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 تقديم 

 

 هونطاق االبتكار المجتمعي

  خلال   من  المجتمعاات  الياه  تتعرض  مماا  كمساااااار  المجتمعي  االبتكاار  مفهوم  ينطلق   
 من الوقت  ذات في ينطلق كما ،األزمات من  رهاغيو  ،بيئي أو  اقتصااد   أو  اجتماعي
  نامتإغ عبر ،الحياة جودة  وتحساين  للمجتمعات العام  األداء  من التحساين فرص مساار
 من  الحاد  أو  ،الطااقاات  توجياه  أو  ،األوقاات  اختزال  أو  ،األداء  لتطوير  فرص  يعتبر  ماا
 من يتوفر  ماا عبر  والفرص االزماات مع يتعاامال  المجتمعي  فااالبتكاار اإلمكااناات، هادر

 المصااااطلحين البحث هذا في  ساااانعتمدو  ،تقليدية  وغير ابتكارية بأساااااليب إمكانات
 العام المعنى في  البعض لبعضااهما مكملين باعتبارهما معا، والمجتمعي( )االجتماعي

 .بالمجتمع االرتقاء في
  باالمفهوم   األزماة  فعر    من  البااحثين  بعض  فنجاد  صاااااورهاا  في  تتنوع  الزمااتوا

 حيث  االقتصاااد  بالمفهوم  عرفها  والبعض  ياساايالساا بالمفهوم وآخرون االجتماعي،
 أشاروا:

 والمتوقعاة  المنظماة  األحاداث  توقف  "  :(12)  االجتمااعياة  النااحياة  من  األزماةبا  قصااااادي  
 عادات  ولتكوين  التوازن،  إلعادة  الساااريع  التغيير  يساااتلزم مما العادات واضاااطراب

 مالئمة". أكثر جديدة
  الساااياساااي النظام  بأبعاد تأخذ مشاااكلة  أو  حالة "  :الساااياساااية ةالناحي من األزمة أما

 أو  ساياسايا ، أو إداريا ، كان  ساواء    تمثله  الذ  التحد  لمواجهة  قرار اتخاذ  وتساتدعي
 ثقافيا ". أو اقتصاديا، أو اجتماعيا ، أو نظاميا ،
 حتى  االقتصاااااد   النمو مسااااار في انقطاع  تعني:"  فهي  االقتصااااادية الناحية ومن
 االحتمالي". النمو من أقل الفعلي النمو يكون عندما أو اإلنتاج اضانخف
  بين طريق كل على  ويطلق ضايق،الم  هو األزمةو  والقحط،  الشادة  تعني لغة : األزمةو

  (.Crisis) وباإلنجليزية مأزم. جبلين
 

 االرتقاء  نسااااتهدف فلعلنا أزمة أمام  نكون  بالضاااارورة  ليس  المجتمعي  االبتكار وفي
  المعاشااااه،  الحياة  مجاالت لكافة فيه  الحياة  جودة من  ونحساااان للمجتمع لعاما  باألداء
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  التحساين أو الجبر  أو  ظاهرة تفاقم  من الحد أو  الصايانة من مساارات أمام  بذلك  لنكون
   والدولة. المجتمع على اإليجابية عوائده له يكون بما العام المجتمعي لألداء والتطوير

هذا المجال كنتيجة طبيعية عن إخفاقات الحضااارة أهمية ر وظهوتجدر اإلشااارة الى 

 فحضارتهم هي من تسببت في: ،الغربية في مسار ما يدعونه بالتقدم والتحضر

  .تلويث البيئات البحرية والجوية والبرية -1

 .الفقر وتجارة العبيدانتشار  -2

 .جبر البشر على نظام تعليمي موحد -3

  ، والقائمة ال حصر لها من اإلخفاقات.التشجيع على سكن المدن وترك القرى -4

جاءت االبتكارات المجتمعية لتحل تلك اإلشااكاالت، وتصااوب مسااارها الحضااار  ف

قواعاد ومنااه   أدركات بعاد حين، غير أناه كمجاال فقاد عززت لاه  فاأبادعات حين  

وحررت له شاااهادات جامعية على نطاق دولي، وهو ما جعله محضااانا تفر  عبره 

 ت من االرتقاء في األداء وتحد عبره أوال بأول من اآلفات.مشاريع تمكن المجتمعا

 

 مصطلحات في االبتكار االجتماعي

بدأت تنتشار على نطاق دولي حيال ما نحن بصادده من دراساة   (19)ثمة مصاطلحات  

 بتكارات المجتمعية، نستعرض بعض منها لإليضاح:لال

ده من اتخااذ هو عملياة تمكين المجتمع المحلي وأفرا  :التصاااااميم االجتمااعي -1

حلول للتحديات االقتصااااادية  لللتوصاااال   والعثور عليهاالمناساااابة  اإلجراءات 

 .واالجتماعية التي يواجهونها

لريااادة األعمااال ريااادة األعمااال االجتماااعيااة: هناااك العااديااد من التعريفااات   -2

التي شاركة ال أوالمؤساساة االجتماعية أنها تلك  لكن الخالصاة هي  االجتماعية،

على و  ، أ  توفير حال لمشاااااكلاة اجتمااعياةتاأثير اجتمااعي  تهادف إلى إحاداث

الرغم من أن التأثير االجتماعي هو الهدف، فإن هذا ال يعني اساتبعاد المكاساب 

 .أو المزايا المالية
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التاأثير االجتمااعي ا التاأثير الجمااعي: يشاااااير التاأثير االجتمااعي إلى تغيير   -3

فة تهدف إلى أو أنشاطة هاد نتيجة ألعمال  وه  والذ  الملح،التحد  االجتماعي 

يتم تنفياذ هاذا الجهاد من خالل التعااون حياث    د،توفير إجااباة لهاذا التحاد  المحاد

ا من أ األهاداف.  با  جال المشااااااركاةبين مختلف الجهاات الفااعلاة التي تعمال معا 

تتطلاب مباادرة التاأثير الجمااعي النااجحاة جادول أعماال مشاااااترك وأنشاااااطاة و

القياااسك  معززة، الميرتبط بكمااا    .نظم  تقييم األثر هااذه  صاااااطلحااات مفهوم 

وهو عملياة التحليال وتقييم األثر الحقيقي والفعلي لمباادرة االبتكاار   االجتمااعي،

 االجتماعي.

الساااااتثماار المساااااؤول اجتمااعيا ا ا العمال الخير  االساااااتثماار االجتمااعي ا ا -4

غير انها   قليال ،للمشااريع: على الرغم من أن هذه المصاطلحات الثالثة تختلف 

 .يتم معالجتها مع اتي لاالمشتركة البنية التحتية بشكل كاٍف في  تركتش

هو توفير التمويل ليس فقط للمؤساااساااات االجتماعية  :االساااتثمار االجتماعي -5

و ا أو منظماة المجتمع. يمكن أن تاأتي األموال من  ولكن أل  نوع من التطوع

التمويلية  ات منصاالعبر مشااركة الجمهور في التمويل عبر  العامة،المؤساساات 

فإنها تميل إلى أن   الخاصااة،إذا كانت األموال تأتي من المنظمات والرساامية، 

القروض أو حصااة في  المثال،على ساابيل    للسااداد،التمويل القابل  خذ شااكلتأ

ا   يتوقع المسااااتثمرون أنحيث  األرباح أو المكاسااااب.  تحقق عائد ا وخلق تأثير 

 .الماليالربح وزن ا أكبر من تأثير  على الرغم من أن األخير يحمل اجتماعي ا،

 

لتي ال يسااااعى فيها هي تلك ا :اسااااتراتيجية االسااااتثمار المسااااؤولة اجتماعي ا -6

ا فحساااب،المساااتثمرون لتحقيق مكاساااب مالية  بحث عن اجتماعية لا بل أيضااا 

 .ومستدامة

 

 رئيسية لالبتكار االجتماعي مفاهيم

  نستعرض منها:المحض ر االبتكا تميزه عن (19)يشمل االبتكار االجتماعي عدة أبعاد 

 .: اآلليات االجتماعية لالبتكارالبعد األول



 

  

 6 االبتكارات المجتمعية 

 

 مصطلح االبتكار االجتماعي إلى الثغرات الموجودة في االبتكار التقليد .يعود 

ال تؤخاذ في االعتباار التي  ينتقاد حقيقاة اآللياات االجتمااعياة المتعلقاة بااالبتكاار    فهو 

 .بشكل صحيح

 .تماعية لالبتكارلية االج : المسؤوالبعد الثاني

ينبغي أن تؤخذ   بينما ،فقطالربحية التي يولدها  اساااتدامة  يركز االبتكار التقليد  على 

 .في االعتبارللجانب االجتماعي مسؤولية هذا االبتكار 

 .: األهداف االجتماعية لالبتكارالبعد الثالث

ولكن   التجاارياة مثال  مااليحادث االبتكاار ليس فقط في البيئاات التقليادياة المتعلقاة بااألع

ا في البيئات االجتماعية والمجاالت العامةأي أو االستدامة    االندماج االجتماعي، في ض 

 البيئية على سبيل المثال. 

 

 االبتكار المجتمعي عناصر

 إن نجاح االبتكار المجتمعي ووقعه اإليجابي يعتمد على:

 والنتائ  االحصائية البيانات -1

 التشريعات -2

 تكرةالفكرة المب -3

 التمويل -4

 المؤسسات المحيطةبيئة  -5
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الطلب، ودراسة جدوى المشروع االبتكار  يبين حجم    وأفالبيانات تبين مدى الحاجة  

أو تحقيق الهدف المنشاااود، وهل   ،ساااواء في الحد من الخلل تحقيقهالنمو الذ  يمكن 

ه بني عليعبر ما على الحد من الخلل أو االرتقاء بجودة الحياة  اقادرا يقعاوساااايكون  

  ابتكار ؟  من مزي 

 

 موقع الفرصة في االبتكار المجتمعي 

• وزارات 

• قطاع خاص 
كالبنوك

• مبتكرة 

• جاذبة

• مؤشرات 
الفرصة\الخلل

• االحصائية

• رعايات 

• شراكات

• تكامل

التمويل البيانات

الفكرةالتشريعات
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عدة تبدأ من التعرف على مؤسسات فاالبتكار المجتمعي مزي  تتكامل فيه جهود 

الحاجات عبر البيانات التي تعزز مدى الحاجة، ثم عبر الفكرة اإلبداعية المبتكرة 

 . ابل للتنفيذقمزي  مبتكر واقعي ووعبر كمسار للحل، 

 

 

 

أصال  (التكامل)، و(المتاح من المعطيات)إنما هو بإعادة تشاكيل    واالبتكار أو االبداع

مع مؤساااساااات  (شااابكة عالقات)، كما عبر ما نتمتع به من في االنجاز  ال غنى عنه

 . ليصب ذلك كله في محضن االنجاز الخاص المجتمع سواء الحكومية منها أو

حياث يمكن إعاادة    ،معطياات بمكعباات "الليغو"ويمكن تمثيال عملياة إعاادة تشاااااكيال ال

طائرة، وكذلك االمر مع االبتكار لنحصاال على ساافينة أو منزل أو    مكعباتها  تشااكيل

مزيج

االبتكارات 
المجتمعية

حاجات 
ابتكارمجتمعية 

 للتوصل لحلول 
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أسااليب ب  عبرهاالمجتمعي، فالعناصار حتى لو كانت محددة، فانه من الممكن الخروج  

 من معوقات. جهانوما عمبتكرة لحلول ال نهائية 

 

 

مجااالتهاا تتلون    ،كماا مشااااااكال افراد المجتمع أو طموحااتهم  وقيم المجتمعاات تتنوع

 ونطاقها الجغرافي. بتلون الظروف المحيطة وأزمانها

 



 

  

 10 االبتكارات المجتمعية 

 

أو في مياه، الموارد كالشحة أو كوارث، أو الفقر، سواء عبر ظواهر التتلون فهي 

   .لحياة كريمة بأساليب غير تقليدية اإلنسان اإلمكانات، لتمكينالحد من هدر 

  ما يمكن أن نسميه مختبرات االبتكار غير تقليدية يتم عبر بأساليبر االبتكاو

 .المجتمعية

 

 

بدأ بالتعرف على نطاق الهموم فمرحلة المساااوح ت   مساااار مراحل ابتكار المشااااريع المجتمعيةف

 الميدانية فابتكار الفكرة القادرة على تجاوز الهموم بمشروع مجتمعي قابل للتنفيذ.
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 تمعي مجالمسار االبتكار 

 

 

 مسار مراحل ابتكار المشاريع المجتمعية 

 

االبتكار المجتمعي

التكامل

التعرف على المعطيات

عبر مسح ميداني( الخلل)
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على كوكب األرض، ومحيط الهموم يبدأ    اإلنساانودائرة الهموم هي كل ما يشاغل 

نمو نحو شااغف ي، ل"ماساالو"من تلبية الحاجات األساااسااية وفق ما جاء في هرم 

سااااارة للاذات، فقاد يعزز لألناانياة، وقاد يرتقي الهم نحو تنمياة قادرات اال اإلنساااااان

 فالمجتمع وهكذا لحين ان يصل لإلنسانية جمعاء.

 

 االرتقاء بالهموم من دائرة الحاجات الذاتية نحو المجتمعية
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  ، ذلك أنيكون ويتشكل االبتكار المجتمعي للمشاريع اإلدراكوبقدر اتساع نطاق 

 على درجات. اإلدراك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، وعليه  نطاق المعلومات لديهم تساع الوذلك  اإلدراكوفر حضا في العلماء هم األو

 وفر إدراكا. األوفر علما يكون يكون األ
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بالقيم   اإليمان، فبمجرد دافعا للساااالوكليكون    اإلنسااااانودائرة القيم هي ما يؤمن به  

سااتها رلها، فالقيم تحتاج الى تفعيل وتشااغيل عبر مماال يعني أنك ممارس  اإلنسااانية  

نه يسااارق هو غير لذ  يؤمن بأهمية قيمة األمانة ولككي تصااابح واقعا مرئيا، فهذا ا

 ممارس لها.
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ثم تأتي دائرة نوع المشااريع المجتمعية، وهي تتعدد إن كانت صاحية أو اقتصاادية أو 

 2020وائدها، وما فيروس كورونا عام ساياساية ..الخ، فاألزمات تتعدد مصاادرها وع

، والربيع  منهااالقتصاااد  ت الحياة ومن جميع مجاالاال جائحة صااحية وعوائدها نالت  

 العربي سياسية، وهكذا.

 
وعبر تقاطع الدوائر فيما بين أكثر من دائرة ينعكس ذلك على شاااكل ونطاق الشاااكر 
الذ  سااايأخذ شاااكل المنت  المبتكر أو المشاااروع المعبر عن شاااكر النعم وهذا من 

رص ف على الففي التعر وهو ما يمكن ايضااااحه عبر الرسااام التالي  ممارساااة القيم،
 المتاحة في ابتكار المنت .
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هذه التقاطعات طبقية، فمن الممكن أن تتقاطع في نفس الوقت ست طبقات مجتمعة، و

الشخص وتعدد أدواته  وقد تتقاطع فقط ثالث طبقات، وهو ما يعتمد على سعة إدراك 
 وعالقاته المجتمعية.
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 للعصر الذ  نحياهالمدى الزمني  مساراتها بتغيرجميع تلك التقاطعات تتغير 
 
 

فمع اللحظة التي تجتمع فيه تلك التقاطعات، يزيد معدل الوضاوح في مساار اإلنجاز، 
ليصاااب في منت  أو مشاااروع منجز، ويتساااع نطاق االساااتفادة من اللحظة التي فيها 

 اإلدراكلدائرة   نوبال شاك سايكو  ،تتقاطع باتسااع دائرة الهم الذ  تحمله ودائرة القيم
 ما يخفض من التكاليف المالية لإلنجاز.

فمماا يقلص تكااليف اإلنجااز اعتمااد قيم التكاامال مع الغير متخلقين ب )لتعاارفوا(،  
فتجتهد في التعرف على من يمكنك ان تتحالف معه، او تشاركه معك بما يتمتع به من 

 ل الزمن وتعظم الفائدة باحتراف،تخصاص، او ما يملكه من حرفة أو مؤساساة فتختز
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فتقليص نفقاات اإلنجااز سااااايعتماد على مسااااااحاة اطالعاك   اإلدراكوكاذلاك مع دائرة  
 وعلمك بمصادر المعلومات وجلب الخدمات ومراكز األبحاث.

وما يلي تمثيل عما يمكن ان تتمخض عنه الدوائر من تقاطعات لتصب في مصلحة 
 قصيتنا الصحية. 

 

 ااااااااااااااااااااا فيروس كوروناااااااااااااااااا أزمة المثال: الدوائر

 2020 األزمان

 وطني مجتمعي  أسرى فرد  الهموم

 كيان بحثي موسوعي متعلم جاهل اإلدراك

 دينية انسانية  مجتمعية ذاتية   القيم

 ذكية متطورة تقليدية  شحة األدوات 

 مجتمعية سياسية   اقتصادية صحية النوع 

 
 مسارات طبقات التقاطع  

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كورونافيروس  المثال: الدوائر

 2020 األزمان

 وطني مجتمعي  أسرى فرد  الهموم

 موسوعي باحث  متعلم جاهل اإلدراك

 دينية انسانية  مجتمعية ذاتية   القيم

 ذكية متطورة تقليدية  شحة األدوات 

 مجتمعية سياسية   اقتصادية صحية النوع 

 
للتوصل إلنجاز  ن ان تمضي فيه دوائر التقاطعنموذج الحد بدائل )أ( ما يمك

 مجتمعي 
 

 

 فيروس كورونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  المثال: الدوائر

 2020 األزمان

 وطني مجتمعي  أسرى فرد  الهموم
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 موسوعي باحث  متعلم جاهل اإلدراك

 دينية انسانية  مجتمعية ذاتية   القيم

 ذكية ةمتطور تقليدية  شحة األدوات 

 مجتمعية سياسية   اقتصادية صحية النوع 

 
نموذج الحد بدائل )ب( ما يمكن ان تمضي فيه دوائر التقاطع للتوصل إلنجاز 

 مجتمعي 
 

 
فالمتخصااااص مثال في مجال علمي أو مهني كالهندسااااة المعمارية، كيف يمكنه ان 

 ،احتياجاتهم في ظليصامم مبنا  قادرا على تأمين تواصاال  آمنا  فيما بين الساكان لتلبية  
 لجوائح صحية مستقبلية؟  ،لمنع تجو  

والمتخصاااص االلكتروني والميكانيكي مع الصاااناعي، سااايبحثون في كيف يمكن ان 
ساكان دون الحاجة في االساتعانة  اليعزز للتواصال في تأمين إيصاال ما يرغب به كل  

 بوسائل التوصيل التقليدية. 
فتلك مسااارات   ،ن منتجعات أو فنادقواالقتصاااد  ساايبحث بأساااليب بديله عن تدشااي

  البادائال التي يمكن ان تحقق عوائاد للترفياه غير تلاك التقليادياةتساااااتوجاب التجمع، فماا  
 ؟ تلك التي تستدعي التجمع

 
كانت الحاجات األولى  2020وثمة درجات مع كل أزمة، فمع أزمة كورونا عام 

 محورها:
 تعقيم األجواء.  -1
 فاء. تأمين مستشفيات ومستلزمات االستش -2
 

 يليها درجة تالية:

 حين توقفت حركة التجارة والمواصالت. تأمين الطعام والسلع في  -1
 حث البشر بالتزام بيوتهم وعدم االختالط. -2
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 يليها درجة تالية:

 أساليب مستحدثة لتأمين موارد جديدة للبالد.   -1
 الخروج من أزمة اقتصادية تجتاح البالد والعالم. -2

 
اإلنجاز ، فمع أزمة كورونا نجد أن فكرة األزمةوع تلون بن يإن فكرة أ  انجاز 

 ستتمحور كأولوية حول:

 ن يصله الفيروسأالتحصين: تحصين المجتمع من         -أ
 التمكين: تمكين المواد األساسية كي يزاول المجتمع حياته بشكل مقبول -ب
 .األزمةتقليص الزمن: تقليص زمن  -ت

 

التي أكادت من أن االزماة ( 27)كوروناا  وهو ماا أكادتاه المؤتمرات البحثياة أثنااء أزماة  

 .االبتكار مع والمشاركة المحادثات نض  على ساعدت

ا  المختلفاة  القطااعاات  ومشااااااركاة  األحاداث  في  الكبير  التنوع  فقاد كاان●   ا،  أمر   مثير 

 .األزمة أثناء االبتكار موضوع مع يتفاعلون الناس ورائع ا لرؤية

 النااس  من المزياد  إلى تصااااال أن يمكن  أنهاا تعني  لألحاداث االفتراضاااااياة الطبيعاة● 

 لوحظ فيالسااابقة، كما  الشااخصااية  باألحداث  مقارنة األشااخاص  من  مختلف  ومزي 

 الذاتية من قبل الجمهور. المبادرات من أكبر قدر نفسه ثمة الوقت

 وبالتالي ،واسااتخدامها الرقمية  األدوات  الختبار مساابوقة  غير فرصااة هناك كانت●  

 االبتكار.

 يجب ان تكون مسااؤوله عن كل ال  الحكومة  أن كيف إلى األحداث  من  دالعدي تطرقت

 دور تظافر  يمكنهم القيام به. لمجتمعل شيء، وأن

 انتشاار إلى  أدتفقد  ،مختلف بشاكل العمل فيها الضارور  من كان  بيئة األزمة  خلقت

 وعملية  ملموسااااة  خبرةو غامرة، تجربة وفر مما التكنولوجيا،  واسااااتخدام  التجارب

  (والتعليم عن بعد  االفتراضاية والمحادثات االجتماعات  تساهيل في المثال  سابيل على)

 .لوال كورونا وهو ما كان ليحدث
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  القطاع  داخل في  الحركة وخفة لالبتكار  مختلفة  مناه   تطبيق على األزمة شاجعت●  

 . الجديدة والتجارب والعمليات الجديدة السلوكيات مع الكثير تحدث ، كماالعام

 على تحصلس راهن وضع لتحد " الفرصة األشخاص منح متي عندما● 

 ".ذهبإنجازات كال

 بطرق  والعمال  جاديادة  أشااااايااء  تجرباة  طواعياة  كاانوا  النااس  أن  تعني  األزماة  كاانات●  

 .جديدة

ا األزمة أدت●    .للموافقة الهرمي التسلسل تقليص إلى أيض 

 

 في االحصاء 

رقاام، وماا قاد تنبئناا باه األرقاام يعماد للعملياات اإلحصاااااائياة للتعرف على ماا وراء األو

( نتبين عبر عملية إحصاااائية 1القات، فمع البيان العلمي التالي مثال )واالعداد من ع

نقصاااان على حجم الطلب على سااالعة دون سااالعة وما يمكن التنبؤ به من زيادة أو 

 الطلب مستقبال

 

 حجم الطلب على مشتقات النفط  (1)
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( ما ينبئنا عن مدى متانة االرتباطات فيما بين  2ومن البيانات اإلحصائية التالية )

، وهو ما يشكل مؤشرا لنا حيال فرص للتكامل مع الغير أو في  عناصر متعددة

 .  سمات ما نطلع اليه في صناعة المنت 

 

    

 ( مدى متانة االرتباطات فيما بين عناصر متعددة   2)

 

  ةالميدانيأنواع المسوح 

 ا منها نوعين إثنين همالميدانية، غير أن الذ  يعنينثمة أنواع عديدة من المسوح ا

، وهي تتم  عن أسااااابااب الظااهرة وعالقااتهااالعاام و  اإلطاارعلى للتعرف   النوعياة 

  بحث ما يتصوره من أسباب وميزات.عبر تشكيل أكثر من فريق ليجتمع في 
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 عملية البحث النوعي 

 

ة ومواقعها حة المساتهدفوصافة الشاري الظاهرة، انتشاارللكشاف عن نسابة   الكمية 

ومدى واقعية ما توصال اليه البحث النوعي من   الجغرافية وصافاتها الديموغرافية

  نتائ .

 

 

مرضاااية ومثال تبسااايطي يمكننا أن نبينه عبر ما يتعرض اليه االنساااان من ظاهرة 

ن" الدواء المناساب ساك   ، فما عساى أن يكون سابب الصاداع؟ وهل يكون "الم  الصاداعك

 ؟ امرة يعاودنا فيه له في كل
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 ظاهرة الصداع ما مسبباتها؟ 

 

 تتعدد مسببات الصداع بتعدد مسبباته 

 

المختبر  هو بمثابة المسااح الميداني لجسااد المريض للتعرف على الكشااف ذلك إن  

، مساااح يشااامل فحص لكريات الدم فلعل نقص الحديد يكون  الصاااداع  سااابب ظاهرة
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ضاعف عن  تساوس، أو اليه بتعرضات    السابب، ومساح يشامل ما قد تكون االسانان قد

لك تجميع  عن  موحدة ظاهرةيعتبر  ، فالصااداع المريضألمعاء قبض لفي النظر، أو  

، وكذلك مع ما نوع الدواء من الطبيعي أن يختلف  المسااااببات  ، ومع تعددالمسااااببات

فعالجها سايعتمد على نتائ    ،يصايب المجتمعات من أعراض لظواهر مجتمعية ساالبة

، كي ال نكتفي لمجرد الظااهرة من أجال ابتكاار الحال المجتمعي  يالمساااااح الميادان

 . االفضل والمناسب لها
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 الفصل الثاني 

اعالن الخدمة المجتمعية ودور  و  االبتكار المجتمعي الفرق فيما بين

 الشركات في المسؤولية المجتمعية  

 

 

 (  S.I)  جتمعياةمت الاالبتكاارا  نساااااتعرض عبرهاا الفوارق فيماا بينجولاة  ماا يلي  

حمالت التوعياة    وعن(    CSR  المساااااؤولياة المجتمعياة للشاااااركاات )  عن  واختالفهاا

ف كل منها مع نماذج ايضاااحية مصاااحبة وفق ي(، حيث نبدأ بتعر  PSC المجتمعية )

 ما يلي:

 التعريف النوع  تسلسل 

1 PSA  مجرد اعالن توعو  غير مصاحب بفعاليات
 لمطلوب تبنيهوانشطة معززة للسلوك القيمي ا

2 PSC  حملة إعالنية توعوية مصحوبة بمزي  تسويقي
وفعاليات وانشطة معززة للسلوك القيمي المطلوب 

 تبنيه

3 CSR   مؤسسة ترعى خدمة مجتمعية في مثل بناء
مستشفى أو صرح تعليمي أو حملة توعوية  

 للمحافظة على البيئة

4 S.I منت  أو مشروع يحد من هدر اإلمكانات ويعزز 
للرخاء المجتمعي عبر مجاالت ال حصر لها 

 فقر وغيرها. لالتعليم والصحة واك
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 اليه وفق التعاريف السابقة أشرناوما يلي نماذج عما 

 PSAمجتمعي التوعوي العالن الاأوال  

 

       

 اعالن عن خطر تعاطي المخدرات     وإعالن عن خطر عدم اعتماد حزام االمان 

 

ن إحتى و  ةو عبر وساائل التواصال االجتماعيواحد في الصاحف أ فبمجرد نشار اعالن

 عالن توعو  ال غير.إ سوىتكرر النشر، فهو ال يعدو ان يكون 

 

 PSCثانيا  حملة إعالنية توعوية تفاعلية 

تلفزيونية  حوارية  وذلك لمصااحبتها لبرام   (  PSCية مجتمعية )وتوعالتالية  تحمالال

 وأنشطة ميدانية.
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وذلاك بااعتمااد بطااقاات الكترونياة : التوعياة ضاااااد فيروس كوروناا،  ولالنموذج األ

وغسال    ،ولبس القفزاتإلزالة الفيروس، الكحول اعتماد  عوضاا عن النقود الورقية، و

 واعتماد أساليب التوصيل للمنازل عوضا عن الذهاب للمتاجر للتسوق. ،االيد 

 

 

 في أوروبا توعية ضد فيروس كوروناحملة 
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 منظمة اليونسف ألطفال  تهاورعاي: عالمة ليو  فيتون ثانيالنموذج ال

مرتفع مساااتهدفين    بساااعر  فيتون  عالمة ليو سااالة تحمل بيع كره   عبر  حيث تم ذلك

ريع بيع الكرة   بحياث يخصاااااصات العاالمياة،  المجتمعا فيباذلاك الشاااااريحاة المخملياة  

 عالميا.يوجه لمنظمة اليونسف المعنية بشؤون األطفال ف

المشااركة باساتعراض الكرة )دون ان يحصالوا بالمقابل   نجوم عالميينتم الطلب من و

 على مال( بحكم ان الحملة خيرية!

مقلصاة في ذلك النفقات  مبتكرعلى مرادها بأسالوب   ليو  فيتونتكون بذلك حصالت  

 .باسلوب مبتكر األطفالتمويل صندوق هدف  وتكون قد حققت

 

 

 يحمالن الكره اترا فولت  فورد وجون نالسينمائيين هاريسوالممثلين 
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 برانسون مالك شركة فيرجن البريطانية   دمقدم البرام  الر  كنغ، ورتشار

 

 ماستركارد: النموذج الثالث

 

نموذج إلعالن جمع مااا بين المساااااؤوليااة المجتمعيااة واالبتكااار في مااا يلي  

عالمي عبر قالب شااابيه باالبتكار اساااتهداف الشااارائح المساااتهدفة على نطاق  

نه ال يعتبر مشاااروعا ضااامن عي مساااتهدفا الحد من أزمة الفقر، غير أالمجتم

مسااار االبتكار المجتمعي بحكم أنه كان مرتبطا بمناساابة رياضااية وينتهي مع 

 انتهاء المناسبة الرياضية.
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لبرازيلي حيال اساااتهداف الساااوقين ا األنظارما يلفت   المبينن  العالنجد عبر احيث 

البلادين وإنماا عبر التواجاد في موقع جغرافي   الفي ك  ليس عبر التواجاد  واألرجنتيني

التساااويقية ، حين   االساااتراتيجية  حللحكم على نجا عناصااارآخر وهو روسااايا، فثمة  

الااذكاااء، حين  work smart don’t work hard تعتمااد على مقولااة فكااان من 

رد أن تعزز لوجودها في هذين السااوقين  اختارت الشااركة المالكة لبطاقة الماسااتركا

غير جميع جماهير البلدين  تفيه ابدا بطاقة ماسااااتركارد من أن    تتمكنبر توقيت لن ع

عبر مكاان جغرافي   كوذلا     2018    أحاداث مونادياال كاأس العاالم لعاام  عبر متاابعاة

، فمع كال هادف يحققاه هاذين النجمين البلادين، ليكون في روساااااياا  البعياد عن ك

 .لفقراء في هذين البلدين بالتحديدالرياضيين يتم احتساب عشرة آالف وجبة غذائية ل

 

 S.I مجتمعيالبتكار الحملة اثالثا  

 مجموعة من النماذج ونبدأهالنستعرض فيما يلي 

 أوال  نموذج دعم أبحاث مرض االيدز

عبر أسلوب التروي  وحث  يدزبحاث مرض األلتمويل أيمر المشروع المبتكر حيث 

يع الدولية لديهم، وتخصيص ريع بيع  العالمات التجارية بالمساهمة عبر نقاط التوز

 ن أحمر دعما للمشروع. أحد منتجات العالمات التجارية بلو

 :هيئة جمعت فيما بينحيث أخذ المشروع 

 ابتكار مجتمعي لتمويل أبحاث االيدز         -أ

 PSCحملة توعوية  -ب

 معية للشركات مسؤولية مجت -ت
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 القوسين تشجيع العالمات التجارية بالرعاية باعتماد أسلوب
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تشجيع العالمات التجارية بتخصيص اللون األحمر عن بعض منتجاتها لتحويل ريع البيع  

 لصالح المشروع  

 

 مشاركة عالمة تجارية في دعم مشروع الحد من مرض االيدز  اعالن جذمو ن 
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 استراتيجية المشروع االجتماعي المبتكر  

 

 

 اضةاالبتكار المجتمعي في الريثانيا  نموذج 

تم  الاذ   الوالياات المتحادة االمريكياة،  في  لورادو  امنتجع للتزل  وساااااط جباال كا  عبر

 عبرالتكاامال في عملياة تشاااااغيال منتجع جبلي،    معتمادا،  1972في نوفمبر    هافتتااحا

مزي  لمنتجع "كوبر ماونتن" عمد  ف  ،تقليد غير وفق أساالوب    مضااتتشااغيل   ةعملي

طرف ثالث و أساااااليب الرعايات   من األساااااليب التي اعتمدت شااااراء الخدمة من 

sponsorship وشاااراكة مع قناة تلفزيونية رياضاااية تلفازية، ورعاية مشاااروب ،

اصاابح محضاان جذب لتحسااين حياة من يعانون من مرض الشاالل الرعا ، فطاقة،  

اسااتضاااف جولة  حين، وهو ما جعل المنتجع قادرا  على اسااتضااافة مناساابات عالمية

 .أربعة سباقات للتزل  من جبال األلبمع  1976كأس العالم في عام 

 



 

  

 35 االبتكارات المجتمعية 

 

 

 ماونتن الرياضي منتجع كوبر

 

 البيئة وتطوير صناعة المركباتثالثا  

الساايارة تحت   الصااين،يوتا أم وأم ت  زموتورمن ساايصاانع ساايارة المسااتقبل، جنرال 

اإلنجاز عبر تشاكيل مصدر يساهم فيه الطلبة والمصانع والمهندسين والمتطوعين، تم 

 ( غالون.8ميل لكل ) 280كم، وتقطع 80ارة لتصل سرعتها تصميم السي
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 ن للماء كمنتج قابل للطي ئخزارابعا  

 

مليون من البشار يموتون لعدم توفر المياه الصاالحة للشارب،  2حول العالم ثمة نحو  

األطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم الخمس سااانوات، ولما من % ممن يموتون هم  90

لتلاك القرى ال تتوفر فيهاا مخاازن للميااه وال سااااادود لجمع ميااه كاانات البناا التحتياة  

ض الكلفاة يمكن الساااااكاان من شااااارب ميااه فكاان التحاد  باابتكاار حال منخفاالمطاار، 

جاءت فكرة جمع مياه االمطار عبر أكياس قابلة للطي ويسااااهل توزيعها صااااالحة، ف

ا حاجة لتدشاااين  على ساااكان المناطق النائية لجمع مياه االمطار بكميات وفيرة دونم

 ائن بكلف مرتفعة.خز

 

ن ترتقي لصااافة إلى أن حمالت التوعية المجتمعية من الممكن أهنا تجدر اإلشاااارة 

في مثل ما سااانساااتعرضاااه في المثال    حال اساااتوفت االساااتدامةاالبتكار المجتمعي  

 التالي 

لما كانت حمالت التوعية المجتمعية تساااتهدف الحد من اهدار الموارد ساااواء كانت 

ارد مالية او طاقات بشااارية، في مثل التوعية بأهمية الكشاااف المبكر عن مرض مو

ن حجم ما يتم شارائه من أدوية أو ما يخصاص من ومرض السارطان للحد مالساكر  

ة وخدمات اساااتشااافائية في المساااتشااافيات، ولعل ما يلي  نموذج حملة توعوية  لأسااار 

المنتجات المساااتوردة،  اساااتهدفت دعم االقتصااااد الوطني عبر المنت  الوطني مقابل 

اساتمرار هذه الحمالت الى أهمية  وعوائد ما حققته ماليا، غير أنه  ال بد أن نشاير هنا 

كي تسااتحق أن تساامى مشااروعا اجتماعيا مبتكرا، حيث بإيقافها يعني أن المجتمع قد 

 تراجع خطوة نحو الوراء والمعاناة ستستمر مجددا.
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 نموذج "دعم المنتج الوطني" 

أنه يقوم المستهلكون   2004التي أجريت في دولة الكويت  نيةسات الميدا تشير الدرا

)سواء وطني أو مستورد( حسب مستوى جودته ا او ألنهم    بشراء منت  معين

 يعتبرونه ذو جودة أعلى.

 كافيا وأقل المنتجات الوطنية التي يتم شراؤها هي:  استهالكاوثمة سلع كثيره ال تلقى 

 %( 43دجاج )لحوم ال -أ

 %(25أثاث )ات ا مفروش -ب

 %(27سيارات )الزيت  -ت

ل حملة إعالنية توعوية بضرورة  " من خال للصناعة"الهيئة العامة  انبرتوبعد إن 

  الكويتي:الشارع  في التاليالحظنا التحول   الكويتي،دعم المنت  

حملة عن " المنت  الوطني   بإطالق –عفويا  –%( من المشاركين 74يدرك ) -أ

  " في وسائل االعالم 

 ان الفكرة الرئيسية للحملة هي المساعدة االستبانة في%( 96ذكر ) -ب

 والتشجيع على شراء المنت  ا تسويق المنت  الوطني        

 عن شراء منتجات للواليات المتحدة  المستفتيين توقفوا%( من 20) -ث

 %(74بنسبة )االمريكية        

 هم ة( بأن الحملة اثرت بسمعواا شاهدوا الحمل  )الذين%( من 45يعتقد )          -د

 تأثير ايجابي ودفعتهم لشراء المنت  الوطني.             

 % خالل ثالثة أشهر. 24زادت مبيعات المنتجات الوطنية بنسبة        -ها
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ولعال النموذج "ررا"" للحملة الوطنية للحد من تعاطي المخدرات تمنحنا درساااااا 

  في االبتكار المجتمعي

 نموذجااتعتبر    2005-  2000ويات عاام  تم تادشاااااينهاا في الكحملاة "غراس" التي  ف

يحتاذى باه في حال الظواهر االجتمااعياة الساااااالباة، فباالرغم مماا حققتاه في تقليص  

في الكويات، اال ان وقف تمويال  تقريباا  التعااطي وجعال تجاارة المخادرات معادوماة  

تاالياة،  ض هاذا اإلنجااز المجتمعي إلخفااق في السااااانوات الالحملاة من قبال الادولاة عر  

 .ركن رئيس في االبتكار المجتمعي ةاألثر في الحد من االزمة المجتمعياستدامة ف
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 االبتكارات المجتمعية  تطور منظومة القيم نحو

 

 

 الشركات التجارية ربمسا  اإلنسانيةو مسار يبين عالقة المشاريع المجتمعية  
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 الفصل الثالث 

 يع المبتكرةتفريخ المشارل  أدوات معينة

 

 االبتكار،مراحل عملية   عامة مفصالة على مختلفيعطي مخطط تدفق االبتكار نظرة 

 مع سرد األنشطة والمتطلبات وأهداف كل مرحلة. 

 وتشمل:

 األشخاص  -1 

 المهارات واألنشطة  -2

 الموارد المالية التي قد يحتاجها مشروع أو منظمة -3

 ونبدأها بأداة تحديد التحد 
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ذه األداة على اكتشااف فرص النمو من خالل مسااعدتك على فهم الموارد دك هتسااع

 التي يجب التركيز عليها. 
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 نموذج المزيج التسويقي -12

زي  التساويقي على دك المسايسااع ،بيعهالتساويق" ما تفعله ال يعني بالضارورة "في 

ا في تحديد الطرق المختلفة التي   بذلك،القيام  إذا كان هذا هو هدفك، ولكنه مفيد أيضااا 

باإلضاافة إلى تساليط الضاوء  -يمكن لألشاخاص من خاللها تكوين آراء حول عملك  

 على الفرص للتأثير في هذه العملية. هذه أداة رئيسااية لمساااعدتك في الحصااول على

لمشاااروعك. تم تصاااميم ورقة العمل الخاصاااة بمزي  اب المصااالحة  دعم من أصاااح 

التساويق لمسااعدتك على فحص عملك من منظور المساتفيدين. تؤثر جميع العناصار 

مماا   تفعلاه،المعنياة بطريقاة ماا على األحكاام التي قاد يتخاذهاا األشاااااخااص بشاااااأن ماا  



 

  

 56 االبتكارات المجتمعية 

 

ند محاولة االهتمام ع يساااااعدك على فهم أفضاااال لتلك المجاالت التي قد تحتاج إلى

حقيق تاأثير حقيقي. يمكن أن يكون المزي  التساااااويقي مفياد ا في تحادياد كيفياة تحفيز ت

 األشخاص الذين تعمل معهم للتفاعل مع ما تحاول القيام به.
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 Business planeنموذج خطة العمل  -14

تحتاج الخطة إلى توضيح    ، حيثخطة العمل هي وصف منظم لكيفية قيامك بما تفعله

ورؤية لكيفية تحقيق ذلك، وما الذ  يؤهلك بشااكل   حلها،ل المشااكلة التي يقترح العم

ا ضاااااروريا ا عناد محااولاة إقنااع  فرياد للقياام باذلاك. غاالبا ا ماا تكون كتااباة خطاة عمال أمر 

الممولين المحتملين الاذين يرغبون في معرفاة إلى أين ساااااتاذهاب أموالهم. يجاب أن 

ا مقدمة لفريق اإلتتضاامن الخ  وخطة    ،وخطة عمليات  ،وخطة تسااويق ،دارةطة أيضاا 

وأ  متطلباات أخرى. هاذا يعني تغطياة جميع الجواناب المختلفاة التي قاد يهتم    ،ماالياة

بينما   ،التي ساايبحثون عنهاومصااطلحاتها اللغة   باسااتخدام نوع  التمويل،بها شااريك  

لى ماا ترياد القياام باه نظرة عااماة ع   Business Model Canvasتوفر أداة مثال  

فإن خطة العمل هي وسايلة لتوفير مزيد من   (،القيام بذلكاإلضاافة إلى سابب وكيفية )ب
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حقيقة. تسااعدك  ذلكيجعل ما التفاصايل حول األسااس التشاغيلي واالقتصااد  لكيفية  

لخطاة العمال على وصاااااف ماا يجعال فكرتاك عن التاأثير   هاذه  المنظماة  ورقاة العمال

 .بال  للتطبيقاالجتماعي مسعى  قا

هذه إلى الجوانب الرئيساااية التي يجب أن تضاااعها في اعتبارك ة العمل تشاااير ورقو

من األسهل أوال  كتابة مسودة سريعة لخطة عملك ثم إعادة فأثناء تطوير خطة عملك.  

 لهاكتابتها. ال تقض  وقت ا طويال  في الحصاول على المساودة وحتى اإلصادارات التالية 

أثناء العملية سااااتخرج وخطة عدة مرات.  جد ا أنك سااااتعيد كتابة الألنه من المحتمل 

الذ   لصاااالح االجتماعي  معززة للشااارح ما يجعل فكرتك من ابطرق أفضااال بكثير  

ممكنة. تعد كتابة نظرة عامة على األعمال مكان ا جيد ا للبدء. يتضااامن  تنشاااده لتكون  

ها. سااتتبع ذلك خطة هذا بضااع فقرات حول الفكرة الرئيسااية والحاجة إليها وتسااويق

ا لهاذه المهماة. أثنااء االقتراب من الخااصاااااة باك وماا الاذ  يجعا  العمال ل فريقاك قويا 

يتمثل المكون الرئيساااي لخطة العمل في الحصاااول على بيان  المانحين،الممولين أو 

وكيف سايتم إنفاق األموال وكيف يمكن اساتردادها.   للمال،واضاح عن سابب احتياجك 

.  المستند   يوجد هذا عادة  في بدايةمل هو الملخص التنفيذ .  عنصر مهم في خطة العو

 أن تحصااالمن المفيد  فاطلب من شاااخص ما قراءتها لك.  عملك،بمجرد كتابة خطة 

 .على منظور جديد لتحديد أ  مشكالت قد تكون فاتتك

 



 

  

 59 االبتكارات المجتمعية 

 

 

 

 قائمة قيم مشروع االبتكار المجتمعي -15

مشااروعك    من قائمة القيم ضاامن خارطة القيم، ما تعتبره قيم حاساامة في تنفيذ إختر

 مشروعك نحو شريحتك المجتمعية المستهدفة.وفق مسار القيم الذاتية للعاملين، وقم 
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 قائمة قيم مشروعك المجتمعي المبتكر

 

 خارطة القيم الذاتية والمجتمعية والتجار  
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  يلي يمكن إنجازه عبر ور  وعمليات عصااف ذهني إلغناء المسااار االبتكار ما و

 للقضية المجتمعية محل البحث.

 أضاحى من المهملما كان االبتكار عنصارا أسااسايا فيما نقصاده من مشااريع،  ذلك أنه  

 ونبدأها االبتكار مسار لمجموعة من األساليب المعينة في  نستعرضأن 

 إعادة تشكيل المعطيات  أوال 

 

 فاذا مثلنا للمعطيات على تنوعها بتنوع مكعبات العاب الليغو

 بالمكعبات بتدشين منزل نبدأ لعلنا      -أ

 نبدأ بالمثلثات في تشين المنزلأو  -ب

 نبدأ بكل ما هو مستدير بتشكيل المنزلأو  -ت
 كيف سيبدو الشكل عبر كل حالة؟ 

 

 معاينة الخلل عبر مؤسسات الدولة ثانيا  

 المهمة: ابتكار يقلل من دور الدولة في الصرف على نزالء السجون 

 الجهة  الدور
 

 1 مؤسسة مجتمع مدني   ب، تأهيلري تد

 2 بلدية   تطوير، صيانة مرافق عامة 
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 3 مصنع أو مؤسسة تجارية   عمالة بمقابل أقل 

 

 تطبيقات عبر محور واحدثالثا  

 المحور: تحويل القيم لمنتجات

 االبتكار المجتمعي  البياااااااااااااااااااان
 

 1 سمر سوق منتجات القرآن

 2 سما اكز ربحيةمراكز االيتام مر

 3 تأهيل نفسي المسنين، المعاقين، المدمنين

 3 4(H) المهجرين في اوروبا

 

 المجتمعيإقحام مؤسسات ال عالقة لها بالخلل  رابعا 

 المحور: دوائر التقاطع

 القضية: الحد من الفقر

 دائرة تقاطع مسار االبتكار
 

 1 شركة طيران )مغلف لجمع بواقي النقود المعدنية(

اعتماد تشاااريع يلزم بصااارف عبوة لبن يومية  

 لكل فرد؟ 
 2 شركة منتجات البان

تطبيق يستعرض مجاالت العوز مرتبط بالبنوك  

 الماليةللتحويالت  
تتبنااه    CSRمشاااااروع  

 تجاريةمؤسسة  

3 
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ث الجمهور باسااااتبدال اثاثه )ح   اسااااتبدل وجدد

% من 35القاديم بجادياد بتخفيض يصااااال الى  

تاأهيال األثااث المساااااتعمال  القيماة المعلناة، ويعااد  

 (لصالح الفقراء مجانا

 4 شركة أثاث 

 

 

 الساللمنموذج خامسا  

 المحور: العصف الذهني

 ؟ لألرامل تستفيد من هذه الجهات لصالح مشروع مبتكركيف يمكنك ان 

 

 

  CSRأسلوب   سادسا 

 المحور: التقارير السنوية للشركات
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 الجانب الماليحيال 

 ارمسأكثر من ثمة  مشروع  لمالي ألتأمين الجانب افي 

 التقليص: عبر عمليات التكامل مع الغير -1

 CSRالتأمين: بالرعايات، التبرع،  -2

منصاات قائمة: بالتعرف على المشااريع القائمة التي تمول بصافة سانوية بشاكل   -3

ساااااتادخاال مشاااااروعناا المبتكر )العادياد من جهاات الادولاة مثاال بيوت  لقاائي إلت

مراكز ابتكاار مثال مركز صااااابااح للموهباة، جمعياات    بحثياة،الزكااة، مراكز  

 تعاونية، اوقاف(
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اعادة لالبتكاار بمشااااااريع مجتمعياة، وماا يلي بياان  إذا نحن أماام التحادياات نكون أماام فرص و 

 .البتكارات مجتمعية عن مجموعة من التحديات

 

 

 بما يلي: مراحل تفريخ المشاريع المجتمعية المبتكرةتبدأ 

 المبتكر: فع بالمقترح الحث والد -1

في هاذه المرحلاة نتعرف على كال ماا يؤكاد حااجتناا لهاذا "التغيير" الاذ  نحن بصااااادده  

 مثال:

 ازمة تحاصرنا -أ

 الحد من االنفاق "االسراف" -ب

 أداء تشغيلي فقير "لمؤسسات الدولة" -ج

 مقترحات وأفكار للحد من المشكلة وتتم عبر أساليب -2

 رير +العصف الذهني المسوح الميدانية والتقا
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 الزيارات الميدانية للكشف 

 األفكار اإلبداعية  التصميم،

 يبطرح النموذج بروتوتا -3

 اختبار النموذج  -أ

 منح النموذج لمحترفين لالستخدام -ب

 انتقاده عبر جلسات مع مختصين  -ج

 االستدامة للمبتكر -4

 التأكد من مصادر التمويل المستمرة  -أ

 استيفاءه عناصر التشغيل سيدير المشروع والكيان الذ   -ب

 التشريعات الخاصة بما سيقدمه من منتجات او خدمات  -ج

 

البعض ان االبتكااار المجتمعي يجااب يكون عبر اختراع غير موجود في قااد ي ظن 

األصاااال وهذا غير صااااحيح، ذلك ان االبتكار المجتمعي يعتمد في األساااااس على 

ج بمنظوماة ابتكاارياة خاادماة للمجتمع، وليس عنااصااااار موجودة ليتم مزاوجتهاا للخرو

، تجاات التجاارياةباالضااااارورة تكون ذات عاائاد ربحي وهو ماا يجعلهاا مختلفاة عن المن

 . وإن كان لها مردودا ربحيا فهو ما يجعلها أكثر تميزا
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 المراقبة والتحقق من النظام التشغيلي للمبتكر المجتمعي )ايزو( -ها 

 ظفين، العمالء، المنتجات، مراقبة أداء العمل: المو -و

( ومساااااح مياداني لألداء والتعرف على نوع الحااجاات R&Dاعتمااد نواة )  -ز

 المستجدة 

 اعتماد المعنيين المتلقين للخدمة كموجهين عبر رجع الصدى الدور  معهم  -ح

 اعتماد لجان وفرق من خارج الكيان بمقابل لتطوير األداء  -ط

 

 

ار لحمايتهم من السقوط على صغر الفكرة وهو ما  تمعي للصغنموذج مج   صورة عالليق الباص

 تم اعتماده في كوريا
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التواجد الميداني: فالمشاي عبر الحقول للتعرف على ما يعانيه الفالح او غيره   - 

 من ميادين 

 

 المعاينة الميدانية للتعرف على تفاصيل القضية البيئية محل البحث

 

زة للكشاااف عن فرص لمشااااريع  اليب ممتاتعتبر أسااا  المساااابقات والتحديات -ك

ومشاااروب عصاااير   ،مبتكره )مثال تمويل المشاااروعات الصاااغيرة في اساااتراليا

واكيااس المعااقين بتساااااويقهاا لادى مرضاااااى المعااقين في   ،الزنجبيال الصاااااحي

 المستشفيات( 

بنوك االفكاار: حياث تطرح عبر مواقعهاا االلكترونياة مافت األفكاار التي يتم    -ل

الف زائر  250يزورها  فكرة، 4000د األفكار ل قد يصاال عدت عليها والتصااوي

الف صاااوت يتم طرحها ضااامن   160للتصاااويت، وتلك الفكرة التي تحوز على 

 ( في مجاالت شتى من الحياة Big idea bookكتاب )

 

ما يلي مجموعة من المشاريع المجتمعية المبتكرة كنماذج تم إنجازها على 

 نطاق دولي 

 

 :ستيكيةس من القناني البالكوريا وبناء المدار -1

لم يكن من الساااهل تدشاااين المدارس ذات الكلف العالية في القرى الكورية، ما جعل مجتمعاتهم  

 الفقيرة تعمد لعملية تدوير نفايات قناني البالستيك لتدشين أبنية لمرافقهم التعليمية.  
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 :وبنغالدي المدارس العائمة في كشمير  -2

أجواء ماطرة طوال العام، ما يجعل مرافقهم    بسااااة في بانغالد ، ومعمع ندرة األراضااااي اليا

العااماة مهاددة من االمطاار، يعمادون لتادشاااااين مادارساااااهم على المااء في قوارب تتنقال فيماا بين  

 القرى متجاوزين بذلك أزمتهم ومبهجين بذلك أطفالهم.
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 والبيوت العائمةالمدارس 
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 ر المسنين في كندادم  مراكز االيتام بدو  -2

 

الحد من الشحنات السالبة لدى شريحتين مجتمعيتين عبر مزاوجة مبتكرة فيما بين االيتام ودار  

 عجزة للمسنين 

 

 الى أساورتحويل مخلفات األسلحة  -3

حيث كان الحد من العنف المساالح، وإزالة البنادق من الشااوارع سااببا في تدشااين   في افريقيا

هي شااااركة جديدة لها هوية عالمتها التجارية  و   Liberty United شااااركة ليبرتي يوناتيد

أثناء زياراته ألفريقيا رأى أطفاال  يحملون بنادق هجومية،    ،بيتر ثوم، أسسها السيد  المركزية

فقرر ان يجمع تلك البنادق بشاكل سالمي لصاالح الحد من العنف المسالح وبيعها في هيئة فن 

مجوهرات األسااااور والقالئد والخواتم القوية   ةرفيع بعد إعادة صاااهرها وتشاااكيلها في هيئ 

الرقم التسلسلي  ها يتم ختم  من  قطعهكل  عبر  ، حيثاألنيقة المصنوعة من البنادق والرصاص

من  هو وزوجتاه  بنادقياة هجومياة    30000زالاة  ، وقاد تمكن من إللبنادقياة التي صااااانعات منهاا

معالجة عنف السااالح  اط في ، كما امتد هذا النشاا 2012عام  المناطق التي مزقتها النزاعات

 جماعات العنف ضد السالح. يتم التبرع بجزء من كل قطعة يتم بيعها لل في الواليات المتحدة
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ولعل ظواهر سلبية أخرى يمكن حلها بأساليب وقضايا المجتمعات ال حصر لها، 

 مماثلة في مثل:
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 ألف يتيم 450اليمن:  -5

صاانع ومشااغل تاجية وتأهيلية، بما تمتلكه من مالمشاروع: مؤساساة اليتيم، مؤساساة إن

مليون يتيم لتصابح مؤساساة منتجة تصانيعية  في ظل فقر مدقع وتطلع لخدمة نصاف  

وقيمة مضاااافة للدولة، لتنشاااع مصاااانع للمالبس تزود عبرها الطلبة والمدرساااين،  

 وسخانات تعمل على الطاقة الشمسية والمنجور في اثاث المطابخ والمنازل وغيرها.

 

 

 اليمن -مؤسسة اليتيم - سخان ماء على الطاقة الشمسية

 

فات الياه كفرصاااااة في لياا بماا جعال الشاااااركاات الكبرى تويتطور مفهوم االزماات دول

حين دشانت برام  العالمية ساعر أساهمها في البورصاات بما يعزز لتعظيم مواردها و

  CSRالمسؤولية المجتمعية 

لعالم، وهي مساااتمرة لتي تعصاااف بهذا امن أن األزمات ا  تؤكد النتائ  البحثيةحيث 

يعزز ألفكار ومنتجات ومشاااااريع إيجابية، ولن تنتهي، على الدوام يتمخض عنها ما 

 يكون لها عوائدها االقتصادية وعلى التنمية أيضا.
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نسااتعرض لمجموعة من تلك المنتجات، ونبين االلتفات الذ  أصاابحت تتجه  يليفيما 

الكبرى بغية االساتفادة من العائد على االساتثمار   اليه االساتثمارات من قبل الشاركات

بلجيكاا وفرنساااااا وألماانياا   فيهاا في مثال منتجاات القرى اليادوياة حين تمول جاامعاات

االفريقياة لبيع منتجااتهاا اليادوياة في   دكااترة جاامعااتهاا عبر ارساااااالياات للقرى الفقيرة

جنرال موتورز   متاجرها في مواسام الساياحة بأثمان تفوق في أرباحها أرباح مصاانع

 االمريكية!

 

 مخيمات الالجئين االنارة-6

مصاانوع من العديد من المكعبات  The Eco-lightالمصااباح المتوائم مع الطبيعة  

مسااااتخدمة في الشاااارب والمشااااروبات ، تلك الPETالبالسااااتيكية المعاد تدويرها،  

 الغازية.

 

 ستيكية قابلة للنفخ الب   وحقيبةيدم  الخاليا الشمسية مع بطارية   LuminAidالمصباح 
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يتم تثبيتها بسقف   الكلورينمصباح التر، عباره عن قنينه بالستيكية مزودة بالماء مع مادة 

 المبنى.تعكس أشعة الشمس في   الحديد،مموج من 

 

 يستخدمه الالجئون السوريون ،  مصباح من إنتاج شركة إيكيا
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 المأوى: الالجئين-7

يتم طيه بشااكل    ، 2قدم 88صااممت مأوا بمساااحة  شااركة إكيا السااويدية لألثاث،

مساطح ، ويصالح إليواء خمساة أفراد ، مزود بمصادر لطاقة الشامس ، ومصادر 

USB   لشاحن أجهزة الهواتف والحواسايب، وساطح قادر لتخزين الطاقة المجمعة

 $ 10,000من أشعة الشمس الستغاللها وقت الليل، تقدر تكلفة المأوى الواحد ب  

 

 

  5تكلفة الوحدة الواحدة  نسمة،ر من مليون  أكث  إليواء قادرة Exo styrofoamمأوى من 

 ف $ الاآل

 

 بيوت قابلة للتعليب 
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 Aakashحاسوب لكل فرد في القرية -8

 

 

$ للطاالاب  35تبلغ تكلفتاه    عاالمياا،االرخص  و  يتمتع باذات ميزات الحواساااااياب الاذكياة

 حكومي.دعم  الواحد مع
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  $ 15 قيمة زهيدة بمبلغخلو  بهاتف  -9

 

 الخلوية ومزود بشاشه. باألجهزةيتمتع بأهم العناصر الخاصة و

 

 

 البديلةالطاقة  - 10

طالب من جامعة برنتساااتون، طور قضااابان لخاليا شااامساااية قادرة على تجميع   

$ ويساتخدم النظام  10بشاكل يومي، تبلغ كلفة المنت     واساتغاللهاالطاقة الشامساية  

 ظمة المماثلة لتأمين الطاقة.% أقل من االن40

 

 تحلية الماء -11

تتعرض العادياد من الادول االفريقياة والعادياد من القرى الفقيرة حول العاالم الزماات 

 الناجمة عن عدم صاالحية مياه الشارب، فتنشاط مؤساساات االبتكارات  األوبئةانتشاار  

ياة البتكاار مصااااااص ماائي بتقنياة كهروكيمياائ  Social innovationالمجتمعياة  

ئنان، وبكلف ال تذكر مقارنة باألسااااليب  ليتمكن ساااكان القرى بشااارب الماء باطم

 التقليدية في تنقية المياه.
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 العناصر ابتكار أنبوب تحلية الماء 
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 نه  ثنائي في التشجيع العتماد االبتكارات المجتمعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيئة االبتكارات المجتمعية
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 الرابع الفصل 

 أمثلة البتكارات اجتماعية قمنا بها 

 

 كي يستوفي المشروع صفة المشروع المبتكر كان ال بد أن يستوفي العناصر التالي:

 مبتكر -1

 استفادة مجتمعية ال فردية  -2

 تحسين لجودة الحياة  -3

 المجتمع المدني مساهمة  -4

ها من  فيما يلي نستعرض تجاربنا المبتكرة مجتمعيا في العالم اإلسالمي، ونبدأ

  مرورا بالمملكة العربية السعودية ثم الكويتالجمهورية التركية فالجمهورية اليمنية 

التي  الدولية شبكة ال محضن  وننهيها فيالهاشمية فبيت المقدس،   األردنيةالمملكة و

 . أعضاء من خمس عشر دولة تضم

 قائمة االبتكارات المجتمعية 

 م القرآن(سمر )سوق منتجات قي .1

 بوابة اليتيم الرقمية(\جات االيتام سما )سوق منت .2

 \مسابقة تحويل القيم لمنتجات قمم ) .3

 لدعم مسار اليد المنتجة عوضا عن المستهلكة(     

 .تحويل المشاعر لمنتجات )دور المسنين واالستشفاء النفسي(4

 .الجامعات المفتوحة5
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 مشروع )سمر( اسم الأوال  

 : الجمهورية اليمنية مكانال

 الكريم منتجات قيم القرآنلسوق االبتكار: 

الفكرة: تحويل القيم القرآنياة المادركة نظريا لتطبيقاات عملياة عبر منتجاات يمكن بيعها 

 تحفيظ القرآن في اليمن زلتحقق ريعا لمراك األسواقفي 
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 بعض المنتجات المروجة لمشروع سوق "سمر" 

 

 ( سمامشروع )اسم ال  ثانيا

 التركية: الجمهورية  مكانال

 االيتاممنتجات سوق االبتكار: 

مراكز االيتاام لمراكز ريعياة ربحياة لتعزيز مواردهاا حاال نضااااابات  الفكرة: تحويال  

 .الرقمية، وذلك عبر استحداث بوابة اليتيم مصادر التبرعات لكفالة االيتام
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 النفسية قسم االستشارات 

 كيفية التعامل مع اليتيم  .1

 كيف يتم تحفيز اليتيم  .2

 تنمية قدرات اليتيم المعرفية والمهاراتية واالحترافية  .3

 قضية بنائية موجبه.ى كيف يتم تحويل اليتم من قضية قد تكون سالبة هادمة إل .4

 اليتيم فاب الب 

حيااث يتم تعريض اليتيم لمجموعااة من البرام  بمااا يعزز المهااارات وروح  .1

 مثل:االبتكار والمواهب عبر مجموعة من الدورات التدريبية في 

 ويتم تدشين معرض بالمنتجات مع نهاية كل موسم. منتجات،تحويل القيم إلى  .2

 الروبوت )المسؤول( .3

البواية الرقمية 
لاليتام

تمكين تأهيل  «سما»

مكتب التنسيق 
للتشبيك
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شاحذ مهارات   –أنشاطة ميدانية   –)برام  تدريبية    (:ل )سان البلو قبااليتام ما  .4

 دولية(مشاركتهم في مسابقات  –

علوم محاساابية   -العلوم اإلداريةبمبادئ    )تمكين  (:االيتام ما قبل )ساان الرشااد .5

 الصغيرة(سبل تدشين المشروعات  -سبل االعتماد على النفس –وتجارية 

 (:سوق منتجات االيتام )سما

 م  تدريبي وتأهيلي وتمكيني ناوهو بر

حيااث يتاادرب عبر هااذا البرنااام  االيتااام على أساااااس من المهااارات   تاادريبي:

 .الخفيفةوالصناعات االحترافية في مجال الصناعات اليدوية 

حياث يتاأهال اليتيم في مزج ماا تلقااه من علوم معرفياة كي يعياد تشاااااكيلهاا    تاأهيلي:

 وصياغتها عبر منتجات ومشاريع.

االنتااج    ومراحال عمليااتيتيم عبر هاذا البرناام  على أساااااس  يتعرف التمكيني:  

 والتصميم والتجارة بما يكون له مردود على اليتيم.

 المتطلبات: .1

 متجر الكتروني .2

 طابعة ثالثية ابعاد  .3

 ور  تدشن في كل مركز  .4

 برام  تدريبية  .5
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 الكويت -ة للقيم المجتمعي نماذج من ور  تصنيع الصابون لدى المؤسسة العربية 

 

 

 نماذج لقوالب استهدف شرائح عمرية متنوعة 

 

 



 

  

 89 االبتكارات المجتمعية 

 

 

 كتاب يعرف ببعض القيمشاهد لل

 

 

 إستانبول -مشروع حصى بحر مرمرا وشاهد القيم لمؤسسات االيتام
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 ( قمممشروع )اسم ال  ثالثا

  شبكة الدولية للقيم : المكانال

 لمنتجات ومشاريع اإلنسانيةمسابقة دولية في تحويل القيم االبتكار: 

التي يتم التدريس لها في المدارس لمنتجات ومبتكرات   اإلنسااانيةالفكرة: تحويل القيم  

عبر متجر الكتروني يخصاااااص لاذلاك يساااااتفياد من ريعاه كاافاة الطلباة قاابلاة للبيع  

 والمشاركون.

 

 

 مسابقة قمم

 

لصالح مسابقة قمم تستهدف عبر تحويل القيم لمنتجات لتدشين سوقا الكترونيا لبيعها 

يك عن تنمية مجتمعية لاليد  العاملة الرامل والمحتاجين، ناهشرائح مجتمعية كا

 غير المستثمرة  عبر ريع لمطعم حالل. 
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احتساء شراب  حين يتمنموذج لمنت  يعزز لقيمة الصدق  –مشروع تحويل القيم لمنتجات 

 ساخن
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 ( الشبكة الدولية للقيممشروع )اسم ال  رابعا

   تافتراضي عبر شبكة االنترن: مكانال

 لممارسة االبتكارات المجتمعية محضن دولياالبتكار: 

دبلومين للقيم عبر الجاامعاات التي انطلقات الفكرة من تقاديمناا واشااااارافناا على الفكرة:  

حياث تم منح وماا قادمنااه ميادانياا من برام  تادريبياة على نطااق دولي،  تعااقادت معناا،  

تبة الشاااارف واالمتياز في تخرجهم عن الدبلومين،  العضااااوية فقط للمسااااتوفين لمر

 يات من خمس عشر دولة.ضموا جنس واألعضاء

 

 

 

م عبر برام  التدريب  شااابكة دولية تحتضااان مبادرين من خمس عشااار دولة تمكنه

الالزماة لتادشاااااين مشااااااريع مجتمعياة مبتكرة، وتتعادد    نحهم الخبرات الميادانياةوم

 المشاريع فيها لتضم:

الاادول على  -1 قباال  التعليم المقرة من  التعليميااة عبر مناااه   القيم  منه  تفعياال 

 تنوعها.

 ور  تحويل القيم لمنتجات ومشاريع  -2

المساااانين    تسااااتهدف االيتام واالرامل ودورور  االبتكارات المجتمعية التي   -3

 اكز تحفيظ القرآن وغيرها.ومؤسسات التعليم ومر
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 لجان العمل في 

الشبكة الدولية 

 للقيم
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 ( فنون المشاعرمشروع )اسم ال  خامسا

   لكويتا: مكانال

قية  تطبي  بأسااااليبم السااالبية  هراغبين بالتخلص من مشااااعرمركز يمكن الاالبتكار:  

 مبهجة

لالساتشافاء في مراكز ن انتظموا موم بفاإلكترة ممن يعانون من  انطلقت الفكالفكرة:  

ت من المشاااعر جميعا معرضااون لشااحنا ءفهؤال، وكبار الساان ،والمعاقين  ،اإلدمان

بأول كرافد معين مع ما يتلقونه من   أواللص منها يحساااان ان يتم التخ  ، حيثسااااالبة

 عالجات.

 

 

 

 

 إمتصاص مشاعر الغضب فنون المشاعر فيفي س أسلوبنا هذا لي
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 بتحويلها لمنتجات اإليجابية التعبير عن المشاعر 

 

 

ل أ  مشااااااعر تحويافي   هتسااااااعاد  أدوات  المنتظم على يتعرف“مركز “التحويال  في 

 .إلى منتجات هتنتاب
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 للقمامة. افمصيرهفإن كانت إيجابية يحتفظ بها وإال 
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 ( H3مشروع )اسم ال   سادسا

  االتحاد االوروبي -هولندا: مكانال

 إلدماجهممخصاصاة لهم اساتعدادا  الزل ن  الفترة إقامة المهجرين في اساتثمار  االبتكار:  

 مع المجتمع الهولند .

  من تنفق هولندا سنويا مبالغ طائلة للمتقدمين لنيل الجنسية الهولنديةالفكرة: 

والتعرف على  اللغة فييها يتلقون برام  مهاجرين، ويبقون لنحو أكثر من عام فال

فاقه خالل فترة قد من أجل زيادة نسبة العائد على ما يتم انو ،نمط الحياة الجديد

وردنا طلب لتقديم فكرة تمكن النزالء من عملية االندماج عليه تطول لتصل لعامين،  

  ، فكان المشروع. ضلاف وبعائد  بشكل اسرع 

 

 

 حدى الدول االوربية إنزل المهجرين في مشروع 

 

  مبررات المشروع

احدى الحكومات االوروبية تعتني بالمهجرين، عبر رعايتهم بالسكن   هولندا لما كانت

 المجتمع.والتأهيل المهار  من أجل ادماجهم ب

 ولما كانت مرحلة ما قبل اندماجهم تستغرق نحو زمني قد يصل الى عامين.
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يتم اساااتثمار المدى الزمني هذا بما يعود إيجابا على المبالغ وجد مقدم المشاااروع ان 

المنفقة في العملية التي تسابق مرحلة االندماج عبر برنام  يعزز لعملية االندماج من 

 مردودا ماليا على المهجرين والدولة. جهة، ومن جهة أخرى يكون له

  تمهيد لفكرة المشروع

قيم مجتمع البلد األوروبي هذا وما يؤمن   إدراكان مرحلة االندماج تعني بالضاارورة  

 من هوية.المواطنون به 

، عبر آلية اعموم  اإلنساااانيةكما القيم  المواطنة قيم لوالمشاااروع الذ  نقدمه سااايعزز  

 ظمون على تنوع أعمارهم وأجناسهم.سها المنتور  يمار عبرعلمية وعملية 

 ن يستثني األطفال، حتى مراحل الشباب المتأخر ومن الجنسين.المشروع لو

  ميزات المشروع

 2025انه منسجم مع توجهات خطة هذا البلد االوروبي لعام  .1

 انه يعزز لمسار االبتكار واالبداع. .2

ات الدولة بما يعود نفعا على نمط انه يعزز لمساار التعاون فيما بين كافة قطاع .3

ء علميا لصاالح المجتمع عبر التركيز على مشااريع  تمع، والعي  بذكاحياة المج 

 تعزز للعي  بذكاء.

تطويع العلوم عبر محور )القيم( لحال ماا يتعرض الياه المجتمع من معوقاات  .4

 سلوكية مجتمعية قد تكون سالبة.

تباارين في التفريخ لمنتجاات ذات يشاااااجع عملياات التناافس فيماا بين النزالء الم .5

 لمجتمع.بية على سلوكيات اعوائد إيجا

بماا يعزز للتجساااااير فيماا بين العلوم والتكنلوجياا وقيم    تكون  عوائاد االبتكاار .6

 المجتمع، والتبادل ما بين العلوم والصناعة والمجتمع عبر عالقة مستدامه.
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  عوائد المشروع على النزالء

  IPSOSلميدانية  ميدانية أنجرتها شاركة المساوح ا تؤكد مثل هذه المشااريع عبر مساوح

 عة التالية على الممارسين.العوائد السب

1. Relaxation & Accomplishment 

2. Recommendation 

3. Spend Time with Others 

 Consumer Attitudes 

4. Children parents having fun with kids 

5. Economy/Value 

6. Memory Keeping 

7. Health 

 

 المقدم ما ينسجم مع المشروع 2025لعام  طة هذا البلدلقد جاء في خ 
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حيث تم التعرف على بروفايل تحليلي عن اجناس وثقافات النزالء واعمارهم لتحديد  

 نوع األنشطة ومساراتها بما يتفق مع الجنس واالعمار.

 

     

 

 خارطة النزالء بروفايل ديموغرافي لجزء من 

 

 ( تعزيز هوية بيت المقد"مشروع )اسم ال  بعاسا

   الهاشمية األردنيةالمملكة : مكانال

 لهوية بيت المقدس  DNA   ب الجينيالمركاالبتكار: 

عقد له مؤتمر   ،المقدسية باألوقافعبر طلب وردنا من ماليزيا لوقف معني الفكرة: 

المقدسية بما يجعلها قابلة لتحقيق ريع ليصرف على  باألوقافلالرتقاء  ،األردنفي 

   في بيت المقدس.  األوقافمصارف 
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وهو ما    Brand destinationفكانت الفكرة عبر ما يساااامى في مجال السااااياحة 

  من ثقافة بشااارية، ألكثرجعلنا نمخر فيما يعزز لهوية المنتجات على مساااتوا عالمي 

  ه من منتجات ثقافية.خ فر  نتعرف على ما يميز كل ثقافة وانعكاساتها على ما ت  ل

رازيل ثم دولة اسااكندنافية ثم  ا بالبنبدأه فيما يلي نسااتعرض منتجات لثقافات مختلفةو

إيطاليا لنحلل مع كل منتجات ثقافة الهوية عبر اللون الغالب والمواد المساااتخدمة في 

لما يحدد  بعدها  خاص بكل ثقافة لنصاال    DNAكما لو اعتبرناها    رهايالتصاانيع وغ

 .لهوية خاصة ببيت المقدس

 

 

 منتجات برازيلية 

 

تعزيز هوية مشروع 

 بيت المقد"
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 ة إسكندنافي منتجات 

 

 ية إيطالمنتجات 

 

في التصانيع فيما بين    ةالمساتخدم  األلوانسانالحظ االختالف في اساتخدام    بالمقارنة،

 .ةول التاليامانية وفق الجدلواإليطالية واال ةالثقافات اإلسكندنافي
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 نسب األلوان المستخدم عبر كل ثقافة

 

 كذلك وفق النسب المشار اليها وفق الجدول التالي. االختالف في مواد التصنيعو

 

العنصااارين  اخترناه ضااامن ما ثقافة بيت المقدس DNAمن حيث المبدأ    يكونوعليه  

 :كمثال التاليين

 هجر   16تاريخ -1

 فاتحا وهو تاريخ دخول الخليفة عمر بيت المقدس 

  م   637يوليو  الموافق
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، حيث اشارت دراسات جامعية في تفسير سورة االسراء  دوائر البركة -2

 قدسعن دوائر للبركة لبيت الم

 وفق ما يلي. نعبر عن هاتين المعلومتين عبر منتجات ومشاريع كي

 

 

    

 
 

   16تم اعتماد حرف الهاء كرمز للعام الهجر  والعام         
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 تصميم يعبر عن دوائر البركة الخاصة ببيت المقدس  
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 بطاقات تعلق على منتجات الهوية المقدسية  
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 هل االبتكار المجتمعي ثابت أم متغير؟               

 

 

 هل االبتكار المجتمعي أو االجتماعي ثابت أم يتغير بتغير الزمن؟ 

 لعلنا نستعرض فيما يلي لمثالين ليسهل علينا إدراك اإلجابة.

 المثال األول  بنك الفقراء  

نون من االقتراض من  فكرة البنك: خدمة تمويل مشاريع صغيرة للفقراء ممن ال يتمك

 استيفاءهم شروط االقتراض. البنوك التقليدية بسبب عدم 

 مفهوم بنك الفقراء: تقوم فكرة البنك على عناصر ثالث هي 

 إتاحة تمويل بسيط على نطاق االفراد         -أ

 عدم اشتراط ضمان لسداد القرض حال تعثر المشروع -ب

 لشريحة الفقراء  -ت

ن نطاق تعتمد على نطاق جغرافي محدود ضم ولعل فكرة البنك حين انطلقت كانت

غالد ، حيث نجد مكتبا الستقبال الطلبات المتقدمة، ولكن مع الزمن وجدنا  بندولة 

كيف أن البنك قد وسع نطاقه الجغرافي ليبتكر أساليب استوعبت طلبات من القارات  

ين  كافة، عبر أساليب من مواقع االنترنت وتطبيقات سهلت عمليات تبرعات الراغب

الجوالة، لالرتقاء بفكرة المشروع  بالتمويل على نطاق عالمي عبر أجهزة الهواتف 

المبتكر اجتماعيا، فاعتماد الوسائل الحديثة ال يعتبر ابتكارا حديثا بل استمرارا لذات  

 الفكرة التي انطلق منها البنك. 

 المثال الثاني  التعليم المفتوح   

ن من  وع اجتماعي مبتكر لشريحة من لم يتمكإن التعليم المفتوح كان قد بدأ كمشر

 التحصيل العلمي الجامعي مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي.
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فكرة التعليم عن بعد: اعتماد التعليم في ساعات عمل تتناسب مع المنشغلين في  

 وظائف حكومية أو خاصة 

 مفهوم التعليم المفتوح: 

   يمية.عتمد على حضور المتعلم للمنشأة التعليال  - أ

 رسوم التحاق رمزية   -ب

 مرنة الساعات فهي توائم ظروف المنتظم   -ت

غير أن التعليم المفتوح حين ظهر نجده قد اعتمد أساليب البريد في التواصل فيما  

بين الراغب بالتعلم والمؤسسة التعليمية، وقد وجدنا حديثا كيف انه ارتقى كي يتم  

سلوب ال  ور في االرتقاء بالفكرة واألعبر فضاء من المنصات االكترونية، فهذا التط

   يعني ابتكارا جديدا بل هو ذات الفكرة التي انطلق عنها. 
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 االبتكار المجتمعيدرجات 

 درجة المشروع درجة الحاجة
 

 Think tank  1ال تحتاج سوى لعصف ذهني  ال يحتاج مال 

 2 مشاريع تقترحها لحل مشكلة تواجه مؤسسات المجتمع   تمويل مشترك عبر رعايات

 3 مشروع يَرد  اليك لحل مشكلة مجتمعية محددة  رأس مال 

العتماده على أسلوب ونه   

 الفكرة المبدعة ال التقنيات

مشروع ال يحتاج للرجوع للمختبرات الفيزيائية والتقنية  

 والرقمية  

4 

يحتاج للتعرف على آخر ما 

حاث المختبرات  توصلت اليه أب 

البحثية في معظم مجاالت الحياة 

لتطويع ما يصلح منها لتنفيذ  

 المشروع. 

مشروع يحتاج االستفادة من التقنيات الحديثة وما توصلت  

المبتكرات الحديثة من تقنيات العتمادها في تنفيذ  اليه 

 المشروع. 

5 

 

 مثال الوصف  نوع االبتكار المجتمعي

مشااركة المركبات، منازل  جديد يلبي احتياج برنام  خدمة أو منت  جديد 
صااااافرياة في اساااااتغالل  

 الطاقة

خادماات جاديادة تعتماد على  سلوكيات جديدة
فاي   ماحاتارفاااة  مصاااااااادر 

 تقديمها

تفااهم ماا بين  ردم ساااااوء  
 تنازع ثقافي في المجتمع

خادماات تعتماد على تعااون   معالجة جديدة
 من مؤسسة أكثر

تشاااااريع خااص بشاااااراء 
الاماجاتاماعاااات   ماناتاجاااات 

قيرة عبر نظاام التجاارة الف

  Fare tradeالعادلة 
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اساااااتحااداث تشاااااريعااات  نظم وقوانين جديدة 
 وقوانين جديدة

حياال المتقااعادين أو كباار 
فاي   أو السااااان  الارواتاااب 

 الخدمات

نمااذج جاديادة من منظماات 
 المجتمع المدني

تعتمد أساالوب التهجين في 
مثل مؤسااسااات المشاااريع 

 المجتمعية

 Belu waterمشااااروع 
مجتمعياة في   مؤساااااساااااة

بريطااانيااا يوجااه ريع بيع  
منتجااتاه لصاااااالح البيئاة  

 المائية.

 

 

أن االبتكار المجتمعي ليس واحدا من  ولعلنا حيال درجات أو مستويات االبتكار نقول  

في مساتوياته، فهناك من القضاايا المجتمعية ما اساتوفت معدالت مرتفعة في مساارها  

مساااار االبتكار، لكن جميعها توصاااف  االبتكار  وهناك ما اساااتوفى معدال أقل في

يرد من أفكااار مبتكرة لبنوك المختبرات   ، وعليااه فااإن ماااباااالبتكااارات المجتمعيااة

المجتمعية عبر مساااابقات أو قضاااايا تنتظر الحلول تعتبر جميعها مساااتوف صااافة 

االبتكاار المجتمعي، والفكرة الفاائزة ضااااامن ماا يرد للبناك ال يعني انهاا الوحيادة 

ا ألنها األكثر واقعية في التنفيذ، واالقل كلفة في التصانيع، واألكثر حضا  المساتوفية بل

 في التروي  والقبول، وهكذا. 

 

 التي تمضي وفقها النماذج السابقة؟ واعدما الق

 القاعدة القيمة  النموذج  تسلسل

1 L.V  تعزيز وسم العالمة التجارية  دعم شريحة االطفال 

2 RED  دولية  الشركات عبر منظمة  مساهمات تمويل أبحاث االيدز

 مرضية   لجائحة
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رياضة التزل   3

 وسكيت بوردنغ 
 التعاقد مع طرف ثالث رياضة

دم  دور المسنين   4

 بدور االيتام
 تكامل  جبر المشاعر 

ماستركارد والعاب  5

 روسيا األولمبية 
 تسويق  الحد من الفقر

عبر   تحسين صورة عالمة تجارية الحد من التلوث  فورد ويوم االرض  6

 عامة العالقات مسار ال

 Brandمدينة  تعزيز وسم  لحمة العائلة تسويق دبي  7

destination 

تروي  شواطع إستانبول عبر حصاها  االيتام  حصى مرمرا  8

 Brand لصالح االيتام واالرامل 

destination 

 

 

 التي تمضي وفقها النماذج السابقة  واعدالق
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المجتمعات، يتم  ة من خلل تتعرض اليه عبر ما تكشفه لنا المسوح الميداني .1

 تحديد الهدف المرجو تحقيقه عبر فكرة لمشروع مبتكر. 

التحالفات، وتتم وفق مسارين، مسار يكون منسجما مع سمعتنا بمن سنتحالف  .2

معه بما ال يتعارض مع ما نمارسه من قيم، ومسار يقربنا من تحقيق الهدف 

 عبر تحالفنا معه.

ام  ترويجية للمدن، وانشطة  وع ما بين رياضة، وبراالحداث العالمية، تتن  .3

 مجتمعية، ومناسبات عالمية لمنظمات دولية.

 بما تطرحه مراكز األبحاث من حلول. .4

 

 عملية  ورشة

 يتم سؤال المنتظمين في الورشة

 من منكم يعمل في مؤسسات مجتمع مدني أو حكومية؟         -أ

 من منكم في مؤسسات بحثية؟  -ب

 هل يمكننا ان نتعرف على ما يواجه مؤسساتنا  كخطوة نحو االرتقاء  -ت

 المجتمعية من صعاب كي نقدم لهم حلوال مبتكرة لتخطيها لالرتقاء        

 بمجتمعاتنا؟         

 لعل الخطوات تكون عبر ما يلي  

عصف ذهني حيال أنواع المشاكل )تمويل، إجراءات، تشبيك، تضاريس  -1

 أموال ...الخ( تحول، مشاكل تحويل 

 فريق مكون من )فنيين من مجاالت مختلفة، قانونيين، ..(  تشكيل -2

 .حدد فرصة ضمن المجتمع الذ  انت فيه -3
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ما االعتبارات )الجيو سااياسااية واالقتصااادية التي يجب ان تحتاط لها( البتكار  -4

 المشروع

ذاتيااة، قاادرات من حولااك، إمكااانااات ماااليااة،   )قاادراتمااا األدوات المتاااحااة   -5

 تجهيزات، عالقات(

ات سااااواء المجتمعية المتاحة أو تلك الحكومية او الخارجية ما  ما المؤسااااساااا -6

 يمكنك أن تستعين بها في بناء فرصتك

من اسااتراتيجية في التفكير لتوليف الفرصااة )المشااروع( في مثل  أكثراختبر  -7

 استراتيجية: 

 

 :متاحة مجتمعياالفرص ال الستراتيجية

a)  ر سن()ايتام ومصلحة كبافي مثل المزاوجة فيما بين كيانين 

b)   خادماة مجتمعياة تقادمهاا مؤساااااساااااات تجاارياة كCSR   دون ان يادركوا هاذه

 الشركات لمسارات أخرى لها عوائدها المجتمعية

c)  تتبع نقاط ضعف المؤسسات المحيطة للتعرف على مسارات للمزاوجة 

d)  االنطالق عبر تقارير المؤساساات السانوية للتعرف علىSWOT  الخاص بكل

 مؤسسة 

e)   عبر ماا تتنااولاه وساااااائال االعالم أو قلقاا لادى وزارات  ماا يعتبر توجهاا عااماا

 الدولة
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 :للبدئ بمسار الورشة قضايا العالم اإلسالميمن 

 القضية المجتمعية  االبتكار
 

مخيمات المهجرين   هل يمكن تحويلها لقوة دافعة بنائية؟ كيف؟ 

 - األردن  -لبنان-)فلسطين

- أفغانستان-اليمن-العراق

 سوريا( -تركيا

1 

ار المشاريع الصغيرة والمتوسطة محضنا إلعادة تأهيل  باعتب 

 التأهيل رمزية المساجين ومنحهم مبالغ عن ذلك 
 إلنجاز السجون كمصدر 

 ة مشاريع الدول
2 

 3 رمال الصحراء مصدر للطاقة الكهربائية عوضا عن الرياح والنفط والشمس 

 4 ملوثات النفط  مصدر لتخضير االراض

جات التنمية وليست مجرد الجترار  ان تكون ترسا يلبي احتيا 

 العلوم
 5 جامعاتنا 

 6 االرتقاء بمسار الترفيه التقليدية التي أضحت مملة للشبابعوضا عن األساليب 

 2018في عام 

  % نسبة البطالة15

 % نسبة الفقر26

 هذا يؤد  الى تطرف وتهجير ومشاكل اجتماعية 

   2030 عام فيالمتوقع 

مليون    300وظائف أ  حوالي   % من الشباب العربي دون70

 شاب!

 7 قضايا الشباب العربي 
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 8 الوقف لمشاريع االجتماعية المبتكرة لتمويل 

ال بد من امتالكنا مشروعنا  مفهوم االعمار لدينا يختلف عن مفهوم الغرب لالعمار

العربي واإلقليمي وليس عبر  

 تقليد مشاريع غربية 

9 

 

 

 LOG book S.I"سجل االبتكار المجتمعي" 

 

 لتلك االبتكارات االجتماعيةهو توفير التوجيه والدعم  السجلمن هذا هداف إن ال. 1

يوفر السااااجل نظرة حيث  ،لمشاااااركين الذين يرغبون في بدء مبادراتهم الخاصااااةل

األسائلة التي يمكن أن تسااعدك في الحصاول على مزيد من عبر لمشاروعك    متفحصاة

مالحظاتك لتساااجيل في الجداول  قد خصاااصااات مسااااحة جانبية  و ،فكرتكلالتبصااار  

 .األمر لزمحال  قم بإجراء تعديالتلت لفكرتك مجددا ، كي تعودالخاصة

من الجيد أن يكون لديك فكرة واضااااحة عن نقاط   الخاصااااة،قبل أن تبدأ مبادرتك و

حدد المجاالت التي ساتحتاج فيها الكتسااب المعرفة  أدناهوعليه   ك،قوتك ونقاط ضاعف

 م من اآلخرين.إلى دعفيها أو تحتاج 

 نقاط القوة والضعف -1

 

 ضعفكنقاط  نقاط قوتك 

1   

2   

3   

4   

5   
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 ما هو التحدي الذي تواجهه؟ 

 

 مالحظات سؤال

  ما المشكلة الرئيسية التي أود وضع حل لها؟ 
 
 
 

  لماذا أود وضع حد لهذا التحد  أو حل المشكلة؟ 
 
 
 

هاذه لمااذا اآلن، ولمااذا ضااااامن هاذا القطااع، أو ل
 الشريحة؟ 

 
 
 
 

 

 ما هو نموذج عملك؟ .3

على البقاء أو  قادرةتكون  لن مبادرة االبتكار االجتماعي أو المؤسااااسااااة االجتماعية 

التكااليف  وأعلى تغطياة االساااااتثماارات   ةكن قاادرتإذا لم  ،خادماة الغرض منهااالنمو و

ا اجتماعي ا   ،التشاااغيلية تحتاج ساااما حتى المنظمات غير الحكومية التي تخدم غرضااا 

بالنسابة لمؤساساة  و  ،لحصاول على األموال الالزمة لمواصالة عملهملنموذج "عمل"  ل

 .هستؤديالذ   جمع بين الربح والغرضينموذج عمل لحتاج ها ستفإن اجتماعية،
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نفساك في على  طرحهاأن تإلى هناك العديد من األسائلة التي تحتاج   النحو،وعلى هذا  

 هذه العملية:

 مالحظات سؤال

  هي شريحتك المستهدفة أو المستفيدين؟ من 
 
 
 

  الخدمة التي ستقدم للمستفيد؟ \ما الذ  سيحققه المنت   
 
 
 

قدمها تالخدمة التي ساااا\صااااف المنت تان   مكني ابم
 )كتصميم، كوظيفة، كفوائد(

 
 
 
 
 

اقتناااء لشاااااريحااة  امكن  تتكيف سااااا المساااااتهاادفااة 
 الخدمة؟ \المنت 

 
 
 
 

  عي االستخدام؟ الخدمة، وما دوا\ما قيمة المنت 
 
 
 

 األفضلهي لماذا تعتبر مبادرتك أو مؤسستك 
 للعمالء المحتملين للحصول على  اخيار

 المنت  أو الخدمة؟ 
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 كون إنتااج المنت  أو تقاديم الخادماةيمكن أن يكيف  
 ؟ ااقتصادي ا أو مستدام امجدي
 

 

 هل المنت  أو الخدمة حساسة للوقت أم
وط )على سابيل  تعتمد على مجموعة معينة من الشار

 وما إلى ذلك(  والموقع، البيئة،) المثال
 )ولماذا(؟ 

 

 

  "هناك العديد من األدوات التي يمكنك استخدامها لتحديد نموذج "عملك.4

 لالستهداء التاليتم تصميم نموذج األعمال 

 

 

 ما الشكل القانوني الذي يجب عليك اتخاذه؟ .5

  اعتمادها في جلب رأس المال، مكنكهناك العديد من األشكال القانونية التي ي
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ا  يعتبر الصاااااحيح    القاانوني اختياار الشاااااكال  ذلاك أن ا،أمر  على  لماا لاه من تاأثير  مهما 

 الحصول على تمويل. في جمع رأس المال أو ست الطريقة التي عليها

 

 

 مالحظات سؤال

 ما هي األشكال القانونية لالبتكار االجتماعي
 ؟ كي بلدمؤسسات اجتماعية فلمبادرات أو 

 هل هناك أ  أشكال خاصة لهذه األنواع من
 المشاريع؟ 

 
 
 
 
 

 والمعياريةأ  نوع من المتطلبات القانونية 
 األشكال؟ هذه مرتبطة بكل من ال

 
 
 
 

كال شاااااكال قاانوني مع   ماا هي مزاياا وعيوب
 مبادرتك أو مشروعك؟ 

 

 
 
 
 

 

 . كيف ستجمع األموال من أجل البدء والنمو؟ 6

 ك خطة للتأكد من أن لديك رأس مال كاٍف لتمويل أنشطتك ويجب أن يكون لدي

المرء مسااار "العائلة واألصاادقاء" ، ولكن   يعتمد  البدء،في مرحلة   عادة،و.  كعمليات

التمويل من تنمو سااتحتاج إلى جذب كي مبادرة أو مؤسااسااة االبتكار االجتماعي   مثل

 أو المستثمرين.خارجيين الداعمين ال
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 مالحظات سؤال

 ستثمار  األولي؟ المتاح حاليا الهو كم 
 

 
 
 
 

  هل أحتاج إلى تمويل خارجي؟ 
 
 
 

فماذا   نعم،هل أحتاج مسااتثمرين؟ وإذا كانت اإلجابة 
 لهم مقابل استثمارهم؟  يمكنني أن أقدم

 
 
 
 

 هل أريد أن يصبح المستثمرون نشطين في
  نعم،؟ إذا كاانات اإلجااباة  يمشاااااروع  وأ  تيمباادر
 فكيف؟ 

 
 
 
 

 

 ستقي" تأثيرك؟ . كيف 7

 تأثيرك )االجتماعي(.أحد أهم األسئلة التي يجب اإلجابة عليها هو كيف ستقيس 

ا بالنسبة   هذا مهم ليس فقط لجذب االستثمارات المسؤولة اجتماعي ا ولكن أيض 

الذين    الداعمين،أصاااحاب المصااالحة و ا أو   المساااتخدمين،لمساااتفيدين ا العمالء ا  ل

خدمتك أو اختيار دعم مبادرتك أو مؤساساتك بناء    اشاراء منتجك   سايتخذون قرارات

 ية( التي ستولدها.القضية )االجتماع على

ا على قيااس  و وأن تكون    التاأثير،علياك أن تعرف كيف ساااااتحادد    هاذا،لتكون قاادر 

ا للجميع  .في ذلك واضح 
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ا في األضااااارار لاذا   ا وال تفكر فقط في التاأثير اإليجاابي ولكن أيضااااا  كن صاااااريحا 

ا.ا االجتماعية  لتي قد تصاحبها أيض 

 مالحظات سؤال

 االجتماعية و ا أو البيئيةما هي الفوائد 
 الناتجة عن المنت  أو الخدمة المقدمة و

 كيف؟ 

 
 
 
 

  كيف يمكنني قياس هذه الفوائد؟ 
 
 
 

 ما هي الخسائر االجتماعية ا أو البيئية أو
 عيوب في عملية عبر

 المنت  أو تسليمو التصنيع
 الخدمات؟ تقديم 

 
 
 
 

  كيف يمكنني قياس هذه الخسائر؟ 
 
 
 

 

 ستروي قصتك؟ . كيف 8

ك المجتمعي عبر من المهم صاااياغة قصاااة مبادرتك لالبتكار االجتماعي أومشاااروع

لمساتثمرين  امساتهدفا   قصاة جيدة ومتماساكة تروق للعمالء والمؤيدين على حٍد ساواء

عتمد على الجمهور الذ   ساتف وحبكتهاتقدم بها القصاة ساالطريقة التي  أما والممولين.  

 تستهدفه.

 مالحظات سؤال

ماا الاذ  أرياد تساااااليط الضاااااوء علياه في قصاااااتي 
 ؟ نمستثمريلل

 
 



 

  

 122 االبتكارات المجتمعية 

 

 
 

 ءعمالللما الذ  أريد تساليط الضاوء عليه في قصاتي  
 المستخدمين؟  ا

 
 
 
 

  نمؤيدي للما الذ  أريد تساليط الضاوء عليه في قصاتي  
 أو المتبرعين أو الممولين؟ 

 
 
 
 

تساااااليط الضاااااوء علياه في قصاااااتي   ماا الاذ  أرياد
 للمستفيدين؟ 

 
 
 
 

 

طريقة ب اساااتخدم المالحظات والنتائ  من المهام الساااابقة لتخطيط قصاااتك وتدوينها

 الجوانب التالية: عبرمفهومة 

 • األهداف )لماذا أرغب في تنفيذ مبادرة أو مشروع البتكار اجتماعي؟( 

 • التركيز )ما هي المبادرة أو المشروع؟( 

 )ما مدى اتساع المبادرة أو المشروع بمجرد إنشائه؟(  سعته• 

 • النطاق )ما هو حجمه؟( 

 • التخطيط )كيف ستنفذ المبادرة؟(

 لقصة.الخاص بابهذه الطريقة تكون قد أنشأت األساس 
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 الخام" الفصل 

والتشجيع والتأهيل في مسار االبتكار  التحفيز  الدولية في  جهود ال

 المجتمعي 

 

فوجادناا فعاالياات يتم    ،المجتمعياة  تدولياة في تشاااااجيعهاا لالبتكااراالجهود الاتنوعات  

تسااتهدف عبرها رواد   ،تدشااينها عبر معارض في وسااط عواصاام الدول األوروبية

وجدنا دعما كما  ،االعمال للمشااريع الصاغيرة والمتوساطة عبر معارض ومساابقات

لمؤسااسااات وجدنا تفويضااا من قبل مجالس البلديات والحكومات و  ،راكز األبحاثلم

خادماات التقليادياة والتي كاانات تادار ساااااابقاا من قبال  بعض ال  إلدارةالمجتمع المادني  

 في دول أخرى.  الحكومات

 

لحث وتشجيع الرواد في  )سجل االبتكار المجتمعي( اال تحاد األوروبي يطلق مرجعا لالستهداء 

الصغيرة    سار تجار  ضمن مشروعاتهم التجاريةماعتماد مسار االبتكارات المجتمعية ك 

 والمتوسطة  
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في االبتكار   دوما يلي نموذج عما تم اعتماده للدراسات العليا في جامعة ستانفور

 المجتمعي.

 

 

المواد   ألحدالمجتمعية، والمبين  تالجامعات االمريكية تعتمد دراسات عليا في مجال االبتكارا

 الدراسية المقررة في جامعة ستانفورد 

 

  مجتمعيةاالبتكارية ال فكاراأل حفيزتالهياكل البرلمانية ل

 social innovationموجة التقشف في ميزانيات الدول األوروبية، يظهر نظام  فمع  

دولة عوضاا عن ليمنح حلوال تسامح لمنظمات المجتمع المدني إلدارة بعض مرافق ال

 بريطانيا علىالبلدية في ادارتها عبر أجهزة الحكومة فتوفر على ضااوء ذلك ميزانية  

تفوض منظماات المجتمع إلدارة   % من ميزانياة الادولاة70سااااابيال المثاال ماا يعاادل  

 مرافقها.  
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ذلاك، والفاائزون في كااأللمااني يشاااااجع لمباادرات يقوم بهاا المواطنون    البرلماانو

لمناقشاااتهم تحت قبة البرلمان العتماد    اساااتدعاؤهمالمساااابقات عما يطرحونه يتم  

  شااارايين  بلاعتماده حيال الحد من امراض تصاااومنها ما تم   المجتمعي،التغيير  

  على سبيل الثمال. القلب

  وعبر شاابكات التعليم عن بعد،  TED مؤتمرات  في مثل المؤتمرات والمناساابات

  كذلك.

مجتمعية طرح طلب اسااتدعى فيها ألفكار مبتكرة لقضااية  فعبر: بنوك المعلومات

فكرة مقترحاة   74000نحو    2007، تلقى على ضاااااوئهاا في  2006ماا في عاام  

عادد األفكاار  وقاد كاان  ،  فكرة مقترحاة في اليوم الواحاد!  140ماا يعاادل  وهو   ،كحال

  .فكرة 1300م تبنيها من قبل البنك التي ت

ما تقوم به شاااركة : في مثل  عبر رعاية الشاااركات  مساااابقات االبتكار المجتمعي    

بر تصااوير لقطات في انتقاد األداء العام للمجتمع ععبر مسااابقاتها الساانوية  بيبسااي  

 .دوالر ألف 250الى جوائزه الممنوحة فيديو ومنح جوائز عمن يحقق تأييدا تصل 

: كل عام في شااهر ساابتمبر في لندن يتم تهيئة  المخيمات التي تعقد لتفريخ األفكار

  وغيرها. فريق رياد  لألعمال، االمر مماثل في هولندا وأستراليا 20الدعم ل 
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 ومجاالتهااالبتكارات المجتمعية  
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 مشاريع االبتكارات المجتمعية  العائد على رأ" مال

 

تشير الدراسات الغربية من أن العوائد إيجابية وما يلي نتائ  أطلقها البرلمان 

 البريطاني 

 
 مشاريع االبتكارات المجتمعية   لجدوىنموذج برلماني معتمد 

 

تمعي بما حققته من " الكندية لالبتكار المج marsما يلي بيان عن مؤسسة "مارس و

 من قطاع   أكثرعوائد مجدية في 

 

 األرباح المحققة )بليون$( المساهمات التمويلية )بليون$(  الوظائف المستحدثة
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تها بعض مختبرات فرق أحدث التي التأثيرات في (29) دولية   أمثلةونورد فيما يلي 

 ات:والشرك المضيفة الحكومات على االبتكار

وسااااياسااااات    أفكار الختبار تجاربالبريطاني  "الساااالوكية  ىالرؤ" فريق صاااامم  •

 من عامين  أول في  الفريق  لصااااالح ضااااعف 22  فحقق توفيرا ماليا بمقدار هتحكومل

 .التشغيل

ا الدنماركي طور Mind Lab ومختبر فريق  •   "اإلنساان "جودة حياة   محوره تصاميم 

 عائد ا تظهرب أأسااالي إيجاد  على ساااعدما  التي تعترضااه المشاااكل  لتحديد  كوساايلة

 .والشركات للحكومة المدخرات في االستثمار على 1: 21 بنسبة

 حلب (االبتكاار  تساااااليم فريق)  كلف  الواليات المتحادة االمريكياة في أورلينز  نيو في  •

 إلى العامة السااالمة مجال في جهودهم أدت أمام جرائم القتل،  البلدية  رئاسااة  تحديات

 .السابق بالعام مقارنة 2013 عام في القتل ئمجرا من المئة في 20 بنسبة انخفاض

 المااليزياة  الحكوماة  رؤياة  تنفياذ  في  PEMANDU  فريق مختبر  يسااااااعادفي مااليزياا  •

 عام في المائة في 35  بنسابة الشاوارع  جرائم  خفضما أدى ل  العامة الخدمات  لتحساين

 .واحد

 نم  أكثر  دعمبا  لالبتكاار  مخصاااااص  مكتاب  هوو  I Zone  في نيويورك قاام مختبر  •

  ، والذ للطالب والوظيفي  الجامعي  االساااتعداد  لتساااريع  نيويورك في مدرساااة 300

 .2015 عام إسترليني جنيه مليون 6.6 تمكن من توفير نحو

 

 لكتابالداعمة لهذا امالحظة: الكتب 

 تحويل االزمات إلنجازات  -1

 تعظيم إثر اللحظة   -2

 كراس برمجة القيم  -3
   .الكترونيا ايسهل تحميله تم ادراج روابط عن كل كتاب كي فيما يليو
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 الساد" فصلال

 ا مجتمعي امعايير استيفاء المشروع باعتباره ابتكار

 

 :ةالعناصر التاليكي يستوفي المشروع صفة المشروع المبتكر كان ال بد أن يستوفي 

 مبتكر -1

 استفادة مجتمعية ال فردية  -2

 تحسين لجودة الحياة  -3

 المجتمع المدني   -4

 

 ة مجتمعيال  تبتكاراالا ا رائدة فيباعتباره الدولر استيفاء معايي

 

االستيفاء  أما حيال الدول األكثر اغناء في المشاريع االجتماعية المبتكرة فان عناصر 

 : لتشمل تختلف

 التشريعات -أ

 ريادة االعمال  -ب

 التمويل  -ت

 مؤسسات المجتمع المدني   -ث

سلط شيء من األضواء  نل ولعلنا نبين فيما يلي ما عنيناه ببعض من تلك العناصر

 عليها، في مثل بيئة العمل التجار  او التشريعات أو البحث العلمي 

 وقعهالية مسار االبتكارات المجتمعية تنت  عن مدخالت ضرورية ومخرجات نتمفع

 كمعيار عن مدى نشاطها في ذلك.
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   الضرورية المدخالت

 لقانونية والتشريعية( بيئية )البيئة السياسية، البيئة التجارية، البيئة ا -1

 رأس مال بشر  والبحث )التعليم والبحث والتطوير( -2

 بنية تحتية )عامه لمؤسسات الدولة، بيئة مستدامه(  -3

 المنافسة، وحجم السوق( نض  السوق )ضمانات، استثمار،  -4

قدرة والنض  التجار  )االحتراف المعرفي للعاملين، روابط بحثية دولية،  -5

 (استيعاب المعرفة المستحدثة

    المتوقعة المخرجات

، احداث وقع  جديدة مخرجات تكنلوجية ومعرفية )قدرة في تفريخ معرفة -1

 معرفي، ونشر المعرفة(

خدمات ومنتجات مبتكرة،   مخرجات مبتكرة مبدعة )أصول غير ملموسة، -2

 بيئة إبداعية عن بعد( 
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ت  وفيماا يلي نساااااتعرض الترتياب الاذ  جااءت باه نتاائ  المؤشااااار الخااص بااالبتكاارا

لعااام   دولي وذلااك  نطاااق  اليااه مجلااة   2017المجتمعيااة على  اشااااااارت  مااا  وفق 

اليها  أشاارناالجوانب التي ، حيث نالحظ من ان الترتيب شاامل أيضااا االيكونوميساات

 عبر عوامل التمويل والبيئة السياسية ومدى تفاعل مؤسسات المجتمع المدني.

 

 

 كار المجتمعي مؤشر بنتائ  الترتيب الدولي للدول المستوفية لالبت
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عدد المشاريع المجتمعية ذات الصفة االبتكارية في بعض  نموذج مقتطع عن ما يلي 

 األوروبي فقط.دول االتحاد 

 

 

 في دول االتحاد األوروبي  

 

 

 االبتكار االجتماعي كمحضن 

ا في أوروباا   ا شاااااائعا  وهو في طليعاة العادياد من   (21)ي عاد االبتكاار االجتمااعي أمر 

لالتحاد األوربي، وهو ما جعله محضن معزز للتوجه   واألنشطة السياسيةاإلجراءات 

 الخبرة كسااماساارةمن ذو     حيث نجد أن المحضاان قد شاامل حتى كبار الساان العام،

إلعااادة تحفيزهم بمااا يتمتعون بااه من خبرات في مثاال توجيااه الطلبااة لتمكينهم في 

اح عبر مبادرة وكذلك في االرتقاء بهم في سااارد قصاااص النج  NEET Uاختبارات 

Good First The Common 
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كما  المجتمعية،الخبرات والتحديات التي تواجه المشااااريع   وكمساااتشاااارين في دعم

المرنااة ) ( على تزويااد  SIRCleيركز مشاااااروع االبتكااار االجتماااعي للمجتمعااات 

المهارات والكفاءات الالزمة إلنشااء مؤساساات اجتماعية   المتعلمين البالغين ببرنام 

الجئين لولوج نطاق الريادة األعمال االجتماعية  وحث   حالية،الير أماكن العمل  أو تغي

مروناة مجتمعهم   المسااااااهماة في  وباالتااليالقهر المجتمعي،  والمهااجرين وضاااااحااياا  

 ومنطقتهم. 

 

 مستقبل واعد في مسار التعليم لصالح االبتكارات المجتمعية

حاجة يحساان ان يتم تناولها عبر (  20)(  التصااميم المسااؤول اجتماعيا  )د التصااميم أو  عَ ي  

أن يكون خريجو الهندسااااة والتصااااميم أخالقيين   أجندات التعليم العالي فمن األهمية

مدركين التأثير المحتمل   األنشاااطة،عبر ما يحترفون به من    ومساااؤولين في مهنتهم

القدرة على تقديم مساااااهمات إيجابية للمجتمعات لها في  ألنشااااطتهم المهنية وفهمهم

 ة. لميالعا

ا في  خالل القرنين الماضايين ، كان من الممكن القول إن" التصاميم "كانومن  منغمسا 

ا بالسالطة التي تمنحها إياها المصاالح التجارية ، ومؤكد وجوده في   اثقافته ، محاصار 

ثقافة المساااتهلك هذه في   المصاااممونيعكس حيث   ،كل مكان في حياة المساااتهلكين

أراد الخريجون  حال إضاافة إمكانية التساويق من خاللها ، ويساعون غالب ا إلى أعمالهم

أما حاليا تقديم مسااااهمة ذات مغزى في القضاااايا ذات االهتمام العالمي ، من الطلبة 

قيم التصااااميم االجتماعي واكتساااااب خبرة عملية في تصااااميم   فيجب تعليم الطالب

يا. هذا يسااتلزم نهجا لتحتية المناساابة ثقافالمنتجات والبنية ا االسااتجابة االجتماعية و

 تربية.الصول ألجديدا للمناه  و

"يركز غالبية المصاممين في العالم كل جهودهم  ولنا أن نتخيل الفرص الضاائعة حين 

، غافلين عن ٪ من عمالء العالم10حصااري ا ألغنى   على تطوير المنتجات والخدمات

 (. Polak 2009”) ٪ األخرى90من ثورة في التصميم للوصول إلى 

 ، ما يمكنها أن تلهم  ربحيةالعالمية غير  ال اتمنظمةومن المشااريع التنمية،  اك من فهن

ولعل ما عرض في   ٪ ،90ميم بنسبة  اتصب المصممين لالرتقاء في المسار المجتمعي
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ميم ناجحة اتصاااالحلول من    معرض وكتاب متحف التصااااميم الوطني كوبر هيويت

 ما يعزز لذلك. همشين في العالمقيد الحياة لألشخاص المالحتياجات البقاء على 

عي  حياة في معظم المجتمعات في الدول النامية مهمشااة وتفتقر إلى األساااساايات ف

هذا التهمي  ليس حكرا  على و، أدوات التمكين وتقرير المصايرعبر  صاحية ومنتجة، 

 .االقتصادات العالم الثالث

الرفاااهيااة    "هاال يمكنومن هنااا يطرح )فؤاد لوقااا(   السااااالع  أن يكون خلق  وليس 

 هدف ا جديد ا للتصميم؟" والخدمات،

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظرك لالبتكار من الفرص مساحة  % 90

 

 

لى ساابيل  عللعديد من المؤسااسااات الدولية ومنها عالمية   اكانت  عن ذلك حر لعل ماو

على  مرتادوها االبتكار االجتماعي ونشااار أعمال التي تمارس  ”،Fixperts"المثال: 

 منصة مشاركة مفتوحة.

 

90 %  
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التصاميم وخلق فرص للطالب من هدف إلى تعزيز القيم االجتماعية من خالل ت  يوه

 أجل:

a.  المجتمعية المشكالتإقامة عالقة قوية بين التصميم وحل. 

b.   وفق ما يعيشااه من فريق تعاوني في مشاااريع العالم  معخبرة في العمل

 تعانيه المجتمعات. عبر ما واقع

c. االسااااتماع وتطوير التعاطف وفهم احتياجات المسااااتخدمين   تعلم كيفية

 .النهائيين

d. التطبيق اإليجابي المباشر إلبداعهم ومشاركتهم االجتماعية. رؤية أثر 
 

اف ولكن  ،امناسب  امشروع  يعتبرلحل  ل  أ  مشاكلة داخل المجتمع المحلي تتطلب تصميم 

ة ياقاابلاة للتطبيق وقاابلثماة  يجاب أن تكون كماا   ومواردهم،قادرة الطالب   ضااااامن قيود

للقياس  قابال اشاااريع تأثيريجب أن يكون للمو  ،للتحقيق في اإلطار الزمني للمشااروع

 .مجتمعي نطاقعلى 

 

 

 

 تدشين مركز لالبتكارات المجتمعية

 

ذلاك في كال دولاة أمر ال غنى عناه،    إن فكرة تادشاااااين مركز لالبتكاارات المجتمعياة

ن مشااريع الرواد من الشاباب عبر مشااريعهم التجارية الصاغيرة والمتوساطة من يمكتل

والتعزيز لالقتصااااد  ،واهر المجتمعية الساااالبةوالحد من الظ ،تهماجودة حياة مجتمع

الوطني والتنمياة المجتمعياة، وتادشاااااين المركز من الممكن ان يكون ذا عوائاد ربحياة  

 بر العناصر والمسار التالي:ع

 



 

  

 138 االبتكارات المجتمعية 

 

 

 عناصر تدشين المركز 

مجموعاة من الخبرات الوطنياة في مجااالت مختلفاة )التعليم، الصااااانااعاة،  -1

الشاااااركاا تقااارير  الوزارات،  العلمي  معااامالت  البحااث  الوطنيااة، مراكز  ات 

 واالجتماعي والصحي ..(

كاار ور  محلياة تقنياة ورقمياة )لتحويال األفابرام ماذكرات تفااهم وتعااون مع   -2

 (prototypeلنماذج 

 ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات التمويلية الوطنية والتنموية. -3

وإنجاز دراساات  ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤساساات تدقيق الحساابات -4

 جدوى المشاريع واعتمادها من البنوك.

 عالقة المركز أون الين مع المراكز البحثية العالمية. -5

 

 على تدشين المركز المتوقعالعائد 

عبر ماا يتلقااه المركز من طلباات من الجمهور، سااااايتعرف المركز على ماا يعتبر  

 مشااروعاحب الفرص واعدة للدخول مع المتقدم بمشااروعه عبر شااراكة، يحوز صاا

مجانية من المركز مقابل  ال  الخبرة واالسااااتشااااارات المجتمعي المبتكر على خدمات

 .المشروع حال تم تمويله لحصة تحتسب للمركز من رأس ما

 .االبتكار لفرق المشتركة العناصرما يلي نستعرض بشكل مختصر 
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 االبتكار لفرق المشتركة العناصر

 

زيارتها عبر ل)االبتكارات المجتمعية(  في اغبين ما يلي نماذج لمراكز ننصح الر

آلية تدشين مراكز  مواقع االنترنت، لتمنح الراغبين باالبتكار المجتمعي فكرة حيال 

 ، ونستعرض نماذج عنها في مثل:  مماثلة

2- Fixpert.org 

3- Design.com 

4- Idenote.io 

 مركز صباح األحمد للموهبة واالبداع  -5

6- Miro.com  

7- Good here  
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لمؤساااساااة  هي مؤساااساااة غير ربحية تابعة مركز صاااباح األحمد للموهبة واإلبداع

في  والموهوبين ، حياث يساااااتهادف دعم المبادعينالكويات بادولاة الكويات للتقادم العلمي

 .لوجيا، والفنون الحرفية المتعلقة بالمجال التقنيمجاالت العلوم والتكنو

 

 

 ختاما نقول 

 

 ما يلي:لاالبتكارات المجتمعية ستحتاج مشاريع في 

ألول  تعرفهاا  من حولاك كماا لو كنات  التي  التعاامال مع المحيط والموجودات   -1
 مرة.

من أجال االساااااتمرار   هو دافعاك  االمال وليس االنهزام وقبول التحاد كن  لي -2
 .حتى لو تكرر السقوط

  ،ماا تقوم باه انماا هو في الساااااعي في حوائ  الغير عبر ماا يمكناك ذاتياا  لعال -3
 فلنفسك عليك حق.

النطالقاة نحو لالموائمااة مع الظرف المحيط أوال، ثم عبر هاذه الموائمااة   -4
 اإلنجاز.

 اليه حتى وان صغ ر. لتَ إكمن في االرتقاء الذ  مفهوم "اإلنجاز" ي -5
ان تؤمن من ان ثمة مساارات ال حصار لها للوصاول للهدف، فان لم توفق  -6

 في مسار فثمة مسارات أخرى تنتظر االستكشاف.
اسااتكشااافي، وال تجعل الهم ينتزعك نحو  أن تسااتمتع بما أنت فيه من عمل -7

 األسفل فتخنع. 
م، حتى مع تهاأزم طالعة االمل عبرممن   بقصااااص تمكنهمحفز من حولك  -8

في البحر دون قارب متشاابثا بخشاابه، أو صااار  لو كان يمخر كماالذ   هذا  
صااحراء بمن انقطع  مفي حفرة لم يتمكن من الخروج منها لمدى شااهر، أو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9
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دون مؤونة لمدى أسابوعين، أو ذاك الذ  صانع طعاما له مما هو   شااساعة
 متاح له من الكائنات من حوله.

ل ظرف محيط، فماا عاادت تلاك األدوات  ن من أن ثماة أدوات مع كاأن تؤم -9
التي اعتدت عليها حال الرخاء حاضارة، وعليه تعرف على ادواتك الجديدة 

 كي تستعملها في صناعة انجازك.
ك باه السااااااعاة  ما  عل  ان تتعاامال مع عاامال الوقات باأسااااالوب مغااير عماا ت   -10

بدقيقة أو فتنجز اعمالك   واأليام، فان كانت ادواتك السابقة تختزل لك الوقت
 أطول، سااااعة، صاااارت اعمالك في الظرف الحالي تنجز في مدى زمني

 الدقيقة ستصبح ربما ساعات والساعة أيام بل أسابيع.
أن تؤمن من أن الحياة مليئة باألحجيات )االلغاز(، واالصال فيها هو ان  -11

أنواع  تتجااوزهاا لتظفر بااإلنجااز، فماا األزماة التي تحيط باك اال نوع من  
، فتعامل معها برفق، واساتمتع بالخوض في حلها، واحذر من ان االحجيات

تجعلك مضاطربا أو منهزما بل كافع نفساك يوميا بما تعلمته ولم تكن تعرفه 
 من قبل.

عزز ايمااناك بماا يجعلاك متقادماا أماام العادو الاذ  جعلاك فيماا انات فياه من  -12
   سااتساابق هذا الذ   أزمه، عبر ما ساايفضااي اليه سااعيك في اإلنجاز من أنك

 عط ل آلتك.
ليكن ضااامن دافعك في اإلنجاز هو ساااعيك لهؤالء الذين يعيشاااون في  -13

الغابات وانقطعت بهم سااابل التعلم والنهوض  القرى أو الصاااحار  أو في 
بالصاناعات، أو مع أولئك الذين يعيشاون في الجبال وسالبتهم المساافات من 

منسااااية وفرص  ، فتلك مساااااحةان يطوروا ما ينجزون او ما يصاااانعون
 . نهوض واالبتكار واالرتقاء فيها ال تحدها حدودال

 

 هىاااااااااانت

 

 والحمد هلل رب العالمين
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  يمكنك تحميلها مجانا تب للمؤلفك  
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   برمجة القيم عبر مناه  التعليم    تفعيل القيم لرياض األطفال    العالمات التجارية في التأثير على القيم 

   وإن من شيء إال يسبح بحمده    القصص القرآني  فىحركة الكامرة 
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https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3Ws

kZ-aKO 

 

https://wp.me/p3WskZ

-99N 

 

https://wp.me/p3WskZ-

99Q 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99J 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9a3 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-bpU 

 

في   التفكير االستراتيجي

 استهداف شرائح المجتمع 

   ضة والقيم نجومية الريا   نماط بناء القيم في الحياة نماذج من أ

http://bit.ly/sinaeat_altak

amul 

http://bit.ly/sinaeatalmasw

uwlia 
https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://wp.me/p

3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

كيل وصناعة  آلية وتش

العالمة التجارية في  

   عالم التسويق

-https://www.muslim   في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا   تسويق الحالل 

library.com/?lang=Arab

ic&s=%D8%A7%D9%84

%D9%88%D8%B3%D9

%85+ 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%A

7%D8%AA+%D9%84

%D8%A7%D9%86%

D8%AC%D8%A7%D8

%B2%D8%A7%D8%

AA 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
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https://bit.ly/30oJA

rI 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-bpP 

 

https://wp.me/p3W

skZ-9am 

 

https://www.mu

slim-

library.com/ara

bic/%d8%aa%

d8%a3%d9%8

5%d9%84%d8

%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3WskZ-

boI 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpM 

 

قاعدة في برمجة المعلومة في   100

 الجزء الثاني –الدما  

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
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    المؤلف في سطور 
 

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يد  د. 

 

 االلكترونية:المواقع 

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيد (     
 

 الشهادات العلمية: 

   1978البكالوريوس الواليات المتحدة االمريكية 

  2007، الدكتوراه 1980الماجستير الواليات المتحدة االمريكية 

 الخبرة:سنوات 

والتسويق لها على نطاق التوعوية  االعالنية التجارية والقيمية ميم وتنفيذ الحمالتعام في مجال تخطيط وتص 35أكثر من 

 دولي. 

 العملية: الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)إدارة شركة  مؤسس ورئيس مجلس .3
 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونيةمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في   .5
 2000لالستشارات العرب "  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 . 2001خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9

 كا والكويت. . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأمير 10

 

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشاااروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشاااكيل مجلس بعضاااوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  -1
، أشاادت ملكة الساويد بنتائ  المشاروع ضامن 2005-1999في دولة الكويت،  المدني ومؤساساات القطاع الخاص

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائ ، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
مشااروع " وقف األرشاايف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السااودان، لنقل خبراتنا في تدشااين وإدارة   -2

 2017اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.جوائز 
سااااوق منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه مشااااروع "سااااما"   -3

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
يظ القرآن، لالرتقاء  مشاااروع "سااامر" ساااوق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحف -4

ومفااهيماه، ال حاافظاا فقط، عبر برناام  أدرنااه دولياا بعنوان "تحويال القيم باالحاافظ كي يكون مشاااااغال لقيم القرآن  
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

عبر وساااائل التواصااال االجتماعي بشاااكل ساااانيةاإلنجزء، لتعزيز مفاهيم القيم    100مشاااروع )تأملت(، عبر    -5
 خضت عن أربعة كتب الكترونية.أسبوعي، والتي تم

مؤسااسااة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشاااريع تمكين    1986مشااروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

ومؤساساات  مجال التعاون المشاترك مع جامعات ومؤساساات المجتمع المدني  توقيع عشارات مذكرات التفاهم في  -7
تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشاااابيك لتعزيز القيم واعتماد برام  المؤسااااسااااة العربية للقيم 

 المجتمعية.
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