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مقدمة

طالما كانت الريادة والمبادرة مطمح وهدف لكل من أراد أْن ُيطور نفسه، أو أْن ُيقدم شيئ�أ لمجتمعه. لكن في 

كثري من األحيان بقيت الريادة والمبادرة شعارات يرددها البعض من المسؤولني، أو من كبار السن، ويطالبون 

الشباب بها، دون تمكينهم من المهارات والمعارف التي تلزمهم للنجاح. بل كانت النظرة للبعض منهم هي 

التعامل مع الشباب كمصدر للمشكالت واألزمات واألعباء. 

 هذا الدليل القائم على خطوات عملية متسلسلة مبنية على الممارسة والخربة. يسعى أن ُيقدم للشباب 

وللعاملني معهم آليات وكيفيات االنتقال من عالم التنظري واألمنيات إلى عالم التنفيذ والتطبيق للمبادرات 

الريادية بكافة أشكالها ومجاالتها.

وننطلق في ذلك من اإليمان بأّن التغي�ري اإلي�جابي وتطوي�ر المجتمعات ُيساهم فيه الشباب بشكل خاص، وأّن 

الشباب هم وسيلة وأداة لتطوي�ر مجتمعاتهم كما أّنهم هم أنفسهم هدف هذا التطوي�ر. ومن حقيقة أن 

المبادرات الشبابية هي اإلطار العملي لتفعيل ونشر ثقافة العمل التطوعي، الذي ُيمثل فضاًء رحبًا ليمارس 

الشباب والءهم وانتماءهم لمجتمعاتهم، وُيشكل مجاالً مهمًا لصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم. واست�ثمار 

أوقات الفراغ عند الشباب، وهو وسيلة من وسائل النهوض االجتماعي.

حيث يكتسب العمل االجتماعي التطوعي أهمية متزايدة في ظرفنا الراهن، خاصة مع تعقد الظروف الحياتية، 

وازدياد االعرتاف بالدور الذي تلعبة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات األهلية. بناًء على ما سبق تنبع 

لتنظيم  إطارًا عمليًا  ُتشكل  المجتمع. حيث  لتنمية  الموجهة  الشبابية  للمشاريع والمبادرات  الكربى  األهمية 

الجهود التطوعية للشباب وتحويلها نحو الت�أثري في مسار تنمية المجتمعات العرب�ية، وتعزي�ز فرص استمرارية 

ثقافة وجهود التطوع.
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وتطوي�ر  بناء  مجرد  من  أبعد  إلى  يذهب  الذي  المجتمعية  الشبابية  التنمية  نهج  نتبنى  الدليل  هذا  في  إّننا 

عرب  والمشاريع،  الربامج  لقيادة  للشباب  الفرص  توفري  إلى  ذلك،  أهمية  على  وتنميتها،  الشباب  إمكانات 

حيث   مجتمعاتهم.  تنمية  في  بفعالية  الشباب  يشارك  وبالتالي  االجتماعية،  الريادة  مهارات  من  تمكينهم 

ُينظر للشباب كرثوة حقيقية، ومفتاح للتنمية الشاملة المستدامة، وأّنه ُيمكنهم القيام بدور فّعال من أجل 

صالحهم وصالح مجتمعاتهم، فهم أداة التنمية  وغاية من غاياتها.

عمليات  في  والت�أثري  التدخل  أجل  من  ومجموعات،  أفرادًا  الشباب  تمكني  على  ينصب  هنا  األساسي  الهدف 

المجتمع  في  دمجهم  يتطلب  وهذا  بهم.  المحيط  وعالمهم  مجتمعاتهم  في  األفضل  نحو  والبناء  التنمية 

وتدعيم شعورهم باالنتماء والقيم اإلي�جابية، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وترسيخ ثقافة العمل الجماعي 

والتطوعي في صفوفهم.

والمبادئ األساسية التي نستند إليها هنا أّن:

- الشبـاب فرص وموارد وطـاقات إي�جابية؛ ألنفسهم ولمجتمعاتهم. وليسوا أزمات ومشكالت ومصـادر للتـوتر  

   واالضطرابات.

- كل الشباب لديهم قدرات وإمكانات كامنة؛ وعناصر قوة، لم يكتشفوها ولم يطلقوها بعد. قدرات وإمكانات 

   تجعل منهم شركاء فاعلني في تنمية أنفسهم وبناء مجتمعاتهم التي يعيشون فيها. 

- لكل شاب قيمة وكل شاب يستطيع أن يساهم في تنمية مجتمعه؛ كل شاب له أهمية، كل شاب له دور مهم  

   يقوم به. 

- كل شاب ُيمكن أن ُيحدث فرقًا في مكان ما أو على فئة ما. وكل شاب يستطيع أن يصنع التغي�ري.
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- الشباب شركــاء فاعلــون ومواطنــون كاملــو األهليــة؛ وال بــد مـن مشــاركـتــهـم الفــاعلــة والحقيقـيـة ولـيست 

   التجميليـة أو الشكلية، والتعامل معهم كشريك كامل األهلية، ومشاركتهم حق أصيل وليس منة من أحد.

- الشباب قادة ورواد مجتمـعيــون؛ بإمكــانهــم قيــادة التـغـيـري اإلي�جــــابــي في مجتمـعـاتهــم، وهم يحـتـاجــون  

   الفـرص لقـيــادة الربامج والمشــاريــع مما ُيمكنـهـم من المهارات القيادية بحيـث يتمكنون من ريـادة المجتمـعات، 

  وُصنع تغي�ري إي�جابـي فــي أنفسهم ومجتمعاتهم بوصفهم مبادري�ن وقادة مجتمعي�ني.

لمن هذا الدليل؟
- للمؤسسات والجمعيات والمراكز العاملـة مع الشبــاب التي تؤمــن بالــدور الريــادي للشبــاب كــقــادة للتغيـري 

   المجتمعي. حيث ُيمكن لهذه المؤسسات والعاملني فيها:

أ- استخدام مادة الدليل كإطـار عـمـل إلدخــال فكــرة المبــادرات الشبـابـيـة إلى برامــج الـمــؤسســة ومشــاريعــها 

    واعتمـاده كنهــج رئـيسـي في العمـل الشبــابـــي.

ب- استخدام مادة الدليل كمرجع ميسر لرفع كفاءة العاملني مع الشباب، للتمكن من تيسري وتــوجيــه العمــل  

      مـع الشباب في مجال المبادرات، ولعب دور إي�جابي في مشاريعهم.

- استخدام مادة الدليل في تــدريـب الشبــاب الريــادي�ني على كيفيــة إطــالق وتخطيــط وقيــادة مبـادرة مجـتمعيـــة.

- للشباب العربي المؤمن بأنه يستطيع  التغي�ري في مكان ما أو على فئة ما. حيث يمكنهـم:

أ- استخدام مادة الدليل كمرشد مبسط وسهل االستخدام أثناء إطالقهم للمبادرات والمشاريــع.

ب- استخدام مادة الدليل في تحفيز أقرانهم للمبــادرة بالمشاريــع. وربمــا استخــدامــه في جــلســات التعّلــم  

      مع األقران.
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أهداف الدليل:
- التعرف إلى مفاهيم الريادة والمبادرة المجتمعية والمشاريع الشبابية.

- تحديد مراحل إعداد وإطالق وتنفيذ مبادرة مجتمعية شبابية.

- تمكني الشباب من المهارات والمعارف الالزمة إلطالق مبادرة مجتمعية ريادية.

- تعزي�ز اتجاهات الشباب نحو الريادة والمبادرة المجتمعية.

المؤسسات 
العاملة

مع الشباب

الجمعيات
العاملة

مع الشباب

المراكز العاملة
مع الشباب

الشباب
العربي
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كيف نستخدم الدليل؟
- ننصح المستخــدم بدايــة أن يطلــع على الفصــول األســاسيــة من دليــل مــدخــل العــمــل الشبابــي، فهي توفر 

   قاعدة مفاهيمية ُتسهل وتساعد على تبني المفاهيم التي يقوم عليها هذا الدليل. خاصـة الفصـل الخـاص 

   بمشاركة الشباب، والفصل الذي يوضح ويشرح نهج التنميـة الشــبابـيـة المجتمـعيــة. كما ننـصـح بالـعـودة إلى 

    دليــل تطبيــقــات التعّلـم النشـط في العــمــل الشبابي، حيث ُيساعدنا على كيفية تخطيط ورشـات عمـل ودورات 

   تدري�بيــة للشبـاب.

- االطالع على فصول الدليل بشكل عام للتعرف على منطقه العام ومفاهيمه األساسية.

- القراءة المتفحصة لكل فصل، وهنا ندعوكم إلى القراءة الت�أملية الناقدة.

- للتذكر وت�كوي�ن صورة شاملة بإمكانـكـم رسـم مخططــات معرفية أو رسومــات بيانيـــة كـمـلــخـصــات للمفــاهــيــم 

   األساسيــة.

-  لمزيد من التعمق ننصح دائمـــًا بمشــاركــة القــراءة مع آخـريــن، يعـمـلــون معـكـــم فـي نـفـــس الــمـــؤسـســــة أو     

   مــؤسـسات أخرى شبيهة. أو شباب يشاركونكم االهتمامات نفسها.

- يستطيع العاملون مـع الشبـاب بعـد ت�كوي�ن صورة واضحـة عن فصـول الدليل، البـدء بتخطيط ورشـة عمل لتـدريــب 

   الشباب على نهج المبادرات. باالستفادة من القسم الخاص بالتدريب على هذا الدليــل.

- يستطيع الشباب الذين يستخــدمـون الدلــيــل بشــكـــل مـبــاشــر بعد االنتـهــاء مــن كــل فــصــل تـحــديــد مــا الجــديــد 

   بالنسبة لنا؟ مـا الخطـوات العمليــة التي سنقــوم بها للبــدء بالمــبادرة.

- أينمـا ورد في الدليـل عـنـوان “ أمثلة لمبادرات شبابية ”  ننـصح بالتوقــف وقراءة تجارب هــؤالء الشباب والتعلم 

  منها.
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المفاهيم األساسية للريادة المجتمعية
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مدخل إلى مفاهيم الريادة

        الناس العاديون يواكبون الحدث، لكن الريادي يسبق الحدث وأحيانًا هو الذي يصنعه ويتبعه اآلخرون.

ارتبط مفهوم الريادة في اآلونة األخرية باألعمال، فكُثر الحديث عن ريادة األعمال التجارية واالقتصادية. ثم 

تطور هذا المفهوم لرتتبط الريادة بالمجتمع وبالعلم والمعرفة وبغريها. ومازال هذا المفهوم يتطور مع 

تطور الحياة المدنية للمؤسسات والمجتمعات. وغالبًا ما يتم الرتكيز على ثالثة مجاالت للريادة، وهي جميعًا 

مهمة للشباب العرب:

   - ريادة األعمال التجارية والربحية.

   - ريادة األعمال المجتمعية.

   - الريادة العلمية.

وسوف ُنرّكز في هذا الدليل على الريادة المجتمعية، لما الحظناه من نقص شديد في الكتابات العرب�ية حولها 

خاصة ما يتعلق بالخطوات العملية للمبادرة. وألّننا نعتقد أّن الريادة المجتمعية هي الجذر األصيل لمجاالت 

الريادة، من خاللها نستطيع رفد المجتمع بالرواد في جميع الجوانب، وليس فقط التجارية والعلمية. كما أّن 

المجتمعات العرب�ية في ظروفها الراهنة بحاجة إلى مواطنني مبادري�ن ومبت�كري�ن يمتلكون مهارات القيادة، 

وقادري�ن على تقديم أفكار وحلول عملية للمتغريات والمشكالت التي نعيشها كأقطار وكأمة.

ونحن نؤمن بأنه خالل العمل على تبني وتطوي�ر برامج الريادة المجتمعية الشبابية والمبادرات والمشاريع 

التي يقودها الشباب، نكون قد هيئنا أفضل الفرص للوصول إلى هؤالء القادة، الذين يستطيعون وضع األفكار 

المبت�كرة موضع التنفيذ.



11

عندما نقول: الريادة المجتمعية فإّننا نعني؛ المبادرة بتطبيق فكرة إبداعية ُتساهم في تطوي�ر المجتمع، أو 

بعض فئاته في أي مجال من مجاالت الحياة. ُتعالج قضية أو مشكلة أو ُتلبي حاجة، تهم المجتمع. من خالل إي�جاد 

الفرصة واغتنامها وتوظيف الموارد المتاحة، وحشد القدرات والطاقات المتوفرة، وتحقيق أقصى استفادة 

منها. واستخدمنا في هذا الدليل مصطلح للريادة المجتمعية وليس االجتماعية لقناعتنا بأّن المجتمعية كلمة 

أشمل من االجتماعية، وخوفًا من أن يتم حصر المبادرات الشبابية في المجال االجتماعي فقط.

لمفهوم الريادة ثالثة أبعاد أساسية:

   - اإلبداعية: فكرة جديدة غري مسبوقة، أو تنفيذ فكرة معروفة بطريقة غري مألوفة.

   - االبت�كارية: تحوي�ل األفكار اإلبداعية إلى تطبيق إبداعي، والسبق في ذلك.

   - المخاطرة: فيها شيء من التحدي.

املخاطرةاالبتكاريةاإلبداعية
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تنفيذ  المجتمع من خالل  المجتمعيون فإننا نعني؛ أشخاص مبادرون يواجهون حاجات  الرواد  وعندما نقول: 

أفكار إبداعية ومبادرات يتبناها ويلتف حولها مجموعة من األفراد. وذلك لتنمية المجتمع أو حل مشاكله أو 

تلبية حاجاته. إذا كان رواد األعمال ُيغريون وجه األعمال التجارية واالقتصادية، فإّن الرواد المجتمعي�ني يغرّيون 

المجتمع،  يست�ثمرون الفرص، يوظفون الموارد، يبت�كرون أساليب جديدة، حلول مبت�كرة للمشكالت... يسريون 

بالمجتمع نحو األفضل. إنهم اشخاص يمتلكون حلوالً مبت�كرة لمشاكل المجتمع األكرث إلحاحًا، ويعملون بمثابرة 

لتقديم وتنفيذ األفكار الخالقة من أجل التحسني واإلصالح في حياتهم وحياة مجتمعاتهم.

إّنهم أفراد أو مجموعات تسعى إلحداث تغي�ري إي�جابي واسع المدى بواسطة أفكار تخرج عن النمط التقليدي 

المألوف. رسالتهم األساسية التغي�ري المجتمعي اإلي�جابي، من خالل االبت�كار في تلبية حاجات المجتمع أو بعض 

فئاته وحل مشكالته. وت�كمن وظيفتهم األساسية في إحداث التغي�ري المجتمعي اإلي�جابي والتنمية وإحداث 

عالمات فارقة في مكان ما أو على فئة ما أو حياة عدد ما من الناس.
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الرواد والريادة في معادالت 
حلم + دافعية داخلية + مبادرة بالتحرك = الشخص الريادي.

تبدأ الريــادة من حلم بحيـاة أفضل، مجتمع أفضل، صورة مشرقة، يؤمن بهذا الحلم أشخاص لديهم دافعية 

العمـل والمثابــرة وقبــول التحــدي، ال ينتظــرون الفــرصـة وإّنما يعملــون على صناعتـهــا، يبــدأون بالتحــرك 

والفعل والعمل باست�ثمار الموارد المتاحة للوصول إلى حلمهم.

َهْم )قضية تستحوذ على التفكري( + هْمة )عزيمة وقدرة على العمل( + مهمة )هدف يؤمن به( = الشخص 

الريادي أشخاٌص تشغل بالهم قضايا ما، تستحوذ على تفكريهم،  يرون مشكالت قد ال يراها اآلخرون من 

حولهم أو يرونها ولكنهم يقفون سلبي�ني تجاهها، أما هؤالء األشخاص فال يكتفون بحمل الهم وإّنما 

لديهم همة وعزيمة للتحرك والعمل، يحّولون القضية التي تشغل بالهم إلى هدف يسعون للوصول 

إليه من خالل مشروع.

رغبة في التحرك + مقــدرة علـى التـحــرك + معـرفـة كيفيــة التحـرك + البــدء في التـحـرك = الشـخــص الــريــادي

أو  أو فارق ما، في حياتهم  تغي�ري ما،  بالتحرك إلحداث  الرغبة  الخطوة األولى أن يوجد أشخاص لديهم 

حياة من حولهم، وألن التحرك ال يتم بمجرد الرغبة فإنهم يعملون على بناء قدراتهم ومهاراتهم على 

قيادة التحرك، وي�بحثون في أفضل الطرق للتحرك، ومن ثم ينهمكون في التنفيذ.

لما  الحلول،  وتقديم  المبادرة  على  قدرًة  فئاته  أكرث  نعني؛  فإّننا  للمجتمع  الشبابية  الريادة  نقول:  وعندما 

تمتلكه من الطاقات والقدرات، الشيئ الذي َيجعل منها الفئة األهم في عالم المبادرات والتنمية المجتمعية.

وعندما نقول: المبادرات الشبابية المجتمعية فإّننا نعني؛ المشاريع الريادية التي يقودها الشباب وتهدف 
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لتنمية المجتمع.  هذه المشاريع التي ُتشكل اإلطار العملي للريادة المجتمعية الشبابية. والتي تقوم في 

التنمية  فصل  الشباب”،  مع  للعمل  “نوافذ  دليل  )أنظر  المجتمعية  الشبابية  التنمية  مبادئ  على  فلسفتها 

الشبابية المجتمعية(.

إّن المبادرات الشبابية لتنمية أنفسهم ومجتمعاتهم، هي تعّلم بالممارسة من خالل المشاريع. حيث ينخرط 

الشباب في نشاطات يستخدمون خاللها عمليات وأدوات من أجل تحقيق مهام، توصلهم لغايات وأهداف 

ت�تجسد على شكل منجزات ومنتجات أو خدمات، أي يعملون ضمن خطة وهدف. يستخدمون منهجية االستقصاء 

والبحث، يتعلمون من خالل التفكري والفعل معًا داخل سياق حياتي. يتعلمون في الحياة ويعملون من أجل 

التخطيط واإلعداد ورصد المشكالت وصياغتها والبحث عن حلول  ت�تطور قدراتهم في  الحياة. خالل ذلك  بناء 

واالبت�كار والخلق. والتحول من التذمر إلى الفعل وكما يقولون: قد يشك الناس فيما تقول، ولكنهم سوف 

يؤمنون بما تفعل.

برامج  ُجمود  من  ت�تخلص  جديدة،  ومنهجيات  عملية  اُأطرًا  ُتعترب  الّشباب  َيقودها  التي  والمشاريع  الُمبادرات 

الشباب ومبادراتهم. هي فرص  لتطلعات  أكرب  أعلى واستجابة  الشباب. وت�تسم بمرونة  تنمية  ومشروعات 

تساعدهم على إطالق ما هو كامن داخلهم من طاقات وقدرات.

المبادرات الشبابية ُتوفر فرصًا للشباب كي يعملوا معًا، وي�بحثوا عن الفرص والموارد المتاحة داخل مجتمعاتهم، 

التي يمكن أن تساعدهـم في تلبية احتياجاتهم المختلفة، وُصنع تغي�ري إي�جابـي في أنفسهـم ومجتمعـاتهـم.

الشباب الرياديون يستطيعون المساهمة في إحداث التغي�ري اإلي�جابي والتنمية في مجتمعاتهم:

- باحثني عن حلول لمشاكل الفقر، والبطالة، والمشكالت االجتماعية.
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- كمدرب�ني، مثقفني، ومرشدين في مجاالت عدة؛ لألقران، لألطفال، ألهاليهم، للمجتمع.

- كمنظمي لحمالت التوعية في مجاالت متعددة: بيئية، اجتماعيـة، أسريـة.

- كمتطوعني في األعمال الخريية، لمساندة الفقراء والفئات المهمشـة واألقـل حظًا، للعمـل مع المؤسسـات  

   التي تعـمــل مع األطفال، النساء، الشباب، في الكوارث الطبيعية واألزمات، الحروب، الفقر.

- كقـادة مشـاريـع ومبـادرات وشبكات تطـوعيـة للعـمـل مع أقـرانـهـم ومجتـمـعــاتهـم المحليـة. عرب المدرســة،  

   الجامعـة، االتحــادات الشبـابيـة، مـؤسـسـات المجتـمـع الـمـدني.

- كنشطاء عرب الوسائط االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي.

أهمية الريادة المجتمعية

“ الفرق بني ما نفعله وما نستطيع أن نفعله يكفي لحل جميع المشاكل وتغي�ري العالم” - غاندي

إّن تطبيق برامج الريادة المجتمعية للشباب، ينعكس بشكل واضح على الشباب أنفسهم، وعلى مجتمعاتهم 

بشكل عام. إّنها أعمق الُسبل لتنمية وصناعة القادة، وأقصر الطرق لتنمية مهارات الحياة األساسية للشباب.

أهميتها للشباب أنفسهم: 
- تبنـي قــدراتـهـم ومـهــاراتهـم الحـيـاتـيـة، التـخــطـيــط، التـــواصــل، الــعـمـل ضـمــن فـــريـــق، اتــخــاذ الــقـــرارات وحــل 

   المـشـكـالت، والتـعـاطـف.

- ُتغني تجاربهـم الحياتـيـة، ممـا يزيد من فرص نجاحهم في حيـاتهـم المستقبليـة.

- ُتعزز صفاتهم اإلي�جابيـة، ويتعلمون فيهـا المعنى الحقيقي للمواطنـة.

- وُتنمي مهاراتهم وكفاياتهم القيادية.
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- يتعلم إدارة المشروعات، والعمل من خالل المشاريع.

- تزيد من ثقة الشباب بأنفسهم، وترفع تقديرهم لذواتهم، ألّنهــم ُيقدمـون لمجتمعهــم خدمــات يشعــرون 

   من خاللها باإلنجاز والجدارة والمكانة، وتحقيق الذات. وتبني لديهم الثقــة بقدرتهم على المساهمـــة في 

   تنمية مجتمعاتهم.

- تجعل الشباب مبادري�ن ومتطوعني ومفكري�ن مبدعني وإي�جاببني.

- تعلم الشباب من خاللها تحمل المسؤولية وأّن القوة في المشاركة، وأّن القيمة األكرب في الحياة ت�كمن 

   في فن العطاء وليس التلقي.

- تضيف لهم معنى جديد ذا قيمة لحياتهم.

- ُتبنى لهم شبكة عالقات اجتماعية تساعدهم في محطات حياتهم المختلفة.

- تساعدهم على اكتشاف أنفسهم وإمكاناتهم.

أهميتها للمجتمع ككل:
- است�ثمار طاقات أفراد المجتمع بطريقة إي�جابية فاعلة.

- تعزي�ز التغي�ري البّناء واإلي�جابي في المجتمع عرب الشباب.

- تعزي�ز وتجذير مفهوم المواطنة الفاعلة.

- إبراز قيادت مستقبلية قادرة على تحمل المسؤولية وت�تصدى لمشكالت المجتمع.

- صياغة حلول تنموية مبت�كرة من أفكار ومبادرات الشباب.

- زيادة من انتماء الشباب لمجتمعهم، وبناء عالقات إي�جابية مع مختلف قطاعات المجتمع.
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خصائص الرواد وأصحاب المبادرات
غالبًا ما يتمتع الشباب الرياديون ببعض الميزات والصفات، وأهمها:

- يؤمنون بأنفسهم ويثقون بقدراتهم وإمكانياتهم.

- يشعرون بمسؤولية عالية تجاه مجتمعهم واآلخري�ن من حولهم.

- يشعرون بتحقيق الذات من خالل خدمة اآلخري�ن ومساعدتهم.

- يشاركون الناس همومهم وآمالهم والتحديات التي تواجههم.

- يشعرون بأآلم اآلخري�ن.

- يستشعرون المشكالت ويعرفون حاجات المجتمع والناس من حولهم.

- يطمحون إلى المشاركة في جهود التنمية وإحداث عالمة فارقة في مجتمعاتهم .

- يبدعون أفكارًا وأعماالً ُتقدم حلوالً للناس والمجتمع.

- يضعون أفكارهم المبت�كرة حيز التنفيذ.

- يطلقون المبادرات التي تخدم المجتمع.

- يجمعون اآلخري�ن حول أفكارهم.

- يتابعون دون كلل أو ملل، ويعملون بتصميم وشجاعة على الرغم من الموارد المحدودة.

- يمارسون المواطنة بأعلى درجاتها وواجباتها.

- يستخدمون خيالهم ال للهروب من الواقع، وإّنما إلعادة تشكيله وابت�كار األفكار لتغي�ريه.

بالعمل  ت�تطور  أّنها  بالت�أكيد  لكن  منها،  جزءًا  يمتلك  أو  الريادي  يمتلكها  قد  الصفات  هذه  مالحظة: 

التطوعي  العمل  اندماجهم في  المجتمع. ويتمكن منها الشباب من خالل  بتلبية حاجات  واالنغماس 

واقرتاحهم للمشاريع وتنفيذها.
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ماذا يلزم حتى ت�كون رياديًا؟
كل شاب يستطيع أن يكون رياديًا ومبادرًا، وأنت تستطيع ذلك بشرط:

- أن تؤمن بنفسك وقدرتك على المشاركة، وأّنك تستطيع إحداث فارق ما في حياتك وحياة من حولك.

- أن تؤمن بدورك المجتمعي، وت�كون لديك رسالة شخصية لخدمة مجتمعك أو قضية تخدم الناس.

- أن يكون لديك شغف وحب لهذه الرسالة.

- أن توظف نقاط قوتك وهواياتك ومواهبك وشغفك نحو حاجة من حاجات مجتمعك.

- أن تبدأ ببناء الجاهزية واالستعداد من خالل تمكــنــك من مجموعــة من المهــارات )تخطيط، العمل مع 

   اآلخري�ن( التي تساعدك لوضع فكرتك حيز التنفيذ.

- أن تعرف كيف ُتطلق وُتخطط وُتدير مبادرة.

- أن يكون لديك القرار لبذل الجهد أو الوقت أو المال من أجل إنجاح فكرتك.
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مجاالت المبادرات
ت�تنوع المبادرات وتشمل كل مجاالت الحياة:

- المجــال الصحي: مثل حمــالت التوعيــة الصحية للفئــات المختلفــة في المجتـمــع، مكافـحــة اإلدمــان، التــدخــني، 

 السرطان، نقص المناعة المكتسبة )اإليدز(، تشجيع التغذية والسلوك الصحي، اللياقة البدنية، الدعم   

الفنية  المعارض  تنظيم  السارية،  األمراض  من  الحماية  النفسية،  الصحة  واالجتماعية،  النفسية  والمساندة 

والمسرحيات، وت�أليف القصص ومسارح  الدمى وإعداد المهرجانات من أجل الوعي الصحي وتعزي�ز السلوكيات 

الصحية.

- المجال البيئي: حمالت الوعي البيئي، التخلص من القمامة، الحفــاظ علـى الـغـابــات، الحــد مــن التلــوث، حمــايــة 

   المـــوارد الطبيعية، الحــد من هدر المـيــاه والطاقـة، التـدويــر، تنظـيــف الشــواطـئ، حـمــالت النـظــافـة وتـجميــل 

   األحياء والقــرى، مـبــــادرات للتشجري، الزراعة المنــزليــة.

- المجـــال االقتصـــادي والـحــــد من الفقــر: مكـافـحـة البطــالـــة في وســــط الشبــــاب، األعــمــال الخرييـــة للحــد من 

   الفقـر، التــدريـــب على مهارات تهيئة الشباب لسوق العمل، ريادة األعمال التجارية للشباب، مبادرات مهنية  

  من داخــل النقــابـات المـهنـيــة والعمــالـيــة، حــقــوق العمــال، حــمــالت للحــد من غــالء األسعــار، محــاربــة النــزعة 

   االستهالكية، مبادرات نشر ثقافة االنتاج، حمـالت توعية المهمشني اقتصاديًا بحقوقهم، مبـادرات تطــوعيــة 

   مع المؤسسات العاملة في المجال الخريي ومكافحة الفقـر، تعليــم األمهــات مهــارات االقتـصــاد المــنـزلــي، 

    جمــع المــواد الغذائيــة والمالبـس واألدويــة وتوزيعهــا على الفـقـراء، رعـايــة األيتام، صناديق طلبة الجامعات 

   الفقراء، تنسيق برامج تشغيل طلبة الجامعــات أثنــاء الــدراســة، تنظيــم مــواقــع الكــرتونيــة وشبـكــات تــواصــل 

   اجتماعي لألعمال الخريية.
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- مجال الثقافة والهوية: التعريـف بالمواقع األثرية، توثيق الثقافة الشعبية، حمالت القيم، المحافظـة على 

    اللغة، المهرجانات والكرنفاالت الرتاثية، مبادرات تنشيط الحياة الثقافية، مشاريع نشر ثقافة الكتاب والقراءة، 

   تعريف األجانب والسواح بالثقافة والهويـــة العرب�يــة واإلسالميــة، فرق للرتاث الغـنــائــي الشعبــي، مكتــبــات 

   متنقلة لألطفال، تشجيع المكتبـات المنزليــة، إنتــاج برامــج وأفــالم عن الهــويــة والثقــافـة الشعــبيــة والـــرتاث 

   الوطني، شبكات ومواقع إلكرتونية لحماية اللغة العرب�ية.

- المجال االجتماعي: حمالت التوعية، ترب�ية األطفال، تدريب األمـهــات واألهـالــي، برامـج الـزواج الجماعــي، الحــد 

   مـن غــالء المهور، رعاية المسنني، حمالت نشر القيم الدينية، التوعية المروريـــة، الســلم االجتمـــاعــي، حماية 

   المستهلك، حقـــوق المــرأة، الحــد من استـــعمــال األعرية النــارية في الحفــالت واألعــراس، التوثيق بالفيديو 

   أو الكــتابة والصــور إلحــدى قــضايــا المجــتـمــع.

- المجال التعليمي: محو األمية، أماكن اللعب، اإلرشاد الطالبي، مسرح الشباب التعليمي لألطفال األقل حظًا، 

   برامج تقوية الطلبــة دراســيًا في األمــاكــن األقل حظــًا، المــعــارض الثقافيـة، حمالت تعلــيم الفتــيات، مبادرات 

   تعليم الكبار ومحو األمية، صناديق تعليم الطالب.

- المجال السياسي والحقوقي: حقوق األقليات، الحشد والت�أي�يــد لتغـي�ري بعض الـقــوانني، برامــج التــوعيـــة علــى 

  الرتب�ية المدنية وثقافـة المواطنـة وحقوق اإلنســـان والمشــاركـة المجتمعيــة، مــبادرات تفـعــيل دور الشبــاب 

  في الحيـــاة العامـة، نوادي حقوق اإلنسان في الجامعات والمـدارس، حــمـالت رصـد حــقـوق اإلنســان، شبكــات 

   إلكرتونية لدعم ومساندة قضايا حقوقية عادلة، برلمـان الشبــاب، مجالـس بلــدية شبـابيــة.
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- مجال الطفولة والمرأة: عمالة األطفال، حق الحمــايـــة، الــحد من العنــف، حــمـــالت التــوعيــة، بــرامـــج الرعـــايــــة 

  الــوالدية، صحــة األمهات، حقوق المرأة العامــلــة، مبــادرات الرتفيــه عن األطفــال الذيــن يعـــانــون من ضـغــــوط 

  نفسية، حماية األطفال المعرضني للخطر، حقوق األطفال الَمعوقني، حمالت الضغط من أجل تغي�ري التشريعات 

  الخاصة بالمرأة والطفل، التوعية على حقوق المرأة، التوعية القانونية للمرأة. 

- مجال الرياضة والرتفيه: فرق الرياضــة الشعبيـــة، المســرح المتنقـــل، الحكواتـــي، برامـــج لألطفـال في األمــاكـــن 

   األقل حظًا.

- المجال اإلعالمــي وشبكــــات التواصــل: إنتـــاج برامــج وأفــالم، مـــبادرة المواطــن مــراســـل صــحفـــي، حياتــنــا مـن  

   كامــرياتنــا، حمايــة األطفال من اإلعالم الضـار، تـدريب األطـفـال والشـبـاب على االستـخـدام اإلي�جـابـي للتـقـنـيـة، 

   شبكات تواصل اجتماعي لنشر قضايا اجتماعية ووطنية عـادلة.
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أشكال المبادرات

للمبادرات عدة أشكال بغض النظر عن موضوعها ومجالها، فهي قد ت�كون على شكل:
- حمالت التوعية والت�ثقيف في كافة المجاالت السابقة مثل: العنف الجامعي، الزواج العرفي، عمالة 

   األطفال،  التدخني، المخدرات، األقليات، العمال.

- حمالت الحشد وكسب الت�أي�يد في كافة المجاالت مثل: خفض الرسوم الجامعية، حق التعليم المجاني، 

   حقوق الَمُعوقني، حقوق المرأة العاملة، الحفاظ على الغابات، مشاركة الشباب.

- الت�أهيل والتدريب ورفع الكفاءة في كافة المجاالت مثل: الرعاية الوالدية، مهارات الحياة، الت�أهيل 

   المهني  للشباب، تهيئة الشباب لسوق العمل.

- خدمية في كافة المجاالت مثل: توزيع معونات، حمالت النظافة، محو األمية، الرتفيه، الخدمات الطالبية 

   لطلبة الجامعات.

- حل مشكالت في كافة المجاالت مثل: المواصالت للطالب، المياه للقرى.
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المبادرات الشبابية....العمل والتعّلم من خالل المشاريع 
وفاعلة  ثرية  فرصة  هي  الحياة؛  في  المهارات  وصقل  الحياة  من  للتعّلم  مفتوح  مخترب  بمثابة  المشاريع 

وانتمائهم  وطنيتهم  ويمارسوا  شخصياتهم،  ويطوروا  مهاراتهم،  وُينّموا  معارفهم،  الشباب  يبني  لكي 

لمجتمعاتهم، من خالل معايشة الواقع والتفاعل مع البيئة المادية واإلنسانية واالجتماعية، والمرور بخربات 

حياتية.

ونعني بالمشروع في هذا الدليل: مجموعة من األنشـطة المرتابط والمت�كاملة والمخطط لها، التي تسعى 

إلى تحقيق أهداف محددة حول قضية معينة يختارها الشباب أنفسهم، تهمهم أو تهم مجتمعهـم. ويحده 

نتائج  إلى  للوصول  ويسعى  بغرض  محدد  يكون  أن  يجب  فالمشروع  تنظيمي.  وهيكل  وميزانية  زمني  إطار 

محددة. ولكل مشروع دورة حياة خاصة به تنطلق من نقطـة ما وتنتهـي عند نقطــة أخرى. وجميــع المشــاريــع 

التنمـويــة تبدأ من وجود حاجة تنمــوية 

وتنتهي بعملية التقي�يم مرورًا بالتخطيط واإلدارة التنفيذية. وت�تصف المشاريع بأّنها:

   - مؤقتة ولها بداية ونهاية.

   - لها نتيجة مميزة أو ُتقدم خدمة مميزة أو ُمنتج مميز.

   - تمر في ت�تابع مراحل.

   - تحتاج إلى موارد بشرية تقوم بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

   - تحتاج إلى إدارة وفري�ق عمل.

   - تحتاج إلى موارد مالية ومادية )أجهزة، معدات، مكان(.

   - قابلة للتقي�يم، حيث ال بد وأن يكون لها مخرجات محددة ونتائج قابلة للقياس.
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بني المشاريع الربحية التجارية والمشاريع االجتماعية:
- في العمل التجاري الربحي ندرس الجدوى الماليـة من الفكـرة، ومـدى العـائــد الـمــالي الـذي ستـعـود بـه 

   على أصحابها. أما في المشاريع االجتماعية فنهتم بالجدوى العائدة على المجتمع، ومدى الت�أثري الذي 

   سُيْحدثه المشروع على الناس وتغي�ري وتحسني حياتهم.

- في العمل التجاري نبحث عن من ُيقدم الـخـدمـة نفسهـا أو المنتـج، لكي نتعـامـل معـهــم كمـنــافسني. أما 

   في العمل المجتمعي فنبحث عنهم كشركاء، نبني على خربتهم، نبدأ من حيث وصلوا.

   مع االنتباه إلى أّن بعض المبادرات والمشاريع االجتماعية، قد تُحقق عائدًا ماليًا، ولكن ليس بغرض الربح   

   وإّنما لتموي�ل األنشطة القادمة وضمان استمـراريــة العمل.

- يوجــد تنـوع كبــري في عالم األعمــال الربحيــة وغري الربحيــة وتداخــل بينهــا أحـيـانًا كثرية. فلــم يعــد تصنيــف 

   المشاريع والمؤسسات إلى ربحية وغري ربحية مالئمة وشامالً لجميع األشكال األخرى من األعمال، خاصة 

   التي برزت في العقود األخرية من القرن الماضي. الجدول المرفق يوضح ذلك:

مؤسسات أو مشاريع غري 

ربحية/ النمط التقليدي 

للجمعيات والمنظمات 

والمشاريع التطوعية 

والخريية والتنموية

مؤسسات غري 

ربحية ويتبع 

لها مشاريع ُتدر 

دخالً

أعمال تجارية 

بغرض اجتماعي، 

مؤسسات 

اجتماعية ربحية

شركات لها 

مشاريع 

كمسؤولية 

اجتماعية 

للشركات

المؤسسات والمشاريع 

الربحية النمط التقليدي 

للشركات االست�ثمارية 

واالقتصادية
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لمحة عن مراحل العمل من خالل المشاريع

مرحلة التخطيط للمشروع
- االختيار األولي للموضوع، القضية، المشكلة، الحاجة التي يلبيها المشروع.

- االست�كشاف واالستطالع األولي: تحــتاج معظــم المشاريع إلى عمليــة است�كــشاف أوليــة لجمــــع المعـلـومــات 

   التي تســاعــد على التخطيط الجيد.

- وصف وتحديد المشكلة: حجمها، من المتضرر، األسباب والنتائج.

- تحديد األهداف الرئيسة للمشروع )أن ت�كون واقعية وقابلة للتحقق خالل المـدة الزمنيــة للمشــروع، وقــابـلــة 

   للقيــاس، وذات صلة واضحة بالموضوع، وأن تصاغ بطريقة واضحة محددة(.

- تحديد المخرجات المتوقعة من المشروع.

- بلورة المشروع بالتشارك، تصميـــم مت�كــامــل للمــشروع: يشمــل اســـم المشـــروع، أهـدافـــه، وصـــف النتــــائــج 

  والمخـرجـات، مراحـل العمـــل، أنشطــة وإجـــراءات كل مــرحلــة، الوقــت والزمـــن، المسـؤوليــات واألدوار، محطــات 

  المراجعة والمتابعـة، التوثيـق.

- تحوي�ل المشروع إلى خطة زمنية حسب المراحل.

مرحلة تنفيذ المشروع
- تنفيذ األنشطة حسب المراحل، ووفق األدوار والمسؤوليات التي تم تحديدها مسبقًا.

- التوثيق لكل األنشطة التي تم تنفيذها.

- التعمق والحوار المركز في نتائج العمل الميداني نهاية كل مرحلة.

- يستخدم الفري�ق هـنـا مهــارات إدارة األداء، العمل ضمـن الفري�ق، حـل المشــكــالت، اتخاذ القــرارات الميــدانيــة، 

   اإلدارة المالية، التواصل مع أطراف العالقة، إدارة وقت مشروعهم.
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مرحلة التقويم والت�أمل في مسار العمل
- كتابة التقاري�ر والتوثيق النهائي للمشروع.

- كتابة ت�أمالت شخصية عن سري التعّلم في المشروع.

- إدارة حوار ونقاشات جماعية لت�أمالت فري�ق المشـروع )أهم ما تعلمـوه، أبرز التحـديـات، كيف سنحسـن األداء  

   في المـرات القادمة(.

عوامل تساهم في نجاح العمل من خالل المشاريع
- تحديد اإلطار الزمني ألهداف المشروع وتحديد كيفية تحقيق كل منها.

- تحديد األدوار والمسؤوليات بشكل واضح منذ البداية.

- التوثيق لجميع مراحل العمل من خالل التقاري�ر والصور والنشرات. 

- الحرص على تصميم المشاريع ضمن كلفة منخفضة جدًا.

- المحافظة على الشغف وعنصر التشوي�ق في جميع مراحل العمل.

- أن تقوم على المشاركة الحقيقية لفري�ق العمل.

- الرتكيز على العمليات والمهارات والمعارف والخربات التعّلميــة التي ينّميــهــا الشبــاب مــع الحـرص في  

  الوقت نفسه على الوصول إلى جميع نتائج المشروع.

- محافظة العامل مع الشباب على دوره كميسر ومحفز، وأن ُيعطي للـشـبـاب فـرص التعّلـم الـذاتـي النشـط.

- المرونة والقابلية إلدخال تعديالت على مراحل المشروع حسب نتيجة كل مرحلة.
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اإلبداع واالبت�كار .... الُبعدان األساسيان للريادة المجتمعية
يوجد لإلبداع أكرث من تعريف وذلك ناشئ عن تعدد مداخل دراسته، فالبعض درسه من خالل المنتج والعمل 

اإلبداعي، والبعض درسه من خالل العمليات العقلية التي يتم من خاللها، والبعض درسه من خالل شخصية 

المبدع، كما أن التعريفات الدارجة في المصادر العلمية المختصة يشوب بعضها الغموض أو الجزئية وعدم 

الُمعّد  الدليل  روح  مع  تمشيًا  الفلسفية،  من  أكرث  اإلجرائية  التعريفات  على  نركز  أن  هنا  رأينا  وقد  الشمول، 

للتطبيق العملي، وفيما يلي سندرج عددا من المفاهيم:

ِــَدة واألصــالـة والقيــمــة فــي المجتــمـــع،  - اإلبداع نشاط ذهني أو عمليــات عقليـــة تؤدي إلى إنـتــاج يتصـــف بالجـ

  ويتضـمـن إي�جــاد حلول جديدة لألفكار والمشكالت والنتائج، فهو تفكري يؤدي إلى رؤيـة جديــدة، ووجهـات نظـر  

  جديدة وطرائق مغايرة في فهم األشياء واألحداث واألفكار.

- قدرة ذهنية ُتمّكن الفرد من إنتاج وتطــويــر منتجــات جديــدة، يطورهـــا عن طــريـــق تفاعلـــه مـــع الخــربات التــي 

   يكتسبها، وتشمـل القدرة على اخرتاع أو تخّيل شيء جديد، وذلك بإعادة تجميع األفكار الموجـودة أو تغي�ريها 

   أو إعادة تفكيـكهـا.

- استخدام مهارات التفكري لتطويــر أو اخرتاع أفكــار أو منتجــات جــديــدة، ويشمـل التنظـيــم الجـديــد للمـعـلــومــات 

   القديمــة، أو تقديم حلول جديدة للمشكالت، أو تجديد األفكار والمنتجات والنظريــات والسلوكيــات.

- ولمزيد من اإلحاطة والتوضيح نشري إلى أن التفكري اإلبداعي:

     - نشاط ذهني يمكن تنميته من خالل تطوي�ر قدرات الفرد وتدري�به على مهارات التفكري اإلبداعي.

     - خاصية ذهنية تمكن الفرد من التفكري بطرائق غري تقليدية، أو كما هو معروف ومتداول.
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- إن التفكري اإلبداعي قد يشمل إنتاج فكرة أو أسلـوب جـديــد أو طـريقـة مختلـفـة في تنظيم األشياء، أو إظهار 

   استخدامات جديدة غري متعارف عليها لألفكار المتداولة أو لمنتج ما.

- إن صفة األصالة لألفكار اإلبداعية ليست صفة مطلقة، ولكنها محددة في إطار الخربة الذاتية.

- من الطرائق واألدوات المساعدة على توليد أفكار إبداعية دمج مجموعة أفكار متباعدة بطريقة جديدة غري 

   مألوفة.

- اإلبداع ليس عملية صدفة، وإنما هو نتاج البحث والجد والمثابرة والرتكيز التـي ُتعـد من أهم المفاتيح الالزمة 

   لإلبداع.   

- تحتاج العملية اإلبداعية ال محالة إلى قدٍر كاٍف ومعقول من المعـرفــة فـي المـوضـوع، وبــدون المعـرفة لن  

    يكون هناك  ما يمكن إبداعه أو اإلبداع فيه.

- اإلبداع يمكن أن يكون في كل سياقات الفرد الحياتية وفي شتى المجاالت.

- جميع الطالب على اختالف أعمارهم وعروقهم مبدعون لحد ما، أي إنه يمكن تنمية قدرات اإلبداع لدى جميـع 

   الطلبة.

- الطالب متفاوتون في القدرات اإلبداعية، فهنالك فروق كمية بينهم، وهذا يعترب توزيعـًا طبيـعيـًا.

- يولد اإلنسان ومعه طاقة كامنة لإلبداع، وهي قابلة أن تنمو وُتزهر إذا وجدت البيئة المالئمة، فللبيئة سواء 

   المدرسية أو البيتية دور كبري في تنمية القدرات اإلبداعية والتفكري اإلبداعي وإثرائهما.
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خصائص الشخص المبدع

الحقيقة األساسية التي نؤمن بها:
إن لدى كل واحد منا قدرة كامنة ألن يكون مبدعًا، لكن هذه القدرة ال ت�تحقق عندنا جميعا، فكثري من الناس 

يتدربون على مواهبهم اإلبداعية.  أو أنهم ال  القدرة،  لتحقيق هذه  الالزمة  الخربات  قد ال يكون لديهم 

إن من األسهل علينا أن نقضي يومنا معتمدين على ما ألفناه واالفرتاضات المسبقة بدالً من ممارسة 

األفعال اإلبداعية والعقلية. فالعالم سيكون مكانًا مختلفًا وأكرث متعة وأكرث إنتاجًا وأكرث كفاءة، لو أن كالً 

منا است�ثمر قدراته الكامنة على أفضل وجه ممكن. “مارك رنكو”

 

     - يستطيع إي�جاد وطرح البدائل المتعددة وال يحصر نفسه في بديل أو رأي أو حل واحد أو فكرة واحدة.

     - يأتي بأشياء جديدة غري مألوفة.

     - ينظر إلى األشياء بطرائق جديدة.

     - يستطيع إي�جاد روابط بني أشياء العالقات بينها غري ظاهرة.

     - يتساءل باستمرار ولديه فضول مستمر.

     - يطرح التساؤالت الذكية المختلفة وغري العادية.

     - يرى األشياء من زوايا متعددة ومن جوانب ال يراها اآلخرون.

     - ينتقد أفكاره الشخصية كما لو أنها صادرة عن الغري.

     - يتخيل بطالقة ولديه القدرة على تخيل وإدراك المجرد غري المحسوس.

     - يناقش المسلمات، وي�رفض األحكام المسبقة، وال يقبل األفكار أو المعلومات بدون مناقشة.

     - يجد استخدامات أخرى لألشياء وطرائق أخرى في استخدامها.

     - يتقبل األفكار الجديدة وإن بدت غري�بة أو غري مألوفة.
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ما االبت�كار؟
هو توليد فكرة جديدة وتحويلها إلى منَتج ذي قيمة، أوتطبيق مفيد، فاألفكار ال تظهر قيمتها إلى أن يتم 

تحويلها إلى منتجات أو خدمات أو عمليات أو تطبيقات مفيدة على أرض الواقع. وهو طرائق وأساليب جديدة 

مختلفة عن التقليد، ُتستخدم في عمل األشياء واألفكار وتطوي�رها، فالشخص الُمبت�كِر ُيخرِج ما هو غري معروف 

إلى الوجود.
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بني االبت�كار واإلبداع

ويحّول  يثابر  لم  إذا  مبت�كرًا  مبدع  كل  يكون  أن  بالضرورة  وليس  االبت�كار  شرط  فاإلبداع  مبدع،  مبت�كر  كل 

إبداعاته إلى منتجات، وكل فرد يستطيع أن يكون مبت�كرًا إذا ما ُدرِّب على وسائل تحقيق االبت�كار، وأتقن 

المهارات الالزمة له.

- االبت�كار يبدأ من فكرة إبداعية، فالفكرة نصف االبت�كار.

- ينتج االبت�كار من خـالل بــذل الجهــد والـوقـت في البحــث في فكــرة مـا، وبــذل الوقـت والجهـــد فـي تطـــويــرهــا 

   وتسويقــها، فــال نكتفي بالفكرة الجديدة وإنما تحــويلـهـا إلى تصــميم قــابــل للتطبـيـق واالستعـمــال أيضــًا.

- عادة ما يرتبط مفهوم االبت�كار بالمنتجات، وعلى الرغم من أهمية ذلك إال أن قطاع األعمــال اتجـه للرتكيز أيضًا 

   على ابت�كار خدمات ونماذج أعمال جديدة.

- ليس بالضـرورة أن يكــون االبت�كــار مقصـورًا على التطـورات التـي تحـدث في العلـوم الفيــزيائيــة أو الصنـاعات، 

   كما يفرتض البعض، إن كلمة االبت�كــار تنطــوي على التــطــورات الجــديــدة في الحقـــول االجتمـــاعيـــة واإلداريــــة 

    واألعمـال التجارية والتقنيـة والعلمية والجمالية.

- إنتاج فكرة جديدة غري مت�كررة خطوة أساسية ألي ابت�كـار، غري أّن هـذه الفكــرة تحتــاج إلى عملية إدارة االبت�كار، 

    أي العمـل على تطوي�ر الفكرة وتصميمها ومتابعتها وتحويلها إلى منتج ذي قيمة مضافة أو ميزة تنافسية.

- أحد معاني الفكرة االبت�كارية: أنها الفكرة الجـديــدة والمفـيــدة معــًا في مــوقــف وسيــاق اجتمــاعـــي معــني

   )استخدام رافعة لتحريك صخرٍة ُيمكن أن ُيحكـم عليــه بأنـه جديد في العـصـر الحجــري ولكــنه ليس كــذلك فــي     

   حضارة معاصرة(.

- االبت�كار ضمن المؤسسات والشركات يعني قدرة الشركـة علـى التوصـل إلـى ما هـو جديــد، سواء كان منتجــًا 
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   أو خدمــة أو عملية جديدة ُتضيف قيمة أكرب في السوق. وهذا يعني أن ت�كون الشركة االبت�كارية هي األولى 

  بالمقارنة مع المنــافسني في التوصل إلى الفكــرة الجــديدة، أو األولى في التوصــل إلى المنتــج الجديـــد، أو 

   األولى في الوصول إلى السوق الجديد.

- ففي السوق والمنافسة االقتصادية والتجارية ال يكفي أن ت�كون الفكرة جديدة، إذ ال بد من التطبيــق الجـديـد 

   في منتــج قابل للتسوي�ق، أو عملية جديدة ُتضيف ميزة تنافسيــة، ممــا يعنــي أن االبتــكــار ال يقــف عنــد عتبــة 

   الفكرة الجديدة إنما َيعرُبها إلى التطبيق العملي في تحقيق قيمة مضافة أو جديدة في السوق.

نؤكد على أّن االبت�كار هو الطابع والميزة التي يجب أن ت�تصف بها المبادرة، حتى نستطيع أن نطلق عليها 

وصف الريادة.

أنواع االبت�كار
درجة األدبيات المختصة في مجال االبت�كار على تقسيم االبت�كارات إلى نوعني رئيسي�ني، هما: االبت�كار الجذري، 

واالبت�كار التحسيني.

االبت�كار الجذري
هذا النوع من االبت�كار يأتي بالجديد بصيغة منتجات أو عمليات أو خدمات أوت�كنولوجيا مبت�كرة وفريدة وحقيقية، 

تختلف عن كل ما سبقها من منتجات أو عمليات في مجالها.

اإلنتاج والتي  للعمل من خالل خطوط  الجذرية استخدام شركة فورد  االبت�كارية  العمليات  األمثلة على  ومن 

أصبحت الطريقة الُمثلى لعمل المصانع في العالم. وكذلك ُيعترب نظام الحسبة والدواوي�ن في زمن الخليفة 

عمر بن الخطاب ابت�كارات جذرية في إدارة الدولة.
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االبت�كار التحسيني أو التدري�جي
الخدمة  أو  الربنامج  أو  العملية  أو  المنتج  تعديالت وإضافات محدودة على  إدخال  النوع من خالل  ويتم هذا 

القائمة، كما هو الحال في إدخال تحسينات على الشكل واألبعاد والخصائص أو طريقة االستخدام أو مجاالت 

االستخدام أو دمجه مع خصائص منتج آخر أو خدمة إضافية.

  توظيف االبت�كار في المبادرة الشبابية
- االبت�كار في فكرة المشروع.

- االبت�كار في الوصول إلى فئات مستهدفة جديدة ال يتم الوصول إليها بالطرق المألوفة.

- االبت�كار في الحلول لمعالجة المشكالت التي يعاني منها المجتمع أو المستهدفون.

- االبت�كار في عمليات إدارة المبادرة وفي طريقة عمل الفري�ق.

- االبت�كار في طرق مشاركة المجتمع المحلي والقطاعات المستهدفة من المبادرة.

- االبت�كار في طرق التموي�ل، أو إي�جاد بدائل لشح الموارد المالية، أو في الوصول إلى نفس األهداف بأقل  

   ت�كاليف ممكنة.

- االبت�كار في است�ثمار الموارد المحلية المتاحة.

- االبت�كار في األنشطة التي تقوم عليها المبادرة.
االبتكار

الجذري

االبتكار التحسيني

أو التدريبي
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أمثلة لمبادرات شبابية ) 1 ( 

مبادرة النور
مع  تعاطفهم  عن  تعبريًا  كانت  والتي  مبادرتهم،  على  الشباب  من  مجموعة  أطلقته  الذي  االسم  هو  هذا 

زميلهم الّضري�ر الذي كان يعاني من قلة الكتب المتوفرة بطريقة )بري�ل(. ففّكر هؤالء الشباب كيف يمكن أن 

يساعدوا زميلهم ومن يعانون من نفس الُمشكلة من خالل توفري الكتب لهم. اجتمع الفري�ق أكرث من مرة، 

األْسئلة  ِمَن  كبريًا  عددًا  وطرحوا  الموضوع  درسوا  الجماعي،  والتفكري  الذهني  العصف  جلسات  خالل  ومن 

ِمثل: كيَف َسنختار الُكتب؟ وَمن َسُيحدد هذه الُكتب؟ وكيَف سنوّفرها لهم؟ هل نوّفرها بِطريقة )بري�ل(؟ وكم 

سُت�كلِف؟وهل َنحن قاِدرون على فعل ذلك..؟ اتفقوا على جلسة أخرى بشرط أن يكون لدى كل شخص منهم 

تصور مبدئي ومحاولة لإلجابة عن هذه التساؤالت.

وفي الجلسة التي تلي وبعد مناقشة جميع األفكار والبدائل تم االتفاق على الفكرة األساسية وهي: تحوي�ل 

مجموعة من الكتب الُمختارة إلى كتب مسموعة، وذلك بمساعدة زمالء مختصني والتواصل مع أصحاب هذه 

المشكلة واالستماع منهم عن معاناتهم وعن أهم النواقص من ناحية الكتب.

وتم التشاور مع زمالء آخري�ن لهم حول أسهل الطرق لتحوي�ل الكتب إلى مادة سمعية، وما هي مواصفات 

القارئ من حيث الصوت واألداء، وكيف سيتم تنزي�ل الكتب على الربامج الخاصة وعلى مواقع الشبكة العنكبوتية.

وبدأت الخطوات ت�تضح البد من:

- مجموعة اختيار الكتب: ت�تولى اختيار الكتب بالتشاور مع الهيئات التدريسية والشباب الضري�ري�ن أنفسهم.

- مجموعة الصوتيات: اختيار من سيؤدي الصوت، وما هي الربمجية التي يتم استخدامها.

- مجموعة اإلعالنات وحجز موقع خاص للربنامج.

- مجموعة البناء والشراكة مع مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة للتنسيق معها، وبعض شركات القطاع 



35

الخاص لرعاية المشروع وتحصيل التموي�ل.

وتم وضع مخطط عملي مفرغ زمنيًا لعمل أول كتاب، وتم تحديد لقاء للتقي�يم حيث تم دراسة نقاط الضعف 

وأخذ دروس تعلمية.

مبادرة اخرت تخصصك
لهم. المالئم  التخصص  ما  يعرفون  ال  وهم  للجامعات  الطلبات  تقديم  مرحلة  إلى  يصلون  الشباب  من  كثري 

يوجد  الدول  بعض  ففي  الجامعات،  في  بااللتحاق  الخاصة  الطلبات  تعبئة  كيفية  معرفتهم  عدم  عن  فضالً 

طلبات لقوائم القبول الموحد، مما يعني صعوبة تعبئة نموذج الطلب إذا لم يكن لدى الطالب معلومات عن 

التخصصات ومعاي�ري االختيار.

مجموعة من طلبة الجامعات الذين قاموا بتغي�ري تخصصاتهم بعد مرور سنة على دراستهم الجامعية، نتيجة 

لهم  يتوفر  لم  حيث  للجامعات.  الطلبات  تقديم  كيفية  في  معرفتهم  لعدم  أو  الموفقة  غري  الختياراتهم 

خدمات اإلرشاد المسبق.

قرروا تبني مبادرة لتوعية طالب المدارس وتدري�بهم مسبقًا على كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم 

الدراسي وبما يتناسب مع ميولهم. 

من  يلزمهم  ماذا  وتحديد  أدق،  بشكل  وتحديدها  الفكرة  لبلورة  بينهم  المركز  للنقاش  جلسات  الفري�ق  عقد 

معلومات للتمكن من تخطيط المبادرة. ومن هنا كانت االنطالقة لجمع المعلومات والتواصل مع وزارة الرتب�ية 

والتعليم وبعض الخرباء في مجال اإلرشاد المهني للطلبة.

في  المبادرة  في  العمل  نطاق  العمل  فري�ق  حصر  فقد  المستهدفة  والفئات  المدارس  عدد  لكرثة  ونظرًا 

المرحلة األولى بعشرة مدارس في كل فصل دراسي، يتم اختيارها حسب معاي�ري تم التوافق عليها. ثم يتم 

تنفيذ برامج توعية مت�كاملة من ورشات ومحاضرات للتوعية والتعريف بالحياة الجامعية والتخصصات المتاحة، 

واستضافة خرباء لتدريب الطلبة على مهارات اختيار التخصص الجامعي. 
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تخطيط وإدارة المبادرات المجتمعية
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وقفات..... قبل البدء
نستطيع أن نت�كلم كثريًا عن الريادة والعمل التطوعي وأهمية العطاء ومساعدة اآلخري�ن، لكن  يبقى السؤال 

اإلطار  هي  المبادرات  أّن  العملية  الخربة  خالل  من  وجدنا  وقد  عملي؟  إطار  في  ذلك  نجعل  كيف  هو  األبرز 

العملي الحقيقي لتحوي�ل التنظري إلى واقع عملي.  

وقبل  الشبابية.  المجتمعية  للريادة  التنفيذية  والممارسة  العملي  اإلطار  هي  الشبابية  المبادرات  إّن  حيث 

الخوض في مراحل إطالق المبادرة، نود اإلشارة إلى مجموعة من القضايا الهامة التي يجب أن يأخذها ميسرو 

العمل الشبابي بعني االعتبار:

- يجب أن ُيدرك العاملون مع الشباب أّن الهدف األهم للمبادرات هو تطوي�ر وتنمية الشباب المبادري�ن أنفسهم. 

  وأهم ما يستفيده الشبــاب مـن المبــادرات؛ هو بنـــاء أنفسهـــم وقدراتهــم وتنميـــة مهــاراتهــم في مختـــلف 

  النواحي والمجاالت. وهــذا الهـدف هو األهم بالنسبة للعاملني مع الشباب عند تقي�يمهم للمبادرات. 

  بالرغم أّن معالجة القضايا المجتمعية وتقديم الحلول لها هي أيضًا هامة وست�كـــون إحدى نتائــج المبادرات.

- تلعـب المنظمات والمــؤسسات دورًا حيـــويًا في دعـــم المــبــادرات، لــذلك البد من توجيــه الشبـــاب للتــــواصــل 

  والتشبــيك مع هذه المنظمــات.

- يحتاج الشباب في معظم األحيان تدري�بــًا قْبلـيًا لبنــاء جاهزيتهــم، أو تدريــب على تخطـيــط وإدارة الـمــبــادرات. 

  ونحن ُنفضــل أن يلتحق الشباب ببعض برامج المهارات الحياتية قبل البدء. لكن ذلك ال يمنع من السري بخــيـارات 

  أخرى ُتقــدرها المـؤسـســة والــعـامــلــون فيـهــا، كــأن يتــــم العمــل مـع الشبــاب في المــرحــلــة األولى خــطــوة 

  خطوة، ُنقدم لهم التدريــب واالسـتشـارة والدعم حسب كل مرحلة من مشروعهم وحسب ما تقتضيه طبيعة 

  مبادراتهـــم.

- على المؤسسات الشبابية أن ت�تبنى برامج المبادرات الشبــابيــة كنهـج عـمــل أســاسـي في برامجـهـــا، وتوفــر 

  لذلك كل شروط النجاح من تدريب العاملني فيهــا ليتمكنــوا من إدارة برامج المبادرات. اإليمان بنهـــج التنمـــيــة 

 الشبايبة المجتمعية اإلي�جابية، وتذويته في عمـل المؤسسـة، وتخصيــص مــوازنــات مـالئـمــة له، وأن ُيخطـط له 

  ضمن خطط المؤسسة السنوية.
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- الشباب متفاوتون في قدراتهم فبعضهم قد ينقصه بداية الحماسة والرغبة في التـحرك، وبعضهــم لــديـه 

   رغبة وتنقصه المقدرة والمهارة، وبعضهم لديه المهارات ويحتاج أن يعرف كيفية التحرك، والبعـض اآلخــر ال 

   ينقـصــه سـوى البـــدء بالتــحــرك.عـلينــا كـمـؤسسـات شبـابيــة وعاملني مجتـمـعي�ني أن نعـمــل علـى جمـيــع هــذه 

  المستويـات.

- الشباب مختلفون في اهتمامـاتهـم وهوايـاتـهم ومواهبهـم والقضـايـا التي تشغــل بـالـهـم وُتشكــل لهــم 

   شغفًا. علينا أن نفتح الباب أمام جميع الشباب وبدون است�ثنـاء لكي يقرتحـوا المـبــادرات التي ت�تالئــم مع هــذا 

   التنوع واالختالف.

- مشاركة الشباب وتوفري الفرص لهم لتولي زمام المبادرة ال يعني النجاح من أول مرة. علينا أن نتوقع ذلك، 

   وأن نكون مستعدين لتوفري الدعم والمساندة للشباب لت�كرار التجربة والتعّلم من المحــاولة األولى. ومـــرة 

   أخرى نؤكد على أّن أهم معيار لنجاح المبـادرة هو ت�أثريها اإلي�جـابي على شخصيــة ومــهــارات الشبــاب الـذيــن 

   قاموا بها قبل ت�أثريها على الفئات التي استهدفتها المبـادرة.

- أهم ما ُيميز الُمبادرة الشبابية َبساطتها، وأّنها التحتاج إلى كثري من التحضريات واألدوات والتموي�ل لكي يتم 

   تنفيذها. 

- تقوم على ما يمتلك الشباب من إمكانيات وقدرات وتوظيفها لخدمة الناس من حولهم، وتنمية مجتمعاتهم 

   المحلية. 

- وتمتاز بأّنها مبادرات قليلة الت�كلـفــة، والمبــادرة الشبــابيــة تطوعيــة بشكــل عــام. وي�جــب أن ت�كــون المــبادرات 

   سرية غري معقدة، إال أّن هذا اليعنــي أّنها ال ت�تطلب التخطيــط الجيد والتدريب وُحسن إدارة التنفيذ.

- نتذكر أّن بعــض الشباب يحتــاج منا كمؤســسات وعاملــني التدريب والتشجيــع فقــط، ثم يبــادرون بتبنــي وإطــالق 

  مبادراتهـــم المستقلة. وفي معظــم الـحـاالت تحتاج المبــادرات إلى مساندة مؤسسيــة مما يعني أن يكــون 

  دورنـا أبعـــد من التشجـــيــــع والتــدريب، ليتعــدى ذلك إلى التبنــي وتوفـري المســانـدة أثناء التنفيذ، وُربما إدمـــاج 

  المبادرات ضمن خططنا وإعطاؤها وقتًا كافيـــًا من وقتــنا المهني.
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     نتذكر باستمرار أّن من أبرز سمات المبادرات الشبابية الناجحة:
   - أن ت�كون طموحة وُتعالج حاجة مجتمعية حقيقية.

   - أن تنبع من أفكار الشباب، وُتعرب عن اهتماماتهم الشخصية.

   - فيها قدر من اإلبداع، وطريقة مغايرة في النظر والتعامل مع الحاجات، وُتقدم حلوالً خالقة.

   - قابلة للتنفيذ ويقوم الشباب بالتعديل عليها بناء على الواقع واإلمكانات المتاحة.

   - قليلة الت�كاليف وال تحتاج إلى تموي�ل مرتفع وال إلى تحضريات كثرية.

   - تعتمد باألساس على العمل التطوعي للشباب وعلى قدرتهم على البذل والعطاء.

   - ُتساهم في إحداث عالمة فارقة في مكان ما من المجتمع، أو في حياة بعض أفراده أو جماعاته.

   - منسجمة لثقافة وقيم المجتمعات المحلية.

   - تعتمد نهجًا تشاركيًا وُتعزز العمل الجماعي عرب الفري�ق.

   - مبنية على نتائج محددة ويمكن قياس نتائجها.

أمثلة لمبادرات شبابية  ) 2 (
نموذج مؤسسي في تبني المبادرات:

قامت إحدى المنظمات الدولية بتدريب مؤسسة محلية تعمل مع الشباب في محور تعزي�ز مشاركة اليافعني 

واليافعات في التنمية، على كيفية تطبيق مشاريع المبادرات الشبابية، ووفرت لها دعمًا محدودًا في ذلك.

تبنت هذه الجمعية الفكرة وتوجهت نحو مدارس المرحلة الثانوية في المنطقة المحلية، وتم اختيار مدرسة 

إناث ومدرسة ذكور. 
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قامت الجمعية بتنفيذ الربنامج في المدارس من خالل المراحل التالية:

    - مرحلة تدريب فري�ق من المــدرسـني في كل مــدرسـة على كيفيــة تدريب الطلبــة على الـمبــادرات ومتــابعة 

      مشاريعهم.

    - تدريب)50( طالب وطالبة في كل مدرسة على كيفــية إطــالق المبــادرات، وتحفيــز الطلبــة المشــاركـني علــى 

      المشاركة في المبادرات.

   - إطالق مسابقة لتبني أفضل أفكار وذلك حسب معاي�ري متفق عليها.

   - البدء في تنفيذ مبادرات الطلبة ومتابعتها، وتقديم دعم محدود ال يتجاوز )200( دوالر فقط.

   - تقي�يم المبادرات التي تم تنفيذها.

فيما يلي ملخص لنماذج بعض المبادرات التي تم تبنيها:

التعامل اآلمن مع شبكات التواصل االجتماعي
مبــادرة أطلقتــهــا مجموعــة من الفتيــات تستهــدف نشــر الوعي والتــدريــب لزمـيالتهــن الطـالبــات حـول كيفيــة 

عمل  وورشات  الطالبات  مع  نقاشية  حلقات  عرب  وآمن.  إي�جابي  بشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 

مبسطة وبعض النشرات المختصرة. وتقديم مسرحية مدرسية من إعداد الطالبات، يتم تقديمها أمام األهالي 

والطالبات ثم يتبعها نقاش مفتوح.

حياتنا من )كامرياتنا(
فري�ق من الطلبة لديهم موهبة وهواية التصوي�ر الفوتغرافي، ومعرفة بالربمجيات المبسطة إلعداد مقاطع 

مركبة بسيطة. اختاروا لمبادرتهم أن ت�أخذ طابع فني، بحيث سيقومون بتوثيق حياة اليافعني في عمرهم. 

وعمل معارض فنية توضح حياتهم ومشاكلهم اليومية، ونشر أفالم قصرية عن مشكالتهم كما يرونها هم 

بأعينهم. وذلك بهدف نشر الوعي عن مشكالت اليافعني واليافعات في المجتمع.
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است�ثمار وقت الفراغ
يعاني معظم الشباب من وقت الفراغ الكبري، مما يؤدي إلى مشكالت كثرية مثل إدمان )اإلنرتنت(، والدخول 

في مشكالت مع األهل، هكذا ت�تحدث إحدى الطالبات في توضيح سبب اختيارهم لهذه المبادرة، التي تسعى 

القائمات عليها إلي�جاد أفكار عملية وسهلة، يمكن للشباب أن يست�ثمروا فيها وقت الفراغ. كما ت�تضمن المبادرة 

ورشات تدري�بية مبسطة حول إدارة الوقت، ومشاهد تمثيلية يتم تقديمها لمجموعات من الطالبات ثم عقد 

مناقشات بعدها.

حكايا الالجئني: كي ال ننسى
الفكرة المختصرة للمبادرة بأن يقوم مجموعة من الطلبة بجمع القصص والذكريات التي يحملها كبار السن 

من أجدادهم الالجئني كبار السن في حيهم، عرب مقابلتهم وتسجيل قصصهم ثم تفريغها ونشرها وتقديم 

بعضها على شكل مشاهد تمثيلية وذلك بغرض توعية أجيال اليافعني والشباب بقضيتهم.

التمي�يز ضد البنات في المنزل
هي عبارة عن حملة توعية تنظمها مجموعة طالبات للحد من التمي�يز ضد الفتيات في المنزل، وقد نجح فري�ق 

خطب  إحدى  تخصيص  عرب  الفكرة  بدعم  شاركوا  والذين  المنطقة.  في  المساجد  أئمة  ت�أي�يد  بكسب  المبادرة 

الجمعة حول رأي الشرع في هذا الموضوع. ونجحت الطالبات في إعداد مسرحية وعرضها على األهالي. 

الحد من التدخني السلبي
 اختارت مجموعة من الطالبات العمل على مشكلة التدخني. وبعد نقاشات مركزة حول ماذا يمكن أن نفعل، 

ت�أثري التدخني السلبي على األطفال في المنازل. وذلك عرب إقناع اآلباء  وصلت الطالبات إلى فكرة الحد من 

بعدم التدخني داخل المنزل. وقد وضعت المبادرة هدفًا محددًا لها وقابل للقياس وهو إقناع )100( أب بعدم 
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التدخني داخل المنزل لحماية أبنائهم من آثار التدخني السلبي وفعالً نجحت الطالبات بنسبة 80% من تحقيق 

أهداف الحملة خالل ثالثة أشهر.

دائرة حياة المبادرة الشبابية
 

املتابعة

االستعداد 

الشخيص

توليد

فكرة 

إنضاج 

الفكرة

تكوين 

فريق

العمل

تصميم

الخطة

بناء 

الرشاكات

تطوير 

الذات

التنفيذ 

العميل

تقييم

وتحقق



43

كيف تبدأ، ُتطلق، ُتخطط، ُتنظم، ُتدير مبادرة مجتمعية... خطوة بخطوة؟

الخطوة األولى: االستعداد الشخصي للمبادرة المجتمعية: )ريادي ُيدرك الثغرة(
االستعداد الشخصي هو الخطوة األولى واألساس الذي تنطلق منه المبادرات، وهو الوقود إلتمام المبادرات، 

فإذا كانت الشعلة في البداية ضعيفة فلن ُتضيء المبادرة في أرض الواقع. وبذلك فإّن االستعداد الشخصي 

يعني:

   - أن تؤمن بدورك المجتمعي، وت�كون لديك رسالة شخصية لخدمة مجتمعك أو قضية تخدم الناس.

   - أن ت�كون لديك فكرة تؤمن بها وتريد تنفيذها.

   - أن توظف نقاط قوتك وهواياتك ومواهبك وشغفك نحو حاجة من حاجات مجتمعك.

   - أن يكون لديك القرار لبذل الجهد أو الوقت أو المال من أجل إنجاح فكرتك.

كيف تبني االستعداد الشخصي؟
   - اكتب قائمة بنقاط قوتك وهواياتك ومواهبك والخربات التي ت�تقنها.

   - تعرف على القضايا التي ُت�ثري اهتمامك وشغفك.

   - اقــرأ في سري الرواد المجتمعي�ني خاصــة فـي مــجــال اهتمامــك وهــوايتــك وموهبتــك، وتعّلـم مــن حيــاتهــم 

     وأفكارهم ومبادراتهم.

االستعداد 

الشخيص
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- تعّرف على من يتصفون بالريادة المجتمعية والمبادرة وامِض أوقاتًا معهم.

- تفاعل مع أسرتك والعائلة األكرب والمجتمع المحلي وتـأمـل اهتماماتهم وتفـاعـل معـهـا.

- احرص على زيارة المؤسسات المجتمعية ومؤسسات المجتمــع المدنــي، قــارن بينهــا وابحــث فيهــا عن أفكــار 

    جديـدة، لو أردت أن ُتحّسن أو ُتضـيــف إليهـا؟

- ناصر قضية تؤمن فيها وحاول أن تؤثر وترى التفاعالت من حولك وأن ترى الصعــوبــات والعــوائــق.

- تطـوع في عمل مـا، معظـم الـرواد يقـومـون بأعمـال تطـوعيـة هي من ساقتهم للريادة المجتمعية وتقديــم 

   أفكــار ومـبــادرات إبداعيــة لمجتمـعــاتـهــم.

- ابحث عن حلول جــديــدة للمــشكــالت من حــولــك، واسأل نفســـك باستمــرار ماذا ســأحــسن أو أغرّي فيمـــا حوــلي؟ 

- تعـّود طـرح أكرب قــدر ممـكـن مـن األسئــلــة باستمــرار عــن كل شـيء من حــولك.

- درب نفسك على التفكري اإلي�جابي والبحث عن الفرص بدل العوائق، وُكن من أصحاب األمل ال اليأس، والتفــاؤل 

   ال اإلحباط.

- آمن بنفسك وقدراتــك وأّنك تستطـيـع التغي�يـر وإحداث الـفـرق فـي مكــان ما وعلـى أفــراد ما.

- تذكر باستمرار واجبك األخالقي تجاه المجتمع، وأن خري الناس أنفعهم للنـاس، وأن القوة ت�كمن في العطــاء 

   ال التلقــي.

استخدم العصف الذهني لت�تعرف ما هي القضايا المجتمعية التي ت�ثري اهتمامك
على سبيل المثال فقط:

- هل هـي في مجال حمالت التوعيــة مثل: الحــد من المـخــدرات، اختــيــار التخـصص الجامعــي، العنـف الجـامعـي،  

   العنصرية.

- هل هي في مجال الفقر: البطالة، اإلغاثة، السكن، طالب الجامعــات والعـمـل، جمــع المســاعــدات للمنكـوبني،    

   مساندة قضايا األطفال المهمشني. 
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- هل هي في مجال الصحة: مثل مساندة مرضى السرطان، التوعية عن مرض االيدز، اللياقة البدنية، التوعية 

   من مخاطر السلوكيات الضارة.

- هل هي في مجال البيئة: تلوث المياه، حماية الغابات، مبادرات للتشجري.

- هل هي في مجال المطالبة بالحقوق: المرأة، الطفل، األقليات، المشاركة.

- هل هي في مجال الثقافة والهوية: مبدعون من بلدي، تراث القرى والمدن، الذاكرة الشعبية.

- هل هي في مجال التعليم: محو األمية، تطوي�ر المدارس، حقوق المعلمني.

- هل هي في مجال المجتمع المدني: المؤسسات الخريية، النقابات.

- هل هي في مجال توفري الخدمات في مجتمعك المحلي: مثل تحسني البنية التحتية، توفري مالعب لألطفال.
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دليل مساعد لالستعداد الشخصي
إذا كنت مستعدًا لتبني فكرة للمبادرة البد لك من اإلجابة عن هذه األسئلة بوضوح:

- هل أنت تؤمن من داخلك بأّنه يجب أن يكون لك دور في خدمة مجتمعك؟ 

- كيف تنظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم )خري الناس أنفعهم للناس(؟

- هل تعلم أّنه كلما انغمست في العمل المجتمعي استطعت التعرف على نفسك بشكل أفضل؟ 

- هل حددت نقاط قوتك وهواياتك ومواهبك؟

- ما هي القضايا التي تشكل شغفًا لك؟ 

- ما هي القضية أو األمر المجتمعي الذي يشغلك ويثري اهتمامك؟ 

- ما مدى انشغالك بهذه القضية؟ ولماذا ت�ثريك؟

- هل أنت مؤمن أّن بإمكانك تقديم شيئ لهذه القضية؟

- كيف يمكنك توظيف مهاراتك أو هواياتك في خدمة هذه القضية؟

- هل أصبح لديك فكرة أولية عن المجال الذي يشكل لك شغفًا، لكي يكون نقطة إنطالقتك نحو الريادة 

  المجتمعية؟

- هل اطلعت على تجارب أناس ملهمني وناجحني في الريادة المجتمعية ممن أحدثوا فارقًا في حياة 

   الناس من حولهم؟

- هل أصبح لديك القرار بأنك على استعداد لبذل الجهد أو الوقت من أجل إنجاح فكرتك؟
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إشارات للعاملني مع الشباب:
- افسح المجال لمشاركة الشباب في المجاالت المختلفة التي تقدمها مؤسست�كم.

- ثق بالشباب واجعلهم يتواصلون ويعملون معًا.

- ساعد الشباب في شغفه من خالل دورات الوعي الذاتي والتخطيط الشخصي.

- قدم تغذية راجعة للشاب ليتعرف على نقاط قوته وضعفه.

- حفز دافعية الشباب للعمل والمبادرة من خالل قصص المبادري�ن والتعرف على اُأناس ناجحني.

- وفر لهم نماذج عملية يستطيعون محاكاتها واالقتداء بها.

     
توليد

فكرة 

الخطوة الثانية: توليد فكرة: )الفكرة المبدعة...هي نصف المبادرة(
في مجتمعاتنا ُيكرث الناس من تعداد المشاكل وذكرها ووصفها واالستغراق في تفاصيلها، ويقل من ُيقدم 

حلوالً أو أفكارًا لحلول مقرتحة.  لذلك ما يميز المبادري�ن عن غريهم أّنهم يفكرون في الحلول. ما الحل الذي 

لديك؟ ما الفكرة التي ستقدمها لمجتمعك؟

ابحث عن الجديد والتغي�ري لألحسن. ابحث عن الحاجات المجتمعية واقرتح حلوالً جديدة.

من أين ت�أتي األفكار اإلبداعية للمبادرات؟ مصادر اإللهام؟
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- ابدأ من نفسك: لديك هواية، موهبة، خربة، قدرة مميزة في مجال ما، مهارة خاصة متميزة ت�تقنها... إذا كان 

كذلك؛  فكر كيف ُتحولها إلى مبادرة، مشروع مجتمعي، اسأل نفسك من يمكن أن يستفيد من هذه الهواية 

أو المهارة؟ كيف أفيد اآلخري�ن من هذه المهارة، إذا است�ثمرت موهبتي فهل يمكن أن تلبي حاجة لفئات ما 

في المجتمع أو آلخري�ن من حولي.

أمثلة لمبادرات شبابية ) 3 (

هواية تحولت إلى مبادرة
أعرف أحد الشباب الجامعي�ني، كانت لديه مهارة وموهبة فنية. قرر أن ُيشكل ناديًا صغريًا للعناية باألطفال 

تحقيقه  بعد  الفقرية.  األحياء  أحد  المدارس في  أحد  أو هواية فنية، في  لديهم موهبة  الذين  الصغار 

نجاحات في هذا المجال قام زميله الذي يتقن اللغات ويدرس في كلية اللغات بتشكيل فري�ق مع زمالئه، 

تقديمها  يتم  مجانية  تقوية  دروس  عرب  الفقراء  الطلبة  لمساعدة  كامل  فصل  لمدة  برنامج  وتنظيم 

بطريقة ممتعة وناشطة.

الطريف أن عشرات الطلبة استفادوا من أنشطتهم، علمًا أن المبادرة لم ُت�كلف سوى مبالغ زهيدة جدًا. 

تمكنوا من توفريها عرب حملة جمع تربعات من زمالء لهم في الجامعة ومن خالل موازنة بسيطة معدة 

لألنشطة المدرسية.

- ت�أمل من حــولك: ت�أمل لبعـــض الــوقــت في الــعــالــم، مجتمعـــك من حــولك، مــدرستك، جــامعتك، الشباب في 

  بلدك، وفكر فيما تراه عيناك، تخيل كيـف تــريد أن يكــون العالـم؟ ما التغــريات التـي تطمــح إلحداثهــا؟ ما التحســن 

  الذي تريده؟ فــي أي مجال؟ ولمن؟
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- اسأل نفسك باستمرار:هل هنــاك أمـور أود تحسينـها أو تغي�ريها؟ أو احتيـاجــات أريد تلبيتهــا أو مشــكـالت مـن 

  حـولي بحاجــة إلى حل؟ مشكالت تهـمــك أو تهم أســرتــك ومجتمعــك المـحلـي أو الشبــاب؟ أو تهــم مـــدرستــك، 

  جامعتك، بلدك، العــالـــم..؟

- اكتشف ما يدور حولك من تغريات، فالتغري يومئ بأفكار جديدة.

- كن دائم البحث واالطالع واعمل على جمع األفكار الجديدة من كل مصدر. 

- كن ذا خيال واسع، أطلق لخيالك العنان.

- قم بزيارة المؤسسات من حولك؟ مؤسسات تعمل مع األطفال، الشباب، المسني�ني.

- اكتب أي فكرة تخطر في بالك مهما بدْت لك صغــرية، حتى لوكانت غري�بًة أومجنونَة أوخياليــة وغـري واقعيــة،  

  وعـد إليـهـا في وقت آخر واعمل على تطوي�رها.

أمثلة لمبادرات شبابية ) 4 (

التعاطف مع األطفال الالجئني
 شاب في إحدى الدول العرب�ية، كان يت�ألم ألوضاع الالجئني من البلد الشقيق المجاور. استطاع من خالل 

هوايته وهي التصوي�ر، نقل صورة حية ألوضاع الالجئني. مبادرته بنقل مشكالت األطفال أثارت عنده تحدي 

ومسؤلية جديدة؛ كيف من الممكن أن ُيحّول هذا التعاطف إلى قوة إي�جابية متحركة ُتساعد هؤالء الناس؟

 قام بإقناع زمالء له بأهمية أن يكون لنا دور في تلبية حاجات الالجئني. ثم تواصلت المجموعة مع منظمة 

تعمل مع الالجئني في المنطقة، قاموا بإطالق حملة تربعات تمكنوا خاللها من جمع الخيام، باإلضافة 

لمبلغ مالي كبري لتنفيذ أنشطة ترفيهية لألطفال الالجئني.

ونجح هؤالء الشباب بالتواصل مع شباب في مثل عمرهم في البلد المضيف لالجئني وتعاونوا معًا في 

تنفيذ األنشطة.
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العالج المجاني للفقراء
 مجموعة من الشباب وأثناء نقاش بينهم عن ارتفاع سعر الدواء وكشفيات األطباء، تساءلوا: كيف يتمكن 

ُتقدم  التي  المؤسسات  إحدى  زيارة  أحدهم فقرر  لدى  الفضول  أثار  النفقات؟ مما  الفقراء من تغطية 

مساعدات للفقراء، وسمع منهم عن المعاناة التي يعيشها الفقراء. 

لماذا  فكرة  تبلورت  النقاش  فأثناء  الفقراء؟  هؤالء  نساعد  كيف  تساؤل  لديه  وكان  مجموعته  إلى  رجع 

النقوم بالتنسيق بني األطباء والصيدليات وبعض المستشفيات لخدمة الفقراء. وضع أعضاء الفري�ق خطة، 

حيث تمكنوا من التنسيق بني عدد من المؤسسات التي تخدم الفقراء ومجموعة من األطباء والصيادلة 

بحيث يتم التحوي�ل بآلية متفق عليها وضمن سقف مالي متفق عليه.

لديهم  الذين  اآلخري�ن  وعالقات زمالئهم  عالقاتهم  وظفوا  أّنهم  كما  ت�كاليف.  بال  مبادرة  بتنفيذ  نجحوا 

أقارب أو معارف يعملون في المهن الطبية.

مبادرتهم بدأت من شعورهم بألم اآلخري�ن. لم يبقوا مكتوفي األيدي فقرروا أن يبادروا إلحداث الفرق 

في حياة الفقراء من حولهم.

حملة من أجل حل مشكلة أزمة المواصالت
للطلبة.  المتزايدة  لألعداد  الحافالت  مالئمة  لعدم  نظرًا  المواصالت.  أزمة  من  الجامعات  إحدى  طلبة  ُيعاني 

وألّن )كريم( الطالب الجامعي كان يت�أخر يوميًا، وُيدرك كم هي معاناة الطلبة اآلخري�ن مثله. قرر أن ُيشّكل مع 

بعض زمالئه فريقًا للقاء بعمادة شؤون الطلبة التي لم ُتحرك ساكنًا. ثم التقى الفري�ق مع مسؤولي هيئة 

المواصالت الذين لم يتفاعلوا أيضًا مع مطلبهم. هنا بحث )كريم( مع زمالئه بالفري�ق الخطوة التي تلي، ومن 

خالل العصف الذهني والتفكري معًا، قرروا القيام - بحملة ضغط وكسب ت�أي�يد لمطالبهم. 
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- بدأت بتوقيع العرائض، اللقاء بصناع القرار، وقفات احتجاج.

- خالل الفصل الثاني من العام الدراسي قامت هيئــة الـمـواصـالت بعقــد اجتــمـاع مشــرتك بني ممثلـي الطـلبـــة 

   وعمادة شؤون الطلبة لوضع خطة عملية لحل مشكلة المواصالت.

- فكرتهم بدأت بالعمل على حل مشكلة يشعرون بها.

- تعّلم هؤالء الشباب أّنهم قادرون على إحداث التغي�ري إذا كانت قضاياهم عادلة وأحسنوا استخدام الوسائل 

   المالئمة. 

- وأن المثابرة شرط أساسي لنجاح اإلنسان في الوصول إلى أهدافــه، وأّن جمع اآلخري�ن ومشاركتهـم تـــؤدي 

   إلى تسريع النتائج. 

- االنشغال واالستغراق: “األفكار المبدعة بحاجة إلى عقول مستعدة الستقبالها”.

- إّن االنشغال الزائد لإلنسان في مشكلة ما أو فكرة ما أو موضوع ما إلى حد االنهمــاك، يـدفــع اإلنســان إلى 

  التوصل ألفكار إبداعية، إّن االنشغال الزائد يجعـل العقل فعاالً منفتحًا على الفكـــرة الجــديــدة، قــادرًا إما علـــى 

   تطوي�رها أو على استقبالها.

- درب نفسك على إطالق نظرات جديدة غري التي تعودت عليها إلى كل األشياء اليومية، لعلها ت�كون مؤشـرات 

  إلى أفكار جديدة. ت�أمل الطبيعة والكائنات األخرى، وسوف يصبح عقلك نتيجة للتدريب قـــادرًا باستمـــرار علـــى 

  استلهام أفكار جديدة.

- ت�أّمل وتعّلم وال تبدأ من الصفر: أكرث األفكار والمبادرات الحديثة تنطلـــق من أفـكــــار ومـبــادرات ســـابقـــة. أنـت 

  ال تحتــاج إذًا أن تبدأ من الصفر حينما تريد أن تبت�كر مبادرة. إّن ما عليك فعله أن تسأل نفسك كيف تستعني بما 

   لديك من المعرفة؟ وبما هو متاح لديك من األشياء والمواد لتحل مشكلة؟

- قراءة قصص المبادري�ن والمبت�كري�ن، الستلــهام تجــاربهـــم والتعّلــم منهــا، والتـعـرف على كيفيـــة قيامهـــم 

   بخطوات منظمة للوصول إلى مبادراتهــم.

- جولة عرب االنرتنت للبحـث عن تجــارب ملهمــة، للتـواصــل مع آخـــريـــن ربمــا لديهــم أفكــار، االطالع على القـضــايــا 
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   العالمية، تصفح مواقع المؤسسات الخريية والتطوعية ومنظمات المجتمع المدني قد تجـد فيـهـا بعـض ما 

   ُيرشدك.

- احـــرص على المشاركــة والتفــاعــل مع األنشـطــة والربامــج، وسّجــل في الـنــوادي، تــطــوع فـي المــؤسســـات 

  والجمعيات، واشرتك في المعارض واللجان الطالبية، فهي مجال خصب لتنمية الريادة. وُت�تيح  فرصة للتـعرف    

  على الجديد وبناء عالقات مع أناس قد يكونون مصدر دعٍم لنا في تطوي�ر مبادراتنا وتبنيهــا.

- اسأل نفسك دائما ماذا لو؟ ماذا سيحدث إذا؟ ما الحلول األخرى؟ ما البدائل؟ كيف سيكون إذا..؟ ما لو أضفنا، 

   غرّينا، حذفنا، دمجنا، أعدنا ترتيب؟

- اْلعب ألعاب الخيال ودّرب نفسك على تخيل المستقبــل؟ أنـت بعد خمس سنــوات أو عشــر أو عشــري�ن سنةــ؟ 

  كيـــف سيكون العالم من حولك، مجتمعك بعد خمس سنوات؟ فّكر ماذا سيحدث في المستقبــل في عــالــم 

  التقنية، حياة الشباب.

- الدمج بني فكرتني: كثري من االبت�كارات االجتمــاعيـــة الجـــديــــدة هـي في الحقيـقـة نتيجــــة دمـــج بـني منتـجــــني أو 

   فكـرتـني. ومـن األمثلة على ذلك: ابت�كار لغة )بري�ل(؛ حيث قام )لويس بري�ل( بالدمج بني لعبــة الدميـنو والحـــروف 

  مما قاده إلى ابت�كــار لـغـة )بري�ل( للعميان.

- التفكري بالمقلوب: ومن األمثلة لذلك، حدائق الحيوانات في معظم العالم ت�كون فيهـا الحيــوانـات محبــوســة 

  في أقفاص والناس يتجولون، فجاء بعض المبدعني وفكروا بالمقلــوب وقــالوا لم ال نجعل الحيــوانــات أحــــرارًا 

  والـنـاس مـحبـوسني. أحــد الشباب تسائل لماذا يعاني المعوقون بالقدوم إلى مركز اإلعاقة، لماذا ال يـــذهب 

  المركز لهم؟ فقرر أْن ُيصمم برنــامــج للرعاية من خالل المنزل وليس المركز.

- تعّلم.. ت�أّمل.. طور: بعض األفكار المبدعة ت�أتي نتيجة تطبيق ومحاكـاة ما وصل إليــه اآلخــرون، والتـعّلــم ممــا 

  وصلــوا إليــه شريطة أن ال نقف عندهـا، وإّنما ننظر إليـهـا كمرحــلـة إلنتــاج فكــرة أصيلـة. نتعلــم مــن اآلخــري�ن ثــّم 

  نت�أمل فيما فعلوه وُنطلق لخيالنا العنان لإلضافة عليه. حيث يمكنك الوصـول إلى الفـكـرة اإلبداعيــة من خالل 

  إجراء بعض العمليات التالية على فكرة موجودة:



53

- بّدل: هل يمكن تبديل جزء مكان آخر، هل يمكن تبديل بعض األجزاء، ماذا يمكن أن نستخدم بدالً من أحد األجزاء؟ 

- أضف: ماذا يمكن أن نضيف؟ وكيف سنضيفه؟ 

- عّدل: ماذا يمكن أن نعدِّل حتى تصبح أكرث مالئمة؟ أو لتناسب مستخدم جديد؟

- غرّي: ماذا يمكن أن نغرّي في الفكرة لتصبح فيها قيمة جديدة؟

- احذف: ما هو الشيء الذي يمكن حذفه أو أخذه منها؟ كيف؟

- اقلب أو اعكس: فّكر في أن تقلب الفكرة والنظر إليها بالعكس؟

- عد الرتتيب: ماذا يمكن أن نغرّي في ترتيب األفكار السابقة، األجزاء، إعادة التنظيم؟ كيف؟

دليل مساعد إلطالق الفكرة
اذا كان لديك فكرة إبداعية ُتقدم حالً لمشكلة أو تطوي�رًا لخدمة، البد لك من اإلجابة عن هذه األسئلة بوضوح:

   - ما الحاجة أو القضية أو المشكلة  التي تعالجها فكرتك؟

   - ما الفكرة التي لديك؟ ما الجديد فيها؟هل الجديد في آلية التطبيق؟ 

   - من أين جئت بالفكرة؟ كيف طورت وعدلت عليها؟

   - ما هو الحل الذي تقدمه الفكرة؟ أو التطوي�ر الذي تطرحه؟ أو الفائدة العملية منها؟

   - هل جمعت معلومات كافية عن المشكلة أو األمر الذي تريد تحسينه أو تطوي�ره؟ ما هي المعلومات التي 

      لديك؟

   - كيف تعالج فكرتك جذور المشكلة؟

   - كيف تقدم فكرتك تطوي�رًا للخدمة؟

   - هل أنت مؤمن بأّن هذه الفكرة ُتقدم حالً أو تطوي�رًا يخدم مجتمعك؟
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إشارات للعاملني مع الشباب:
- شاركهم في الحوار معك وأصحاب الخربة في المجاالت المختلفة.

- شّجعهم على تقديم األفكار والحلول، وقم بعمل حلقات نقاش مركز لتطوي�ر األفكار.

- قدم لهم نماذج ألفكار إبداعية من المبادرات.

- نّم قدرتهم على التفكري اإلبداعي واالبت�كاري واستخدام العصف الذهني.

- نّظم لهم زيارات لمؤسسات ومنظمات العمل الخريي والتطوعي واالجتماعي في بلدك.

إنضاج 

الفكرة

الخطوة الثالثة: إنضاج الفكرة والتحقق من جدواها
في هذه المرحلة ُيعطي المبادر نفسه الفرصة إلنضاج فكرته، من خالل مزيد من البحث وجمع المعلومات. 

ويتحقق من جدوى بذل جهد إضافي للعمل على هذه الفكرة، بإمكانكم القيام بالتالي:

ع معرفتك وخربتك باستعالمك عن القضايا ذات الصلة بفكرتك. - استعلم وتعّرف أكرث، وسِّ

- اســأل نفســك ما المعــلومــات اإلضــافيـــة التـي أحتــاجـهـــا إلنضـاج فكـرتـي؟ إلى من سـألــجــأ للمعــرفــة؟ إلى 

  مختــص، مواقــع الكرتونية، مراكز، مؤسســات، غري ذلك. 

- ابحث عن التطبيقات السابقة المشابهة لفكرتك. ادرسها جيدًا وتعّلم منها ومن الكيفية التي تم تنفيذها 

  من خاللها.
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- اسأل نفسك: هل يوجد مؤسسات ومراكز في بلدي تهمني وتساعدني في تطوي�ر فكرتي؟ ابحث عنها 

  وأقم عالقات مع هذه المؤسسات.

- فكر في ما الذي يجعل هذه الفكرة مبت�كرة؟ ما الجديد فيها؟ ماذا ستضيف؟ من سيستفيد منها؟

دليل مساعد إلنضاج الفكرة

حتى تنجح الفكرة وت�تحول إلى واقع وتطبيق عملي ملموس ال بد من التفكري في األسئلة التالية: 

- ما هي الحاجة المجتمعية التي تلبيها الفكرة؟

- هل هناك فائدة حقيقية ُيمكن أن ُنحققها من هذه الفكرة، مثل تحسني خدمة، أو رفع معاناة عن فئة،  

    أو تلبية حاجة ما للناس؟

- هل تلبي حاجة لآلخري�ن؟ لمن؟ َمن المهتمون بهذه الفكرة؟هل يمكن إقناعهم بها؟

- هل هي قابلة للتنفيذ؟ وما اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ الفكرة؟

- هل هناك سلبيات ومخاطر ُيمكن أن تنجم عن هذه الفكرة؟ هل سلبياتها أكرث أم ايجابياتها؟

- هل يمكن أن ُتصبح واقعية؟ هل يمكن تحقيقها على أرض الواقع؟

- هل الفكرة واضحة لك وتستطيع شرحها لآلخري�ن؟
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إشارات للعاملني مع الشباب
لجعلهم  نكون كعاملني معهم قد قطعنا شوطًا هامًا  األفكار،  تقديم  إلى مرحلة  الشباب  عندما يصل 

مبادري�ن يتحملون مسؤولية مجتمعهم. خالل هذه المرحلة يجب أن نحافظ على دورنا كميسري�ن وموجهني 

ونحثهم على التفكري من خالل النقاش وطرح األسئلة، وتوجيههم لجمع مزيد من المعلومات. ندعهم 

يفكرون ال أْن نفكر عنهم.  

تحوي�ل األفكار إلى حيز التنفيذ:
- األفكار والمنظرون ُكرث لكن من ينقل األفكار ويرتجمها إلى أعمال هم 

   القلة من الناس.

- الفكرة المناسبة هي الفكرة التي  يمكن تحويلها إلى واقع.

- المبادر هو من يستطيع تحوي�ل الفكرة إلى واقع.

- دائما هناك طريقة ما لتحقيق ما نريد. 

- الناس تؤمن بما َتفعل ال بما تقول. 

- أخرب شخصًا ما أنك ست�تقوم بإنجاز الفكرة، وتعهد بذلك أمامه.

- ابدأ بالخطوات األسهل عليك.

- أكمل ما خططت ألدائه والتزم به وال ت�رتاجع.

- ادُرس المعوقات وجّزء المهام واألعمال الصعبة إلى أجزاء ومهمات أصغر.

- أحيانًا أثناء التنفيذ ت�كتشف حلوالً كثريًة من األمور التي كانت من الناحية النظرية صعبة أو مستحيلة.

- اجعل الواقع العملي يقود التغي�ري والتطوي�ر على الفكرة، حتى تصبح  الفكرة قابلة للتطبيق. 

- اتبع الخطوات العشر التي تم شرحها في هذا الدليل.
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أمثلة لمبادرات شبابية ) 5 (

مدرسة الصيني�ني
في الجامعة القري�بة منه كثري من الصيني�ني والماليزي�ني، الذين يرغبون في أن يتعلموا العرب�ية. وهو مدرس 

للغة العرب�ية، يلتقيهم كل يوم في المسجد نفسه. فما كان منه إال أن اتفق مع إحدى الجمعيات الموجودة 

في المنطقة لتوفري المكان كقاعة تدريسية، وتواصل مع الطالب، وبدء بعقد الدورات لهم.

المنطقة لمساعدتهم على  بعمرهم من سكان  يعقد لهم جلسات حوار مع شباب  أصبح  تفاعلي  وكنشاط 

مساهمات  بتقديم  تربعوا  الطلبة  هؤالء  بعض  أّن  كما  الثقافي.  للتبادل  فرصة  وفر  مما  لغتهم،  تحسني 

وأنشطة من خالل الجمعية.

صاحب المبادرة كان يحمل هم نشر اللغة العرب�ية كما أّن تعليمها لآلخري�ن كان يشكل له شغفًا من نوع خاص. 

خاصة الؤلئك الذين يرغبون بتعلم العلوم الشرعية.

الحكواتي
أرادت أن ُتقدم عمالً يخدم المدرسة التي درست فيها عندما كانت طفلة. خاصًة أّنها اآلن تدرس في الجامعة. 

وكونها تمتلك موهبة وخربة جيدة في سرد القصص. ففكرت أن ت�كون حكواتية لسرد القصص لألطفال، ت�تطوع 

كل يوم اثنني بالتنسيق مع المدرسة، لتحكي لهم حكاية ت�تضمن قيمًا ومهارات حياتية أساسية.

تفاجأت بعد فرتة أّن القصة التي تقدمها كل اثنني القت استحسان إدارة المدرسة والطالب واألهالي. مما 

دفعها لتطوي�ر مبادرتها واستقدام زميالت لها يقدمن ورشات فنية لألطفال. ثم أضافت نشاطًا جديدًا وهو 

تعليم األطفال كتابة القصص، وعقد لقاءات لألمهات حول كيفية سرد القصص لألطفال.

أتاحت هذه األنشطة فرصة لعدد من األطفال لتطوي�ر هواياتهم الفنية. كما أّنها أحدث أثرًا إي�جابيًا على سلوك 

بعض األطفال.
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وهي أيضًا من المبادرات التي ال تحتاج إلى ت�كاليف كبرية.

الخيمة المتنقلة
 - شاب من البادية تخرج من الجامعة، وقد كان دائم التفكري بصعوبة التعليــم في البادية خاصـة في منــاطـــق 

   البدو الرحل “ المتنقلون “.  فقرر أْن يجد طريقة عملية، وغري مكلفة لتعلـــيم األطفــال البــدو الرحــل الـقــراءة 

   والكتابة فلم يجد أمامه من تطبيق عملي أفضل من إنشاء مدرسة على شكل خيمة متنقلة، حيث اتفق مع 

   األهالي للمشاركــة في ت�كاليـــف الخيمــــة وبعــد فرتة من التنفيــذ تم تحصيــل التجهيــزات الضــروريـــة من جهــة 

    متربعة.

- حمل هذا الشاب رسالة اجتماعية تجاه المكان الذي نشأ فيـه.

 - كان يشعر بالسعادة كل يوم عندما يرى الفرحة على وجوه األهالي واألطفـال. 

تكوين 

فريق

العمل

الخطوة الرابعة : فري�ق المبادرة
)امش وحيدًا إن أردت أن ت�كون سريعًا، وامش مع مجموعة إن أردت أن تصل بعيدًا( مثل افريقي

من تعريف الريادة أّنها تقوم على حشد الطاقات والقدرات، لذلك فاّن الريادي لن يعمل لوحده، ويحرص أن 

يجمع معه فريقًا، ولت�كوي�ن الفري�ق نقرتح أْن تفكر في األسئلة التالية:

- كم عدد أعضاء الفري�ق المالئم لدعم الفكرة ومساندتها؟
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- من هم الذين تعتقد أنهم سيتبنون أو يطورون الفكرة؟

- ما هي مواصفات ومعاي�ري أفراد الفري�ق المالئم؟ 

- هل ستلتقي بهم فرديًا أم سيكون اللقاء ألكرث من عضو مقرتح للفري�ق؟

- كيف ستعرض عليهم الفكرة؟

من أين يأتي الفري�ق؟  
- من مؤيدي الفكرة أو التصور المطروح، من زمالئك في الجامعة أو المدرسة أو الحي.

- من المستفيدين من الفكرة من أبناء المجتمع.

- من أعضاء المؤسسة االجتماعية التي تنتمي لها أو التي طرحت الفكرة عليها.

- من المتطوعني سواء للفكرة أو للمؤسسة.

حتى يكون الفري�ق فعاالً:
- البد من االتفاق على الفكرة، ماذا نريــد؟  يتــشـارك الجميــع فيهــا ونصــل إلـى فـكــرة واضحــة محـــددة يتبنــاهــا 

   المشاركـــون.

- االتفاق على القيم التي تحكم الفري�ق وتحكم اتخاذ قراراته.

- تحديد مهمات محددة لكل شخص في الفري�ق، بحيث اليوجد أشخاص من غري مهمات أو وجودهم شكلي، مع 

   األخذ بعني االعتبار المرونة والتقاطعات التي تحدث في العمل.

- البـد مـن وجــود انسـجــام بني األعضــاء، واليتحقــق هــذا االنسجــام إال بوجــود ثقــة بني أعضــاء الفــريــق، واحــرتام 

  متبادل، وتواصل فّعال، ومتعة في العمل.

- البد من ت�كامل أعضاء الفري�ق وتنوعهم من حيث القـــدرات والميـــول، فبعــض األفراد يتمــيز باألفكــار والقــدرة 

  على التفكري، وبعضهم عملي يتميز بالقدرة على التنفيذ، وبعضـهـم يتميــز بالعالقــات اإلنسـانيــة المنفتــحــة 

  سواء داخل الفري�ق وخارجه. وكلما كان الفري�ق منوعًا ومنسجمًا كلما كان الفري�ق فعاالً أكرث.
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- وضوح قواعد العمل المتعلقة باألفراد واالجتماعات والمهام.

دليل مساعد لمرحلة بناء فري�ق المبادرة
اذا كنت مستعدا لت�كوي�ن فري�ق للمبادرة االجتماعية البد لك من اإلجابة عن هذه األسئلة بوضوح:

    - هل حقا أنك تؤمن أنه البد من وجود فري�ق معك؟ 

    - كم عدد أعضاء الفري�ق الذي تريد؟

    - من هم الذين تعتقد أنهم سيتبنون أو يطورون الفكرة؟

    - كيف ستعرض عليهم الفكرة؟

    - هل أنتم كفري�ق مقتنعون بأّنكم قادرون على جعل فكرت�كم حقيقة واقعية؟

    - هل لديكم كفري�ق الشغف الكافي؟

    - هل تؤمنون بأثر هذه الفكرة؟

إشارات ولفتات للعاملني مع الشباب
- أحد األدوار الهامة للعاملني مع الشباب هو تطوي�ر مهارات وكفايات المبادري�ن للعمل ضمن فرق، أشركهم 

  في دورة العمل ضمن فري�ق أو وفر لهم مجموعة من الكتب أو الملخصات التي ت�تضمن العمل مع فري�ق.

- ساعد الشباب على توزيع األدوار وتقاسم المسؤوليات.

- سجل مالحظاتك على األداء والنتائج وعلى التفاعل وطريقة التواصل بينهم، لت�كون مستعدًا لتقديم الدعم 

  والمساندة المالئمة.
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- شجع الشباب دائمًا على العمل ضمن فري�ق، ودربهم على تقبل التنوع واالختالف.

أمثلة لمبادرات شبابية ) 6 ( 

التوعية المرورية
طالبة في المدرسة فقدت صديقة لها بسبب حوادث السري التي ت�كررت أمام مدرستها.  لذلك قررت أن تقوم 

توعية  من  البد  أّنه  فحددت  أوضح،  وتجعلها  فكرتها  تبلور  أن  حاولت  منها.  يحد  أو  المأساة  هذه  يمنع  بدور 

الطالبات نحو قواعد السري. ثم عرضت الفكرة على خمس فتيات من صديقاتها، جميعهن وافقن على المبدأ. 

فاجتمعن ودار نقاش بينهن هل توعية الطالبات أمٍر كاٍف؟ أم نحتاج أمور أخرى مثل دور المدرسة في ذلك، 

والعمل على توعية األهالي والمجتمع المحلي ليقوم بدوره للحد من هذه المأساة؟ فاتفقن على أهداف 

للمبادرة وهي:

   - زيــادة وعي الطالـبـات بقـواعـد الـمـرور.

   - كسـب ت�أي�يــد األهـالـي ليقومـوا بالضـغـط على البلــديــة لـوضـع إشــارة وشـواخـص مــروريــة.

   - ت�كوي�ن لجنة مرورية من طالبات المدرسة ومن المتطوعـني من األهـالي أثــناء قــدوم ومـغـادرة الطـالبــات 

     للمدرسة.

ثم بعد ذلك تم توزيع األدوار بينهن وتقسيم العمل على مراحل، حيث يكون لكل عضوة في الفري�ق دور محدد. 

الطالبات عن طري�ق مجموعة من الوسائل مثل المسرحيات  لزيادة وعي  المرحلة األولى وضع خطة  وكانت 

والنشرات اإلعالنية والمحاضرات التوعوية وكل ذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

الالفتات  بوضع  مطلبهن  مع  البلدية  تجاوبت  وبالتالي  مبادرتهن  إلى  اإلعالم  أنظار  بلفت  الطالبات  نجحت 

وإجراءات السالمة بجوار مدرستهن.
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كبرية  مجموعة  أمام  أقف  حياتي  في  مرة  ألول  بالمبادرة:  العمل  في  تجربتها  عن  الطالبات  إحدى  ت�تحدث 

وأتحدث بهذه الثقة، كنت فخورة بنفسي عندما قابلنا رئيس البلدية ومدير شرطة المرور.

فري�ق عمل تطوعي شبابي تحول إلى مؤسسة
قصة عمل تطوعي خريي تحول إلى مؤسسة. حيث بدأت الفكرة من كلية الهندسة، عندما قرر مجموعة من 

الشباب إنشاء مجموعة طالبية تطوعية باسم الرسالة. وتم تشكيل فري�ق عمل واالتفاق على توزيع العمل 

إلى ثالثة محاور:

   - محور العمل الخارجي: زيارة دور أيتام لألوالد والبنات ودور المسني�ني ومرضى السرطان.

   - محور العمل الداخلي: إصدار جريدة داخل الكلية بهدف نشر الوعـي بالعمـل التطوعي وتنظيـم حمـالت تربع 

     الدم، وحمالت تجميل الكلية.

   - محور الكمبيوتر: تنظيم دورات الحاسوب في جميع المجاالت بأسعار رمزية.

نجحت التجربة حيث أصبح للمجموعة فروع في الكليات األخرى، وبعد فرتة وجيزة تحولت المبادرة التطوعية 

إلى مؤسسة مسجلة رسميًا ولها مقرها الخاص. تعمل في مجال نشر العمل التطوعي الشبابي.

التعقيد،  وعدم  البساطة  في  يكمن  األساسي  السر  أّن  عن  تحدثوا  المبادرة،  هذه  رواد  مع  مقابالت  وفي 

تمثلت   نجاحهم  عوامل  أهم  من  أّن  وأكدوا  جيد.  تخطيط  هناك  يكون  أن  تنفي  ال  البساطة  أّن  ت�أكيدهم  مع 

في حرصهم على التشاركية والتفكري والعمل من خالل فري�ق، واست�ثمار المتاح من الموارد سهلة الهضم، 

والبحث عن البدائل لتنفيذ األنشطة بأقل ت�كاليف ممكنة. 
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مجتمع يقرأ.. مجتمع حي
مجموعة من الشباب يؤمنون بأهمية القراءة وأّنها مفتاح لحل مشكالت الشعوب وأحد أدوات نهضتها، كما 

وكانت  مختلفة.  تخصصات  من  وكانت  الجامعية  الدراسة  خالل  المجموعة  التقت  بأنفسهم.  التعريف  يحبون 

الجامعي. بعد لقاءات متعددة قام بها أعضاء  الشباب  القراءة بني أوساط  رسالتهم األساسية نشر ثقافة 

الفري�ق وبحثهم عن تجارب شبيهة، تمكنوا من بلورة مبادرتهم وتحديد مجاالت عملها في خمسة مسارات:

- حملة على مستوى الجامعة والكليات تبدأ كل فصل دراسي ت�تضمن نشرات، ملصقات، شعارات.

- حملة إلقناع المدرسني في الجامعة لتبني فكرة ت�كليف الطلبة في كل مساق تـدريسي باخـتــــيار كــتــــاب من 

  خارج المقررات الجامعية، وتقديم ملخص له مكـتــوب، أو تقــديــم عـرض أمـام زمالئهــم عنـه، ويـدخـل ذلك فـي 

  تقي�يــم أداء الطــالـب فـي المساق.

- تشكيل نوادي القراءة: وهي مجمــوعة غري مــحددة العـدد يجمعــهــا اهتمــام ثقــافــي واحــد، مثــل مــجــمـــوعات   

  قراءة  القصـص والروايات، مجموعات قراءة الشعر، مجموعات القراءات العلمية، وغريها. تقــوم كـل مجمـوعـة  

  بعـقـد أنشطـة قــراءة مشرتكة وتبادل الكتب في نفس المجال.

- تنظيم معرض الكتب المستخدمة من خالل جمعها من الطلبة والمجتـمـع والمكتبـات العامـة، وبيعـها بأثمـان 

  زهيـدة جـدًا.

- تصميم صفحات إلكرتونية لتبـادل الكتـب المتـاحــة على الشبكــة والتعـريف بها، وأن يـقــوم كــل مشـرتك بهــذه 

  الصفحة بتقديم  ملخص آلخر كـتـاب قرأه هـذا الشهر.

تم تقسيم الفري�ق الموسع إلى فرق عمل مصغرة بحيث تعمل كل مجموعة على محور واحد من مسارات 

العمل السابقة، ثم قاموا بتحديد آليات للتواصل المستمر بني جميع الفرق المصغرة. وبعد إقرار خطط العمل. 

بدأ كل فري�ق بتنفيذ المهمات المخططة. بعض األنشطة سارت بسهولة وُيسر، بعضها تعرث لظروف مختلفة، 

لكنهم في كافة األحوال كانوا مصري�ن على االستمـرار.
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وبعد مرور مرحلة من العمل قام أحد نشطاء المجموعة بتوجيه سؤال ألعضاء فريقه: كيف نعرف أننا ُنحدث 

فرق وعلى كم طالب فعليًا؟ مما دفع المجموعة لعقد نقاشات جديدة لالتفاق على مؤشرات النجــاح.

تصميم

الخطة

الخطوة الخامسة: تصميم الخطة التنفيذية: كيف نصل إلى ما نريد؟
أّن بعضهم  إال  الشباب ال يفتقدون الطموح والحماسة، وربما هي خصيصة عمرية مرافقة لهم.  الكثري من 

أحيانًا يفتقدون الطري�ق الصحيح لتحقيق طموحهم. أما الرائد المجتمعي فهو يعرف ما يطمح إليه، ويعرف 

كيف الطري�ق الصحيح لتحقيقه.

أسئلة البد من اإلجابة عنها، وهي تساعدكم عند التخطيط لتنفيذ مبادرت�كم:
- هل تشاركتم وفكرتم معًا بصوت مرتفع؟

- هل جمعتم المعلومات الكافية؟

- هل الفكرة واضحة لكم جميعًا؟

- هل قام أحد أو مجموعة قبلكم بالعمل على نفس المشكلة، القضية، الحاجة؟

- بماذا ت�تميزون؟ أين ت�كمن نقاط قوت�كم؟ 

- ما الجديد المبت�كر في مبادرت�كم؟

- هل تم تحديد المشكلة التي تريدون عالجها أو الحد منها، أو الوضع السلبـي المــراد تغي�ريه؟
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- لماذا اخرتتم هذه القضية أو المشكلة بالذات؟

- هل تستطيعون تقديم خلفية واضحة عن المشكلة؛ مثل حجم المشكلة، خلفية عن المكان والمجتمــع المتضرر؟

- من المتضرر من هذا الوضع؟ هل قمتم باستشارتهم وشاركتموهم بأفكاركم؟

- هل قمتم بالتحليل السببي للمشكلة؟ تحديد اسبابها وآثارها؟ أطرافها؟

- ما التدخل المطلوب إجراءه للحد من المشكلة أو لتلبية الحاجة التي من أجلها وجدت المبــادرة؟

- ما التغري اإلي�جابي الذي تريدون إحداثه؟ ما التحسن المنشود الذي تطمحون إنجــازه؟

- هل اتفقتم على األهداف الرئيسية لمبادرت�كم، ومن سيستفيد منها؟ هل ت�تـناســب مع المشكلــة أو الحــاجــة 

   التي من أجلها وجدت المبادرة؟

- ما الفرص التي يمكن أن تست�ثمروها وتفيدكم؟ ما العوامل الداعمة أو المعيقة؟
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من مالمح المبادرة إلى الخطة التنفيذية للمبادرة
اآلن وبعد أن أصبح لديكم فري�ق عمل، وفكرة مبت�كرة محددة وواضحة وتستحق بذل الجهد والوقت. وبعد أن 

تمكنتم من جمع المعلومات الكافية التي ساعدت�كم على تحديد مالمح مبادرت�كم. ال بد من البدء بوضع خطت�كم 

العملية، التي ت�تضمن الخطوات التي ستقومون بها إلحداث التغي�ري الذي تطمحون إليه. هي خارطة تساعدك 

للوصول إلى أهدافك. هي الربنامج العملي للتنفيذ. 

والخطوات األولى دائمًا تبدأ بتحديد:

- األهداف العامة من المبادرة )التغري والتحسن واألثر الذي تريد إحداثه على الفئـة المستهـدفـة، بما يتعلق 

   بالمشكلة أو الحاجة التي من أجلها أطلقت المبادرة(.

- األهداف المحددة )النتائج التي تريد أن تصل إليها في نهاية المبادرة، وهي متصلة بالهدف العام(.

- المراحل واألنشطة التي ستوصلك إلى تحقيق أهدافك.

- المخرجات من األنشطة )نتائج مباشرة لألنشطة(.

- تحديد المسؤوليات عن التنفيذ. وتحديد اإلطار الزمني.

- تحديد المؤشرات التي تدل على تحقق المخرجات والنتائج.

- تحديد الكلفة المالية.

نتيجة  لكل  االستخدام  سهل  جدول  في  وضعها  نستطيع  واألنشطة،  األهداف  بني  العالقة  تحديد  ولتسهيل 

متوقعة، ونراعي التسلسل:
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نموذج مقرتح للخطة

الهدف العام

النتيجة المتوقعة )1(:

مؤشرات التحققالمخرجاتوقت التنفيذالشخص المسؤولالنشاط

    

   

نموذج الموازنة المالية

بنود االنفاق
ت�كلفة 

الوحدة
عدد الوحدات

إجمالي 

الت�كلفة
مصادر ت�أمينها
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دليل مساعد في مرحلة تخطيط المبادرة
عند وضع خطة تنفيذية للمبادرة الشبابية البد لك من اإلجابة عن هذه األسئلة بوضوح:

- هل تشاركتم في تحديد األهداف واألولويات؟ 

- هل وظفتم نقاط القوة والفرصة المتفق عليها؟ 

- كيف ست�تعاملون مع نقاط الضعف والتهديدات المتفق عليها؟

- هل تم صياغة المشكلة أو الحاجة التي ُتلبيها المبادرة بشكل واضح ومحدد؟

- هل اتفقتم على أهداف المبادرة؟ هل هي مكتوبة بطريقة ذكية )محددة وواضحة وقابلة للقياس 

   وواقعية وقابلة للتحقق ومحددة بزمن(.

- هل أهداف المبادرة ُتعالج األسباب الحقيقية للمشكلة؟ هل ُتلبي الحاجة التي من أجلها أطلقتم المبادرة؟

- هل تم تحديد الفئة  المستهدفة  بدقة نوعًا وكمًا؟

- هل تم تحديد اإلجراءات واألنشطة، وهل هي واضحة ومحددة ومكتوبة؟

- هل تم تحديد المخرجات المتوقعة من كل نشاط؟

- هل قمتم بتحديد مؤشرات التحقق من المخرجات والنتائج؟

- هل تم تحديد اإلطار الزمني لتنفيذ كل نشاط؟

- هل الت�كلفة محددة وواضحة؟

- هل قمتم بتنظيمها في جدول خاص، كالذي ورد في الصفحات السابقة؟

- هل كل إجراء مقرتن مع الشخص المسؤول عنه؟

- هل أعددتم جداول النتائج واألنشطة، كالتي وردت في الصفحات السابقة؟
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إشارات ولفتات للعاملني مع الشباب:
- البد للعامل مع الشباب أن يكون ذا خربة في عملية التخطيط وله تجربة سابقة.

- قد يتطلب األمر أن تعقد ورشة تدري�بية مصغرة عن تخطيط المبادرة لتدريب الشباب مسبقًا.

- يّسر للشباب عملية التخطيط وقّدم لهم المشورة، ولكن ال ُتخطط عنهم.

- كن مستعدًا لتدري�بهم وتقديم االستشارات لهم.

- أكد دائمًا على أهمية التشاركية والعمل الجماعي.

- وفر لهم قْدر الممكن معلومات عن خربات سابقة تشبه مبادرتهم.

بناء 

الرشاكات

الخطوة السادسة: بناء الشراكات وبناء شبكة األطراف المساندة أو المعنية بالمبادرة
ونعني هنا إقامة عالقة إي�جابية مع كل األشخاص أو المجموعات أو المؤسسات التي تؤثر على مبادرتك، أو 

تستطيع توظيف مواردهـا لتيسـري تحقـيـق أهــداف المـبـادرة، مـن خـالل القضـايـا المشرتكـة التي تهم كل طرف.

أهمية بناء الشراكات وشبكة عالقات:
- تبادل المعلومات وتقديم الخربات والتسهيالت ذات الصلة بالمبادرة.

- توفري الموارد سواء المالية أو المعرفية.

- تطوي�ر األفكار وإنضاجها.
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- التواصل مع خرباء قد يختصرون الوقت والكلف المادية.

- تعبئة الطاقات واإلمكانات داخل المجتمع.

- تحصيل الدعم الذي تحتاجه المبادرة.

أنواع الشبكات
- الشبكات غري الرسمية: مثل األصدقاء والمعارف وأفراد العائلة واألقارب أو الجريان، ممن قد يفيدونك سواء 

   في المعلومات أو اإلجراءات أو التموي�ل للمبادرة. وبعضهم قد يكون متطوعًا، أو مستشارًا.

- الشبكات الرسمية: هـم المنظـمــات أو األفــراد الذيــن يعمـلون في هــذه المنظـمــات. يستطيعــون تقديــم 

  العــون ســواء المعلومات أو األدوات أو التنفيذ أو التموي�ل. سواء كنت على عالقة ومعرفة بهم أم ال.

مالحظة: هذه الشبــكات ت�ت�كـون من خـالل عالقــات كـامـل أعضــاء الفري�ق، حيث قــد يكــون أحــد أعضــاء

فــريــق المبــادرة على صـالت واسعــة مع منظمــات المجـتمــع المدنــي. 

طبيعة مبادرتك هي من ت�تحكم بنوعية أطراف الشبكة فمثالً: إذا كانت المبادرة عن الوعي الطالبي في اختيار 

التخصص الجامعي، ست�كون الشبكة مدارس وجامعات وأكاديمي�ني ....إذا كانت المبادرة صحية فست�كون الشبكة 

مختلفة، وهكذا.

خطوات بناء الشراكات:
- حدد المؤسسات واألفراد الذين ت�توقع أن يساهموا  في المبادرة. أو تساعد في المبادرة.

- كّون قائمة باألسماء وأرقام الهاتف  والربيد اإللكرتوني لكل شبكة من الشبكات.

- حدد طريقة التواصل مع كل شخص أو جهة منهم سواء بالزيارة الشخصية أو التواصل التقني أو عرب الربيد.
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- حدد نوع العالقة مع كل جهة هل هي تعاون أم شراكة، تعاون في إجراء محدد أو معلومة أو نشاط أو مقر  

   ومكان اجتماع.

دليل مساعد لمرحلة بناء الشراكات للمبادرة
إذا كنت مستعدًا لبناء الشراكات البد لك من اإلجابة عن هذه األسئلة بوضوح:

- من هم األشخاص أو المؤسسات الذين لهم ت�أثري على مبادرتك؟ حددهم بشكل واضح.

- هل حددت وسائل التواصل معهم؟ وكيف ستلتقي بهم؟

- هل حددت مواعيد التواصل وإجراءاته، ومن سيقوم به من فريقك بشكل مفصل وأضفته للخطة؟ 

- هل حددت كيف ستعرض الفكرة على األشخاص أو المؤسسات وهل هي مقنعة لهم؟

- ما هي األدلة أو المعلومات أو الصور أو التوثيق الذي ستستخدمه إلقناع األشخاص أو المؤسسات؟

- هل جمعت معلومات كافية عن األشخاص المستهدفني والمؤسسات؟ 

- هل تستطيع أن ُتجيب عن سؤال لماذا سيشاركونك؟ أو يدعمونك؟ أو يفيدونك؟

- هل حددت ماذا تريد من كل شخص أو مؤسسة على األقل مبدئيًا؟

- هل بحثت في العالقات الرسمية وغري الرسمية؟

إشارات ولفتات للعاملني مع الشباب:
- من أهم المهارات التي يجب على العاملني مع الشباب تنميتها هو تطوي�ر مهارات اإلقناع والحوار ومهارات 

   العرض والتقديـم وذلك للـوصـول إلى داعمـني أو شـركـاء أو حلفاء.

- البـد للعـامـل مع الشبــاب أن يــكــون على درايــة بالمــؤسـسـات التـي ُتـقــدم خــدمــات للشبــاب، أو التي ت�تـعلـق 

   بمبادراتهم مما ُيمّكنهم من توسيــع دائــرة التـفـكري واالستـهــداف للمؤسـسـات.
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- إذا كان الشباب ُينفذون مبادرة ألول مرة، فإّنهـم يحتـاجـون إلى مزيـد من الـدعـم والمسـانـدة من الـعـامـلـني 

   معهم. مثل التفكري المبدئي، إرشادهم إلى بعض مصادر الدعم أو الخرباء للتواصل معهم.

تطوير 

الذات

الخطوة السابعة: تطوي�ر الذات
اآلن بعدما أصبحت المبادرة واضحة أمامك ومكتوبة، وهناك فري�ٌق يتبناها، ووضعت قائمة بشبكة العالقات 

التي تخدم المبادرة. البد للمبادر أن يقف لتقي�يم نفسه وقدراته وما الذي يريد أن يطوره في ذاته حتى ينجح 

فعالً في تحقيق مبادرته.

تطوي�ر الذات: هـي عمـلـية ينتهجـهـا الشخص لتنمية معارفه ومهاراته واتجاهاته لتحقيق أهــدافــه، وت�تضـمــن:

- تحديد األعمال المطلوبة مني كمبادر مثل: التواصــل وت�كــويــن الشبكـــة، العـمــل مع األطــفــال الالجئــني، العـمـل 

  ضـمن فريــق، جلب تموي�ل.

- تحديد نقاط القوة المتوفرة لديك.

- تحديد نقاط الضعف وماذا ينقصني حتى تنجح مبادرتي.

- تحديد األولويات التي يجب أن أعمل على تطوي�رها.

- التنفيذ واإلجراءات العملية.
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لتطوي�ر الذات ننصحكم االستعانة بهذا النموذج
إّن أي موضوع تريد أن تطور نفسك فيه، يحتوي على شقني أساسي�ني هما:

- الجانب المعرفي: ما الذي يلــزم أن تعرفــه عن الموضــوع، ونحصــل عليــه من القــراءة، وزيــارة المــؤسســات، 

   االطــالع على تجارب، الجلوس مع مستشاري�ني.

- الجانب المهاري: ما المهـارات التـي يجــب أن ت�تقـنها لتقــوم بالموضــوع، ونحصــل عليــه من خالل التــدريــب  

   والتـطبيــق ثــم تقويم التطبيق وتعديله واالستمرار في تطوي�ر التطبيــق.

   مثال: إذا كانت المبادرة متعلقة بعمالة األطفال، فماذا أحتاج لتطوي�ر نفسي في هذا المشروع:

المهاراتالمعارف/ المعلومات

التواصل مع المؤسساتالقوانني حول عمالة األطفال

إدارة جلسات حوارية مع األهلاإلحصائيات الخاصة 

كتابة التقاري�رأسباب وجود الظاهرة
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وهذه المعارف والمهارات سأحصل عليها من خالل الزيارات للمؤسسات والمختصني، ومن خالل حضور الدورات 

والندوات، والمتابعة لهذا الموضوع من خالل تطبيق وتنفيذ ما أقوم باكتسابه من معلومات ومعارف.

مالحظات هامة
- نقاط الضعف وما ينقصنا لنجاح المبادرة يجـب أن ال يـكــون عائـقــًا عن التنفـيـذ ألّن الكثـري من الـنـواقـص والعــوائــق 

   يتم التغلب عليها أثناء العمل.

- التنمية والتطوي�ر الذاتي الحقيقي يحدث في أثناء العمل والتطبيق.

دليل مساعد لمرحلة تطوي�ر الذات

إذا كنت مستعدًا لتطوي�ر ذاتك  البد لك من اإلجابة عن هذه األسئلة بوضوح:

- هل تعرف كمبادر ما هي نقاط الضعف التي تعيقك للتقدم في مبادرتك؟

- هل حددت المعارف والمهارات التي يجب أن ُتنميها؟

- ما هي الخطوات العملية التي ستقوم بها لتنمية ذاتك من أجل نجاح المبادرة؟

- من سيساعدك على ذلك؟

إشارات ولفتات للعاملني مع الشباب:
- دورك في تطوي�ر مهارات الشباب يبدأ قبل إطالق المبادرة ويستمر حتى نهايتها.

- االستفادة من برامج المهارات الحياتية. 

- ال بد للعاملني من مساعدة الشباب في تقي�يم أنفسهم قبل المبادرة وبعدها. 

- يجب على العاملني تقديم استشارات واقرتاحات لـدورات أو كتب أو زيارات لخرباء ُتمّكن الشبــاب مـن التغـلـب 
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   علـى نقاط ضعفهم وما يحول دون الوصول ألهدافهم.

- ضعف الشاب أو إخفاقه في فعالية أو نشاط أو هدف يجب النظر إليه كفرصة تطور وتغي�ري لدى الشاب.

التنفيذ 

العميل

الخطوة الثامنة: التنفيذ العملي
وهي مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لألنشطة حسب المراحل التي تم التخطيط لها، ووفق األدوار 

والمسؤوليات التي تم تحديدها مسبقًا. والتوثيق لكل األنشطة التي تم تنفيذها.

في هذه المرحلة يستخدم الفري�ق مهارات إدارة األداء، العمل ضمن الفري�ق، حل المشكالت، اتخاذ القرارات 

الميدانية، اإلدارة المالية، التواصل مع أطراف العالقة، إدارة وقت مشروعهم.

ونطلق على هذه العملية إدارة األداء:

وهي كل ما يلزم لتحوي�ل الخطة من الورق إلى الواقع الفعلي وهي ت�تضمن:

- إدارة الموارد البشرية، فري�ق المبادرة.

- إدارة وقت المبادرة.

- إدارة اتصاالت المبادرة.

- إدارة العوائق التي تواجه المبادرة.

- إدارة الرصد والتوثيق ألنشطة وإجراءات المبادرة.

- اإلدارة المالية للمبادرة.
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إدارة الموارد البشرية
 هي توظيف رأس المال البشري، فري�ق المبادرة، لتحقيق أهداف المبادرة.

وهذه مجموعة من األسئلة تساعدك على إدارة الموارد البشرية:

- هل تم اختيار فري�ق العمل المالئم وبالعدد الكافي؟

- هل تـم تـدريب الفـريــق ورفع كفاءته بمـا يحـقـق األداء المطلـوب وحســب الـمـهــارات والخــربات التـي ت�تطلـبهــا 

  المبادرة؟

- هل يتم العمل بروح الفري�ق؟

- هل تم تحديد المسؤوليات والمهام المطلوبة لكل عضو من أعضاء الفري�ق؟

- هل يشارك الفري�ق في اتخاذ القرارت المتعلقة بالمبادرة؟

إدارة وقت المبادرة
هي عملية است�ثمار الوقت بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق أهداف المبادرة.

وهذه مجموعة من األسئلة ُتساعدك على إدارة وقت المبادرة:

- هل تم وضع جدول زمني ألنشطة المبادرة حسب المخرجات والنتائج؟

- هل تم وضع األنشطة بطريقة متسلسلة ومنطقية زمنيًا؟

- هل يتم متابعة اإلنجازات حسب الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة؟

- هل يتم إعادة جدولة األنشطة في حالة التعرث، بحيث ال تختل عملية الحصول على النتائج؟

- هل يتم تحضري وإعداد الوثائق والتقاري�ر المطلوبة حسب وقتها؟

- هل يتم حساب الطوارئ عند تحديد الجدول الزمني؟



77

إدارة اتصاالت المبادرة
 هي توظيف عملية التواصل مع األطراف المحددة مسبقًا لتحقيق أهداف المبادرة.

  وهذه مجموعة من األسئلة تساعدك على إدارة اتصاالت المبادرة:

- هل تم تحديد األطراف ذات الصلة بالمبــادرة، والتي ُيعترب االتصــال معها ضــروري لضمــان ســري المبــادرة

  )الممــول، الفئــة المستفيدة، المزودون بالمعدات، الجهات الرسمية(؟

- هل تم تحديد شكل ونوع االتصال مع كل طرف )اجتماعات، تقاري�ر، زيارات ميدانية(؟

- هل تم وضع االتصاالت على شكل جدول زمني، بحيث يسهل متابعتها، والتحضري له؟

- هل تم تحديد المعني باالتصال من داخل الفري�ق؟

- هل تم توثيق اتصاالت المبادرة؟

إدارة المشكالت و العوائق
 بداية هي عملية توقع للعقبات التي تواجه المبادرة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، إضافة إلى عملية 

التعامل مع المشكالت عند حدوثها.

وهذه مجموعة من األسئلة تساعدك على إدارة المشكالت والعوائق:

- هل تم التفكري بالمشكالت والعوائق المتوقعة مسبقًا؟

- هل تم تصنيف هذه المشكالت )مشكالت التموي�ل، مشكالت الموارد البشريــة، مشكـالت الفئــة المستفـيــدة، 

   مشـــكالت متعلقة بالقيم والثقافة المجتمعية(؟

- هل تم أخذ الـعـوائق والتحـديـات التي تم رصــدها مسبقــًا بعني االعتبــار عند تصميـم المـبـادرة وأثنـاء عمليات 

   اإلدارة التنفيذية؟
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- هل يقوم فري�ق المبادرة بعمليات رصد للمشكالت التي تحدث أثناء التنفيذ؟

- هل يتم استشارة ومشاركة األطراف ذات الصلة؟

- هل يتبع فري�ق المبادرة  منهجيــة علميــة في حـل المشكــالت )تحــديـد المشكــلة، جمع المعلــومــات، تحــليــل 

   المشكلة(؟

- هل تم التخطيط المسبق للبدائل والخيارات األخرى؟

- هل يتم التعامل مع أكرب عدد ممكن من الحلول ومن خالل عملية تشاركية؟

- هل يتم تقي�يم الحلول قبل التنفيذ وبعده؟

- هل تم توثيق المشكالت والتحديات وكيف تعاملنا معها للتعّلم مستقبالً؟

إدارة الرصد والتوثيق
 عملية مراقبة تنفيذ العمل وتوثيقه بشكل متواصل من خالل جمع المعلومات عن تنفيذ الخطة، سواء كان 

إبقاء  وبهدف  الرسومات،  أو  كالتصوي�ر  أخرى  بطرق  أو  االجتماع،  محاضر  أو  كالتقاري�ر  الكتابي  بالتوثيق  ذلك 

العمل ضمن المسار الصحيح.

وهذه مجموعة من األسئلة تساعدك على إدارة الرصد والتوثيق:

- هل تم تحديد النتائج والمخرجات واألنشطة بدقة وتوزيعها زمنيًا ومرحليًا؟

- هل تم االتفاق على أنواع ومحتويات التقاري�ر المطلوبة ومتى يتم تقديمها؟

- هل يتم توثيق األنشطة وفق نظام توثيق واضح وسهل االستخدام؟

- هل ت�تم عمليات المراجعة المرحلية للت�أكد من النتائج؟

- هل ت�تم مشاركة فري�ق العمل في عمليات المراجعة؟

- هل يتم مشاركة الفئات المستفيدة في عمليات الرصد والتقي�يم للمبادرة؟

- هل يتم توثيق الخربة المكتسبة والدروس المستفادة لتحويلها إلى خربة مؤسسية للمستقبل؟
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نصائح أثناء التنفيذ
- كثريون هم أصحاب األفكار اإلبداعية، لكن من يحول األفكار إلى واقع هم قلة. وتذكر أّن بعض األفكار الجديدة 

   تموت ألّنه لم ُيفعل ما يكفي لتحويلها إلى واقع.

- ال قيمة ألفضل الخطط إذا لم ت�كن وضعت للتنفيذ.

- كلما كانت اإلجراءات واضحة كان التنفيذ أسهل.

- ت�كيف مع ميدان التنفيذ ألّن كثريًا من األمور ت�تضح أكرث عند التنفيذ.

- غرّي في اإلجراءات والوسائل وعّدل عليها بما يمكنك أن تصل إلى أهدافك.

- تذكر أّنك من خالل العمل تبني مهاراتك وشخصيتك.

- ال بد من المحافظة دائمًا على التشاركية والعمل بروح الفري�ق.

- أحيانًا قد نضطر للتوقف إلجراء مراجعة لمسـار العمـل وإدخــال بعض التحسيـنـات، ال بـأس بذلك. فــالتخــطـيــط ال 

   ينتـهــي عنــد التنفيذ، فقد نحتاج إلى عقد لقاءات لنفكر معًا كفري�ق، ونقوم بإعـادة جدولة األنشطــة وربمـــا 

   إعادة تخطيطــها إذا ظهــر لنا مصلحة في ذلك.

تقييم

وتحقق

الخطوة التاسعة: قّيم وتحقق
التقي�يم جزء أساسي من العمل المنهجي،  وبدونه لن نتعلم من أخطائنا ولن نطور أدائنا، وهو عملية الحكم 

الواقع. ويساعد على معرفة مدى صحة طريقة  المبادرة ومدى نجاحها وتحقيق أهدافها على أرض  على 

إنجاز المشروع، ووضع خطط أفضل للمستقبل، والتعرف على نقاط الضعف والقوة في سري العمل.
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مبادئ  أساسية في عملية التقي�يم:
- اإلي�جابية في عملية التقي�يم: التقي�يــم ليس هدفـه البحـث عن األخطــاء أو اتهــام اآلخـري�ن بالتقصـري أو الفشـل. 

   بل البد مـن البدء باإلي�جابيات واإلنجازات واألنشطة المنفذة.

- التشاركية في التقي�يم: خاصة أعضاء الفري�ق وي�جب إشراك الفئة المستهدفة بطريقة ما في تقي�يم األنشطة 

   والنتائج.

- الشفافية ووضوح المعاي�ري التي يتم التقي�يم عليها للجميع: حتى يكون التقي�يم صادقًا وموضوعيًا البد من 

   االتفاق على المعاي�ري قبل بداية العمل.

- التطوي�ر هو هدف التقي�يم: ُنقّيم لنحسن ونرقى باألداء ونأخذ دروس تعّلمية.

مجاالت التقي�يم: ماذا ُنقّيم؟

تقي�يم األداء
هو التحقق من مدى تنفيذ األنشطة المخطط لها، وهل تمت بالجودة المطلوبة وبالوقت المخطط له، وما 

الذي ساعد على ذلك؟ وإذا لم ت�تم، لماذا؟ ما العوامل التي أعاقت تحققها؟ وتشمل أيضًا مدى نجاح فري�ق 

المشروع بالعمل معًا كفري�ق. ومدى مالئمة األنشطة لتحقيق أهداف المشروع ومناسبتها للفئة المستفيدة. 

وهل تم استخدام طرق تواصل سليمة مع األطراف المختلفة للمشروع؟ وهل واجه المشروع مشكالت أثناء 

التنفيذ وكيف تعاملنا معها؟

تقي�يم النتائج
هو التحقق من مدى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها. والوصول إلى المخرجات والنتائج المتوقعة منها 

أثناء التخطيط.
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تقي�يم المهارات
 هو التحقق من حجم الفائدة التي انعكست على الفري�ق الذي نفذ المبادرة خاصة في مجال مهاراتهم. فكما 

أكدنا سابقًا أّن المبادرات هي أداة لتطوي�ر المجتمع وأداة لتطوي�ر الذات لدى الشباب، لذلك ما هي المهارات 

التي تم تطوي�رها لدى الشباب مثل:

- مهارات التواصل واإلقناع والتفاوض وحل الخالفات وتقديم العروض.

- مهارات التخطيط والمتابعة والتنفيذ واتخاذ القرارات.

- مهارات كتابة التقاري�ر ومحاضر االجتماعات والتوثيق.

- مهارات بناء الشراكات والحشد وكسب الت�أي�يد.

- وغريها من المهارات التي تفرضها طبيعة المبادرة.

تقييم

وتحقق

الخطوة العاشرة:المتابعة المستمرة
هذه الخطوة ُترافق كل خطوة من الخطوات السابقة، ألّنها تضمن بقاء أنشطة وفعاليات المبادرة في المسار 

الصحيح. ونعني بها: عملية الت�ثبت والت�أكد من تنفيذ األعمال )المهام واألنشطة واإلجراءات(  في وقتها ومن 

خالل الشخص المسؤول، وبالجودة المتوقعة، وذلك وبهدف إبقاء العمل ضمن المسار الصحيح.

وُيعترب التوثيق أداة مهمة في عملية المتابعة، ونعني هنا التوثيق بكافة أشكاله من خالل التقاري�ر ومحاضر 

االجتماعات وتقاري�ر األنشطة والصور والمواد المرئية.
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أهمية المتابعة:
- الت�أكد من أّن ما تم التخطيط له على الورق أصبح على أرض الواقع بالوقت المطلوب بالجودة المطلوبة.

- التعامل المبكر مع المشاكل التي تواجه المبادرة واألعضاء أثناء التنفيذ.

- المساهمة في التعديل سواء على األهداف أو اإلجراءات أو الشخص المنفذ أو الوقت أو الكلفة بما يخدم 

   الواقع العملي.

ماذا أتابع؟
في كل خطوة من خطوات المبادرة، يجب أن أتابع بالطريقة التالية:

- تحديد المطلوب في الخطة ووضعه على شكل جدول للمتابعة.

- توثيق ما أنجز على أرض الواقع.

- تحديد النقص أو الذي لم ينجز بالشكل المطلوب.

- تحديد اإلجراءات التصحيحية، ماذا سنفعل للتدارك وإعادة العمل إلى مساره الصحيح.
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النماذج
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ملحق )1( نموذج مبسط لخطة المبادرة
اسم المبادرة: 

.................................................................................................................................................................................................

الحاجات األساسية التي تلبيها المبادرة أو المشكلة التي تعالجها:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

مربرات المبادرة وأهميتها للفئة المستهدفة للمجتمع:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

الفئة المستهدفة )الموقع الجغرافي، األعداد، الجنس، أو أي صفات أخرى(:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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األهداف العامة للمبادرة:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

األهداف الخاصة )النتائج(:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

مخرجات األنشطة:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

األنشطة الرئيسية للمبادرة:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
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جدول ينظم العالقة بني األهداف والنتائج والمخرجات واألنشطة:

الهدف العام

النتيجة المتوقعة )1(:

مؤشرات التحققالمخرجاتوقت التنفيذالشخص المسؤولالنشاط

النتيجة المتوقعة )2(:

    

اإلطار الزمني للتنفيذ:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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الهيكل اإلداري للمشروع / بنية إدارة المشروع:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

فري�ق العمل وتوضيح أدوارهم:

   

كيف سيقدمونه ومتىدورهم المتوقعأعضاء الفري�ق

 

شبكة الشركاء / األطراف المؤثرة بالمشروع:

  

كيف سيقدمه ومتىدوره المتوقعالشريك
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آلية التوثيق والتقاري�ر والمتابعة:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

موازنة المشروع

بنود االنفاق
ت�كلفة 
الوحدة

مصادر ت�أمينهاإجمالي الت�كلفةعدد

ملحق)2( نموذج  تخطيط مبادرة شبابية على شكل حملة توعية

.......................................................................................................................................................................  : اسم الحملة 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................: الحملة  فكرة عامة عن 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... المربرات    / المشكلة 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

تحليل الظروف العامة المحيطة بالحملة
 

نقاط الضعفنقاط القوة

المخاطر والتحدياتالفرص المتاحة
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جمهور الحملة 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

المدة الزمنية

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

شعار الحملة

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

أهداف الحملة

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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الرسائل االساسية للحملة

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

شبكة الشركاء / األطراف المؤثرة بالحملة
  

كيف سيقدمه ومتىدوره المتوقعالشريك

  

فري�ق العمل وتوضيح أدوارهم

كيف سيقدمونه ومتىدورهم المتوقعأعضاء الفري�ق
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االنشطة الرئيسية للحملة 

الجهات المشاركةالمستهدفون/ المشاركونالمعني بالتنفيذمتىالنشاط

        

شبكة التواصل مع اإلعالم

مع من سنتصل؟الوسيلة االعالمية
من سيقوم 

باالتصال؟
الرسائل؟التحضريات القبليةشكل االتصالمتى؟
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الميزانية

طريقة ت�أمينها سيقدمونه ومتىالت�كاليفمجال االنفاق / البنود
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أهم المراجع والمصادر

- حقائب المنظومة المعرفية لالبت�كار، يوسف سعادة، مجلس البحث العلمي، سلطنة ُعمان، 2012.

- حقيبة دورة الريادة المجتمعية، يوسف سعادة، مجلس البحث العلمي، سلطنة ُعمان، 2013.

- تقري�ر ورشة تعزي�ز مشاركة اليافعني والشباب في التنمية، يوسف سعادة، منظمة األونروا، 2010.

- معًا نعمل ونتعلم “ 6 خطوات لبناء مشروع شبابي، ورشة الموارد العرب�ية، 2009.

.TakingItGlobal، 2008 دليلك للعمل الفّعال “ خطوات بسيطة على طري�ق التغي�ري” ، منظمة -

- الموقع االلكرتوني لموقع منظمة أشوكا.

- حلقات متعددة من برنامج مبادرات، قناة الجزي�رة.
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