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الملخص التنفيذي. 1
ُتشّكلالتيالمجتمعياألثرإدارةعملياتمنالثانيةالعلميةهيالتأثيرمبادراتتصميم
المجتمعيالعملقادةيتطلع.المرجوواألثرالمجتمعيةاالحتياجاتبينالوصلحلقة

دراتالمباتصميمفيوفّعالةمبتكرةووسائلألساليبوالخاصالربحيوغيرالحكومي
لتجاربواللواقعواالقتصاديةوالثقافيةاالجتماعيةالمنظومةاالعتبارفيآخذةالمؤثرة
وأفضلالنظرياتأهمعلىمبنيةعمليةمنهجيةالمستندهذايعرض.الناجحة

لعمواقعمنتوضيحيةبأمثلةُمعّززةالمجتمعيالتأثيرمبادراتلتصميمالممارسات
علىنعرضهافرعيةخطوة12وأساسيةمراحل4منالمنهجيةتتكون.أثُرنافريق

عممقاربةفيالثمرلتطرحوتتبرعمجذورهاتنموالتيبالبذورفتبدأالشجرةمخطط
.واالزدهارالنموإلىواالبتكارباإللهامومروراوالتمركزالمنظومةتحليل

إدارة األثر المجتمعي

1.
اكتشاف

فرص
التأثير

2.
تصميم
وتنفيذ

مبادرات
التأثير

3.
متابعة
وقياس

التأثير

تصميم مبادرات التأثير

التمركز.أ
(البذور)

تحليل المنظومة. 1
تحديد أسلوب التأثير. 2
صياغة األثر والنتائج. 3

االبتكار.ج
(التبرعم)

توليد األفكار. 1
تجسيد األفكار. 2
اختبار الفرضيات. 3

اإللهام.ب
(الجذور)

التعاطف مع أصحاب المصلحة. 1

مراجعة التجارب السابقة. 2
تحويل الدروس إلى فرص تصميمية. 3

النمو.د
(الثمر)

تطوير نموذج العمل. 1
بناء خطة التوسع. 2
نإنشاء عمليات التحسي. 3
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مراحل تصميم المبادرات. 2
(البذور)التمركز : مرحلة أ. 1. 2
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:المشكلة

موّجهةغيرأعمال
!مؤثرة؟مبادراتلتصميميكفيالتعليمجودةتحسينهدفهل

:الحل

األصلتمركز
األنسبالتأثيرأسلوبلتحديدالصحيح،مكانهافيالبذورووضعالقضيةمنظومةتحليل
ىمستوعلىنتائجوصياغةالمنظمة،وجهةُيمثلالمدىبعيدمجتمعيأثروتحديدلها

.زمنيا  ومقيدةللقياسوقابلةومحددةواضحةالمستهدفةالفئات

                        
                     



تحليل المنظومة: 1خطوة 
لحةالمصأصحابوتقبلومسبباتهالحاليللواقعمشتركفهملبناءالخطوةهذهتهدف

جمعالخطوةهذهفييتم.الواقعهذاخلقفي_قصدغيرأوقصد_عنلمسؤولياتهم
أصحابمختلفمنعليهاالمؤثرةوالعواملالقضيةبتاريخالعالقةذاتالبيانات

رسمتميذلكبعد.باألسفلالموضحالجليديالجبلنموذجباستخداموتحليلهاالمصلحة،
.التدخلفرصوتحديدوالعالقاتالمكوناتفهمتسهلالقضيةلمنظومةخارطة
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األحداث
ما هي األشياء 

المباشرة التي نراها؟

المؤثرات
ما هي العوامل المؤثرة على 

التغييرات في القضية؟

النماذج الذهنية
ما هي التصورات 

والفرضيات التي تحكم 
ا طريقة تفكيرنا واتخاذن

للقرارات؟

اتجاهات األحداث
إلى أين تتجه القضية 

وكيف تغيرت مع الزمن؟



تحديد أسلوب التأثير: 2خطوة 
بماوالعمقوالمستوىالمخاطرةحيثمنالتأثيرأسلوبلتحديدالخطوةهذهتهدف
وجاهزيةوالتعقيدالخبرةمستوىحيثمنومنظومتهاالقضيةطبيعةمعيتناسب
المجتمعيالعملمنظماتتتبناهاأنيمكنللتأثيرأساليبعدةهناك.فيهاالسياق
علىلذلك.آثارهاواستدامةتوسعمدىفياألساليبهذهوتختلف.مدمجةأومنفردة

والشراكةالمخاطرةلمستوىاألنسباألسلوبفيبعمقالتفكيرالبرامجمصممي
.القضيةلحلالمطلوبةوالموارد
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تطوير 
المنظومة بناء قدرات خدمات 

مباشرة

توجيه ▪
األعمال

بناء القدرات▪
اإلدارية

تطوير عالج▪ تقديم عالج▪
أمثلة

المخاطرة

الشراكة

الموارد

راتساع األث

استدامة 
األثر

                  
                     

                           
                     

                 
                     

                          
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     

                         
                     

                           
                     



صياغة األثر والنتائج: 3خطوة 
ثيرالتأمبادراتتصميملعمليةوتنظيمياستراتيجيإطارلتوفيرالخطوةهذهتهدف

بدالالمنظمة،غاياتوانتشارتنوعكانفمهما.والنتائجاآلثارصياغةخاللمنالمجتمعي
اهاالتجيحدداألثر.استهدافهاليتموالنتائجاآلثارمنمجموعةضمنأهدافهاتأطيرمن

فيهتحقيقالمبادراتتحاوللمادقيقةتوقعاتالنتائجتحددحينفيللمبادراتالعام
.ييموالتقاألداءوقياسللمساءلةاألهمالمرجعيةالنتائجُتمثلحيث.محددزمنينطاق
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تغيير مجتمعي مستدام في مستوى الفقر، البطالة، انتشار 
.األمراض، األمية، الطالق، االحتباس الحراري، الخ 

تغيير في الحالة االجتماعية أو 
االقتصادية أو الصحية لدى الفئات 

.المستهدفة

دى تغيير في السلوكيات أو التصرفات ل
.الفئات المستهدفة

تغيير في التوجه أو المعرفة أو المهارة
.  أو الفرصة لدى الفئات المستهدفين

واضحة

محددة

اسقابلة للقي

مقيدة زمنيا  

واقعية

                      
                     

                           
                     

أثر
مجتمعي

نتائج
بعيدة المدى

نتائج
متوسطة 

المدى

نتائج
قريبة المدى



قضية تمكين ضحايا العنف األسري
(مثال توضيحي)
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تمكين اقتصادي

مأوى

تمكين ذاتي

التدريبشركات

تحليل 
المنظومة

المهنيةالكليات

الجهات الموفرة 
للوظائف

مكتبات

أخصائيون
نفسيون

اعالم

األربطة والمساكن 
الخيرية

برامج اإلسكان 
التنموي

الحد من حاالت العنف األسري 
في المجتمعات المعرضة 

للخطر

ن بحلول عامين منذ بدء البرنامج لن يكو
ن هناك تكرار للعنف األسري لما ال يقل ع

من المشاركين في البرنامج% 75

ليرتفع ( التاريخ)بحلول 
مستوى تقدير الذات عند 

من المشتركات بنسبة% 80
وفقًا لمقياس هدسون% 25

من % 90( التاريخ)بحلول 
المشتركات سيْتِقّن مهارة 
إدارة المال وفقًا لمقياس 

مارتن 

من % 80( التاريخ)بحلول 
المشتركات سيعرفن طرق 
الوصول لمأوى آمن وفقًا 

لتقييم المشرف

تطوير الثقافةبناء قدراتخدمات مباشرة

أثر
مجتمعي

نتائج
متوسطة

المدى

نتائج
قريبة 
المدى



مراحل تصميم المبادرات. 2
(الجذور)اإللهام: مرحلة ب. 2. 2
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:المشكلة
اإلبداعيةاألفكارُشّح 
حدثسيُ والمسكنوالمشربوالمأكلكتوفيرتقليديةخدماتتقديمفياالستمرارهل

المجتمعية؟القضايامستوىعلىحقيقيتغيير
:الحل

اإللهامغرس
منهاقوتوتستمدالناجحةاآلخرينتجارببجذورهاتترسخمحفزةتشاركيةبيئةتوفير
فرصإلىالمستفادةالدروسليتحولالمصلحةأصحابمعالعميقتعاطفوالالفهم

.تصميمية



التعاطف مع أصحاب المصلحة: 1خطوة 

مرات ٥اسأل لماذا ؟ 
على نفس السؤال 
وتتبع إلى أين تصل 

بك اإلجابة؟

اسأل لماذا

إلقاء الضوء على 
تفاصيل الواقع وعن 
قرب قد يفتح أبواب 
عديدة لفهم أبعاد 

.المشكلة

ارسم رحلة 
المستفيد

التعاون وإشراك 
أوسع شريحة من 
أصحاب المصلحة 

في عملية التصميم 
يعكس مفهوم 

الثقة اإلبداعية على 
مستوى مؤسساتي 

أعلى

ابني 
المنظومة

كتابة السؤال 
بطريقة مختلفة  
تقود لتحديد أوضح 
للتحدي الرئيسي 
والحقيقي الذي 
يجري العمل عيه

أعد صياغة 
المشكلة

عند مالحظة تناقض 
بين ما ترى وما 

تتوقع عليك بالبحث 
.أكثر

أصغ جيدا 
ودَون 

المالحظات

منظمنقاشدليلتطويرخاللمنالمصلحةأصحابمعللتعاطفالخطوةهذهتهدف
بشكلاالجتماعيةالظواهرمسبباتعنللكشفالمصلحةأصحابفئاتمنفئةلكل

النظروتقليديةغيرإبداعيةبطريقةالتفكيريتطلبأعظمأثرتحقيق.وصادقعميق
بخارطةاالستعانةيتمذلكلتحقيق.(اإلنسانحولمتمحورة)مختلفةبزاويةلألمور

لبناءاؤلوالتفوالتعلماالستماعبذهنيةوالتحليالوصفيةالبياناتلجمعكإطارالتعاطف
.القضيةفيالتأثيرفرصحولوشموليعميقتصور
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مراجعة التجارب السابقة: 2خطوة 

:مثل. المجالت العلمية

اعي االطالع على نظريات و تطبيقات االبتكار االجتم-
التي تسخر البيانات في تحقيق أثر وفهم أعمق

 Hybrid Insightsمثل 

:  مثل. تقارير المنظمات

ل تقارير معامل االبتكار في مجاالت االستدامة مث-
The Sustainable Food Lab

: مثل. منصات التصميم اإلبداعي

 Open"المنصات التشاركية المفتوحة ، مثل منصة -
Ideo " التي تهدف إلشراك أكبر قدر ممكن من

الناس لحل مشاكل العالم األكثر تعقيدا  

:مثل. قصص النجاح

د االشتراك في القوائم البريدية لمؤسسات ترص-
قصص النجاح مثل قصص النجاح التي ترصد من 

Kiva.orgمختلف مناطق العالم لمؤسسة 

مسحخاللمنالعملمجالبأدبياتالتصميمفريقلتثقيفالخطوةهذهتهدف
لخروجوالالستلهاموذلكوالمهنيةالعلميةالمصادرفيالعالقةذاتوالتقاريرالدراسات
.ةالقضيفيالمرجواألثرتحقيقفينجاحهاأثبتتالتيالتدخالتحولأشملبتصور
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ةتحويل الدروس إلى فرص تصميمي: 3خطوة 

عبارات تبصر
ملخص ما تم تعلمه في كل موضوع

كيف يمكن لنا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔1.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔3.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔•

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔1.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔3.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔•
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔1.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔3.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔•

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عدم توفر فرص لمزاولة النشاط 
ى الرياضي يؤثر بشكل سلبي عل

.مستوى الصحة العامة

كيف يمكن لنا توفير فرص 
لممارسة النشاط الرياضي؟ :مثال

المصلحةأصحابإشراكعملياتمنالمستفادةالدروسلتحويلالخطوةهذهتهدف
.تصميميةفرصإلىالسابقةالتجاربومراجعة
بليةمستقنظرةخاللمنواالحتياجاتالتحدياتلصياغةإعادةهيالتصميميةالفرصة
درصهيمابقدرمطروحة،نهائيةحلولعنعبارةليستالتصميمةفالفرص.إيجابية

علىبناءالتصميمةالفرصأفضلاختياريتمثم.األفقواسعةتدخلوخياراتلممكنات
.منهاالمتوقعاألثرواستدامةحجم
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ر قضية النمو التعليمي للنشء من أس
ذوي الدخل المحدود

(مثال توضيحي)
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الطالب من أسر ذوي الدخل المحدود ال يجدون متنفسا 
الهتماماتهم وهناك فرص كسب ألسرهم خارج النطاق 

األكاديمي

ما المشكلة؟

رة الطالب يشعرون برتابة التعليم وعدم ارتباطه بواقع األس
(  الخ...أهمية توفير مصدر دخل)

المشكلة تالمس من بالتحديد؟

فصل حياة الشارع والجامعة▪
م عدم وجود القدوات الذين يتمثلون الوعي والسلوك الالز▪

للتحضير لحياة جامعية خصوصا في المراحل المبكرة
عائق اللغة األم▪
المؤثرات والصدمات النفسية▪

ما العوامل االجتماعية التي ساهمت 
في تعزيز المشكلة؟

نسبة الطالب الذين يتخلفون عن الدراسة▪
عدم تكافؤ نسبة الطالب من األسر ذوي الدخل المحدود▪
شعور العزلة المستمر في بيئة التعليم▪

ال ما الدالئل التي تشير إلى استفح
المشكلة؟

ر يسعى الطالب للحصول على فرص نمو وتطور بشكل كبي
.خارج نطاق المدرسة و الجامعة

لة هل تستطيع التفكير في المشك
من زاوية أخرى؟

هل تستطيع إعادة صياغتها بشكل
مختلف عن ما سبق؟

ليم طالب المرحلة الثانوية من األسر ذوي الدخل المحدود ال يعتقدون بجدوى التع
.الجامعي مقابل العمل لتوفير احتياجات أسرهم األساسية

ومية وجود األجهزة الشخصية الذكية بين يدي الطالب في استخداماتهم الي
.تفتح آفاق جديدة لهم  حول نظرتهم للتعليم الجامعي

م حول كيف  يمكن استخدام تقنية الواقع االفتراضي في تقريب تصوره
الحياة الجامعية وأهمية االستثمار فيها لتحسين فرص عملهم في 

المستقبل؟

مشكلة

تبصر

فرصة

بإعادة صياغة المشكلة بناء على مدخالت أصحاب المصلحة والبحث في التجار



مراحل تصميم المبادرات. 2
(التبرعم)االبتكار: مرحلة ج. 3. 2

:المشكلة
لحلولاألفكارتحويلصعوبة

أفكارهاتترجمأنتستطعلممبدعةطاقاتالمختلفةالعملبيئاتفيتوجدلماذا
الواقع؟أرضعلىالخاّلقة

:الحل
المبتكرةاألفكارتبرعم

جسيدهتليتممنهاالمالئماختيارثمومنفيهاوالتفرعالمختلفةاألفكارقبولوتوليد
.المستهدفةالفئاتمعواختباره
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توليد األفكار: 1خطوة 
وسيلةهناكفليسوالمستحيلةالممكنةاألفكارجميعلرصدالخطوةهذهتهدف
سياقهاوالمشكلةطبيعةحولاالنفراديوالبحثبالتفكراألفكارتوليديبدأ.للحلواحدة

،تمتالتيالمختلفةوالتجارب قةالعالذويمختلفمنمجموعاتإشراكيتمثممسبقا 
مثلذهنيالالعصفبإرشاداتتحليا  والجماعيةالفرديةاألفكارتوليديتم.األفكارلتوليد
لتصوراتاربطيتمثم.اآلخرينأفكارعلىوالبناءبالتفاصيلاالنشغالوعدماألحكامتأجيل

فرص"عدسةخاللمنيتم.نضجا  وأكثرأشملأفكاربناءومحاولةبعضهامنالقريبة
.قعيةوالواالتأثيرمدىعلىبناءاألفكارعلىوالتصويتالحصرذلكبعد"والوفرةالندرة
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تأجيل أي حكم على 
أي فكرة والسماح 

باألفكار الغريبة

تأجيل األحكام

االبتعاد عن مناقشة 
التفاصيل التنفيذية 
لألفكار واالنشغال 

بها

عدم االنشغال 
بالتفاصيل

تبرعم األفكار يتطلب
البناء على أفكار 

اآلخرين وخلق أفكار 
جماعية

البناء على 
أفكار اآلخرين

يجب االستماع الى 
جميع األفكار ومن 
جميع ذوي العالقة

إعطاء الفرصة 
للجميع

العصف الذهني

ربط ودمج األفكار

تنقيح األفكار

                        
                     

                   
                                          

                     



تجسيد األفكار: 2خطوة 
ةالتجربلغرضوذلكالواقعيحاكيبمااألوليةاألفكارتجسيدإلىالخطوةهذهتهدف

بينالفجوةردمعلىتساعدالتيالمهمةاألمورمن.الفكرةلجدوىالفوريينوالتقييم
فياعديس.عليهابناءوالتطويروالتعلمفعليبشكلالتجربةخوضوالتنفيذالمعرفة
أوصورفياألفكارتصورمحددة،سيناريوهاتفيالعميلرحلةرسماألفكارتجسيد

.وغيرهااألبعادثالثيةالطباعةمنالمنتجاتأفكارنمذجةوفيديوهات،
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فكرة المبادرة

المبادرة؟شكلما هو 

كيف سيكون لهذه الفكرة 
تأثير على القضية المجتمعية 

بشكل عام؟

التحدي ما هو 
الذي التصميمي 

تحله هذه الفكرة؟

ما هي األنشطة الرئيسية التي سيتم 
تنفيذها؟

هي الفئة من
المستهدفة؟

الممارسات والدالئل التي تدعم هذه الفكرة



اختبار الفرضيات: 3خطوة 
منوالتأكدالمستهدفةالفئاتمعاألوليةالنماذجالختبارالخطوةهذهتهدف

ااألوليةالنماذجتجربةالخطوةهذهفييتم.تأثيرهافرضيات معفعلي 
توالمقابالكالمالحظةالنوعي،البحثوأدواتمنهجياتواستخدامالمستفيدين

ههذفيالمهمةاإلرشاداتمن.والتطويرللتقييمالتركيز،ومجموعاتالمعمقة
تقديموالمستهدفة،الفئةسياقأوموقعنفسفياألفكاراختبارالخطوة
جميعتسجيلإلىباإلضافة.اإلنشاءتحتكونهدفاعيوغيرمحايدبشكلالنموذج

تميو.والسلبيةاإليجابيةالملفوظةوغيرالملفوظةاألفعالوردودالمالحظات
امرااالختبارفيواالستمرارالتصميم،فريقمعوالدروساالنطباعاتمناقشة ر 
ا .النموذجلتحسينوتكرار 

المالحظة
مراقبة وتتبع 
السلوكيات

المقابالت 
المتعمقة

فهم وجهات النظر 
وفرص التحسين

مجموعات التركيز
فهم االنطباعات
واآلراء والتوجهات
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لقضية النمو العقلي والوجداني للطف
(مثال توضيحي)
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ردم فجوة التواصل بين اآلباء 
سنوات ٥-١واألطفال من عمر 

باللعب التفاعلي المسرحي في 
األماكن العامة

بتعزيز المحادثات من خالل اللعب 
المسرحي تنمو مهارات الطفل خالل 

السنوات الخمس األولى بطريقة 
تصاعدية ترسم مالمح فرص تطوره 

في المستقبل شخصيا ومهنيا، مما 
سينعكس على مشاركته في تطوير 

مجتمعه ومحيطه

انعدام التواصل الفعال 
بين األمهات واآلباء 

وأطفالهم لدى األسر 
الفقيرة يؤثر على 
نموهم العقلي 

والوجداني

ما هي األنشطة الرئيسية التي سيتم 
تنفيذها؟

األمهات 
واآلباء 

وأطفالهم

إعداد قصة مسرحية تفاعلية
توفير الطاقم الفني

تجهيز األدوات الالزمة للتنفيذ
تحديد المكان 

مالحظة سلوكيات األطفال
مالحظة سلوكيات اآلباء واألمهات
أخذ االنطباعات والتقييمات األولية 

لتطوير البرنامج ومعرفة قيمة الخدمة
المقدمة

المتابعة بعد البرنامج مع اآلباء 
واألمهات لرصد التطور على الطفل



مراحل تصميم المبادرات. 2
(الثمر)النمو: مرحلة د. 4. 2

:المشكلة

السريعالنجاحبعقليةالتفكير
األولى؟والنجاحاتاالنطالقمراحلالمشاريعواألفكارمنالكثيرتتجاوزاللماذا

:الحل

للنموالتخطيط
راالزدهافيويساعدمثمراستراتيجيبشكلالتوسعخططوبناءالعملنموذجتطوير
.أطوللفترة
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تطوير نموذج العمل: 1خطوة 
واالستفادةوتحقيقهاألثرلخلقالعملنموذجمخططتحديدإلىالخطوةهذهتهدف
فهمالىوالوصولالمقترحالتدخلمعلوماتأهمتبسيطفيالنموذجيفيد.منه

ابألصحالتدخلفكرةتوصيلعلىقدرتهموزيادةحولهالتصميمفريقبينمشترك
درجينمابكلالسؤالعلىواإلجابةأدناهالترقيمحسبالنموذجتعبئةيتم.المصلحة

النقاطلحصرالنقاشيتمخانة،كلتحتيندرجماكلحصرمناالنتهاءبعدثم.تحته
.للتدخلالعامبالسياقمرتبطا  يكنلمإنعداهاماوحذفالمهمة
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األثر

ما هو األثر االجتماعي أو البيئي المرجو 
كنتيجة لهذا المشروع؟

القضية

سبب قيامك بهذا المشروع، محددًا بوضوح
ريد المشكالت االجتماعية أو البيئية التي ت

.حلها

أصحاب 
المصلحة

من هم الذين 
تحتاج لدفعهم

أو توجيههم أو 
اشراكهم 

إلنجاح التدخل؟

األنشطة

ما الذي 
ستقدمه 

مقارنة 
باآلخرين؟

القيمة 
المضافة

ما هي 
التركيبة 

الفريدة من 
الفوائد التي 

سيقدمها 
منتجك أو 

خدمتك 
لتحقيق 

النتائج؟

الحل

ما هو منتجك 
أو خدمتك؟

النتائج

ما هي النتائج 
المرجو 

تحقيقها على
كل فئة من 

الفئات 
المستهدفة؟

مؤشرات            
النجاح

ما هي األرقام 
التي ستدل 

على فاعلية 
التدخل؟

القنوات
ى كيف ستصل إل

العمالء بطريقة
؟قابلة للتوسع

هيكل التكلفة

دارة ما هي التكاليف األساسية المرتبطة بإ
وتنفيذ هذا المشروع؟

اإليرادات

ما هي التدفقات المستمرة للدخل التي 
؟ستخلق االستدامة المالية لهذا المشروع
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بناء خطة التوسع: 2خطوة 
قاعدةوتوسيعإضافيةمواردجلبحيثمنالتوسعخطةلبناءالخطوةهذهتهدف

ئيالبيالمسححولالخطوةهذهتتمحور.المصلحةألصحابأكبرومشاركةالمستفيدين
أربعةفيالتفكيرخاللمنوذلك.بعنايةمدروسةتوسعإلجراءاتللوصولالمستمر

-٣القطاع،مؤثرات-٢السوق،مؤثرات-١:وهيالبيئيةللمتغيراتمهمةأبعاد
.العامةاالقتصادمؤثرات-٤الجوهرية،المستجدات
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:مستجدات جوهرية
ثقافية، اجتماعية، ▪

اقتصادية
تشريعية▪
تكنولوجية▪

:مؤثرات السوق
االحتياج والطلب▪
الشرائح ▪

المستفيدة
جاذبية العوائد▪
التحديات ▪

:مؤثرات االقتصاد
البنية التحتية▪
السلع والموارد▪
أوضاع السوق ▪

العالمية

:مؤثرات القطاع
أصحاب المصلحة▪
المنافسون▪
الخدمات ▪

ةوالمنتجات البديل
موردون والعبون ▪

آخرون ضمن 
سلسلة القيمة 



إنشاء عمليات التحسين: 3خطوة 
.األثروتعظيموالتطويرللتحسينالُمستمرالتعُلمعملّياتلتأسيسالخطوةهذهتهدف

.المستمروالتعلمالقياسممارسةلألعمالالمجتمعياألثرتعظيمممارساتأهممن
خارطةمنكجزءواضحةبأنشطةتقييمخطةوجودعلىالتحسينعملياتتعتمدحيث

ينتحسفيتساهمآراءوانطباعاتعلىالحصولالمصلحةأصحابلمختلفتتيحالطريق
.أثرهاوتعظيمالتدخالتوتطوير

:التصميم1.
ة التقييم التي وضُع ُخطَّ

تتضمُن أنشطة جوهرية 
.َكجزء من َخارطة الطريق

:التحسين3.
التعديل على األنشطة 

والمستهدفات بناء على 
نتائج التقييم

:التقييم2.
ة  تقييُم وُمراَجعة الخطَّ

بشكل ُمسَتمر بُمدخالت 
.أصحاب المصلَحة
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قضية اإلرشاد المهني للعاطلين عن 
العمل

(مثال توضيحي)
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األثر
وصول الفرد لمعرفة عميقة بنفسه وأقصى
إمكانياته  قد يسهم في دفع عجلة المجتمع

.بكلّيته لالزدهار

القضية
ارتفاع نسبة البطالة وضعف فرص النمو 

.المهني أمام العاطلين عن العمل

أصحاب 
المصلحة

الشباب-
مؤسسات -

اإلرشاد 
المهني

الجهات -
الحكومية 
اإلشرافية 

ذات العالقة
المؤسسات -

التعليمية 

األنشطة
جلسات إرشاد-
أدوات لمعرفة -

الذات
مصادر -

معرفية

القيمة 
المضافة

نموذج تطوير 
مهني قائم 

على بحوث 
علمية حديثة 

ا أثبتت تحقيقه
لألثر المرجو

الحل
مودجنتقديم 

استشاري  نوعي
وتكوين مجتمع 

افتراضي 
متعاضد

النتائج
وضوح الرؤية -

ه لما يراد تحقيق
في المستقبل

رفع القدرة -
على تحديد 

العمل المناسب
تحسين جدارات-

النمو المهني
ة تحسين القدر-

على التعلم 
المستمر

مؤشرات            
النجاح

م اإلحاالت لتقدي-
االستشارات

النمو المهني -
للمستفيدين

القنوات
منصة -

إلكترونية
جلسات زووم-
قنوات التواصل-

االجتماعي
مكاتب اإلرشاد-

هيكل التكلفة
الرخص القانونية-
الموقع اإللكتروني-
حملة تسويقية-
ين توظيف فريق من المستشارين المتخصص-

إليراداتا
ادياالجلسات االستشارية لألفراد المقتدرين م-
نسبة من أول راتب عند التوظيف للعاطلين-

عن العمل
اإلحالة على مواقع تقدم خدمات تخصصية-
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ياسر الهندي
مستشار االبتكار االجتماعي

:المهنيةالخبرات
المعنية  Moving Worlds Instituteزمالة منظمة •

اعي بتطوير الكوادر البشرية لتعظيم األثر االجتم
.  بسياتل في الواليات المتحدة األمريكية

مبادرة-بٕاثراءاإلشراف على البرامج التعليمية •
.  انالسعودية الثقافية االجتماعية بالظهرٔارامكو

:فيهاشاركالتيالمشاريعأبرز
للمساعدة في التوجيه" سدرة"تأسيس منصة •

.المهني المتسق مع منظومة أهداف الحياة
للبرامج التعليمية لمنظمة M&Eتطوير نظام •

Animedhفي بومباي بالهند  .
ية التدريب واإلشراف على طالب المتوسطة والثانو•

ضمن برنامج التأهيل للحياة الجامعية بجامعة 
.براون في والية رود آيالند

اركة الظهران لمشاجنايتتأسيس وتطوير فعاليات •
.وتبسيط الخبرات والتجارب الشبابية الصاعدة

إدارة وتنفيذ جائزة إثراء لإلعالم الجديد وهي •
مسابقة قائمة على وسائل التواصل االجتماعي

.بهدف إثراء المحتوى الرقمي العربي
الهادف لتنمية " ٔاقرأ "اإلشراف على برنامج •

المهارات المعرفية المختلفة وإبراز المواهب 
.  الشابة

تخطيط وتنفيذ برامج تعليمية في مجاالت •
(STEAM )ون العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن

.والرياضيات وبناء الشخصية

:العلميةالخلفية
ماجستير في ريادة األعمال االجتماعية من جامعة•

.  جنوب كاليفورنيا
بكالوريوس العلوم من جامعة الملك فهد •

.للبترول والمعادن

أفنان كوشك. د
مستشار استراتيجيات تعظيم األثر

:المهنيةالخبرات
-2013)مستشار استراتيجيات تعظيم األثر•

(.مستمر
مساعد باحث لدراسات القطاع غير الربحي، جامعة •

(.2018-2017)سان دييغو 

:فيهاشاركتالتيالمشاريعأبرز
دراسة الفجوات في منظومة ريادة األعمال •

االجتماعية الشبابية لصالح مؤسسة الراجحي 
.اإلنسانية

تطوير أداة تقييم الحالة لألخصائي االجتماعي•
.لصالح برنامج اإلسكان التنموي بوزارة اإلسكان

دراسة االحتياجات المجتمعية بمنطقة الحدود •
الشمالية لصالح مؤسسة سليمان الراجحي 

.الخيرية
عية تقييم وتطوير مبادرات مراكز األحياء لصالح جم•

.مراكز األحياء في منطقة مكة المكرمة
لح بناء نظرية تغيير النمو المهني للشباب لصا•

ة برنامج متقن بالمسؤولية االجتماعية في شرك
.باسمح

ح قياس مخرجات ونتائج البرامج المجتمعية لصال•
.مؤسسة محمد وعبد هللا السبيعي الخيرية

تطوير عمليات المنح لصالح مؤسسة سالم بن •
.محفوظ الخيرية

لصالح المشاركة في تنفيذ ملتقى نظرية التغيير•
.مؤسسة الملك خالد الخيرية

:العلميةالخلفية
دكتوراة في دراسات قيادة العمل غير الربحي من•

.جامعة سان دييغو
ماجستير في السياسات العامة من جامعة جنوب •

.كاليفورنيا
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