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عن هذا
الكـتـاب

عن هذا
الكتـــاب
كيــف نتعامــل مــع تحديــات تغــر املنــاخ؟ كيــف ميكننــا أن نصــل إىل االســتثامر األمثــل لطاقــات الشــباب؟ كيــف ميكننــا التصــدي لتحديــات
عاليــة التعليــم؟
الصحــة؟ كيــف ميكننــا أن نعــزز مــن ف ّ

ل لهــذه االحتياجــات امللحــة مــن ِ
ة واحــد ٍ
ة ،وبطــرقٍ تقليديـ ٍ
قبــل جهـ ٍ
إن التحديــات التــي تواجــه مجتمعاتنــا كثــرةٌ .كــا أن إيجــاد حلــو ٍ
ة
أمـ ٌر غــر ممكــنٍ .

مبنهجيات ابتكاري ٍ
ٍ
ة ت ُحقق التنمية املستدامة.
لقد حان الوقت ألن يتوىل جميع أفراد املجتمع مسؤولية تغيري مجتمعاتهم
ســنصحبكم عــر هــذا الكتــاب يف رحلــة للتعــرف عــى منهجيــة االبتــكار االجتامعــي يف توليــد الحلــول ،وتطويرهــا واســتدامتها،
وتوســيع نطاقهــا.

تعريف االبتكار االجتماعي
وتطوره كمفهوم.

دوافع االبتكار
االجتماعي وأهميته.

هوية االبتكار
االجتماعي.

المراحل العملية
لالبتكار االجتماعي.

آملني أن يحقق كل القبول والفائدة ،واألثر اإليجايب يف مجتمعاتنا.
والله من وراء القصد
غياث هواري

كنده املعامر

آلية تعزيز االبتكار
االجتماعي.

2

3

الـقـصـة
الموجزة

الـقـصـة
املوجزة

أوﻻً
اﻟﻘﺼـﮥ
اﻟﻤﻮﺟﺰة

ﻣﺪﺧﻞ

ﻣﻔﻬﻮم

ﺳﺮدﯾﮥ
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الـقـصـة
املوجزة

يف هــذا املعنــى ،ميكننــا القــول بــأن مصطلــح االبتــكار االجتامعــي
ظهــر كــرد فعــلٍ عــى التَّحيــز نحــو التكنولوجيــا واألعــال يف ابتــكار
البحــوث والسياســات واملامرســات.
وقــد بــرز االبتــكار االجتامعــي مبثابــة اســتجاب ٍ
ة لتزايــد التَّحديــات
االجتامعيــة والبيئيــة والدميوغرافيــة ،والتــي غالبــاً مــا كانــت تســمى
املشــكالت «العضــال» كونهــا متعــددة األوجــه ،وتشــمل مجموعــ ً
ة
واســع ً
ة مــن أصحــاب العالقــة.
وتتعــدد هــذه التَّحديــات بحيــث تشــمل( ،نــدرة املــوارد ،وتغــر املنــاخ،
والشــيخوخة الســكانية ،والرعايــة الصحيــة باهظــة التَّكاليــف ،وتأثــرات

ٍ
مشــكالت
العوملــة ،وغــر ذلــك) .ويُعتــر هــذا ال َّنــوع مــن املشــكالت
مســتعصية ،حيــث فشــلت الحلــول التَّقليديــة يف معالجــة هــذه
التَّحديــات ،يف حــن يُعتــر االبتــكار االجتامعــي رد فعــلٍ للتَّغلــب عــى

هــذه التَّحديــات وحلهــا .االبتــكارات االجتامعيــة ،باختصــار ،ليســت حلــوالً
ة فحســب ،بــل هــي الحلــول الجديــدة التــي تعمــل عــى نحــ ٍ
و
جديــد ً

ٍ
تحســينات قابلــ ً
ة
أفضــل مــن املامرســات الحاليــة ،وبالتَّــايل ت ُحــدث
للقيــاس للســكان التــي تخدمهــا.

الـقـصـة
املوجزة
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الـقـصـة
املوجزة

الـقـصـة
املوجزة
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الـقـصـة
املوجزة

ابـتـكـار

ج
ال ميكننــا أن نطلــق عــى أي مخــر ٍ
ِ
يســتوف معياريــن
(ابتــكار) مــا مل

الحداثة

التَّحسين

ال ينبغــي أن تكــون االبتــكارات أصيلــ ً
ة

ال ميكننــا أن نســمي توليــد الحلــول ابتــكارا ً

ة عــى املســتفيد مــن حيــث
تكــون جديــد ً

ة أو أكــر اســتدام ً
ة مــن البدائــل
أكــر كفــاء ً

وغــر مسـبوقـــ ٍ
ة ،إال أنـَّــه ينبغــي أن

عالي ـ ً
ة أو
مــا أكــر ف َّ
مــامل تكــن مخرجاتــه إ ِّ

الســياق أو التَّطبيــق.
ِّ

املوجــودة قبلــه.

ج أو خدم ٍ
ة تتميز بأنَّها:
يقدم االبتكار حالً عىل شكل منت ٍ
 )1تراعي العوامل الفنية واالجتامعية واالقتصادية.
 )2تنترش وتدخل حيز االستخدام األوسع.
ة بطريق ٍ
ة اجتامعي ٍ
حل جدي ٌد ملشكل ٍ
ة واستدام ً
عالي ً
ة من الحلول القامئة.
ة وكفاء ً
ٌ )3
ة أكرث ف َّ

الـقـصـة
املوجزة

اجتماعي

تســتخدم كلمــة (اجتامعــي) لوصــف نــوع القيمــة

التــي تختلــف عــن القيمــة املاديــة أو االقتصاديــة،
ٍ
اســتحقاقات ،أو تخفيــض تكاليــف جهــود
كإنشــاء
املجتمــع؛ مــن خــال حــل املشــكالت التــي تتجــاوز
املكاســب الخاصــة لألفــراد لتصــل إىل تلبيــة احتيــاج
املجتمــع ككل.
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الـقـصـة
املوجزة

وبعد تسليط الضوء عىل كلمة ابتكار وكلمة اجتامعي ميكننا اآلن أن نستعرض أهم التعريفات ملفهوم االبتكار االجتامعي:

1

يــرى منتــدى منظمــة التَّعــاون والتَّنميــة لالبتــكارات االجتامعية

ن االبتــكار االجتامعــي يتميــز عــن االبتــكار االقتصــادي .فاالبتــكار
أ َّ
االجتامعــي:
ع جديــد ٍ
ة مــن اإلنتــاج أو اســتثامر
«ال يكتفــي بتقديــم أنــوا ٍ
أســواقٍ جديــد ٍ
ة مــن أجــل اســتغاللها ،وإنَّ ــا يتعــدى ذلــك إىل
احتياجــات جديــد ٍ
ٍ
ة ال يوفرهــا الســوق ،أو ابتــكار طــرقٍ
تلبيــة

2

وفقاً ملنتدى االبتكارات االجتامعية
ل جديد ٍ
«يســعى االبتــكار االجتامعــي إىل إيجــاد حلو ٍ
ة للمشــكالت
االجتامعيــة مــن خالل :
ـات جديــد ٍ
• تحديــد وتقديــم خدمـ ٍ
ة مــن شــأنها تحســن جــودة
حيــاة األفــراد واملجتمعــات.
ـات جديد ٍ
• تحديــد وتنفيــذ عمليـ ٍ
ة يف ســوق العمــل ،والتَّكامل

جديــد ٍ
ة وأكــر تلبي ـ ً
ة الحتياجــات اآلخريــن مــن حيــث إعطــاء النــاس

ـاءات جديــد ٍ
ٍ
ة ،وأشــكا ٍ
ل
يف العمــل عــى توفــر وظائــف وكفـ

مكانــاً ودورا ً يف اإلنتــاج» (Vasconcelos, GUIDE TO SOCIAL

جديــد ٍ
ة مــن املشــاركة وعنــارص متنوعــ ٍ
ة تســاهم كل منهــا

.)INNOVATION

يف تحســن وضــع األفراد يف ســوق العمــل» (Vasconcelos,
.)GUIDE TO SOCIAL INNOVATION

الـقـصـة
املوجزة

3

تركِّــز مجلــة ســتانفورد لالبتــكار االجتامعــي عــى «املنتــج» يف
تعريفهــا لالبتــكار االجتامعــي .حيــث تعــ ِّرف االبتــكار االجتامعــي
بأنَّــه

ة بطريقــ ٍ
ة اجتامعيــ ٍ
«حــل ملشــكل ٍ
عاليــ ً
ة
ة وكفــاء ً
ٌ
ة أكــر ف َّ
واستدامةً»(.)Rediscovering Social Innovation 2008 SSIR, Fall

4

12

ن االبتــكار االجتامعي
يــرى مركــز نيوزيلندا لالبتــكار االجتامعي بــأ َّ
هــو «تصميــم وتنفيــذ طرقٍ أفضــل لتلبيــة االحتياجــات االجتامعية،
واالبتــكارات االجتامعيــة هــي األفــكار الجديــدة التــي تعمــل عــى
حــة غــر امللبــاة ،واألفــكار الجديــدة التــي
تلبيــة االحتياجــات امل ُل َّ
تعمــل عــى حــل التَّحديــات االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة القامئــة لصالــح النــاس والكوكــب.
ر ،فهــو يغــر
االبتــكار االجتامعــي يف حقيقتــه نظــا ٌ
م متغــ ٌ

املفاهيــم والســلوكيات والهيــاكل الســابقة لظهــور هــذه
التَّحديــات بشــكلٍ دائــمٍ ».
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الـقـصـة
املوجزة

هذا يقودنا إىل ال َّنظر إىل االبتكار االجتامعي باعتباره:
 -1جملــة مــن االســتجابات مــن قبــل ذوي العالقــة لتحـ ٍ
ـد أو تطويــر شــأنٍ مــا يف املجتمــع ،بطريق ـ ٍ
عاليــة،
ة تركــز عــى الف َّ
والكفــاءة ،واالســتدامة،

ة حقيقي ً
من خالل الحلول الصادرة عن املجتمع ،لتشكِّل قيم ً
ة للمجتمع ككل ،وليس فقط لألفراد.

 -2قــد يكــون منتجـاً ،أو عمليــة ،أو تكنولوجيــا ،وقــد يكــون مبــدأً ،أو فكــرةً ،أو قانونـاً ،أو حركـ ً
ة اجتامعيـةً ،أو تداخـاً ومزيجـاً
بــن أكــر مــن عنــر.

الـقـصـة
املوجزة

مام سبق ،ميكن

تعريف االبتكار االجتماعي
بأنَّه

ة ،بطريقــ ٍ
ة اجتامعيــ ٍ
حــل جديــ ٌد ملشــكل ٍ
عاليــ ً
ة
ة وكفــاء ً
״ ٌ
ة أكــر ف َّ
ة مــن الحلــول املوجــودة ،وهــذا الحــل يُشــكل قيمــ ً
واســتدام ً
ة

حقيقيــ ً
ة للمجتمــع ككل وليــس لألفــراد .االبتــكار االجتامعــي قــد
ج ،أو تكنولوجيــا ،وقــد يكــون مبــدأً،
يكــون منتجــاً ،أو عمليــة إنتــا ٍ

أو فكــرةً ،أو قانونــاً ،أو حركــة اجتامعيــةً ،أو تداخــاً بــن أكــر مــن
ر״.
عنــ ٍ
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الـقـصـة
املوجزة

الـقـصـة
املوجزة

1
ولف
هــم االبتــكار االجتامعــي
بوضــو ٍ
ح ،يجــب علينــا دراســة
الفــ
رة التــي اعتُمــد فيهــا
والتــ
ي كانــت أهــم معاملهــا

االنكامش االقتصادي وتداعياته

كان لالنكــاش االقتصــادي يف ثالثينيــات القــرن املــايض،
ة وطنيـاً ودوليـاً .حيــث انخفضــت
عــى ســبيل املثــال ،آثــارا ً مدمــر ً
التجــارة الدوليــة بشــكلٍ حــا ٍد ،وكذلــك الدخــل الفــردي ،وعائــدات
الرضائــب واألســعار واألربــاح يف جميــع أنحــاء العــامل ،كــا
أن مدنــاً ومناطــق بأكملهــا صــارع ســكانها الجــوع والتَّــرد
والبطالــة واملــرض.

2

الحركات االجتامعية وآثارها

أدت هــذه التَّغــرات االقتصاديــة الهائلــة إىل صعــود
الحــركات االجتامعيــة الكبــرة ،األمــر الــذي ش ـكَّل ضغط ـاً
عــى الحكومــات للتَّخفيــف مــن معانــاة املواطنــن.
ففــي الواليــات املتحــدة ردت الحكومــة االتحاديــة
بتأســيس إدارة األشــغال التــي تقــدم وظائــف للعاطلني
ة الضــان االجتامعــي
عــن العمــل ،كــا أعطــت إدار ُ
رواتــب شــهري ً
ة لكبــار الســن مــن املواطنــن.
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الـقـصـة
املوجزة

مفهوم ا

البتكار االجتامعي عرب التاريخ

كــا أن كثــرا ً
مــن املصطلحـات واملفاهيم
تتغــر وتتطـ
ـور مــع الزمــن ،فــإن مفه ـوم
االبت ـكار االجتامعــي ش ـهد تغ ـ
ٍ
رات عديــد ً
ة
يف اســت
خدامه عــر التاريــخ ،ميكــن
اســتعراضها وفــق اآليت

1

مفهوم االبتكار االجتامعي يف ستينيات القرن املايض

تعــود بعــض اســتخدامات االبتــكار االجتامعــي إىل ســتينيات القــرن
املــايض ،حيــث اســتخدم هــذا املصطلــح لإلشــارة إىل البحــوث التَّجريبيــة
يف العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية .ومنــذ ذلــك الحــن ،صــار يســتخدم
يف إشــار ٍ
ة إىل املرشوعــات االجتامعيــة ،واالبتــكارات التكنولوجيــة

التــي تحقــق املنافــع االجتامعيــة واملســؤولية االجتامعيــة للــركات
واالبتــكارات املفتوحــة.

2

مفهــوم االبتــكار االجتامعــي يف الســنوات الثالثــن
املاضيــة
عــى مــدى الســنوات الـــثالثني املاضيــة ،أصبحــت املشــكالت

3

الـقـصـة
املوجزة

االبتكار االجتامعي يف العقد املايض

التكيــز عــى مصطلــح االبتــكار االجتامعــي تزايــدا ً إىل حـ ٍ
ـد كبـرٍ
شــهد َّ

عــى مــدى العقــد املــايض .وذلــك بســبب ظهــور عــد ٍد مــن العوامل،

االجتامعيــة تتطلــب حلــوالً أكــر تطــورا ً .نتيجــ ً
ة لذلــك ،ازداد تضافــر

التكيــز التكنولوجــي عــى
مبــا يف ذلــك عــدم الرضــا املتزايــد عــن َّ

جهــود القطاعــات الثالثــة مــن أجــل معالجــة املشــكالت االجتامعيــة

التكيــز
االبتــكار االقتصــادي وسياســة االبتــكار ،وقــد أدى هــذا إىل َّ

التــي تؤثــر عــى املجتمــع ككل.

ع يف وضــع نظريــات
عــى االبتــكار االجتامعــي ،ودعمــه كموضــو ٍ

بإضافــة لوجــود مجموعــ ٍ
ة مــن العوامــل أدت إىل تــآكل الحــدود

التَّطويــر البــري ،والتَّمكــن واســراتيجيات التَّنميــة املحليــة.

الفاصلــة بــن القطاعــات غــر الربحيــة ،والحكوميــة ،والتجاريــة

ن االبتــكار االجتامعــي ظهــر كــرد فعــلٍ
بهــذا املعنــى ،ميكننــا القــول إ َّ

الربحيــة .ويف غيــاب هــذه الحــدود ،أصبحــت األفــكار ،والقيــم،

عــى التَّحيــز نحــو التكنولوجيــا واألعــال .حيــث بــرز مبثابــة اســتجاب ٍ
ة

واألدوار ،والعالقــات ،ورأس املــال تتدفــق بحري ـ ٍ
ة أكــر بــن القطاعــات.

لتزايــد التَّحديــات االجتامعيــة والبيئيــة والدميوغرافيــة ،وغريهــا مــن

ٍ
آليــات
وقــد أدى هــذا التلقيــح بــن القطاعــات الثــاث إىل ظهــور

املشــكالت التــي باتــت تعــرف بالعضــال نظــرا ً الســتحالة معالجتهــا

حاســم ٍ
ة لالبتــكار االجتامعــي :كتبــادل األفــكار والقيــم ،والتَّحــوالت

بالحلــول التَّقليديــة.

يف األدوار والعالقــات ،والتَّكامــل يف رأس املــال الخــاص بدعــمٍ
شــعبي وخــري.
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دوافع

االبتكار االجتماعي

دوافع

االبتكار االجتامعي

ﺛﺎﻧﯿﺎً

5

ﻟﻤﺎذا

اﺗﺠﺎﻫــــﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯿـــﮥ ﯾـﺘــﻢ أﺧﺬ
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ

دواﻓﻊ

5

5

ٍ
ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻌﻤﻞ

5

أﺳﺒﺎب ﺗﮑﻤﻦ وراء أﻫﻤﯿﮥ
ٍ

5

اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﮥ

أﺳﺌﻠﮥ ﯾﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟ َﺘّﻔﮑﯿﺮ ﻓﯽ

20

21

دوافع

االبتكار االجتامعي

لماذا االبتكار االجتماعي
يف املــايض ،كانــت التَّحديــات املجتمعيــة كالشــيخوخة الســكانية يف أوروبــا ،وموجــات الهجــرة ،واالســتبعاد
ٍ
مشــكالت أعاقــت املســار االقتصــادي للجهــات الفاعلــة.
االجتامعــي أو االســتدامة تعتــر يف املقــام األول

وقــد لجــأ األفــراد الذيــن يرغبــون يف التَّصــدي لهــا إىل ال َّنــاذج التَّقليديــة غــر الربحيــة باعتبارهــا وســيل ً
ة يتــم
مــن خاللهــا توجيــه طاقاتهــم .وقــد اعتمــدت هــذه األنشــطة بشــكلٍ كب ـرٍ عــى الدعــم الحكومــي أو التَّربعــات
الخاصــة ،وواجهــت صعوب ـ ً
ة يف إحــداث فــرقٍ مســتدامٍ طويــل األمــد.

أمــا اليــوم ،فقــد صــار يُنظــر لالتجاهــات املجتمعيــة باعتبارهــا فرص ـاً لالبتــكار ،إذ توجــد رغب ـ ٌ
ة يف التوجــه نحــو

إيجــاد حلــو ٍ
ل للتَّحديــات رسيعــة التَّغــر التــي تظهــر تباع ـاً
كالتكيبــة الســكانية واملجتمعيــة ،ووســائل اإلعــام
َّ
االجتامعيــة ،والفقــر ،والبيئــة ،والصحــة .وهنــاك الكثــر مــن منــاذج األعــال التَّجريبيــة  -باإلضافــة إىل ظهــور

ة واجتامعيـ ٍ
ة اقتصاديـ ٍ
ة تهــدف إىل خلــق قيمـ ٍ
ل أفقيـ ٍ
ة هجينـ ٍ
منــاذج تنظيميـ ٍ
ة ،ومنــاذج أعــا ٍ
ة يف الوقــت ذاته.

دوافع

االبتكار االجتامعي
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دوافع

االبتكار االجتامعي

التَّوظيف
 % 75ممن ترتاوح أعامرهم بني  64-20عاماً ينبغي أن يتم توظيفهم.

االبتكار
 %3مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لالتحــاد األورويب (العــام والخــاص)
ســيتم اســتثامره يف االبتــكار.

تغير المناخ والطاقة
ة لتصــل لـــ  % 20بزيــاد ٍ
رفــع نســبة إنتــاج الطاقــة مــن مصــادر متجــدد ٍ
ة
بنســبة  % 20يف كفــاءة الطاقــة.

التَّعليم
خفض معدالت الترسب من املدرسة إىل أقل من .% 10

الفقر /اإلقصاء االجتماعي
تخفيــض نســبة املعرضــن للفقــر واإلقصــاء االجتامعــي لـــ  20مليــون
شـ ٍ
ـخص عــى االقــل.

دوافع

5

االبتكار االجتامعي

أسباب تكمن وراء أهمية
ٍ
االبتكار االجتماعي

تأيت أهمية االبتكار من خالل:
استجابات جديد ٍ
عالي ٍ
ٍ
ة أكرب لتلبية االحتياجات االجتامعية املتزايدة.
 )1توفري
ة بف َّ

استجابات محلي ٍ
ٍ
ة للتَّحديات االجتامعية واملجتمعية املعقدة ،تعتمد عىل املوارد املحلية ،وتحريك
 )2توفري
الفاعلني املحليني لتصميم حلو ٍ
ل للتَّحديات االجتامعية.

 )3دمج مختلف الجهات املعنية للتَّصدي لهذه التَّحديات ،من خالل طرقٍ جديد ٍ
ة للعمل معاً.
 )4إرشاك املستفيدين يف تصميم الحلول ،واعتبارهم خارطة طريقٍ لتصميم الحلول.
 )5تقديم حلو ٍ
ل أفضل باستخدام موارد أقل ،ولهذا األمر أهميته الخاصة ،خاص ً
ة يف املجتمعات فقرية املوارد.
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دوافع

5

االبتكار االجتامعي

ٍ
استخدامات أساسيةٍ لمفهوم
االبتكار االجتماعي

عمليات التَّطوير
االجتامعي

اسرتاتيجية األعامل
واإلدارة التَّنظيمية

الـمـرشوعات
واملؤسسات
االجتامعية

املنتجات والخدمات
والربامج

الحوكمة والتَّمكني
وبناء القدرات

دوافع

االبتكار االجتامعي

1

عمليات التَّطوير االجتامعي
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2

اسرتاتيجية األعامل واإلدارة التَّنظيمية

يُســتخدم االبتــكار االجتامعــي لوصــف عمليــات التَّطويــر االجتامعــي

غالبــاً مــا يُشــار إىل االبتــكار االجتامعــي بوصفــه جانبــاً مــن جوانــب

ٍ
دراســات واســعة ال ِّنطــاق حــول دور املجتمــع
وهــذا يشــمل

والــروة االجتامعيــة التــي تــؤدي إىل الكفــاءة التَّنظيميــة وتحســن

وتحــول املجتمــع ككل.

املــدين يف التَّطويــر االجتامعــي ،ودور االقتصــاد االجتامعــي

وأصحــاب املرشوعــات االجتامعيــة يف تحقيــق ال ُّنمــو االقتصــادي

واإلدمــاج االجتامعــي .كــا يشــمل أيضــاً دور قطــاع األعــال يف
التَّغيــر االجتامعــي ،ودور رجــال األعــال يف دفــع موجــة االبتــكار

التكيــز عــى املجــاالت «االجتامعيــة» مثــل
واإلنتاجيــة ،مــن خــال َّ
التَّعليــم والصحــة والرعايــة .وهــذا ميكــن أن يتضمــن يف نهايــة

املطــافإعــادةتحديــدالحاجــاتاالجتامعيــةوالبيئيــةاألوســعنطاقــاً.

اســراتيجية األعــال املتعلقــة بالتَّغــرات البرشيــة واملؤسســية
القــدرة التَّنافســية .ويشــمل ذلــك إعــادة الهيكلــة التَّنظيميــة،
وتحديــث العالقــات الصناعيــة وتحســن إدارة املــوارد البرشيــة.

التكيــز أكــر يف أدبيــات اإلدارة غــر الهادفــة للربــح،
وقــد امتــد هــذا َّ

حيــث يُنظــر لالبتــكار االجتامعــي مــن خــال عدســة تحســن اســتدامة
عاليــة املؤسســات غــر الربحيــة ،وذلــك مــن خــال ال َّنظــر يف
وف َّ

مهــارات القيــادة واالبتــكارات يف مجــال املنــح والعطــاء.

27

دوافع

3

االبتكار االجتامعي

املرشوعات واملؤسسات االجتامعية

يُســتخدم مصطلــح االبتــكار االجتامعــي أيضــاً لوصــف املرشوعــات

واملؤسســات االجتامعيــة ،وأعــال مرشوعــات الريــادة االجتامعيــة.

ويتعلــق ذلــك إىل حـ ٍ
ـد كبـرٍ مبــا يقولــه بيــل درايتــون الذيــن يؤكــد عــى دور

ة ومبتكــر ٍ
األفــراد يف تطويــر طــرقٍ جديــد ٍ
ة ملواجهــة التَّحديــات االجتامعيــة

ة عىل ذلــك ،تعمل هذه املدرســة الفكريــة للمرشوعات
املســتعصية .عــاو ً
االجتامعيــة عــى اكتشــاف وتقييم واســتثامر الفرص بوســائل مبتكــر ٍ
ة لتلبية

االحتياجــات ،وهــذا النهــج هــو الســائد خصوصـاً يف الواليــات املتحدة.
يف هــذا اإلطــار ،تُحــدد املرشوعــات االجتامعيــة عــى أنَّهــا مجموعــ ٌ
ة

4

املنتجات والخدمات والربامج

يُعتــر االبتــكار االجتامعــي عمليــ ً
ة لتطويــر وتنفيــذ املنتجــات

والخدمــات والربامــج التــي تلبــي االحتياجــات االجتامعيــة.

ويشــمل ذلــك االبتــكار يف القطــاع العــام ،وتوفــر الخدمــات العامــة
مــن قبــل املؤسســات االجتامعيــة ومنظــات املجتمــع املــدين
الجديــدة.

5

الحوكمة والتمكني وبناء القدرات

مــن الســلوكيات واملواقــف مــن قبــل األفــراد املعنيــن بابتــكار مرشوعـ ٍ
ـات

تشــمل أبعــاد ‹عمليــة› االبتــكار االجتامعــي الحوكمــة ،والتَّمكــن،
ُ

اجتامعيــ ٍ
ة يف املقــام األول حيــث تــم اســتثامرها أساســاً لهــذا الغــرض.

يف االبتــكارات االجتامعيــة ،وبنــاء العالقــة املرتابطــة بــن مختلــف

ة جديــد ٍ
اجتامعيــ ٍ
ٍ
أهــداف
ة .واملؤسســات االجتامعيــة هــي رشكاتٌ ذات

وبنــاء قــدرات املؤسســات والقيــادات االجتامعيــة التــي تعمــل

ة اجتامعي ـ ٍ
أمــا االبتــكار االجتامعــي فهــو أوســع بكث ـرٍ مــن أي مؤسس ـ ٍ
ة أو

الجهــات الفاعلــة ،والتَّأكيــد عــى املهــارات والكفــاءات واألصــول

ـات اجتامعي ـ ٍ
ل اجتامعــي ،يقيــم مرشوعـ ٍ
ســبيل املثــال ،رجــل أعــا ٍ
ة تقــدم

واســراتيجيات معينــ ٍ
ٍ
ة.
لتنفيــذ برامــج

ـات اجتامعي ـ ٍ
مرشوعـ ٍ
ة ،ولكــن قــد تتداخــل املصطلحــات فيــا بينهــا .فعــى
برنامج ـاً ضمــن منهجيــة االبتــكار االجتامعــي.

والــروة االجتامعيــة التــي وضعتهــا مختلــف األطــراف الفاعلــة

دوافع

االبتكار االجتامعي

5

أسئلةٍ يتم طرحها عند ال َّتفكير
في االبتكار االجتماعي

28

تحتــاج الســلطات العامــة عــى مختلــف املســتويات إىل ال َّنظر
يف عــد ٍد مــن األســئلة عنــد التَّفكــر يف االبتــكار االجتامعــي
وتتضمــن هــذه األســئلة
 -1كيف ميكننا أن نعرف مدى قدرة االبتكار االجتامعي عىل توليد الحلول؟
ة عىل
 -2كيف ميكننا أن نضمن أن تكون االبتكارات االجتامعية معتمد ً
املوارد املحلية الرصفة؟
 -3كيف ميكننا أن نعزز أفضل سبل التَّعاون مع العديد من وكالء

التَّنمية،وأصحاب األعامل التَّجارية واالقتصادية املختلفة ،ومنظامت
املجتمع املدين ،والهيئات الحكومية لتسهيل عملية االبتكار
االجتامعي؟

 -4كيف ميكننا تقييم القيمة املضافة من خالل االبتكار االجتامعي؟
 -5كيف ميكننا قياس حجم االبتكارات االجتامعية واستنساخها؟

29

دوافع

االبتكار االجتامعي

5

ٍ
اتجاهات اجتماعيةٍ يتم أخذ بياناتها بعين
االعتبار عند تطبيق االبتكار االجتماعي
لتحديــد ومعرفــة نطــاق االبتــكار االجتامعــي والســلطات العامــة املســؤولة عنــه ،ميكننــا
ٍ
ٍ
وفــرص مــن االتجاهــات املجتمعيــة الخمســة التاليــة:
تحديــات
ال َّنظــر يف

دوافع

االبتكار االجتامعي

االتجاهات االجتماعية
الديموغرافيا
االتجاهات البيئية

أمثلة
الهجرة.
املياه وتغري املناخ والطاقة.

اتجاهات المجتمع الجديد

التنوع واملجتمع الجديد وتوفري حلول تكنولوجيا
املعلومات (املجتمع الرقمي).

االتجاهات االقتصادية

الفقر الذي قدي يؤدي إىل اإلقصاء االجتامعي.

االتجاهات في مجال الصحة
والرفاهية

الصحة والتَّعايف والرعاية.

30

31

هوية

االبتكار االجتماعي

هوية

االبتكار االجتامعي

ﺛﺎﻟﺜﺎً

ﻃﺒﯿﻌﮥ

5

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻬﺎ

ﻫﻮﯾﮥ

5

5

ﺻﻔﺎت ﻟﻠﻤﺸﮑﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮥ
اﻟﺘﯽ ﯾﻌﺎﻟﺠﻬﺎ

ﻣﺒﺎدئ ﺗﻔﮑﯿٍﺮ ﯾﻨﺒﻐﯽ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﯽ

5

أﺷﮑﺎل ﻟﺤﻠﻮل

5

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺤﻠﻮل
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هوية

االبتكار االجتامعي

متداخلة
املشــكلة املتداخلــة هــي
التــي ال ميكــن حلُهــا مــن قبــل

ع واحـ ٍ
ة واحــد ٍ
جه ـ ٍ
ـد.
ة أو قطــا ٍ
فهــي تحتــاج إىل تضافــر
ع لحلها.
جهــود أكــر مــن قطــا ٍ
ويتطلــب حــل املشــكالت
املتداخلــة إرشاك كلٍ مــن
املؤسســات

االجتامعيــة،

والقطــاع الحكومــي ،وقطــاع
األعــال،

فعــى

ســبيل

املثــال :مشــكلة التلــوث
البيئــي ،يتطلــب حلهــا تضافــر

ٍ
قطاعــات.
جهــود عــدة

هوية

االبتكار االجتامعي

34

متعددة األوجه

غامضة

طارئة

غير مسبوقة

املشــكلة متعــددة األوجــه

املشــكالت ذات األســباب

تتميــز املشــكالت االجتامعيــة

تتميــز املشــكالت االجتامعيــة

التــي يتصــدى لهــا االبتــكار

العضــال والتي تتطلــب منهجيات

االجتامعــي بأنَّهــا تــرز بشــكلٍ

االبتــكار االجتامعــي لحلهــا بأنَّهــا

مفاجــئ .ويكــون ذلــك نتيجــة

غالبــاً مــا تكــون غــر مســبوق ٍ
ة،

تغــرٍ ســيايس ،أو اقتصــادي،

وتحــدث ألول مــر ٍ
ة ،وبالتــايل

أو بيئــي مــا ،وغالبــاً مــا تتطلــب

ليــس هنالــك خارطــ ُ
ة طريــقٍ

تحســن القــدرة عــى التَّكيــف

ســابق ٍ
ة ميكــن العمــل عليهــا.

هــي التــي تشــمل مجموعـ ً
ة

الواضحــة واملعروفــة ال تحــل

واســع ً
ة مــن أصحــاب العالقة،

ة باســتخدام منهجيــة
عــاد ً

فأصحــاب العالقــة مبشــكلة

االبتــكار االجتامعــي.

التلــوث البيئــي مثــاً ،هــم

وإنَّ ــا يتــم حلهــا بالطــرق

االجتامعيــة

التَّقليديــة .أمــا املشــكالت

والقطــاع الحكومــي ،وقطــاع

تلــك

(املؤسســات
التــي

ت ُعنــى

بالبيئــة،

األعــال الــذي قــد يكــون
ســبباً يف املشــكلة بســبب
النفايــات التــي تلــوث البيئــة).

التــي

ويصعــب

تتعــدد

أســبابها

تحديــد

األســباب بســهول ٍ
ة ,كــا
أن

املســتقبل

املتعلــق

ٍ
مألــوف أو محــد ٍد
بهــا غــر

ومــن الصعــب جــدا ً أن يتفــق

هــي التــي يتــم اللجــوء إىل

جميــع أصحــاب العالقــة عــى

االبتــكار االجتامعــي لحلهــا.

ٍ
ٍ
واحــد للمشــكلة ،إذ
تعريــف
كل منهــم مــن منظــو ٍر
يراهــا ٌ

ٍ
مختلــف .

مــع التَّغيــر املســتمر للواقــع
فــور وقوعــه.
عــى ســبيل املثــال :التَّغيــرات
السياســية يف العــامل العريب،
ـكالت بيئيـ ٍ
ٍ
ة
ومــا أفرزتــه مــن مشـ
وسكاني ٍ
ة.
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5

هوية

االبتكار االجتامعي

أشكال لحلول االبتكار االجتماعي
تتعدد أشكال الحلول التي يقدمها االبتكار االجتامعي بتعدد املشكالت التي يعالجها يف كل مرة.
عمليات ،أو أسواقٍ  ،أو نظمٍ جديد ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ة.
خدمات ،أو
منتجات ،أو
فقد تكون

منتجاتٌ
جديدة

خدماتٌ
جديدة

عملياتٌ
جديدة

ٌ
أسواق
جديدة

م
نظ ٌ
جديدة

منتجات جديد ٌة
ٌ

هوية

االبتكار االجتامعي

ٍ
ة معينــ ً
ة اجتامعيــ ً
ة تلبــي حاجــ ً
ة وت ُســاهم يف تطــور املجتمــع.
برمجيــات جديــد ً
املنتجــات قــد تكــون ســلعاً أو
مثــال :التكنولوجيــات املتقدمــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة.

خدمات جديد ٌة
ٌ

ٍ
تشمل الخدمات التي قد تتطلب أدوارا ً مهني ً
ة من أجل تقدميها.
عالقات جديد ً
ة جديدةً ،أو
مثال :الخدمات املرصفية عرب املحمول.

عمليات جديد ٌة
ٌ

ٍ
لخدمات جديد ٍ
يُقصد بالعمليات الجديدة مناذج عملٍ جديد ٍ
ٍ
ة.
مشرتك
ج
ة تظهر لتقديم إنتا ٍ
مثال :التَّعاون بني القطاعات.

أسواقٌ جديد ٌة
يقصد باألسواق الجديدة القنوات الجديدة التي ميكن من خاللها الوصول إىل املستفيد.
مثال :منصات البيع اإللكرتوين.

نظم جديد ٌة
ٌ
يقصد بها األشكال التَّنظيمية الهجينة التي تختلف عن القطاعات العام والخاص واالجتامعي املعروفة.
مثال :الرشكات الربحية املجتمعية .املؤسسات االجتامعية.
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هوية

5

االبتكار االجتامعي

معايير لحلول االبتكار االجتماعي
تتميز االبتكارات االجتامعية عموماً بأنَّها

حديث ٌ
ة
ة
ومبتكر ٌ

تلبي حاج ً
ة
اجتامعي ً
ة

توضع حيز
التَّنفيذ

تدمج وتحرك تغري العالقات
املستفيدين
االجتامعية

هوية

االبتكار االجتامعي

1

حديث ٌ
ة
ة ومبتكر ٌ

38

3

توضع حيز التَّنفيذ

ة متام ـاً عــى امليــدان ،أو
قــد ال تكــون االبتــكارات االجتامعيــة جديــد ً

ة
القطــاع ،أو املنطقــة ،أو الســوق ،أو املســتفيد ،ولكنهــا جديــد ٌ

االبتــكارات االجتامعيــة هــي األفــكار التــي تــم وضعهــا حيــز التَّنفيــذ.

ويف هــذه النقطــة تحديــدا ً تختلــف االبتــكارات االجتامعيــة عــن

ة عــى مــن يشــاركون يف
يف الســياق الــذي تــرد فيــه ،وجديــد ٌ

االخرتاعــات االجتامعيــة (األفــكار الجديــدة التــي مل تنفــذ).

ة جديــد ٍ
تنفيذهــا ،أو أنَّهــا تطبــق بطريقــ ٍ
ة.

2

ة اجتامعي ً
تلبي حاج ً
ة

ة إيجابيــ ٍ
ة بطريقــ ٍ
ة اجتامعيــ ٍ
ت ُصمــم االبتــكارات ملعالجــة حاجــ ٍ
ة

ومفيــد ٍ
ة .ميكــن أن تلعــب دورا ً يف صياغــة أو تشــكيل االحتياجــات

االجتامعيــة ،وأن تســاعد عــى إضفــاء الرشعيــة عــى االحتياجــات
االجتامعيــة الجديــدة أو غــر املعــرف بهــا .حيــث تختلــف االبتــكارات
االجتامعيــة عــن االبتــكارات التــي لهــا أثــ ٌر اجتامعــي.

39

هوية

االبتكار االجتامعي

4

تدمج وتحرك املستفيدين

5

تُغري العالقات االجتامعية

املســتفيدون هــم املعنيــون أو املشــاركون يف تطويــر االبتــكار

تهــدف االبتكارات االجتامعيــة إىل تحويل العالقات

االجتامعــي أو يف إدارتــه .يتحقــق الدمــج إمــا بشــكلٍ مبــارشٍ ،أو

االجتامعيــة مــن خــال تحســن وصــول الفئــات

جهــات فاعلــ ٍ
ٍ
ٌ
رش مــع
ة لديهــا
مــن خــال وســطاء ،أو
اتصــال مبــا ٌ

املســتهدفة إىل ال َّنفــوذ واملــوارد املحــددة.

ـات فاعلـ ٍ
املســتفيدين ،أو جهـ ٍ
ة تدعــم املســتفيدين بشــكلٍ مبــارشٍ ،أو

عــى هــذا ال َّنحــو ،ميكــن لالبتــكارات االجتامعيــة

ح .مــا يضمــن خدمــة
أولئــك الذيــن يدركــون احتياجاتهــم بشــكلٍ واض ـ ٍ

ـات معينـ ٍ
أن ت ُســاهم يف متكــن فئـ ٍ
ة مــن النــاس،

االبتــكار االجتامعــي لألهــداف املرشوعــة ويشــمل أعضــاء املجموعــة

ومعالجــة التَّوزيــع غــر العــادل أو الجائــر للســلطة

املســتهدفة نفســها يف معالجــة مشــاكلهم .وهــذا ميكــن بــدوره،

واملــوارد يف املجتمــع .وبهــذه الطريقــة،

أن يــؤدي إىل حلــو ٍ
ا عــن زيــادة وعيهــم
ل أفضــل وأكــر ابتــكارا ً ،فض ـ ً

تشــارك االبتــكارات االجتامعيــة بتحقيــق الصالــح

وكفاءاتهــم ،وكرامتهــم ،وتقديرهــم الــذايت.

العــام واملجتمــع العــادل.

هوية

االبتكار االجتامعي
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هوية

5

االبتكار االجتامعي

مبادئ تفكي ٍر ينبغي اتباعها في االبتكار االجتماعي
ميكننا اختصار منظومة تفكري االبتكار االجتامعي ،والطرق واملهارات ،عىل ال َّنحو التايل:

التَّمركز حول
املستفيد

العمل بعقلية
املبتدئ

الفكر
التَّوليدي

التَّعلم
بالتَّجريب

اإليجابية
والتَّفاؤل

هوية

االبتكار االجتامعي

منظومة ال َّتفكير
ال َّتمركز حول
المستفيد
عقلية المبتدئ
الفكر ال َّتوليدي
ال َّتعلم بال َّتجريب
اإليجابية وال َّتفاؤل

الطرق والمهارات
االنخــراط مــع املســتفيد ومراقبتــه الكتشــاف
االحتياجــات الخفية باعتبــاره خارطــة الطريق للحل
املقابلة.
روايةالقصص.
ال توجد خارطة طريقٍ واضحةٌ.
تجارب مسبق ٌ
ة مشابهةٌ.
ال توجد
ٌ
توليد األفكار.
تبادل األفكار.
بناء األفكار.
ال َّنامذج األولية وتلقي التَّغذية الراجعة.
العمل بإرصارٍ ،والتَّجريب ،والتَّطوير املستمر
حتى التَّمكن من إيجاد الحل املطلوب.
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هوية

االبتكار االجتامعي

5

خصائص يتميز بها
االبتكار االجتماعي
ميكننــا اختصــار منظومــة تفكــر االبتــكار االجتامعي
والطــرق واملهــارات ،عــى ال َّنحــو التايل:

الخاصية
ٌ
تداخل في القطاعات
ٌ
اجتماعية جديد ٌة،
عالقات
ٌ
استخدام أفضل
وقدرات
ٍ
للموارد واألصول وتنميتها

االنفتاح وال َّتعاون وتبادل
المنافع والمصالح
عدم ال َّتأكد من ف َّعاليته
إال بعد ال َّتجريب
من ابتكا ٍر اجتماعي إلى
منتج مؤسساتي
ٍ

هوية

التوصيف

االبتكار االجتامعي

تح ُدثُ بني عد ٍد من القطاعات ويتم إرشاك الفاعلني من مختلف القطاعات.
يتم تطوير االبتكارات االجتامعية مع املستفيدين ويتم تقدميها لهم.
تحديد األصول االجتامعية الكامنة وتنسيق استثامرها.
ال َّنهج التَّشاريك ميكِّن املستفيدين من تلبية االحتياجات عىل املدى الطويل.
اإلنتاج من قبل الجامهري ،حيث يعمل الكثري من األشخاص بشكلٍ مستقلٍ عىل املرشوعات الجامعية دون هياكل وآليات السوق العادية.
الرفاهية الفردية والجامعية ميكن الحصول عليها فقط من خالل االعتامد عىل تبادل املنافع واملصالح.
مبستوى عا ٍ
ل من عدم اليقني ،وذلك ألنَّه مل ينفذ من قبل.
ة ما يتميز االبتكار االجتامعي يف بداياته
عاد ً
ً

نتيج ً
عاليته يف البدايات.
ة لذلك ال ميكننا أن نعرف مدى جودته وف َّ

ع مستدامٍ يضمن استمراره.
تعمل الجهات املعنية بعد نجاح االبتكار وتكراره عىل تحويله إىل مرشو ٍ
ة تتطلب العمل عىل ابتكار حلو ٍ
ل لها.
ع مستدامٍ ستظهر تحدياتٌ جديد ٌ
وبعد تحول االبتكار إىل مرشو ٍ
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مراحل
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 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

راﺑﻌﺎً
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت

6

اﻟ َﺘّﻄﻮر اﻟ َﻨّﻈﻤﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻟـ

ﺗﻮﺳﯿﻊ
اﻟ ِﻨّﻄﺎق واﻟ َﻨّﺸﺮ

اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
اﻟ َﻨّﻤﺎذج اﻷوﻟﯿﮥ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﮥ
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لالبتكار االجتامعي

لــي نبــدأ بعمليــة االبتــكار بشــكلٍ عمــي يجــب أن نعــرف
ـام .وهــي:
خطواتــه بشــكلٍ عـ ٍ
 -1املطالبات :ت ُسلط الضوء عىل تحديد الفرص ،والتَّحديات ،واالحتياجات االجتامعية الجديدة غري امللباة أو تلك
ٍ
امللباة عىل نح ٍ
كاف.
و غري

ل جديد ٍ
 -2االقرتاحات :ت ُولَّد األفكار حيث يتم تطوير حلو ٍ
ة استجاب ً
ة لهذه االحتياجات االجتامعية.
ج مصغ ٍر واختبارها.
 -3ال َّنامذج األولية :وهنا يتم اختبار الفكرة عملياً ،من خالل تحويل الفكرة إىل منوذ ٍ
عاليتها.
 -4االستدامة :وتشمل تطوير منوذج العمل حيث تصبح الفكرة قيد التَّجريب ،وبالتايل يتم تقييم ف َّ
 -5توسيع ال ِّنطاق وال َّنرش :ال ُّنمو واالنتشار وتزايد االبتكارات االجتامعية.
 -6التَّطور ال ُّنظمي :ينطوي عىل إعادة تصميم األنظمة ،وإدخال نظمٍ جديد ٍ
		
ة تساعد عىل تطبيق الحلول
ة جميــع القطاعــات.
الجديــدة ،ويشــمل التَّغيــر عــاد ً

 6مراحل
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6

مراحل االبتكار
االجتماعي

ال َتّطور ال ُنّظمي

5

توسيع ال ِنّطاق وال َنّشر

4

االستدامة

3

ال َنّماذج األولية

2

االقتراحات

1

المطالبات

 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

بطبيعــة الحــال ،فــإن العديــد مــن هــذه املراحــل تتداخــل وميكــن أن
ٍ
مختلــف.
برتتيــب
تنفَّــذ
ٍ

العديــد مــن املشــاريع تبــدأ بتجربـ ٍ
ج .ويف كثـرٍ مــن األحيــان،
ة أو منــوذ ٍ

كل منهــا بظهــور أفــكا ٍر
فــإن التَّنفيــذ والعمــل واملامرســة يعجــل ٌ

ٍ
جديــد ٍ
مزيــد مــن التحســينات واالبتــكارات،
ة ،وهــذا بــدوره يــؤدي إىل

ة بــن مرحل ـ ٍ
ة راجع ـ ٍ
إضافــة لوجــود حلقــات تغذي ـ ٍ
ة وأخــرى ،مــا يجعــل

العمليــة تكراريـ ً
ة بــدالً مــن أن تكــون خطِّيـةً ،وهــذا ســبب متثيــل العملية
برصي ـاً عــى شــكلٍ دائــري بــدالً مــن الرســم البيــاين الخطــي.
الكثــر مــن االبتــكارات االجتامعيــة ال متــر بالــرورة بجميــع املراحــل.
ففــي بعــض الحــاالت ،تكــون االبتــكارات صغــرة الحجــم وت ُعتمــد محليـاً،
فــا تحتــاج إىل ال َّنــر وتوســيع ال ِّنطــاق .كــا أن عــددا ً قلي ـاً جــدا ً مــن
االبتــكارات االجتامعيــة يصــل إىل مرحلــة التَّطويــر ال ُّنظمــي.
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يقــدم الجــدول التــايل عرضـاً مفصـاً للمراحــل املختلفــة لعمليــة االبتــكار ،فهــو يعطــي قامئـ ً
ة باملهــارات واألنشــطة واالحتياجــات واألهــداف واملخرجات

التــي قــد يحتاجهــا املــروع يف كل مرحلـ ٍ
ة ،مــا يســهل عليــك ال َّنظــر إىل موقعــك يف العمليــة ،كــا يســاعدك عــى تنظيــم خطــوات العمــل.

املرحلة

املهارات املطلوبة

األنشطة واألدوات

املخرجات

املطالبات

االستكشاف

تحديد املشكلة واألسباب

ة أو فرص ٌ
مشكل ٌ
ة بوضوح
ة محدد ٌ

االقرتاحات

تيسري توليد األفكار

توليد األفكار

فكرة حلٍ كامل ٍ
ة ليتم تجريبها

ال َّنامذج األولية

مزيج مهارات التصميم والتنفيذ

النموذج األويل

االستدامة
ال َّنرش وتوسيع ال ِّنطاق
تطوير ال ُّنظم

تطوير األعامل ووضع خط ٍ
ة

م باألدلة يوضِّ ح أن
ٌ
عرض مد َّ
ع ٌ
الفكرة قابلة للتطبيق

منوذج العمل

ابتكا ٌر منف ٌذ ومستدام

القيــادة واإلدارة واإلنتــاجيـــــــة

خطــة التوسع والتَّسويــق

انتشار تأثري االبتكار عىل ال ِّنطاق

تحديد النظم املعيقة للتعامل

التواصل مع الجهات املعنية

للتنفيذ

عالية
والف َّ
معها

وبنـــاء الرشاكات
والفاعلة

األوسع

ٌ
تحول يف طريقة قيامنا باألمور

 6مراحل
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6

مراحل االبتكار
االجتماعي

ال َتّطور ال ُنّظمي

5

توسيع ال ِنّطاق وال َنّشر

4

االستدامة

3

ال َنّماذج األولية

2

االقتراحات

1

المطالبات

1

 6مراحل
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المطالبات /الفرص
والتَّحديات – Prompts

تعريفها:
املرحلة األوىل من أي ابتكا ٍر اجتامعي هي املطالبات التي ت ُسلط الضوء عىل الحاجة إىل االبتكار .وتأيت عىل الشكل التايل:
 - 1تغرياتٌ غري متوقع ٍ
ة يف البيئة الخارجية املبارشة :عىل سبيل
املثال األزمة البيئية أو السياسية املفاجئة (إعصار كاترينا).

 - 2أزم ٌ
ة تزداد تفاقامً كلام تأخر التصدي لها:

كمشــكالت الهجــرة ،والتَّقلــص الســكاين ،والشــيخوخة الســكانية،
والتَّغــرات املناخيــة.

 - 3أدل ٌ
ة أو بياناتٌ أو أبحاثٌ ميكن أن توفر أيضاً موجهاً
ة جديد ٌ

رئيســياً للعمــل :عــى ســبيل املثــال فــإن ظهــور أدل ـ ٍ
ة حــول تغــر
املنــاخ حفَّــزت العمــل االقتصــادي والســيايس عــى محاولــة
معالجتــه وتخفيــف آثــاره.

 - 4الـمـراقـبـة والـبحث :حيث يـستـخدم الرياديون االجتامعيون

ٍ
تقنيــات مختلفــ ً
ة للكشــف عــن احتياجــات الســكان مــن حولهــم.
عــى ســبيل املثــال ،فــإن األثنوجرافيــا تنطــوي عــى انخــراط

الباحثــن يف حيــاة النــاس الذيــن يقومــون بدراســتهم مــن خــال
تســليط الضــوء عــى تجاربهــم ،مــا قــد يســفر عــن فهــمٍ غنــي

لالحتياجــات واألصــول والقــدرات.
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أداة عمل ( :)1المطالبات – Prompts
ملاذا ينبغي تطبيقها

بعــد أن تظهــر تلــك املطالبــات التــي تشــر إىل وجــود أمنـ ٍ
ـاط خفيـ ٍ
ة
مــن املشــكالت والقضايــا والتَّحديــات غــر املــرح عنهــا ،يتوجــب

عــى رواد العمــل االجتامعــي تحديــد املشــكالت قبــل العمــل

عليهــا .ولكــن قــد يصعــب تحديــد أســبابها مــا يجعــل تصميــم الحــل
ة شــاق ً
مهم ـ ً
ة جــدا ً.
تســاعد أداة ״املطالبــات״ عــى التَّفكــر يف املشــكلة بطريقــ ٍ
ة

شــمولي ٍ
ة توضِّ ــح أصــل املشــكلة ،وأعراضهــا ،وأســبابها ،واملعنيــن

بهــا ،ومــا تشــكله مــن أهمي ـ ٍ
ة بالنســبة لهــم.

ٍ
تحــد يســاعد
كــا تســاعد األداة عــى صياغــة املشــكلة عــى شــكل
عــى توليــد الحــل ،وذلــك مــن خــال صياغتــه بحيــث يبــدأ بعبــارة
״كيف ميكننا أن...״

كيفية استخدامها

 )1بدايةً ،اكتب املشكلة األساسية التي تحاول العمل عليها.

 )2بعد ذلك حدد الفئة املستهدفة ،واكتب ما يعنيه التَّحدي بالنسبة
لتلك الفئة ،وملاذا تشكل مشكل ً
ة بالنسبة لهم.

الفئة املستهدفة :أصحاب املشكلة الذين تعمل عىل تصميم

الحل لهم.

 )3اآلن حدد كافة املعنيني وأصحاب العالقة.

أصحاب العالقة :كل من يؤثر يف املشكلة أو يتأثر بها.

ة أو غري مبارشة.
 )4بعد ذلك حدد أعراض املشكلة سوا ًء كانت مبارش ً
األعراض :العالمات واملظاهر الخارجية للمشكلة.

 )5اآلن فكِّر باألسباب التي أدت إىل املشكلة من وجهة نظرك.
 )6أخريا ً قُم بصياغة املشكلة عىل شكل ٍ
تحد.

التَّحدي :تحويل املشكلة إىل فرص ٍ
ة لتصميم الحل ،وذلك بأن

تفكر باملشكلة أو أن تنظر إليها مبنظو ٍر مختلف؛ منظو ٌر يساعد
عىل توليد الحلول ،عرب صياغتها عىل شكل سؤا ٍ
ل يبدأ بعبارة
״كيف ميكننا أن...״.

 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

ورقة عمل ( :)1المطالبات – Prompts
املشكلة /القضية

الفئة املستهدفة

ما هي املشكلة أو القضية التي ظهرت؟

من هي الفئة املستهدفة ،وما أهمية التَّحدي
بالنسبة لهم؟

أهم األسباب

ما هي أهم األسباب الكامنة وراء املشكلة؟

أصحاب العالقة

من هم املعنيون وأصحاب العالقة؟

56

األعراض

ماهي األعراض املبارشة وغري املبارشة؟

التَّحدي :كيف ميكننا أن...

״
״
أعد صياغة املشكلة بحيث تبدأ بعبارة كيف ميكننا أن؟ .
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 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

6

مراحل االبتكار
االجتماعي

ال َتّطور ال ُنّظمي

5

توسيع ال ِنّطاق وال َنّشر

4

االستدامة

3

ال َنّماذج األولية

2

االقتراحات

1

المطالبات

2

 6مراحل

لالبتكار االجتامعي
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االقتراحات – Proposals

تعريفها:
ة جديــد ٍ
تتضمــن املرحلــة الثانيــة توليــد فكــر ٍ
ة رســمي ٍ
ة توفــر حـاً للحاجــة التــي تــم تحديدهــا .ال يوجــد أي عمليـ ٍ
ة لتوليــد الفكــرة .وتُعتــر عمليــة توليــد

األفــكار أهــم الطــرق لذلــك ،وال ســيام يف مجــال االبتــكار االجتامعــي ،حيــث تتــم دعــوة عــد ٍد مــن املعنيــن وأصحــاب العالقــة إىل جلســة توليــد األفــكار،
ح ،وإتاحــة املجــال للجميــع لطــرح األفــكار مــع مراعــاة القواعــد الســبعة للعصــف الذهنــي:
ثــم يتــم كتابــة ســؤال التَّحــدي بشــكلٍ واضـ ٍ

()1

جل الحكم
أ ّ

()2

جع األفكار
ش ِّ
الجريئة

()3

ابنِ عىل أفكار
اآلخرين

()4

التكيز
واصل َّ
عىل املوضوع

()5

احرص عىل
إدارة حوا ٍر
ٍ
واحـد يف
ٍ
وقت واحد

()6

كُن صورياً

()7

اسع نحو
الكم
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 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

أداة عمل ( :)2االقتراحات – Proposals
ملاذا ينبغي تطبيقها

تســاعد هــذه األداة عــى حــر أهــم األفــكار التــي نعرفهــا عــن

كيفية استخدامها

 )1بدايةً ،اكتب سؤال عملية توليد األفكار والذي يبدأ بعبارة «كيف

املشــكلة وذلــك مــن أجــل تحويلهــا إىل تحـ ٍ
ـد ،ومــن ثــم إجــراء جلســة

ميكننا أن .»..مع مراعاة قواعد عملية توليد التي تم

توليــد األفــكار لتوليــد األفــكار التــي تســاعدنا عــى تصميــم الحلــول.

ذكرها سابقاً.

بعــد ذلــك يتــم اختيــار أفضــل األفــكار لبنــاء ال َّنمــوذج األويل مــن أجــل

تجريــب الحــل.

 )2استخدم أوراق املالحظات لكتابة فكر ٍ
ة عىل كل ورق ٍ
ة،
وألصقها عىل اللوح أثناء الجلسة.

 )3بعد االنتهاء من الجلسة اجمع األفكار ،وصنفها ،وادمج
األفكار املتشابهة منها.

 )4بعد ذلك اخرت أفضل فكر ٍ
ة بحسب رأي األغلبية.

 )5ارشح أهمية الفكرة وكيف ميكنها أن تساعد عىل تصميم الحل.

 )6انتقل بعد ذلك إىل تحديد مكان وزمان استخدامها.

عاليتها.
 )7بعد ذلك ارشح مجاالت تطوير الفكرة ومدى ف َّ

 )8يف النهاية ارشح الفكرة التي تريد أن تطورها الحقاً يف عمل

قابل للتطبيق والذي سنطلق عليه الحقاً النموذج األويل.

 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

ورقة عمل ( :)2االقتراحات – Proposals
سؤال عملية توليد األفكار

اكتب سؤال عملية توليد األفكار« .كيف ميكننا أن».

الزمان واملكان

أين ومتى ميكن استخدامها؟

أهم فكرة

أهم فكر ٍ
ة ظهرت خالل الجلسة

التطوير

كيف ميكن تطويرها وتفعيلها
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استخدامات الفكرة

كيف ميكن استخدام تلك الفكرة يف حل التَّحدي؟

الفكرة القابلة للتطبيق

ارشح فكرة الحل الذي سيتم تصميمه؟
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 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

6

مراحل االبتكار
االجتماعي

ال َتّطور ال ُنّظمي

5

توسيع ال ِنّطاق وال َنّشر

4

االستدامة

3

ال َنّماذج األولية

2

االقتراحات

1

المطالبات

3

تعريفها:
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 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

النَّماذج األولية – Prototypes

عــادةً ،يتــم تقديــم األفــكار وتعديلهــا يف ضــوء التَّجربــة .فالتَّجريــب ،والتَّعلــم الرسيــع ،والخطــأ ،والتَّكــرار ،كلهــا عنــارص مهمـ ٌ
ة يف عمليــة االبتــكار .ومــع
ذلــك ،غالبـاً مــا يتــم التغــايض عنهــا .ومــن األســاليب املســتخدمة الختبــار األفــكار ،عــى ســبيل املثــال:

قص ٌ
ة
ة مصور ٌ

متثيل أدوا ٍر

إعالن تجاري

يشبه ال يشبه

تــرح مراحــل عمــل الحــل.

يوضــح الحــل وأثــره مــن خــال

تصميــم إعــانٍ يتــم الحديــث

بتصميــم قصــة تــرح التحــدي

األدوار التــي يتــم مــن خاللهــا

وكأنهــا قــد متــت فعــاً .حيــث
يــرح التصميــم بدقــ ٍ
ة ويبــن

فكــرة الحــل مــن خــال مقارنتــه

التحــدي الحــايل ،وبــأي شــكل

التشــابه

حيــث يقــوم فريــق التصميــم

الحــايل،

وفكــرة

الحــل،

ومراحــل عمــل الفكــرة ،وكيــف

ميكــن أن تعالــج التحــدي،
وكيــف ســتصنع الفــرق يف
حيــاة املســتفيد.

القيــام بتمثيــل مجموعــة مــن
رشح التحــدي ،وفكــرة الحــل،
وكيــف تعالــج فكــرة الحــل ذلــك

التحــدي ،وكيــف ســيكون أثرهــا
عــى املســتفيد.

فيــه عــن فكــرة الحــل املصمم،

أهــم مزايــاه ،وكيــف يعالــج

ســيصنع الفــرق يف حيــاة
املســتفيد.

منوذج ثاليث األبعاد
ٌ

تصميــم

منــوذج

أويل

دقيــق للحــل يتــم فيــه
وصــف
ٌ
ٌ
اســتخدام عبــارات «يشــبه وال

باســتخدام ()Maker Space
ٍ
ملمــوس وقابــلٍ

يشــبه» .ويتــم فيــه توضيــح
مــع حلــول أخــرى متوفــرة،

وتقديــم

نقــاط

واالختــاف معهــا ،وتصــور أثــر
الحــل عــى املســتفيد.

يقــدم فكــرة الحــل بشــكلٍ

للتجريــب

مــن أجــل اختبــاره مــن قبــل

املســتفيدين،

وتلقــي

التغذيــة الراجعــة والتطويــر.

63

 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

أداة عمل ( :)3.1بناء النَّموذج األولي – Prototypes
ملاذا ينبغي تطبيقها

كيفية استخدامها

تســاعد هــذه األداة عــى تجســيد فكــرة الحــل مــن أجــل مســاعدة

 )1اكتب فكرة الحل بإيجاز ،وما الذي سيقدمه للمستفيدين،

التحــدي.

 )2حدّد نوع النموذج األويل الذي اخرتته الختبار الحل.

املســتفيدين عــى تقييمــه ،وتحديــد مــدى قدرتــه عــى معالجــة

عاالً.
وملاذا يعترب ف َّ

تكمــن أهميــة هــذه األداة يف كونهــا تســاعد عــى رؤيــة الحــل

ج أويل بأحد الطرق التي تم ذكرها
ول فكرتك إىل منوذ ٍ
 )3ح ّ

تقييمــه.

 )4قدم عرضاً ملدة دقيقتني ترشح فيه فكرة الحل ،وكيفية

بشــكل واقعــي وملمــوس مــن قبــل املســتفيدين مــا يســهل

سابقاً.

تنفيذه ،ورشوط نجاحه.

 )5اترك املجال لآلخرين لتقديم املالحظات والتَّغذية الراجعة.

 )6قُم بتدوين املالحظات من خالل تصنيفها إىل الفئات التالية:

 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

ورقة عمل ( :)3.1بناء النَّموذج األولي – Prototypes
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النموذج األويل
 .2ما األشياء التي
 .1مباذا نعد العميل؟

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

الخطوة 4

 .3ما أهم املزايا

ملاذا هذه الخطوة؟

ملاذا هذه الخطوة؟

ملاذا هذه الخطوة؟

ملاذا هذه الخطوة؟

املوجودة

هل ميكننا حذفها؟

هل ميكننا حذفها؟

هل ميكننا حذفها؟

هل ميكننا حذفها؟

يف الحل؟

وملاذا؟

وملاذا؟

وملاذا؟

وملاذا؟

يتوجب عىل العميل
القيام بها؟

 .4ما أهم املنافع
التي سيحصل عليها؟
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 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

أداة عمل ( :)3.2بناء النَّموذج األولي – Prototypes
ملاذا ينبغي تطبيقها

كيفية استخدامها

تســاعد هــذه األداة عــى اختبــار الحــل قبــل إطالقــه ،فمــن خــال

 )1قدِّم عرضاً ملدة دقيقتني ترشح فيه فكرة الحل ،وكيفية

مــم ناجحـاً أم ال؟ هــل هنــاك جوانــب ناجحـ ٌ
ة وجوانــب تحتــاج إىل
املص َ

 )2اترك املجال لآلخرين لتقديم املالحظات والتَّغذية الراجعة.

تقديــم ال َّنمــوذج األويل للحــل ميكننــا معرفــة هــل يعتــر الحــل
بعــض التَّعديــات؟

تنفيذه ،ورشوط نجاحه.

 )3قُم بتدوين املالحظات من خالل تصنيفها إىل الفئات التالية:

تكمــن أهميــة هــذه األداة يف كونهــا تســاعد عــى إثــارة الكثــر مــن

ما الذي أعجبهم ويرونه ناجحاً ومجدياً؟

األســئلة ،وتقديــم الكثــر مــن املعلومــات ،التــي مل تظهــر أثنــاء

ما الذي مل يعجبهم ويرون أنَّه يحتاج إىل تعديلٍ ؟

املراحــل الســابقة.

ما أهم األسئلة املثرية لالهتامم التي ظهرت أثناء النقاش؟
 )4اشكر املشاركني عىل مالحظاتهم ،واكتب املالحظات دون

اعرتاض ،واحرص عىل تعديل ال َّنموذج بشكلٍ فوري إن أمكن
وذلك الختباره مجددا ً.

وتلق املالحظات ،لتتوصل للتَّصميم املطلوب.
 )7اصقل ال َّنموذج،
َ

 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

ورقة عمل ( :)3.2بناء النَّموذج األولي – Prototypes
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التَّصميم

اذكر اسم الفكرة أو التجربة التي قمت بتصميم منوذج أويل لها.

ماذا الذي نجح؟

ما الذي مل ينجح؟

 )1ما الذي حظي بأعىل تقدي ٍر لدى الناس؟

 )1ما الذي مل ينجح ويودون تغيريه؟

 )2ما الفكرة التي القت استحسانهم؟

 )2ما الذي من شأنه أن يحسن فكرتك؟

ما هي األسئلة التي أُثريت؟

ما مصادر اإللهام الجديدة التي ظهرت؟

ٍ
مزيد من التَّحقق؟
 )1ما الذي يحتاج إىل

 )1هل حدث ما مل تكن تتوقعه؟

 )2ما الذي فاجأك؟

 )2ما الذي قد تج ِّربه بعد هذا؟
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 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

6
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االستدامة – Sustaining

ن تطويــر ال َّنمــوذج الــذي مــن شــأنه تأمــن مســتقبلٍ مــايل ،يتطلــب
إ َّ

ع يحقــق
وضــع منــوذج عمــلٍ ،يتــم مــن خاللــه تحويلــه إىل مــرو ٍ

ةجغرافي ٍ
 )2مكان العمل :من خالل خارط ٍ
ة يتم فيها توضيح مكان عمل الحل.
 )3مصادر التَّمويل :وتشمل أدوات التَّمويل:

االســتدامة املاليــة .تحتــاج خطــة االســتدامة إىل توضيــح كيفيــة عمــل

التَّمويل عرب املنح.

إقنــاعاملمولــنالذيــنيريــدونأنيعرفــواإىلأيــنســتذهبأموالهــم.

ة أصحاب املرشوع ،وجهة متويلٍ خارجي ٍ
التَّمويل الذي يقتسمه مناصف ً
ة.

الجوانــب املختلفــة التــي قــد تهــم الرشيــك املمــول ،وباســتخدام

 )4فريق العمل :مواصفات فريق املرشوع ،واملهارات املطلوبة إلدارته وتنفيذه.

ح يحدد ما ييل:
وتشمل استدامة املرشوع تحديد منوذج عملٍ واض ٍ

 )6اإليرادات :والتي تحدد مصادر العائدات املادية واملعنوية للمرشوع.

املــروع ،وغالب ـاً مــا يكــون وضــع خطــة العمــل أساســياً عندمــا تحــاول
ينبغــي أن تشــمل الخطــة أيضـاً خطــة تســويقٍ  ،وهــذا يعنــي أن تغطــي

اللغــة التــي يتطلــع لســاعها.
 )1فكــرة العمــل :القيمــة التــي يقدمهــا للمســتفيد ،ومــا مييــزه عن
غــره مــن الحلول.

واضح يف املستقبل).
يل
التَّمويل عرب القروض (إذا كان هناك
ٌ
ٌ
تدفق ما ٌ
وبكميات قليل ٍ
ٍ
ٍ
ة.
جهات،
التَّمويل من قبل عدة

ع مستدامٍ .
)5امليزانية :والتي تحدد تكاليف تحويل الحل إىل مرشو ٍ

 )7التَّسويق :ويشمل أساليب توعية الناس باملنتج وأهميته ،وجذب اهتاممهم
إليه.
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أداة عمل ( :)4االستدامة – Sustaining
ملاذا ينبغي تطبيقها

كيفية استخدامها

تســاعد هــذه األداة عــى تحقيــق العائــدات للمــروع ،لضــان

 )1بدايةً ،اكتب موجزا ً عن املنتج /الخدمة والقيمة أي املزايا والفوائد

وهنــا يجــب إدراك أن كافــة العنــارص املشــاركة تؤثــر بشــكلٍ مــا عــى

 )2حدد بعد ذلك مكان تلك الخدمة ،وكيف ميكن للمعنيني الوصول إليها.

اســتمراره واســتدامته .فهــي تختــر العمــل مــن منظــور الســوق.

التي تجعله فريدا ً من نوعه.

آراء النــاس مبــا تفعلــه ،مــا يســاعد عــى فهــم تلــك النواحــي

 )3حدد بعد ذلك مصادر التَّمويل.

فــز النــاس الذيــن تعمــل
ة لتقــرر كيــف تح ِّ
حقيقــي .كــا أنَّهــا مفيــد ٌ

وتشغيل املرشوع.

بشــكلٍ أفضــل ،األمــر الــذي يحتــاج لالنتبــاه عندمــا تحــاول تحقيــق أثـ ٍر
معهــم ليشــاركوا فيــا تحــاول فعلــه.

مصادر التَّمويل :املصادر املالية التي ستغطي تكاليف تصميم

 )4حدد مواصفات فريق العمل املطلوب« .إدارة ،موظفني ،متطوعني».
 )5انتقل بعد ذلك إىل تحديد ميزانية املرشوع.

امليزانية :التَّكاليف الكاملة لتصميم وتشغيل املرشوع.

 )6بعد ذلك حدد مصادر اإليرادات.

اإليرادات :العائدات املادية للمرشوع ،التي من خاللها ميكن

له تحقيق االستدامة.

 )7حدد بعد ذلك أدوات التَّسويق.

التويج للمنتج ،وكيفية توعية
التَّسويق :هو منهجية وأدوات َّ

الناس بوجود املنتج أو الخدمة وجذب انتباههم إليه.
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ورقة عمل ( :)4االستدامة – Sustaining
املوجز التنفيذي

ما هو املنتج /ما هي الخدمة أو القيمة واملزايا والفوائد التي تجعل املرشوع هو الحل األنسب؟

فريق العمل

ما هي مواصفات فريق العمل املطلوب؟

امليزانية

ما هي ميزانية املرشوع؟

املكان

أين يتوفر عملك للناس؟ وكيف يصل إىل هناك؟

اإليرادات

ما هي العوائد التي تتلقاها لعملك؟ ومن أين تتلقاها؟

70

مصادر التَّمويل

ما هي مصادر التَّمويل املتاحة للمرشوع؟

التَّسويق

ما هي وسائلك لتوعية جمهورك بعملك؟
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توسيع النِّطاق و النَّشر
– Scaling Up

يقصــد بتوســيع النطــاق وال َّنــر توســيع مجــال عمــل الحــل املبتكــر يف
األماكــن التــي ميكــن أن يكــون مجديـاً فيهــا .فبعــد أن يتــم تطبيــق ال َّنموذج
ح ،وبنــاء خطـ ٍ
ة تتحقــق مــن خاللهــا االســتدامة وال ُّنمــو ،يأيت
التَّجريبــي بنجــا ٍ

دور توســيع نطــاق العمــل إىل أكــر عــد ٍد ممكــن مــن املســتفيدين.

هنــاك العديــد مــن الطــرق للقياس :كتكــرار املــروع يف مناطــق جغرافي ٍ
ة
ة مشــرك ٍ
ة للوصــول لرؤي ٍ
منظامت مختلفـ ٍ
مختلفـ ٍ
ٍ
ة ،أو حتى
ة والتَّعــاون مــع
التَّوســع يف املشــكلة التــي يعاجلها عملك.

وهناك العديد من الطرق لذلك منها:

ة صغري ٍ
ة اجتامعي ٍ
تحول املرشوع نفسه إىل مؤسس ٍ
ة.

ٍ
مزيد من املرونة يف نرشه.
التاخيص واالمتيازات لتحصيل
منح َّ

ع واحـ ٍ
ـد .فقــد انتــرت
نــر األفــكار وبلورتهــا بــدالً مــن تقييدهــا مبــرو ٍ

األفــكار االجتامعيــة األكــر نفــوذا ً ليــس مــن خــال منــو املنظمــة ولكــن
مــن خــال مضاهاتهــا ومحاكاتهــا.
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عال .يشــر العرض
عــال والطلب الف َّ
إن تزايــد االبتــكار يعتمــد عىل العــرض الف َّ

ة تثبــت أن االبتــكار مجـ ٍ
عــال إىل وجــود أدل ـ ٍ
ـد فع ـاً ،بينــا يشــر الطلــب
الف َّ

ـوب عــى حـ ٍ
ـد
الف َّ
عــال إىل االســتعداد للدفــع مقابــل االبتــكار .وكالهــا مطلـ ٌ

عاليــة ،بينــا يف
ســواء .ففــي بعــض األحيــان تكــون األولويــة إلثبــات الف َّ

حـ ٍ
ـاالت أخــرى تكــون األولويــة لخلــق الطلــب ،وذلــك عــن طريــق إقنــاع الناس

ن هنــاك حاجـ ٌ
ة ســيتم تلبيتهــا ،ومــن ثــم إقنــاع املســتفيدين أو املنظامت
أ َّ
التــي لديهــا القــدرة عــى الدفــع أنَّــه ينبغــي عليهــا فعــل ذلــك.

إن ال َّنمــوذج املشــرك للنــر هــو املنحنــى ‹ :›Sيبــدأ ببــط ٍء يف البدايــة،

ة كبــر ٍ
ثــم ينتــر برسعـ ٍ
ة قبــل أن ينحنــي كــا يف الجــزء األخــر للتَّعبــر عن

املتبنــن األواخــر لالبتــكار.

ة أو غــر دقيق ـ ٍ
يالحــظ أنــه إذا كانــت معلومــات ســوق االبتــكار غــر كامل ـ ٍ
ة

فقــد تبطــئ معــدل انتشــار االبتــكار االجتامعــي.

73

 6مراحل

لالبتكار االجتامعي

أداة عمل ( :)5توسيع النِّطاق و النَّشر – Scaling Up
ملاذا ينبغي تطبيقها

هنــاك العديــد مــن املــوارد الالزمــة لتوســيع نطــاق املــروع التَّجريبــي
بــدون املخاطــرة باألثــر الــروري الــذي يجــب أن يرتكــه .وبغــض ال َّنظــر عــن
كيــف ومتــى تقــرر توســيع ال ِّنطــاق ،يعتــر هــذا يف غايــة األهميــة لبنــاء
ة مشــرك ٍ
رؤي ـ ٍ
ة للتَّوســع.
تهــدف خطــة التَّوســع إىل تحفيز حــوا ٍر جا ٍد مــع أصحاب العالقة األساســيني
الداخليــن والخارجيــن ،وذلــك مــن أجــل توســيع نطــاق اســتخدام الحــل
املبتكــر بأكــر قــد ٍر ممكــن.

ة مشــرك ٍ
تســاعد هــذه األداة عــى بنــاء رؤيــ ٍ
ة حــول التوســع ،وذلــك
اســتنادا ً إىل تقييــم مــواردك ،وتقييــم الوضــع ،حيــث ميكنــك حينهــا أن
تقــرر اســتعدادك للتَّوســع ،ومــا هــي الجوانــب التــي تحتــاج إىل التَّعزيــز،
ومــا هــي الجوانــب التــي تحتــاج مزيــدا ً مــن العمــل.

كيفية استخدامها

ميكــن اســتخدام ورقــة العمــل يف ورشــة عمــلٍ مــع أعضــاء فريــق مرشوعــك ،واملانحــن

املحتملــن ،أو حتــى املســتفيدين وأصحــاب العالقــة اآلخريــن .فهــي تبــن املجــاالت
ة للتَّوســع.
الخمســة الرئيســية التــي يجــب أن تنظــر فيهــا لتحليــل إن كانــت منظمتــك مســتعد ً
ة عميق ٍ
 )1استخدم األسئلة املوجودة يف ورقة العمل إلجراء محادث ٍ
ة حول
ما أنت متأك ٌد منه وما الذي يحتاج إىل املزيد من التَّحقق.

بيانات واقعي ٍ
ٍ
ة،
 )2أثناء ملء ورقة العمل ،حاول تقديم األدلة عىل شكل

ٍ
حكايات .كثريا ً ما يساعد جمع بعض هذه األدلة سلفاً قبل
بدالً من مجرد
االجتامع.
ٍ
ٍ
ٍ
مهارات.
وعمليات وما تتطلب من
إجراءات
الكيفية :آلية القيام بالعمل من
الفريق واإلدارة :كامل إدارة وأعضاء فريق تصميم وتشغيل املرشوع.
عالية املرشوع ،وقيمة العالمة
عالية :األدلة املادية عىل ف َّ
السمعة والف َّ
التِّجارية له والتي ستجعل املانحني يتحمسون للدعم واملساهمة.

املوارد املالية :مصادر التَّمويل املطلوبة للتَّوسع.

املــال ومنــوذج العمــل :الهيــكل املــايل للمــروع مــن التكاليــف والعائــدات
ودراســات الســوق التــي تؤكــد نجــاح املــروع.
 )3حــاول أن تكــون منفتحــاً وشــامالً ومتتــع بالنقــد الــذايت قــدر اإلمــكان .كلــا كانــت
اإلجابــات التــي تعطيهــا أكــر تفصي ـاً كلــا تعمــق فهمــك للموقــف.
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ورقة عمل ( :)5توسيع النِّطاق و النَّشر – Scaling Up
الكيفية ()Know How

الفريق واإلدارة

ة عىل العمل بحجمٍ أكرب؟ هل هي قابل ٌ
ة للتَّوسع؟
هل ال ُّنظم/العمليات قادر ٌ
ة ضمن الفريق؟
هل املعارف واملهارات الالزمة للتَّوسع متوفر ٌ

عالية
السمعة والف َّ

 )1هل ميكنك أن تقدم أدل ً
عالية عملك؟
ة عىل ف َّ

 )2ما هي حالة عالمتك التِّجارية؟
 )3من هم الداعمون الذين ميكنهم مساعدتك؟
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واضح لشكل املرشوع بعد التَّوسع؟
هل هناك خيا ٌر
ٌ

التكيز والقيادة؟ وهل لديها املهارات الالزمة لذلك؟
هل اإلدارة قادر ٌ
ة عىل َّ

املال ومنوذج العمل

املوارد املادية

ة بسهول ٍ
ة وقابل ٌ
هل املوارد الالزمة للتَّوسع متاح ٌ
ة للتَّحكم؟

واضح بالنسبة للعرض والطلب عىل نطاقٍ أوسع؟
هل التَّوقيت
ٌ

 )1هل هناك هياكل للتكلفة واإليرادات؟

ٍ
كاف؟
ن الطلب
ٌ
 )2هل يوجد
دليل عىل أ َّ
 )3هل ميكنك التَّعامل مع العرض عىل نطاقٍ أوسع؟
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التطور ال ُّنظمي – Systemic
Development

االبتــكارات االجتامعيــة تعنــي بطبيعتهــا تغيــر الطريقــة التــي تجــري بهــا
األمــور .يف هــذا اإلطــار ،التَّطويــر ال ُّنظمــي هــو الهــدف ال ِّنهــايئ لالبتــكار

ـل جــدا ً مــن االبتــكارات االجتامعية إىل
د قليـ ٌ
االجتامعــي ،حتــى ولــو وصل عــد ٌ
هــذه املرحلــة.

ت ُشــر كلمــة نظــامٍ إىل البنــى التَّحتيــة والقواعــد واألمنــاط املعقــدة
واملرتابطــة يف مجتمعاتنــا واقتصاداتنــا .قــد يؤثــر التَّغيــر يف جــز ٍء واحـ ٍ
ـد

ٍ
ٍ
ـكارات عــى
ـرات وابتـ
عــى أجــزاء أخــرى ،لــذا تتطلــب القضايــا املعقــدة تغيـ
مســتوى ال ِّنظــام بأكملــه.

تــكاد ال توجــد منظمـ ٌ
ة متتلــك مبفردهــا كافــة املهــارات واملــوارد الالزمــة

ة كاملـ ٍ
لتقديــم مجموعـ ٍ
ة من األنشــطة الرضورية لتحقيق األثــر الكبري .لذلك
ينطــوي التَّغيــر ال ُّنظمــي دامئـاً عــى التَّفاعــل املعقــد لثقافــات وســلوك
املســتهلك ومامرســة األعــال التِّجاريــة والترشيعات والسياســات.

ة عــى ذلــك ،ينطــوي دامئ ـاً عــى تغيــر املواقــف والســلوكيات ويتطلــب
عــاو ً

أن يــرى النــاس األشــياء ويفكــروا بهــا بطــرقٍ جديــد ٍ
ة .يتطلــب ذلــك وجــود حوافــز
كافيـ ً
ن االبتــكار الذي
ة للعاملــن لتغيــر مامرســاتهم وســلوكياتهم .هذا يعنــي أ َّ

ر منهجــي ينطــوي يف أغلــب الحــاالت عــى تحالـ ٍ
ـف مــن الــركاء
ينتــج عنــه تغ ـ ٌ
واملورديــن واملوزعــن تدعمهــم شــبك ٌ
ة مــن الشــبكات واألنديــة واملنظــات

الفكريــة ووكاالت التَّطويــر
ومــن األمثلــة األخــرة عــى التَّطويــر ال ُّنظمــي «تطويــر الحركــة الخــراء» ،والتــي

ٍ
ة بداي ـ ً
كانــت مدفوع ـ ً
ـركات اجتامعيــة ،ومــن قبــل حمــات منظــات
ة مــن عــدة حـ
القطــاع الثالــث .فعــى ســبيل املثــال ،بــدأت الحكومــات بتنظيــم ووضــع األهــداف
العامــة الرئيســية للحــد مــن الكربــون ،فاســتجاب قطــاع األعــال مــن خــال إدخــال
تعديـ ٍ
ـات عــى املنتجــات واإلبــاغ عــن آثــاره البيئيــة بقــد ٍر أكرب مــن الشــفافية ،وبدأ
املســتهلكون بتغيــر ســلوكياتهم( :اعتــاد إعــادة التَّدويــر كل يــومٍ بــدالً مــن
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املامرســة املتخصصــة) كــا تغــرت األمــور املفضلــة لديهــم (بالنســبة
للمنتجــات املســتدامة ،عــى ســبيل املثــال) .هــذا النــوع مــن التَّغيــر

املنهجــي يجلــب معــه حتــاً املزيــد مــن الفــرص لالبتــكار مــن حيــث
املنتجــات والخدمــات واألنظمــة.

ملاذا ينبغي تطبيقها

بدايـةً ،البــد مــن اإلشــارة إىل أنَّــه ليــس كل حــلٍ مبتكـ ٍر يتطلــب تطويــرا ً
لألنظمــة ،وبالتــايل قــد ال تســتخدم هــذه األداة يف كل عمليــة

ابتــكارٍ.

تُوفــر هــذه األداة مجموعـ ً
ة مــن األســئلة التــي ميكنــك اســتخدامها

ملســاعدتك عــى فهــم التَّطــورات املطلوبــة لبعــض ال ُّنظــم
املعيقــة لتَّطبيــق الحــل بعــد ابتــكاره.

كيفية استخدامها

 )1حدد األنظمة املعيقة لتطبيق الحل املبتكر.

األنظمة املعيقة :القوانني والسياسات التي تحول دون تنفيذ

الحل أو توسيع نطاقه.

 )2حدد التَّطوير املطلوب لتطبيق الحل.

 )3حدد نوع ذلك التَّطوير ،هل هو تطوي ٌر يف السياسات أم
التَّرشيعات أم اإلجراءات.

 )4حدد الجهات املعنية بذلك من املؤسسات.

الجهات املعنية :كل املؤسسات التي تؤثر عىل انتشار الحل
أو تتأثر به.

 )5حدد الثقافة الجديدة املطلوبة لتطبيق الحل.

حدد القطاعات املعنية بعملية التَّطوير (القطاع العام،
القطاع الخاص ،القطاع الثالث).

 )6حدد الجهات الفاعلة املؤثرة يف إحداث التَّطوير املطلوب.

الجهات الفاعلة :املؤثرون من أصحاب ال ُّنفوذ ممن ميكنهم
التَّأثري عىل تطبيق الحل.
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ورقة عمل ( :)6التطور ال ُّنظمي – Systemic Development
ال ُّنظم املعيقة

التَّطوير املطلوب

نوع التَّطوير

ما هي ال ُّنظم التي تعيق تطبيق الحل وتوسيع انتشاره؟

ما هو التَّطوير املطلوب؟

ما نوع التَّطوير املطلوب ״سياسات ،ترشيعات״؟

الجهات املعنية

القطاعات

الجهات الفاعلة

من هي املؤسسات املعنية بذلك التَّطوير؟
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من هي القطاعات املعنية بالتَّطوير؟

من هي الجهات الفاعلة املهمة من أجل إحداث التَّطوير؟

http://tools.sabr-sp.com/ar/Recipes/Index/social_innovation_essentials
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تقييم أثر االبتكار االجتماعي

ة مهمـ ٌ
ن عمليــة تقييــم االبتــكار االجتامعــي عمليـ ٌ
ة لتحديــد السياســات
إ َّ

ة جيــد ٍ
ة البتــكار فكــر ٍ
يقــول لينــوس بولينــغ« :أفضــل طريقــ ٍ
ة ،هــو ابتــكار

التَّقييــم يف كل مســتويات املرشوعــات والربامــج ،بــدءا ً مــن عمليــة

فاشلةٌ ،ولكنها مرشوعاتٌ غري مناسب ٍ
ة يف مجال االبتكار االجتامعي.

واألســاليب ومناهــج العمــل األفضــل ،إذ إن الحاجــة ماســ ٌ
ة لعمليــات

اختيــار املرشوعــات وانتهــا ًء بتنفيذهــا وحتــى بعــد انتهائهــا.

الكثــر مــن األفــكار ومــن ثــم رمــي تلــك الســيئة منهــا».

ولتنظيــم مثــل هــذا املنهــج عنــد التَّفكــر يف املرشوعــات ،ميكــن أن ميــر

املــروع بعــدد مــن التَّجــارب املصغــرة ،حيــث يكــون لــكل مرحلــ ٍ
ة آليــات

صعب
ن اختيــار املرشوعــات الجيــدة يف مجــال االبتــكار االجتامعــي أمـ ٌر
إ َّ
ٌ
بطبيعتــه .والســبب يف االســتثامر يف مشــاريع مبتكــر ٍ
ن تلــك
ة هــو أ َّ

قيــاس مناســب ٍ
ٍ
ة للتنقيــح وإظهــار النتائــج ،وميكــن تصــور هــذه التَّجــارب

التــي تــم متويلهــا مــن قبــل .ومــع ذلــك ،فهــي أيضــاً أكــر عرضــ ً
ة

بــدالً مــن أن تكــون واســع ً
ة ومفتوحــة املداخــل.

املرشوعــات إذا نجحــت ســيكون تأثريهــا أكــر وأفضــل مــن املرشوعــات

ٌ
محفــوف باملخاطــر بطبيعتــه ،لذلــك يتــم اللجــوء
للفشــل ألن االبتــكار
منهــج جديــ ٌد فقــد ال
فيــه إىل التَّجريــب والتَّعلــم مــن الخطــأ .وألنــه
ٌ

ـحات قويـ ٍ
عــى أنَّهــا «البوابــات» ،وميكــن لهــذه البوابــات أن تعمــل كمرشـ ٍ
ة
ومــع ذلــك ،بــدالً مــن قبــول غالبيــة املشــاريع التــي أُنجــزت يف املرحلــة

ة انتقائيـ ٌ
الســابقة ،هنــاك بوابـ ٌ
ة لــن تقبــل ســوى تلــك املشــاريع التــي تــم

ـل مــن اإلنجــاز ميكــن االســتناد إليــه أثنــاء اتخــاذ قــرار
ـجل حافـ ٌ
يكــون لــه سـ ٌ

ـينات جذريـ ٍ
ٍ
ة عــى املامرســة
ة عــى إدخــال تحسـ
الحكــم عليهــا بأنَّهــا قــادر ٌ

اختيــار املــروع.

الحاليــة .أمــا تلــك التــي مل يتــم اختيارهــا فهي ليســت بالــرورة مرشوعاتٌ
فاشــلةٌ ،ولكنهــا مرشوعــاتٌ غــر مناســب ٍ
ة يف مجــال االبتــكار االجتامعــي.

أثــــــر

االبتكار االجتامعي
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وعليه فيمكن تقييم أثر االبتكار االجتماعي من خالل
تصميم التجارب االجتامعية:

العائد االجتامعي:

يتــم تجربــة املنتــج األويل من االبتــكار عىل املجموعة املســتهدفة

وهــو مــن املنهجيــات الحديثــة التــي تعتمــد عــى طــرق إحصائيــة

ومــن ثــم تحليــل آرائهــم وتجربــة اســتخدامهم ،ومــن خــال ذلــك يتم

ومحاســبية متداخلــة .تهــدف إىل تقديــر القيمــة املاليــة لألثــر

تقييــم األثــر الــذي ميكــن أن يحدثه مــروع االبتــكار االجتامعي.

االجتامعــي عــى مختلــف األصعــدة ،بدايــة مــن األثــر االجتامعــي

األدوات املســتخدمة عــادة يف قيــاس اآلراء وتجربــة االســتخدام

املبــارش عــى الفئــة املســتهدفة والفئــات ذات العالقــة ،إضافــة

هــي الطرق الشــائعة يف جمــع البيانات ،كاملســوحات واملشــاهدة

إىل األثــر البيئــي واالقتصــادي وغريهــا مــن قطاعــات املجتمــع

ومجموعــات الرتكيــز وغريهــا.

املتداخلــة.
كــا تتميــز هــذه املنهجيــة بأنهــا تأخــذ بالحســبان كال مــن األثــر
اإليجــايب والســلبي ملــروع االبتــكار ،األمــر الــذي يهــم كثــرا
صانــع القــرار الــذي يحتــاج إىل معلومــات وبصائــر حقيقيــة بعيــدا
عــن التفــاؤل املجــرد .يعتــر موقــع املبــادرة العربيــة يف العائــد
االجتامعــي ( )www.sreturn.comمــن املصــادر املفيــدة يف تقنيــات
وأدوات العائــد االجتامعــي.
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أثــــــر

االبتكار االجتامعي

تعزيز أثر االبتكار االجتماعي

تعظيــم أثــر االبتــكار االجتامعــي ال يقتــر عــى
عمليــة االبتــكار وإنتــاج مــا هــو مفيــد ومؤثــر
يف املجتمــع .يجــب أن تكــون هنــاك سياســات
عــم عمليــة االبتــكار ،وتبنــي االبتــكار وتعزيــزه.
تد ّ

1

دور القطاع العام يف تحفيز االبتكار االجتامعي

( ،)Christian Basonمديــر ( ،)Mindlabالوكالــة الدمناركيــة

لالبتــكار االجتامعــي التــي تعمــل داخــل الحكومــة ،قــام بوضع

قامئــ ٍ
ة بالطــرق الرئيســية لــدور القطــاع العــام بالتَّطــور
باتجــاه تحفيــز االبتــكار االجتامعــي:

أثــــــر

االبتكار االجتامعي
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تتنوع وتتعدد الطرق لتعزيز أثر االبتكار االجتماعي حيث تشمل

2

متكني الرواد ،أو املبتكرين االجتامعيني

الــرواد االجتامعيــون ميكنهــم العمــل يف جميــع مناحــي الحيــاة.
واالبتــكار االجتامعــي قــد يتــم يف مؤسســات القطــاع العــام،
والخــاص ،والثالــث .يف كثــرٍ مــن األحيــان ،نجــد أهــم املصــادر
املثمــرة يف األفــكار الجديــدة تجــري بالتَّعــاون مــع مختلــف

القطاعــات .وبنــا ًء عــى ذلــك ،االبتــكار االجتامعــي ليــس حكــرا ً
ة معينــ ٍ
عــى أي جامعــ ٍ
ة مثــل أصحــاب املرشوعــات االجتامعيــة

أو مؤسســات الفكــر والــرأي ،إال أن هــؤالء األشــخاص واملنظــات

ٍ
مســاهامت قيمــة ،كاالستشــارات وصنــع
ميكنهــم تقديــم
السياســات ومــا إىل ذلــك .وميكــن أن تعمــل عــى مســتوى
األفــكار والتَّجــارب املصغــرة الجديــدة ،للتَّنفيــذ والقيــاس.
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دعــم مرشوعــات الريــادة االجتامعيــة ،واملؤسســات
االجتامعيــة
تركــز مرشوعــات ريــادة األعــال ( ،)Entrepreneurshipوريــادة

األعــال االجتامعيــة ( )Social Entrepreneurshipعــى الســات
منظــات جديــد ٍ
ٍ
ة ،كــا
الشــخصية لألشــخاص الذيــن يؤسســون
ٍ
صفــات مثــل الجــرأة واملســاءلة ،والطمــوح
أنَّهــا تركــز عــى
واملثابــرة ،واملغامــرة ،مــا يجعــل مــن دعمهــم عامــاً هامــاً
جــدا ً يف تعزيــز أثــر االبتــكار وتوســيع مجاالتــه.

4

ٍ
سياسات عامة
ترقية االبتكار االجتامعي إىل

تعمــل بعــض الخطــط والسياســات عــى مواجهــة التَّحديــات

املزدوجــة ،والتــي تنطــوي عــى تلبيــة االحتياجــات الفوريــة نتيجــة

أزمــ ٍ
ة مــا ،ويف نفــس الوقــت تُشــكل اســتجاب ً
ة لالحتياجــات التــي
قــد تظهــر .وميكــن تعزيــز االبتــكار االجتامعــي داخــل املجتمعــات،
وبشــكلٍ أكــر تحديــدا ً داخــل السياســات االجتامعيــة مــن خــال:
 .1تب ِّني وجهة نظ ٍر مبني ٍ
ة عىل االحتياجات /االحتامالت -بدالً
من التَّمسك باألمور الواضحة -باستمرار مع منطق

االستثامر.

ة واسع ٍ
 .2تعبئة مجموع ٍ
ة من الجهات الفاعلة واملؤثرة
التكيز فقط عىل املهن االجتامعية.
بدالً من َّ

 .3الجمع بني املهارات /الخلفيات /والثقافات /األعامل
التكيز
والخدمات العامة لتقديم استجابات مبتكرة -بدالً من َّ

فقط عىل املنتجات التِّجارية ،أو عىل العكس من ذلك،

تجاهلها.

أثــــــر

5

دعم الحكومة لالبتكار االجتامعي

ميكــن للحكومــات أن تلعــب دورا ً معقــدا ً للغايــة وفعــاالً أيضــاً مــن

6

االبتكار االجتامعي
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توفري التَّمويل.

يحتــاج العــامل بشــكلٍ كبــرٍ إىل االبتــكار االجتامعــي ،حتــى يتســنى

حيــث إعــداد الــروط اإلطاريــة الصحيحــة للمبدعــن االجتامعيــن

لجميــع مــن يتطلعــون إىل حــل معظــم املشــكالت املحــرة ألصحــاب

ـل دورهــا
يف مختلــف القطاعــات واملناطــق الجغرافيــة .حيــث يتمثَّـ ُ

املرشوعــات والقــادة واملديريــن والناشــطني ،تحقيــق التَّغيــر يف

إزالة املعوقات القانونية.

أو الحكومــات ،أو املنظــات غــر الربحيــة .يجــب التَّخلــص مــن

األســايس يف االبتــكار االجتامعــي يف:

العــامل ككلٍ
بغــض ال َّنظــر عــا إذا كانــت تــأيت مــن عــامل األعــال،
ِّ
األمنــاط القدميــة التــي تتســم بالعزلــة ،والعــداء والســعي لفهــم،

واحتضــان ،ديناميكيــة القطاعــات عــر إيجــاد ســبلٍ جديــد ٍ
ة لخلــق

ة اجتامعيــ ٍ
قيمــ ٍ
ة.
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ﻣﻔﻬﻮم

ﻣﺪﺧﻞ

5
5

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺤﻠﻮل

أﺛﺮ

أوﻻً

ﺻﻔﺎت ﻟﻠﻤﺸﮑﻼت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮥ اﻟﺘﯽ ﯾﻌﺎﻟﺠﻬﺎ

أﺷﮑﺎل ﻟﺤﻠﻮل

ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺛﺮ

اﻟﻘﺼـﮥ
اﻟﻤﻮﺟﺰة

ﻃﺒﯿﻌﮥ

5

ﺳﺮدﯾﮥ

ﺗﻌﺰﯾﺰ

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت

6

ﻫﻮﯾﮥ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻟـ

5

ﻟﻤﺎذا

5

ﻣﺒﺎدئ ﺗﻔﮑﯿٍﺮ ﯾﻨﺒﻐﯽ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﯽ

5

اﻟ َﻨّﻤﺎذج اﻷوﻟﯿﮥ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﮥ

اﺗﺠﺎﻫــــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿـــﮥ ﯾﺘـﻢ أﺧﺬ
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ

دواﻓﻊ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻬﺎ

5

5

ٍ
ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻌﻤﻞ

5

أﺳﺒﺎب ﺗﮑﻤﻦ وراء أﻫﻤﯿﮥ
ٍ

5

اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﮥ

أﺳﺌﻠﮥ ﯾﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟ َﺘّﻔﮑﯿﺮ ﻓﯽ

اﻟ َﺘّﻄﻮر اﻟ َﻨّﻈﻤﯽ

ﺗﻮﺳﯿﻊ
اﻟ ِﻨّﻄﺎق واﻟ َﻨّﺸﺮ

5
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عالة لتحديات املجتمع
مساحة البتكار حلول ف ّ

مختربات

االبتكار االجتامعي
مختربات االبتكار االجتامعي:
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بعــد أن عرفنــا ماهيــة االبتــكار االجتامعــي ،ننتقــل إىل التعــرف

يشــارك يف مختــرات االبتــكار االجتامعــي ،رشكاء من القطــاع الخاص

االجتامعــي ،نحــن بحاجــة إىل تضافــر جهــود العديــد مــن أصحــاب

واملجتمــع املــدين والشــباب إليجــاد حلــول للتحديــات األكــر إلحاحـاً

عاليــة للعمــل
العالقــة ،بحيــث يقومــون بالتقــاط العنــارص األكــر ف ّ

التــي تواجــه املجتمــع .وتدعــو املنظــات هــذه الجهــات الفاعلــة

عــى مختــرات االبتــكار االجتامعــي .فمــن أجــل العمــل عــى االبتــكار

عليهــا ،ثــم يقومــون بدمــج معارفهــم املتعلقــة باألنظمــة،

ومعارفهــم الجوهريــة عــن ســكان املجتمــع املســتهدف ،للعمــل

واملنظــات غــر الحكوميــة واألوســاط األكادمييــة والــوزارات

وتلزمهــا باإلشــارة إىل حاجــة ال تقــدر بثمــن وتركــز عــى مــروع
محــدد وملــزم جامعي ـاً.

عليهــا أثنــاء الــروع يف رحلــة االبتــكار االجتامعــي.
اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ

انطالقــاً مــن ذلــك ميكننــا تعريــف مختــرات االبتــكار باعتبارهــا:

«مســاحة ومجموعــة مــن الربوتوكــوالت إلرشاك الشــباب،
والتكنولوجيــن ،والقطــاع الخــاص ،واملنظــات املجتمعيــة يف

حــل املشــكالت ،وذلــك باســتخدام التكنولوجيــا واألفــكار الجديــدة

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﳌﺒﺎدرة

يف برنامــج عملهــا».

Innovation Labs, A Do-It-Yourself Guide, UNISEF
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﳌﻨﻈﺎﻤت ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
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4

أسباب تكمن وراء أهمية
مختبرات االبتكار االجتماعي

وخلقة الكتشاف ومنو بذور واقعٍ اجتامعي أكرث مرونة ،وعافية ،وتناسباً مع الواقع االجتامعي .فهي شكل تشاريك
ّ
تـوفـر مختربات االبـتـكـار بيئة آمنة
وتفاعيل جديد يحتضن وينمي املبادرات التي تركز عىل إحداث التغيري يف بيئة ال تخلو من التعقيد وتداخل األسباب واملسببات.

تكمن أهمية مختربات االبتكار االجتامعي يف كونها:

1

طريقة جديدة لتطوير الحلول

يعتــر املختــر مقاربــة تشــاركية وتفاعليــة منفتحــة عــى

جميــع الخــرات واملامرســات والطــرق التــي تســهل الحصــول
عــى النتائــج املرجــوة للمجتمــع.

2

تستثمر تنوع املهارات يف تحقيق إمكانيات أكرب

تدعــو مشــاريع املختــر إىل مشــاركة رشكاء مــن القطــاع
ٍ
مبــادرات واســعة النطــاق.
الحكومــي للعمــل عــى تحقيــق

كــا يوفــر املختــر تحديــات ميكــن أن تســتفيد مــن املنظــور
الجديــد وحــاس طــاب الجامعــات املحليــة وأصحــاب الخــرات.

وهــو يوفــر مســاح ً
ة تحــرم اإلبــداع وتقــوم بربطــه مــع
الــركاء املعنيــن ملســاعدتهم عــى تطويــر أفكارهــم.

مختربات

االبتكار االجتامعي

3

تشجع عىل بيئة مادية تعاونية

توفــر املختــرات مســاح ً
ة ملختلــف الــركاء واملــوارد للعمــل

4
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تساعد يف بناء التنمية املحلية بشكل تدريجي

إن التفاعــل املبــارش مــع املســتفيدين ،يجعــل جهــود تحديــد

مع ـاً تحــت سـ ٍ
ـقف واحــد .ويســمح ذلــك بالتعــاون بــن شــخص

االحتياجــات واختبــار أثــر املشــاريع واملنتجــات والخدمــات يف

وآخــر مثــل جلســات العصــف الذهنــي وورش العمــل والتدريــب

الوقــت الحقيقــي أكــر اســتدامة وقابليــة للتطويــر .وميكــن

وبنــاء املهــارات ،ويدعــو املنــاخ التشــاريك الــركاء إىل

للمشــاريع أن تتطــور مــن النجاحــات واإلخفاقــات الســابقة.

املشــاركة يف حــل املشــاكل الجامعيــة  -وكذلــك تحديــد
املشــكالت  -وبالتــايل زيــادة أهميــة الحلــول للمجتمــع

وبنــا ًء عــى ذلــك ،تولِّــد الخــرة أهدافاً أكــر طموحـاً للمرشوع،

وتســاعد عــى اتســاع نطــاق التأثــر يف املجتمــع بحيــث ميتــد

املحــي.

إىل مجــاالت أخــرى أيض ـاً.
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1

3

مجاالت عمل لمختبرات
االبتكار االجتماعي

تنقسم مختربات االبتكار يف إىل ثالثة تخصصات

تطوير املنتجات والخدمات

يشــمل هــذا النــوع مــن بحــوث االبتــكار تطويــر األدوات ونرشهــا

2

املشاركة املجتمعية

يتمحــور املختــر نحــو إرشاك املجتمــع املحــي عندمــا يتحــدد

يف نهايــة املطــاف؛ ســواء أكانــت أجهــزة ماديــة أو برامــج

العمــل مــع الشــباب املحــي ضمــن األهــداف الرئيســية.

موجهــة نحــو الخدمــات .وينطــوي ذلــك عــى الحاجــة إىل

وينطــوي ذلــك عــى تطويــر أنشــطة ذات طبيعــة إبداعيــة

منــاذج أوليــة رسيعــة ومصقولــة بشــكل متكــرر ،ويتــم ضبــط

مشــركة ،مــع الرتكيــز عــى اإلدارة ،والرتحيــب بأفــكار

التصميــم مــن قبــل مديــري املشــاريع الذيــن يقومــون

وإســهامات املشــاركني ،والتدريــب عــى املهــارات الالزمــة

باختبــارات ميدانيــة ،لجعــل التنفيــذ أقــل تكلفــة وأكــر رسعــة.

لتوليــد الحلــول املناســبة.

دوافع التفكري مختربات
التصميمي
االجـتــمــــاعـي
االبـــــتـــــكـــــاراالجتامعي
فـــي االبتكار

3

عملية البحث

تســاعد املختــرات عــى عمليــة منســقة لجمــع البيانــات
واملعلومــات يف ســياق محــدد للتحديــات التــي تعمــل عليهــا
املختــر ،بحيــث تســاعد هــذه املعلومــات عــى توليــد البيانــات

الكميــة القــادرة عــى تحديــد جــذور املشــكالت ،ويعمــل هــذا
النــوع عــى تقديــم توصيــات ملموســة بشــأن الخطــوات
الواجــب اتخاذهــا.
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مختربات

االبتكار االجتامعي

مخرجات مختبرات االبتكار
االجتماعي
بصائر جديدة حول التحديات البارزة والتي ينبغي
العمل عليها ،وتقديم حلول مناسبة لها.

مناذج أولية للحلول من أجل اختبارها مع
املستفيدين ،وأصحاب العالقة.

بهــذه الطريقــة ،تعتــر مختــرات االبتــكار منــرا ً للحــوار واالبتــكار ،ومســاحة إبداعيــة ،أو مدرســة للتغيــر
االجتامعــي والتعــاون ،ومســاحة مشــركة مخصصــة للمشــاركني ينتــج عنهــا عالقــات جديــدة بــن مختلــف

األطــراف الفاعلــة يف املجتمــع ،ومجموعــة مــن التوصيــات للعمــل عليهــا ،مــن أجــل ابتــكار الواقــع
االجتامعــي الجديــد.

مختربات

5

االبتكار االجتامعي

مبادئ توجيهية لمختبر االبتكار االجتماعي
فيام ييل املبادئ التوجيهية ملختربات االبتكار

التمركز حول
املستفيد

استثامر
الخربات

االستدامة

االنفتاح
والشمول

القابلية
للتطوير
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مختربات

االبتكار االجتامعي

التمركز حول املستفيد
1 .1االستجابة الحتياجات املستفيد.
2 .2التطويــر تدريجي ـاً ،وذلــك باســتخدام اختبــار الحــل مــع املســتفيد
والتعديــل حســب االقتضــاء.

االستدامة
1 .1أن تكــون قابلــة للحيــاة عــى املــدى البعيــد ،فيــا يتعلــق بدعــم
البنيــة التحتيــة وتكاليــف التشــغيل.
2 .2أن يتــم إرشاك الحكومــات واألطــراف الفاعلــة يف املجتمــع يف
تطويــر الحلــول.

استثامر الخربات
1 .1االســتفادة مــن الخــرة الســابقة ،والبنــاء عليهــا ،ودمــج أفضــل
املامرســات يف تصميــم املنتجــات والخدمــات والعمليــات.
2 .2جعــل املعرفــة املكتســبة متاحــة للجمهــور وجعــل األولويــة يف
االنفتــاح هــو نهــج حــل املشــكالت.

االنفتاح والشمول
1 .1تســهيل الوصــول إىل املعلومــات ،بحيــث ميكــن مشــاركة الوثائق
واملحتــوى والتعلــم والوصــول إليهــا مــن قبــل أي شــخص.
2 .2مشــاركة األدوات والتقنيــات التــي تــم اســتخدامها يف املختــر
بالقــدر املتــاح لالســتفادة منهــا يف تجــارب ميدانيــة مشــابهة.

دوافع التفكري مختربات
التصميمي
االجـتــمــــاعـي
االبـــــتـــــكـــــاراالجتامعي
فـــي االبتكار

القابلية للتطور
1 .1أن تكون قابلة للتكرار وقابلة للتخصيص يف التجارب املشابهة.
2.2قابلة للعمل ضمن رشاكات وبيئات متنوعة.
3.3التفكــر يف التقنيــات واألدوات املتاحــة محليـاً واســتخدم مــا هــو
موجــود بالفعل.
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أبرز تجارب االبتكار االجتامعي حول العامل

Hitachi, Ltd
تــم تأســيس رشكــة هيتــايش للعمــل عــى ابتــكار حيــاة جديــدة يف

املنطقــة ،عــر نــر شــبكة العمــل مــن الفــروع واملكاتــب يف اإلمــارات

الحقبــة املقبلــة ،باعتبارهــا «أفضــل رشيــك للحلــول» ،وذلــك لتحقيــق

العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية وقطــر والكويــت

ح ورغـ ٍ
ـد.
مجتم ـعٍ مري ـ ٍ

تســتمد هيتــايش اســراتيجيتها التجاريــة مــن رؤيتهــا ،مــا يجعــل
الشــغف والخــرة يعمــان معــاً ،لتحقيــق النجــاح يف أكــر الظــروف
صعوبـةً .يف عــام  1959افتتحــت هيتــايش مكتــب متثيــلٍ يف القاهــرة،
ليكــون مكتبهــا األول يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا.
وبعــد أكــر مــن  50عام ـاً منــذ ذلــك الحــن ،كرســت هيتــايش جهودهــا
العمليــة يف منطقــة الــرق األوســط وجنــوب أفريقيــا بهــدف تطويــر
البنيــة التحتيــة االجتامعيــة يف املنطقــة .واســتغالالً لدعــم عمالئهــا،
فإنهــا تقــوم يف الوقــت الحــايل بتوســيع أنشــطة عملهــا لهــذه

ومــر.
واســتنادا ً إىل مبــدأ الرشكــة الــذي تــم الحفــاظ عليــه منــذ تأسيســها -
أن تشــارك يف املجتمــع عــر تطويــر التكنولوجيــا واملنتجــات األعــى
واألصليــة  -تهــدف هيتايش إىل املســاهمة يف التطوير املســتمر يف
املجــاالت الصناعيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتعليميــة يف منطقــة
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا.
تشــارك مجموعــة هيتــايش يف الوقــت الحــايل يف منطقــة الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا يف املجــاالت التاليــة:
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Ashoka
•مرشوعــات تطويــر البنيــة التحتيــة طويلــة املــدى ،مثــل أنظمــة
الطاقــة ومركبــات وأنظمــة الســكة الحديــد واألنظمــة الصناعيــة.

•مرشوعــات تطويــر البنيــة الحضاريــة ،مثــل املصاعــد والســامل
الكهربائيــة وآالت تكييــف الهــواء.

•أنظمة توليد الطاقة الشمسية وأنظمة حفظ الطاقة.

•معالجة املياه ،وتشمل التحلية ومياه الصنبور والرصف الصحي.
•الحلول التعليمية.
•مراكز البيانات.
•آالت البناء.

•املعدات اإللكرتونية الطبية.

•الوســائط الرقميــة ومنتجــات املســتهلك ،مثــل األجهــزة املنزليــة
وأجهــزة التلفزيــون وأدوات الطاقــة.

كــا تتنــاول منتجـ ٍ
ـات وتكنولوجيــا مــن عــدة فئــات غــر تلــك املذكــورة
أعــاه.

ة متخصصــ ٍ
تعتــر أشــوكا أكــر منظمــ ٍ
ة تتبنــى املبدعــن االجتامعيــن
حــول العــامل ،فمنــذ تأسيســها من حــوايل أكرث مــن  30عاماً ،اســتطاعت
أشــوكا تهيئــة الظــروف مــن خــال توفــر دعــم فنــي ومــايل لبنــاء

ة واســعة النطــاق مكونـ ٍ
ة عامليـ ٍ
شــبك ٍ
ة مــن  3300مبــدع/ة اجتامعــي/ة
تــم اختيارهــم كزمــاء أشــوكا يف  93دولــة حــول العــامل ،فأشــوكا هــي
املؤسســة املتخصصــة التــي تدعــم ريــادة األعــال لألفــراد.
تســعى أشــوكا لبنــاء قطــاع مواطنــة ميكــن أن ينافــس عــى املســتوى
العاملــي ،بحيــث يســمح للريــادة االجتامعيــة أن تزدهــر ومتكــن
املواطنــن حــول العــامل مــن أن يفكــروا ويكونــوا ص ّنــاع تغيــر.
تقــوم أشــوكا بتقديــم الدعــم ألصحــاب املشــاريع االجتامعيــة الذيــن
يقــودون التغيــر مــن خــال فريــقٍ قــاد ٍر عــى معالجــة املشــكالت يف

مجتم ـعٍ يتطــور برسع ـ ٍ
ن كل فــر ٍد لديــه القــدرة
ة ،كــا تؤمــن أشــوكا بــأ َّ

عــى أن يتعلــم ويكتســب مهــارات التفكــر النقــدي ،والعمــل الجامعي
والقيــادة وصناعــة التغيــر ليكــون ناجح ـاً يف مجتمعــه.
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مــن تجاربهــا الرائــدة مــروع (ENTREPRENEURIAL PATTERNS FOR
 )THE FUTURE OF LEARNINGمــع رشكــة ليغــو للعمــل عــى تصميــم
حلــو ٍ
ل باســتخدام منهجيــة االبتــكار االجتامعــي تعمــل عــى إدمــاج

اللعــب إلحــداث تحــو ٍ
ع
ل يف العمليــة التعليميــة مــن أجــل جيــلٍ مبــد ٍ
مــدى الحيــاة.
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تأخــذ مختــرات االبتــكار االجتامعــي أنواعــاً مختلفــة مــن املشــاركة فقــد تركــز عــى مجموعــات صغــرة ،أو أحيــاء بأكملهــا ،أو قطاعــات محــددة ذات
منهجيــات مختلفــة ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق املزيــد مــن األثــر مــن خــال هــذه املختــرات .إال أنهــا تثــر تســاؤالت كثــرة حــول كيفيــة توســيع نطــاق تلــك
املشــاريع يف أماكــن أخــرى.

أبرز تجارب مختربات االبتكار االجتامعي حول العامل

كوسوفوINNOVATION LAB :

الهور ،باكستانCIVIC INNOVATION LAB :

مختــر ابتــكار يعمــل عــى املشــاريع املتعلقــة باألطفــال والشــباب

معظــم العاملــن يف مختــر االبتــكار املــدين مــن املتطوعــن الذيــن

باســتخدام املعلومــات والتكنولوجيــات «ميكــن تحليل وفهــم ديناميات

يعملــون بالتعــاون مــع الحكومــة ،والقطــاع غــر الربحــي ،ووســائل

الحاجــة وتقديــم الخدمــات بطــرق مل تكــن ممكنــة يف الســابق ،مــا

اإلعــام .وهــي تعمــل مــع التكنولوجيــا والبيانــات والسياســات

يســاعد عــى الكشــف عــن مكامــن الضعــف ،وفهــم الحاجــة الحقيقيــة

ومشــاريع التصميــم لتعزيــز مجتمعاتهــم .أحــد مشــاريعهم( :محــدد

يف الوقــت املناســب ،وزيــادة جذريــة الشــفافية واملســاءلة».

مــكان الوقــود) وهــو تطبيــق ملســاعدة النــاس عــى العثــور عــى
الوقــود املتــاح .ويقــف وراء هــذه املبــادرة شــبكة كوديفــورال.
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اسطنبولBASAKSEHIR LIVING LAB :
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جاكارتا ،إندونيسياUN GLOBAL PULSE :

بيئــة إبداعيــة ميكــن مــن خاللهــا اختبــار أي تطــور يف مجــال الدراســة

مختــر ابتــكار تقــوده األمــم املتحــدة ،يركــز عــى املشــاريع التــي

وتطبيقــه مــع مســتخدمني حقيقيــن يف بيئــة واقعيــة حقيقيــة .ميكن

تســتخدم وســائل التواصــل االجتامعــي ومصــادر البيانــات األخــرى

ٍ
وأراض زراعيــة.
أن تكــون هــذه البيئــات مدنـاً وجامعــات ومتنزهــات عامــة

للتصــدي لتحديــات التنميــة االجتامعيــة ،عــى ســبيل املثــال أســعار

يتــم اختيــار البيئــة الالزمــة بنــا ًء عــى املنتــج قيــد التطويــر .ويعمــل

الغــذاء والوقــود ،والعاملــة والفقــر املــدين .يعمــل هــذا املختــر

املختــر عــى تطويــر املنتجــات يف املجــاالت التاليــة:
•الحياة الذكية ،والتخطيط للمدن الذكية.
•الروبوت.

•االتصاالت.
•الصحة.

•الرتبية الذكية وتكنولوجيا املعلومات يف التعليم.
•أنظمة الطاقة املتجددة والذكية.
•تقنيات االستشعار.

بالتعــاون مــع الحكومــة ووكاالت األمــم املتحــدة واألوســاط األكادمييــة
والقطــاع الخــاص واملنظــات الدوليــة األخــرى لبــدء مشــاريع مثــل
«مرتجــم غاتــور ،لعبــة لغــة جديــدة لدعــم البحــث».
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دروس ميكن تعلمها من االبتكار االجتامعي

1

الطاقات الجديدة تنتج مستقبالً واعدا ً:

نظــرا ً لقدرتــه عــى النظــر إىل التحديــات القدميــة منهــا

2

م ٍ
عدٍ:
التغيري ُ

فــز أفــراد املجتمــع
إن نجــاح قــادة املجتمــع يف صنــع التغيــر يح ِّ

والجديــدة بطــرقٍ جديــد ٍ
ة ،ومبنهجيــة تفكــرٍ مختلفــ ٍ
ة،

عمومـاً عــى املبــادرة يف التغيــر .فلو اســتعرضنا تجــارب الريادة

فــإن هــذا األمــر يســاعد العاملــن فيــه عــى تغيــر العــامل

االجتامعيــة ســرى كيــف يتفاعــل رواد األعــال االجتامعيــة مــع

ة فريــد ٍ
بطريقــ ٍ
ة.

أقرانهــم بشــكلٍ مل نعتــد عليــه مــن قبــل.

ت ُعــزز منهجيــات االبتــكار االجتامعــي طاقــات العاملــن يف

لقــد كان نجــاح بعــض التجــارب كفي ـاً بإطــاق العنــان للكثرييــن يف

مــل املخاطــر والتفكــر
تصميــم الحلــول ،وتدفعهــم إىل تح ُّ

جميــع أنحــاء العــامل .وإلذكاء روح العمــل االجتامعــي هــذه ،تحتــاج

بطــرقٍ مبتكــر ٍ
ة .ومــع ذلــك ،مــن أجــل ازدهــار وتوســيع
عملهــم ،فإنهــم يحتاجــون إىل نظــام دعــمٍ فريـ ٍ
ـد مــن نوعــه
يُعــزز مهاراتهــم الرياديــة والقياديــة.

األنظمــة املدرســية  -وال ســيام الجامعــات  -إىل أن تكــون مبثابــة
حاضنـ ٍ
ة لتعليــم آليــات التفكــر االبتــكاري.
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3

التجديد الدائم:

تحتــاج قيــادات املجتمــع عمومــاً ،إىل املســاعدة يف

4

التعلم باملامرسة:

يتعلــم النــاس مــن خــال التطبيــق ،كــا تنمــو مهاراتهــم بشــكل

التنقــل يف القضايــا الصعبــة طــوال حياتهــم املهنيــة ،ال

أفضــل عندمــا يتبادلــون األفــكار واالســراتيجيات مــع أقرانهــم.

ســيام فيــا يتعلــق بتحديــد أفضــل الــركاء وكيــف ومتــى

إن تبــادل خــرات أصحــاب املشــاريع االجتامعيــة مــع أقرانهــم،

هــو الوقــت املناســب لتنمــو؟ وكيــف ميكنــك توســيع قاعــدة

يســاعدهم عــى إثــراء معارفهــم يف تنظيــم املشــاريع ويحفــز

التمويــل الخاصــة بــك؟

لديهــم املزيــد مــن طاقاتهــم االبتكاريــة ،والتــي لــن تتبلــور

ينبغــي أن تشــمل هــذه السلســلة املســتمرة مــن خدمــات

وتظهــر عــى حقيقتهــا مــا مل يقومــوا بتنفيــذ مرشوعاتهــم

الدعــم ،التدريــب عــى القيــادة التحوليــة ،وبنــاء املهــارات،

ومبادراتهــم الخاصــة بهــم.

ملواجهــة التحديــات املتنوعــة واملتجــددة.
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قائمة المصطلحات
ة ما بطريق ٍ
حل جدي ٌد قد يكون منتج أو خدمة أو نظام عمل ملشكل ٍ
ة واستدام ً
عالي ً
ة من الحلول القامئة.
ة وكفاء ً
 )1ابتكار (ٌ )Innovation
ة أكرث ف َّ
ٍ
ـتحقاقات ،أو تخفيــض تكاليــف جهــود املجتمــع؛
 )2اجتامعــي ( )Socialالعمــل الــذي يحمــل قيمــة تختلــف عــن القيمــة املاديــة أو االقتصاديــة ،كإنشــاء اسـ
مــن خــال تلبيــة االحتياجــات االجتامعيــة وحــل املشــكالت التــي تتجــاوز املكاســب الخاصــة والفوائــد العامــة لنشــاط الســوق.
ة ،بطريقـ ٍ
ة اجتامعيـ ٍ
ـل جديـ ٌد ملشــكل ٍ
ة واســتدام ً
عاليـ ً
ة مــن الحلــول املوجــودة ،أي أنَّــه
ة وكفــاء ً
 )3االبتــكار االجتامعــي (« )Social Innovationحـ ٌ
ة أكــر ف َّ
ة حقيقيـ ً
الحلــول التــي تشــكل قيمـ ً
ج ،أو تكنولوجيــا ،وقــد يكــون مبــدأً،
ة للمجتمــع ككل وليــس لألفــراد .االبتــكار االجتامعــي قــد يكــون منتجـاً ،أو عمليــة إنتــا ٍ
أو فكــرةً ،أو قانونـاً ،أو حركــة اجتامعيـةً ،أو تداخـاً بــن أكــر مــن عنـرٍ».
أهداف اجتامعي ٍ
ٍ
ة يف املقام األول حيث تم استثامرها أساساً لهذا الغرض.
 )4املؤسسات االجتامعية ( )Social Enterpriseهي رشكاتٌ ذات
 )5التحدي ( )Challengeمجموع ٍ
ة من األطر التي تعطي فريق املرشوع نقط ً
ة لبدء العمل منها.
ة محدد ً
 )6توليد األفكار ( )Brainstormingعملية توليد الحلول بشكل جامعي من قبل فريق التصميم.
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ٍ
 )7املطالبات ( )Promptsتحديد الفرص ،والتَّحديات ،واالحتياجات االجتامعية الجديدة غري امللباة أو تلك امللباة عىل نح ٍ
كاف.
و غري
ل جديد ٍ
 )8االقرتاحات ( )Proposalsتوليد األفكار حيث يتم تطوير حلو ٍ
ة استجاب ً
ة لهذه االحتياجات االجتامعية.
ج مصغ ٍر واختبارها.
 )9النامذج األولية ( )Prototypingاختبار الفكرة عملياً ،من خالل تحويل الفكرة إىل منوذ ٍ
عاليتها.
 )10االستدامة ( )Sustainingتطوير منوذج العمل حيث تصبح الفكرة قيد التَّجريب ،وبالتايل يتم تقييم ف َّ
 )11النــر وتوســيع النطــاق ( )Scaling Upتوســيع ال ِّنطــاق توســيع مجــال عمــل الحــل املبتكــر يف األماكــن التــي ميكــن أن يكــون مجديـاً فيهــا .فبعــد أن
ح ،ويتــم بنــاء خطـ ٍ
ة تحقــق مــن خاللهــا االســتدامة وال ُّنمــو ،يــأيت دور توســيع نطــاق العمــل إىل أكــر
يتــم تطبيــق املــروع أو ال َّنمــوذج التَّجريبــي بنجــا ٍ
عــد ٍد ممكــن مــن املســتفيدين.
ة يشمل التَّغيري جميع القطاعات.
 )12التطور النظمي ( )Systemic Developmentإعادة تصميم األنظمة ،وإدخال نُظمٍ بأكملها ،وعاد ً
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غياث خليل هواري
يعمــل يف مجــال توفــر حلــول االســراتيجات والتحليــل واالبتــكار يف قطــاع األعــال واملجتمــع والتعليــم واإلعــام مــن خــال توفــر وتصميــم
العديــد مــن تجــارب التعلــم الفعالــة ،وتصميــم األعــال واملبــادرات واملشــاريع وتطويــر حزمــة مــن أدوات القيــاس والتنفيــذ الفعالــة.
مــدرب ومستشــار تنفيــذي يف مجــال التفكــر التصميمــي واالبتــكار املجتمعــي وخدمــات التصميــم ومختــرات االبتــكار االجتامعــي واالســتثامر
االجتامعــي للعديــد مــن املؤسســات والقطاعــات يف العــامل العــريب.
مؤلف للعديد من األبحاث والدراسات امليدانية قي قطاع األعامل والتطوير املجتمعي
مــن أهــم األعــال املنشــورة  :مــؤرش الفاعليــة االجتامعيــة  -شــباب مجتمعــي  -مقيــاس القائــد النموذجــي – املوهبــة القياديــة – القيــادة
املوقفيــة  -مقيــاس املهــارات القياديــة  -أدوات قيــادة الحيــاة  -كيــف تعــد وتكتشــف قــادة املســتقبل – بنــاء القــوة الشــخصية – تقنيــات
التعلــم الرسيــع.
ميكن متابعة آخر املستجدات العلمية عىل
www.sabr-sp.com
Ghiath.h@horizonslearning.co.uk
00965 - 97668544
Ghiath-Hawari
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أ .كندة املعامر
تعمــل يف تطويــر املبــادرات واملشــاريع يف الريــادة االجتامعيــة ،بنــاء قــدرات الشــباب  ،مشــاريع التطويــر املجتمعــي والرتبــوي ،تصميــم
الحلــول التعليميــة .ســاهمت يف العديــد مــن األعــال يف العــامل العــريب بحثــا وتأليفــا يف مجــال :التفكــر التصميمــي  ،التفكــر التصميمــي
للرتبويــن ،االبتــكار االجتامعــي ،التوجيــه الشــخيص ،قيــادة وإدارة الحيــاة.
تــرف عــى مشــاريع ميدانيــة يف بنــاء قــدرات املشــاريع الناشــئة ومختــرات االبتــكار ،وتتابــع الدراســات املتقدمــة يف مجــال االبتــكار
االجتامعــي يف جامعــة ســتانفورد ،إضافــة إىل جامعــة كولومبيــا.
ميكن متابعة آخر املستجدات العلمية عىل
www.sabr-sp.com
kinda@sabr-sp.com
Kinda Almeamar

115
الراجحياإلنسانية
مؤسسة مانحة تسهم يف تنمية الشباب بأسلوب ريادي ورشاكات اسرتاتيجية
www.alrajhihum.org
@alrajhihum
+966 11 511 88 73
P.O. Box: 18927 Riyadh 11425

116
أدوات مامرسة أساسيات االبتكار االجتامعي
للحصول عىل أدوات مامرسة أساسيات االبتكار االجتامعي زيارة
http://tools.sabr-sp.com/ar/Recipes/Index/social_innovation_essentials
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