
مقدمة الدليل

منذ انطالق شركة أروقة الريادة، وهي تحمل عىل عاتقها بناء قطاع يساهم في تحريك عجلة التنمية في 
مجال الريادة واالستثمار االجتماعي من خالل العديد من التدخالت ومنها تأسيس وتمكين شركات الريادة 

إيجاد حلول مبتكرة للقضايا االجتماعية الملحة، التي تساهم في تحريك  االجتماعية لتقدم دوراً فاعالً في 
عجلة التنمية االقتصادية لتحقيق أهداف رؤية 2030 وما بعد.

الهدف من الدليل
تحويل األفكار االجتماعية إىل حلول ممكنة وفق نموذج عمل اجتماعي يؤهلها  لتصبح شركة اجتماعية لها 

خدماتها أو برامجها وتقدم حلوًال عظيمة األثر.

تحويل األفكار االجتماعية إىل حلول ممكنة وفق نموذج عمل اجتماعي يؤهلها  لتصبح شركة اجتماعية لها 
خدماتها أو برامجها وتقدم حلوًال عظيمة األثر.

منهجية بناء مشروع ريادة االجتماعية

أساسيات بناء 
شركة ريادة أعمال اجتماعية 

المنشآت االجتماعية هي التي تستخدم نموذج عمل تجاري لتلبية االحتياجات 
بطريقة مبتكرة اجتماعياً ومستدامة مالياً

Social Enterprises leverage commercial methods to address social 
needs in a socially innovative and financially sustainable manner



بناء نموذج العمل 
للشركة اإلجتماعية

تحديد وصياغة القضية 
المجتمعية

تحليل القضية المجتمعية

صياغة سؤال التحديتطوير االفكارترشيح الفكرة االفضل

نموذج القيمة المقدمةنموذج العمل االجتماعي
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اإلجتماعية
ادوات اختبار الحلول

مصفوفة اتخاذ القرار
لترتيب اولوية القرار

توليد وابتكار االفكار

خطــــــــــة العمــــــــــــل

بناء نموذج العمل1

القضيــة  الفكــرة وتحدـيـد  إىل مســألة  الدخــول  قبــل 
المجتمعيــة، مــن المهــم أن نؤطــر للعمليــة بإطــارٍ عــام 
الــذي ســيقدم، هــل ســنقدم  العمــل  يحــدد طبيعــة 
خدمــة أو منتًجــا أو ســنوظف فئــة  نســتهدفها ونمكنها 
مــن ســوق العمــل؟ إن تحدـيـد إطــار العمــل يســاعد 
فــي ترشــيح األفــكار وتحدـيـد الفكــرة األنســب لهــذا 

النموذج. ولنموذج بناء العمل تسعة نماذج، ومنها:

2
 تحديد وصياغة القضية

المجتمعية
فــي المرحلــة األوىل يرتــدي الرائــد االجتماعــي، قبعــة 
الخدمــات  تقديــم  نمــاذج  إىل  فينظــر  ـادي  الرـي
والطريــق  والفــرص  الســوق  وـيـدرس  والمنتجــات 
ــر، أمــا فــي  ــاح مســتدامة ذات أث ــق أرب األنســب لتحقي
هــذه المرحلــة فعــىل الريــادي االجتماعــي أن يخلــع قليًال 
االجتماعــي؛  الباحــث  قبعــة  ويرتــدي  ـادي  الرـي قبعــة 
لتحديــد القضيــة المجتمعيــة عــىل الرائد أيًضا أن يســأل 

نفسه عدة أسئلة:

ـِد أكبــر لالحتيــاج المجتمعــي، ينتقــل الســؤال  ولتحدـي
المؤثريــن عليهــا  (الفئــة ذاتهــا-  المصلحــة  ألصحــاب 
المدرســة-  أو  األقــارب  أو  العمــل  دوائــر  مــن  ســواء 

المشرعون)
ــة،  ــة االجتماعي وبهــذا الســؤال ســيحلل طبيعــة القضي

ويفهم أبعادها.

مرحلــة  إىل  ينتقــل  االجتماعيــة،  قضيتــه  حــدد  فــإذا 
ــا لعــدة  تحديــد ووصــف المشــكلة  ويكــون ذلــك وفًق

مؤشرات:

نموذج دعم الرائد1

الشــريحة  االجتماعــي  الرائــد  فيهــا  يســتهدف 
المســتهدفة فيبيــع لهــا منتجــات تســاعدها عــىل جنــي 
األمــوال مســتقبًال، أي تعــود  هــذه المنتجــات عليهــا 
بيــع  النمــوذج:  هــذا  دخــل  مصــدر  ويكــون  بالنفــع، 

المنتجات للعمالء.

نموذج الوساطة2

الســوق  بيــن  وســيًطا  االجتماعيــة  الشــركة  تكــون 
المنتجــات مــن هــذه  تأخــذ  المســتهدفة،  والشــريحة 
ثــم  الســوق  لتالئــم  تؤهلهــا  و  وتطورهــا  الشــريحة 
تعــود  ونســبة  البيــع  مــن  نســبة  وتحصــد  تبيعهــا 
لشــريحة الهــدف، مصــدر الدخــل فــي هــذا النمــوذج بيــع 

الخدمات أو المنتجات.

نموذج التوظيف3

يركــز هــذا النمــوذج عــىل توظيــف الفئــة المســتهدفة 
فــي ذات الشــركة فتمكنهــم مــن العمــل وتوفــر لهــم 
حيــاة كريمــة وتصبــح قــادرة عــىل تقديــم منتجــات 
تالئــم هــذه الفئــة، مصــدر دخــل هــذا النمــوذج: بيــع 

الخدمات والمنتجات للعمالء.

نموذج الدفع مقابل الخدمة4

معينــة  خدمــات  تقديــم  عــىل  النمــوذج  هــذا  يركــز 
مصــدر  مالــي،  مبلــغ  مقابــل  المســتهدفة  للشــريحة 

الدخل األساسي هو: بيع الخدمات للعمالء.
نمــوذج ذوي الدخــل المحــدود: يركــز هــذا النمــوذج عــىل 
تقديــم خدمــات للشــريحة المســتهدفة مقابــل مبلــغ 
ــارق أن الخدمــات  ــا النمــوذج الســابق، مــع ف ــي كم مال
المحــدود (الفئــات األشــد  الدخــل  لــذوي  هنــا تقــدم 
حاجــة) ممــا يعنــي أن الخدمــات هنــا ذات أثــر اجتماعــي 

أكبر وعائد مادي أقل.

نموذج التعاونيات5

ــح  ــو يتي ــة، فه يركــز هــذا النمــوذج عــىل فكــرة الجماع
معينًــا  اقتصاديًــا  هدًفــا  يملكــون  الذيــن  لألفــراد 
ويريــدون دخــول الســوق لكنهــم ال يملكــون المؤهالت 
الكافيــة للدخــول وحدهــم، فيتحــدون طوًعــا مــع أفــراد 
آخريــن يشــاركونهم  االختصــاص ذاتــه ويدخلــون إىل 
بيــع  التعاونيــات:  دخــل  مصــدر  جماعــة،  الســوق 

الخدمات والمنتجات لألسواق، رسوم العضويات.

نموذج دعم الخدمات7

منتــج  أو  خدمــة  تقديــم  عــىل  النمــوذج  هــذا  يركــز 
للســوق بجــودة عاليــة و بعوائــد هــذه المنتجــات أو 
الخدمــات يعمــل عــىل تمكيــن الشــريحة المســتهدفة 
بيــع  النمــوذج:  هــذا  فــي  الدخــل  مصــدر  وخدمتهــا، 

المنتجات أو الخدمات لألسواق.

نموذج الربط مع السوق6

يتلخــص دور الرائــد أن يربــط مــا بيــن الســوق ومنتجات 
يطــّور  أن  دون  المســتهدفة،  الفئــة  خدمــات  أو 
المنتجــات أو يقدمهــا/ يبعيهــا بنفســه، ثــم يحصــل 
عــىل نســبة مــن الطرفيــن (البائــع- المشــتري) مصــدر 
مــن  نســبة  النمــوذج:  هــذا  فــي  األساســي  الدخــل 

الصفقات.

 ما الفئة المستهدفة التي يميل له العمل،
وهل يستطيع تقديم شيئًا لها؟

 ما أبرز قضايا هذه الفئة؟ وما أثر هذه
القضايا عىل الفئة؟

 ما الفكرة المجتمعية التي تشغل باله؟ أو
ما المشكلة التي يبحث عن حل لها؟

 ما الفئة المستهدفة التي يعتقد بأن هذه
المشكلة تؤثر عليهم؟

أو ينطلق من سؤال القضية

مؤشر الديناميكية

 يصف تطور أو تغير هذه
 المشكلة مع الوقت مهما

كانت نتيجته

مؤشر الموضوع

 تحديد الموضوع العام
 للمشكلة، والعمل عىل

حلها

مؤشر المستهدفين

من هي الفئة األكثر تأثرًا 
بهذه المشكلة

المؤشر الجغرافي

تحديد النطاق الجغرافي 
للمشكلة.

المؤشر الزمني

تحديد وقت وقوع المشكلة أو 
تكرارها، مثًال: في اإلجازات 

الصيفية أو في رمضان….



تحليل القضية المجتمعية3

فــي المرحلــة الســابقة حــدد الرائــد االجتماعي المشــكلة 
للقضيــة، وصــارت عنــده نظــرة عامــة  بعــد تحدـيـده 
لطبيعــة المشــكلة بالعمــوم؛ إال إن معرفــة المشــكلة 
غيــر كاٍف إليجــاد حلــول مســتدامة أو تأســيس شــركة 
اجتماعيــة، فبعــض المشــكالت عامــة لهــا أكثــر مــن حل 
وأكثــر مــن تدخــل، وبعــض دوائــر المشــكلة قــد وجــدت 
لطبيعــة  الدقيــق  التحدـيـد  فــإن  لذلــك  يتبانهــا،  مــن 
والتأثيــرات،  األســباب  عــن  للكشــف  المشــكلة 
سيســاعد الرائــد االجتماعــي عــىل تحديــد الحلــول بنــاء 

عىل النتائج التي ظهرت بتحليل المشكلة.
نموذج التحليل الشجري:

صياغة سؤال التحدي6

فــي هــذه المرحلــة عــىل الرائــد االجتماعــي أن يجمــع 
بيــن قبعتــي الباحــث والريــادي، ليصنــع وصفتــه الخاصــة 
التــي ستســاعده عــىل تحقيــق األثــر المجتمعــي والعائد 
االقتصــادي فــي ذات الوقــت، فبعــد تعييــن نمــوذج 
العمــل وتحليــل المجتمــع وتحدـيـد القضيــة وتعييــن 
مرحلــة  مــن  هنــا  االنتقــال  ينبغــي  المنشــود،  األثــر 
كمنتجــات  تعيينهــا  إىل  المقترحــة  واألفــكار  الحلــول 
وخدمــات واختبــار فاعليتهــا، وســؤال التحــدي بالعمــوم 
هــو كيــف يمكننــا الخــروج بمنتجــات أو خدمــات تحقــق 

التغيير الذي نسعى إليه؟

نظرية التغيير5

المشــكلة  االجتماعــي  للرائــد  المصفوفــة ظهــر  بعــد 
األبــرز التــي يريــد حلهــا، والختبــار هــذه النتيجــة ينتقــل 
التغييــر، ليطــرَح عــىل  يُعــرف باســم نظرـيـة  إىل مــا 

نفسه سؤال: ما األثر الذي أسعى إليه؟
واألثــر هنــا هــو الهــدف بعيــد المــدى، ويصــاغ بالطريقة 
اآلتيــة: تحديــد الفئــة المســتهدفة ثــم وصــف المشــكلة 
(ســبب  يعنــي  ألن  وجــواب  ألن،  جــواب  يتبعهــا 

المشكلة)
وبعــد تعييــن الســبب المباشــر أو الــذي تريــد التركيــز 

عليه لحل المشكلة، تبدأ في تحديد آلية الحل
فــإذا قمنــا باآلتــي……… ســنصل إىل هــذا األثــر (التغيير 

المنشود)

فاألثــر الــذي أود تحقيقــه هــو: تقليــل عــدد المتســربين 
من المدارس.

ولكــي أصــل لهــذا األثــر ال بــد مــن وجــود متطلبــات 
وجــود  يلــزم  تحقيقهــا  الهــدف  هــذا  إىل  للوصــول 
عــىل  مبنيــة  تدخــالت  المؤشــرات  ولهــذه  مؤشــرات 

افتراضات.

تســاعد نظريــة التغييــر عــىل تحديــد اآلليــة العمليــة لحــل 
منــذ  االجتماعــي  للرائــد  تكشــف  أنهــا  كمــا  المشــكلة، 
البدايــة فجــوات الحــل أو الفكــرة وتحــدد إمكانيــة تطبيقــه 
عــىل الواقــع، وتســاعده كذلــك عــىل إشــراك اآلخريــن معــه 

لوجود خارطة طريق واضحة.

4
 مصفوفة ترتيب أولويات

القرار
بعــد التحديــد والتحليــل ســيجد الرائد االجتماعي نفســه 
أمــام عــدة دوائــر أو مشــكالت تبحــث عــن حلــول؛ لكــن 
للحــل  دقيــق  توصيــف  إىل  يحتــاج  الناجــح  العمــل 
المقتــرح، وكذلــك إىل تحديــد أولويــات القضايــا فحيــن 
نتحــدث عــن الريــادة االجتماعيــة فنحــن نركــز عــىل: األثر 
ثــم العائــد االقتصــادي، لــذا فــإن التركيــز عــىل األثــر 
دون  األثــر  عــىل  والتركيــز  كاٍف،  غيــر  العوائــد  دون 
العائــد لــن يضمــن اســتدامة العمــل، وبنــاء عــىل ذلــك 
أو  ـا  قضاـي بعــدة  االجتماعــي  الرائــد  يخــرج  فحيــن 
ـٍد  لتحدـي مصفوفــة  فــي  يرتبهــا  أن  عليــه  مشــكالت 

األولويات:
هــي قائمــة مــن العوامــل التــي تشــكل القــرار وقائمــة 
والحلــول.  التدخــالت  ـات  أولوـي تحدـيـد  فــي  تســاعد 
مــن  أكثــر  المنطقــي  التفكيــر  عــىل  بالتركيــز  تتميــز 
العاطفــة و تســاهم فــي معرفــة ســبب اتخــاذ قــرار 

معين.

ية
ض

لق
ا

االثار السلبية

المؤثرين سلباً أو إيجاباً

المؤثرين سلباً أو إيجاباً

(whys 5) االسباب

مصطلحات المصفوفة

 معيار المشكلة : قائمة من المعايير التي
.يتم القياس وعمل المقارنة عليها

 مثال: األطفال في الشوارع ألن المدارس
 بيئة طاردة، فإذا ركزنا عىل بيئة المدرسة

 وحّسناها، وطورنا وسائل التعليم فإن
.األطفال لن يتسربوا من المدارس

 توصيف المشكلة : وصف مختصر لتوضيِح
.(المعيار (إن طلب

 وزن المشكلة : وزن نسبي تقديري لكل
.معيار يعكس أهمية المعيار

جذور المشكلة : ناتج من التحليل الشجري

.التقييم: من 1 اىل 5 بحيث 1 ضعيف 5 عالي

 المجموع: هو ناتج ضرب وزن المعيار في
.التقييم لكل جذر

معيار القضية 
(المشكلة)

%100المجموع

توصيف المعيار
وزن 

المعيار

الجذر 2الجذر 1

التقييم (5-1) بحيث 1= ضعيف و5= عالي

الجذر 5الجذر 4الجذر 3

المساهمة في سد احتياجات 
التنمية من الكوادر المؤهلة

رفع جودة مخرجات التعليم

تحسن الصورة الذهنية للمعلم لدى 
المجتمع

سن انظمة وقوانين تحفظ حقوق 
المعلمين

زيادة رضا الطالب واولياء االمور 
عن المعلمين

ابراز االنجازات االيجابية للمعلمين
اقتناع صناع السياسات بضرورة 

مراجعة االنظمة والقوانين الحالية
تنمية المهارات التربوية لدى 

المعلمين
تحسين التواصل بين المعلمين 

واولياء االمور

زيادة رضا المعلمين ورفع روحهم 
المعنوية

تنمية مهارات التعلم النشط لدى 
المعلمين

تأسيس جمعية صوت المعلم تأسيس جمعية صور المعلم

بناء اإلطار المنطقي

تســاعد نظريــة التغييــر الريــادي عــىل توحيــد التصورات 
ــة المقترحــة،  ــول المبدئي ورســم خارطــة لألفــكار والحل
إىل  ولكــي تنتقــل هــذه الحلــول مــن مرحلــة األفــكار 
إطــار منطقــي  إىل  ـادي  يحتــاج الرـي مرحلــة التطبيــق 
يقلـّـم األفــكار ويجعلهــا قابلــة للعمــل والتطبيــق، يُبنــى 
اإلطــار المنطقــي وفــق رؤيــة واســعة تهــدف إىل تحديد 
موقــع هــذا الحــل فــي خارطــة المجتمــع ككل وتحديــد 
ــة المباشــرة تحديــًدا ويحــدد طبيعــة  نتائجــه عــىل الفئ

المخرجات والبرامج التي ستقدم.

عناصر اإلطار المنطقي
Logical Framework Elements

المؤشرات
Indicator

مصادر التحقق
Means of Verifications

االفتراضات
Risks / Assumptions

Impact األثر
الهدف األستراتيجي األعىل التغيير 

عىل مستوى المملكة..

مظاهر التغيير علـى مســتوى 
المملكة العربية السعودية التي 

سيساهم الكيان في إحداثها.

من أين وكيف نحصل ما يثبت 
عىل حصول المؤشر

األمور التي يجب أن تحـدث علـى 
مسـتوى المملكة العربية 

السعودية وضرورية  الستمرار 
مشاريع وبرامج الكيان

Outcome النتائج
التغيير عىل مستوى أفعال 

المستفيدين.

المؤشرات المطلوب تحقيقها 
عندما يستخدم المستفيدون 
النتائج التي حققتها الكيان.

األمور التي يجب أن تحدث 
وتكون خارج سيطرة المجموعات 
المستهدفة حتى يتحقق الهدف 

/التغيير

Output المخرجات
المشاريع والبرامج التي سيقدمها 

الكيان للمستفيدين

Activities األنشطة
األنشطة التي سيقوم بها الكيان.

األمور التي يجب أن تحدث لتحقيق كل نتيجة عىل حـدة وتكون خارج 
سيطرة الكيان

Inputs المدخالت
الموارد المطلوبة (الكميات و التكلفة)

األمور التي يجب أن تحدث لتحقيق كل مدخل عىل حـدة وتكون خارج 
سيطرة الكيان

المؤشرات األساسـية المباشرة 
للنتـائج والخـــدمات التي حققها 

الكيان.

األمور التي يجب أن تحدث 
لتحقيق الغرض وتكون خـارج 

سيطرة الكيان

النوذج
المستفيدين ألجل  ماذا  فعل  كيف يمكننا أن 

في سبيل الوصول إىل التغيير المطلوب

المثال
المصابيــن  األطفــال  بيــن  التواصــل  فــي  الهــوة  نردم  كيف يمكننا أن 

بطيف التوحد والمجتمع في سبيل الوصول إىل االنسجام مع التغيير



(سكب األفكار) 1

أن تطــرح جميــع األفــكار مــن مجموعــة ُمختــارة دون 
تقييــم أو مقاطعــة. فالمهــم هــو تدويــن كل مــا يخطــر 

ببال الحضور من محاور مرتبطة بالموضوع. 
ومــن ثــم تنتقــل هــذه األفــكار للخطــوة الثانيــة وهــي 
ــط مــا يمكــن ربطــه مــن هــذه األفــكار العشــوائية،  رب

والخروج بنتيجة متناسقة إبداعية. 

2
"تقنية "ماذا لو 

كمــا يعبّــر عنهــا االســم، فتطبيــق هــذه التقنيــة فــي 
العصــف الذهنــي ال يحتــاج ســوى إىل طــرح أســئلة تبــدأ 

بـ "ماذا لو؟": 

أن  يمكــن  التــي  األســئلة  عــن  بســيطة  أمثلــة  هــذه 
التفكيــر  تحفيــز  إىل  تــؤّدي  قــد  والتــي  تطرحهــا، 

اإلبداعي والخروج بحلول مبتكرة. 

3Charrette تقنية العربة

ــة العصــف  ــال بعمليّ ــة تســاعد فــي االنتق ــة العرب تقني
الذهنــي إىل مســتوى أفضــل. وذلــك مــن خالل تقســيم 
المجموعــة إىل مجموعــات أصغــر تتنــاول كّل منهــا أحــد 

عناصر المشكلة لفترة زمنية محّددة. 
بمجــرّد أن تنتهــي هــذه المجموعــة مــن مناقشــة أحــد 
أجــزاء المشــكلة، يتــّم نقــل أفكارهــم إىل المجموعــة 

التالية لتبني عليها وتطّورها.

ــات القطــار  ــاء هــذه السلســلة األشــبه بعرب  ومــع انته
ســتكون كّل فكــرة قــد نوقشــت ربمــا خمــس أو ســّت 
مــرات  وتــّم التعديــل عليهــا وتطويرهــا، بحيــث يصبــح 

باإلمكان تطبيقها عىل الفور

توليد األفكار7

أفضــل طريقــة للخــروج بمنتجــات أو خدمــات تخــدم 
ثــم  التوليــد  هــو:  العوائــد  وتحقــق  التغييــر  نظرـيـة 

الترشيد فالترشيح فاالختيار.
فــي مرحلــة التوليــد يكــون التركيــز عــىل الخــروج بأكبــر 
تقييمهــا،  أو  اختبــار  عــىل  مقــدم  األفــكار  مــن  قــدر 
ــارة،  ــة عــىل تجويــد الفكــرة الُمخت تســاعد هــذه العملي
أو  تُدمــج  قــد  التوليــد  عمليــة  فــي  األفــكار  فبعــض 
تطــور، وحيــن ال نخــرج بأفــكار كثيــرة فــي هــذه المرحلــة 
فــإن خيــارات التحســين والدمــج والخــروج بحــل مثالــي 

ومالئم قد تقل.

أبرز طرق توليد األفكار

تطوير األفكار9

ــه  ــد الريــادي ذات ــد يج ــة ق ــكار المثالي ــد تحديــد األف بع
حائــرًا فــي اختيــار الفكــرة األمثــل أو قــد تكــون هنــاك 
هــذه  فــي   ، التطبيــق  صعبــة  لكنهــا  مميــزة  أفــكار 
فــي  األفــكار  إىل  بالنظــر  ـادي  الرـي يبــدأ  المرحلــة 
ليخــرج  عليهــا  العمــل  ويحــاول  الســابقة  المصفوفــة 

بفكرة مثالية ومبتكرة.

تحديد الفكرة األمثل10

تأتــي هــذه المرحلــة خالصــة المراحــل الســابقة، وقــد 
نظرياتــه  ليطــور  المرحلــة  هــذه  فــي  ـادي  الرـي يعــود 
وإطــاره وفًقــا للمســتجدات، وهــذا طبيعــي وصحــي، إال 
أن المهــم فــي كل ذلــك هــو أن تتســق الفكــرة (فكــرة 
نظرـيـة  مــع  النهاـيـة  فــي  الخدمــات)  أو  المنتجــات 
التغييــر المنشــود، وتحقــق تدخــالت صحيحــة تــؤدي 
ــي  ــب الت ــي تحقــق المطال ــق المؤشــرات فبالتال لتحقي

توصلني لألثر.

ترشيح األفكار8

بعــد مرحلــة التوليــد يأتــي الترشــيح لتحدـيـد الفكــرة 
األمثل، ويأتي السؤال هنا في صياغة:

 أي األفــكار قابلــة للتطبيــق عــىل أرض الواقــع وفــق 
قدرات الرائد االجتماعي وفريقه؟

مصفوفــة:  اســتخدام  يُمكــن  المرحلــة  هــذه  فــي 
How-Wow-Now

المرحلــة  مــن  المناســبة  األفــكار  كل  تُجمــع  وفيهــا 
السابقة وتقسم وفًقا لمعيارين: االبتكار والصعوبة.

 ماذا لو كان سوبرمان حقيقًيا؟ كيف سيحّل
 هذه المشكلة؟

 يتم توزيع المشاركين في جلسات العصف
 الذهني إىل 3 مجموعات أو أكثر بحيث

اليزيد أفراد المجموعة عن 5  وال تقل عن 2

 ماذا لو كانت هذه المشكلة أسوأ مّما هي
 عليه بـ  50 مرّة؟

 ماذا لو حدثت هذه المشكلة قبل 100 عام؟
كيف كانت سُتحّل حينها؟

HOW

مستحيل التنفيذ

سهل التنفيذ

فكرة عاديةفكرة مبتكرة
WOWNOW

How :في

األفكار المبتكرة واإلبداعية لكن يصعب تطبيقها

Wow :في

هذه هي النقطة المثالية إذ تجمع بين االبتكار وسهولة التطبيق.

Now :في
األفكار السهلة والشائعة مما يعني سهولة تطبيقها لوجود نماذج 

سابقة.

نموذج قمع األفكار 
لتطوير األفكار 

حيث يتم اختبار 
كل فكرة عبر وضع 

الحل المقترح والبدء 
بوضع تساؤالت عن 

إمكانية تطبيق الفكرة 
المقترحة،  وعند اثبات 

إمكانية تطبيق الفكرة 
يتم وضع آلية لتنفيذ 

الفكرة

قمع األفكار الفكرة األولية للحل

سؤال

قيود

الفكرة الواعدة

وصف الفكرة

الية تنفيذ الفكرة

مالحظات

معايير االفكار

جواب

التحدي االجتماعي هو

1234512345123451234512345
المعيار

الحل الخامسالحل الرابعالحل الثالثالحل الثانيالحل االول
توصيف المعيار

الحلول

وزن المعيار

المجموع ٪100

االولويات

المشكلة 

الفكرة النهائية تطوير أفكار

المجموعة 1

المجموعة 1

المجموعة 1

المجموعة 2

المجموعة 3

المجموعة 1

المجموعة 3

المجموعة 1

المجموعة 2

االبتكار السريع لألفكارأريد أن أبتكر أفكار جديدة
من خالل التفكير بطريقة مختلفة

االسئلة الذكية
لتوليد االفكار

-التبديل
ما الذي يمكن أن تبدلة؟

-االضافة
ماذا يمكن أن تضيف؟

-التعديل
كيف يمكن أن تعدل
الموجود ليتناسب مع

ما ترغب بة؟

-التغير
كيف يمكن أن تغير اللون,

الشكل, الطول؟

-التكبير والتصغير
كيف يمكن أن تكبر الشيء

أو تصغرة أو حتى تخفية؟

-الحذف
ما هو الشيء الممكن حذفة

-استخدامات أخرى
هل هناك استخدامات اخرى؟

-إعادة الترتيب
كيف يمكن ان تغير الترتيب

لتنتج شيئاً جديداً

المشكلة 

جذر المشكلة الذي تبحث 
عن حلول له

األفكار 

ماذا لو جعلت المشكلة أبسط فأن وضعها سيكون ؟

ماذا لو أعدت ترتيبها  فإنه سوف يكون؟

ماذا لو كانت المشكلة موجود عىل كوكب المريخ 

فكيف تتوقع أن تحل ؟ 

ماذا لو كانت المشكلة استمرت 50 سنة قادمة فأن 

حلها سيكون ؟

ماذا لو كانت المشكلة في زمن ما قبل زمن اختراع 

الكهرباء فإن حلها هو ؟ 

معالجة الفكرة

المشكلة 
قلة نسبة األشخاص 

الذين يقرؤون ؟

األفكار 

إنشاء المزيد من المكتبات

توزيع كتب مجانية 

إىل المكتبة إيجاد وسائل نقل ترددية 

حملة توعوية لتحبيب األطفال في القراءة 

التواجد في أماكن يحبها األطفال

معالجة الفكرة

 مكتبة متنقلة داخل الباص ليسهل 

تنقله ، يصمم داخلي بشكل يجذب 

األطفال ،مع العمل عىل تصميم أنشطة 

ثقافية مصاحبة لتكون في الحدائق 

والمدارس والساحات العامة

الهدف

إنشاء بيئات معززة 
للقراءة خاصة باألطفال



نموذج العمل االجتماعي11

االجتماعــي كل  ـادي  الرـي يجمــع  المرحلــة،  هــذه  فــي 
العمــل  نمــوذج  بتحدـيـد  المتعلقــة  الســابقة  األوراق 
وتحديــد القضيــة وشــجرة المشــكالت ونظريــة التغييــر 
واإلطــار المنطقــي ومصفوفــة اختيــار الفكــرة ويحــول 

كل ذلك إىل نموذج عمل اجتماعي.

إىل  يعــد هــذا النمــوذج هــو الخطــوة األوىل للوصــول 
الســوق، فهــو الُمعبّــر عــن طبيعــة نشــاط شــريكتك 
وطبيعــة عملهــا وطبيعــة األثــر المجتمعــي الــذي تــود 
الشــركاء  لكســب  وســيلتك  وهــي  إليــه،  الوصــول 

والمستثمرين.

اختبار النموذج15

بعــد تنفيــذ المنتــج األولــي مــن المهــم اختبــاره لقــراءة 
االنعكاســات وتحديــد وســائل التطويــر ومعرفــة حجــم 
األثــر األولــي، والختبــارِه ثمــة خطوتــان األوىل: قبــل 

اختبار المنتج

نموذج القيمة المقدمة12

فــي هــذه المرحلــة ســتنظر للمنتــج المقتــرح أو الخدمــة 
ــة المســتهدفة، وفــق  ــل أو الفئ مــن وجهــة نظــر العمي

سؤال: هل يخدم هذا المنتج طموحاته وآماله؟
وهنــا يعــود الريــادي خطــوة لتحليــل أصحــاب المصلحــة 
وبنــاء عليــه يصمــم نمــوذج القيمــة المقدمــة، يتكــون 

النموذج من ثالثة نماذج

وصف الخدمة أو المنتج13

يأتــي ســؤال: كيــف  بعــد تحدـيـد القيمــة المقدمــة، 
تصف المنتج أو الخدمة؟

دقيــق  وصــف  إىل  للوصــول  الســؤال  هــذا  يســاعد 
ــي  ــوذج أول ــم نم ــىل تصمي ــي ع ــد االجتماع ــن الرائ يُمك

للخدمة أو المنتج.

بناء النموذج األولي14

تهــدف هــذه المرحلــة إىل إنتــاج نســخة مبكــرة وغيــر 
مكلفــة مــن المنتــج أو الخدمــة للكشــف عن مشــكالت 
التصميــم الحالــي، تكــون قابلــة لالختبــار والترويــج لهــا 
عنــد المســتثمرين والفئــة المســتهدفة، لدراســة واقــع 

مالءمتها وإمكانية تطبيقها.

 -وتمر هذه المرحلة بعدة مراحل:

ما الذي يجعل عمالئك يشعرون باالنزعاج؟

(المحبطات- مصر االزعاج)

كيف ترى أداء القيم المقدمة الحالية ضعيفاً وفًقا لعمالئك؟
(مميزات تنقصهم – مشكالت تتعلق باألداء – قصور في العمل)

ما الصعوبات والتحديات الرئيسية التي يواجهها عمالؤك أو 
يخافونها؟

إنجاز - تعب) صعوبات 

ما العواقب االجتماعية السلبية التي يواجهها عمالؤك أو يخافونها؟
(فقدان االحترام، أو السلطة، أو الثقة أو المكافأة)

ما المخاطر التي يخشاها عمالؤك؟
(مخاطر مالية- اجتماعية، فنية – يتساءلون عما قد يفشل)

ما األخطاء الشائعة التي يقع فيها عمالؤك؟
(مشكالت، اهتمامات، ومجاالت قلق كبرى)

ما المعوقات التي تمنع عمالئك من استخدام قيمة ما مقدمة ؟
(تكاليف مرتفعة صعوبة استخدام)

١-أين ستختبر النموذج؟

٢-من هم المستخدمون الذين ستختبر معهم 
النموذج؟

٣-كيف ستعرف االنطباع األولي عن الفكرة؟

٤-ما هي أهم النقاط التي ستسأل عنها 
المستخدمين؟

١- ما الذي القى قبوالً وتقديراً لدى المستخدم؟

٣- ما هي األفكار التي تحتاج إىل مزيد من التحقق؟

٢- ما الذي لم يلق قبوالً؟ ما الذي تم االعتراض عليه؟

٤- ما هي أهم المخاوف التي تم التعبير عنها، وما 
يمكن القيام به للتغلب عليها

ما المدخرات التي تجعل عمالئك سعداء؟
(توفير وقت – جهد – مال)

ما مستويات الجودة التي يتوقعونها؟
(ما يرغبون به تحديداً)

كيف تجلب القيم المقدمة الحالية السرور إىل عمالئك؟
(خدمات أكثر- تكاليف أقل-استخدام أسهل)

Key Resources
الموارد الرئيسية

Key Activities
االنشطة الرئيسية

type of Intervention
طبيعة التدخالت

Segments
الشرائح

Value Proposition
القيمة المقترحة

Customers Value Proposition
القيمة المقدمة للعمالء

Customers
العمالء

Impact Measures
مقاييس األثر

Key Partner & Stakeholders
الشركاء واصحاب المصلحة الرئيسيون

Channels

Surplus Cost Structure
هيكل التكاليف

ما هي الموارد الالزمة
(بشرية - مالية - نسهيالت) لألنشطة 

الرئيسية؟
What resources will you need to run 
your activities? People, Finance, access?

ما هي طبيعة التدخالت ؟ هل هي ورش عمل؟ 
منتجات؟ خدمات؟ ... الخ

What is the format of your intervention? 
is it a workshop? A service? A product?

القيمة االجتماعية المقدمة
Social Value Proposition

كيف ستحقق االثر االجتماعي
How will you show that you are creating 
impact

ماذا يود العمالء الحصول علية من هذة 
المبادرة؟

What do your customers want to get 
out of this initiative?

كيف تصل للمستفيدين؟ والعمالء؟
How are you reaching your Beneficiary 
and customer?

ما هي االنشطة والربامج التي تنفذها المنظمة
What Programme and non-programme 
activities will your orgnisation be 
carrying out?

المستفيدون
Beneficiary

من هم المنظمات واالشخاص الذين سيدفعون 
لمعالجة المشكالت أو الحصول على الخدمات 

والمنتجات
Who are the people or orgnisations who 
will pay to address this issue?

من هم المجموعات الرئيسية الالزم إشراكهم في البرنامج؟ هل يتطلب االمر اذونات او موافقات 
معينة؟

What are the essential groups you will need to involve to deliver your programme? do 
you need special access or permissions?

ما هي أكبر المصروفات؟ كيف تتغير المصروفات مع نمو المنظمة؟

What are your biggest expenditure areas? how do they change as you scale up?

Revenue
العوائد

تقسيم مصادر العوائد بالنسبة المؤية

Break down your revenue source by ٪

كيف تنوي استثمار األرباح؟

What do you pian to invest your profits?

تحليل أعمال العميل

تقسيم تجربة المستخدم مع المنتج أوالخدمة إىل 
عدة أجزاء تشمل البداية والوسط والنهاية.

اختيار نوع النموذج األولي الذي سيتم تصميمه 
والقيام بتنفيذه. 

ابتكار خارطة تجربة الفكرة مع مرور الوقت من 
خالل سلسلة من الصور والرسومات المتحركة.

تحديد ما الذي ينبغي معرفته من خالل اختبار النموذج ، 
وما األسئلة التي يحتاج الفريق لإلجابة عنها. 

ابتكار نظام للعمليات يحدد األسئلة التي تتعلق باستخدام 
النموذج لإلجابة عليها ، وتحديد شكل النموذج األفضل ليساعد 

عىل اإلجابة عىل هذه األسئلة 

تحليل المتاعب

تحليل المكاسب

يركــز نمــوذج أعمــال العميــل عــىل تحديــد دور الخدمــة 
أو المنتــج فــي حيــاة الفئــة المســتهدفة هــل ســتجلب 
موقــع  ومــا  مشــكلة؟  عنــه  تــدرأ  أو  المكاســب  لــه 

المنتج من حياة المستفيد واحتياجاته ومشكالته؟

أمــا نمــوذج المتاعــب فيســاعد عــىل تحديــد المشــكالت 
التــي يواجههــا وكيــف يمكــن لهــذا المنتــج أو الخدمــة 

أن يساعده عىل حل هذه المتاعب:

األثــر  تحدـيـد  عــىل  يركــز  المكاســب،  نمــوذج  وفــي 
المباشر لوجود الخدمة أو المنتج عىل العميل:

يُبنــى النمــوذج األولــي وفــق مبدأيــن، األول: نمــوذج 
التصميم، الثاني: السرد القصصي

فــي نمــوذج التصميــم تحــدد كيــف سيســاعد المنتــج 
الفئــة المســتهدفة، وهــل ســيحقق التغييــر المنشــود، 

وذلك وفق النموذج اآلتي:

بعد تحديد النموذج األولي، اكتب سردك القصصي:
إن الحديــث عــن القضايــا االجتماعيــة هــو حديــث يمس 
المشــاعر ويالمــس معانــاة األشــخاص، لــذا فــإن التأثيــر 
يقتنــع  المرحلــة لكــي  العاطفــي ضــروري فــي هــذه 
الرائــد  إليــه  يســعى  الــذي  العمــل  بجــدوى  اآلخــرون 

االجتماعي، خطة السرد القصصي:

بماذا نعد العميل
األشياء التي

يتوجب عىل العميل
القيام بها؟

الخطوة ٤الخطوة ٣الخطوة ٢الخطوة ١

أهم المزايا 
الموجودة في 

الحل

هل يمكن 
حذف هذه 
الخطوة؟ 

ولماذا؟

هل يمكن 
حذف هذه 
الخطوة؟ 

ولماذا؟

هل يمكن 
حذف هذه 
الخطوة؟ 

ولماذا؟

هل يمكن 
حذف هذه 
الخطوة؟ 

ولماذا؟

أهم المنافع 
التي سيحصل 

عليها

السبب الرئيسيما الخطاءالوصف

سرعة التنفيذمدى سعادة العميل

القيمة المتوقعةكيف يعمل موظفينا

التصور- ما هو شكل التصميم

بعد اختبار المنتج

وبينهمــا مــن المهــم تحديــد آليــة اختبار المنتــج ومتابعة 
األثــر، ومــن المفيــد للريــادي االجتماعــي أن يعمــل فــي 
هــذه المرحلــة بنفــس الخطــوات التــي ســيعمل عليهــا 
الخطــوات  مالءمــة  مــع  المنتــج  يختبــر  لكــي  فعليًــا 

المتبعة للعمل عليه.

خدمتنا أو منتجاتنا

(المنتجات والخدمات) يساعد

(شريحة العمالء) الذين يرغبون

(األعمال المطلوب انجازها) عن طريق

(فعل : عىل سبيل المثال
تقليل تفادي) و

(فعل : عىل سبيل المثال
تقليل تفادي) بخالف

مكاسب العميل

ومتاعب العميل

القيمة المقدمة من المنافسين



خطوات العمل16

بعــد اختبــار المنتــج وتطويــره بنــاء عــىل انعكاســاته 
المســتهدفة  الفئــة  وانطباعــات  الواقــع  أرض  عــىل 
والمعنييــن بالمنتــج، يُمكــن للرائــد االجتماعــي في هذه 
المرحلــة أن يبــدأ فــي خطــوات العمــل الفعلــي، وينتقل 

من التحليل واالختبار إىل التجربة الحقيقية، عبر: 

تحديد المشكلة أو القضية

عرض الحل المقترح (نظرية التغيير)

تحديد السوق والفئة المستهدفة

عرض نموذج العمل

عرض فريق العمل

أي وثائق أخرى داعمة

والفكــرة  المخرجــات  لتقديــم  االســتعداد 
والنماذج في عرض تقديمي.

يستهدف استقطاب فريق العمل
(لعرض الفكرة والقضية والتأكد من تبني الحل)

ثــم عرض تقديمي يســتهدف المســتثمرين والشــركاء 
(المسرعات- الحاضنات)

وفًقا لآلتي:


