه  على   كبرى؛  حتم 

القائمين على أمر إدارتها السير بخطي سريعة وواثقة وبذل الكثير من الجهود لمواجهة 
تلك   أمام  الوقوف  الجودة في  التقليدي إلدارة  المدخل  بعد فشل  التحديات خاصة  هذه 

تطبيق المدخل الحديث إلدارة الجودة الشاملة ونجاحه في كثير من   التحديات، وأدي
مستوى  على  عليه    المنظمات  الطلب  وزيادة  المنتج  في    إلىتحسين  تطبيقه  ضرورة 

أهم مبررات    سواء، وتتمثلمنظمات األعمال التطوعية والصناعية والخدمية على حد  
 (.  285، ص2008تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيما يلي: )على وأروى،

 ارتباط تحسين الجودة باإلنتاجية.   •

 الت األعمال. ارتباط الجودة بالشمولية في كافة مجا  •

 أنها تعتبر سمة من سمات العصر الحديث.    الجودة، حيثعالمية نظام  •

إلى   • التطوعية  األعمال  منظمات  من  العديد  في  الشاملة  الجودة  إدارة  نجاح  أدى 
 إحداث زخم كبير في العمل وتحسينه.  

ساهم في خفض    اإلنتاج؛ مما أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى تقليل تكلفة     •
 سعار وزيادة الطلب على المنتجات.  األ

 فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:  

تبرز أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أنها إحدى أهم المداخل األساسية   
الجودة   وتقديم  التطوعية  األعمال  منظمات  أداء  مما لتحسسين  عليه    العالية؛  يترتب 

أن طبيعة المنافسة العالمية الواسعة والشاملة تفرض بصفة    العميل، حيث تحقيق رضا  
 بأربعة خصائص هي:   عامة على أي منظمة تطوعية أن تتصف 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 خفض التكاليف وزيادة اإلنتاج.  •
والوفاء    • العمالء  احتياجات  دارسة  التطوعية من  المنظمة  تمكن  بل كونها    بها، 

 واستباقها.  
 التطوير والتحسين المستمر في جودة المخرجات النهائية.   •
 خفض حجم الموارد المهدرة.   •
األعمال     • مؤسسات  تواجه  التي  التنافسية  الظروف  ظل  يساهم في   التطوعية؛ 

الشاملة   الجودة  إدارة  المجال  مدخل  في  للمنظمة  تنافسية  ميزة  تحقيق  في 
 التطوعي. 

 تساعد على اتخاذ القرارات وحل المشكالت بسهولة ويسر. •
 تدعيم الترابط والتنسيق بين أطراف المنظمة ككل.   •
 تحدث طفرة إنتاجية، حيث يستغل العاملون الوقت بشكل أكثر كفاءة.  •
على     • للحصول  ضرورًيا  أمًرا  أصبح  الشاملة  الجودة  إدارة  مدخل  تطبيق  إن 

 .   14000( ISO)، و9000( ISOبعض الشهادات الدولية مثل )
 التغلب على العقبات التي تحول دون تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية.   •
األفراد  تنمي • بين  المتبادل  واالعتماد  الفريق  وعمل  المجموعة  بوحدة  الشعور  ة 

 والشعور باالنتماء في بيئة العمل. 
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في   العاملين  مشاركة  وذلكك.   المشاكل    القرارات،  عن  المعلومات  من خالل جمع 
 واقتراح الحلول لها. 

 ل.  خلق مقاييس للحكم علي جودة المنتجات.   

 التطوعي:مبادئ إدارة الجودة الشاملة في العمل 
على   التطوعية  المنظمات  تساعد  التي  واإلرشادات  القواعد  مجموعة  وهي 
الجودة  إدارة  علماء  اختلف  وقد  التطبيق،  موضع  الشاملة  الجودة  إدارة  فلسفة  وضع 

حدد )ديمنج( والذي يعتبر األب الروحي    المبادئ، حيثالشاملة في تحديد عدد هذه  
مبدًءا   عشرة  أربعة  الشاملة  الجودة  استخداًما    وتعتبرلها،  إلدارة  واألكثر  شهرة  األكثر 

 وهي:  

 ضرورة وجود أهداف محددة لتحسين جودة المنتج أو الخدمة.     •

من    • العادي  بالمستوي  الرضا  وعدم  العمل،  في  جديدة  فلسفة    العمل، وذلك تبني 
 من حيث التأخير واألخطاء والمنتجات غير المطابقة.  

ف  • المباشرة  المالحظة  على  االعتماد  على  عدم  االعتماد  من  أيًضا  البد  بل  قط، 
 الجوانب الرقمية والمتابعة اإلحصائية للجودة. 

 إنهاء االعتماد على فلسفة أقل األسعار في تنفيذ األعمال.     •

 البحث عن المشاكل وحلها، وهذا يدخل ضمن صميم عمل اإلدارة.   •

 تدريب وتشجيع األفراد وضرورة تبني الطرق الحديثة للتدريب في الموقع.   •

تبني الطرق الحديثة في متابعة العمال، وضرورة مراعاة البعد النوعي )الجودة(   •
 قبل البعد الكمي.   

 مناخ عمل فعال.   التخويف؛ إليجاداالبتعاد عن أساليب    •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

يساهم ذلك في    تكلفة، حيثأ. فهم ما يريده العميل وتلبية احتياجاته عند طلبها وبأقل  
 تحقيق رضاه وزيادة والئه لمنتجات )خدمات( المنظمة واستمرار التعامل معها. 

 ب. توفير المنتج )الخدمة( بجودة عالية وبشكل مستمر. 
 ج. مجاراة المستجدات التكنولوجية واالجتماعية في العالم.    

 د. توقع رغبات العمالء المستقبلية.    
بركب   واللحاق  والبقاء  الصمود  من  التطوعية  األعمال  منظمات  تتمكن  ولكي 

في   واالستمرار  فيؤكدالمنافسين  المنظمات  ديمنج    السوق،  هذه  قيام  ضرورة  على 
 (. 265، ص 2008بتطبيق إدارة الجودة الشاملة )علي،

حققته بعض المنظمات التطوعية من نتائج متميزة   فيما ويمكن تلخيص هذه الفوائد،     
 يلي:   واإلنتاجية فيما في الجودة 

 أ. انخفاض شكاوى العمالء من جودة المنتجات )الخدمات(.   
 عال مع العاملين وعمالء المنظمة التطوعية.  ب. تبني نمط إداري ف
 ج. خفض التكاليف. 

أداء     المنظمة من خالل تحسين  إنتاجية  يؤدي بدوره إلي    العاملين، والذيد. زيادة 
 تحسين أداء المنظمة التطوعية ككل.  

 هـ. تحفيز االتجاهات اإليجابية للعاملين نحو عمل المنظمة. 
للمحافظة على العمالء وكسب عمالء جدد لمنتجات    و.  زيادة أرباح المنظمة نتيجة 

 المنظمة.  
 ز. تفعيل عملية االتصال بين مختلف الوحدات التنظيمية بالمنظمة.  

 بأداء المنظمات األخرى المماثلة.   أدائها، مقارنةح. مساعدة المنظمة في معرفة 
السوقية   الحصة  زيادة  وذلكط.  وزيادة  للمنظمة،  التكاليف  خفض  خالل  رضا    من 

 العمالء. 
 ي.  معرفة جوانب هدر الوقت والطاقات الذهنية والمادية والتخلص منها.   
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حدد )ديمنج( والذي يعتبر األب الروحي    المبادئ، حيثالشاملة في تحديد عدد هذه  
مبدًءا   عشرة  أربعة  الشاملة  الجودة  استخداًما    وتعتبرلها،  إلدارة  واألكثر  شهرة  األكثر 

 وهي:  

 ضرورة وجود أهداف محددة لتحسين جودة المنتج أو الخدمة.     •

من    • العادي  بالمستوي  الرضا  وعدم  العمل،  في  جديدة  فلسفة    العمل، وذلك تبني 
 من حيث التأخير واألخطاء والمنتجات غير المطابقة.  

ف  • المباشرة  المالحظة  على  االعتماد  على  عدم  االعتماد  من  أيًضا  البد  بل  قط، 
 الجوانب الرقمية والمتابعة اإلحصائية للجودة. 

 إنهاء االعتماد على فلسفة أقل األسعار في تنفيذ األعمال.     •

 البحث عن المشاكل وحلها، وهذا يدخل ضمن صميم عمل اإلدارة.   •

 تدريب وتشجيع األفراد وضرورة تبني الطرق الحديثة للتدريب في الموقع.   •

تبني الطرق الحديثة في متابعة العمال، وضرورة مراعاة البعد النوعي )الجودة(   •
 قبل البعد الكمي.   

 مناخ عمل فعال.   التخويف؛ إليجاداالبتعاد عن أساليب    •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

يساهم ذلك في    تكلفة، حيثأ. فهم ما يريده العميل وتلبية احتياجاته عند طلبها وبأقل  
 تحقيق رضاه وزيادة والئه لمنتجات )خدمات( المنظمة واستمرار التعامل معها. 

 ب. توفير المنتج )الخدمة( بجودة عالية وبشكل مستمر. 
 ج. مجاراة المستجدات التكنولوجية واالجتماعية في العالم.    

 د. توقع رغبات العمالء المستقبلية.    
بركب   واللحاق  والبقاء  الصمود  من  التطوعية  األعمال  منظمات  تتمكن  ولكي 

في   واالستمرار  فيؤكدالمنافسين  المنظمات  ديمنج    السوق،  هذه  قيام  ضرورة  على 
 (. 265، ص 2008بتطبيق إدارة الجودة الشاملة )علي،

حققته بعض المنظمات التطوعية من نتائج متميزة   فيما ويمكن تلخيص هذه الفوائد،     
 يلي:   واإلنتاجية فيما في الجودة 

 أ. انخفاض شكاوى العمالء من جودة المنتجات )الخدمات(.   
 عال مع العاملين وعمالء المنظمة التطوعية.  ب. تبني نمط إداري ف
 ج. خفض التكاليف. 

أداء     المنظمة من خالل تحسين  إنتاجية  يؤدي بدوره إلي    العاملين، والذيد. زيادة 
 تحسين أداء المنظمة التطوعية ككل.  

 هـ. تحفيز االتجاهات اإليجابية للعاملين نحو عمل المنظمة. 
للمحافظة على العمالء وكسب عمالء جدد لمنتجات    و.  زيادة أرباح المنظمة نتيجة 

 المنظمة.  
 ز. تفعيل عملية االتصال بين مختلف الوحدات التنظيمية بالمنظمة.  

 بأداء المنظمات األخرى المماثلة.   أدائها، مقارنةح. مساعدة المنظمة في معرفة 
السوقية   الحصة  زيادة  وذلكط.  وزيادة  للمنظمة،  التكاليف  خفض  خالل  رضا    من 

 العمالء. 
 ي.  معرفة جوانب هدر الوقت والطاقات الذهنية والمادية والتخلص منها.   
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يدور حول ثالثة أشياء تسمي )بثالثية جوارن(    وبشكل عام فإن تركيز جوارن 
)تخطيط   وهي  خاللها،  من  الجودة  تدار  التى  العمليات  من  ثالثية  في  تتمثل  والتي 

 (89، ص2000الجودة، مراقبة الجودة، تحسين الجودة(. )حمود،

أما نموذج فليب كريسبى فيركز في المقام األول على اإلدارة العليا، ويجادل  
الجودة   أربعة بأن  على  النموذج  تبنى  األرباح،وقد  وتزيد   الكلفة  تخفض  العالية 
 ثوابت هي:  

 الجودة تعني التطابق وليس األناقة.  •

 إنجاز األعمال بشكل صحيح من المرة األولى.   •

 مقياس الجودة هي الكلفة.   •

 (18، ص 2000معيار األداء هو ال عيوب على اإلطالق. )محمود،   •

التي حرصت الكثير من المؤسسات على  ويعتبر نموذج إيشيكاوا من النماذج  
 تطبيقها، وهذا راجع للنجاح التي حققته المؤسسات اليابانية من وراء تطبيقها له. 

وبالرغم من تباين رؤى الباحثين والكتاب في تحديد المبادئ التي تستند إليها  
 , Davisإدارة الجودة الشاملة؛ إال أنهم اتفقوا على مبادئ أساسية تمثلت فيما يلى: )

1997:13-17  &Goetsch) 

 التخطيط االستراتيجي.  •

 اإلسناد والدعم.   •

 مشاركة العاملين في العمليات.   •

 التحسين المستمر للعمليات والجودة.   •

 اتخاذ القرارات على أساس الحقائق.   •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

العاملين في • بين  العوائق والحواجز  على    األقسام، والتركيزمختلف    القضاء على 
 أهمية االتصال والتنسيق بينهم. 

على  • االعتماد  وتقليل  المنظمة،  ألهداف  الرسمي  السقف  على  االعتماد  تقليل 
 الشعارات والملصقات.   

 التقليل من اإلدارة بناء على األهداف الرقمية الجامدة.  •

 القضاء على كل ما يحرم العامل من التفاخر واالعتزاز بعمله.     •

 تصميم وتنفيذ آليات للتعليم والتدريب المستمر. •

)حمود، • السابقة  النقاط  تنفيذ  ودفع  لمتابعة  اإلدارة  داخل  هيئة  ، 2000إيجاد 
 (.89ص

 أما جوارن فقد قدم عشرة مبادئ لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وهي:  

 بناء الوعي بالحاجات )حاجات الزبائن( واستغالل الفرص من أجل التحسين.     •

 وضع أهداف واضحة ومحددة للتحسين.   •

 وضع التنظيم المالئم لتحقيق األهداف.   •

 توفير فرص التدريب للمنظمة ككل )كل العاملين بها(.     •

  وضع وتنفيذ مشروعات لحل المشاكل على أن تتضمن عمال من أكثر من قسم. •

 إعداد تقارير عن مراحل تطور وتنفيذ العمل.  •

 منح التقدير للعمال المجدين ومكافأتهم.   •

 مشاركة الجميع في معرفة النتائج.   •

 وضع خطوط محددة لألهداف.  •

 الحفاظ على معدالت التحسين كجزء من النظام العام للمنظمة.    •
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

يدور حول ثالثة أشياء تسمي )بثالثية جوارن(    وبشكل عام فإن تركيز جوارن 
)تخطيط   وهي  خاللها،  من  الجودة  تدار  التى  العمليات  من  ثالثية  في  تتمثل  والتي 

 (89، ص2000الجودة، مراقبة الجودة، تحسين الجودة(. )حمود،

أما نموذج فليب كريسبى فيركز في المقام األول على اإلدارة العليا، ويجادل  
الجودة   أربعة بأن  على  النموذج  تبنى  األرباح،وقد  وتزيد   الكلفة  تخفض  العالية 
 ثوابت هي:  

 الجودة تعني التطابق وليس األناقة.  •

 إنجاز األعمال بشكل صحيح من المرة األولى.   •

 مقياس الجودة هي الكلفة.   •

 (18، ص 2000معيار األداء هو ال عيوب على اإلطالق. )محمود،   •

التي حرصت الكثير من المؤسسات على  ويعتبر نموذج إيشيكاوا من النماذج  
 تطبيقها، وهذا راجع للنجاح التي حققته المؤسسات اليابانية من وراء تطبيقها له. 

وبالرغم من تباين رؤى الباحثين والكتاب في تحديد المبادئ التي تستند إليها  
 , Davisإدارة الجودة الشاملة؛ إال أنهم اتفقوا على مبادئ أساسية تمثلت فيما يلى: )
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 تعزيز القيمة للزبون من خالل تقديم منتجات جديدة.  •

 تقليل األخطاء المعيبة، الضياع.  •

 تحسين استجابة المنظمة وأداء وقت الدورة. •

 ية في استخدام جميع الموارد. تحسين اإلنتاجية والفاعل  •

يتحقق    أن  يمكن  ليس وهكذا  بل   التحسين،  أفضل،  منتجات  تقديم  بواسطة  فقط 
 يجب أن تكون المنظمة أكثر استجابة لتحقيق ذلك. 

والتطوير: • لتنمية    التدريب  وسيلة  أنه  على  المستمر  والتطوير  التدريب  إلى  ينظر 
إمكانات الفراد كل ضمن وظيفته بما يحقق اإلنجاز األمثل، والتدريب يحتل أهمية  
بما   األفراد  معرفة  لتعزيز  المصممة  المنظمة  األنشطة  من  سلسلة  ألنه  متميزة 

أفرا تشجع  واإلدارة  تحفيزهم،  وفهم  ومهاراتهم  بوظائفهم  من يتصل  وترفع  دها 
التخصصية   خبراتهم  وتزيد  التقنية  ونتيجةمهاراتهم  األفراد   باستمرار؛  فيتفق  لذلك 

تلك   أداء  على  قابليتهم  مستوى  من  يرفع  والتطوير  فالتدريب  وظائفهم،  أداء  في 
 (    Goetsch  &Davis, 1997:16الوظائف. )

ة للعاملين ،  يقصد بالمشاركة وتفويض الصالحي   المشاركة وتفويض الصالحية:  •
إمكاناتهم"   من  الفعلية  االستفادة  وتحقيق  باألهمية  تشعرهم  بطريقة  دورهم  "تفعيل 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 تحقيق رضا الزبون.  •

 التدريب والتطوير.   •

 وفى اآلتي استعراض للمبادئ األساسية وهى:  
اًلستراتيجي:   • ورسالة التخطيط  رؤيا  على  تعتمد  شاملة  خطة  وضع  أن  حيث 

من صياغة االستراتيجية، ومن ثم تسهل وضع السياسات    واسعة؛ سيمكنوأهداف  
والبرامج في ضوء تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية باعتماد تحليل نقاط القوة 

ف في البيئة الداخلية والفرص والمخاطر في البيئة الخارجية لغرض وضع  والضع
 الخطط الشاملة بالشكل الذي يوفر قابلية دعم للميزة التنافسية للمنظمة.  

والدعم:   • من مجرد تخصيص  اإلسناد  أبعد  إلى  العليا  اإلدارة  إسناد  أهمية  تذهب 
العليا  الموارد الالزمة، إذ تضع كل منظمة مجموعة أسبقيات، فإ  ذا كانت اإلدارة 

بدعم   الطويل  التزامها  إظهار  على  قادرة  غير  فلنللمنظمة  في    البرنامج؛  تنجح 
 ,(Slack  1998:778تنفيذ إدارة الجودة الشاملة ) 

الزبون هو الموجه في إدارة الجودة الشاملة، وهنا ال تقتصر  التركيز على الزبون:   •
إلى  تمتد  بل  المنتج،  جودة  يحدد  الذي  على  الخارجي  الوبون  على  الزبون  كلمة 
العميل،  وبيئة  والعمليات  األفراد  جودة  تحديد  في  يساعد  الذي  الداخلي  الزبون 

دارة العليا بالزبون  لكونهم األطراف الذين يقومون بإنتاج المنتج، ويشكل اهتمام اإل
األقسام  في  اآلخرين  العاملين  مخرجات  على  يعتمد  الذي  الفرد  بكونه  الداخلي 
الشاملة،   الجودة  عمل  ضروريات  من  ضرورة  يعد  ،والذى  المنظمة   في  األخرى 
ألن عدم االهتمام بالزبون وإغفال اإلدارة العليا له وعدم وصول التغذية العكسية له  

ونتائج   العمليات  أمام  عن  تقف  كبيرة  عوائق  ؛سيشكل  بها  يقوم  التي  األعمال 
 ( Krajewski  &Ritzman, 1996:145)تحقيق رضاه. 
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والبرامج في ضوء تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية باعتماد تحليل نقاط القوة 

ف في البيئة الداخلية والفرص والمخاطر في البيئة الخارجية لغرض وضع  والضع
 الخطط الشاملة بالشكل الذي يوفر قابلية دعم للميزة التنافسية للمنظمة.  

والدعم:   • من مجرد تخصيص  اإلسناد  أبعد  إلى  العليا  اإلدارة  إسناد  أهمية  تذهب 
العليا  الموارد الالزمة، إذ تضع كل منظمة مجموعة أسبقيات، فإ  ذا كانت اإلدارة 

بدعم   الطويل  التزامها  إظهار  على  قادرة  غير  فلنللمنظمة  في    البرنامج؛  تنجح 
 ,(Slack  1998:778تنفيذ إدارة الجودة الشاملة ) 

الزبون هو الموجه في إدارة الجودة الشاملة، وهنا ال تقتصر  التركيز على الزبون:   •
إلى  تمتد  بل  المنتج،  جودة  يحدد  الذي  على  الخارجي  الوبون  على  الزبون  كلمة 
العميل،  وبيئة  والعمليات  األفراد  جودة  تحديد  في  يساعد  الذي  الداخلي  الزبون 

دارة العليا بالزبون  لكونهم األطراف الذين يقومون بإنتاج المنتج، ويشكل اهتمام اإل
األقسام  في  اآلخرين  العاملين  مخرجات  على  يعتمد  الذي  الفرد  بكونه  الداخلي 
الشاملة،   الجودة  عمل  ضروريات  من  ضرورة  يعد  ،والذى  المنظمة   في  األخرى 
ألن عدم االهتمام بالزبون وإغفال اإلدارة العليا له وعدم وصول التغذية العكسية له  

ونتائج   العمليات  أمام  عن  تقف  كبيرة  عوائق  ؛سيشكل  بها  يقوم  التي  األعمال 
 ( Krajewski  &Ritzman, 1996:145)تحقيق رضاه. 
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يشمل التحسين المستمر كل من التحسين اإلضافي والتحسين   التحسين المستمر: •
المعرفي اإلبداعي الجديد وهو جزء من العمليات اليومية لجميع وحدات العمل في 

)الجنابي،   وأن68:2001المنظمة  الجودة   (،  إدارة  ظل  في  المستمر  التحسين 
باستمرار   الشاملة يتجلى في قدرة التنظيم على تصميم وتطبيق نظام إبداعي يحقق 

من  األمثل  األداء  إلى  للوصول  المتواصل  السعي  خالل  من  للزبون،  تام  رضا 
 ( Evans 1997 :59خالل تحقيق اآلتي: )

 تعزيز القيمة للزبون من خالل تقديم منتجات جديدة.  •

 تقليل األخطاء المعيبة، الضياع.  •

 تحسين استجابة المنظمة وأداء وقت الدورة. •

 ية في استخدام جميع الموارد. تحسين اإلنتاجية والفاعل  •

يتحقق    أن  يمكن  ليس وهكذا  بل   التحسين،  أفضل،  منتجات  تقديم  بواسطة  فقط 
 يجب أن تكون المنظمة أكثر استجابة لتحقيق ذلك. 

والتطوير: • لتنمية    التدريب  وسيلة  أنه  على  المستمر  والتطوير  التدريب  إلى  ينظر 
إمكانات الفراد كل ضمن وظيفته بما يحقق اإلنجاز األمثل، والتدريب يحتل أهمية  
بما   األفراد  معرفة  لتعزيز  المصممة  المنظمة  األنشطة  من  سلسلة  ألنه  متميزة 

أفرا تشجع  واإلدارة  تحفيزهم،  وفهم  ومهاراتهم  بوظائفهم  من يتصل  وترفع  دها 
التخصصية   خبراتهم  وتزيد  التقنية  ونتيجةمهاراتهم  األفراد   باستمرار؛  فيتفق  لذلك 

تلك   أداء  على  قابليتهم  مستوى  من  يرفع  والتطوير  فالتدريب  وظائفهم،  أداء  في 
 (    Goetsch  &Davis, 1997:16الوظائف. )

ة للعاملين ،  يقصد بالمشاركة وتفويض الصالحي   المشاركة وتفويض الصالحية:  •
إمكاناتهم"   من  الفعلية  االستفادة  وتحقيق  باألهمية  تشعرهم  بطريقة  دورهم  "تفعيل 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 تحقيق رضا الزبون.  •

 التدريب والتطوير.   •

 وفى اآلتي استعراض للمبادئ األساسية وهى:  
اًلستراتيجي:   • ورسالة التخطيط  رؤيا  على  تعتمد  شاملة  خطة  وضع  أن  حيث 

من صياغة االستراتيجية، ومن ثم تسهل وضع السياسات    واسعة؛ سيمكنوأهداف  
والبرامج في ضوء تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية باعتماد تحليل نقاط القوة 

ف في البيئة الداخلية والفرص والمخاطر في البيئة الخارجية لغرض وضع  والضع
 الخطط الشاملة بالشكل الذي يوفر قابلية دعم للميزة التنافسية للمنظمة.  

والدعم:   • من مجرد تخصيص  اإلسناد  أبعد  إلى  العليا  اإلدارة  إسناد  أهمية  تذهب 
العليا  الموارد الالزمة، إذ تضع كل منظمة مجموعة أسبقيات، فإ  ذا كانت اإلدارة 

بدعم   الطويل  التزامها  إظهار  على  قادرة  غير  فلنللمنظمة  في    البرنامج؛  تنجح 
 ,(Slack  1998:778تنفيذ إدارة الجودة الشاملة ) 

الزبون هو الموجه في إدارة الجودة الشاملة، وهنا ال تقتصر  التركيز على الزبون:   •
إلى  تمتد  بل  المنتج،  جودة  يحدد  الذي  على  الخارجي  الوبون  على  الزبون  كلمة 
العميل،  وبيئة  والعمليات  األفراد  جودة  تحديد  في  يساعد  الذي  الداخلي  الزبون 

دارة العليا بالزبون  لكونهم األطراف الذين يقومون بإنتاج المنتج، ويشكل اهتمام اإل
األقسام  في  اآلخرين  العاملين  مخرجات  على  يعتمد  الذي  الفرد  بكونه  الداخلي 
الشاملة،   الجودة  عمل  ضروريات  من  ضرورة  يعد  ،والذى  المنظمة   في  األخرى 
ألن عدم االهتمام بالزبون وإغفال اإلدارة العليا له وعدم وصول التغذية العكسية له  

ونتائج   العمليات  أمام  عن  تقف  كبيرة  عوائق  ؛سيشكل  بها  يقوم  التي  األعمال 
 ( Krajewski  &Ritzman, 1996:145)تحقيق رضاه. 
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يشمل التحسين المستمر كل من التحسين اإلضافي والتحسين   التحسين المستمر: •
المعرفي اإلبداعي الجديد وهو جزء من العمليات اليومية لجميع وحدات العمل في 

)الجنابي،   وأن68:2001المنظمة  الجودة   (،  إدارة  ظل  في  المستمر  التحسين 
باستمرار   الشاملة يتجلى في قدرة التنظيم على تصميم وتطبيق نظام إبداعي يحقق 

من  األمثل  األداء  إلى  للوصول  المتواصل  السعي  خالل  من  للزبون،  تام  رضا 
 ( Evans 1997 :59خالل تحقيق اآلتي: )

 تعزيز القيمة للزبون من خالل تقديم منتجات جديدة.  •

 تقليل األخطاء المعيبة، الضياع.  •

 تحسين استجابة المنظمة وأداء وقت الدورة. •

 ية في استخدام جميع الموارد. تحسين اإلنتاجية والفاعل  •

يتحقق    أن  يمكن  ليس وهكذا  بل   التحسين،  أفضل،  منتجات  تقديم  بواسطة  فقط 
 يجب أن تكون المنظمة أكثر استجابة لتحقيق ذلك. 

والتطوير: • لتنمية    التدريب  وسيلة  أنه  على  المستمر  والتطوير  التدريب  إلى  ينظر 
إمكانات الفراد كل ضمن وظيفته بما يحقق اإلنجاز األمثل، والتدريب يحتل أهمية  
بما   األفراد  معرفة  لتعزيز  المصممة  المنظمة  األنشطة  من  سلسلة  ألنه  متميزة 

أفرا تشجع  واإلدارة  تحفيزهم،  وفهم  ومهاراتهم  بوظائفهم  من يتصل  وترفع  دها 
التخصصية   خبراتهم  وتزيد  التقنية  ونتيجةمهاراتهم  األفراد   باستمرار؛  فيتفق  لذلك 

تلك   أداء  على  قابليتهم  مستوى  من  يرفع  والتطوير  فالتدريب  وظائفهم،  أداء  في 
 (    Goetsch  &Davis, 1997:16الوظائف. )

ة للعاملين ،  يقصد بالمشاركة وتفويض الصالحي   المشاركة وتفويض الصالحية:  •
إمكاناتهم"   من  الفعلية  االستفادة  وتحقيق  باألهمية  تشعرهم  بطريقة  دورهم  "تفعيل 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 تحقيق رضا الزبون.  •

 التدريب والتطوير.   •

 وفى اآلتي استعراض للمبادئ األساسية وهى:  
اًلستراتيجي:   • ورسالة التخطيط  رؤيا  على  تعتمد  شاملة  خطة  وضع  أن  حيث 

من صياغة االستراتيجية، ومن ثم تسهل وضع السياسات    واسعة؛ سيمكنوأهداف  
والبرامج في ضوء تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية باعتماد تحليل نقاط القوة 

ف في البيئة الداخلية والفرص والمخاطر في البيئة الخارجية لغرض وضع  والضع
 الخطط الشاملة بالشكل الذي يوفر قابلية دعم للميزة التنافسية للمنظمة.  

والدعم:   • من مجرد تخصيص  اإلسناد  أبعد  إلى  العليا  اإلدارة  إسناد  أهمية  تذهب 
العليا  الموارد الالزمة، إذ تضع كل منظمة مجموعة أسبقيات، فإ  ذا كانت اإلدارة 

بدعم   الطويل  التزامها  إظهار  على  قادرة  غير  فلنللمنظمة  في    البرنامج؛  تنجح 
 ,(Slack  1998:778تنفيذ إدارة الجودة الشاملة ) 

الزبون هو الموجه في إدارة الجودة الشاملة، وهنا ال تقتصر  التركيز على الزبون:   •
إلى  تمتد  بل  المنتج،  جودة  يحدد  الذي  على  الخارجي  الوبون  على  الزبون  كلمة 
العميل،  وبيئة  والعمليات  األفراد  جودة  تحديد  في  يساعد  الذي  الداخلي  الزبون 

دارة العليا بالزبون  لكونهم األطراف الذين يقومون بإنتاج المنتج، ويشكل اهتمام اإل
األقسام  في  اآلخرين  العاملين  مخرجات  على  يعتمد  الذي  الفرد  بكونه  الداخلي 
الشاملة،   الجودة  عمل  ضروريات  من  ضرورة  يعد  ،والذى  المنظمة   في  األخرى 
ألن عدم االهتمام بالزبون وإغفال اإلدارة العليا له وعدم وصول التغذية العكسية له  

ونتائج   العمليات  أمام  عن  تقف  كبيرة  عوائق  ؛سيشكل  بها  يقوم  التي  األعمال 
 ( Krajewski  &Ritzman, 1996:145)تحقيق رضاه. 
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المشاكل   حل  في  الشاملة  الجودة  إدارة  عليه  تسير  الذي  الصحيح  العلمي  ،فالمنهج 
يكون ذا فائدة كبيرة لها ؛ألنه يمثل إمكانية إجراء التحسينات الالحقة للعملية وللجودة  

 علومات الالزمة إلنجاز هذه التحسينات وبمشاركة العاملين.بعد توافر الم

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي: 
المالئم    المناخ  توفر  يتطلب  الشاملة  الجودة  إدارة  منهجية  تطبيق  إن 

على إدارة المنظمة التطوعية العمل على تغيير   توفره، فإنهحالة عدم    للتطبيق، وفي 
ثقافة المنظمة وقيمها وتعديل هيكلها التنظيمي، وتوجيه أنماط اإلشراف بالشكل الذي 
يتناسب مع تطبيق المفهوم الجديد، ومن أهم المتطلبات التي ينبغي توفرها عند البدء  

 (.  206، ص2010: )جودة،يليبتطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة ما 

دعم االدارة العليا: من الضروري إقناع اإلدارة أواًل وقبل كل شيء بضرورة تطبيق  •
التغييرات  لدعم  االستعداد  لديها  يكون  حتى  وذلك  الشاملة،  الجودة  إدارة  منهجية 

 التي ستحدث في المنظمة التطوعية.  

هو   • الجودة  إدارة  منهجية  تطبيق  من  األساسي  الهدف  إن  العميل:  علي  التركيز 
العميل  رضا   نحو  بالتوجه  والعاملين  اإلدارة  إقناع  فإن  وبالتالي  وإسعاده،  العميل 

 يعد متطلب أساسي.  

الجماعي   • والعمل  الفريق  وروح  التعاون  مناخ  توفر  ينبغي  الفريق:  وروح  التعاون 
المنظمة   في  العاملين  وذلكبين  الجودة   التطوعية،  إدارة  منهجية  تطبيق  ألن 

 فرق العمل.   الشاملة يعتمد أساًسا على 

ممارسة النمط القيادي المناسب: إن أكثر األنماط القيادية مناسبة لتطبيق إدارة   •
الجودة  الشاملة هو النمط الديمقراطي ،والذي يسمح بمشاركة العاملين في وضع  
األهداف واتخاذ القرار والتوسع في تفويض الصالحيات ، أما النمط الديكتاتوري 

عتمد علي االتصال من أعلى إلي أسفل فقط وعلي فرض أو األوتوقراطي والذي ي

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

،والمشاركة المقصودة هنا هي المشاركة الجوهرية ال الشكلية، إذ يفترض أن تحقق 
أفضل،  خطة  تصميم  إمكانية  من  ُتزيد  األول:  أمرين:  خالل  من  يتم  المشاركة 

ع القرارات ،وذلك من خالل مشاركة العقول المفكرة  والثاني: ُتحسن من كفاءة صن
التي تعد قريبة من مشاكل العمل وليس جميع العاملين في المنظمة ،أما تفويض 
مشاركتهم  تكون  أن  يجب  ،بل  األفراد  مشاركة  فقط  تعني  ال  فهي  الصالحية، 
بصنع  للعاملين  والسماح  العمل  هياكل  طريق  عن  حقيقًيا  صوًتا  تمنحهم  بطريقة 

 ,Goetsch, 2007)  لقرارات التي تهتم بتحسين العمل داخل أقسامها الخاصةا
p.17).   

 اتخاذ القرارات على أساس الحقائق:    •

يمثل مبدأ اتخاذ القرارات على أساس الحقائق أحد المكونات التي تركز عليها 
القنو  تهيئة  وموارد  تقنيات  على  االعتماد  تطبيقه  ويتطلب  الشاملة،  الجودة  ات إدارة 

إلى   الحقائق  عن  تتحدث  معلومات  من  يمتلكونه  ما  وإيصال  األفراد  لتمكين  الالزمة 
)المنصور,   الجودة.  تحقيق  منها في  لالستفادة  المعلومات  أن تصل هذه  حيث يجب 

69:1997  ) 

العمل   في  الشاملة  الجودة  إدارة  فلسفة  في  مهًما  أساًسا  المعلومات  وتشكل 
ال لإلدارات  فتوافرها  هذه التطوعي،  إمكانية  مدى  سيعكس  أنواعها  بمختلف  عليا، 

المنظمات التطوعية من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأن أهمية المعلومات تتبلور في  
لإلدارات   توضح  التي  المالية  كالمعلومات  التطوعية،  للمنظمة  المهمة  البيانات  توافر 

فيما إذا طبقت إدارة الجودة    العليا الموارد المالية التي تحتاج إليها المنظمة التطوعية 
في  سيؤثر  الذي  بالشكل  الفلسفة  هذه  لتبني  المطلوبة  االستثمارات  هي  ،وما  الشاملة 
درجة االلتزام التي ستبديها اإلدارات العليا نحو اتخاذ قرار التطبيق لهذه الفلسفة ،وأن 

بم العاملين  لمختلف  الضرورية  المعلومات  توافر  تتطلب  الجديد  العمل  يوسع طبيعة  ا 
عاتقهم  على  الشاملة  الجودة  إدارة  ألقتها  التي  الجديدة  المهام  وفق  وتطلعاتهم  آفاقهم 
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المشاكل   حل  في  الشاملة  الجودة  إدارة  عليه  تسير  الذي  الصحيح  العلمي  ،فالمنهج 
يكون ذا فائدة كبيرة لها ؛ألنه يمثل إمكانية إجراء التحسينات الالحقة للعملية وللجودة  

 علومات الالزمة إلنجاز هذه التحسينات وبمشاركة العاملين.بعد توافر الم

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي: 
المالئم    المناخ  توفر  يتطلب  الشاملة  الجودة  إدارة  منهجية  تطبيق  إن 
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الجودة  الشاملة هو النمط الديمقراطي ،والذي يسمح بمشاركة العاملين في وضع  
األهداف واتخاذ القرار والتوسع في تفويض الصالحيات ، أما النمط الديكتاتوري 

عتمد علي االتصال من أعلى إلي أسفل فقط وعلي فرض أو األوتوقراطي والذي ي

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

،والمشاركة المقصودة هنا هي المشاركة الجوهرية ال الشكلية، إذ يفترض أن تحقق 
أفضل،  خطة  تصميم  إمكانية  من  ُتزيد  األول:  أمرين:  خالل  من  يتم  المشاركة 

ع القرارات ،وذلك من خالل مشاركة العقول المفكرة  والثاني: ُتحسن من كفاءة صن
التي تعد قريبة من مشاكل العمل وليس جميع العاملين في المنظمة ،أما تفويض 
مشاركتهم  تكون  أن  يجب  ،بل  األفراد  مشاركة  فقط  تعني  ال  فهي  الصالحية، 
بصنع  للعاملين  والسماح  العمل  هياكل  طريق  عن  حقيقًيا  صوًتا  تمنحهم  بطريقة 

 ,Goetsch, 2007)  لقرارات التي تهتم بتحسين العمل داخل أقسامها الخاصةا
p.17).   

 اتخاذ القرارات على أساس الحقائق:    •

يمثل مبدأ اتخاذ القرارات على أساس الحقائق أحد المكونات التي تركز عليها 
القنو  تهيئة  وموارد  تقنيات  على  االعتماد  تطبيقه  ويتطلب  الشاملة،  الجودة  ات إدارة 

إلى   الحقائق  عن  تتحدث  معلومات  من  يمتلكونه  ما  وإيصال  األفراد  لتمكين  الالزمة 
)المنصور,   الجودة.  تحقيق  منها في  لالستفادة  المعلومات  أن تصل هذه  حيث يجب 

69:1997  ) 

العمل   في  الشاملة  الجودة  إدارة  فلسفة  في  مهًما  أساًسا  المعلومات  وتشكل 
ال لإلدارات  فتوافرها  هذه التطوعي،  إمكانية  مدى  سيعكس  أنواعها  بمختلف  عليا، 

المنظمات التطوعية من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأن أهمية المعلومات تتبلور في  
لإلدارات   توضح  التي  المالية  كالمعلومات  التطوعية،  للمنظمة  المهمة  البيانات  توافر 

فيما إذا طبقت إدارة الجودة    العليا الموارد المالية التي تحتاج إليها المنظمة التطوعية 
في  سيؤثر  الذي  بالشكل  الفلسفة  هذه  لتبني  المطلوبة  االستثمارات  هي  ،وما  الشاملة 
درجة االلتزام التي ستبديها اإلدارات العليا نحو اتخاذ قرار التطبيق لهذه الفلسفة ،وأن 

بم العاملين  لمختلف  الضرورية  المعلومات  توافر  تتطلب  الجديد  العمل  يوسع طبيعة  ا 
عاتقهم  على  الشاملة  الجودة  إدارة  ألقتها  التي  الجديدة  المهام  وفق  وتطلعاتهم  آفاقهم 
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المشاكل   حل  في  الشاملة  الجودة  إدارة  عليه  تسير  الذي  الصحيح  العلمي  ،فالمنهج 
يكون ذا فائدة كبيرة لها ؛ألنه يمثل إمكانية إجراء التحسينات الالحقة للعملية وللجودة  

 علومات الالزمة إلنجاز هذه التحسينات وبمشاركة العاملين.بعد توافر الم

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي: 
المالئم    المناخ  توفر  يتطلب  الشاملة  الجودة  إدارة  منهجية  تطبيق  إن 

على إدارة المنظمة التطوعية العمل على تغيير   توفره، فإنهحالة عدم    للتطبيق، وفي 
ثقافة المنظمة وقيمها وتعديل هيكلها التنظيمي، وتوجيه أنماط اإلشراف بالشكل الذي 
يتناسب مع تطبيق المفهوم الجديد، ومن أهم المتطلبات التي ينبغي توفرها عند البدء  

 (.  206، ص2010: )جودة،يليبتطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة ما 

دعم االدارة العليا: من الضروري إقناع اإلدارة أواًل وقبل كل شيء بضرورة تطبيق  •
التغييرات  لدعم  االستعداد  لديها  يكون  حتى  وذلك  الشاملة،  الجودة  إدارة  منهجية 

 التي ستحدث في المنظمة التطوعية.  

هو   • الجودة  إدارة  منهجية  تطبيق  من  األساسي  الهدف  إن  العميل:  علي  التركيز 
العميل  رضا   نحو  بالتوجه  والعاملين  اإلدارة  إقناع  فإن  وبالتالي  وإسعاده،  العميل 

 يعد متطلب أساسي.  

الجماعي   • والعمل  الفريق  وروح  التعاون  مناخ  توفر  ينبغي  الفريق:  وروح  التعاون 
المنظمة   في  العاملين  وذلكبين  الجودة   التطوعية،  إدارة  منهجية  تطبيق  ألن 

 فرق العمل.   الشاملة يعتمد أساًسا على 

ممارسة النمط القيادي المناسب: إن أكثر األنماط القيادية مناسبة لتطبيق إدارة   •
الجودة  الشاملة هو النمط الديمقراطي ،والذي يسمح بمشاركة العاملين في وضع  
األهداف واتخاذ القرار والتوسع في تفويض الصالحيات ، أما النمط الديكتاتوري 

عتمد علي االتصال من أعلى إلي أسفل فقط وعلي فرض أو األوتوقراطي والذي ي

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

،والمشاركة المقصودة هنا هي المشاركة الجوهرية ال الشكلية، إذ يفترض أن تحقق 
أفضل،  خطة  تصميم  إمكانية  من  ُتزيد  األول:  أمرين:  خالل  من  يتم  المشاركة 

ع القرارات ،وذلك من خالل مشاركة العقول المفكرة  والثاني: ُتحسن من كفاءة صن
التي تعد قريبة من مشاكل العمل وليس جميع العاملين في المنظمة ،أما تفويض 
مشاركتهم  تكون  أن  يجب  ،بل  األفراد  مشاركة  فقط  تعني  ال  فهي  الصالحية، 
بصنع  للعاملين  والسماح  العمل  هياكل  طريق  عن  حقيقًيا  صوًتا  تمنحهم  بطريقة 

 ,Goetsch, 2007)  لقرارات التي تهتم بتحسين العمل داخل أقسامها الخاصةا
p.17).   

 اتخاذ القرارات على أساس الحقائق:    •

يمثل مبدأ اتخاذ القرارات على أساس الحقائق أحد المكونات التي تركز عليها 
القنو  تهيئة  وموارد  تقنيات  على  االعتماد  تطبيقه  ويتطلب  الشاملة،  الجودة  ات إدارة 

إلى   الحقائق  عن  تتحدث  معلومات  من  يمتلكونه  ما  وإيصال  األفراد  لتمكين  الالزمة 
)المنصور,   الجودة.  تحقيق  منها في  لالستفادة  المعلومات  أن تصل هذه  حيث يجب 

69:1997  ) 

العمل   في  الشاملة  الجودة  إدارة  فلسفة  في  مهًما  أساًسا  المعلومات  وتشكل 
ال لإلدارات  فتوافرها  هذه التطوعي،  إمكانية  مدى  سيعكس  أنواعها  بمختلف  عليا، 

المنظمات التطوعية من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأن أهمية المعلومات تتبلور في  
لإلدارات   توضح  التي  المالية  كالمعلومات  التطوعية،  للمنظمة  المهمة  البيانات  توافر 

فيما إذا طبقت إدارة الجودة    العليا الموارد المالية التي تحتاج إليها المنظمة التطوعية 
في  سيؤثر  الذي  بالشكل  الفلسفة  هذه  لتبني  المطلوبة  االستثمارات  هي  ،وما  الشاملة 
درجة االلتزام التي ستبديها اإلدارات العليا نحو اتخاذ قرار التطبيق لهذه الفلسفة ،وأن 

بم العاملين  لمختلف  الضرورية  المعلومات  توافر  تتطلب  الجديد  العمل  يوسع طبيعة  ا 
عاتقهم  على  الشاملة  الجودة  إدارة  ألقتها  التي  الجديدة  المهام  وفق  وتطلعاتهم  آفاقهم 
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هذه  ،وخالل  لمؤسستهم  بالنسبة  الشاملة  الجودة  إدارة  لفوائد  أفضل  وبشكل  الفهم  من 
أهدافها   ووضع  وإعداد  رسالة  صياغة  بإعادة  التنفيذيون  المديرون  يقوم  المرحلة 

ة التي  المستقبلية ،بما يتماشى مع سعي الجودة للتحسين المستمر، والمؤسسة السياس
للتكفل  المالئمة  التنظيمية  الهياكل  ووضع  االستراتيجية،  الخطة  مباشر  بشكل  تدعم 
الموارد  بتخصيص  بااللتزام  المرحلة  هذه  ،وتنتهي  المؤسسة  داخل  الجودة  بقضايا 

 الضرورية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. 
 مرحلة التخطيط:   •

ال  وتحديد  للتنفيذ  التفصيلية  الخطط  وضع  يتم  والموارد  وفيها  الدائم  هيكل 
يلي:   ما  اختيار  يتم  حيث  النظام،  لتطبيق  إدارة   -الالزمة  لبرنامج  القيادي  )الفريق 

الجودة، المقررين، المشرفين(، ويتم التصديق على هذه الخطة بعد الموافقة عليها من 
 جميع أعضاء الفريق.    

 مرحلة التقدير والتقويم:    •
ا  قبل  ضرورية  العملية  هذه  عملية  تعتبر  في  وذلكالنطالق  ألن   التطبيق؛ 

أفكار   سلوك،  ذوي  األفراد  من  مزيج  من  تتكون  المؤسسة  داخل  البشرية  المجموعات 
لذلك ومعتقدات   التقدير   متباينة؛  عملية  عليها  ترتكز  التي  التنظيمية  الثقافة  فإن 

يجب المختلفة    والتقويم،  لألنماط  والضعف  القوة  نقاط  فهم  على  مبنية  تكون  أن 
مما خصية  لش كما   األفراد؛  وفعالية،  تجانًسا  أكثر  عمل  فرق  بتكوين  للمديرين  يسمح 

التحسين   للمؤسسة بأن تخطو بشكل أسرع نحو  المرحلة    المستمر، وتشتمليتيح  هذه 
 على أربع خطوات هي:   

 أ. التقويم الذاتي. 
 ب.  التقدير التنظيمي.  

 ج. المسح الشامل. 
 د.  التغذية العكسية المكتسبة.  

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

األوامر والتعليمات ؛ فهو ال يناسب المنهجية الجديدة ، ويقول ريتشارد ويليامز في  
أساًسا  تسمح  ال  التطوعية(  )المنظمة  الشركة  ظروف  كانت  إذا  أنه  المجال  هذا 

لتط  مناسًبا  غير  الوقت  يكون  ،فربما  للعاملين  السلطة  تفويض  إدارة  بفكرة  بيق 
 الجودة الشاملة .  

على   • مبني  للقياس  نظام  وجود  األساسية  المتطلبات  من  للقياس:  نظام  وجود 
يسمح باكتشاف االختالفات في    الجودة؛ مما استخدام األساليب اإلحصائية لضبط  

 اإلنتاج واالنحرافات في الوقت المناسب واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة.   

فعالية نظام االتصاالت: من الضروري أن يكون هنالك نظاًما فعااًل لالتصاالت   •
وخارجها، بين داخل المنظمة التطوعية    والمرؤوس، أوباتجاهين سواء بين الرئيس  

عن    وينبغي الدقيقة  المعلومات  إيصال  على  قادًرا  االتصاالت  نظام  يكون  أن 
 بمضمونها في أقرب وقت.   إنجازات العاملين وإبالغهم وإبالغ مرؤوسيهم 

 الخطوات العلمية لمراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:  
 مرحلة البداية )واإلعداد(.   •
 مرحلة التخطيط.   •
 مرحلة التقدير والتقويم.   •
 مرحلة التنفيذ.  •
 (. 110، ص2015مرحلة تبادل ونشر الخبرات )السروي،  •

 ويمكن توضيح هذه المراحل كالتالي:  
 مرحلة البداية )واإلعداد(:  •

التي   والمصطلحات  األهداف  تتحدد  ،وفيها  الصفرية  المرحلة  أيًضا  وتسمي 
مدي  تحديد  في  تساهم  ألنها  التطبيق  مراحل  أهم  من  ،وهي  عليها  اإلجماع  يجب 
المحتملة،   بالتكلفة  مقارنة  الحديث  اإلداري  المدخل  هذا  تطبيق  من  المرجوة  االستفادة 

المناسبة   التدريب  توفير عمليات  ليتمكنوا وسيتم خاللها  الرئيسيين  التنفيذيين  للمدربين 
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هذه  ،وخالل  لمؤسستهم  بالنسبة  الشاملة  الجودة  إدارة  لفوائد  أفضل  وبشكل  الفهم  من 
أهدافها   ووضع  وإعداد  رسالة  صياغة  بإعادة  التنفيذيون  المديرون  يقوم  المرحلة 

ة التي  المستقبلية ،بما يتماشى مع سعي الجودة للتحسين المستمر، والمؤسسة السياس
للتكفل  المالئمة  التنظيمية  الهياكل  ووضع  االستراتيجية،  الخطة  مباشر  بشكل  تدعم 
الموارد  بتخصيص  بااللتزام  المرحلة  هذه  ،وتنتهي  المؤسسة  داخل  الجودة  بقضايا 

 الضرورية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. 
 مرحلة التخطيط:   •

ال  وتحديد  للتنفيذ  التفصيلية  الخطط  وضع  يتم  والموارد  وفيها  الدائم  هيكل 
يلي:   ما  اختيار  يتم  حيث  النظام،  لتطبيق  إدارة   -الالزمة  لبرنامج  القيادي  )الفريق 

الجودة، المقررين، المشرفين(، ويتم التصديق على هذه الخطة بعد الموافقة عليها من 
 جميع أعضاء الفريق.    

 مرحلة التقدير والتقويم:    •
ا  قبل  ضرورية  العملية  هذه  عملية  تعتبر  في  وذلكالنطالق  ألن   التطبيق؛ 

أفكار   سلوك،  ذوي  األفراد  من  مزيج  من  تتكون  المؤسسة  داخل  البشرية  المجموعات 
لذلك ومعتقدات   التقدير   متباينة؛  عملية  عليها  ترتكز  التي  التنظيمية  الثقافة  فإن 

يجب المختلفة    والتقويم،  لألنماط  والضعف  القوة  نقاط  فهم  على  مبنية  تكون  أن 
مما خصية  لش كما   األفراد؛  وفعالية،  تجانًسا  أكثر  عمل  فرق  بتكوين  للمديرين  يسمح 

التحسين   للمؤسسة بأن تخطو بشكل أسرع نحو  المرحلة    المستمر، وتشتمليتيح  هذه 
 على أربع خطوات هي:   

 أ. التقويم الذاتي. 
 ب.  التقدير التنظيمي.  

 ج. المسح الشامل. 
 د.  التغذية العكسية المكتسبة.  

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

األوامر والتعليمات ؛ فهو ال يناسب المنهجية الجديدة ، ويقول ريتشارد ويليامز في  
أساًسا  تسمح  ال  التطوعية(  )المنظمة  الشركة  ظروف  كانت  إذا  أنه  المجال  هذا 

لتط  مناسًبا  غير  الوقت  يكون  ،فربما  للعاملين  السلطة  تفويض  إدارة  بفكرة  بيق 
 الجودة الشاملة .  

على   • مبني  للقياس  نظام  وجود  األساسية  المتطلبات  من  للقياس:  نظام  وجود 
يسمح باكتشاف االختالفات في    الجودة؛ مما استخدام األساليب اإلحصائية لضبط  

 اإلنتاج واالنحرافات في الوقت المناسب واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة.   

فعالية نظام االتصاالت: من الضروري أن يكون هنالك نظاًما فعااًل لالتصاالت   •
وخارجها، بين داخل المنظمة التطوعية    والمرؤوس، أوباتجاهين سواء بين الرئيس  

عن    وينبغي الدقيقة  المعلومات  إيصال  على  قادًرا  االتصاالت  نظام  يكون  أن 
 بمضمونها في أقرب وقت.   إنجازات العاملين وإبالغهم وإبالغ مرؤوسيهم 

 الخطوات العلمية لمراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:  
 مرحلة البداية )واإلعداد(.   •
 مرحلة التخطيط.   •
 مرحلة التقدير والتقويم.   •
 مرحلة التنفيذ.  •
 (. 110، ص2015مرحلة تبادل ونشر الخبرات )السروي،  •

 ويمكن توضيح هذه المراحل كالتالي:  
 مرحلة البداية )واإلعداد(:  •

التي   والمصطلحات  األهداف  تتحدد  ،وفيها  الصفرية  المرحلة  أيًضا  وتسمي 
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أهدافها   ووضع  وإعداد  رسالة  صياغة  بإعادة  التنفيذيون  المديرون  يقوم  المرحلة 

ة التي  المستقبلية ،بما يتماشى مع سعي الجودة للتحسين المستمر، والمؤسسة السياس
للتكفل  المالئمة  التنظيمية  الهياكل  ووضع  االستراتيجية،  الخطة  مباشر  بشكل  تدعم 
الموارد  بتخصيص  بااللتزام  المرحلة  هذه  ،وتنتهي  المؤسسة  داخل  الجودة  بقضايا 

 الضرورية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. 
 مرحلة التخطيط:   •

ال  وتحديد  للتنفيذ  التفصيلية  الخطط  وضع  يتم  والموارد  وفيها  الدائم  هيكل 
يلي:   ما  اختيار  يتم  حيث  النظام،  لتطبيق  إدارة   -الالزمة  لبرنامج  القيادي  )الفريق 

الجودة، المقررين، المشرفين(، ويتم التصديق على هذه الخطة بعد الموافقة عليها من 
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يجب المختلفة    والتقويم،  لألنماط  والضعف  القوة  نقاط  فهم  على  مبنية  تكون  أن 
مما خصية  لش كما   األفراد؛  وفعالية،  تجانًسا  أكثر  عمل  فرق  بتكوين  للمديرين  يسمح 

التحسين   للمؤسسة بأن تخطو بشكل أسرع نحو  المرحلة    المستمر، وتشتمليتيح  هذه 
 على أربع خطوات هي:   

 أ. التقويم الذاتي. 
 ب.  التقدير التنظيمي.  

 ج. المسح الشامل. 
 د.  التغذية العكسية المكتسبة.  

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

األوامر والتعليمات ؛ فهو ال يناسب المنهجية الجديدة ، ويقول ريتشارد ويليامز في  
أساًسا  تسمح  ال  التطوعية(  )المنظمة  الشركة  ظروف  كانت  إذا  أنه  المجال  هذا 
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 الجودة الشاملة .  
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فعالية نظام االتصاالت: من الضروري أن يكون هنالك نظاًما فعااًل لالتصاالت   •
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 مرحلة البداية )واإلعداد(.   •
 مرحلة التخطيط.   •
 مرحلة التقدير والتقويم.   •
 مرحلة التنفيذ.  •
 (. 110، ص2015مرحلة تبادل ونشر الخبرات )السروي،  •
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الفشل في ترجمة الجودة المطلوبة إلى معايير محددة ودقيقة تتوافق مع حاجات    •
 العمالء وتوقعاتهم.  

 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي: 
الشاملة   الجودة  إدارة  تطبيق  التي ستواجه  المعوقات  أن هناك بعض  ال شك 

 أهم هذه المعوقات ما يلي:   التطوعي، ومنفي العمل  
الجودة  • برنامج  على  السيطرة  من  تمكنها  دون  للقيادات  المستمر  التغيير  يحول 

 الشاملة.  
تطبي  • عن  العزوف  إلى  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  وقت  طول  يؤدي  قها قد 

 واستكمالها.  
وكفاءتها    • ومكانتها  لسمعتها  مساس  واعتباره  بالتدريب  العليا  اإلدارة  اقتناع  عدم 

 الوظيفية.  
قوانين وأنظمة ولوائح    • المرونة في  تغيير   العمل، وصعوبةعدم  أو  تعديل  إجراء 

 عليها.  
يحتاج    • والذي  العمل  نتائج  وتقييم  قياس  مع   إلى صعوبة  تتناسب  معايير  وضع 

 طبيعة العمل. 
كبر حجم الجمهور وتنوع فئاته؛ مما يصعب عمليات االستطالع عن مدى رضا  •

 الجمهور.   
 عدم توفير موارد مالية تفي بمتطلبات التطبيق.  •
عدم توافر إحساس األفراد العاملين باألهداف أو الرؤي المشتركة. )محمد ومحمد   •

 (272، ص2008نور، 
 
 
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

والتنفيذ،  والتخطيط  اإلعداد  مراحل  لدعم  المعلومات  تبادل  المرحلة  هذه  في  ويتم 
وتشمل إجراء المقابالت الشخصية على مستوي المرحلة على أعمال المسح الميداني 
والتقويم واستقصاء المنظمة على جميع المستويات، فضاًل عن التقويم الذاتي لتوضيح 

 نطباعات الفرد والمجموعة في تفضيل األوجه اإليجابية وأوجه القصور في المنظمة.ا
 مرحلة التطبيق )التنفيذ(:   •

 تتلخص مالمح مرحلة التطبيق فيما يلي:  
 أ.  تحديد هيكل اإلشراف اإلداري على عملية التطبيق.    

 ة الشاملة. ب.  تحديد نظام الحوافز والمكافئات للمشاركين في تطبيق إدارة الجود
 ج. تكوين فرق التحسين. 

 د. التدريب على مهارات فرق العمل.  
 هـ التطبيق على مشروعات تحسين تجريبية. 

 و. استخدام نتائج التحسين وتطبيقها. 
 ز. التوسع في التطبيق على مستوي المنظمة. 

 األخطاء الشائعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:
منهجية   تطبيق  في  سلبًيا  تأثيًرا  تؤثر  التي  الشائعة  األخطاء  من  عدد  هنالك 

الجودة   والتي إدارة  التطبيق وهي:    الشاملة،  بعين االعتبار وتالفيها عند  أخذها  يجب 
 (227، ص 2001)عقيلي،

 استعجال نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة.  •
قيام المنظمات بتقليد النماذج المطبقة في المنظمات األخرى دون إجراءات تعديل  •

 عليها ومطابقتها بحجم نشاطها.   
 التركيز على الجانب التقني علي حساب العنصر البشري.  •
 الفشل في التعامل مع مقاومة عملية التغيير. •
 غييرات. التطبيق دفعة واحدة وبشكل واسع وكلي وعدم التدرج في إدخال الت •
 عدم تحديد حاجات ومتطلبات العمالء بشكل جيد.   •
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 الوظيفية.  
قوانين وأنظمة ولوائح    • المرونة في  تغيير   العمل، وصعوبةعدم  أو  تعديل  إجراء 

 عليها.  
يحتاج    • والذي  العمل  نتائج  وتقييم  قياس  مع   إلى صعوبة  تتناسب  معايير  وضع 

 طبيعة العمل. 
كبر حجم الجمهور وتنوع فئاته؛ مما يصعب عمليات االستطالع عن مدى رضا  •

 الجمهور.   
 عدم توفير موارد مالية تفي بمتطلبات التطبيق.  •
عدم توافر إحساس األفراد العاملين باألهداف أو الرؤي المشتركة. )محمد ومحمد   •

 (272، ص2008نور، 
 
 
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

والتنفيذ،  والتخطيط  اإلعداد  مراحل  لدعم  المعلومات  تبادل  المرحلة  هذه  في  ويتم 
وتشمل إجراء المقابالت الشخصية على مستوي المرحلة على أعمال المسح الميداني 
والتقويم واستقصاء المنظمة على جميع المستويات، فضاًل عن التقويم الذاتي لتوضيح 

 نطباعات الفرد والمجموعة في تفضيل األوجه اإليجابية وأوجه القصور في المنظمة.ا
 مرحلة التطبيق )التنفيذ(:   •

 تتلخص مالمح مرحلة التطبيق فيما يلي:  
 أ.  تحديد هيكل اإلشراف اإلداري على عملية التطبيق.    

 ة الشاملة. ب.  تحديد نظام الحوافز والمكافئات للمشاركين في تطبيق إدارة الجود
 ج. تكوين فرق التحسين. 

 د. التدريب على مهارات فرق العمل.  
 هـ التطبيق على مشروعات تحسين تجريبية. 

 و. استخدام نتائج التحسين وتطبيقها. 
 ز. التوسع في التطبيق على مستوي المنظمة. 

 األخطاء الشائعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:
منهجية   تطبيق  في  سلبًيا  تأثيًرا  تؤثر  التي  الشائعة  األخطاء  من  عدد  هنالك 

الجودة   والتي إدارة  التطبيق وهي:    الشاملة،  بعين االعتبار وتالفيها عند  أخذها  يجب 
 (227، ص 2001)عقيلي،

 استعجال نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة.  •
قيام المنظمات بتقليد النماذج المطبقة في المنظمات األخرى دون إجراءات تعديل  •

 عليها ومطابقتها بحجم نشاطها.   
 التركيز على الجانب التقني علي حساب العنصر البشري.  •
 الفشل في التعامل مع مقاومة عملية التغيير. •
 غييرات. التطبيق دفعة واحدة وبشكل واسع وكلي وعدم التدرج في إدخال الت •
 عدم تحديد حاجات ومتطلبات العمالء بشكل جيد.   •
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 : حلقات الجودة في العمل التطوعي: اا سادس
الجودة اإلدارة  Quality Circles :باإلنجليزية ) حلقات  تقنيات  من  هي   )

في نطاق الشركة ،حيث تقوم فرق صغيرة عادة )من  نظام الجودة التشاركية في إطار
عمل 12إلى    6 أداء  أو  جودة  مشكلة  وحل  لتحديد  طوًعا  بالتشكل  الموظفين  من   )

في معين الممارسة  هذه  نشأت  يتجزأ  اليابان ،)حيث  ال  جزء  هي  الجودة  ودوائر   )
المشاريع من الجودة ،وتسمى إدارة  مراقبة  األعمال     دوائر   business)قاموس 

dictionary ، ،الجودة ،ويعتبر2019   حلقات  المفاهيم  مفهوم (  من  الجودة  حلقات 
وازدياد  العولمة  لمنظمات ،خاصة في ظلالحديثة والتي القت اهتماًما كبيًرا من قبل ا

السلعة   أو  المنتج  جودة  على  التركيز  أصبح  ،بحيث  المنظمات  بين  التنافس  حدة 
الرئيسية  المفاتيح  ،من  المستهلك  ذوق  توافق  التي  والمميزات  بالخصائص  وتمتعه 
السلعة  ،وتنوع  جهة  من  المستهلكين  أذواق  تمايز  وأن  خاصة  والمنافسة  للنجاح 

المعروضة والجهات التي تقدمها من جهة أخرى ،قد شكل تحدًيا للمنظمات    والخدمات
لكي تحاول تثبيت أقدامها في وسط هذه الدوامة ،ومن هنا شكلت حلقات الجودة جزًءا  
كبيًرا من الحل ،بحيث أصبحت أداة فعالة في يد المنظمات لتحسين جودة ما تنتجه  

أداة التناف س حالًيا ،سواء على صعيد الخدمة أو ،ومما هو معروف فإن الجودة هي 
السلعة المقدمة ،أو حتى على صعيد العمليات الداخلية في المؤسسة ،فهذه األخيرة إن 
 لم تتمتع بجودة في أدائها وتنفيذها ؛ضاع الكثير من الوقت والموارد والتجهيزات سدى.

المنظمات   في  الجودة  حلقات  لمفهوم  مختلفة  تفسيرات  و وهناك    مع المختلفة، 
 :يلي كما  وهيذلك، فإن األكثر شيوًعا التعاريف كما نشأت في اليابان 

"حلق الجودة هي مجموعة صغيرة من الموظفين في نفس منطقة العمل أو  
أسبوع  كل  تقريًبا  ساعة  لمدة  بانتظام  يجتمعون طواعية  العمل  من  مماثل  بنوع  القيام 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:    
إن المنظمات التي تبنت ممارسات إدارة الجودة الشاملة تحقق تحسيًنا شاماًل  

 : يلي أكبر النتائج األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ما  المؤسسة، ومنفي أداء  
 : . اًلرتقاء باألداء المالي 1
 تحسن في الربحية.   •
 زيادة في الحصة السوقية.  •
 إجمالي المبيعات.   •
 المبيعات لكل فرد.   •
 العائد على األصول.     •
   تحسين إجراءات التشغيل:.  2
 تحسن في الجودة وانخفاض التكاليف.   •
 زيادة االعتمادية.  •
 التسليم في المواعيد المحددة.  •
 انخفاض عدد األخطاء.  •
 الوقت الالزم إلنتاج الوحدة اإلنتاجية.  •
   الجودة.تكلفة  •
  .  زيادة رضا العميل:3
 تحسن في تقييم األداء.   •
 زيادة اإلدراك الشامل عن الجودة.     •
 االحتفاظ بالعميل.  •
 انخفاض الشكاوى.     •
 عالقات عمل أفضل زيادة الرضا عن العمل.    •
 زيادة معدل الحضور.    •
 (191، ص2008انخفاض معدل دوران العمل. )ماهونى وآخرون،  •
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 زيادة في الحصة السوقية.  •
 إجمالي المبيعات.   •
 المبيعات لكل فرد.   •
 العائد على األصول.     •
   تحسين إجراءات التشغيل:.  2
 تحسن في الجودة وانخفاض التكاليف.   •
 زيادة االعتمادية.  •
 التسليم في المواعيد المحددة.  •
 انخفاض عدد األخطاء.  •
 الوقت الالزم إلنتاج الوحدة اإلنتاجية.  •
   الجودة.تكلفة  •
  .  زيادة رضا العميل:3
 تحسن في تقييم األداء.   •
 زيادة اإلدراك الشامل عن الجودة.     •
 االحتفاظ بالعميل.  •
 انخفاض الشكاوى.     •
 عالقات عمل أفضل زيادة الرضا عن العمل.    •
 زيادة معدل الحضور.    •
 (191، ص2008انخفاض معدل دوران العمل. )ماهونى وآخرون،  •
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الجودة اإلدارة  Quality Circles :باإلنجليزية ) حلقات  تقنيات  من  هي   )

في نطاق الشركة ،حيث تقوم فرق صغيرة عادة )من  نظام الجودة التشاركية في إطار
عمل 12إلى    6 أداء  أو  جودة  مشكلة  وحل  لتحديد  طوًعا  بالتشكل  الموظفين  من   )

في معين الممارسة  هذه  نشأت  يتجزأ  اليابان ،)حيث  ال  جزء  هي  الجودة  ودوائر   )
المشاريع من الجودة ،وتسمى إدارة  مراقبة  األعمال     دوائر   business)قاموس 

dictionary ، ،الجودة ،ويعتبر2019   حلقات  المفاهيم  مفهوم (  من  الجودة  حلقات 
وازدياد  العولمة  لمنظمات ،خاصة في ظلالحديثة والتي القت اهتماًما كبيًرا من قبل ا

السلعة   أو  المنتج  جودة  على  التركيز  أصبح  ،بحيث  المنظمات  بين  التنافس  حدة 
الرئيسية  المفاتيح  ،من  المستهلك  ذوق  توافق  التي  والمميزات  بالخصائص  وتمتعه 
السلعة  ،وتنوع  جهة  من  المستهلكين  أذواق  تمايز  وأن  خاصة  والمنافسة  للنجاح 

المعروضة والجهات التي تقدمها من جهة أخرى ،قد شكل تحدًيا للمنظمات    والخدمات
لكي تحاول تثبيت أقدامها في وسط هذه الدوامة ،ومن هنا شكلت حلقات الجودة جزًءا  
كبيًرا من الحل ،بحيث أصبحت أداة فعالة في يد المنظمات لتحسين جودة ما تنتجه  

أداة التناف س حالًيا ،سواء على صعيد الخدمة أو ،ومما هو معروف فإن الجودة هي 
السلعة المقدمة ،أو حتى على صعيد العمليات الداخلية في المؤسسة ،فهذه األخيرة إن 
 لم تتمتع بجودة في أدائها وتنفيذها ؛ضاع الكثير من الوقت والموارد والتجهيزات سدى.

المنظمات   في  الجودة  حلقات  لمفهوم  مختلفة  تفسيرات  و وهناك    مع المختلفة، 
 :يلي كما  وهيذلك، فإن األكثر شيوًعا التعاريف كما نشأت في اليابان 

"حلق الجودة هي مجموعة صغيرة من الموظفين في نفس منطقة العمل أو  
أسبوع  كل  تقريًبا  ساعة  لمدة  بانتظام  يجتمعون طواعية  العمل  من  مماثل  بنوع  القيام 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العمل التطوعي:    
إن المنظمات التي تبنت ممارسات إدارة الجودة الشاملة تحقق تحسيًنا شاماًل  
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 : . اًلرتقاء باألداء المالي 1
 تحسن في الربحية.   •
 زيادة في الحصة السوقية.  •
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   تحسين إجراءات التشغيل:.  2
 تحسن في الجودة وانخفاض التكاليف.   •
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  .  زيادة رضا العميل:3
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 هيكل حلقات الجودة: 
في أعلى هيكل الحلقة توجد لجنة التوجيه والتي تضم أعضاء من اإلدارة العليا  

العريضة، ثم يأتي مدراء حلقة الجودة  والذين يرسمون السياسات العامة وخطوط العمل  
 والذين تتحدد مهامهم في: 

 تصميم وتنظيم برنامج عمل الحلقة.  •

 ترويج الفكرة للجمهور الداخلي في المؤسسة وإقناعهم بجدواها.  •

العمل   • برنامج  توسيع  إمكانية  ثم بحث  حلقة    بالحلقة،  عمل  مسهلي  دور  يأتي 
 الجودة والذين يكونوا أعضاء في دائرة التدريب ويقوموا باآلتي: 

أعضاء  • بتصرف  العمل  وتقنيات  أساليب  في  خبراتهم  ووضع  العمل  موارد  توفير 
 الحلقة. 

 متابعة المشاريع التي تضم أكثر من حلقة جودة.  •

 رة. مساعدة حلقات الجودة في عرض ما توصلوا إليه أمام اإلدا •

قياديي   يأتي  حيثثم  قيادي    الحلقة،  عنصر  حلقة  كل  في  تتوفر  أن  يجب 
 إشرافي يقوم بـ:

 تسهيل اللقاءات بين أعضاء الحلقة.  •

 توفير العون والمساعدة في الوصول إلى المعلومات التي يريدونها.  •

 إحسان االستماع إلى األفكار والمقترحات التي يبديها أعضاء الحلقة. •

 االجتماع على الخط الصحيح. التأكد من سير  •

 رفع المقترحات للمستوى األعلى إلى المسهلين. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

يؤدي إلى حدوث تحسن في أدائهم   مما بالعمل؛  لتحديد وتحليل وحل المشاكل المتعلقة  
 (.Udupa, 1986الكلي، وإثراء حياتهم العملية" )

والمشاركة   اإلنتاجية  المشاكل  لحل  آلية رسمية ومؤسسية  الجودة هي  حلقات 
 (.Lozano  &Thompson 1980والتفاعل بين الموظفين )

 تقسيم حلقات الجودة في العمل التطوعي:   
يعقدون اجتماًعا لمدة   مدربين، والذيموظفين    10  – 5هي مجموعة تتألف من   •

 ساعة أسبوعًيا لغرض تشخيص وحل المشكالت التي تستجد ضمن نطاق العمل. 

فرد ويتلقون تدريًبا خاًصا على طرق فحص وحل   12-  6هي فريق يتكون من   •
المتعلقة   فهم يجتمعون بشكل دوري لغرض   بالجودة، وبالتاليالمشكالت واألمور 

 العمل المنجز ورفع إنتاجيته.تحسين جودة  

هي عبارة عن اجتماع يضم الموظفين ومدراء الخط األمامي للعمل يناقشون فيه   •
ما يكون أفراد المجموعة من نفس منطقة    بالعمل، وعادةكيفية تحسين طرق القيام  

 العمل أو يقومون بمهام متشابهة أثناء عملهم اليومي. 

يتشابهون في أنهم يقومون بمهام   موظف، والذين  12-3هي مجموعة تتألف من   •
مشتركة ويعملون في مكان واحد، يجمع هؤالء بشكل دوري عادة ساعة أسبوعًيا 

العمل   وقت  ويتضمنضمن  والطرق    الرسمي،  األساليب  بعض  تطبيق  االجتماع 
ثر على منطقة  اإلحصائية التي تدرب عليها الموظف بغرض حل المشاكل التي تؤ 

فهم يعرضون الحل على اإلدارة من أجل الحصول على الموافقة    العمل، وبالتالي
 لتطبيق الحل المقترح. 
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 إشرافي يقوم بـ:

 تسهيل اللقاءات بين أعضاء الحلقة.  •

 توفير العون والمساعدة في الوصول إلى المعلومات التي يريدونها.  •

 إحسان االستماع إلى األفكار والمقترحات التي يبديها أعضاء الحلقة. •

 االجتماع على الخط الصحيح. التأكد من سير  •

 رفع المقترحات للمستوى األعلى إلى المسهلين. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

يؤدي إلى حدوث تحسن في أدائهم   مما بالعمل؛  لتحديد وتحليل وحل المشاكل المتعلقة  
 (.Udupa, 1986الكلي، وإثراء حياتهم العملية" )

والمشاركة   اإلنتاجية  المشاكل  لحل  آلية رسمية ومؤسسية  الجودة هي  حلقات 
 (.Lozano  &Thompson 1980والتفاعل بين الموظفين )

 تقسيم حلقات الجودة في العمل التطوعي:   
يعقدون اجتماًعا لمدة   مدربين، والذيموظفين    10  – 5هي مجموعة تتألف من   •

 ساعة أسبوعًيا لغرض تشخيص وحل المشكالت التي تستجد ضمن نطاق العمل. 

فرد ويتلقون تدريًبا خاًصا على طرق فحص وحل   12-  6هي فريق يتكون من   •
المتعلقة   فهم يجتمعون بشكل دوري لغرض   بالجودة، وبالتاليالمشكالت واألمور 

 العمل المنجز ورفع إنتاجيته.تحسين جودة  

هي عبارة عن اجتماع يضم الموظفين ومدراء الخط األمامي للعمل يناقشون فيه   •
ما يكون أفراد المجموعة من نفس منطقة    بالعمل، وعادةكيفية تحسين طرق القيام  

 العمل أو يقومون بمهام متشابهة أثناء عملهم اليومي. 

يتشابهون في أنهم يقومون بمهام   موظف، والذين  12-3هي مجموعة تتألف من   •
مشتركة ويعملون في مكان واحد، يجمع هؤالء بشكل دوري عادة ساعة أسبوعًيا 

العمل   وقت  ويتضمنضمن  والطرق    الرسمي،  األساليب  بعض  تطبيق  االجتماع 
ثر على منطقة  اإلحصائية التي تدرب عليها الموظف بغرض حل المشاكل التي تؤ 

فهم يعرضون الحل على اإلدارة من أجل الحصول على الموافقة    العمل، وبالتالي
 لتطبيق الحل المقترح. 

 
 
 

265

  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 هيكل حلقات الجودة: 
في أعلى هيكل الحلقة توجد لجنة التوجيه والتي تضم أعضاء من اإلدارة العليا  

العريضة، ثم يأتي مدراء حلقة الجودة  والذين يرسمون السياسات العامة وخطوط العمل  
 والذين تتحدد مهامهم في: 

 تصميم وتنظيم برنامج عمل الحلقة.  •

 ترويج الفكرة للجمهور الداخلي في المؤسسة وإقناعهم بجدواها.  •

العمل   • برنامج  توسيع  إمكانية  ثم بحث  حلقة    بالحلقة،  عمل  مسهلي  دور  يأتي 
 الجودة والذين يكونوا أعضاء في دائرة التدريب ويقوموا باآلتي: 

أعضاء  • بتصرف  العمل  وتقنيات  أساليب  في  خبراتهم  ووضع  العمل  موارد  توفير 
 الحلقة. 

 متابعة المشاريع التي تضم أكثر من حلقة جودة.  •

 رة. مساعدة حلقات الجودة في عرض ما توصلوا إليه أمام اإلدا •

قياديي   يأتي  حيثثم  قيادي    الحلقة،  عنصر  حلقة  كل  في  تتوفر  أن  يجب 
 إشرافي يقوم بـ:

 تسهيل اللقاءات بين أعضاء الحلقة.  •

 توفير العون والمساعدة في الوصول إلى المعلومات التي يريدونها.  •

 إحسان االستماع إلى األفكار والمقترحات التي يبديها أعضاء الحلقة. •

 االجتماع على الخط الصحيح. التأكد من سير  •

 رفع المقترحات للمستوى األعلى إلى المسهلين. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

يؤدي إلى حدوث تحسن في أدائهم   مما بالعمل؛  لتحديد وتحليل وحل المشاكل المتعلقة  
 (.Udupa, 1986الكلي، وإثراء حياتهم العملية" )

والمشاركة   اإلنتاجية  المشاكل  لحل  آلية رسمية ومؤسسية  الجودة هي  حلقات 
 (.Lozano  &Thompson 1980والتفاعل بين الموظفين )

 تقسيم حلقات الجودة في العمل التطوعي:   
يعقدون اجتماًعا لمدة   مدربين، والذيموظفين    10  – 5هي مجموعة تتألف من   •

 ساعة أسبوعًيا لغرض تشخيص وحل المشكالت التي تستجد ضمن نطاق العمل. 

فرد ويتلقون تدريًبا خاًصا على طرق فحص وحل   12-  6هي فريق يتكون من   •
المتعلقة   فهم يجتمعون بشكل دوري لغرض   بالجودة، وبالتاليالمشكالت واألمور 

 العمل المنجز ورفع إنتاجيته.تحسين جودة  

هي عبارة عن اجتماع يضم الموظفين ومدراء الخط األمامي للعمل يناقشون فيه   •
ما يكون أفراد المجموعة من نفس منطقة    بالعمل، وعادةكيفية تحسين طرق القيام  

 العمل أو يقومون بمهام متشابهة أثناء عملهم اليومي. 

يتشابهون في أنهم يقومون بمهام   موظف، والذين  12-3هي مجموعة تتألف من   •
مشتركة ويعملون في مكان واحد، يجمع هؤالء بشكل دوري عادة ساعة أسبوعًيا 

العمل   وقت  ويتضمنضمن  والطرق    الرسمي،  األساليب  بعض  تطبيق  االجتماع 
ثر على منطقة  اإلحصائية التي تدرب عليها الموظف بغرض حل المشاكل التي تؤ 

فهم يعرضون الحل على اإلدارة من أجل الحصول على الموافقة    العمل، وبالتالي
 لتطبيق الحل المقترح. 

 
 
 

265

  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 هيكل حلقات الجودة: 
في أعلى هيكل الحلقة توجد لجنة التوجيه والتي تضم أعضاء من اإلدارة العليا  

العريضة، ثم يأتي مدراء حلقة الجودة  والذين يرسمون السياسات العامة وخطوط العمل  
 والذين تتحدد مهامهم في: 

 تصميم وتنظيم برنامج عمل الحلقة.  •

 ترويج الفكرة للجمهور الداخلي في المؤسسة وإقناعهم بجدواها.  •

العمل   • برنامج  توسيع  إمكانية  ثم بحث  حلقة    بالحلقة،  عمل  مسهلي  دور  يأتي 
 الجودة والذين يكونوا أعضاء في دائرة التدريب ويقوموا باآلتي: 

أعضاء  • بتصرف  العمل  وتقنيات  أساليب  في  خبراتهم  ووضع  العمل  موارد  توفير 
 الحلقة. 

 متابعة المشاريع التي تضم أكثر من حلقة جودة.  •

 رة. مساعدة حلقات الجودة في عرض ما توصلوا إليه أمام اإلدا •

قياديي   يأتي  حيثثم  قيادي    الحلقة،  عنصر  حلقة  كل  في  تتوفر  أن  يجب 
 إشرافي يقوم بـ:

 تسهيل اللقاءات بين أعضاء الحلقة.  •

 توفير العون والمساعدة في الوصول إلى المعلومات التي يريدونها.  •

 إحسان االستماع إلى األفكار والمقترحات التي يبديها أعضاء الحلقة. •

 االجتماع على الخط الصحيح. التأكد من سير  •

 رفع المقترحات للمستوى األعلى إلى المسهلين. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

يؤدي إلى حدوث تحسن في أدائهم   مما بالعمل؛  لتحديد وتحليل وحل المشاكل المتعلقة  
 (.Udupa, 1986الكلي، وإثراء حياتهم العملية" )

والمشاركة   اإلنتاجية  المشاكل  لحل  آلية رسمية ومؤسسية  الجودة هي  حلقات 
 (.Lozano  &Thompson 1980والتفاعل بين الموظفين )

 تقسيم حلقات الجودة في العمل التطوعي:   
يعقدون اجتماًعا لمدة   مدربين، والذيموظفين    10  – 5هي مجموعة تتألف من   •

 ساعة أسبوعًيا لغرض تشخيص وحل المشكالت التي تستجد ضمن نطاق العمل. 

فرد ويتلقون تدريًبا خاًصا على طرق فحص وحل   12-  6هي فريق يتكون من   •
المتعلقة   فهم يجتمعون بشكل دوري لغرض   بالجودة، وبالتاليالمشكالت واألمور 

 العمل المنجز ورفع إنتاجيته.تحسين جودة  

هي عبارة عن اجتماع يضم الموظفين ومدراء الخط األمامي للعمل يناقشون فيه   •
ما يكون أفراد المجموعة من نفس منطقة    بالعمل، وعادةكيفية تحسين طرق القيام  

 العمل أو يقومون بمهام متشابهة أثناء عملهم اليومي. 

يتشابهون في أنهم يقومون بمهام   موظف، والذين  12-3هي مجموعة تتألف من   •
مشتركة ويعملون في مكان واحد، يجمع هؤالء بشكل دوري عادة ساعة أسبوعًيا 

العمل   وقت  ويتضمنضمن  والطرق    الرسمي،  األساليب  بعض  تطبيق  االجتماع 
ثر على منطقة  اإلحصائية التي تدرب عليها الموظف بغرض حل المشاكل التي تؤ 

فهم يعرضون الحل على اإلدارة من أجل الحصول على الموافقة    العمل، وبالتالي
 لتطبيق الحل المقترح. 

 
 
 

265

  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 هيكل حلقات الجودة: 
في أعلى هيكل الحلقة توجد لجنة التوجيه والتي تضم أعضاء من اإلدارة العليا  

العريضة، ثم يأتي مدراء حلقة الجودة  والذين يرسمون السياسات العامة وخطوط العمل  
 والذين تتحدد مهامهم في: 

 تصميم وتنظيم برنامج عمل الحلقة.  •

 ترويج الفكرة للجمهور الداخلي في المؤسسة وإقناعهم بجدواها.  •

العمل   • برنامج  توسيع  إمكانية  ثم بحث  حلقة    بالحلقة،  عمل  مسهلي  دور  يأتي 
 الجودة والذين يكونوا أعضاء في دائرة التدريب ويقوموا باآلتي: 

أعضاء  • بتصرف  العمل  وتقنيات  أساليب  في  خبراتهم  ووضع  العمل  موارد  توفير 
 الحلقة. 

 متابعة المشاريع التي تضم أكثر من حلقة جودة.  •

 رة. مساعدة حلقات الجودة في عرض ما توصلوا إليه أمام اإلدا •

قياديي   يأتي  حيثثم  قيادي    الحلقة،  عنصر  حلقة  كل  في  تتوفر  أن  يجب 
 إشرافي يقوم بـ:

 تسهيل اللقاءات بين أعضاء الحلقة.  •

 توفير العون والمساعدة في الوصول إلى المعلومات التي يريدونها.  •

 إحسان االستماع إلى األفكار والمقترحات التي يبديها أعضاء الحلقة. •

 االجتماع على الخط الصحيح. التأكد من سير  •

 رفع المقترحات للمستوى األعلى إلى المسهلين. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

يؤدي إلى حدوث تحسن في أدائهم   مما بالعمل؛  لتحديد وتحليل وحل المشاكل المتعلقة  
 (.Udupa, 1986الكلي، وإثراء حياتهم العملية" )

والمشاركة   اإلنتاجية  المشاكل  لحل  آلية رسمية ومؤسسية  الجودة هي  حلقات 
 (.Lozano  &Thompson 1980والتفاعل بين الموظفين )

 تقسيم حلقات الجودة في العمل التطوعي:   
يعقدون اجتماًعا لمدة   مدربين، والذيموظفين    10  – 5هي مجموعة تتألف من   •

 ساعة أسبوعًيا لغرض تشخيص وحل المشكالت التي تستجد ضمن نطاق العمل. 

فرد ويتلقون تدريًبا خاًصا على طرق فحص وحل   12-  6هي فريق يتكون من   •
المتعلقة   فهم يجتمعون بشكل دوري لغرض   بالجودة، وبالتاليالمشكالت واألمور 

 العمل المنجز ورفع إنتاجيته.تحسين جودة  

هي عبارة عن اجتماع يضم الموظفين ومدراء الخط األمامي للعمل يناقشون فيه   •
ما يكون أفراد المجموعة من نفس منطقة    بالعمل، وعادةكيفية تحسين طرق القيام  

 العمل أو يقومون بمهام متشابهة أثناء عملهم اليومي. 

يتشابهون في أنهم يقومون بمهام   موظف، والذين  12-3هي مجموعة تتألف من   •
مشتركة ويعملون في مكان واحد، يجمع هؤالء بشكل دوري عادة ساعة أسبوعًيا 

العمل   وقت  ويتضمنضمن  والطرق    الرسمي،  األساليب  بعض  تطبيق  االجتماع 
ثر على منطقة  اإلحصائية التي تدرب عليها الموظف بغرض حل المشاكل التي تؤ 

فهم يعرضون الحل على اإلدارة من أجل الحصول على الموافقة    العمل، وبالتالي
 لتطبيق الحل المقترح. 

 
 
 

265



  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 هيكل حلقات الجودة: 
في أعلى هيكل الحلقة توجد لجنة التوجيه والتي تضم أعضاء من اإلدارة العليا  

العريضة، ثم يأتي مدراء حلقة الجودة  والذين يرسمون السياسات العامة وخطوط العمل  
 والذين تتحدد مهامهم في: 

 تصميم وتنظيم برنامج عمل الحلقة.  •

 ترويج الفكرة للجمهور الداخلي في المؤسسة وإقناعهم بجدواها.  •

العمل   • برنامج  توسيع  إمكانية  ثم بحث  حلقة    بالحلقة،  عمل  مسهلي  دور  يأتي 
 الجودة والذين يكونوا أعضاء في دائرة التدريب ويقوموا باآلتي: 

أعضاء  • بتصرف  العمل  وتقنيات  أساليب  في  خبراتهم  ووضع  العمل  موارد  توفير 
 الحلقة. 

 متابعة المشاريع التي تضم أكثر من حلقة جودة.  •

 رة. مساعدة حلقات الجودة في عرض ما توصلوا إليه أمام اإلدا •

قياديي   يأتي  حيثثم  قيادي    الحلقة،  عنصر  حلقة  كل  في  تتوفر  أن  يجب 
 إشرافي يقوم بـ:

 تسهيل اللقاءات بين أعضاء الحلقة.  •

 توفير العون والمساعدة في الوصول إلى المعلومات التي يريدونها.  •

 إحسان االستماع إلى األفكار والمقترحات التي يبديها أعضاء الحلقة. •

 االجتماع على الخط الصحيح. التأكد من سير  •

 رفع المقترحات للمستوى األعلى إلى المسهلين. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

يؤدي إلى حدوث تحسن في أدائهم   مما بالعمل؛  لتحديد وتحليل وحل المشاكل المتعلقة  
 (.Udupa, 1986الكلي، وإثراء حياتهم العملية" )

والمشاركة   اإلنتاجية  المشاكل  لحل  آلية رسمية ومؤسسية  الجودة هي  حلقات 
 (.Lozano  &Thompson 1980والتفاعل بين الموظفين )

 تقسيم حلقات الجودة في العمل التطوعي:   
يعقدون اجتماًعا لمدة   مدربين، والذيموظفين    10  – 5هي مجموعة تتألف من   •

 ساعة أسبوعًيا لغرض تشخيص وحل المشكالت التي تستجد ضمن نطاق العمل. 

فرد ويتلقون تدريًبا خاًصا على طرق فحص وحل   12-  6هي فريق يتكون من   •
المتعلقة   فهم يجتمعون بشكل دوري لغرض   بالجودة، وبالتاليالمشكالت واألمور 

 العمل المنجز ورفع إنتاجيته.تحسين جودة  

هي عبارة عن اجتماع يضم الموظفين ومدراء الخط األمامي للعمل يناقشون فيه   •
ما يكون أفراد المجموعة من نفس منطقة    بالعمل، وعادةكيفية تحسين طرق القيام  

 العمل أو يقومون بمهام متشابهة أثناء عملهم اليومي. 

يتشابهون في أنهم يقومون بمهام   موظف، والذين  12-3هي مجموعة تتألف من   •
مشتركة ويعملون في مكان واحد، يجمع هؤالء بشكل دوري عادة ساعة أسبوعًيا 

العمل   وقت  ويتضمنضمن  والطرق    الرسمي،  األساليب  بعض  تطبيق  االجتماع 
ثر على منطقة  اإلحصائية التي تدرب عليها الموظف بغرض حل المشاكل التي تؤ 

فهم يعرضون الحل على اإلدارة من أجل الحصول على الموافقة    العمل، وبالتالي
 لتطبيق الحل المقترح. 

 
 
 

265



  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 التعريف بالمشكلة؟ ما هو الموقف؟ ويتطلب ذلك:  •
 العصف الذهني لتحديد المشاكل المحتملة.  •
 قائمة المشاكل وتحديدها. توضيح  •
 استخدام مبدأ باريتو. •
 الفلترة في محاولة للتركيز على مشروع واحد أو المشكلة األهم.  •
 المعلومات:  •
 توليد البدائل والحلول المختلفة.  •
 تطبيق مبدأ باريتو على الحلول المتولدة.  •
 تشخيص وتحليل الحلول بدقة.   •
 االختيار للحل األمثل.  •
 للتوقعات المستقبلية آلثار الحل. التخطيط  •
 اتخاذ القرار.  ذلك، ثمتطبيق المراجعة والمراقبة والتصحيح إن لزم  •
 عرض مخرجات العمل بالرسومات والجداول واألرقام لغايات الوصف. •
 عرضه في شكل محاضرة وعقدها أمام اإلدارة. •

 فوائد حلقات الجودة في العمل التطوعي: 
فوائد حلقات   )إن  التشاركية هي:  اإلدارة  أشكال  &   Sylaالجودة كشكل من 

Rexhepi,2013, p274) 
الوعي   • زيادة  خالل  من  والكفاءة،  الكمال  من  العالي  المستوى  من  االستفادة 

 بالجودة في المنظمة. 
إثارة   • وأكثر  أكبر  تحديات  تقديم  خالل  من  للشركة  البشرية  اإلمكانات  استخدام 

خال من  للموظفين  عن لالهتمام  التعبير  لهم  تتيح  والتي  مختلفة،  مهام  توفير  ل 
 الموهبة المحتملة واإلبداعية. 

 تنمية المشاعر اإليجابية في بيئة العمل، والشعور باالنتماء إلى المجتمع.  •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 أخذ مواعيد عرض ما توصل إليه أعضاء الحلقة أمام اإلدارة. •

أعضاء   بدون  الحلقة  تسير  فال  األعضاء،  وهم  الجودة  حلقة  عناصر  أهم  يأتي  ثم 
 متفاعلين مع بعضهم البعض يحملون المسئوليات التالية: 

 االجتماعات الدورية. حضور   •

 تقديم مقترحات العمل واألفكار.  •

 تقديم العون في النقاشات للتوصل إلى نتائج. •

 المهارات المطلوبة: 
بأعمالهم   القيام  من  لتمكنهم  األفراد  في  تنميتها  الواجب  من  مهارات  وهناك 
داخل الحلقة بصورة جيدة حتى يتم التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص تحليل وحل  

 : يليهذه المهارات ما  المشكالت، ومن

 العصف الذهني.  •

 وسائل جمع المعلومات مثل قوائم المراجعة.  •

أسلوب تقني يهدف إلى تدريب الموظفين وتعليمهم على تطوير   باريتو، وهوتحليل   •
من  عائد  أعلى  لتحقيق  معها  التعاطي  الواجب  الهامة  القضايا  تحديد  مهارات 
الكثرة  بداًل من  الهامة  القلة  حلقاتهم، وبهذا األسلوب يصبحوا قادرين على تحديد 

 التافهة. 

 مهارات تحديد العالقة السببية بين المتغيرات.  •

 يب عرض المعلومات مثل الرسومات واألشكال وتمثيلها بيانًيا. أسال •

   خطوات عمل الحلقة:

عمل   تبدأإن خطوات  إلى    الحلقة  الوصول  وحتى  المشكلة  بروز  حلها،  منذ 
 على النحو التالي:  وذلك
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 التعريف بالمشكلة؟ ما هو الموقف؟ ويتطلب ذلك:  •
 العصف الذهني لتحديد المشاكل المحتملة.  •
 قائمة المشاكل وتحديدها. توضيح  •
 استخدام مبدأ باريتو. •
 الفلترة في محاولة للتركيز على مشروع واحد أو المشكلة األهم.  •
 المعلومات:  •
 توليد البدائل والحلول المختلفة.  •
 تطبيق مبدأ باريتو على الحلول المتولدة.  •
 تشخيص وتحليل الحلول بدقة.   •
 االختيار للحل األمثل.  •
 للتوقعات المستقبلية آلثار الحل. التخطيط  •
 اتخاذ القرار.  ذلك، ثمتطبيق المراجعة والمراقبة والتصحيح إن لزم  •
 عرض مخرجات العمل بالرسومات والجداول واألرقام لغايات الوصف. •
 عرضه في شكل محاضرة وعقدها أمام اإلدارة. •

 فوائد حلقات الجودة في العمل التطوعي: 
فوائد حلقات   )إن  التشاركية هي:  اإلدارة  أشكال  &   Sylaالجودة كشكل من 

Rexhepi,2013, p274) 
الوعي   • زيادة  خالل  من  والكفاءة،  الكمال  من  العالي  المستوى  من  االستفادة 

 بالجودة في المنظمة. 
إثارة   • وأكثر  أكبر  تحديات  تقديم  خالل  من  للشركة  البشرية  اإلمكانات  استخدام 

خال من  للموظفين  عن لالهتمام  التعبير  لهم  تتيح  والتي  مختلفة،  مهام  توفير  ل 
 الموهبة المحتملة واإلبداعية. 

 تنمية المشاعر اإليجابية في بيئة العمل، والشعور باالنتماء إلى المجتمع.  •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 أخذ مواعيد عرض ما توصل إليه أعضاء الحلقة أمام اإلدارة. •

أعضاء   بدون  الحلقة  تسير  فال  األعضاء،  وهم  الجودة  حلقة  عناصر  أهم  يأتي  ثم 
 متفاعلين مع بعضهم البعض يحملون المسئوليات التالية: 

 االجتماعات الدورية. حضور   •

 تقديم مقترحات العمل واألفكار.  •

 تقديم العون في النقاشات للتوصل إلى نتائج. •

 المهارات المطلوبة: 
بأعمالهم   القيام  من  لتمكنهم  األفراد  في  تنميتها  الواجب  من  مهارات  وهناك 
داخل الحلقة بصورة جيدة حتى يتم التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص تحليل وحل  

 : يليهذه المهارات ما  المشكالت، ومن

 العصف الذهني.  •

 وسائل جمع المعلومات مثل قوائم المراجعة.  •

أسلوب تقني يهدف إلى تدريب الموظفين وتعليمهم على تطوير   باريتو، وهوتحليل   •
من  عائد  أعلى  لتحقيق  معها  التعاطي  الواجب  الهامة  القضايا  تحديد  مهارات 
الكثرة  بداًل من  الهامة  القلة  حلقاتهم، وبهذا األسلوب يصبحوا قادرين على تحديد 

 التافهة. 

 مهارات تحديد العالقة السببية بين المتغيرات.  •

 يب عرض المعلومات مثل الرسومات واألشكال وتمثيلها بيانًيا. أسال •

   خطوات عمل الحلقة:

عمل   تبدأإن خطوات  إلى    الحلقة  الوصول  وحتى  المشكلة  بروز  حلها،  منذ 
 على النحو التالي:  وذلك
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 التعريف بالمشكلة؟ ما هو الموقف؟ ويتطلب ذلك:  •
 العصف الذهني لتحديد المشاكل المحتملة.  •
 قائمة المشاكل وتحديدها. توضيح  •
 استخدام مبدأ باريتو. •
 الفلترة في محاولة للتركيز على مشروع واحد أو المشكلة األهم.  •
 المعلومات:  •
 توليد البدائل والحلول المختلفة.  •
 تطبيق مبدأ باريتو على الحلول المتولدة.  •
 تشخيص وتحليل الحلول بدقة.   •
 االختيار للحل األمثل.  •
 للتوقعات المستقبلية آلثار الحل. التخطيط  •
 اتخاذ القرار.  ذلك، ثمتطبيق المراجعة والمراقبة والتصحيح إن لزم  •
 عرض مخرجات العمل بالرسومات والجداول واألرقام لغايات الوصف. •
 عرضه في شكل محاضرة وعقدها أمام اإلدارة. •

 فوائد حلقات الجودة في العمل التطوعي: 
فوائد حلقات   )إن  التشاركية هي:  اإلدارة  أشكال  &   Sylaالجودة كشكل من 

Rexhepi,2013, p274) 
الوعي   • زيادة  خالل  من  والكفاءة،  الكمال  من  العالي  المستوى  من  االستفادة 

 بالجودة في المنظمة. 
إثارة   • وأكثر  أكبر  تحديات  تقديم  خالل  من  للشركة  البشرية  اإلمكانات  استخدام 

خال من  للموظفين  عن لالهتمام  التعبير  لهم  تتيح  والتي  مختلفة،  مهام  توفير  ل 
 الموهبة المحتملة واإلبداعية. 

 تنمية المشاعر اإليجابية في بيئة العمل، والشعور باالنتماء إلى المجتمع.  •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 أخذ مواعيد عرض ما توصل إليه أعضاء الحلقة أمام اإلدارة. •

أعضاء   بدون  الحلقة  تسير  فال  األعضاء،  وهم  الجودة  حلقة  عناصر  أهم  يأتي  ثم 
 متفاعلين مع بعضهم البعض يحملون المسئوليات التالية: 

 االجتماعات الدورية. حضور   •

 تقديم مقترحات العمل واألفكار.  •

 تقديم العون في النقاشات للتوصل إلى نتائج. •

 المهارات المطلوبة: 
بأعمالهم   القيام  من  لتمكنهم  األفراد  في  تنميتها  الواجب  من  مهارات  وهناك 
داخل الحلقة بصورة جيدة حتى يتم التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص تحليل وحل  

 : يليهذه المهارات ما  المشكالت، ومن

 العصف الذهني.  •

 وسائل جمع المعلومات مثل قوائم المراجعة.  •

أسلوب تقني يهدف إلى تدريب الموظفين وتعليمهم على تطوير   باريتو، وهوتحليل   •
من  عائد  أعلى  لتحقيق  معها  التعاطي  الواجب  الهامة  القضايا  تحديد  مهارات 
الكثرة  بداًل من  الهامة  القلة  حلقاتهم، وبهذا األسلوب يصبحوا قادرين على تحديد 

 التافهة. 

 مهارات تحديد العالقة السببية بين المتغيرات.  •

 يب عرض المعلومات مثل الرسومات واألشكال وتمثيلها بيانًيا. أسال •

   خطوات عمل الحلقة:

عمل   تبدأإن خطوات  إلى    الحلقة  الوصول  وحتى  المشكلة  بروز  حلها،  منذ 
 على النحو التالي:  وذلك
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 التعريف بالمشكلة؟ ما هو الموقف؟ ويتطلب ذلك:  •
 العصف الذهني لتحديد المشاكل المحتملة.  •
 قائمة المشاكل وتحديدها. توضيح  •
 استخدام مبدأ باريتو. •
 الفلترة في محاولة للتركيز على مشروع واحد أو المشكلة األهم.  •
 المعلومات:  •
 توليد البدائل والحلول المختلفة.  •
 تطبيق مبدأ باريتو على الحلول المتولدة.  •
 تشخيص وتحليل الحلول بدقة.   •
 االختيار للحل األمثل.  •
 للتوقعات المستقبلية آلثار الحل. التخطيط  •
 اتخاذ القرار.  ذلك، ثمتطبيق المراجعة والمراقبة والتصحيح إن لزم  •
 عرض مخرجات العمل بالرسومات والجداول واألرقام لغايات الوصف. •
 عرضه في شكل محاضرة وعقدها أمام اإلدارة. •

 فوائد حلقات الجودة في العمل التطوعي: 
فوائد حلقات   )إن  التشاركية هي:  اإلدارة  أشكال  &   Sylaالجودة كشكل من 

Rexhepi,2013, p274) 
الوعي   • زيادة  خالل  من  والكفاءة،  الكمال  من  العالي  المستوى  من  االستفادة 

 بالجودة في المنظمة. 
إثارة   • وأكثر  أكبر  تحديات  تقديم  خالل  من  للشركة  البشرية  اإلمكانات  استخدام 

خال من  للموظفين  عن لالهتمام  التعبير  لهم  تتيح  والتي  مختلفة،  مهام  توفير  ل 
 الموهبة المحتملة واإلبداعية. 

 تنمية المشاعر اإليجابية في بيئة العمل، والشعور باالنتماء إلى المجتمع.  •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 أخذ مواعيد عرض ما توصل إليه أعضاء الحلقة أمام اإلدارة. •

أعضاء   بدون  الحلقة  تسير  فال  األعضاء،  وهم  الجودة  حلقة  عناصر  أهم  يأتي  ثم 
 متفاعلين مع بعضهم البعض يحملون المسئوليات التالية: 

 االجتماعات الدورية. حضور   •

 تقديم مقترحات العمل واألفكار.  •

 تقديم العون في النقاشات للتوصل إلى نتائج. •

 المهارات المطلوبة: 
بأعمالهم   القيام  من  لتمكنهم  األفراد  في  تنميتها  الواجب  من  مهارات  وهناك 
داخل الحلقة بصورة جيدة حتى يتم التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص تحليل وحل  

 : يليهذه المهارات ما  المشكالت، ومن

 العصف الذهني.  •

 وسائل جمع المعلومات مثل قوائم المراجعة.  •

أسلوب تقني يهدف إلى تدريب الموظفين وتعليمهم على تطوير   باريتو، وهوتحليل   •
من  عائد  أعلى  لتحقيق  معها  التعاطي  الواجب  الهامة  القضايا  تحديد  مهارات 
الكثرة  بداًل من  الهامة  القلة  حلقاتهم، وبهذا األسلوب يصبحوا قادرين على تحديد 

 التافهة. 

 مهارات تحديد العالقة السببية بين المتغيرات.  •

 يب عرض المعلومات مثل الرسومات واألشكال وتمثيلها بيانًيا. أسال •

   خطوات عمل الحلقة:

عمل   تبدأإن خطوات  إلى    الحلقة  الوصول  وحتى  المشكلة  بروز  حلها،  منذ 
 على النحو التالي:  وذلك
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 التعريف بالمشكلة؟ ما هو الموقف؟ ويتطلب ذلك:  •
 العصف الذهني لتحديد المشاكل المحتملة.  •
 قائمة المشاكل وتحديدها. توضيح  •
 استخدام مبدأ باريتو. •
 الفلترة في محاولة للتركيز على مشروع واحد أو المشكلة األهم.  •
 المعلومات:  •
 توليد البدائل والحلول المختلفة.  •
 تطبيق مبدأ باريتو على الحلول المتولدة.  •
 تشخيص وتحليل الحلول بدقة.   •
 االختيار للحل األمثل.  •
 للتوقعات المستقبلية آلثار الحل. التخطيط  •
 اتخاذ القرار.  ذلك، ثمتطبيق المراجعة والمراقبة والتصحيح إن لزم  •
 عرض مخرجات العمل بالرسومات والجداول واألرقام لغايات الوصف. •
 عرضه في شكل محاضرة وعقدها أمام اإلدارة. •

 فوائد حلقات الجودة في العمل التطوعي: 
فوائد حلقات   )إن  التشاركية هي:  اإلدارة  أشكال  &   Sylaالجودة كشكل من 

Rexhepi,2013, p274) 
الوعي   • زيادة  خالل  من  والكفاءة،  الكمال  من  العالي  المستوى  من  االستفادة 

 بالجودة في المنظمة. 
إثارة   • وأكثر  أكبر  تحديات  تقديم  خالل  من  للشركة  البشرية  اإلمكانات  استخدام 

خال من  للموظفين  عن لالهتمام  التعبير  لهم  تتيح  والتي  مختلفة،  مهام  توفير  ل 
 الموهبة المحتملة واإلبداعية. 

 تنمية المشاعر اإليجابية في بيئة العمل، والشعور باالنتماء إلى المجتمع.  •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 أخذ مواعيد عرض ما توصل إليه أعضاء الحلقة أمام اإلدارة. •

أعضاء   بدون  الحلقة  تسير  فال  األعضاء،  وهم  الجودة  حلقة  عناصر  أهم  يأتي  ثم 
 متفاعلين مع بعضهم البعض يحملون المسئوليات التالية: 

 االجتماعات الدورية. حضور   •

 تقديم مقترحات العمل واألفكار.  •

 تقديم العون في النقاشات للتوصل إلى نتائج. •

 المهارات المطلوبة: 
بأعمالهم   القيام  من  لتمكنهم  األفراد  في  تنميتها  الواجب  من  مهارات  وهناك 
داخل الحلقة بصورة جيدة حتى يتم التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص تحليل وحل  

 : يليهذه المهارات ما  المشكالت، ومن

 العصف الذهني.  •

 وسائل جمع المعلومات مثل قوائم المراجعة.  •

أسلوب تقني يهدف إلى تدريب الموظفين وتعليمهم على تطوير   باريتو، وهوتحليل   •
من  عائد  أعلى  لتحقيق  معها  التعاطي  الواجب  الهامة  القضايا  تحديد  مهارات 
الكثرة  بداًل من  الهامة  القلة  حلقاتهم، وبهذا األسلوب يصبحوا قادرين على تحديد 

 التافهة. 

 مهارات تحديد العالقة السببية بين المتغيرات.  •

 يب عرض المعلومات مثل الرسومات واألشكال وتمثيلها بيانًيا. أسال •

   خطوات عمل الحلقة:

عمل   تبدأإن خطوات  إلى    الحلقة  الوصول  وحتى  المشكلة  بروز  حلها،  منذ 
 على النحو التالي:  وذلك
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 التعريف بالمشكلة؟ ما هو الموقف؟ ويتطلب ذلك:  •
 العصف الذهني لتحديد المشاكل المحتملة.  •
 قائمة المشاكل وتحديدها. توضيح  •
 استخدام مبدأ باريتو. •
 الفلترة في محاولة للتركيز على مشروع واحد أو المشكلة األهم.  •
 المعلومات:  •
 توليد البدائل والحلول المختلفة.  •
 تطبيق مبدأ باريتو على الحلول المتولدة.  •
 تشخيص وتحليل الحلول بدقة.   •
 االختيار للحل األمثل.  •
 للتوقعات المستقبلية آلثار الحل. التخطيط  •
 اتخاذ القرار.  ذلك، ثمتطبيق المراجعة والمراقبة والتصحيح إن لزم  •
 عرض مخرجات العمل بالرسومات والجداول واألرقام لغايات الوصف. •
 عرضه في شكل محاضرة وعقدها أمام اإلدارة. •

 فوائد حلقات الجودة في العمل التطوعي: 
فوائد حلقات   )إن  التشاركية هي:  اإلدارة  أشكال  &   Sylaالجودة كشكل من 

Rexhepi,2013, p274) 
الوعي   • زيادة  خالل  من  والكفاءة،  الكمال  من  العالي  المستوى  من  االستفادة 

 بالجودة في المنظمة. 
إثارة   • وأكثر  أكبر  تحديات  تقديم  خالل  من  للشركة  البشرية  اإلمكانات  استخدام 

خال من  للموظفين  عن لالهتمام  التعبير  لهم  تتيح  والتي  مختلفة،  مهام  توفير  ل 
 الموهبة المحتملة واإلبداعية. 

 تنمية المشاعر اإليجابية في بيئة العمل، والشعور باالنتماء إلى المجتمع.  •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 أخذ مواعيد عرض ما توصل إليه أعضاء الحلقة أمام اإلدارة. •

أعضاء   بدون  الحلقة  تسير  فال  األعضاء،  وهم  الجودة  حلقة  عناصر  أهم  يأتي  ثم 
 متفاعلين مع بعضهم البعض يحملون المسئوليات التالية: 

 االجتماعات الدورية. حضور   •

 تقديم مقترحات العمل واألفكار.  •

 تقديم العون في النقاشات للتوصل إلى نتائج. •

 المهارات المطلوبة: 
بأعمالهم   القيام  من  لتمكنهم  األفراد  في  تنميتها  الواجب  من  مهارات  وهناك 
داخل الحلقة بصورة جيدة حتى يتم التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص تحليل وحل  

 : يليهذه المهارات ما  المشكالت، ومن

 العصف الذهني.  •

 وسائل جمع المعلومات مثل قوائم المراجعة.  •

أسلوب تقني يهدف إلى تدريب الموظفين وتعليمهم على تطوير   باريتو، وهوتحليل   •
من  عائد  أعلى  لتحقيق  معها  التعاطي  الواجب  الهامة  القضايا  تحديد  مهارات 
الكثرة  بداًل من  الهامة  القلة  حلقاتهم، وبهذا األسلوب يصبحوا قادرين على تحديد 

 التافهة. 

 مهارات تحديد العالقة السببية بين المتغيرات.  •

 يب عرض المعلومات مثل الرسومات واألشكال وتمثيلها بيانًيا. أسال •

   خطوات عمل الحلقة:

عمل   تبدأإن خطوات  إلى    الحلقة  الوصول  وحتى  المشكلة  بروز  حلها،  منذ 
 على النحو التالي:  وذلك
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

على  وتحتوي  الجودة  إدارة  نظم  في  المستخدمة  والمصطلحات  األساسيات  تحدد 
 التعريفات الخاصة بالمصطلحات التي تستخدم في الجودة.

 المتطلبات:   –أنظمة إدارة الجودة   ISO 9001:2008المواصفة  •
الجودة   إدارة  نظم  متطلبات  أن تضع  تريد  التي  المنظمات  قبل  من  لالستخدام 

والمتطلبات   العمالء  متطلبات  تحقق  خدمات  منتجات/  تقديم  في  مقدرتها  تظهر 
 القانونية المتعلقة بها. 

الراسخ    ISO 9004:2009المواصفة   • النجاح  ألجل  إدارة   -اإلدارة  منهج 
 الجودة: 

المعلومات   على  ويحتوي  الجودة  إدارة  لنظم  اإلرشادات  بعمليات  يقدم  الخاصة 
والتيالتحسين   المستفيدة    المستمر،  والجهات  العمالء  إرضاء  في  للمنظمة،  تشارك 

 . ISO 9001هذه المواصفة اإلرشادية فعالة لتطبيق  وتعتبر

لتالئم جميع المنظمات بمختلف أنواعها وأحجامها لتطبيق    ISO 9000صدرت عائلة  
 نظام إدارة جودة فعال.  

 : ISO 9001فة لمحة عامة عن المواص
( أنها Reid  &R. Sanders,2002,127عرف  على  المواصفة  هذه   )

من   وعملياتمجموعة  المنظمات    المعايير،  كل  في  للتطبيق  قابلة  المنظمات  تأهيل 
 على اختالف أنواعها وهي حاصلة على قبول عالمي. 

( المواصفة  Kemp,2006,69-70يشير  من  األساسية  الفكرة  أن  إلى   )
 ديد معايير جيدة وتطبيق هذه المعايير في عمليات اإلدارة.  هو تح 9001آيزو

المواصفة    التي أصدرتها    ISO 9001تعتبر  المعروفة  المواصفات  أهم  من 
 ، وتساعدISO  9000وهي تنتمي لعائلة المواصفات    ISOالمنظمة العالمية للتقييس  

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 إقناع الموظفين بالتعرف على الشركة والمنتجات وأهدافها.   •
عملية   • في  ومسئوليتهم  قوتهم  لزيادة  الموظفين  في  تحفيز  وسلطتهم  القرار،  صنع 

 إجراء التغييرات المطلوبة. 
 تحسين التواصل داخل وبين المستويات المختلفة في المنظمة.   •
 ضمان قدر أكبر من الشفافية لتعليقات الموظفين.   •
 فتح المنظمة للحصول على أفكار جديدة للموظفين.    •
 بناء الثقة بين الموظفين في المنظمة.   •

 عيوب حلقات الجودة:
 تتطلب الحلقات وقت طويل من تدريب األفراد عند عدم تحقق النتائج بسرعة. •
 االستثمار المكلف في الحلقات على صعيد الوقت والكلفة.  •
 إمكانية حدوث الملل لدى بعض األفراد عند عدم تحقق النتائج بسرعة.  •
 جهوًدا ووقًتا كبيرين.  األفراد؛ يستلزموتعزيزها بين   إشاعة جو من الثقة •
 مؤقتة، وقد متى بدأ استخدام الحلقة يجب أن يستمر ألنها عملية متواصلة وليست   •

 تكون مرهقة لإلدارة.

 : الجودة ونظام اآليزو في العمل التطوعي:اا سابع
 ISOتعريف اآليزو 

متخصصة   دولية  منظمة  أكبر  وهي  القياسي،  للتوحيد  الدولية  المنظمة  هي 
في إنشاء وإصدار المواصفات الدولية، وهي اتحاد عالمي مقره في جنيف ويضم في  

 (  42، ص. 2010هيئة مقاييس وطنية. )عبد العال،160عضويته أكثر من 

 ISO 9000 :- (ISO 9001:2008 )عائلة المواصفة 
 األسس والمصطلحات: –أنظمة إدارة الجودة   ISO 9000:2005المواصفة  •
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على  وتحتوي  الجودة  إدارة  نظم  في  المستخدمة  والمصطلحات  األساسيات  تحدد 
 التعريفات الخاصة بالمصطلحات التي تستخدم في الجودة.

 المتطلبات:   –أنظمة إدارة الجودة   ISO 9001:2008المواصفة  •
الجودة   إدارة  نظم  متطلبات  أن تضع  تريد  التي  المنظمات  قبل  من  لالستخدام 

والمتطلبات   العمالء  متطلبات  تحقق  خدمات  منتجات/  تقديم  في  مقدرتها  تظهر 
 القانونية المتعلقة بها. 

الراسخ    ISO 9004:2009المواصفة   • النجاح  ألجل  إدارة   -اإلدارة  منهج 
 الجودة: 

المعلومات   على  ويحتوي  الجودة  إدارة  لنظم  اإلرشادات  بعمليات  يقدم  الخاصة 
والتيالتحسين   المستفيدة    المستمر،  والجهات  العمالء  إرضاء  في  للمنظمة،  تشارك 

 . ISO 9001هذه المواصفة اإلرشادية فعالة لتطبيق  وتعتبر

لتالئم جميع المنظمات بمختلف أنواعها وأحجامها لتطبيق    ISO 9000صدرت عائلة  
 نظام إدارة جودة فعال.  

 : ISO 9001فة لمحة عامة عن المواص
( أنها Reid  &R. Sanders,2002,127عرف  على  المواصفة  هذه   )

من   وعملياتمجموعة  المنظمات    المعايير،  كل  في  للتطبيق  قابلة  المنظمات  تأهيل 
 على اختالف أنواعها وهي حاصلة على قبول عالمي. 

( المواصفة  Kemp,2006,69-70يشير  من  األساسية  الفكرة  أن  إلى   )
 ديد معايير جيدة وتطبيق هذه المعايير في عمليات اإلدارة.  هو تح 9001آيزو

المواصفة    التي أصدرتها    ISO 9001تعتبر  المعروفة  المواصفات  أهم  من 
 ، وتساعدISO  9000وهي تنتمي لعائلة المواصفات    ISOالمنظمة العالمية للتقييس  

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 إقناع الموظفين بالتعرف على الشركة والمنتجات وأهدافها.   •
عملية   • في  ومسئوليتهم  قوتهم  لزيادة  الموظفين  في  تحفيز  وسلطتهم  القرار،  صنع 

 إجراء التغييرات المطلوبة. 
 تحسين التواصل داخل وبين المستويات المختلفة في المنظمة.   •
 ضمان قدر أكبر من الشفافية لتعليقات الموظفين.   •
 فتح المنظمة للحصول على أفكار جديدة للموظفين.    •
 بناء الثقة بين الموظفين في المنظمة.   •

 عيوب حلقات الجودة:
 تتطلب الحلقات وقت طويل من تدريب األفراد عند عدم تحقق النتائج بسرعة. •
 االستثمار المكلف في الحلقات على صعيد الوقت والكلفة.  •
 إمكانية حدوث الملل لدى بعض األفراد عند عدم تحقق النتائج بسرعة.  •
 جهوًدا ووقًتا كبيرين.  األفراد؛ يستلزموتعزيزها بين   إشاعة جو من الثقة •
 مؤقتة، وقد متى بدأ استخدام الحلقة يجب أن يستمر ألنها عملية متواصلة وليست   •

 تكون مرهقة لإلدارة.

 : الجودة ونظام اآليزو في العمل التطوعي:اا سابع
 ISOتعريف اآليزو 

متخصصة   دولية  منظمة  أكبر  وهي  القياسي،  للتوحيد  الدولية  المنظمة  هي 
في إنشاء وإصدار المواصفات الدولية، وهي اتحاد عالمي مقره في جنيف ويضم في  

 (  42، ص. 2010هيئة مقاييس وطنية. )عبد العال،160عضويته أكثر من 

 ISO 9000 :- (ISO 9001:2008 )عائلة المواصفة 
 األسس والمصطلحات: –أنظمة إدارة الجودة   ISO 9000:2005المواصفة  •

269

  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

على  وتحتوي  الجودة  إدارة  نظم  في  المستخدمة  والمصطلحات  األساسيات  تحدد 
 التعريفات الخاصة بالمصطلحات التي تستخدم في الجودة.

 المتطلبات:   –أنظمة إدارة الجودة   ISO 9001:2008المواصفة  •
الجودة   إدارة  نظم  متطلبات  أن تضع  تريد  التي  المنظمات  قبل  من  لالستخدام 

والمتطلبات   العمالء  متطلبات  تحقق  خدمات  منتجات/  تقديم  في  مقدرتها  تظهر 
 القانونية المتعلقة بها. 

الراسخ    ISO 9004:2009المواصفة   • النجاح  ألجل  إدارة   -اإلدارة  منهج 
 الجودة: 

المعلومات   على  ويحتوي  الجودة  إدارة  لنظم  اإلرشادات  بعمليات  يقدم  الخاصة 
والتيالتحسين   المستفيدة    المستمر،  والجهات  العمالء  إرضاء  في  للمنظمة،  تشارك 

 . ISO 9001هذه المواصفة اإلرشادية فعالة لتطبيق  وتعتبر

لتالئم جميع المنظمات بمختلف أنواعها وأحجامها لتطبيق    ISO 9000صدرت عائلة  
 نظام إدارة جودة فعال.  

 : ISO 9001فة لمحة عامة عن المواص
( أنها Reid  &R. Sanders,2002,127عرف  على  المواصفة  هذه   )

من   وعملياتمجموعة  المنظمات    المعايير،  كل  في  للتطبيق  قابلة  المنظمات  تأهيل 
 على اختالف أنواعها وهي حاصلة على قبول عالمي. 

( المواصفة  Kemp,2006,69-70يشير  من  األساسية  الفكرة  أن  إلى   )
 ديد معايير جيدة وتطبيق هذه المعايير في عمليات اإلدارة.  هو تح 9001آيزو

المواصفة    التي أصدرتها    ISO 9001تعتبر  المعروفة  المواصفات  أهم  من 
 ، وتساعدISO  9000وهي تنتمي لعائلة المواصفات    ISOالمنظمة العالمية للتقييس  

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 إقناع الموظفين بالتعرف على الشركة والمنتجات وأهدافها.   •
عملية   • في  ومسئوليتهم  قوتهم  لزيادة  الموظفين  في  تحفيز  وسلطتهم  القرار،  صنع 

 إجراء التغييرات المطلوبة. 
 تحسين التواصل داخل وبين المستويات المختلفة في المنظمة.   •
 ضمان قدر أكبر من الشفافية لتعليقات الموظفين.   •
 فتح المنظمة للحصول على أفكار جديدة للموظفين.    •
 بناء الثقة بين الموظفين في المنظمة.   •

 عيوب حلقات الجودة:
 تتطلب الحلقات وقت طويل من تدريب األفراد عند عدم تحقق النتائج بسرعة. •
 االستثمار المكلف في الحلقات على صعيد الوقت والكلفة.  •
 إمكانية حدوث الملل لدى بعض األفراد عند عدم تحقق النتائج بسرعة.  •
 جهوًدا ووقًتا كبيرين.  األفراد؛ يستلزموتعزيزها بين   إشاعة جو من الثقة •
 مؤقتة، وقد متى بدأ استخدام الحلقة يجب أن يستمر ألنها عملية متواصلة وليست   •

 تكون مرهقة لإلدارة.

 : الجودة ونظام اآليزو في العمل التطوعي:اا سابع
 ISOتعريف اآليزو 

متخصصة   دولية  منظمة  أكبر  وهي  القياسي،  للتوحيد  الدولية  المنظمة  هي 
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 ISO 9000 :- (ISO 9001:2008 )عائلة المواصفة 
 األسس والمصطلحات: –أنظمة إدارة الجودة   ISO 9000:2005المواصفة  •
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والمتطلبات   العمالء  متطلبات  تحقق  خدمات  منتجات/  تقديم  في  مقدرتها  تظهر 
 القانونية المتعلقة بها. 

الراسخ    ISO 9004:2009المواصفة   • النجاح  ألجل  إدارة   -اإلدارة  منهج 
 الجودة: 

المعلومات   على  ويحتوي  الجودة  إدارة  لنظم  اإلرشادات  بعمليات  يقدم  الخاصة 
والتيالتحسين   المستفيدة    المستمر،  والجهات  العمالء  إرضاء  في  للمنظمة،  تشارك 
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المواصفة    التي أصدرتها    ISO 9001تعتبر  المعروفة  المواصفات  أهم  من 
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 جهوًدا ووقًتا كبيرين.  األفراد؛ يستلزموتعزيزها بين   إشاعة جو من الثقة •
 مؤقتة، وقد متى بدأ استخدام الحلقة يجب أن يستمر ألنها عملية متواصلة وليست   •

 تكون مرهقة لإلدارة.

 : الجودة ونظام اآليزو في العمل التطوعي:اا سابع
 ISOتعريف اآليزو 

متخصصة   دولية  منظمة  أكبر  وهي  القياسي،  للتوحيد  الدولية  المنظمة  هي 
في إنشاء وإصدار المواصفات الدولية، وهي اتحاد عالمي مقره في جنيف ويضم في  

 (  42، ص. 2010هيئة مقاييس وطنية. )عبد العال،160عضويته أكثر من 

 ISO 9000 :- (ISO 9001:2008 )عائلة المواصفة 
 األسس والمصطلحات: –أنظمة إدارة الجودة   ISO 9000:2005المواصفة  •
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على  وتحتوي  الجودة  إدارة  نظم  في  المستخدمة  والمصطلحات  األساسيات  تحدد 
 التعريفات الخاصة بالمصطلحات التي تستخدم في الجودة.

 المتطلبات:   –أنظمة إدارة الجودة   ISO 9001:2008المواصفة  •
الجودة   إدارة  نظم  متطلبات  أن تضع  تريد  التي  المنظمات  قبل  من  لالستخدام 

والمتطلبات   العمالء  متطلبات  تحقق  خدمات  منتجات/  تقديم  في  مقدرتها  تظهر 
 القانونية المتعلقة بها. 

الراسخ    ISO 9004:2009المواصفة   • النجاح  ألجل  إدارة   -اإلدارة  منهج 
 الجودة: 

المعلومات   على  ويحتوي  الجودة  إدارة  لنظم  اإلرشادات  بعمليات  يقدم  الخاصة 
والتيالتحسين   المستفيدة    المستمر،  والجهات  العمالء  إرضاء  في  للمنظمة،  تشارك 

 . ISO 9001هذه المواصفة اإلرشادية فعالة لتطبيق  وتعتبر

لتالئم جميع المنظمات بمختلف أنواعها وأحجامها لتطبيق    ISO 9000صدرت عائلة  
 نظام إدارة جودة فعال.  

 : ISO 9001فة لمحة عامة عن المواص
( أنها Reid  &R. Sanders,2002,127عرف  على  المواصفة  هذه   )

من   وعملياتمجموعة  المنظمات    المعايير،  كل  في  للتطبيق  قابلة  المنظمات  تأهيل 
 على اختالف أنواعها وهي حاصلة على قبول عالمي. 

( المواصفة  Kemp,2006,69-70يشير  من  األساسية  الفكرة  أن  إلى   )
 ديد معايير جيدة وتطبيق هذه المعايير في عمليات اإلدارة.  هو تح 9001آيزو

المواصفة    التي أصدرتها    ISO 9001تعتبر  المعروفة  المواصفات  أهم  من 
 ، وتساعدISO  9000وهي تنتمي لعائلة المواصفات    ISOالمنظمة العالمية للتقييس  

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 إقناع الموظفين بالتعرف على الشركة والمنتجات وأهدافها.   •
عملية   • في  ومسئوليتهم  قوتهم  لزيادة  الموظفين  في  تحفيز  وسلطتهم  القرار،  صنع 

 إجراء التغييرات المطلوبة. 
 تحسين التواصل داخل وبين المستويات المختلفة في المنظمة.   •
 ضمان قدر أكبر من الشفافية لتعليقات الموظفين.   •
 فتح المنظمة للحصول على أفكار جديدة للموظفين.    •
 بناء الثقة بين الموظفين في المنظمة.   •

 عيوب حلقات الجودة:
 تتطلب الحلقات وقت طويل من تدريب األفراد عند عدم تحقق النتائج بسرعة. •
 االستثمار المكلف في الحلقات على صعيد الوقت والكلفة.  •
 إمكانية حدوث الملل لدى بعض األفراد عند عدم تحقق النتائج بسرعة.  •
 جهوًدا ووقًتا كبيرين.  األفراد؛ يستلزموتعزيزها بين   إشاعة جو من الثقة •
 مؤقتة، وقد متى بدأ استخدام الحلقة يجب أن يستمر ألنها عملية متواصلة وليست   •

 تكون مرهقة لإلدارة.

 : الجودة ونظام اآليزو في العمل التطوعي:اا سابع
 ISOتعريف اآليزو 

متخصصة   دولية  منظمة  أكبر  وهي  القياسي،  للتوحيد  الدولية  المنظمة  هي 
في إنشاء وإصدار المواصفات الدولية، وهي اتحاد عالمي مقره في جنيف ويضم في  
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العميل يحدد   الحالتين، فإننفسها في كلتا    العميل أو يمكن أن تحدد بواسطة المنظمة
تغير   في  العميل  وتوقعات  احتياجات  وألن  للمنتج،  رفضه  أو  فعلى قبوله    مستمر؛ 

 المنظمة أن تحسن وتطور منتجاتها وعملياتها.   

   يشجع مفهوم نظام إدارة الجودة المنظمة التطوعية على: •

 تحليل متطلبات العميل.  •

 وقعات العميل. التحقيق الكامل لمتطلبات وت •

 تحديد العمليات المشاركة في تحقيق المنتج والتي تفي بمتطلبات العميل.   •

 المحافظة على ضبط ومراقبة العمليات.  •

 حل مشكالت الجودة. •

وينبغي على نظام إدارة الجودة أن يكون قادًرا على تقديم إطار عمل للتحسين  
 العميل. المتواصل ويزيد من احتماالت تحقيق رضا 

على اإلدارة العليا    "، ويجب تحدد اإلدارة العليا ألي منظمة " االتجاه الثقافي للمنظمة
 أن تشارك في وضع وتنفيذ وتحسين نظام إدارة الجودة فيها.  

 لوضع وإنشاء نظام إدارة الجودة على المنظمة التطوعية القيام بالتالي:   •
 تحديد احتياجات وتوقعات العمالء.  •

 سياسة وأهداف الجودة للمنظمة. وضع  •

 تحديد العمليات والمسئوليات الضرورية إلنجاز هذه األهداف. •

 وضع طرق لقياس فاعلية كل عملية.  •

 تحديد وسائل منع حاالت عدم المطابقة وتجنب أسبابها. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المواصفة   إدارة    على  ISO  9001هذه  نظام  أيتطبيق  تفعله    الجودة،  أن  يجب  ما 
 المنظمة لـ:  

 تعزيز رضا العميل. •

 تحقيق التحسين المتواصل لألداء.  •

• ( الخدمات.  السلع،  للعمليات،  المستمر   .L. Goetsch&Bالتحسين 
Davis,2010,332 ) 

كبيرة   أو  صغيرة  كانت  سواء  منظمة  أي  في  المواصفة  هذه  تطبيق  ويمكن 
للتطبيق لجميع النشاطات ومهما  ومهما كانت منتجاتها أو خدماتها ،حيث   أنها قابلة 

يهدف  ال  خيري  نشاط  مدني،  مجتمع  حكومي،  نشاط  كان  سواء  النشاط  هدف  كان 
( ،علًما بأنه  ال    ISO 9001:2008لتحقيق الربح ،أو شركات األعمال المختلفة ) 

مواصفة  على  الحصول  األعمال   ISO 9001يعني  جميع  أن  يعني  ،بل  الكمال 
ال  معين واإلجراءات  إجراء  وفق  أو خدمة  إنتاج سلع  إلى  النهاية  في  تؤدي  نفذت  تي 

مكتوب ومراقب ومطبق بشكل فعال ،وبالتالي فإن مراجعة هذه العمليات بشكل مستمر 
يساعد في تطوير األنشطة واألنظمة التي ستؤثر على جودة المنتج النهائية )العتيبي،  

 (.27،ص  2007

 : ISO 9001ة نظام إدارة الجودة بحسب المواصف 
( للجودة  بالنسبة  ما  منظمة  وضبط  لتوجيه  إداري  نظام    ISOهي 

 يعني:  (، والذي9000:2005

 الحاجة إلى نظم إدارة جودة رسمية:  •
وتوقعاتهم،    احتياجاتهم  تلبي  التي  والخدمات  المنتجات  على  العمالء  يقبل 

  بالمنتج، ويشار وهذه االحتياجات والتوقعات عادة ما يعبر عنها بالمواصفات الخاصة  
بـ مع  إليها  التعاقدات  في  العميل"  متطلبات   " تحدد  أن  ويمكن  العميل"  “متطلبات 

270

  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

العميل يحدد   الحالتين، فإننفسها في كلتا    العميل أو يمكن أن تحدد بواسطة المنظمة
تغير   في  العميل  وتوقعات  احتياجات  وألن  للمنتج،  رفضه  أو  فعلى قبوله    مستمر؛ 

 المنظمة أن تحسن وتطور منتجاتها وعملياتها.   

   يشجع مفهوم نظام إدارة الجودة المنظمة التطوعية على: •

 تحليل متطلبات العميل.  •

 وقعات العميل. التحقيق الكامل لمتطلبات وت •

 تحديد العمليات المشاركة في تحقيق المنتج والتي تفي بمتطلبات العميل.   •

 المحافظة على ضبط ومراقبة العمليات.  •

 حل مشكالت الجودة. •

وينبغي على نظام إدارة الجودة أن يكون قادًرا على تقديم إطار عمل للتحسين  
 العميل. المتواصل ويزيد من احتماالت تحقيق رضا 

على اإلدارة العليا    "، ويجب تحدد اإلدارة العليا ألي منظمة " االتجاه الثقافي للمنظمة
 أن تشارك في وضع وتنفيذ وتحسين نظام إدارة الجودة فيها.  

 لوضع وإنشاء نظام إدارة الجودة على المنظمة التطوعية القيام بالتالي:   •
 تحديد احتياجات وتوقعات العمالء.  •

 سياسة وأهداف الجودة للمنظمة. وضع  •

 تحديد العمليات والمسئوليات الضرورية إلنجاز هذه األهداف. •

 وضع طرق لقياس فاعلية كل عملية.  •

 تحديد وسائل منع حاالت عدم المطابقة وتجنب أسبابها. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المواصفة   إدارة    على  ISO  9001هذه  نظام  أيتطبيق  تفعله    الجودة،  أن  يجب  ما 
 المنظمة لـ:  

 تعزيز رضا العميل. •

 تحقيق التحسين المتواصل لألداء.  •

• ( الخدمات.  السلع،  للعمليات،  المستمر   .L. Goetsch&Bالتحسين 
Davis,2010,332 ) 

كبيرة   أو  صغيرة  كانت  سواء  منظمة  أي  في  المواصفة  هذه  تطبيق  ويمكن 
للتطبيق لجميع النشاطات ومهما  ومهما كانت منتجاتها أو خدماتها ،حيث   أنها قابلة 

يهدف  ال  خيري  نشاط  مدني،  مجتمع  حكومي،  نشاط  كان  سواء  النشاط  هدف  كان 
( ،علًما بأنه  ال    ISO 9001:2008لتحقيق الربح ،أو شركات األعمال المختلفة ) 

مواصفة  على  الحصول  األعمال   ISO 9001يعني  جميع  أن  يعني  ،بل  الكمال 
ال  معين واإلجراءات  إجراء  وفق  أو خدمة  إنتاج سلع  إلى  النهاية  في  تؤدي  نفذت  تي 

مكتوب ومراقب ومطبق بشكل فعال ،وبالتالي فإن مراجعة هذه العمليات بشكل مستمر 
يساعد في تطوير األنشطة واألنظمة التي ستؤثر على جودة المنتج النهائية )العتيبي،  

 (.27،ص  2007

 : ISO 9001ة نظام إدارة الجودة بحسب المواصف 
( للجودة  بالنسبة  ما  منظمة  وضبط  لتوجيه  إداري  نظام    ISOهي 

 يعني:  (، والذي9000:2005

 الحاجة إلى نظم إدارة جودة رسمية:  •
وتوقعاتهم،    احتياجاتهم  تلبي  التي  والخدمات  المنتجات  على  العمالء  يقبل 

  بالمنتج، ويشار وهذه االحتياجات والتوقعات عادة ما يعبر عنها بالمواصفات الخاصة  
بـ مع  إليها  التعاقدات  في  العميل"  متطلبات   " تحدد  أن  ويمكن  العميل"  “متطلبات 

271

  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

العميل يحدد   الحالتين، فإننفسها في كلتا    العميل أو يمكن أن تحدد بواسطة المنظمة
تغير   في  العميل  وتوقعات  احتياجات  وألن  للمنتج،  رفضه  أو  فعلى قبوله    مستمر؛ 

 المنظمة أن تحسن وتطور منتجاتها وعملياتها.   

   يشجع مفهوم نظام إدارة الجودة المنظمة التطوعية على: •

 تحليل متطلبات العميل.  •

 وقعات العميل. التحقيق الكامل لمتطلبات وت •

 تحديد العمليات المشاركة في تحقيق المنتج والتي تفي بمتطلبات العميل.   •

 المحافظة على ضبط ومراقبة العمليات.  •

 حل مشكالت الجودة. •

وينبغي على نظام إدارة الجودة أن يكون قادًرا على تقديم إطار عمل للتحسين  
 العميل. المتواصل ويزيد من احتماالت تحقيق رضا 

على اإلدارة العليا    "، ويجب تحدد اإلدارة العليا ألي منظمة " االتجاه الثقافي للمنظمة
 أن تشارك في وضع وتنفيذ وتحسين نظام إدارة الجودة فيها.  

 لوضع وإنشاء نظام إدارة الجودة على المنظمة التطوعية القيام بالتالي:   •
 تحديد احتياجات وتوقعات العمالء.  •

 سياسة وأهداف الجودة للمنظمة. وضع  •

 تحديد العمليات والمسئوليات الضرورية إلنجاز هذه األهداف. •

 وضع طرق لقياس فاعلية كل عملية.  •

 تحديد وسائل منع حاالت عدم المطابقة وتجنب أسبابها. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المواصفة   إدارة    على  ISO  9001هذه  نظام  أيتطبيق  تفعله    الجودة،  أن  يجب  ما 
 المنظمة لـ:  

 تعزيز رضا العميل. •

 تحقيق التحسين المتواصل لألداء.  •

• ( الخدمات.  السلع،  للعمليات،  المستمر   .L. Goetsch&Bالتحسين 
Davis,2010,332 ) 

كبيرة   أو  صغيرة  كانت  سواء  منظمة  أي  في  المواصفة  هذه  تطبيق  ويمكن 
للتطبيق لجميع النشاطات ومهما  ومهما كانت منتجاتها أو خدماتها ،حيث   أنها قابلة 

يهدف  ال  خيري  نشاط  مدني،  مجتمع  حكومي،  نشاط  كان  سواء  النشاط  هدف  كان 
( ،علًما بأنه  ال    ISO 9001:2008لتحقيق الربح ،أو شركات األعمال المختلفة ) 

مواصفة  على  الحصول  األعمال   ISO 9001يعني  جميع  أن  يعني  ،بل  الكمال 
ال  معين واإلجراءات  إجراء  وفق  أو خدمة  إنتاج سلع  إلى  النهاية  في  تؤدي  نفذت  تي 

مكتوب ومراقب ومطبق بشكل فعال ،وبالتالي فإن مراجعة هذه العمليات بشكل مستمر 
يساعد في تطوير األنشطة واألنظمة التي ستؤثر على جودة المنتج النهائية )العتيبي،  

 (.27،ص  2007

 : ISO 9001ة نظام إدارة الجودة بحسب المواصف 
( للجودة  بالنسبة  ما  منظمة  وضبط  لتوجيه  إداري  نظام    ISOهي 

 يعني:  (، والذي9000:2005

 الحاجة إلى نظم إدارة جودة رسمية:  •
وتوقعاتهم،    احتياجاتهم  تلبي  التي  والخدمات  المنتجات  على  العمالء  يقبل 

  بالمنتج، ويشار وهذه االحتياجات والتوقعات عادة ما يعبر عنها بالمواصفات الخاصة  
بـ مع  إليها  التعاقدات  في  العميل"  متطلبات   " تحدد  أن  ويمكن  العميل"  “متطلبات 
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

العميل يحدد   الحالتين، فإننفسها في كلتا    العميل أو يمكن أن تحدد بواسطة المنظمة
تغير   في  العميل  وتوقعات  احتياجات  وألن  للمنتج،  رفضه  أو  فعلى قبوله    مستمر؛ 

 المنظمة أن تحسن وتطور منتجاتها وعملياتها.   

   يشجع مفهوم نظام إدارة الجودة المنظمة التطوعية على: •

 تحليل متطلبات العميل.  •

 وقعات العميل. التحقيق الكامل لمتطلبات وت •

 تحديد العمليات المشاركة في تحقيق المنتج والتي تفي بمتطلبات العميل.   •

 المحافظة على ضبط ومراقبة العمليات.  •

 حل مشكالت الجودة. •

وينبغي على نظام إدارة الجودة أن يكون قادًرا على تقديم إطار عمل للتحسين  
 العميل. المتواصل ويزيد من احتماالت تحقيق رضا 

على اإلدارة العليا    "، ويجب تحدد اإلدارة العليا ألي منظمة " االتجاه الثقافي للمنظمة
 أن تشارك في وضع وتنفيذ وتحسين نظام إدارة الجودة فيها.  

 لوضع وإنشاء نظام إدارة الجودة على المنظمة التطوعية القيام بالتالي:   •
 تحديد احتياجات وتوقعات العمالء.  •

 سياسة وأهداف الجودة للمنظمة. وضع  •

 تحديد العمليات والمسئوليات الضرورية إلنجاز هذه األهداف. •

 وضع طرق لقياس فاعلية كل عملية.  •

 تحديد وسائل منع حاالت عدم المطابقة وتجنب أسبابها. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المواصفة   إدارة    على  ISO  9001هذه  نظام  أيتطبيق  تفعله    الجودة،  أن  يجب  ما 
 المنظمة لـ:  

 تعزيز رضا العميل. •

 تحقيق التحسين المتواصل لألداء.  •

• ( الخدمات.  السلع،  للعمليات،  المستمر   .L. Goetsch&Bالتحسين 
Davis,2010,332 ) 

كبيرة   أو  صغيرة  كانت  سواء  منظمة  أي  في  المواصفة  هذه  تطبيق  ويمكن 
للتطبيق لجميع النشاطات ومهما  ومهما كانت منتجاتها أو خدماتها ،حيث   أنها قابلة 

يهدف  ال  خيري  نشاط  مدني،  مجتمع  حكومي،  نشاط  كان  سواء  النشاط  هدف  كان 
( ،علًما بأنه  ال    ISO 9001:2008لتحقيق الربح ،أو شركات األعمال المختلفة ) 

مواصفة  على  الحصول  األعمال   ISO 9001يعني  جميع  أن  يعني  ،بل  الكمال 
ال  معين واإلجراءات  إجراء  وفق  أو خدمة  إنتاج سلع  إلى  النهاية  في  تؤدي  نفذت  تي 

مكتوب ومراقب ومطبق بشكل فعال ،وبالتالي فإن مراجعة هذه العمليات بشكل مستمر 
يساعد في تطوير األنشطة واألنظمة التي ستؤثر على جودة المنتج النهائية )العتيبي،  

 (.27،ص  2007

 : ISO 9001ة نظام إدارة الجودة بحسب المواصف 
( للجودة  بالنسبة  ما  منظمة  وضبط  لتوجيه  إداري  نظام    ISOهي 

 يعني:  (، والذي9000:2005

 الحاجة إلى نظم إدارة جودة رسمية:  •
وتوقعاتهم،    احتياجاتهم  تلبي  التي  والخدمات  المنتجات  على  العمالء  يقبل 

  بالمنتج، ويشار وهذه االحتياجات والتوقعات عادة ما يعبر عنها بالمواصفات الخاصة  
بـ مع  إليها  التعاقدات  في  العميل"  متطلبات   " تحدد  أن  ويمكن  العميل"  “متطلبات 
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

العميل يحدد   الحالتين، فإننفسها في كلتا    العميل أو يمكن أن تحدد بواسطة المنظمة
تغير   في  العميل  وتوقعات  احتياجات  وألن  للمنتج،  رفضه  أو  فعلى قبوله    مستمر؛ 

 المنظمة أن تحسن وتطور منتجاتها وعملياتها.   

   يشجع مفهوم نظام إدارة الجودة المنظمة التطوعية على: •

 تحليل متطلبات العميل.  •

 وقعات العميل. التحقيق الكامل لمتطلبات وت •

 تحديد العمليات المشاركة في تحقيق المنتج والتي تفي بمتطلبات العميل.   •

 المحافظة على ضبط ومراقبة العمليات.  •

 حل مشكالت الجودة. •

وينبغي على نظام إدارة الجودة أن يكون قادًرا على تقديم إطار عمل للتحسين  
 العميل. المتواصل ويزيد من احتماالت تحقيق رضا 

على اإلدارة العليا    "، ويجب تحدد اإلدارة العليا ألي منظمة " االتجاه الثقافي للمنظمة
 أن تشارك في وضع وتنفيذ وتحسين نظام إدارة الجودة فيها.  

 لوضع وإنشاء نظام إدارة الجودة على المنظمة التطوعية القيام بالتالي:   •
 تحديد احتياجات وتوقعات العمالء.  •

 سياسة وأهداف الجودة للمنظمة. وضع  •

 تحديد العمليات والمسئوليات الضرورية إلنجاز هذه األهداف. •

 وضع طرق لقياس فاعلية كل عملية.  •

 تحديد وسائل منع حاالت عدم المطابقة وتجنب أسبابها. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المواصفة   إدارة    على  ISO  9001هذه  نظام  أيتطبيق  تفعله    الجودة،  أن  يجب  ما 
 المنظمة لـ:  

 تعزيز رضا العميل. •

 تحقيق التحسين المتواصل لألداء.  •

• ( الخدمات.  السلع،  للعمليات،  المستمر   .L. Goetsch&Bالتحسين 
Davis,2010,332 ) 

كبيرة   أو  صغيرة  كانت  سواء  منظمة  أي  في  المواصفة  هذه  تطبيق  ويمكن 
للتطبيق لجميع النشاطات ومهما  ومهما كانت منتجاتها أو خدماتها ،حيث   أنها قابلة 

يهدف  ال  خيري  نشاط  مدني،  مجتمع  حكومي،  نشاط  كان  سواء  النشاط  هدف  كان 
( ،علًما بأنه  ال    ISO 9001:2008لتحقيق الربح ،أو شركات األعمال المختلفة ) 

مواصفة  على  الحصول  األعمال   ISO 9001يعني  جميع  أن  يعني  ،بل  الكمال 
ال  معين واإلجراءات  إجراء  وفق  أو خدمة  إنتاج سلع  إلى  النهاية  في  تؤدي  نفذت  تي 

مكتوب ومراقب ومطبق بشكل فعال ،وبالتالي فإن مراجعة هذه العمليات بشكل مستمر 
يساعد في تطوير األنشطة واألنظمة التي ستؤثر على جودة المنتج النهائية )العتيبي،  

 (.27،ص  2007

 : ISO 9001ة نظام إدارة الجودة بحسب المواصف 
( للجودة  بالنسبة  ما  منظمة  وضبط  لتوجيه  إداري  نظام    ISOهي 

 يعني:  (، والذي9000:2005

 الحاجة إلى نظم إدارة جودة رسمية:  •
وتوقعاتهم،    احتياجاتهم  تلبي  التي  والخدمات  المنتجات  على  العمالء  يقبل 

  بالمنتج، ويشار وهذه االحتياجات والتوقعات عادة ما يعبر عنها بالمواصفات الخاصة  
بـ مع  إليها  التعاقدات  في  العميل"  متطلبات   " تحدد  أن  ويمكن  العميل"  “متطلبات 
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

العميل يحدد   الحالتين، فإننفسها في كلتا    العميل أو يمكن أن تحدد بواسطة المنظمة
تغير   في  العميل  وتوقعات  احتياجات  وألن  للمنتج،  رفضه  أو  فعلى قبوله    مستمر؛ 

 المنظمة أن تحسن وتطور منتجاتها وعملياتها.   

   يشجع مفهوم نظام إدارة الجودة المنظمة التطوعية على: •

 تحليل متطلبات العميل.  •

 وقعات العميل. التحقيق الكامل لمتطلبات وت •

 تحديد العمليات المشاركة في تحقيق المنتج والتي تفي بمتطلبات العميل.   •

 المحافظة على ضبط ومراقبة العمليات.  •

 حل مشكالت الجودة. •

وينبغي على نظام إدارة الجودة أن يكون قادًرا على تقديم إطار عمل للتحسين  
 العميل. المتواصل ويزيد من احتماالت تحقيق رضا 

على اإلدارة العليا    "، ويجب تحدد اإلدارة العليا ألي منظمة " االتجاه الثقافي للمنظمة
 أن تشارك في وضع وتنفيذ وتحسين نظام إدارة الجودة فيها.  

 لوضع وإنشاء نظام إدارة الجودة على المنظمة التطوعية القيام بالتالي:   •
 تحديد احتياجات وتوقعات العمالء.  •

 سياسة وأهداف الجودة للمنظمة. وضع  •

 تحديد العمليات والمسئوليات الضرورية إلنجاز هذه األهداف. •

 وضع طرق لقياس فاعلية كل عملية.  •

 تحديد وسائل منع حاالت عدم المطابقة وتجنب أسبابها. •

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

المواصفة   إدارة    على  ISO  9001هذه  نظام  أيتطبيق  تفعله    الجودة،  أن  يجب  ما 
 المنظمة لـ:  

 تعزيز رضا العميل. •

 تحقيق التحسين المتواصل لألداء.  •

• ( الخدمات.  السلع،  للعمليات،  المستمر   .L. Goetsch&Bالتحسين 
Davis,2010,332 ) 

كبيرة   أو  صغيرة  كانت  سواء  منظمة  أي  في  المواصفة  هذه  تطبيق  ويمكن 
للتطبيق لجميع النشاطات ومهما  ومهما كانت منتجاتها أو خدماتها ،حيث   أنها قابلة 

يهدف  ال  خيري  نشاط  مدني،  مجتمع  حكومي،  نشاط  كان  سواء  النشاط  هدف  كان 
( ،علًما بأنه  ال    ISO 9001:2008لتحقيق الربح ،أو شركات األعمال المختلفة ) 

مواصفة  على  الحصول  األعمال   ISO 9001يعني  جميع  أن  يعني  ،بل  الكمال 
ال  معين واإلجراءات  إجراء  وفق  أو خدمة  إنتاج سلع  إلى  النهاية  في  تؤدي  نفذت  تي 

مكتوب ومراقب ومطبق بشكل فعال ،وبالتالي فإن مراجعة هذه العمليات بشكل مستمر 
يساعد في تطوير األنشطة واألنظمة التي ستؤثر على جودة المنتج النهائية )العتيبي،  

 (.27،ص  2007

 : ISO 9001ة نظام إدارة الجودة بحسب المواصف 
( للجودة  بالنسبة  ما  منظمة  وضبط  لتوجيه  إداري  نظام    ISOهي 

 يعني:  (، والذي9000:2005

 الحاجة إلى نظم إدارة جودة رسمية:  •
وتوقعاتهم،    احتياجاتهم  تلبي  التي  والخدمات  المنتجات  على  العمالء  يقبل 

  بالمنتج، ويشار وهذه االحتياجات والتوقعات عادة ما يعبر عنها بالمواصفات الخاصة  
بـ مع  إليها  التعاقدات  في  العميل"  متطلبات   " تحدد  أن  ويمكن  العميل"  “متطلبات 
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

متطلبات   ومجال  العملية  منهج  خالل  يظهرومن  العنصرين   المواصفة؛  لنا 
 األساسين وهما: 

يلعب الدور الرئيسي في تحديد المتطلبات    االهتمام، حيثوضع العميل في بؤرة   •
 كمدخالت. 

 التحسين المستمر، الحاجة المستمرة لتحسين نظام الجودة. •

 ( 23، ص2007)العتيبي،  ISO 9001أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة 
 على التنسيق بين أقسام واإلدارات.  المسئوليات، ويعملإنه نظام توثيق يوضح    •

 تحسين وعي العاملين بالمؤسسات وتفهيم تام لسياسات الجودة.   •

 ثبات جودة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 خفض تكلفة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 تحقيق متطلبات ومقومات رضا العميل.   •

 التطوير المستمر للمنتجات والخدمات.   •

المواصفة    العميل:    ISO 9001متطلبات  ورضاء  العميل  على  بالتركيز  الخاصة 
(ISO 9001:2008  ) 

 التركيز على العميل:   •
إن التركيز على العميل هو مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الثمانية لإلدارة ضمن  

كان الغرض من وضع هذه المبادئ هو استخدامها من   ، حيثISO  9001مواصفة  
األداء   نحو  المنظمة  لقيادة  العليا  اإلدارة  التوضيح من خالل   األفضل، حيثقبل  تم 

على   تعتمد  المنظمة  أن  المبدأ  االحتياجات    فلذاالعمالء؛  هذا  تتفهم  أن  عليها  يجب 
 جاهدة لسبق توقعاتهم.   لهم، وتسعىالحالية والمستقبلية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 وضع نظام دقيق للمراقبة والمراجعة.  •

 الجودة.وضع وتنفيذ عملية للتحسين المستمر لنظام إدارة  •

تماًما،   المنظمة  مع  يتناسب  الذي  النظام  هو  الجيد  الجودة  إدارة  نظام  أن  إذ 
ويتطلب هذا النظام كثيًرا من الوقت والجهد في تطويره ووصفه وتوثيقه والحفاظ عليه  

 وتحسينه.  

 تشمل فوائد نظام إدارة الجودة على:  •
 تحسين التخطيط لألعمال.  •

 المنظمة. زيادة الوعي بالجودة داخل  •

 زيادة الضوابط ومراقبة العمليات واألنشطة داخل المنظمة.  •

 تحسين االتصال.  •

 زيادة رضا العميل. •

 تقليل تكاليف عدم الجودة.  •

تقديم   على  القدرة  في  والعمالء  للمنظمة  الثقة  الفعال  الجودة  إدارة  نظام  يقدم 
 منتجات تحقق المتطلبات. 

 مفهوم )منهج العملية(: •
وظائفها   المنظمة  تؤدي  علىلكي  بين   بفاعلية؛  وتنسق  تحدد  أن  اإلدارة 

اعتبار العملية أي نشاط يأخذ "مدخالت" ويحولها إلى    متصلة، ويمكنمجموعة أنشطة  
 ما تكون مخرجات عملية لمدخالت عملية أخرى.  "، وغالًبا "مخرجات 

هذه   وإدارة  تحديد  هو  العمليات  وكذلكومنهج  بينها،  التفاعال  األنشطة،  ت 
ويوفر االستخدام الصحيح لمنهج العمليات الضبط اآلني للعمليات وتنسيقيها والتفاعل 

 (.ISO 9001:2008بينها )
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متطلبات   ومجال  العملية  منهج  خالل  يظهرومن  العنصرين   المواصفة؛  لنا 
 األساسين وهما: 

يلعب الدور الرئيسي في تحديد المتطلبات    االهتمام، حيثوضع العميل في بؤرة   •
 كمدخالت. 

 التحسين المستمر، الحاجة المستمرة لتحسين نظام الجودة. •

 ( 23، ص2007)العتيبي،  ISO 9001أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة 
 على التنسيق بين أقسام واإلدارات.  المسئوليات، ويعملإنه نظام توثيق يوضح    •

 تحسين وعي العاملين بالمؤسسات وتفهيم تام لسياسات الجودة.   •

 ثبات جودة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 خفض تكلفة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 تحقيق متطلبات ومقومات رضا العميل.   •

 التطوير المستمر للمنتجات والخدمات.   •

المواصفة    العميل:    ISO 9001متطلبات  ورضاء  العميل  على  بالتركيز  الخاصة 
(ISO 9001:2008  ) 

 التركيز على العميل:   •
إن التركيز على العميل هو مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الثمانية لإلدارة ضمن  

كان الغرض من وضع هذه المبادئ هو استخدامها من   ، حيثISO  9001مواصفة  
األداء   نحو  المنظمة  لقيادة  العليا  اإلدارة  التوضيح من خالل   األفضل، حيثقبل  تم 

على   تعتمد  المنظمة  أن  المبدأ  االحتياجات    فلذاالعمالء؛  هذا  تتفهم  أن  عليها  يجب 
 جاهدة لسبق توقعاتهم.   لهم، وتسعىالحالية والمستقبلية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 وضع نظام دقيق للمراقبة والمراجعة.  •

 الجودة.وضع وتنفيذ عملية للتحسين المستمر لنظام إدارة  •

تماًما،   المنظمة  مع  يتناسب  الذي  النظام  هو  الجيد  الجودة  إدارة  نظام  أن  إذ 
ويتطلب هذا النظام كثيًرا من الوقت والجهد في تطويره ووصفه وتوثيقه والحفاظ عليه  

 وتحسينه.  

 تشمل فوائد نظام إدارة الجودة على:  •
 تحسين التخطيط لألعمال.  •

 المنظمة. زيادة الوعي بالجودة داخل  •

 زيادة الضوابط ومراقبة العمليات واألنشطة داخل المنظمة.  •

 تحسين االتصال.  •

 زيادة رضا العميل. •

 تقليل تكاليف عدم الجودة.  •

تقديم   على  القدرة  في  والعمالء  للمنظمة  الثقة  الفعال  الجودة  إدارة  نظام  يقدم 
 منتجات تحقق المتطلبات. 

 مفهوم )منهج العملية(: •
وظائفها   المنظمة  تؤدي  علىلكي  بين   بفاعلية؛  وتنسق  تحدد  أن  اإلدارة 

اعتبار العملية أي نشاط يأخذ "مدخالت" ويحولها إلى    متصلة، ويمكنمجموعة أنشطة  
 ما تكون مخرجات عملية لمدخالت عملية أخرى.  "، وغالًبا "مخرجات 

هذه   وإدارة  تحديد  هو  العمليات  وكذلكومنهج  بينها،  التفاعال  األنشطة،  ت 
ويوفر االستخدام الصحيح لمنهج العمليات الضبط اآلني للعمليات وتنسيقيها والتفاعل 
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متطلبات   ومجال  العملية  منهج  خالل  يظهرومن  العنصرين   المواصفة؛  لنا 
 األساسين وهما: 

يلعب الدور الرئيسي في تحديد المتطلبات    االهتمام، حيثوضع العميل في بؤرة   •
 كمدخالت. 

 التحسين المستمر، الحاجة المستمرة لتحسين نظام الجودة. •

 ( 23، ص2007)العتيبي،  ISO 9001أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة 
 على التنسيق بين أقسام واإلدارات.  المسئوليات، ويعملإنه نظام توثيق يوضح    •

 تحسين وعي العاملين بالمؤسسات وتفهيم تام لسياسات الجودة.   •

 ثبات جودة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 خفض تكلفة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 تحقيق متطلبات ومقومات رضا العميل.   •

 التطوير المستمر للمنتجات والخدمات.   •

المواصفة    العميل:    ISO 9001متطلبات  ورضاء  العميل  على  بالتركيز  الخاصة 
(ISO 9001:2008  ) 

 التركيز على العميل:   •
إن التركيز على العميل هو مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الثمانية لإلدارة ضمن  

كان الغرض من وضع هذه المبادئ هو استخدامها من   ، حيثISO  9001مواصفة  
األداء   نحو  المنظمة  لقيادة  العليا  اإلدارة  التوضيح من خالل   األفضل، حيثقبل  تم 

على   تعتمد  المنظمة  أن  المبدأ  االحتياجات    فلذاالعمالء؛  هذا  تتفهم  أن  عليها  يجب 
 جاهدة لسبق توقعاتهم.   لهم، وتسعىالحالية والمستقبلية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 وضع نظام دقيق للمراقبة والمراجعة.  •

 الجودة.وضع وتنفيذ عملية للتحسين المستمر لنظام إدارة  •

تماًما،   المنظمة  مع  يتناسب  الذي  النظام  هو  الجيد  الجودة  إدارة  نظام  أن  إذ 
ويتطلب هذا النظام كثيًرا من الوقت والجهد في تطويره ووصفه وتوثيقه والحفاظ عليه  

 وتحسينه.  

 تشمل فوائد نظام إدارة الجودة على:  •
 تحسين التخطيط لألعمال.  •

 المنظمة. زيادة الوعي بالجودة داخل  •

 زيادة الضوابط ومراقبة العمليات واألنشطة داخل المنظمة.  •

 تحسين االتصال.  •

 زيادة رضا العميل. •

 تقليل تكاليف عدم الجودة.  •

تقديم   على  القدرة  في  والعمالء  للمنظمة  الثقة  الفعال  الجودة  إدارة  نظام  يقدم 
 منتجات تحقق المتطلبات. 

 مفهوم )منهج العملية(: •
وظائفها   المنظمة  تؤدي  علىلكي  بين   بفاعلية؛  وتنسق  تحدد  أن  اإلدارة 

اعتبار العملية أي نشاط يأخذ "مدخالت" ويحولها إلى    متصلة، ويمكنمجموعة أنشطة  
 ما تكون مخرجات عملية لمدخالت عملية أخرى.  "، وغالًبا "مخرجات 

هذه   وإدارة  تحديد  هو  العمليات  وكذلكومنهج  بينها،  التفاعال  األنشطة،  ت 
ويوفر االستخدام الصحيح لمنهج العمليات الضبط اآلني للعمليات وتنسيقيها والتفاعل 
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متطلبات   ومجال  العملية  منهج  خالل  يظهرومن  العنصرين   المواصفة؛  لنا 
 األساسين وهما: 

يلعب الدور الرئيسي في تحديد المتطلبات    االهتمام، حيثوضع العميل في بؤرة   •
 كمدخالت. 

 التحسين المستمر، الحاجة المستمرة لتحسين نظام الجودة. •

 ( 23، ص2007)العتيبي،  ISO 9001أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة 
 على التنسيق بين أقسام واإلدارات.  المسئوليات، ويعملإنه نظام توثيق يوضح    •

 تحسين وعي العاملين بالمؤسسات وتفهيم تام لسياسات الجودة.   •

 ثبات جودة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 خفض تكلفة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 تحقيق متطلبات ومقومات رضا العميل.   •

 التطوير المستمر للمنتجات والخدمات.   •

المواصفة    العميل:    ISO 9001متطلبات  ورضاء  العميل  على  بالتركيز  الخاصة 
(ISO 9001:2008  ) 

 التركيز على العميل:   •
إن التركيز على العميل هو مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الثمانية لإلدارة ضمن  

كان الغرض من وضع هذه المبادئ هو استخدامها من   ، حيثISO  9001مواصفة  
األداء   نحو  المنظمة  لقيادة  العليا  اإلدارة  التوضيح من خالل   األفضل، حيثقبل  تم 

على   تعتمد  المنظمة  أن  المبدأ  االحتياجات    فلذاالعمالء؛  هذا  تتفهم  أن  عليها  يجب 
 جاهدة لسبق توقعاتهم.   لهم، وتسعىالحالية والمستقبلية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 وضع نظام دقيق للمراقبة والمراجعة.  •

 الجودة.وضع وتنفيذ عملية للتحسين المستمر لنظام إدارة  •

تماًما،   المنظمة  مع  يتناسب  الذي  النظام  هو  الجيد  الجودة  إدارة  نظام  أن  إذ 
ويتطلب هذا النظام كثيًرا من الوقت والجهد في تطويره ووصفه وتوثيقه والحفاظ عليه  

 وتحسينه.  

 تشمل فوائد نظام إدارة الجودة على:  •
 تحسين التخطيط لألعمال.  •

 المنظمة. زيادة الوعي بالجودة داخل  •

 زيادة الضوابط ومراقبة العمليات واألنشطة داخل المنظمة.  •

 تحسين االتصال.  •

 زيادة رضا العميل. •

 تقليل تكاليف عدم الجودة.  •

تقديم   على  القدرة  في  والعمالء  للمنظمة  الثقة  الفعال  الجودة  إدارة  نظام  يقدم 
 منتجات تحقق المتطلبات. 

 مفهوم )منهج العملية(: •
وظائفها   المنظمة  تؤدي  علىلكي  بين   بفاعلية؛  وتنسق  تحدد  أن  اإلدارة 

اعتبار العملية أي نشاط يأخذ "مدخالت" ويحولها إلى    متصلة، ويمكنمجموعة أنشطة  
 ما تكون مخرجات عملية لمدخالت عملية أخرى.  "، وغالًبا "مخرجات 

هذه   وإدارة  تحديد  هو  العمليات  وكذلكومنهج  بينها،  التفاعال  األنشطة،  ت 
ويوفر االستخدام الصحيح لمنهج العمليات الضبط اآلني للعمليات وتنسيقيها والتفاعل 
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متطلبات   ومجال  العملية  منهج  خالل  يظهرومن  العنصرين   المواصفة؛  لنا 
 األساسين وهما: 

يلعب الدور الرئيسي في تحديد المتطلبات    االهتمام، حيثوضع العميل في بؤرة   •
 كمدخالت. 

 التحسين المستمر، الحاجة المستمرة لتحسين نظام الجودة. •

 ( 23، ص2007)العتيبي،  ISO 9001أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة 
 على التنسيق بين أقسام واإلدارات.  المسئوليات، ويعملإنه نظام توثيق يوضح    •

 تحسين وعي العاملين بالمؤسسات وتفهيم تام لسياسات الجودة.   •

 ثبات جودة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 خفض تكلفة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 تحقيق متطلبات ومقومات رضا العميل.   •

 التطوير المستمر للمنتجات والخدمات.   •

المواصفة    العميل:    ISO 9001متطلبات  ورضاء  العميل  على  بالتركيز  الخاصة 
(ISO 9001:2008  ) 

 التركيز على العميل:   •
إن التركيز على العميل هو مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الثمانية لإلدارة ضمن  

كان الغرض من وضع هذه المبادئ هو استخدامها من   ، حيثISO  9001مواصفة  
األداء   نحو  المنظمة  لقيادة  العليا  اإلدارة  التوضيح من خالل   األفضل، حيثقبل  تم 

على   تعتمد  المنظمة  أن  المبدأ  االحتياجات    فلذاالعمالء؛  هذا  تتفهم  أن  عليها  يجب 
 جاهدة لسبق توقعاتهم.   لهم، وتسعىالحالية والمستقبلية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 وضع نظام دقيق للمراقبة والمراجعة.  •

 الجودة.وضع وتنفيذ عملية للتحسين المستمر لنظام إدارة  •

تماًما،   المنظمة  مع  يتناسب  الذي  النظام  هو  الجيد  الجودة  إدارة  نظام  أن  إذ 
ويتطلب هذا النظام كثيًرا من الوقت والجهد في تطويره ووصفه وتوثيقه والحفاظ عليه  

 وتحسينه.  

 تشمل فوائد نظام إدارة الجودة على:  •
 تحسين التخطيط لألعمال.  •

 المنظمة. زيادة الوعي بالجودة داخل  •

 زيادة الضوابط ومراقبة العمليات واألنشطة داخل المنظمة.  •

 تحسين االتصال.  •

 زيادة رضا العميل. •

 تقليل تكاليف عدم الجودة.  •

تقديم   على  القدرة  في  والعمالء  للمنظمة  الثقة  الفعال  الجودة  إدارة  نظام  يقدم 
 منتجات تحقق المتطلبات. 

 مفهوم )منهج العملية(: •
وظائفها   المنظمة  تؤدي  علىلكي  بين   بفاعلية؛  وتنسق  تحدد  أن  اإلدارة 

اعتبار العملية أي نشاط يأخذ "مدخالت" ويحولها إلى    متصلة، ويمكنمجموعة أنشطة  
 ما تكون مخرجات عملية لمدخالت عملية أخرى.  "، وغالًبا "مخرجات 

هذه   وإدارة  تحديد  هو  العمليات  وكذلكومنهج  بينها،  التفاعال  األنشطة،  ت 
ويوفر االستخدام الصحيح لمنهج العمليات الضبط اآلني للعمليات وتنسيقيها والتفاعل 
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متطلبات   ومجال  العملية  منهج  خالل  يظهرومن  العنصرين   المواصفة؛  لنا 
 األساسين وهما: 

يلعب الدور الرئيسي في تحديد المتطلبات    االهتمام، حيثوضع العميل في بؤرة   •
 كمدخالت. 

 التحسين المستمر، الحاجة المستمرة لتحسين نظام الجودة. •

 ( 23، ص2007)العتيبي،  ISO 9001أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة 
 على التنسيق بين أقسام واإلدارات.  المسئوليات، ويعملإنه نظام توثيق يوضح    •

 تحسين وعي العاملين بالمؤسسات وتفهيم تام لسياسات الجودة.   •

 ثبات جودة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 خفض تكلفة اإلنتاج أو الخدمة.   •

 تحقيق متطلبات ومقومات رضا العميل.   •

 التطوير المستمر للمنتجات والخدمات.   •

المواصفة    العميل:    ISO 9001متطلبات  ورضاء  العميل  على  بالتركيز  الخاصة 
(ISO 9001:2008  ) 

 التركيز على العميل:   •
إن التركيز على العميل هو مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الثمانية لإلدارة ضمن  

كان الغرض من وضع هذه المبادئ هو استخدامها من   ، حيثISO  9001مواصفة  
األداء   نحو  المنظمة  لقيادة  العليا  اإلدارة  التوضيح من خالل   األفضل، حيثقبل  تم 

على   تعتمد  المنظمة  أن  المبدأ  االحتياجات    فلذاالعمالء؛  هذا  تتفهم  أن  عليها  يجب 
 جاهدة لسبق توقعاتهم.   لهم، وتسعىالحالية والمستقبلية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 وضع نظام دقيق للمراقبة والمراجعة.  •

 الجودة.وضع وتنفيذ عملية للتحسين المستمر لنظام إدارة  •

تماًما،   المنظمة  مع  يتناسب  الذي  النظام  هو  الجيد  الجودة  إدارة  نظام  أن  إذ 
ويتطلب هذا النظام كثيًرا من الوقت والجهد في تطويره ووصفه وتوثيقه والحفاظ عليه  

 وتحسينه.  

 تشمل فوائد نظام إدارة الجودة على:  •
 تحسين التخطيط لألعمال.  •

 المنظمة. زيادة الوعي بالجودة داخل  •

 زيادة الضوابط ومراقبة العمليات واألنشطة داخل المنظمة.  •

 تحسين االتصال.  •

 زيادة رضا العميل. •

 تقليل تكاليف عدم الجودة.  •

تقديم   على  القدرة  في  والعمالء  للمنظمة  الثقة  الفعال  الجودة  إدارة  نظام  يقدم 
 منتجات تحقق المتطلبات. 

 مفهوم )منهج العملية(: •
وظائفها   المنظمة  تؤدي  علىلكي  بين   بفاعلية؛  وتنسق  تحدد  أن  اإلدارة 

اعتبار العملية أي نشاط يأخذ "مدخالت" ويحولها إلى    متصلة، ويمكنمجموعة أنشطة  
 ما تكون مخرجات عملية لمدخالت عملية أخرى.  "، وغالًبا "مخرجات 

هذه   وإدارة  تحديد  هو  العمليات  وكذلكومنهج  بينها،  التفاعال  األنشطة،  ت 
ويوفر االستخدام الصحيح لمنهج العمليات الضبط اآلني للعمليات وتنسيقيها والتفاعل 
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أخرى  تلبي مرة  العودة  في  يرغب  وجعله  له  الخدمات  تقديم  عند  وإسعاده  رغباته  ة 
 (2009ويوصي اآلخرين بالتعامل مع المنظمة واالستفادة من خدماتها )أسبر، 

يتوقف رضا العميل على إدراكه ألداء المنظمة وللخدمات المقدمة له، ويقاس   
ركة والفعلية من خالل دراسة رضا العمالء بالمقارنة بين جودة خدمات المنظمة المد

من خالل مقابلة عينات عشوائية يتم فيها التعرف   الهاتف، أوفئة من العمالء بواسطة  
العمالء  من  والتقرب  والتواصل  المقدمة،  الخدمات  جودة  عن  رضاهم  مستوى  على 
 واالستفادة من آرائهم من أجل قياس تطور المنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.  

 الحصول على شهادة اآليزو:  مقومات
يتم الحصول على شهادة   توفرها حتى  هناك عدة مقومات أساسية البد من 

 اآليزو ومنها: 
من    • العمل  بأهمية  المؤسسة  في  العليا  اإلدارة  لدى  والقناعة  االلتزام  توفر  يجب 

أفراد   جميع  بين  االلتزام  هذا  ونشر  للشهادة،  التسجيل  والبدأجل  أن   المؤسسة، 
مع   والتعامل  العميل  رضا  إلى  الوصول  بأهمية  إيمان  عن  االلتزام  هذا  يصدر 

 متطلبات السوق. 
 مل كفريق والعمل من أجل إرضاء العميل.أن تشيع في المؤسسة روح الع  •
أجل  • من  والعمل  الجودة  نظام  عن  مسئول  يكون  اإلدارة  من  فرد  وجود  ضرورة 

استمرار   على  والمحافظة  المطابقة  شهادة  على  ويشارالحصول  إليه   التسجيل، 
 بممثل اإلدارة. 

تشترطه  • الذي  بالهيكل  المؤسسة  في  الجودة  نظام  تقنين  في  االلتزام  ضرورة 
واصفات الدولية، ويشمل دليل الجودة، دليل اإلجراءات، دليل العمل، سجالت  الم

 (.12، ص2010وتقارير الجودة. )إبراهيم وعبد القادر،
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

متطلبات   أن  من  التأكد  العليا  اإلدارة  على  يجب  أنه  على  المواصفة  وأكدت 
 العميل تم تحديدها والوفاء بها بهدف تعزيز رضا العميل.  

 رضا العميل:  •
إدارة   نظام  أداء  قياسات  يجبالجود كأحد  تراقب    ة،  أن  المؤسسة  على 

بالوفاء   قامت  مدى  أي  إلى  تستشعر  حتى  العميل  بتوقعات  المتعلقة  المعلومات 
 بمتطلباته، ويجب تحديد أساليب، الحصول على المعلومات واستخدام هذه المعلومات.  

حيث يمكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات العميل من خالل استقصاءات   
 حول جودة المنتج/الخدمة، الشكاوى.رضا العميل، بيانات  

اآليزو     متطلبات  أهم  هو  العميل  إرضاء  والحصول9001ويعتبر  على    ، 
شهادة اآليزو تعطي الثقة للعميل في أن العمليات التي تتم داخل المنظمة سوف تحقق  

 (.2010متطلبات العميل )عبد العال، 

 (28، ص2007بي، وال شك أن اهتمام المواصفة بالعمالء يؤدى إلى )العتي

 سعي المنظمات لالهتمام بحاجات العميل وتوقعاته.  •

 حرص المنظمات على ربط أهدافها بحاجات العميل.   •

على    • التركيز  خالل  ستبنىمن  الخدمة   العميل؛  مالئمة  بمدى  وتقاس  النتائج 
 والمنتج إلرضاء العميل. 

 رضا العمالء والعوامل المؤثرة عليهم:  
إن معيار نجاح أي منظمة هو مدى قدرتها على إرضاء عمالئها، ألن رضا 
المنظمة،   مع  تعامله  واستمرار  والئه  درجة  يحدد  الذي  هو  الخدمة  ومتلقي  العميل 
وبالتالي استمرار المنظمة في العمل وتحقيق األرباح، وأن التركيز على العميل يعني 
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

أخرى  تلبي مرة  العودة  في  يرغب  وجعله  له  الخدمات  تقديم  عند  وإسعاده  رغباته  ة 
 (2009ويوصي اآلخرين بالتعامل مع المنظمة واالستفادة من خدماتها )أسبر، 

يتوقف رضا العميل على إدراكه ألداء المنظمة وللخدمات المقدمة له، ويقاس   
ركة والفعلية من خالل دراسة رضا العمالء بالمقارنة بين جودة خدمات المنظمة المد

من خالل مقابلة عينات عشوائية يتم فيها التعرف   الهاتف، أوفئة من العمالء بواسطة  
العمالء  من  والتقرب  والتواصل  المقدمة،  الخدمات  جودة  عن  رضاهم  مستوى  على 
 واالستفادة من آرائهم من أجل قياس تطور المنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.  

 الحصول على شهادة اآليزو:  مقومات
يتم الحصول على شهادة   توفرها حتى  هناك عدة مقومات أساسية البد من 

 اآليزو ومنها: 
من    • العمل  بأهمية  المؤسسة  في  العليا  اإلدارة  لدى  والقناعة  االلتزام  توفر  يجب 

أفراد   جميع  بين  االلتزام  هذا  ونشر  للشهادة،  التسجيل  والبدأجل  أن   المؤسسة، 
مع   والتعامل  العميل  رضا  إلى  الوصول  بأهمية  إيمان  عن  االلتزام  هذا  يصدر 

 متطلبات السوق. 
 مل كفريق والعمل من أجل إرضاء العميل.أن تشيع في المؤسسة روح الع  •
أجل  • من  والعمل  الجودة  نظام  عن  مسئول  يكون  اإلدارة  من  فرد  وجود  ضرورة 

استمرار   على  والمحافظة  المطابقة  شهادة  على  ويشارالحصول  إليه   التسجيل، 
 بممثل اإلدارة. 

تشترطه  • الذي  بالهيكل  المؤسسة  في  الجودة  نظام  تقنين  في  االلتزام  ضرورة 
واصفات الدولية، ويشمل دليل الجودة، دليل اإلجراءات، دليل العمل، سجالت  الم

 (.12، ص2010وتقارير الجودة. )إبراهيم وعبد القادر،
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

متطلبات   أن  من  التأكد  العليا  اإلدارة  على  يجب  أنه  على  المواصفة  وأكدت 
 العميل تم تحديدها والوفاء بها بهدف تعزيز رضا العميل.  

 رضا العميل:  •
إدارة   نظام  أداء  قياسات  يجبالجود كأحد  تراقب    ة،  أن  المؤسسة  على 

بالوفاء   قامت  مدى  أي  إلى  تستشعر  حتى  العميل  بتوقعات  المتعلقة  المعلومات 
 بمتطلباته، ويجب تحديد أساليب، الحصول على المعلومات واستخدام هذه المعلومات.  

حيث يمكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات العميل من خالل استقصاءات   
 حول جودة المنتج/الخدمة، الشكاوى.رضا العميل، بيانات  

اآليزو     متطلبات  أهم  هو  العميل  إرضاء  والحصول9001ويعتبر  على    ، 
شهادة اآليزو تعطي الثقة للعميل في أن العمليات التي تتم داخل المنظمة سوف تحقق  

 (.2010متطلبات العميل )عبد العال، 

 (28، ص2007بي، وال شك أن اهتمام المواصفة بالعمالء يؤدى إلى )العتي

 سعي المنظمات لالهتمام بحاجات العميل وتوقعاته.  •

 حرص المنظمات على ربط أهدافها بحاجات العميل.   •

على    • التركيز  خالل  ستبنىمن  الخدمة   العميل؛  مالئمة  بمدى  وتقاس  النتائج 
 والمنتج إلرضاء العميل. 

 رضا العمالء والعوامل المؤثرة عليهم:  
إن معيار نجاح أي منظمة هو مدى قدرتها على إرضاء عمالئها، ألن رضا 
المنظمة،   مع  تعامله  واستمرار  والئه  درجة  يحدد  الذي  هو  الخدمة  ومتلقي  العميل 
وبالتالي استمرار المنظمة في العمل وتحقيق األرباح، وأن التركيز على العميل يعني 
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أخرى  تلبي مرة  العودة  في  يرغب  وجعله  له  الخدمات  تقديم  عند  وإسعاده  رغباته  ة 
 (2009ويوصي اآلخرين بالتعامل مع المنظمة واالستفادة من خدماتها )أسبر، 

يتوقف رضا العميل على إدراكه ألداء المنظمة وللخدمات المقدمة له، ويقاس   
ركة والفعلية من خالل دراسة رضا العمالء بالمقارنة بين جودة خدمات المنظمة المد

من خالل مقابلة عينات عشوائية يتم فيها التعرف   الهاتف، أوفئة من العمالء بواسطة  
العمالء  من  والتقرب  والتواصل  المقدمة،  الخدمات  جودة  عن  رضاهم  مستوى  على 
 واالستفادة من آرائهم من أجل قياس تطور المنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.  

 الحصول على شهادة اآليزو:  مقومات
يتم الحصول على شهادة   توفرها حتى  هناك عدة مقومات أساسية البد من 

 اآليزو ومنها: 
من    • العمل  بأهمية  المؤسسة  في  العليا  اإلدارة  لدى  والقناعة  االلتزام  توفر  يجب 

أفراد   جميع  بين  االلتزام  هذا  ونشر  للشهادة،  التسجيل  والبدأجل  أن   المؤسسة، 
مع   والتعامل  العميل  رضا  إلى  الوصول  بأهمية  إيمان  عن  االلتزام  هذا  يصدر 

 متطلبات السوق. 
 مل كفريق والعمل من أجل إرضاء العميل.أن تشيع في المؤسسة روح الع  •
أجل  • من  والعمل  الجودة  نظام  عن  مسئول  يكون  اإلدارة  من  فرد  وجود  ضرورة 

استمرار   على  والمحافظة  المطابقة  شهادة  على  ويشارالحصول  إليه   التسجيل، 
 بممثل اإلدارة. 

تشترطه  • الذي  بالهيكل  المؤسسة  في  الجودة  نظام  تقنين  في  االلتزام  ضرورة 
واصفات الدولية، ويشمل دليل الجودة، دليل اإلجراءات، دليل العمل، سجالت  الم

 (.12، ص2010وتقارير الجودة. )إبراهيم وعبد القادر،
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

متطلبات   أن  من  التأكد  العليا  اإلدارة  على  يجب  أنه  على  المواصفة  وأكدت 
 العميل تم تحديدها والوفاء بها بهدف تعزيز رضا العميل.  

 رضا العميل:  •
إدارة   نظام  أداء  قياسات  يجبالجود كأحد  تراقب    ة،  أن  المؤسسة  على 

بالوفاء   قامت  مدى  أي  إلى  تستشعر  حتى  العميل  بتوقعات  المتعلقة  المعلومات 
 بمتطلباته، ويجب تحديد أساليب، الحصول على المعلومات واستخدام هذه المعلومات.  

حيث يمكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات العميل من خالل استقصاءات   
 حول جودة المنتج/الخدمة، الشكاوى.رضا العميل، بيانات  

اآليزو     متطلبات  أهم  هو  العميل  إرضاء  والحصول9001ويعتبر  على    ، 
شهادة اآليزو تعطي الثقة للعميل في أن العمليات التي تتم داخل المنظمة سوف تحقق  

 (.2010متطلبات العميل )عبد العال، 

 (28، ص2007بي، وال شك أن اهتمام المواصفة بالعمالء يؤدى إلى )العتي

 سعي المنظمات لالهتمام بحاجات العميل وتوقعاته.  •

 حرص المنظمات على ربط أهدافها بحاجات العميل.   •

على    • التركيز  خالل  ستبنىمن  الخدمة   العميل؛  مالئمة  بمدى  وتقاس  النتائج 
 والمنتج إلرضاء العميل. 

 رضا العمالء والعوامل المؤثرة عليهم:  
إن معيار نجاح أي منظمة هو مدى قدرتها على إرضاء عمالئها، ألن رضا 
المنظمة،   مع  تعامله  واستمرار  والئه  درجة  يحدد  الذي  هو  الخدمة  ومتلقي  العميل 
وبالتالي استمرار المنظمة في العمل وتحقيق األرباح، وأن التركيز على العميل يعني 

275
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أخرى  تلبي مرة  العودة  في  يرغب  وجعله  له  الخدمات  تقديم  عند  وإسعاده  رغباته  ة 
 (2009ويوصي اآلخرين بالتعامل مع المنظمة واالستفادة من خدماتها )أسبر، 

يتوقف رضا العميل على إدراكه ألداء المنظمة وللخدمات المقدمة له، ويقاس   
ركة والفعلية من خالل دراسة رضا العمالء بالمقارنة بين جودة خدمات المنظمة المد

من خالل مقابلة عينات عشوائية يتم فيها التعرف   الهاتف، أوفئة من العمالء بواسطة  
العمالء  من  والتقرب  والتواصل  المقدمة،  الخدمات  جودة  عن  رضاهم  مستوى  على 
 واالستفادة من آرائهم من أجل قياس تطور المنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.  

 الحصول على شهادة اآليزو:  مقومات
يتم الحصول على شهادة   توفرها حتى  هناك عدة مقومات أساسية البد من 

 اآليزو ومنها: 
من    • العمل  بأهمية  المؤسسة  في  العليا  اإلدارة  لدى  والقناعة  االلتزام  توفر  يجب 

أفراد   جميع  بين  االلتزام  هذا  ونشر  للشهادة،  التسجيل  والبدأجل  أن   المؤسسة، 
مع   والتعامل  العميل  رضا  إلى  الوصول  بأهمية  إيمان  عن  االلتزام  هذا  يصدر 

 متطلبات السوق. 
 مل كفريق والعمل من أجل إرضاء العميل.أن تشيع في المؤسسة روح الع  •
أجل  • من  والعمل  الجودة  نظام  عن  مسئول  يكون  اإلدارة  من  فرد  وجود  ضرورة 

استمرار   على  والمحافظة  المطابقة  شهادة  على  ويشارالحصول  إليه   التسجيل، 
 بممثل اإلدارة. 

تشترطه  • الذي  بالهيكل  المؤسسة  في  الجودة  نظام  تقنين  في  االلتزام  ضرورة 
واصفات الدولية، ويشمل دليل الجودة، دليل اإلجراءات، دليل العمل، سجالت  الم

 (.12، ص2010وتقارير الجودة. )إبراهيم وعبد القادر،
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

متطلبات   أن  من  التأكد  العليا  اإلدارة  على  يجب  أنه  على  المواصفة  وأكدت 
 العميل تم تحديدها والوفاء بها بهدف تعزيز رضا العميل.  

 رضا العميل:  •
إدارة   نظام  أداء  قياسات  يجبالجود كأحد  تراقب    ة،  أن  المؤسسة  على 

بالوفاء   قامت  مدى  أي  إلى  تستشعر  حتى  العميل  بتوقعات  المتعلقة  المعلومات 
 بمتطلباته، ويجب تحديد أساليب، الحصول على المعلومات واستخدام هذه المعلومات.  

حيث يمكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات العميل من خالل استقصاءات   
 حول جودة المنتج/الخدمة، الشكاوى.رضا العميل، بيانات  

اآليزو     متطلبات  أهم  هو  العميل  إرضاء  والحصول9001ويعتبر  على    ، 
شهادة اآليزو تعطي الثقة للعميل في أن العمليات التي تتم داخل المنظمة سوف تحقق  

 (.2010متطلبات العميل )عبد العال، 

 (28، ص2007بي، وال شك أن اهتمام المواصفة بالعمالء يؤدى إلى )العتي

 سعي المنظمات لالهتمام بحاجات العميل وتوقعاته.  •

 حرص المنظمات على ربط أهدافها بحاجات العميل.   •

على    • التركيز  خالل  ستبنىمن  الخدمة   العميل؛  مالئمة  بمدى  وتقاس  النتائج 
 والمنتج إلرضاء العميل. 

 رضا العمالء والعوامل المؤثرة عليهم:  
إن معيار نجاح أي منظمة هو مدى قدرتها على إرضاء عمالئها، ألن رضا 
المنظمة،   مع  تعامله  واستمرار  والئه  درجة  يحدد  الذي  هو  الخدمة  ومتلقي  العميل 
وبالتالي استمرار المنظمة في العمل وتحقيق األرباح، وأن التركيز على العميل يعني 
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  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

أخرى  تلبي مرة  العودة  في  يرغب  وجعله  له  الخدمات  تقديم  عند  وإسعاده  رغباته  ة 
 (2009ويوصي اآلخرين بالتعامل مع المنظمة واالستفادة من خدماتها )أسبر، 

يتوقف رضا العميل على إدراكه ألداء المنظمة وللخدمات المقدمة له، ويقاس   
ركة والفعلية من خالل دراسة رضا العمالء بالمقارنة بين جودة خدمات المنظمة المد

من خالل مقابلة عينات عشوائية يتم فيها التعرف   الهاتف، أوفئة من العمالء بواسطة  
العمالء  من  والتقرب  والتواصل  المقدمة،  الخدمات  جودة  عن  رضاهم  مستوى  على 
 واالستفادة من آرائهم من أجل قياس تطور المنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.  

 الحصول على شهادة اآليزو:  مقومات
يتم الحصول على شهادة   توفرها حتى  هناك عدة مقومات أساسية البد من 

 اآليزو ومنها: 
من    • العمل  بأهمية  المؤسسة  في  العليا  اإلدارة  لدى  والقناعة  االلتزام  توفر  يجب 

أفراد   جميع  بين  االلتزام  هذا  ونشر  للشهادة،  التسجيل  والبدأجل  أن   المؤسسة، 
مع   والتعامل  العميل  رضا  إلى  الوصول  بأهمية  إيمان  عن  االلتزام  هذا  يصدر 

 متطلبات السوق. 
 مل كفريق والعمل من أجل إرضاء العميل.أن تشيع في المؤسسة روح الع  •
أجل  • من  والعمل  الجودة  نظام  عن  مسئول  يكون  اإلدارة  من  فرد  وجود  ضرورة 

استمرار   على  والمحافظة  المطابقة  شهادة  على  ويشارالحصول  إليه   التسجيل، 
 بممثل اإلدارة. 

تشترطه  • الذي  بالهيكل  المؤسسة  في  الجودة  نظام  تقنين  في  االلتزام  ضرورة 
واصفات الدولية، ويشمل دليل الجودة، دليل اإلجراءات، دليل العمل، سجالت  الم

 (.12، ص2010وتقارير الجودة. )إبراهيم وعبد القادر،
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

متطلبات   أن  من  التأكد  العليا  اإلدارة  على  يجب  أنه  على  المواصفة  وأكدت 
 العميل تم تحديدها والوفاء بها بهدف تعزيز رضا العميل.  

 رضا العميل:  •
إدارة   نظام  أداء  قياسات  يجبالجود كأحد  تراقب    ة،  أن  المؤسسة  على 

بالوفاء   قامت  مدى  أي  إلى  تستشعر  حتى  العميل  بتوقعات  المتعلقة  المعلومات 
 بمتطلباته، ويجب تحديد أساليب، الحصول على المعلومات واستخدام هذه المعلومات.  

حيث يمكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات العميل من خالل استقصاءات   
 حول جودة المنتج/الخدمة، الشكاوى.رضا العميل، بيانات  

اآليزو     متطلبات  أهم  هو  العميل  إرضاء  والحصول9001ويعتبر  على    ، 
شهادة اآليزو تعطي الثقة للعميل في أن العمليات التي تتم داخل المنظمة سوف تحقق  

 (.2010متطلبات العميل )عبد العال، 

 (28، ص2007بي، وال شك أن اهتمام المواصفة بالعمالء يؤدى إلى )العتي

 سعي المنظمات لالهتمام بحاجات العميل وتوقعاته.  •

 حرص المنظمات على ربط أهدافها بحاجات العميل.   •

على    • التركيز  خالل  ستبنىمن  الخدمة   العميل؛  مالئمة  بمدى  وتقاس  النتائج 
 والمنتج إلرضاء العميل. 

 رضا العمالء والعوامل المؤثرة عليهم:  
إن معيار نجاح أي منظمة هو مدى قدرتها على إرضاء عمالئها، ألن رضا 
المنظمة،   مع  تعامله  واستمرار  والئه  درجة  يحدد  الذي  هو  الخدمة  ومتلقي  العميل 
وبالتالي استمرار المنظمة في العمل وتحقيق األرباح، وأن التركيز على العميل يعني 
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أخرى  تلبي مرة  العودة  في  يرغب  وجعله  له  الخدمات  تقديم  عند  وإسعاده  رغباته  ة 
 (2009ويوصي اآلخرين بالتعامل مع المنظمة واالستفادة من خدماتها )أسبر، 

يتوقف رضا العميل على إدراكه ألداء المنظمة وللخدمات المقدمة له، ويقاس   
ركة والفعلية من خالل دراسة رضا العمالء بالمقارنة بين جودة خدمات المنظمة المد

من خالل مقابلة عينات عشوائية يتم فيها التعرف   الهاتف، أوفئة من العمالء بواسطة  
العمالء  من  والتقرب  والتواصل  المقدمة،  الخدمات  جودة  عن  رضاهم  مستوى  على 
 واالستفادة من آرائهم من أجل قياس تطور المنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.  

 الحصول على شهادة اآليزو:  مقومات
يتم الحصول على شهادة   توفرها حتى  هناك عدة مقومات أساسية البد من 

 اآليزو ومنها: 
من    • العمل  بأهمية  المؤسسة  في  العليا  اإلدارة  لدى  والقناعة  االلتزام  توفر  يجب 

أفراد   جميع  بين  االلتزام  هذا  ونشر  للشهادة،  التسجيل  والبدأجل  أن   المؤسسة، 
مع   والتعامل  العميل  رضا  إلى  الوصول  بأهمية  إيمان  عن  االلتزام  هذا  يصدر 

 متطلبات السوق. 
 مل كفريق والعمل من أجل إرضاء العميل.أن تشيع في المؤسسة روح الع  •
أجل  • من  والعمل  الجودة  نظام  عن  مسئول  يكون  اإلدارة  من  فرد  وجود  ضرورة 

استمرار   على  والمحافظة  المطابقة  شهادة  على  ويشارالحصول  إليه   التسجيل، 
 بممثل اإلدارة. 

تشترطه  • الذي  بالهيكل  المؤسسة  في  الجودة  نظام  تقنين  في  االلتزام  ضرورة 
واصفات الدولية، ويشمل دليل الجودة، دليل اإلجراءات، دليل العمل، سجالت  الم

 (.12، ص2010وتقارير الجودة. )إبراهيم وعبد القادر،
 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

متطلبات   أن  من  التأكد  العليا  اإلدارة  على  يجب  أنه  على  المواصفة  وأكدت 
 العميل تم تحديدها والوفاء بها بهدف تعزيز رضا العميل.  

 رضا العميل:  •
إدارة   نظام  أداء  قياسات  يجبالجود كأحد  تراقب    ة،  أن  المؤسسة  على 

بالوفاء   قامت  مدى  أي  إلى  تستشعر  حتى  العميل  بتوقعات  المتعلقة  المعلومات 
 بمتطلباته، ويجب تحديد أساليب، الحصول على المعلومات واستخدام هذه المعلومات.  

حيث يمكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات العميل من خالل استقصاءات   
 حول جودة المنتج/الخدمة، الشكاوى.رضا العميل، بيانات  

اآليزو     متطلبات  أهم  هو  العميل  إرضاء  والحصول9001ويعتبر  على    ، 
شهادة اآليزو تعطي الثقة للعميل في أن العمليات التي تتم داخل المنظمة سوف تحقق  

 (.2010متطلبات العميل )عبد العال، 

 (28، ص2007بي، وال شك أن اهتمام المواصفة بالعمالء يؤدى إلى )العتي

 سعي المنظمات لالهتمام بحاجات العميل وتوقعاته.  •

 حرص المنظمات على ربط أهدافها بحاجات العميل.   •

على    • التركيز  خالل  ستبنىمن  الخدمة   العميل؛  مالئمة  بمدى  وتقاس  النتائج 
 والمنتج إلرضاء العميل. 

 رضا العمالء والعوامل المؤثرة عليهم:  
إن معيار نجاح أي منظمة هو مدى قدرتها على إرضاء عمالئها، ألن رضا 
المنظمة،   مع  تعامله  واستمرار  والئه  درجة  يحدد  الذي  هو  الخدمة  ومتلقي  العميل 
وبالتالي استمرار المنظمة في العمل وتحقيق األرباح، وأن التركيز على العميل يعني 
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 مرحلة ما بعد الشهادة:  •

شهادة   على  المؤسسة  حصول  فعليها بعد  نفس    المطابقة؛  على  الحفاظ 
المستوى الذي حققته وأن تعمل جاهدة من أجل التحسين المستمر ألدائها تجاه إدارة 

يقوم   ذلك  أجل  من الجودة، من  الجودة  إدارة  نظام  بفحص  المانحة(  )الهيئة  المسجل 
تتم عادة كل ستة أشهر، أما    مجدولة، والتيخالل نوعين من الزيارات، األولى دورية  

الثانية تكون مفاجئة عادة عند استالم شكاوى عن عيوب في منتجات المؤسسة، وذلك  
ير نظام إدارة الجودة  للتحقق من أن نظام الجودة لدى المؤسسة يفي بمتطلبات ومعاي

 المطلوب وفق المواصفات. 
تختلف   9000من خالل ما سبق ذكره، نستنتج أن سلسلة مواصفات اآليزو  

محتواها،   حيث  والجوانبمن  بعضها    أهدافها،  تكمل  أنها  إال  تشملها،  البعض،  التي 
األسس    فمنها  يوضح  ومنها ما  إدارة   والمتطلبات،  لنظام  المراجعة  أساليب  يوضح  ما 

الشاملة  ISO 9000الجودة   الجودة  تحقيق  هو  واحد  هدف  في  تصب  وكلها   ،
لتحقيق اإلشباع   بالمؤسسة؛ من الذي يطمح  النظام  تلبية متطلبات وأهداف هذا  أجل 

 للزبائن والمستهلكين.
النظام   تأسيس  أهم مراحل  الجودة من  إدارة  توثيق  تعتبر عملية  وتطبيقه  كما 

العمل  أداء  وطرق  إجراءات  توثيق  على  يرتكز  النظام  هذا  أن  كون  المؤسسة،  في 
اآليزو   مواصفة  عناصر  ووثائق 9001بالتوافق مع  وثائق    ،  إلى  تنقسم  الجودة  نظام 

 (146، ص1999داخلية وأخرى خارجية وهي كـــــــاآلتي: )السلطي والياس، 
 الوثائق الخارجية:  •

تتحصل عليها من   المؤسسة، وإنما هي عبارة عن وثائق ال يتم تطويرها داخل  
إدارة  نظام  وثائق  إليها ضمن  اإلشارة  ويتم  معتمدة،  لتشغيلها كمراجع  جهات خارجية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 
 : ISO 900إجراءات الحصول على المواصفة 

الجودة   الشهادة  على  المؤسسة  حصول  عملية  على    ISO9000يطلق 
بمصطلح اإلشهاد الذي يعرف بأنه اإلجراء الكتابي الذي يضمن بمقتضاه طرف ثالث  
أن منتًجا أو خدمة أو مؤسسة تتطابق مع المتطلبات، فلكي تتحصل المؤسسة على 

يلي: )جودة،  بها، وتتمثلمراحل أساسية تمر    الشهادة؛ فهناكهذه   ، ص  2009فيما 
315-317 ) 

 المرحلة التحضيرية للتسجيل: - 
ي المرحلة التي يتم فيها إعداد األوضاع لكي تتالءم مع متطلبات الشهادة  ه

بهدف  العاملين  ،وتحفيز  الشهادة  على  بالحصول  العليا  اإلدارة  كاهتمام  المطلوبة، 
تأهيل المؤسسة إزاء ذلك ،وتعيين مدير للجودة يكون مسئواًل عن كل األنشطة المتعلقة  

ف ،التنسيق ،اإلعداد، البدء بوضع خطة عمل بها مع تشكيل فريق عمل مهمته اإلشرا
المؤسسة،   في  وأهدافها  الجودة  سياسة  صياغة  به،  التقيد  يجب  للتنفيذ  زمني  وجدول 
كتابة وتوثيق إجراءات المؤسسة، كتابة تعليمات العمل، كتابة اإلجراءات التصحيحية  

 والوقائية، إعداد دليل الجودة الذي يعتبر مرجًعا رئيسًيا. 
 حصول على الشهادة: مرحلة ال-

إعطاء   لها  المرخص  )الشركة  المسجل  مع  التعاقد  يجب  المرحلة  هذه  في 
المسجل   مع  ،والتعاون  المؤسسة  تقدمها  التي  المستندات  ومراجعة  بدراسة   ) الشهادة 
تقييم  إجراء  ،أي  الثغرات  بتحليل  المسجل  قيام  يطلبها  التي  التعديالت  كافة  ،وإجراء 

وهذه الخطوة اختيارية، قيام فريق التدقيق التابع للمسجل بإجراء  تجريبي إلدارة الجودة ،
التقييم الرسمي إلدارة الجودة، الذي يتم فيه اكتشاف وجود أية مخالفات لمتطلبات إدارة 
المخالفات   ،أما في حالة  الشهادة  ؛فيؤجل منح  المخالفات جوهرية  الجودة، ففي حالة 

ة بناًء على توصيات الفريق التابع للمسجل  الصغيرة ؛فيتم تصحيحها ،يتم منح الشهاد
 الذي قام بإجراء التقييم الرسمي.  

276

  التطوعي   العمل  جودة________________________________________________________________________________
  

 
 

 
 مرحلة ما بعد الشهادة:  •

شهادة   على  المؤسسة  حصول  فعليها بعد  نفس    المطابقة؛  على  الحفاظ 
المستوى الذي حققته وأن تعمل جاهدة من أجل التحسين المستمر ألدائها تجاه إدارة 

يقوم   ذلك  أجل  من الجودة، من  الجودة  إدارة  نظام  بفحص  المانحة(  )الهيئة  المسجل 
تتم عادة كل ستة أشهر، أما    مجدولة، والتيخالل نوعين من الزيارات، األولى دورية  

الثانية تكون مفاجئة عادة عند استالم شكاوى عن عيوب في منتجات المؤسسة، وذلك  
ير نظام إدارة الجودة  للتحقق من أن نظام الجودة لدى المؤسسة يفي بمتطلبات ومعاي

 المطلوب وفق المواصفات. 
تختلف   9000من خالل ما سبق ذكره، نستنتج أن سلسلة مواصفات اآليزو  

محتواها،   حيث  والجوانبمن  بعضها    أهدافها،  تكمل  أنها  إال  تشملها،  البعض،  التي 
األسس    فمنها  يوضح  ومنها ما  إدارة   والمتطلبات،  لنظام  المراجعة  أساليب  يوضح  ما 

الشاملة  ISO 9000الجودة   الجودة  تحقيق  هو  واحد  هدف  في  تصب  وكلها   ،
لتحقيق اإلشباع   بالمؤسسة؛ من الذي يطمح  النظام  تلبية متطلبات وأهداف هذا  أجل 

 للزبائن والمستهلكين.
النظام   تأسيس  أهم مراحل  الجودة من  إدارة  توثيق  تعتبر عملية  وتطبيقه  كما 

العمل  أداء  وطرق  إجراءات  توثيق  على  يرتكز  النظام  هذا  أن  كون  المؤسسة،  في 
اآليزو   مواصفة  عناصر  ووثائق 9001بالتوافق مع  وثائق    ،  إلى  تنقسم  الجودة  نظام 

 (146، ص1999داخلية وأخرى خارجية وهي كـــــــاآلتي: )السلطي والياس، 
 الوثائق الخارجية:  •

تتحصل عليها من   المؤسسة، وإنما هي عبارة عن وثائق ال يتم تطويرها داخل  
إدارة  نظام  وثائق  إليها ضمن  اإلشارة  ويتم  معتمدة،  لتشغيلها كمراجع  جهات خارجية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 
 : ISO 900إجراءات الحصول على المواصفة 

الجودة   الشهادة  على  المؤسسة  حصول  عملية  على    ISO9000يطلق 
بمصطلح اإلشهاد الذي يعرف بأنه اإلجراء الكتابي الذي يضمن بمقتضاه طرف ثالث  
أن منتًجا أو خدمة أو مؤسسة تتطابق مع المتطلبات، فلكي تتحصل المؤسسة على 

يلي: )جودة،  بها، وتتمثلمراحل أساسية تمر    الشهادة؛ فهناكهذه   ، ص  2009فيما 
315-317 ) 

 المرحلة التحضيرية للتسجيل: - 
ي المرحلة التي يتم فيها إعداد األوضاع لكي تتالءم مع متطلبات الشهادة  ه

بهدف  العاملين  ،وتحفيز  الشهادة  على  بالحصول  العليا  اإلدارة  كاهتمام  المطلوبة، 
تأهيل المؤسسة إزاء ذلك ،وتعيين مدير للجودة يكون مسئواًل عن كل األنشطة المتعلقة  

ف ،التنسيق ،اإلعداد، البدء بوضع خطة عمل بها مع تشكيل فريق عمل مهمته اإلشرا
المؤسسة،   في  وأهدافها  الجودة  سياسة  صياغة  به،  التقيد  يجب  للتنفيذ  زمني  وجدول 
كتابة وتوثيق إجراءات المؤسسة، كتابة تعليمات العمل، كتابة اإلجراءات التصحيحية  

 والوقائية، إعداد دليل الجودة الذي يعتبر مرجًعا رئيسًيا. 
 حصول على الشهادة: مرحلة ال-

إعطاء   لها  المرخص  )الشركة  المسجل  مع  التعاقد  يجب  المرحلة  هذه  في 
المسجل   مع  ،والتعاون  المؤسسة  تقدمها  التي  المستندات  ومراجعة  بدراسة   ) الشهادة 
تقييم  إجراء  ،أي  الثغرات  بتحليل  المسجل  قيام  يطلبها  التي  التعديالت  كافة  ،وإجراء 

وهذه الخطوة اختيارية، قيام فريق التدقيق التابع للمسجل بإجراء  تجريبي إلدارة الجودة ،
التقييم الرسمي إلدارة الجودة، الذي يتم فيه اكتشاف وجود أية مخالفات لمتطلبات إدارة 
المخالفات   ،أما في حالة  الشهادة  ؛فيؤجل منح  المخالفات جوهرية  الجودة، ففي حالة 

ة بناًء على توصيات الفريق التابع للمسجل  الصغيرة ؛فيتم تصحيحها ،يتم منح الشهاد
 الذي قام بإجراء التقييم الرسمي.  
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المستوى الذي حققته وأن تعمل جاهدة من أجل التحسين المستمر ألدائها تجاه إدارة 

يقوم   ذلك  أجل  من الجودة، من  الجودة  إدارة  نظام  بفحص  المانحة(  )الهيئة  المسجل 
تتم عادة كل ستة أشهر، أما    مجدولة، والتيخالل نوعين من الزيارات، األولى دورية  

الثانية تكون مفاجئة عادة عند استالم شكاوى عن عيوب في منتجات المؤسسة، وذلك  
ير نظام إدارة الجودة  للتحقق من أن نظام الجودة لدى المؤسسة يفي بمتطلبات ومعاي

 المطلوب وفق المواصفات. 
تختلف   9000من خالل ما سبق ذكره، نستنتج أن سلسلة مواصفات اآليزو  

محتواها،   حيث  والجوانبمن  بعضها    أهدافها،  تكمل  أنها  إال  تشملها،  البعض،  التي 
األسس    فمنها  يوضح  ومنها ما  إدارة   والمتطلبات،  لنظام  المراجعة  أساليب  يوضح  ما 

الشاملة  ISO 9000الجودة   الجودة  تحقيق  هو  واحد  هدف  في  تصب  وكلها   ،
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 الوثائق الخارجية:  •

تتحصل عليها من   المؤسسة، وإنما هي عبارة عن وثائق ال يتم تطويرها داخل  
إدارة  نظام  وثائق  إليها ضمن  اإلشارة  ويتم  معتمدة،  لتشغيلها كمراجع  جهات خارجية 

  ____________________________________________________________________الخامسة  الوحدة

 
 

 
 : ISO 900إجراءات الحصول على المواصفة 

الجودة   الشهادة  على  المؤسسة  حصول  عملية  على    ISO9000يطلق 
بمصطلح اإلشهاد الذي يعرف بأنه اإلجراء الكتابي الذي يضمن بمقتضاه طرف ثالث  
أن منتًجا أو خدمة أو مؤسسة تتطابق مع المتطلبات، فلكي تتحصل المؤسسة على 

يلي: )جودة،  بها، وتتمثلمراحل أساسية تمر    الشهادة؛ فهناكهذه   ، ص  2009فيما 
315-317 ) 

 المرحلة التحضيرية للتسجيل: - 
ي المرحلة التي يتم فيها إعداد األوضاع لكي تتالءم مع متطلبات الشهادة  ه

بهدف  العاملين  ،وتحفيز  الشهادة  على  بالحصول  العليا  اإلدارة  كاهتمام  المطلوبة، 
تأهيل المؤسسة إزاء ذلك ،وتعيين مدير للجودة يكون مسئواًل عن كل األنشطة المتعلقة  

ف ،التنسيق ،اإلعداد، البدء بوضع خطة عمل بها مع تشكيل فريق عمل مهمته اإلشرا
المؤسسة،   في  وأهدافها  الجودة  سياسة  صياغة  به،  التقيد  يجب  للتنفيذ  زمني  وجدول 
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تقييم  إجراء  ،أي  الثغرات  بتحليل  المسجل  قيام  يطلبها  التي  التعديالت  كافة  ،وإجراء 
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