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 المبادرات والمشاريع الشبابية
 " طريقك للريادة المجتمعية " 

 خرين من حولهم.حدثون فرقًا في حياتهم وحياة اآلوي   ،نحو شباب يقودون التغيير في مجتمعاتهم
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 تمهيد:

األدلة هي ُمَكون أساسي من مشروع أكبر، يتبناه ويديره مركز بناة المستقبل، بالشراكة مع هذه السلسلة من 
ورشة المبادرات التنموية، وبشراكة ممتدة مع العديد من المؤسسات والمراكز الشبابية في المنطقة العربية، 

ربي، كنواة لبيت خبرة شبابي وعدد ممن الجهات المانحة والممولة. إلعداد منظومة متكاملة للعمل الشبابي الع
عربي يعمل وفق المعايير العالمية، ويتبنى أفضل الممارسات الموصى بها في هذا الشأن، للمساهمة في 
إعداد قادة العمل الشبابي. ورفع مستوى وجودة األداء في المؤسسات الشبابية العربية من منظور التنمية 

 الشبابية المجتمعية " اإليجابية ".

 هذه المنظومة:وتتضمن 

 دليل الدخول إلى عالم الشباب واليافعين " مدخل نمائي وبرامجي ". -
 دليل المبادرات والمشاريع الشبابية طريقك للريادة المجتمعية. -
 دليل تطبيقات التعّلم النشط في اللقاءات وورشات العمل والدورات التدريبية الشبابية. -
ز الشبابية " نحو مراكز شبابية تتمتع ببيئات تمكينية جاذبة دليل المعايير والمؤشرات اإلرشادية للمراك -

 وصديقة لليافعين والشباب".
 الدليل المتكامل للتخطيط التنموي للبرامج والمشاريع الشبابية. -
 سلسلة المهارات والقيم الحياتية للشباب العرب ) تتضمن خمس حقائب، تغطي عشرين مهارة -

 (.حياتية
دارة المعسك -  رات والرحالت الشبابية.دليل تخطيط وا 

وتجدر اإلشارة إلى أّن جميع الحقوق لهذه السلسلة محفوظة لمركز بناة المستقبل، ويمكن للمؤسسات الشبابية 
في المنطقة العربية، وللباحثين والعاملين مع الشباب وللمهتمين التواصل مع المنظمة للحصول على النسخ، 

 ناًء على هذه األدلة، وذلك على عنوان:أو لتنسيق برامج استشارية أو تدريبية ب
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 شكر وتقدير:

 ) تعده إدارة بناة المستقبل/ ي تفق على صيغته الحقًا ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 المحتويات

 الصفحة المحاور الفصل
 مقدمة اإلعداد.  المقدمات.

 .المحتويات 
 ؟لمن هذا الدليل 
 .أهداف الدليل 
 كيف نستخدم الدليل؟ 

 

ة.المفاهيم األساسي   .مدخل إلى مفاهيم الريادة 
 .أهمية الريادة المجتمعية 
 .خصائص الرواد 
 .مجال المبادرات 
 .أشكال المبادرات 
   من خالل المشاريع. المبادرات الشبابية.... العمل والتعلم 
 .االبتكار .... البعد األساسي للريادة المجتمعية 
 ( 1أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم. ) 

 

دارة مبادر  ة تخطيط وا 
 مجتمعية.

 .وقفات قبل البدء 
 .سمات المبادرة الشبابية الناجحة 

 ( 2أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم. ) 

 .دائرة حياة المبادرة الشبابية 
 طوة بخطوة؟كيف تبدأ، ت طلق، ت خطط، ت نظم، ت دير مبادرة مجتمعية... خ 
 االستعداد الشخصي. -
 توليد الفكرة. -

 ( 3أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم. ) 
 ( 4أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم. ) 

 إنضاج الفكرة والتحقق من جدواها. -
 ( 5أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم. ) 

 تكوين فريق العمل. -
 ( .6مثل عمركم ) أمثلة لمبادرات نفذها شباب في 

 تصميم الخطة، كيف نصل إلى ما نريد؟ -

 



 
 
 
 
 
 

 التشبيك وبناء الشراكات. -
 تطوير الذات حسب ما تتطلبه المبادرة. -
 التنفيذ العملي.  -
 المتابعة والتوثيق. -
 التقييم والتعل م. -

 ( نموذج مبسط لخطة المبادرة.1ملحق ) 
 ( نموذج لخطة مبادرة شبابية على شكل حملة توعية.2ملحق ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 مقدمة:

لكن في  .قدم شيئأ لمجتمعهيُ  أو أن   ،طور نفسهيُ  كانت الريادة والمبادرة مطمح وهدف لكل من أراد أن   طالما
ويطالبون  ،أو من كبار السن ،كثير من األحيان بقيت الريادة والمبادرة شعارات يرددها البعض من المسؤولين

بل كانت النظرة للبعض منهم هي  .والمعارف التي تلزمهم للنجاحالشباب بها، دون تمكينهم من المهارات 
  .التعامل مع الشباب كمصدر للمشكالت واألزمات واألعباء

 قدم للشبابيُ أن  سعىي. قائم على خطوات عملية متسلسلة مبنية على الممارسة والخبرةالهذا الدليل  
لى عالم التنفيذ والتطبيق للمبادرات إمنيات واأل آليات وكيفيات االنتقال من عالم التنظير هموللعاملين مع

 .الريادية بكافة أشكالها ومجاالتها

الشباب هم  الشباب بشكل خاص، وأنّ  ساهم فيهتغيير وتطوير المجتمعات يُ  يمان بأنّ وننطلق في ذلك من اإل
المبادرات الشبابية هي من حقيقة أن و  .هم هم أنفسهم هدف هذا التطويروسيلة وأداة لتطوير مجتمعاتهم كما أنّ 

والءهم وانتماءهم الشباب مثل فضاًء رحبًا ليمارس يُ  الذي اإلطار العملي لتفعيل ونشر ثقافة العمل التطوعي،
واستثمار أوقات الفراغ عند الشباب، وهو  وبناء قدراتهم. هممجااًل مهمًا لصقل مهاراتوُيشكل لمجتمعاتهم, 

 وسيلة من وسائل النهوض االجتماعي.

، مع تعقد الظروف الحياتية في ظرفنا الراهن، خاصةأهمية متزايدة التطوعي يكتسب العمل االجتماعي يث ح
بناًء على ما سبق تنبع  وازدياد االعتراف بالدور الذي تلعبة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات األهلية.

حيث ُتشكل إطارًا عمليًا لتنظيم الجهود  .معاألهمية الكبرى للمشاريع والمبادرات الشبابية الموجهة لتنمية المجت
التطوعية للشباب وتحويلها نحو التأثير في مسار تنمية المجتمعات العربية، وتعزيز فرص استمرارية ثقافة 

 .وجهود التطوع

إلى أبعد من مجرد بناء وتطوير الذي يذهب التنمية الشبابية المجتمعية نا في هذا الدليل نتبنى نهج إنّ 
الشباب وتنميتها، على أهمية ذلك، إلى توفير الفرص للشباب لقيادة البرامج والمشاريع، عبر تمكينهم  إمكانات



 
 
 
 
 
 

 ُينظر للشباب من مهارات الريادة االجتماعية، وبالتالي يشارك الشباب بفعالية في تنمية مجتمعاتهم. حيث 
هم وصالح صالح لمن أجقيام بدور فّعال وأّنه ُيمكنهم ال ،لتنمية الشاملة المستدامةلمفتاح ، و حقيقية كثروة

 .ية من غاياتهاوغا أداة التنمية فهم  مجتمعاتهم،

الهدف األساسي هنا ينصب على تمكين الشباب أفرادًا ومجموعات، من أجل التدخل والتأثير في عمليات 
لمجتمع وتدعيم التنمية والتغيير نحو األفضل في مجتمعاتهم وعالمهم المحيط بهم. وهذا يتطلب دمجهم في ا

شعورهم باالنتماء والقيم اإليجابية، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتطوعي في 
 .صفوفهم

 :أنّ  األساسية التي نستند إليها هناالمبادئ و 

؛ ألنفسهم ولمجتمعاتهم. وليسوا أزمات ومشكالت ومصادر إيجابية الشباب فرص وموارد وطاقات
 الضطرابات.للتوتر وا

مكانات قدرات لديهم الشباب كل  قدرات .يطلقوها بعد ولم يكتشوفها لموعناصر قوة، ؛ كامنة وا 
مكانات  . فيها يعيشون  التي مجتمعاتهم أنفسهم وبناء تنمية في فاعلين شركاء تجعل منهم وا 

له  همية، كل شابأ كل شاب له  ؛لكل شاب قيمة وكل شاب يستطيع أن يساهم في تنمية مجتمعه
وكل شاب يستطيع  كل شاب ُيمكن أن ُيحدث فرقًا في مكان ما أو على فئة ما. .دور مهم يقوم به
 أن يصنع التغيير.

؛ وال بد من مشاركتهم الفاعلة والحقيقية وليست الشباب شركاء فاعلون ومواطنون كاملو األهلية
حق أصيل وليس منة من  متهالتجميلية أو الشكلية، والتعامل معهم كشريك كامل األهلية، ومشارك

 أحد.
بإمكانهم قيادة التغيير اإليجابي في مجتمعاتهم، وهم يحتاجون  الشباب قادة ورواد مجتمعييون؛

مكنهم من المهارات القيادية بحيث يتمكنون من ريادة الفرص لقيادة البرامج والمشاريع مما يُ 
 فهم مبادرين وقادة مجتمعيين.يجابي في أنفسهم ومجتمعاتهم بوصإنع تغيير المجتمعات، وُص 

 



 
 
 
 
 
 

 

 ؟لمن هذا الدليل

 التي تؤمن بالدور الريادي للشباب كقادة للتغيير  العاملة مع الشباب والجمعيات والمراكز للمؤسسات

 مكن لهذه المؤسسات والعاملين فيها:حيث يُ  .المجتمعي

 مج المؤسسة ومشاريعها.برا ىاستخدام مادة الدليل كإطار عمل إلدخال فكرة المبادرات الشبابية إل -

 واعتماده كنهج رئيسي في العمل الشبابي.

استخدام مادة الدليل كمرجع ميسر لرفع كفاءة العاملين مع الشباب، للتمكن من تيسير وتوجيه العمل  -

 مع الشباب في مجال المبادرات، ولعب دور إيجابي في مشاريعهم.

 لى كيفية إطالق وتخطيط وقيادة مبادرة مجتمعية.استخدام مادة الدليل في تدريب الشباب الرياديين ع -

 حيث يمكنهم: المؤمن بأنه يستطيع  التغيير في مكان ما أو على فئة ما. للشباب العربي 

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

شاريع. وربما استخدامه في جلسات التعّلم مع استخدام مادة الدليل في تحفيز أقرانهم للمبادرة بالم -

 األقران.

 أهداف الدليل:

 يم الريادة والمبادرة المجتمعية والمشاريع الشبابية.التعرف إلى مفاه -

طالق وتنفيذ مبادرة مجتمعية شبابية. -  تحديد مراحل إعداد وا 

 .رياديةتمكين الشباب من المهارات والمعارف الالزمة إلطالق مبادرة مجتمعية  -

 .تعزيز اتجاهات الشباب نحو الريادة والمبادرة المجتمعية -



 
 
 
 
 
 

 
 كيف نستخدم الدليل؟

  ننصح المستخدم بداية أن يطلع على الفصول األساسية من دليل مدخل العمل الشبابي، فهي توفر

خاصة الفصل قاعدة مفاهيمية ُتسهل وتساعد على تبني المفاهيم التي يقوم عليها هذا الدليل. 

ركة الشباب، والفصل الذي يوضح ويشرح نهج التنمية الشبابية المجتمعية. كما ننصح الخاص بمشا

بالعودة إلى دليل تطبيقات التعّلم النشط في العمل الشبابي، حيث ُيساعدنا على كيفية تخطيط ورشات 

 عمل ودورات تدريبية للشباب.

 يمه األساسية.االطالع على فصول الدليل بشكل عام للتعرف على منطقه العام ومفاه 

 .القراءة المتفحصة لكل فصل، وهنا ندعوكم إلى القراءة التأملية الناقدة 

  للتذكر وتكوين صورة شاملة بإمكانكم رسم مخططات معرفية أو رسومات بيانية كملخصات للمفاهيم

 األساسية.

 سة أو لمزيد من التعمق ننصح دائمًا بمشاركة القراءة مع آخرين، يعملون معكم في نفس المؤس

 مؤسسات أخرى شبيهة. أو شباب يشاركونكم نفس االهتمامات.

  يستطيع العاملون مع الشباب بعد تكوين صورة واضحة عن فصول الدليل، البدء بتخطيط ورشة عمل

 .على هذا الدليل لتدريب الشباب على نهج المبادرات. باالستفادة من القسم الخاص بالتدريب

  د ما الجديد يحدتاالنتهاء من كل فصل الدليل بشكل مباشر بعد  يستطيع الشباب الذين يستخدمون

 التي سأقوم بها للبدء بالمبادرة. يةما الخطوات العمل؟ يبالنسبة ل

  أينما ورد في الدليل عنوان " أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم " ننصح بالتوقف وقراءة

 تجارب هؤالء الشباب والتعلم منها.



 
 
 
 
 
 

 :اسية للرياد المجتمعيةالمفاهيم األس

 مدخل إلى مفاهيم الريادة. -

 أهمية الريادة المجتمعية. -

 .وأصحاب المبادرات خصائص الرواد -

 مجال المبادرات. -

 أشكال المبادرات. -

 م من خالل المشاريع.المبادرات الشبابية.... العمل والتعل   -

 عد األساسي للريادة المجتمعية.االبتكار .... الب   -

 ( .1نفذها شباب في مثل عمركم )أمثلة لمبادرات  -

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

  :الريادة مفاهيممدخل إلى 

 اآلخرون  تبعهوأحيانًا هو الذي يصنعه وي الحدث يسبق الريادييواكبون الحدث، لكن العاديون الناس 
 

ثم  .التجارية واالقتصادية ر الحديث عن ريادة األعمالباألعمال، فكثُ في اآلونة األخيرة ارتبط مفهوم الريادة 
مازال هذا المفهوم يتطور مع تطور و  .وبغيرهاوالمعرفة تطور هذا المفهوم لترتبط الريادة بالمجتمع وبالعلم 

وغالبًا ما يتم التركيز على ثالثة مجاالت للريادة، وهي جميعًا مهمة  .الحياة المدنية للمؤسسات والمجتمعات
 :للشباب العرب

 .والربحية ريادة األعمال التجارية -
 األعمال االجتماعية. ريادة -
 الريادة العلمية. -

لما الحظناه من نقص شديد في الكتابات العربية حولها  ،الريادة المجتمعية علىفي هذا الدليل  زركّ وسوف نُ 
لمجاالت صيل الريادة المجتمعية هي الجذر األ نّ أنا نعتقد نّ ألخاصة ما يتعلق بالخطوات العملية للمبادرة. و 

 كما أنّ . وليس فقط التجارية والعلمية ،جميع الجوانب فيالمجتمع بالرواد  رفدنستطيع  من خاللها ،لريادةا
ومبتكرين يمتلكون مهارات القيادة، مواطنين مبادرين لى إبحاجة في ظروفها الراهنة المجتمعات العربية 
 .والمشكالت التي نعيشها كأقطار وكأمةعملية للمتغيرات  وحلول أفكار وقادرين على تقديم

التي والمشاريع تطوير برامج الريادة المجتمعية الشبابية والمبادرات تبني و خالل العمل على  نحن نؤمن بأنهو 
، الذين يستطيعون وضع األفكار الفرص للوصول إلى هؤالء القادةنكون قد هيئنا أفضل  ،يقودها الشباب

 المبتكرة موضع التنفيذ.

ساهم في تطوير المجتمع، أو تُ بداعية إالمبادرة بتطبيق فكرة  ؛عنينا نن  إف الريادة المجتمعية :عندما نقول
 من .المجتمع تهم ،لبي حاجةعالج قضية أو مشكلة أو تُ تُ  .بعض فئاته في أي مجال من مجاالت الحياة

قصى أوتحقيق  ،حشد القدرات والطاقات المتوفرةو  ،يجاد الفرصة واغتنامها وتوظيف الموارد المتاحةإخالل 



 
 
 
 
 
 

واستخدمنا في هذا الدليل مصطلح الريادة المجتمعية وليس االجتماعية لقناعتنا بأّن المجتمعية  .منها استفادة
 كلمة أشمل من االجتماعية، وخوفًا من أن يتم حصر المبادرات الشبابية في المجال االجتماعي فقط.

 لمفهوم الريادة ثالثة أبعاد أساسية:
 تنفيذ فكرة معروفة بطريقة غير مألوفة. فكرة جديدة غير مسبوقة، أو اإلبداعية:

 السبق في التنفيذ والتطبيق، تحويل األفكار اإلبداعية إلى تطبيق مفيد. االبتكارية:

 : فيها شيئ من التحدي.المخاطرة

 

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

وذلك لتنمية المجتمع أو حل مشاكله أو  .ومبادرات يتبناها ويلتف حولها مجموعة من األفرادبداعية إأفكار 

مجتمعيين الرواد الإذا كان رواد األعمال ُيغيرون وجه األعمال التجارية واالقتصادية، فإّن  تلبية حاجاته.

لول مبتكرة للمشكالت... . يستثمرون الفرص، يوظفون الموارد، يبتكرون أساليب جديدة، حيغي رون المجتمع

 يمتلكون حلواًل مبتكرة لمشاكل المجتمع األكثر إلحاحًا،إنهم اشخاص  يسيرون بالمجتمع نحو األفضل.

 ويعملون بمثابرة لتقديم وتنفيذ األفكار الخالقة من أجل التغيير في حياتهم وحياة مجتمعاتهم.

 .واسطة أفكار تخرج عن النمط التقليدي المألوفتسعى إلحداث تغيير واسع المدى ب اتد أو مجموعافر هم أإنّ 

من خالل االبتكار في تلبية حاجات المجتمع أو بعض فئاته  ،يجابيساسية التغيير االجتماعي اإلرسالتهم األ

حداث  حل مشكالته.و  وتكمن وظيفتهم األساسية في إحداث التغيير االجتماعي اإليجابي واإلصالح وا 

 على فئة ما أو حياة عدد ما من الناس. ات فارقة في مكان ما أومعال



 
 
 
 
 
 

 الرواد والريادة في معادالت 

 الشخص الريادي.بالتحرك =  مبادرةداخلية +  دافعية+  حلم

حلم بحياة أفضل، مجتمع أفضل، صورة مشرقة،.... يؤمن بهذا الحلم أشخاص لديهم دافعية  تبدأ الريادة من

ّنما يعملون على صناعتها، يبدأون بالتحرك والفعل العمل والمثابرة وقبول التحدي،.... ال ينتظر  ون الفرصة وا 

 والعمل باستثمار الموارد المتاحة للوصول إلى حلمهم،....

 الشخص الريادي( =  هدف يؤمن به)  مهمة( + عزيمة وقدرة على العمل) ةهم  ( +  قضية تستحوذ على التفكير)  م  ه  

أو يرونها من حولهم يرون مشكالت قد ال يراها اآلخرون  فكيرهم، تشغل بالهم قضايا ما، تستحوذ على ت شخاص  أ

ّنما لديهم همة وعزيمة للتحرك ولكنهم يقفون سلبيين تجاهها ، أما هؤالء االشخاص فال يكتفون بحمل الهم وا 

 والعمل، يحّولون القضية التي تشغل بالهم إلى هدف يسعون للوصول إليه من خالل مشروع،....

 الشخص الرياديفي التحرك =  البدءكيفية التحرك +  معرفةعلى التحرك +  مقدرة+  في التحرك رغبة

الخطوة األولى أن يوجد أشخاص لديهم الرغبة بالتحرك إلحداث تغيير ما، أو فارق ما، في حياتهم أو حياة من  

 م على قيادة التحرك،...وألن التحرك ال يتم بمجرد الرغبة فإنهم يعملون على بناء قدراتهم ومهاراته حولهم،....

 ويبحثون في أفضل الطرق للتحرك،... ومن ثم ينهمكون في التنفيذ،...

 

قدرًة على المبادرة وتقديم الحلول، لما تمتلكه  اتهكثر فئأ ؛نا نعنيفإن   الشبابية للمجتمعالريادة  :وعندما نقول
 .م المبادرات والتنمية المجتمعيةهم في عالجعل منها الفئة األالشيئ الذي يَ  ،الطاقات والقدراتمن 

التي يقودها الشباب وتهدف المشاريع الريادية  ؛نا نعنيفإن  المبادرات الشبابية المجتمعية  :وعندما نقول
والتي تقوم في فلسفتها  .الشبابيةالمجتمعية  طار العملي للريادةالمشاريع التي ُتشكل اإل .  هذهلتنمية المجتمع



 
 
 
 
 
 

أنظر دليل مدخل العمل الشبابي، فصل التنمية المجتمعية الشبابية، من  بابية المجتمعية )على مبادئ التنمية الش

 (.سلسلة منظومة العمل الشبابي العربي

حيث ينخرط  .من خالل المشاريع هي تعل م بالممارسة ،إن  المبادرات الشبابية لتنمية أنفسهم ومجتمعاتهم
توصلهم لغايات وأهداف  ،أدوات من أجل تحقيق مهامالشباب في نشاطات يستخدمون خاللها عمليات و 

، أي يعملون ضمن خطة وهدف. يستخدمون منهجية ومنتجات أو خدمات تتجسد على شكل منجزات
يتعلمون في الحياة ويعملون  .االستقصاء والبحث، يتعلمون من خالل التفكير والفعل معًا داخل سياق حياتي

قدراتهم في التخطيط واإلعداد ورصد المشكالت وصياغتها والبحث  خالل ذلك تتطور من أجل بناء الحياة.
قد يشك الناس فيما تقول، ولكنهم والتحول من التذمر إلى الفعل وكما يقولون:  عن حلول واالبتكار والخلق.

 .سوف يؤمنون بما تفعل

مود برامج تتخلص من جُ  ،عملية ومنهجيات جديدة اً باب ُتعتبر ُأطر قودها الشّ بادرات والمشاريع التي يَ المُ 
هي فرص وتتسم بمرونة أعلى واستجابة أكبر لتطلعات الشباب ومبادراتهم.  .ومشروعات تنمية الشباب

 ن داخلهم من طاقات وقدرات.متساعدهم على إطالق ما هو كا

المبادرات الشبابية ُتوفر فرصًا للشباب كي يعملوا معًا، ويبحثوا عن الفرص والموارد المتاحة داخل 
نع تغييرمجتمعاتهم، التي يمكن أن تساعدهم في ممارسة حقوقهم المختلفة،  إيجابي في أنفسهم  وص 

 ومجتمعاتهم.

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 الشباب الرياديون يستطيعون التغيير والتنمية في مجتمعاتهم:

 والمشكالت االجتماعية الفقر، البطالة، كأصوات ترتفع في وجه.... 

 ت عدة؛ لقأقران، لقأطفال، ألهاليهم، للمجتمع.كمدربين، مثقفين، ومرشدين في مجاال 

 ...،كمنظمي لحمالت التوعية في مجاالت متعددة بيئية، اجتماعية، أسرية 

  كمتطوعين لقأعمال الخيرية، لمساندة الفقراء والفئات المهمشة واألقل حظًا، للعمل مع المؤسسات

 ة واألزمات، الحروب، الفقر،...التي تعمل مع األطفال، النساء، الشباب، في الكوارث الطبيعي

 عبر المدرسة،  .كقادة مشاريع ومبادرات وشبكات تطوعية للعمل مع أقرانهم ومجتمعاتهم المحلية
 الجامعة، االتحادات الشبابية، مؤسسات المجتمع المدني،....

 .كنشطاء عبر الوسائط اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي 
 

 

 أهمية الريادة المجتمعية:

 غاندي" الفرق بين ما نفعله وما نستطيع أن نفعله يكفي لحل جميع المشاكل وتغيير العالم " 
وعلى مجتمعاتهم  ،ينعكس بشكل واضح على الشباب أنفسهم ،تطبيق برامج الريادة المجتمعية للشباب إنّ 

 لحياة األساسية للشباب.بل لتنمية وصناعة القادة، وأقصر الطرق لتنمية مهارات ا. إّنها أعمق السُ بشكل عام

 : أنفسهم اببللشأهميتها 

 مهاراتهم الحياتية، التخطيط، والتواصل، والعمل ضمن فريق، واتخاذ القرارات وحل و  همدراتق تبني
 . المشكالت، والتعاطف،...

   ُمما يزيد من فرص نجاحهم في حياتهم المستقبلية.غني تجاربهم الحياتيةوت ، 



 
 
 
 
 
 

 ،ويتعلمون فيها المعنى الحقيقي للمواطنة. وُتعزز صفاتهم اإليجابية 

  يةالقياد هموكفايات هممهارات نميتُ و. 

  والعمل من خالل المشاريع.وعاتإدارة المشر  ويتعلمون ، 

  خدمات يشعرون من قدمون لمجتمعهم هم يُ ألنّ  ،ترفع تقديرهم لذواتهمو  ،ثقة الشباب بأنفسهممن تزيد و
ال  وتبني لديهم الثقة بقدرتهم على إحداث التغيير. حقيق الذات.، وتخاللها باإلنجاز والجدارة والمكانة

 شيئ يبني الثقة بالنفس واحترامها مثل اإلنجاز.
  يجاببينا  ين ومفكرين مبدعين و تجعل الشباب مبادرين ومتطوعو. 

  كبر في الحياة القيمة األ القوة في المشاركة، وأنّ  أنّ تحمل المسؤولية و يتعلم الشباب من خاللها و
 ن في فن العطاء وليس التلقي.تكم

 .ويضيفون معنًا جديدًا ذا قيمة لحياتهم 

  من خاللها شبكة عالقات اجتماعية تساعدهم في محطات حياتهم المختلفة. بنون يو 

  مكاناتهم.و  تساعدهم على اكتشاف أنفسهم وا 

 :ككل للمجتمعأهميتها 

  يجابية فاعلةإفراد المجتمع بطريقة أاستثمار طاقات. 

  اء واإليجابي في المجتمع عبر الشبابلتغيير البنّ تعزيز ا. 

 .تعزيز وتجذير مفهوم المواطنة الفاعلة 

 وتتصدى لمشكالت المجتمعبراز قيادت مستقبلية قادرة على تحمل المسؤولية إ. 

 من أفكار ومبادرات الشباب صياغة حلول تنموية مبتكرة. 

 ية مع مختلف قطاعات المجتمعيجابإوتبني عالقات  ،تزيد من انتماء الشباب لمجتمعهم. 



 
 
 
 
 
 

  :وأصحاب المبادرات خصائص الرواد

 غالبا ما يتمتع الشباب الرياديون ببعض الميزات والصفات، وأهمها:

  نياتهمامكا  يؤمنون بأنفسهم ويثقون بقدراتهم و. 
  من حولهم. اآلخرينمجتمعهم و مسؤولية عالية تجاه ب يشعرون 
 خرين ومساعدتهممن خالل خدمة اآل يشعرون بتحقيق الذات. 
  تواجههميشاركون الناس همومهم وآمالهم والتحديات التي. 
  .لديهم القدرة على اإلحساس بألم اآلخرين 
  يعرفون حاجات المجتمع والناس من حولهميستشعرون المشكالت و. 
  م.عالمة فارقة في مجتمعاتهتغيير و يطمحون إلى إحداث 
  ًاس والمجتمعللن قدم حلوالً تُ  وأعماالً  يبدعون أفكارا. 
 .يضعون أفكارهم المبتكرة حيز التنفيذ 
 ع.لقون المبادرات التي تخدم المجتميط 
 يجمعون اآلخرين حول أفكارهم. 
 شجاعة على الرغم من الموارد المحدودة.بتصميم و  يعملون ، و يتابعون دون كلل أو ملل 
 يمارسون المواطنة بأعلى درجاتها وواجباتها. 
  نّ يستخدمون خيالهم ال للهرو  ما إلعادة تشكيله وابتكار األفكار لتغييره.ب من الواقع، وا 

 

ها تتطور بالعمل واالنغماس لكن بالتأكيد أنّ  ،منها : هذه الصفات قد يمتلكها الريادي أو يمتلك جزءاً مالحظة
 . ويتمكن منها الشباب من خالل مبادرتهم القتراح وتنفيذ المشاريع، وانخراطهم فيبتلبية حاجات المجتمع

 العمل التطوعي.

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 ماذا يلزم حتى تكون رياديًا؟

 
 كل شاب يستطيع أن يكون رياديًا ومبادرًا، وأنت تستطيع ذلك بشرط:

 ك تستطيع إحداث فارق ما في حياتك وحياة من حولك.وأنّ  ،أن تؤمن بنفسك وقدرتك على التغيير -

 .أو قضية تخدم الناستكون لديك رسالة شخصية لخدمة مجتمعك تؤمن بدورك االجتماعي، و ن أ -

 أن يكون لديك شغف وحب لهذه الرسالة. -

 .وشغفك نحو حاجة من حاجات مجتمعكومواهبك ن توظف نقاط قوتك وهواياتك أ -

) تخطيط، العمل مع  مجموعة من المهارات تمكنك منأن تبدأ ببناء الجاهزية واالستعداد من خالل  -

 ذ.اآلخرين،...( التي تساعدك لوضع فكرتك حيز التنفي

 دير مبادرة.خطط وتُ أن تعرف كيف ُتطلق وتُ  -

 .نجاح فكرتكإجل أو المال من أو الوقت أن يكون لديك القرار لبذل الجهد أ -

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 مجاالت المبادرات:

 :تتنوع المبادرات وتشمل كل مجاالت الحياة
، ماناإلد ، مكافحةالصحية للفئات المختلفة في المجتمع حمالت التوعية : مثلالمجال الصحي

، الدعم والمساندة النفسية اللياقة البدنيةالتغذية والسلوك الصحي، تشجيع  ،اإليدز التدخين، السرطان،
واالجتماعية، الصحة النفسية، الحماية من األمراض السارية، تنظيم المعارض الفنية والمسرحيات، 

زيز السلوكيات وتأليف القصص ومسارح الدمى وا عداد المهرجانات من أجل الوعي الصحي وتع
 .....الصحية،

الوعي البيئي، التخلص من القمامة، الحفاظ على الغابات، الحد من التلوث، حمالت : المجال البيئي
تنظيف الشواطئ، حمالت النظافة  حماية الموارد الطبيعية، الحد من هدر المياه والطاقة، التدوير،

 لمنزلية،....وتجميل األحياء والقرى، مبادرات للتشجير، الزراعة ا
: مكافحة البطالة في وسط الشباب، األعمال الخيرية للحد من المجال االقتصادي والحد من الفقر

الفقر، التدريب على مهارات تهيئة الشباب لسوق العمل، ريادة األعمال التجارية للشباب، مبادرات 
سعار، محاربة من غالء األمهنية من داخل النقابات المهنية والعمالية، حقوق العمال، حمالت للحد 

النزعة االستهالكية، مبادرات نشر ثقافة االنتاج، حمالت توعية المهمشين اقتصاديًا بحقوقهم، 
مبادرات تطوعية مع المؤسسات العاملة في المجال الخيري ومكافحة الفقر، تعليم األمهات مهارات 

توزيعها على الفقراء، رعاية األيتام، االقتصاد المنزلي، جمع المواد الغذائية والمالبس واألدوية و 
صناديق طلبة الجامعات الفقراء، تنسيق برامج تشغيل طلبة الجامعات أثناء الدراسة، تنظيم مواقع 

 الكترونية وشبكات تواصل اجتماعي لقأعمال الخيرية،....
قيم، المحافظة التعريف بالمواقع األثرية، توثيق الثقافة الشعبية، حمالت ال :مجال الثقافة والهوية

على اللغة، المهرجانات والكرنفاالت التراثية، مبادرات تنشيط الحياة الثقافية، مشاريع نشر ثقافة 
سالمية، فرق للتراث الغنائي الكتاب والقراءة، تعريف األجانب والسواح بالثقافة والهوية العربية واإل

نتاج برامج وأفالم عن الهوية والثقافة إ الشعبي، مكتبات متنقلة لقأطفال، تشجيع المكتبات المنزلية،
 لكترونية لحماية اللغة العربية،....إالشعبية والتراث الوطني، شبكات ومواقع 



 
 
 
 
 
 

األطفال، تدريب األمهات واألهالي، برامج الزواج : حمالت التوعية، تربية المجال االجتماعي
م الدينية، التوعية المرورية، السلم الجماعي، الحد من غالء المهور، رعاية المسنين، حمالت نشر القي

االجتماعي، حماية المستهلك، حقوق المرأة، الحد من استعمال األعيرة النارية في الحفالت 
 واألعراس، التوثيق بالفيديو أو الكتابة والصور إلحدى قضايا المجتمع،...

ب التعليمي لقأطفال محو األمية، أماكن اللعب، اإلرشاد الطالبي، مسرح الشبا: المجال التعليمي
في األماكن األقل حظًا، المعارض الثقافية، حمالت تعليم دراسيًا األقل حظًا، برامج تقوية الطلبة 

 الفتيات، مبادرات تعليم الكبار ومحو األمية، صناديق تعليم الطالب،.... 
برامج التوعية : حقوق األقليات، الحشد والتأييد لتغيير بعض القوانين، المجال السياسي والحقوقي

على التربية المدنية وثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان والمشاركة المجتمعية، مبادرات تفعيل دور 
نسان في الجامعات والمدارس، حمالت رصد حقوق الشباب في الحياة العامة، نوادي حقوق اإل

مجالس بلدية  نسان، شبكات الكترونية لدعم ومساندة قضايا حقوقية عادلة، برلمان الشباب،اإل
 شبابية،....

، برامج حق الحماية، الحد من العنف، حمالت التوعية: عمالة األطفال، مجال الطفولة والمرأة
الرعاية الوالدية، صحة األمهات، حقوق المرأة العاملة، مبادرات الترفيه عن األطفال الذين يعانون من 

فال الَمعوقين، حمالت الضغط من ضغوط نفسية، حماية األطفال المعرضين للخطر، حقوق األط
أجل تغيير التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل، التوعية على حقوق المرأة، التوعية القانونية 

 ..... للمرأة،
: فرق الرياضة الشعبية، المسرح المتنقل، الحكواتي، برامج لقأطفال في مجال الرياضة والترفيه
 األماكن األقل حظًا،.....

إنتاج برامج وأفالم، مبادرة المواطن مراسل صحفي، حياتنا من  :وشبكات التواصل يالمجال اإلعالم
يجابي كاميراتنا، حماية األطفال من اإلعالم الضار، تدريب األطفال والشباب على االستخدام اإل

 قضايا اجتماعية ووطنية عادلة،. للتكنولوجيا، شبكات تواصل اجتماعي لنشر
 



 
 
 
 
 
 

 

 أشكال المبادرات:

 رات عدة أشكال بغض النظر عن موضوعها ومجالها، فهي قد تكون على شكل:للمباد

  :العنف الجامعي، الزواج العرفي، حمالت التوعية والتثقيف في كافة المجاالت السابقة مثل
 عمالة األطفال، التدخين، المخدرات، األقليات، العمال......

 :الرسوم الجامعية، حق التعليم خفض  حمالت الحشد وكسب التأييد في كافة المجاالت مثل
 المجاني، حقوق الَمُعوقين، حقوق المرأة العاملة، الحفاظ على الغابات، مشاركة الشباب،....

 الرعاية الوالدية، مهارات الحياة، ورفع الكفاءة في كافة المجاالت مثل التأهيل والتدريب :
 التأهيل المهني للشباب، تهيئة الشباب لسوق العمل،....

 حمالت النظافة، محو األمية، الترفيه،  ،توزيع معونات في كافة المجاالت مثل: خدمية
 الخدمات الطالبية لطلبة الجامعات،...

  :المواصالت للطالب، المياه للقرى،....حل مشكالت في كافة المجاالت مثل 

 

 
 المشاريع عل م من خالل ....العمل والتالمبادرات الشبابية

 
وصقل المهارات في الحياة؛ هي فرصة ثرية وفاعلة  ر مفتوح للتعل م من الحياةالمشاريع بمثابة مختب

ويمارسوا مواطنيتهم وانتمائهم وا مهاراتهم، ويطوروا شخصياتهم، نمّ لكي يبني الشباب معارفهم، ويُ 
نسانية واالجتماعية، والمرور من خالل معايشة الواقع والتفاعل مع البيئة المادية واإل لمجتمعاتهم،

 خبرات حيايتة.ب
والمخطط لها، : عبارة عن مجموعة من األنشطة المترابط والمتكاملة ونعني بالمشروع في هذا الدليل

تهمهم أو تهم ، قضية معينة يختارها الشباب أنفسهمحول التي تسعى إلى تحقيق أهداف محددة 



 
 
 
 
 
 

محدد بغرض ويحده إطار زمني وميزانية وهيكل تنظيمي. فالمشروع يجب أن يكون  مجتمعهم.
ويسعى للوصول إلى نتائج محددة. ولكل مشروع دورة حياة خاصة به تنطلق من نقطة ما وتنتهي 
 عند نقطة أخرى. وجميع المشاريع التنموية تبدأ من وجود حاجة تنموية وتنتهي بعملية التقييم مروراً 

 وتتصف المشاريع بأّنها: بالتخطيط واإلدارة التنفيذية.
 نهاية.مؤقتة ولها بداية و  -
 لها نتيجة مميزة أو ُتقدم خدمة مميزة أو ُمنتج مميز. -
 تمر في تتابع مراحل. -
 تحتاج إلى موارد بشرية تقوم بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة. -
 تحتاج إلى إدارة وفريق عمل. -
 تحتاج إلى موارد مالية ومادية ) أموال، أجهزة، معدات، مكان،....(. -
 ون لها مخرجات محددة ونتائج قابلة للقياس.قابلة للتقييم، حيث ال بد وأن يك -

 
 

 بين المشاريع الربحية التجارية والمشاريع االجتماعية:
 

في العمل التجاري الربحي ندرس الجدوى المالية من الفكرة، ومدى العائد المالي الذي ستعود به على 
دثه أما في المشاريع االجتماعية فنهتم بالجدوى العائدة على المجتمأصحابها.  ع، ومدى التأثير الذي سُيح 

 المشروع على الناس وتغيير وتحسين حياتهم.
في العمل التجاري نبحث عن من ُيقديم نفس الخدمة أو المنتج، لكي نتعامل معهم كمنافسين. أما في 

 العمل االجتماعي فنبحث عنهم كشركاء، نبني على خبرتهم، نبدأ من حيث وصلوا....
ض المبادرات والمشاريع االجتماعية، قد تُحقق عائدًا ماليًا، ولكن ليس بغرض الربح مع االنتباه إلى أّن بع

ّنما لتمويل األنشطة القادمة وضمان استمرارية العمل ....  وا 
يوجد تنوع كبير في عالم األعمال الربحية وغير الربحية وتداخل بينها أحيانًا كثيرة. فلم يعد تصنيف 

ة وغير ربحية مالئمة وشاماًل لجميع األشكال األخرى من األعمال، المشاريع والمؤسسات إلى ربحي



 
 
 
 
 
 

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

مؤسسات أو مشاريع 
النمط  /غير ربحية

التقليدي للجمعيات 
والمنظمات والمشاريع 
التطوعية والخيرية 

 والتنموية.

مؤسسات غير 
تبع لها ربحية وي
 .در دخالً مشاريع ت  

أعمال تجارية 
بغرض اجتماعي، 

مؤسسات 
 اجتماعية ربحية.

شركات لها مشاريع 
كمسؤولية 

 اجتماعية للشركات

المؤسسات والمشاريع 
الربحية النمط التقليدي 
للشركات االستثمارية 

 واالقتصادية.

 
 
 

 المشاريع:العمل من خالل مراحل لمحة عن 
 :روعللمش مرحلة التخطيط

 ، القضية، المشكلة، الحاجة التي يلبيها المشروع.لموضوعاألولي لختيار اال -
المشاريع إلى عملية استكشاف أولية  معظماالستكشاف واالستطالع األولي: تحتاج  -

 .على التخطيط الجيد تي تساعدلجمع المعلومات ال
 من المتضرر، األسباب، النتائج،...، حجمها، مشكلةالوصف وتحديد  -
) أن تكون واقعية وقابلة للتحقق خالل المدة  يد األهداف الرئيسة للمشروعتحد -

الزمنية للمشروع، وقابلة للقياس، وذات صلة واضحة بالموضوع، وأن تصاغ بطريقة 
 (. محددةواضحة 

 .من المشروع ةالمتوقعالمخرجات تحديد  -
أهدافه،  اسم المشروع، تصميم متكامل للمشروع: يشملبلورة المشروع بالتشارك،  -

جراءات كل مرحلة، الوقت نتائج والمخرجاتوصف ال ، مراحل العمل، أنشطة وا 
 المراجعة والمتابعة، التوثيق.لمسؤوليات واألدوار، محطات والزمن، ا

 تحويل المشروع إلى خطة زمنية حسب المراحل. -



 
 
 
 
 
 

 :تنفيذ المشروعمرحلة 
 تي تم تحديدها مسبقًا.، ووفق األدوار والمسؤوليات التنفيذ األنشطة حسب المراحل -
 التوثيق لكل األنشطة التي تم تنفيذها. -
 التعمق والحوار المركز في نتائج العمل الميداني نهاية كل مرحلة. -
يستخدم الفريق هنا مهارات إدارة األداء، العمل ضمن الفريق، حل المشكالت، اتخاذ  -

قة، إدارة وقت القرارات الميدانية، اإلدارة المالية، التواصل مع أطراف العال
 مشروعهم.
 :في مسار العمل مرحلة التقويم والتأمل

 كتابة التقارير والتوثيق النهائي للمشروع. -
 .م في المشروعكتابة تأمالت شخصية عن سير التعلّ  -
 أبرز التحديات، ماتعلموه، )أهمفريق المشروع لتأمالت جماعية  اتونقاش إدارة حوار -

 مة (.كيف سنحسن األداء في المرات القاد
 من خالل المشاريعالعمل عوامل تساهم في نجاح 

 د كيفية تحقيق كل منهايد اإلطار الزمني ألهداف المشروع وتحديتحد. 
 بشكل واضح منذ البداية.دوار والمسؤوليات د األيتحد 
 والنشرات،.... الصورالتقارير و من خالل لجميع مراحل العمل  التوثيق  
 لفة منخفضة جدًا.الحرص على تصميم المشاريع ضمن ك 
  عنصر التشويق في جميع مراحل العمل.الشغف و المحافظة على 
  لفريق العملأن تقوم على المشاركة الحقيقية. 
  التي ينّميها الشباب مع التركيز على العمليات والمهارات والمعارف والخبرات التعّلمية

 الحرص في نفس الوقت على الوصول إلى جميع نتائج المشروع.
 فرص التعّلم  للشبابعطي ، وأن يُ على دوره كميسر ومحفز لعامل مع الشبابا محافظة

 الذاتي النشط.
 راحل المشروع حسب نتيجة كل مرحلةالمرونة والقابلية إلدخال تعديالت على م. 



 
 
 
 
 
 

 عد األساسي للريادة المجتمعيةاالبتكار .... الب  
 

صف بها المبادرة، حتى نستطيع أن نطلق نؤكد على أّن االبتكار هو الطابع والميزة التي يجب أن تت
 عليها وصف الريادة.

 البتكار؟هو ا ما
فاألفكار ال تظهر قيمتها إلى أن يتم  وتطبيق مفيد،أ ،ذي قيمة جإلى منتَ  وتحويلهاجديدة  فكرة توليد

 وهو طرائق على أرض الواقع. ةمفيدأو تطبيقات أو خدمات أو عمليات  نتجاتتحويلها إلى م
 بتِكرالمُ  فالشخص ها،ُتستخدم في عمل األشياء واألفكار وتطوير  ،عن التقليد مختلفة دةيجد ليبوأسا
 الوجود. إلىما هو غير معروف  خِرجيُ 

 يلي: اعلى م دمن توضيح معنى االبتكار نؤك دولمزي

 نصف االبتكار. كرةفالف إبداعية،فكرة  نيبدأ م االبتكار -

، اوبذل الوقت والجهد في تطويره ،في البحث في فكرة مااالبتكار من خالل بذل الجهد والوقت  ينتج -
نّ  ويقها،وتسوتحويلها إلى تطبيق  تصميم قابل للتطبيق  إلىما تحويلها فال نكتفي بالفكرة الجديدة وا 

 .أيضاً  مالواالستع

 أوعلى التطورات التي تحدث في العلوم الفيزيائية  يكون االبتكار مقصوراً  أن رورةبالض ليس -
في الحقول  يدةكلمة االبتكار تنطوي على التطورات الجد إنّ  ،كما يفترض البعض ،الصناعات

 .اليةالتجارية والتقنية والعلمية والجم عمالواأل داريةواإل اعيةاالجتم

 هدبل على العكس تمامًا فهو جُ  ،الصدفة املليس كما يعتقد البعض لعبة حظ ويخضع لع االبتكار -
ونبذل  ة،الفكر  إلىنحن نبذل الجهد من خالل البحث للوصول  يتطلب مثابرة.و  لهمنظم ومخطط 

 .اوتسويقه نتاجهاإل هدونبذل الج ،لتطويرها جهدال



 
 
 
 
 
 

كل فرد  إنّ عليها،  دربوالت امكن تعلمهيُ مهارات بل هو  ،واألذكياء الخبراءعلى  ليس حكراً  االبتكار -
هذا  في يةوالتنم لتدريبعلى ا وحصل، ميةالتعلّ  والفرصإذا توافرت له البيئة  أن يكون مبتكراً  مكنيُ 

 .لالمجا

مع بعضهم وتالقح األفكار  فراداأل علولكن تفا تكار،هم جوهر عملية االب فراداأل إنّ  بالتأكيد  -
 جديدة بتكاريةأفكار ا دةوال حّفزيُ  لذيمعهم هو ا فكارالرؤى واأل تبادلواالستفادة من أفكار اآلخرين و 
 لتحويلهافريق  جهود ىإل تاجتح هابمفرده فكرة إال أنّ  شخص وّلديُ  ما باً وتحويلها إلى قيمة جديدة. فغال

معظم االبتكارات المعقدة  بعض االبتكارات يمكن أن يقوم بها فرد واحد إال أنّ  اكهن منتج. إلى 
 .بدور ما في االبتكار يهتحتاج إلى فريق موسع يقوم كل عضو ف

 االبتكار أنواع

هما:  ،إلى نوعين رئيسيين تكاراتجال االبتكار على تقسيم االبالمختصة في م األدبياتدرجت 
 .لتحسينيواالبتكار ا ،الجذري  كاراالبت

خدمات  أو عمليات أو منتجات يغةهذا النوع من االبتكار يأتي بالجديد بص: ري الجذ راالبتكا
 ي مجالها.من منتجات أو عمليات ف بقهاكل ما س نتختلف ع حقيقية،مبتكرة وفريدة و  تكنولوجياأو 

 نتاجللعمل من خالل خطوط اإل فوردشركة  استخدام لجذريةعلى العمليات االبتكارية ا مثلةاأل ومن
في زمن  الدواوينالحسبة و  ُيعتبرنظام كذلك. و عالمالمصانع في ال مللع ثلىالطريقة المُ  أصبحتوالتي 
 .ةالدول إدارة فيجذرية  اراتعمر بن الخطاب ابتكالخليفة 

ضافات تعديالت إدخالهذا النوع من خالل  ويتم: جيلتحسيني أو التدرياالبتكار ا محدودة على  وا 
على الشكل  تحسيناتكما هو الحال في إدخال  ،أو البرنامج أو الخدمة القائمة أو العملية جالمنت
منتج آخر  خصائصمع  هأو مجاالت االستخدام أو دمج االستخدامأو طريقة  لخصائصوا بعادواأل

 .ضافيةإ أو خدمة

 



 
 
 
 
 
 

  
 توظيف االبتكار في المبادرة الشبابية:

 االبتكار في فكرة المشروع. -
 االبتكار في الوصول إلى فئات مستهدفة جديدة ال يتم الوصول إليها بالطرق المألوفة. -
 االبتكار في الحلول لمعالجة المشكالت التي يعاني منها المجتمع أو المستهدفون. -
 مبادرة وفي طريقة عمل الفريق.االبتكار في عمليات إدارة ال -
 االبتكار في طرق مشاركة المجتمع المحلي والقطاعات المستهدفة من المبادرة. -
االبتكار في طرق التمويل، أو إيجاد بدائل لشح الموارد المالية، أو في الوصول إلى نفس  -

 األهداف بأقل تكاليف ممكنة.
 االبتكار في استثمار الموارد المحلية المتاحة. -
 بتكار في األنشطة التي تقوم عليها المبادرة.اال -

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 ( 1) أمثلة لمبادرات نفذها شباب في عمركم

 
 مبادرة النور:

على مبادرتهم، والتي كانت تعبيرًا عن مجموعة من الشباب هذا هو االسم الذي أطلقته 
ففّكر  .قة بريلزميلهم الّضرير الذي كان يعاني من قلة الكتب المتوفرة بطريتعاطفهم مع 

من خالل  فس الُمشكلةيساعدوا زميلهم ومن يعانون من ن الشباب كيف يمكن أن هؤالء
اجتمع الفريق أكثر من مرة، ومن خالل جلسات العصف الذهني  .توفير الكتب لهم

ئلة ِمثل: كيَف َسنختار والتفكير الجماعي،  درسوا الموضوع وطرحوا عددًا كبيرًا ِمَن األس 
ن َسُيحدد هذه الُكتب؟ وكيَف سنوّفرها لهم؟ هل نوّفرها ِبطريقة بريل؟ وكم الُكتب؟ ومَ 

اتفقوا على جلسة أخرى بشرط أن يكون  ....ف؟وهل َنحن قاِدرون على فعل ذلك؟سُتكلِ 
 .لدى كل شخص منهم تصور مبدئي ومحاولة لإلجابة عن هذه التساؤالت

تم االتفاق على الفكرة لبدائل التي تلي وبعد مناقشة جميع األفكار واوفي الجلسة 
وذلك بمساعدة  ،تحويل مجموعة من الكتب الُمختارة إلى كتب مسموعة :األساسية وهي

التواصل مع أصحاب هذه المشكلة واالستماع منهم عن معاناتهم وعن و زمالء مختصين 
 .أهم النواقص من ناحية الكتب

الكتب إلى مادة سمعية،  ويلوتم التشاور مع زمالء آخرين لهم حول أسهل الطرق لتح 
وما هي مواصفات القارئ من حيث الصوت واألداء، وكيف سيتم تنزيل الكتب على 

 .....رنت،البرامج الخاصة وعلى مواقع االنت
 وبدأت الخطوات تتضح البد من:

  بالتشاور مع الهيئات التدريسية تتولى اختيار الكتب اختيار الكتب: مجموعة
 هم.والشباب الضريرين أنفس

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



 
 
 
 
 
 

 عالنات وحجز موقع خاص للبرنامجمجموعة اإل. 
  الخاصة للتنسيق معها، مجموعة التشبيك مع مؤسسات ذوي االحتياجات

 وبعض شركات القطاع الخاص لرعاية المشروع وتحصيل التمويل.
فرغ زمنيًا لعمل أول كتاب، وتم تحديد لقاء للتقييم حيث تم وتم وضع مخطط عملي م

 دراسة نقاط الضعف وأخذ دروس تعلمية.
 مبادرة اختر تخصصك:

كثير من الشباب يصلون إلى مرحلة تقديم الطلبات للجامعات وهم ال يعرفون ما 
اق ؟ فضاًل عن عدم معرفتهم كيفية تعبئة الطلبات الخاصة بااللتحالتخصص المالئم لهم

في الجامعات، ففي بعض الدول يوجد طلبات لقوائم القبول الموحد، مما يعني صعوبة 
تعبئة نموذج الطلب إذا لم يكن لدى الطالب معلومات عن التخصصات ومعايير 

 االختيار،....
مجموعة من طلبة الجامعات الذين قاموا بتغيير تخصصاتهم بعد مرور سنة على 

تياراتهم غير الموفقة أو لعدم معرفتهم في كيفية تقديم دراستهم الجامعية، نتيجة الخ
 حيث لم يتوفر لهم خدمات اإلرشاد المسبق. الطلبات للجامعات.

قرروا تبني مبادرة لتوعية طالب المدارس وتدريبهم مسبقًا على كيفية اتخاذ القرارات 
  المتعلقة بمستقبلهم الدراسي وبما يتناسب مع ميولهم.

للنقاش المركز بينهم لبلورة الفكرة وتحديدها بشكل أدق، وتحديد ماذا عقد الفريق جلسات 
يلزمهم من معلومات للتمكن من تخطيط المبادرة. ومن هنا كانت االنطالقة لجمع 

والتواصل مع وزارة التربية والتعليم وبعض الخبراء في مجال اإلرشاد المهني  المعلومات
 للطلبة.

ات المستهدفة فقد حصر فريق العمل نطاق العمل في ونظرًا لكثرة عدد المدارس والفئ
المبادرة في المرحلة األولى بعشرة مدارس في كل فصل دراسي، يتم اختيارها حسب 
معايير تم التوافق عليها. ثم يتم تنفيذ برامج توعية متكاملة من ورشات ومحاضرات 

خبراء لتدريب  للتوعية والتعريف بالحياة الجامعية والتخصصات المتاحة، واستضافة
 الطلبة على مهارات اختيار التخصص الجامعي. 

 



 
 
 
 
 
 

دارة   عية:المبادرات المجتمتخطيط وا 
 .وقفات قبل البدء 

 .سمات المبادرات الشبابية الناجحة 

 ( 2أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم. ) 

 .دائرة حياة المبادرة الشبابية 

 ادرة مجتمعية... خطوة بخطوة؟كيف تبدأ، ت طلق، ت خطط، ت نظم، ت دير مب 

 االستعداد الشخصي. -
 توليد الفكرة. -
 ( .3أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم ) -
 ( .4أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم ) -

 إنضاج الفكرة والتحقق من جدواها. -
 ( .5أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم ) -

 تكوين فريق العمل. -
 ( .6رات نفذها شباب في مثل عمركم )أمثلة لمباد -

 تصميم الخطة، كيف نصل إلى ما نريد؟ -
 التشبيك وبناء الشراكات. -
 تطوير الذات حسب ما تتطلبه المبادرة. -
 التنفيذ العملي.  -
 المتابعة والتوثيق. -
 التقييم والتعل م. -

 
 ( نموذج مبسط لخطة المبادرة.1ملحق ) 
 ( نموذج لخطة مبادرة شبابية على 2ملحق ).شكل حملة توعية 

 



 
 
 
 
 
 

 وقفات..... قبل البدء
نستطيع أن نتكلم نظريًا الشيئ الكثير عن الريادة والعمل التطوعي وأهمية العطاء ومساعدة اآلخرين، لكن  
يبقى السؤال األبرز هو كيف نجعل ذلك في إطار عملي؟ وقد وجدنا من خالل الخبرة العملية أّن المبادرات 

 لتحويل التنظير إلى واقع عملي.  هي اإلطار العملي الحقيقي
وقبل  .الشبابية مجتمعيةهي اإلطار العملي والممارسة التنفيذية للريادة ال المبادرات الشبابية نّ إحيث 

التي يجب أن يأخذها  الخوض في مراحل إطالق المبادرة، نود اإلشارة إلى مجموعة من القضايا الهامة
 :ميسرو العمل الشبابي بعين االعتبار

 
  الهدف األهم للمبادرات هو تطوير وتنمية الشباب المبادرين  ن مع الشباب أنّ و العامل دركيُ يجب أن

في  وتنمية مهاراتهمهو بناء أنفسهم وقدراتهم  ؛اب من المبادراتبأهم ما يستفيده الشو  .أنفسهم

قييمهم عند ت ملين مع الشباباوهذا الهدف هو األهم بالنسبة للع .مختلف النواحي والمجاالت

هامة وستكون إحدى  معالجة القضايا المجتمعية وتقديم الحلول لها هي أيضاً  بالرغم أنّ  .للمبادرات

 .نتائج المبادرات

  لذلك البد من توجيه الشباب للتواصل  ،في دعم المبادرات حيوياً  المنظمات والمؤسسات دوراً تلعب
 .والتشبيك مع هذه المنظمات

 دارة لبناء جاهزيتهم، أو تدريب تدريبًا قبليًا ان في معظم األحي يحتاج الشباب على تخطيط وا 

ونحن ُنفضل أن يلتحق الشباب ببعض برامج المهارات الحياتية قبل البدء. لكن ذلك ال  .المبادرات

كأن يتم العمل مع الشباب في  ،قدرها المؤسسة والعاملون فيهايمنع من السير بخيارات أخرى تُ 

قدم لهم التدريب واالستشارة والدعم حسب كل مرحلة من مشروعهم نُ  ،طوةالمرحلة األولى خطوة خ

 وحسب ما تقتضيه طبيعة مبادراتهم.



 
 
 
 
 
 

 ،على المؤسسات الشبابية أن تتبنى برامج المبادرات الشبابية كنهج عمل أساسي في برامجها 

اإليمان  .بادراتوتوفر لذلك كل شروط النجاح من تدريب العاملين فيها ليتمكنوا من إدارة برامج الم

، وتذويته في عمل المؤسسة، وتخصيص موازنات يجابيةبنهج التنمية الشبايبة المجتمعية اإل

 خطط له ضمن خطط المؤسسة السنوية.مالئمة له، وأن يُ 

  الشباب متفاوتون في قدراتهم فبعضهم قد ينقصه بداية الحماسة والرغبة في التحرك، وبعضهم لديه

وبعضهم لديه المهارات ويحتاج أن يعرف كيفية التحرك، والبعض  ،المهارةرغبة وتنقصه المقدرة و 

ين أن نعمل على اآلخر ال ينقصه سوى البدء بالتحرك. علينا كمؤسسات شبابية وعاملين اجتماعي

 جميع هذه المستويات.

  ُغفاً شكل لهم شالشباب مختلفون في اهتماماتهم وهواياتهم ومواهبهم والقضايا التي تشغل بالهم وت. 

علينا أن نفتح الباب أمام جميع الشباب وبدون استثناء لكي يقترحوا المبادرات التي تتالئم مع هذا 

 التنوع واالختالف.

 نتوقع ن علينا أ .مشاركة الشباب وتوفير الفرص لهم لتولي زمام المبادرة ال يعني النجاح من أول مرة

 .م من المحاولة األولىشباب لتكرار التجربة والتعلّ وأن نكون مستعدين لتوفير الدعم والمساندة لل ،ذلك

يجابي على شخصية ومهارات اإل هاأهم معيار لنجاح المبادرة هو تأثير  ومرة أخرى نؤكد على أنّ 

 الشباب الذين قاموا بها قبل تأثيرها على الفئات التي استهدفتها المبادرة.

 والتمويل واألدوات التحضيرات إلى كثير من تحتاجأهم ما ُيميز الُمبادرة الشبابية َبساطتها، وأّنها ال 

الناس من  من إمكانيات وقدرات وتوظيفها لخدمة الشباب مايمتلك على تقوم .تنفيذها يتم لكي

وتمتاز بأّنها مبادرات قليلة التكلفة، والمبادرة الشبابية تطوعية  .حولهم، وتنمية مجتمعاتهم المحلية



 
 
 
 
 
 

تتطلب  ال هاأّن هذا اليعني أنّ  رات بسيطة غير معقدة، إاليجب أن تكون المبادو بشكل عام. 

 .التخطيط الجيد والتدريب وُحسن إدارة التنفيذ

  ّبعض الشباب يحتاج منا كمؤسسات وعاملين التدريب والتشجيع فقط، ثم يبادرون بتبني  نتذكر أن

طالق مبادراتهم المستقلة. وفي معظم الحاالت تحتاج المبادرات إلى مساندة  مؤسسية مما يعني أن وا 

يكون دورنا أبعد من التشجيع والتدريب، ليتعدى ذلك إلى التبني وتوفير المساندة أثناء التنفيذ، وُربما 

 ها وقتًا كافيًا من وقتنا المهني.ؤ إدماج المبادرات ضمن خططنا وا عطا

 سمات المبادرات الشبابية الناجحة: نتذكر باستمرار أن  من أبرز

  ُتعالج حاجة مجتمعية حقيقية.أن تكون طموحة و 

 .أن تنبع من أفكار الشباب، وُتعبر عن اهتماماتهم الشخصية 

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

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

 كاليف  وال تحتاج إلى تمويل مرتفع وال إلى تحضيرات كثيرة.قليلة الت 

 .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 

 .متفهمة لثقافة وقيم المجتمعات المحلية 

 هجًا تشاركيًا وُتعزز العمل الجماعي عبر الفريق.تعتمد ن 

 .مبنية على نتائج محددة ويمكن قياس نتائجها 

 



 
 
 
 
 
 

 

 ( 2أمثلة لمبادرات نفذها شباب في مثل عمركم ) 

 نموذج مؤسسي في تبني المبادرات:
ين قامت إحدى المنظمات الدولية بتدريب مؤسسة محلية تعمل مع الشباب في محور تعزيز مشاركة اليافع
 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 
 خالل المراحل التالية:إناث ومدرسة ذكور. قامت الجمعية بتنفيذ البرنامج في المدارس من 

مرحلة تدريب فريق من المدرسين في كل مدرسة على كيفية تدريب الطلبة على المبادرات  -
 ومتابعة مشاريعهم.

( طالب وطالبة في كل مدرسة على كيفية إطالق المبادرات، وتحفيز الطلبة  50تدريب) -
 المشاركين على المشاركة في المبادرات.

 فكار وذلك حسب معايير متفق عليها.إطالق مسابقة لتبني أفضل أ -
 ( دوالر فقط.200البدء في تنفيذ مبادرات الطلبة ومتابعتها، وتقديم دعم محدود ال يتجاوز)  -
 تقييم المبادرات التي تم تنفيذها. -

 فيما يلي ملخص لنماذج بعض المبادرات التي تم تبنيها:
 

 التعامل اآلمن مع شبكات التواصل االجتماعي:
تها مجموعة من الفتيات تستهدف نشر الوعي والتدريب لزميالتهن الطالبات حول كيفية مبادرة أطلق

استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل إيجابي وآمن. عبر حلقات نقاشية مع الطالبات وورشات عمل 
هالي مبسطة وبعض النشرات المختصرة. وتقديم مسرحية مدرسية من إعداد الطالبات، يتم تقديمها أمام األ

 والطالبات ثم يتبعها نقاش مفتوح.
 :حياتنا من كاميراتنا

ومعرفة بالبرمجيات المبسطة إلعداد مقاطع  ،فريق من الطلبة لديهم موهبة وهواية التصوير الفوتغرافي
بحيث سيقومون بتوثيق حياة اليافعين في عمرهم.  ،فلمية بسيطة. اختاروا لمبادرتهم أن تأخذ طابع فني



 
 
 
 
 
 

توضح حياتهم ومشاكلهم اليومية، ونشر أفالم قصيرة عن مشكالتهم كما يرونها هم نية فوعمل معارض 
 بأعينهم. وذلك بهدف نشر الوعي عن مشكالت اليافعين واليافعات في المجتمع.

 استثمار وقت الفراغ:
دخول يعاني معظم الشباب من وقت الفراغ الكبير، مما يؤدي إلى مشكالت كثيرة مثل إدمان اإلنترنت، وال

في مشكالت مع األهل،...هكذا تتحدث إحدى الطالبات في توضيح سبب اختيارهم لهذه المبادرة، التي 
تسعى القائمات عليها إليجاد أفكار عملية وسهلة، يمكن للشباب أن يستثمروا فيها وقت الفراغ. كما 

تقديمها لمجموعات من تتضمن المبادرة ورشات تدريبية مبسطة حول إدارة الوقت. ومشاهد تمثيلية يتم 
 الطالبات ثم عقد مناقشات بعدها.

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

تقديم من أجدادهم الالجئين كبار السن في حيهم، عبر مقابلتهم وتسجيل قصصهم ثم تفريغها ونشرها و 
 بعضها على شكل مشاهد تمثيلية وذلك بغرض توعية أجيال اليافعين والشباب بقضيتهم.

 التمييز ضد البنات في المنزل:
هي عبارة عن حملة توعية تنظمها مجموعة طالبات للحد من التمييز ضد الفتيات في المنزل، وقد نجح 

ن شاركوا بدعم الفكرة عبر تخصيص إحدى فريق المبادرة بكسب تأييد أئمة المساجد في المنطقة. والذي
خطب الجمعة حول رأي الشرع في هذا الموضوع. ونجحت الطالبات في إعداد مسرحية وعرضها على 

  األهالي.
 الحد من التدخين السلبي:

اختارت مجموعة من الطالبات العمل على مشكلة التدخين. وبعد نقاشات مركزة حول ماذا يمكن أن  
طفال في المنازل. وذلك عبر فكرة الحد من تأثير التدخين السلبي على األ ىبات إلنفعل، وصلت الطال

محددًا لها وقابل للقياس وهو إقناع  إقناع اآلباء بعدم التدخين داخل المنزل. وقد وضعت المبادرة هدفاً 
طالبات نحجت ال أب بعدم التدخين داخل المنزل لحماية أبنائهم من آثار التدخين السلبي وفعالً  100
 من تحقيق أهداف الحملة خالل ثالثة أشهر. %80بنسبة 

 



 
 
 
 
 
 

 دائرة حياة المبادرة الشبابية

 



 
 
 
 
 
 

 كيف تبدأ، ت طلق، ت خطط، ت نظم، ت دير مبادرة مجتمعية... خطوة بخطوة؟
 

 درك الثغرة() ريادي ي   :للمبادرة المجتمعية االستعداد الشخصي الخطوة األولى:
تمام وهو الوقود إل ،تنطلق منه المبادرات ذيساس الولى واألة األاالستعداد الشخصي هو الخطو 

. وبذلك فإّن رض الواقعأضيء المبادرة في ذا كانت الشعلة في البداية ضعيفة فلن تُ إف ،المبادرات
 االستعداد الشخصي يعني:

تكون لديك رسالة شخصية لخدمة مجتمعك أو قضية تخدم تؤمن بدورك االجتماعي، و ن أ -
 .الناس

 .ن تكون لديك فكرة تؤمن بها وتريد تنفيذهاأ -
 .وشغفك نحو حاجة من حاجات مجتمعكومواهبك ن توظف نقاط قوتك وهواياتك أ -
 .نجاح فكرتكإجل أو المال من أو الوقت أن يكون لديك القرار لبذل الجهد أ -
 االستعداد الشخصي؟ بنيتكيف 
 تتقنها ومواهبك والخبرات التي اكتب قائمة بنقاط قوتك وهواياتك. 
  ُثير اهتمامك وشغفكتعرف على القضايا التي ت. 
  ّم من اقرأ في سير الرواد المجتمعيين خاصة في مجال اهتمامك وهوايتك وموهبتك، وتعل

 حياتهم وأفكارهم ومبادراتهم.
  .تعّرف على من يتصفون بالريادة االجتماعية والمبادرة وامِض أوقاتًا معهم 
 مل اهتماماتهم وتفاعل معهاأوت والمجتمع المحليكبر تفاعل مع أسرتك والعائلة األ. 
  قارن بينها وابحث لمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنياحرص على زيارة المؤسسات ا ،

 فيها عن أفكار جديدة، لو أردت أن ُتحّسن أو ُتضيف إليها؟
  ن ترى الصعوبات أن تؤثر وترى التفاعالت من حولك و أناصر قضية تؤمن فيها وحاول

 .العوائقو 



 
 
 
 
 
 

 عمال تطوعية هي من ساقتهم للريادة االجتماعية أتطوع في عمل ما، معظم الرواد يقومون ب
 .بداعية لمجتمعاتهمإفكار ومبادرات أوتقديم 

  ابحث عن حلول جديدة للمشكالت من حولك، واسأل نفسك باستمرار ماذا سأحسن أو أغّير
 فيما حولي؟ 

  كل شيء من حولك عنباستمرار تعّود طرح أكبر قدر ممكن من األسئلة. 
 ن من أصحاب يجابي والبحث عن الفرص بدل العوائق، وكُ درب نفسك على التفكير اإل

 حباط.اؤل ال اإلفاألمل ال اليأس، والت
  ّحداث الفرق في مكان ما وعلى أفراد ما.آمن بنفسك وقدراتك وأن  ك تستطيع التغيير وا 
 ع، وأن خير الناس أنفعهم للناس، وأن القوة تذكر باستمرار واجبك األخالقي تجاه المجتم

 تكمن في العطاء ال التلقي.
 ما هي القضايا المجتمعية التي تثير اهتمامك؟ لتتعرف  استخدم العصف الذهني

 :فقط على سبيل المثال
اختيار التخصص الجامعي، ، لمخدراتالحد من ا مثل: هل هي في مجال حمالت التوعية -

 ....، العنصريةالعنف الجامعي
، جمع طالب الجامعات والعملغاثة، السكن، اإل البطالة، :هل هي في مجال الفقر -

 ..... المساعدات للمنكوبين، مساندة قضايا األطفال المهمشين،
اللياقة  ،االيدزالتوعية عن مرض  السرطان، مساندة مرضىمثل : هل هي في مجال الصحة -

 .....، التوعية من مخاطر السلوكيات الضارة،البدنية
 ...مبادرات للتشجير، الغابات،حماية  المياه،تلوث : هل هي في مجال البيئة -
 ....، المشاركةقلياتالمرأة، الطفل، األ :في مجال المطالبة بالحقوق  هيهل  -
الذاكرة  ن،والمد ى القر  تراث مبدعون من بلدي، :هل هي في مجال الثقافة والهوية -

 ....الشعبية،
 مية، تطوير المدارس، حقوق المعلمين.... حو األم :هل هي في مجال التعليم -
 هل هي في مجال المجتمع المدني: المؤسسات الخيرية، النقابات... -



 
 
 
 
 
 

مثل تحسين البنية التحتية، توفير  :هل هي في مجال توفير الخدمات في مجتمعك المحلي -
 طفال،..مالعب لقأ

 لالستعداد الشخصيدليل مساعد 
 

 
 هذه األسئلة بوضوح: نللمبادرة البد لك من اإلجابة ع لتبني فكرة ذا كنت مستعداً إ
 

  ّه يجب أن يكون لك دور في خدمة مجتمعك؟ هل أنت تؤمن من داخلك بأن 
  حديث رسول هللا )خير الناس أنفعهم للناس(؟كيف تنظر إلى 
  ه كلما انغمست في العمل المجتمعي استطعت التعرف على نفسك بشكل أفضل؟ نّ أهل تعلم 
  ومواهبك ؟قاط قوتك وهواياتك نهل حددت 
  ما هي القضايا التي تشكل شغفًا لك؟ 
  ما هي القضية أو األمر المجتمعي الذي يشغلك ويثير اهتمامك؟ 
 الك بهذه القضية؟ ولماذا تثيرك؟ما مدى انشغ 
  ؟القضية همكانك تقديم شيئ لهذإب نّ أهل أنت مؤمن 
  القضية؟ و هواياتك في خدمة هذهأكيف يمكنك توظيف مهاراتك 
  هل أصبح لديك فكرة أولية عن المجال الذي يشكل لك شغفًا، لكي يكون نقطة إنطالقتك نحو

 الريادة المجتمعية؟
  هل اطلعت على تجارب أناس ملهمين وناجحين في الريادة المجتمعية وأحدثوا فارقًا في حياة

 الناس من حولهم؟
 ؟نجاح فكرتكإجل أو الوقت من ألبذل الجهد بأنك على استعداد لديك القرار  هل أصبح 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 إشارات للعاملين مع الشباب:
 

 .في المجاالت المختلفة التي تقدمها مؤسستكم لمشاركة الشبابافسح المجال  -

 معًا.ثق بالشباب واجعلهم يتواصلون ويعملون  -

 .ساعد الشباب في العثور على نفسه من خالل دورات الوعي الذاتي والتخطيط الشخصي -

 .ية راجعة للشاب ليتعرف على نقاط قوته وضعفهقدم تغذ -

 .ناس ناجحيندافعية الشباب للعمل والمبادرة من خالل قصص المبادرين والتعرف على أُ حفز  -

 .وفر لهم نماذج عملية يستطيعون محاكاتها واالقتداء بها -

 
 

 مبادرة(ال) الفكرة المبدعة...هي نصف  :فكرة توليدالخطوة الثانية: 
ويقل من  ،تعداد المشاكل وذكرها ووصفها واالستغراق في تفاصيلها كثر الناس منيُ ا في مجتمعاتن

ما  .هم يفكرون في الحلوللذلك ما يميز المبادرين عن غيرهم أنّ   .لحلول مقترحة و أفكاراً أ قدم حلوالً يُ 
 لفكرة التي ستقدمها لمجتمعك؟االحل الذي لديك؟ ما

 حث عن الحاجات االجتماعية واقترح حلواًل جديدة.ابحث عن الجديد والتغيير لقأحسن. اب
 مصادر اإللهام؟ ؟للمبادرات بداعيةاإل تأتي األفكار أين من

 



 
 
 
 
 
 

 :لديك هواية، موهبة، خبرة، قدرة مميزة في مجال ما، مهارة خاصة متميزة  إبدأ من نفسك
نفسك من حولها إلى مبادرة، مشروع اجتماعي، اسأل تتقنها... إذا كان كذلك؛  فكر كيف تُ 

، إذا كيف أفيد االخرين من هذه المهارة ؟يمكن أن يستفيد من هذه الهواية أو المهارة
 لفئات ما في المجتمع أو آلخرين من حولي.تلبي حاجة يمكن أن موهبتي فهل استثمرت 

 
 ( 3) أمثلة لمبادرات نفذها شباب في عمركم

 
 هواية تحولت إلى مبادرة

انت لديه مهارة وموهبة فنية. قرر أن ُيشكل ناديًا صغيرًا للعناية أعرف أحد الشباب الجامعيين، ك
باألطفال الصغار الذين لديهم موهبة أو هواية فنية، في أحد المدارس في أحد األحياء الفقيرة. بعد 
تحقيقه نجاحات في هذا المجال قام زميله الذي يتقن اللغات ويدرس في كلية اللغات بتشكيل فريق مع 

نظيم برنامج لمدة فصل كامل لمساعدة الطلبة الفقراء عبر دروس تقوية مجانية يتم تقديمها زمالئه، وت
 بطريقة ممتعة وناشطة.

الطريف أن عشرات الطلبة استفادوا من أنشطتهم، علمًا أن المبادرة لم ُتكلف سوى مبالغ زهيدة جدًا. 
تمكنوا من توفيرها عبر حملة جمع تبرعات من زمالء لهم في الجامعة ومن خالل موازنة بسيطة معدة 

 لقأنشطة المدرسية.
 

 

 لك، مدرستك، جامعتك، ، مجتمعك من حو ملبعض الوقت في العال أملت: لكمن حو  تأمل
ما التغيرات  ؟لعالميكون ا أنكيف تريد  خيلت ،وفكر فيما تراه عيناكالشباب في بلدك،..... 

 ؟ولمن ؟مجال أي يف ؟ما التحسن الذي تريده ؟إلحداثهاالتي تطمح 



 
 
 
 
 
 

 أريداحتياجات  أو ؟تغييرها أوتحسينها  أود أمورهناك  هل:رارنفسك باستم اسأل -
 أسرتكتهم  أومشكالت تهمك  ؟حل إلىمن حولي بحاجة مشكالت  أوتلبيتها 

 ؟العالم.. ،بلدكجامعتك،  ،تهم مدرستك أو ؟أو الشباب ومجتمعك المحلي
 جديدة. أفكارب ئفالتغير يوم ،تغيرات منما يدور حولك  اكتشف -
 الجديدة من كل مصدر.  فكاردائم البحث واالطالع واعمل على جمع األ كن -
 العنان. خيالكل ،أطلقذا خيال واسع كن -
 قم بزيارة المؤسسات من حولك؟ مؤسسات تعمل مع األطفال، الشباب، المسنيين،... -
 أومجنونةَ  حتى لوكانت غريبةً , لك صغيرة بالك مهما بدت   في تخطر فكرة أي اكتب -

 .في وقت آخر واعمل على تطويرها إليها واقعية، وعد أوخيالية وغير
 

 
 (4) مركمأمثلة لمبادرات نفذها شباب في ع

 
 :التعاطف مع األطفال الالجئين

. كان يتألم ألوضاع الالجئين من البلد الشقيق المجاور ،شاب في إحدى الدول العربية 
مبادرته بنقل  .استطاع من خالل هوايته وهي التصوير، نقل صورة حية ألوضاع الالجئين

ل هذا حوّ أن يُ كيف من الممكن ومسؤلية جديدة؛ تحدي  مشكالت األطفال أثارت عنده
 ؟ساعد هؤالء الناسيجابية متحركة تُ إلى قوة إالتعاطف 

. ثم تواصلت الالجئين بإقناع زمالء له بأهمية أن يكون لنا دور في تلبية حاجاتقام  
مع منظمة تعمل مع الالجئين في المنطقة، قاموا بإطالق حملة تبرعات تمكنوا  المجموعة

 .لتنفيذ أنشطة ترفيهية لقأطفال الالجئين بلغ مالي كبيرضافة لمباإل ،ماخاللها من جمع الخي
ونجح هؤالء الشباب بالتواصل مع شباب في مثل عمرهم في البلد المضيف لالجئين وتعاونوا 

 معًا في تنفيذ األنشطة.
 العالج المجاني للفقراء:



 
 
 
 
 
 

 :ساءلوات ،مجموعة من الشباب وأثناء نقاش بينهم عن ارتفاع سعر الدواء وكشفيات األطباء 
مما أثار الفضول لدى أحدهم فقرر زيارة إحدى  ؟كيف يتمكن الفقراء من تغطية النفقات

  .وسمع منهم عن المعاناة التي يعيشها الفقراء ،قدم مساعدات للفقراءالمؤسسات التي تُ 
فأثناء النقاش تبلورت فكرة  ؟لى مجموعته وكان لديه تساؤل كيف نساعد هؤالء الفقراءإرجع 
وضع . التنسيق بين األطباء والصيدليات وبعض المستشفيات لخدمة الفقراءبالنقوم لماذا 

حيث تمكنوا من التنسيق بين عدد من المؤسسات التي تخدم الفقراء  ،خطة أعضاء الفريق
طباء والصيادلة بحيث يتم التحويل بآلية متفق عليها وضمن سقف مالي ومجموعة من األ

 .متفق عليه
درة بال تكاليف. كما أّنهم وظفوا عالقاتهم وعالقات زمالئهم اآلخرين الذين نجحوا بتنفيذ مبا

 لديهم أقارب أو معارف يعملون في المهن الطبية.
مبادرتهم بدأت من شعورهم بألم اآلخرين. لم يبقوا مكتوفي األيدي فقرروا أن يبادروا إلحداث 

 الفرق في حياة الفقراء من حولهم.
 : زمة المواصالتحملة من أجل حل مشكلة أ

نظرًا لعدم مالئمة الحافالت لقأعداد  .ُيعاني طلبة إحدى الجامعات من أزمة المواصالت
وألّن كريم الطالب الجامعي كان يتأخر يوميًا، وُيدرك كم هي معاناة الطلبة  .المتزايدة للطلبة

بة التي لم ُتحرك ل مع بعض زمالئه فريقًا للقاء بعمادة شؤون الطلشكّ اآلخرين مثله. قرر أن يُ 
هنا  .ساكنًا. ثم التقى الفريق مع مسؤولي هيئة المواصالت الذين لم يتجاوبوا أيضًا مع مطلبهم

بحث كريم مع زمالئه بالفريق الخطوة التي تلي، ومن خالل العصف الذهني والتفكير معًا، 
 قرروا القيام بحملة ضغط وكسب تأييد لمطالبهم. 

 اء بصناع القرار، وقفات احتجاج،... بدأت بتوقيع العرائض، اللق
خالل الفصل الثاني من العام الدراسي قامت هيئة المواصالت بعقد اجتماع مشترك بين ممثلي 

 الطلبة وعمادة شؤون الطلبة لوضع خطة عملية لحل مشكلة المواصالت.
 فكرتهم بدأت بالعمل على حل مشكلة يشعرون بها.



 
 
 
 
 
 

على إحداث التغيير إذا كانت قضاياهم عادلة وأحسنوا تعّلم هؤالء الشباب أّنهم قادرون 
استخدام الوسائل المالئمة. وأن المثابرة شرط أساسي لنجاح اإلنسان في الوصول إلى أهدافه، 

  .جمع اآلخرين ومشاركتهم تؤدي إلى تسريع النتائج وأنّ 
 
 

 الهاستقبعقول مستعدة ال إلى بحاجةالمبدعة  األفكار ": اقواالستغر  االنشغال ." 

 دفعي ،حد االنهماك إلىما  عموضو  أوفكرة ما  أومشكلة ما  يف نسانالزائد لإل لاالنشغا إنّ 
فعااًل منفتحًا على  لالعق جعلالزائد ي شغالاالن إنّ  ،بداعيةإألفكار  التوصل إلى نساناإل
 .استقبالها ىعل أوعلى تطويرها  إماقادرًا  ،الجديدة كرةالف

 ومية،الي شياءكل األ إلىغير التي تعودت عليها  رات جديدةنظ إطالقنفسك على  درب 
وسوف يصبح عقلك  خرى،األ لكائناتتأمل الطبيعة وا .جديدة أفكار إلىتكون مؤشرات  علهال

 .فكار جديدةأهام تلاسنتيجة للتدريب قادرًا باستمرار على 

   ومبادرات  أفكارنطلق من الحديثة ت والمبادرات فكاراأل أكثر: تبدأ من الصفر والم وتعل   لتأم
فعله  ليكما ع إنّ . مبادرةتبتكر  أنتبدأ من الصفر حينما تريد  أن إذاً ال تحتاج  أنت. سابقة
 والموادمن األشياء  ديكهو متاح ل بماو  ؟كيف تستعين بما لديك من المعرفة نفسك ألتس أن

 ؟لتحل مشكلة

 يةوالتعرف على كيف ،منها ملّ تعالستلهام تجاربهم وال تكرين،والمب بادرينقصص الم قراءة 
 مبادراتهم.للوصول إلى  نظمةم اتبخطو  يامهمق

 ،للتواصل مع آخرين ربما لديهم أفكار،  جولة عبر االنترنت للبحث عن تجارب ملهمة
االطالع على القضايا العالمية، تصفح مواقع المؤسسات الخيرية والتطوعية ومنظمات 

 .رشدكيُ  المجتمع المدني قد تجد فيها بعض ما



 
 
 
 
 
 

 تطوع في وسّجل في النوادي ،على المشاركة والتفاعل مع األنشطة والبرامج احرص ،
مجال خصب لتنمية  فهي بية،واشترك في المعارض واللجان الطالالمؤسسات والجمعيات، 

مصدر دعٍم  ن يكونو  قدأناس  عالجديد وبناء عالقات م لىفرصة للتعرف ع  تيحوتُ  .ادةالري
 .وتبنيها دراتنامبالنا في تطوير 

 كيف سيكون  ؟دائلما الب ؟األخرى  ولالحل ما؟ إذا ماذا سيحدث ؟ماذا لو ائمانفسك د اسأل
 ؟أعدنا ترتيب ،دمجنا ،ناحذف ،غّيرنا ،ما لو أضفنا ؟..إذا

 أو عشر أو  تسنوا 5أنت بعد  ؟تخيل المستقبل ىنفسك عل بدر  ألعاب الخيال و  ال عب
 يسيحدث ف اذام رفكّ  ؟واتسن 5بعد  مجتمعك ،حولك نم العالمسيكون  كيف ؟عشرين سنة

 .حياة الشباب،.... ،في عالم الكمبيوتر لمستقبلا
 نالجديدة هي في الحقيقة نتيجة دمج بياالجتماعية : كثير من االبتكارات فكرتينبين  الدمج 

 جبالدمبريل  لويسحيث قام  ؛لغة بريل ابتكار على ذلك: مثلةومن األ .أو فكرتين منتجين
 للعميان. يللغة بر  ابتكار إلىالدمينو والحروف مما قاده  بةلع بين

 حدائق الحيوانات في معظم العالم تكون فيها الحيوانات  ،لذلك مثلةاأل ومن بالمقلوب: التفكير
لم ال  واوفكروا بالمقلوب وقال بدعينفجاء بعض الم ،والناس يتجولون  أقفاصمحبوسة في 

أحد الشباب تسائل لماذا يعاني المعوقون بالقدوم  لناس محبوسين.وا أحراراً  حيواناتنجعل ال
صمم برنامج للرعاية من خالل يُ  إلى مركز اإلعاقة، لماذا ال يذهب المركز لهم؟ فقرر أن  

 المنزل وليس المركز.

   إليهما وصل  ومحاكاةنتيجة تطبيق  أتيت ار المبدعةكفاأل بعض :ر.. طو لتأم  .. متعل 
نّ و  ،ال نقف عندها أن شريطة إليه امما وصلو  مالتعلّ و  آلخرون،ا  نتاجإل ةكمرحل إليهاننظر  ماا 

عليه.  لإلضافةلخيالنا العنان  طلقنتأمل فيما فعلوه ونُ  ثمّ  خرينمن اآل تعلم. نأصيلةفكرة 
فكرة العمليات التالية على بعض من خالل إجراء  بداعيةاإل ةالوصول إلى الفكر  حيث يمكنك

 :ةموجود



 
 
 
 
 
 

 خدمماذا يمكن أن نست ،األجزاء بعضهل يمكن تبديل  ،مكان آخر زءيمكن تبديل ج : هلبّدل -
  ؟بداًل من أحد األجزاء

 وكيف سنضيفه؟  ؟: ماذا يمكن أن نضيفأضف -
ليمكن أن  ماذا: عّدل -  ؟ناسب مستخدم جديدتأو ل ؟صبح أكثر مالئمةتحتى  نعدِّ
 جديدة؟الفكرة لتصبح فيها قيمة يمكن أن نغّير في  اذا: مغّير -
 ؟كيف ؟يمكن حذفه أو أخذه منها لذيا لشيء: ما هو ااحذف -
 ؟بالعكس إليها النظرو  ةأن تقلب الفكر  يف رأو اعكس: فكّ  اقلب -
 ف؟كي ؟التنظيم إعادة ،األجزاء ،فكار السابقةاألالترتيب: ماذا يمكن أن نغّير في ترتيب  أعد -

 
 الفكرةدليل مساعد إلطالق 

 
 

هذه األسئلة  نالبد لك من اإلجابة ع ،لخدمة و تطويراً ألمشكلة  قدم حالً ة ت  بداعيإاذا كان لديك فكرة 
 بوضوح:
 ما الحاجة أو القضية أو المشكلة  التي تعالجها فكرتك؟ 

 الجديد في آلية التطبيق؟  هلما الجديد فيها؟ ؟ما الفكرة التي لديك 

 من أين جئت بالفكرة؟ كيف طورت وعدلت عليها؟ 

 و الفائدة العملية منها؟أو التطوير الذي تطرحه؟ أمه الفكرة؟ ما هو الحل الذي تقد 

  جمعت معلومات كافية عن المشكلة أو األمر الذي تريد تحسينه أو تطويره؟ ما هي المعلومات هل

 التي لديك؟

 كيف تعالج فكرتك جذور المشكلة؟ 



 
 
 
 
 
 

  ًللخدمة ؟ كيف تقدم فكرتك تطويرا 

  ؟ يخدم مجتمعك أو تطويراً  قدم حالً هذه الفكرة تُ  نّ أبهل أنت مؤمن 

 
 

 
 إشارات للعاملين مع الشباب:

 
 شاركهم في الحوار معك وأصحاب الخبرة في المجاالت المختلفة. -

 وقم بعمل حلقات نقاش مركز لتطوير األفكار. ،عهم على تقديم األفكار والحلولشجّ  -

 قدم لهم نماذج ألفكار إبداعية من المبادرات. -

 اإلبداعي واالبتكاري واستخدام العصف الذهني.نّم قدرتهم على التفكير  -

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

 
 

 اوالتحقق من جدواه فكرة: إنضاج الةالثالث الخطوة

. اتمن خالل مزيد من البحث وجمع المعلوم ،نفسه الفرصة إلنضاج فكرته المبادر عطيهذه المرحلة يُ  في
 ، بإمكانكم القيام بالتالي:من جدوى بذل جهد إضافي للعمل على هذه الفكرة ويتحقق

 .ذات الصلة بفكرتك لقضايامعرفتك وخبرتك باستعالمك عن ا عوسِّ ، ثرف أكوتعرّ  استعلم -
إلى  ؟سألجأ للمعرفة من إلى ؟فكرتي جأحتاجها إلنضا تيال اإلضافيةنفسك ما المعلومات  اسأل -

  غير ذلك.... ،،مؤسساتمراكز  الكترونية،مواقع  ،مختص



 
 
 
 
 
 

تم تنفيذها  يمنها ومن الكيفية الت متعلّ و  اً جيد ادرسهالفكرتك.  ةالسابقة المشابه التطبيقاتعن  ابحث -
 من خاللها.

ابحث عنها  ؟ومراكز في بلدي تهمني وتساعدني في تطوير فكرتي سساتنفسك: هل يوجد مؤ  اسأل -
 عالقات مع هذه المؤسسات. وأقم

 ؟من سيستفيد منها ؟تضيفماذا س ؟يهاف يدما الجد؟ تكرةالفكرة مب هالذي يجعل هذ مافي  فكر -

 إلنضاج الفكرةدليل مساعد 

 
 

 إشارات للعاملين مع الشباب:

 
 التالية:  األسئلةواقع وتطبيق عملي ملموس ال بد من التفكير في  إلىتنجح الفكرة وتتحول  حتى
 

 ما هي الحاجة المجتمعية التي تلبيها الفكرة؟ -

 عن فئة، رفع معاناة أو  ،خدمةمثل تحسين  ،لفكرةحققها من هذه امكن أن نُ يُ  قيةحقي دةهناك فائ هل -

 حاجة ما للناس؟ تلبية أو 

 ا؟يمكن إقناعهم به كرة؟هلبهذه الف ون المهتم نمَ  ؟لمن ؟تلبي حاجة لآلخرين هل -

 ؟لتنفيذ الفكرة مةالمادية والبشرية الالز  مكاناتاإل هل هي قابلة للتنفيذ؟ وما -

 ؟ايجابياتها مأكثر أ تهاهل سلبيا ؟مكن أن تنجم عن هذه الفكرةومخاطر يُ  بياتناك سله هل -

 ؟على أرض الواقع اهل يمكن تحقيقه ؟صبح واقعيةيمكن أن تُ  هل -

 هل الفكرة واضحة لك وتستطيع شرحها لآلخرين؟ -



 
 
 
 
 
 

لجعلهم مبادرين  هاماً  قطعنا شوطاً قد عاملين معهم نكون ك ،م األفكاريقدإلى مرحلة تالشباب  صلعندما ي

. خالل هذه المرحلة يجب أن نحافظ على دورنا كميسرين وموجهين ونحثهم على يتحملون مسؤولية مجتمعهم

التفكير من خالل النقاش وطرح األسئلة، وتوجيههم لجمع مزيد من المعلومات. ندعهم يفكرون ال أن  نفكر 

  عنهم. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 ( 5) درات نفذها شباب في عمركمأمثلة لمبا

 

 :مدرسة الصينيين
في الجامعة القريبة منه كثير من الصينيين والماليزيين، الذين يرغبون في أن يتعلموا العربية. وهو مدرس للغة 
العربية، يلتقيهم كل يوم في نفس المسجد. فما كان منه إال أن اتفق مع إحدى الجمعيات الموجودة في 

 المكان كقاعة تدريسية، وتواصل مع الطالب، وبدء بعقد الدورات لهم. المنطقة لتوفير
وكنشاط تفاعلي أصبح يعقد لهم جلسات حوار مع شباب بعمرهم من سكان نفس المنطقة لمساعدتهم على 

هؤالء الطلبة تبرعوا بتقديم مساهمات وأنشطة بعض  تحسين لغتهم، مما وفر فرصة للتبادل الثقافي. كما أنّ 
 الجمعية. من خالل

من نوع  تعليمها لآلخرين كان يشكل له شغفاً  صاحب المبادرة كان يحمل هم نشر اللغة العربية كما أنّ 
 خاص. خاصة الؤلئك الذين يرغبون بتعلم العلوم الشرعية.

 الحكواتي: 
الجامعة.  التي درست فيها عندما كانت طفلة. خاصًة أّنها اآلن تدرس فيمدرسة الأرادت أن ُتقدم عماًل يخدم 

تتطوع  أن تكون حكواتية لسرد القصص لقأطفال، ففكرتوكونها تمتلك موهبة وخبرة جيدة في سرد القصص. 
 .كل يوم اثنين بالتنسيق مع المدرسة، لتحكي لهم حكاية تتضمن قيمًا ومهارات حياتية أساسية

مما  مدرسة والطالب واألهالي.تفاجأت بعد فترة أّن القصة التي تقدمها كل اثنين القت استحسان إدارة ال 
دفعها لتطوير مبادرتها واستقدام زميالت لها يقدمن ورشات فنية لقأطفال. ثم أضافت نشاطًا جديدًا وهو تعليم 

 األطفال كتابة القصص، وعقد لقاءات لقأمهات حول كيفية سرد القصص لقأطفال.
ابيًا على سلوك ها أحدث أثرًا إيجفنية. كما أنّ أتاحت هذه األنشطة فرصة لعدد من األطفال لتطوير هواياتهم ال

 بعض األطفال.
 وهي أيضًا من المبادرات التي ال تحتاج إلى تكاليف كبيرة.

 :الخيمة المتنقلة
من البادية تخرج من الجامعة، وقد كان دائم التفكير بصعوبة التعليم في البادية خاصة في مناطق شاب  

تعليم األطفال البدو الرحل القراءة أن  يجد طريقة عملية، وغير مكلفة ل البدو الرحل " المتنقلون ".  فققر



 
 
 
 
 
 

حيث اتفق مع فلم يجد أمامه من تطبيق عملي أفضل من إنشاء مدرسة على شكل خيمة متنقلة، والكتابة 
 من جهة متبرعة. التجهيزات الضروريةاألهالي للمشاركة في تكاليف الخيمة وبعد فترة من التنفيذ تم تحصيل 

 حمل هذا الشاب رسالة اجتماعية تجاه المكان الذي نشأ فيه.
كان يشعر بالسعادة كل يوم عندما يرى الفرحة على وجوه األهالي واألطفال.    

 

 
 :المبادرةالخطوة الرابعة فريق 

 مثل افريقي ) امش وحيدًا إن أردت أن تكون سريعًا، وامش مع مجموعة إن أردت أن تصل بعيدًا(
ويحرص أن  ،الريادي لن يعمل لوحده لذلك فانّ  ،ها تقوم على حشد الطاقات والقدراتريادة أنّ من تعريف ال

 تفكر في األسئلة التالية: ولتكوين الفريق نقترح أن   يجمع معه فريقًا،
  المالئم لدعم الفكرة ومساندتها؟عضاء الفريق أ كم عدد 
  نهم سيتبنون أو يطورون الفكرة؟أمن هم الذين تعتقد 
 ؟المالئم ي مواصفات ومعايير أفراد الفريقما ه  
  ًأم سيكون اللقاء ألكثر من عضو مقترح للفريق؟ هل ستلتقي بهم فرديا 
 كيف ستعرض عليهم الفكرة؟ 

 من أين يأتي الفريق؟  
 .و الحيأو المدرسة أفي الجامعة  ئكمن زمال ،التصور المطروح من مؤيدي الفكرة أو -
 .ناء المجتمعمن المستفيدين من الفكرة من أب -
 .نتمي لها أو التي طرحت الفكرة عليهاتمن أعضاء المؤسسة االجتماعية التي  -
 .سواء للفكرة أو للمؤسسةمن المتطوعين  -

 :حتى يكون الفريق فعاالً 
 لى فكرة واضحة إيتشارك الجميع فيها ونصل  ؟ ماذا نريد، البد من االتفاق على الفكرة

 .محددة يتبناها المشاركون 
  على القيم التي تحكم الفريق وتحكم اتخاذ قراراتهاالتفاق. 



 
 
 
 
 
 

  شخاص من غير مهمات أو أمهمات محددة لكل شخص في الفريق، بحيث اليوجد تحديد
 .خذ بعين االعتبار المرونة والتقاطعات التي تحدث في العمل، مع األوجودهم شكلي

 عضاء أ ود ثقة بين ال بوجإواليتحقق هذا االنسجام  ،عضاءالبد من وجود انسجام بين األ
 .ال، ومتعة في العملالفريق، واحترام متبادل، وتواصل فعّ 

  فراد يتميز فبعض األ ،يث القدرات والميولحمن عضاء الفريق وتنوعهم أ البد من تكامل
وبعضهم يتميز  ،وبعضهم عملي يتميز بالقدرة على التنفيذ ،والقدرة على التفكير فكارباأل

كلما  ومنسجماً  وكلما كان الفريق منوعاً  .تحة سواء داخل الفريق وخارجهنسانية المنفبالعالقات اإل
 أكثر. كان الفريق فعاالً 

 فراد واالجتماعات والمهام.وضوح قواعد العمل المتعلقة باأل 
 

 المبادرةلمرحلة بناء فريق دليل مساعد 
 

 
 هذه األسئلة بوضوح: نفريق للمبادرة االجتماعية البد لك من اإلجابة ع اذا كنت مستعدا لتكوين

  نه البد من وجود فريق معك؟ أهل حقا أنك تؤمن 
  عضاء الفريق الذي تريد؟أ كم عدد 
  نهم سيتبنون أو يطورون الفكرة؟أمن هم الذين تعتقد 
 كيف ستعرض عليهم الفكرة؟ 
  ّكم قادرون على جعل فكرتكم حقيقة واقعية؟هل أنتم كفريق مقتنعون بأن 
 افي؟هل لديكم كفريق الشغف الك 
 هل تؤمنون بأثر هذه الفكرة؟ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 للعاملين مع الشبابولفتات إشارات 

 
أحد األدوار الهامة للعاملين مع الشباب هو تطوير مهارات وكفايات المبادرين للعمل ضمن  -

فرق، أشركهم في دورة العمل ضمن فريق أو وفر لهم مجموعة من الكتب أو الملخصات 
 التي تتضمن العمل مع فريق.

 الشباب على توزيع األدوار وتقاسم المسؤوليات. ساعد -
داء والنتائج وعلى التفاعل وطريقة التواصل بينهم، لتكون مستعدًا سجل مالحظاتك على األ -

 لتقديم الدعم والمساندة المالئمة.
 شجع الشباب دائمًا على العمل ضمن فريق، ودربهم على تقبل التنوع واالختالف. -

 
 

 
 (  6) شباب في عمركم أمثلة لمبادرات نفذها

 

 التوعية المرورية:
لذلك قررت أن تقوم بدور   .طالبة في المدرسة فقدت صديقة لها بسبب حوادث السير التي تكررت أمام مدرستها

فحددت أّنه البد من توعية الطالبات  ،أو يحد منها. حاولت أن تبلور فكرتها وتجعلها أوضح يمنع هذه المأساة
فاجتمعن ودار  .م عرضت الفكرة على خمس فتيات من صديقاتها، جميعهن وافقن على المبدأنحو قواعد السير. ث

أم نحتاج أمور أخرى مثل دور المدرسة في ذلك، والعمل على توعية  نقاش بينهن هل توعية الطالبات أمر كافي؟
 ادرة وهي:األهالي والمجتمع المحلي ليقوم بدوره للحد من هذه المأساة؟ فاتفقن على أهداف للمب

 زيادة وعي الطالبات بقواعد المرور. -
 كسب تأييد األهالي ليقوموا بالضغط على البلدية لوضع إشارة وشواخص مرورية. -
تكوين لجنة مرورية من طالبات المدرسة ومن المتطوعين من األهالي أثناء قدوم ومغادرة الطالبات  -



 
 
 
 
 
 

 للمدرسة.
 .مل على مراحل، حيث يكون لكل عضوة في الفريق دور محددثم بعد ذلك تم توزيع األدور بينهن وتقسيم الع

وكانت المرحلة األولى وضع خطة لزيادة وعي الطالبات عن طريق مجموعة من الوسائل مثل المسرحيات 
 نسيق مع إدارة المدرسة.توالنشرات اإلعالنية والمحاضرات التوعوية وكل ذلك بال

رتهن وبالتالي تجاوبت البلدية مع مطلبهن بوضع الالفتات نجحت الطالبات بلفت أنظار اإلعالم إلى مباد
جراءات السالمة بجوار مدرستهن.  وا 

تتحدث إحدى الطالبات عن تجربتها في العمل بالمبادرة: ألول مرة في حياتي أقف أمام مجموعة كبيرة وأتحدث 
 بهذه الثقة، كنت فخورة بنفسي عندما قابلنا رئيس البلدية ومدير شرطة المرور.

 
 فريق عمل تطوعي شبابي تحول إلى مؤسسة:
قرر مجموعة من  عندمابدأت الفكرة من كلية الهندسة، حيث  .قصة عمل تطوعي خيري تحول إلى مؤسسة

وتم تشكيل فريق عمل واالتفاق على توزيع العمل إلى ثالثة  .باسم الرسالةتطوعية الشباب إنشاء مجموعة طالبية 
 محاور:

 يارة دور أيتام لقأوالد والبنات ودور المسنيين ومرضى السرطان.محور العمل الخارجي: ز  -
إصدار جريدة داخل الكلية بهدف نشر الوعي بالعمل التطوعي وتنظيم حمالت  :محور العمل الداخلي -

 تبرع الدم، وحمالت تجميل الكلية.
 محور الكمبيوتر: تنظيم دورات الحاسوب في جميع المجاالت بأسعار رمزية. -

تحولت المبادرة التطوعية إلى  وجيزةبة حيث أصبح للمجموعة فروع في الكليات األخرى، وبعد فترة نجحت التجر 
 مؤسسة مسجلة رسميًا ولها مقرها الخاص. تعمل في مجال نشر العمل التطوعي الشبابي.

مع تأكيدهم  وفي مقابالت مع رواد هذه المبادرة، تحدثوا عن أّن السر األساسي يكمن في البساطة وعدم التعقيد،
أّن البساطة ال تنفي أن يكون هناك تخطيط جيد. وأكدوا أّن من أهم عوامل نجاحهم تمثلت  في حرصهم على 
التشاركية والتفكير والعمل من خالل فريق، واستثمار الموارد البسيطة المتاحة والبحث عن البدائل لتنفيذ األنشطة 

 بأقل تكاليف ممكنة. 
 



 
 
 
 
 
 

 مجتمع يقرأ.. مجتمع حي
مجموعة من الشباب يؤمنون بأهمية القراءة وأّنها مفتاح لحل مشكالت الشعوب وأحد أدوات نهضتها، كما يحبون 

. وكانت رسالتهم التعريف بأنفسهم. التقت المجموعة خالل الدراسة الجامعية وكانت من تخصصات مختلفة
تعددة قام بها أعضاء الفريق وبحثهم عن بعد لقاءات م األساسية نشر ثقافة القراءة بين أوساط الشباب الجامعي.

 مسارات: ةتجارب شبيهة، تمكنوا من بلورة مبادرتهم وتحديد مجاالت عملها في خمس
 حملة على مستوى الجامعة والكليات تبدأ كل فصل دراسي تتضمن نشرات، ملصقات، شعارات،.. -
اق تدريسي باختيار كتاب من حملة إلقناع المدرسين في الجامعة لتبني فكرة تكليف الطلبة في كل مس -

خارج المقررات الجامعية، وتقديم ملخص له مكتوب، أو تقديم عرض أمام زمالئهم عنه، ويدخل ذلك في 
 تقييم أداء الطالب في المساق،..

تشكيل نوادي القراءة: وهي مجموعة غير محددة العدد يجمعها اهتمام ثقافي واحد، مثل مجموعات قراءة  -
مجموعات قراءة الشعر، مجموعات القراءات العلمية،.... وغيرها. تقوم كل مجموعة القصص والروايات، 

 بعقد أنشطة قراءة مشتركة وتبادل الكتب في نفس المجال،...
تنظيم معرض الكتب المستخدمة من خالل جمعها من الطلبة والمجتمع والمكتبات العامة،... وبيعها  -

 بأثمان زهيدة جدًا،..
وأن يقوم كل مشترك بهذه  ،نية لتبادل الكتب المتاحة على الشبكة والتعريف بهاتصميم صفحات إلكترو  -

 الصفحة بتقديم ملخص آلخر كتاب قرأه هذا الشهر.
محور واحد من مسارات  ىتم تقسيم الفريق الموسع إلى فرق عمل مصغرة بحيث تعمل كل مجموعة عل

بين جميع الفرق المصغرة. وبعد إقرار خطط العمل. العمل السابقة، ثم قاموا بتحديد آليات للتواصل المستمر 
بعضها تعثر لظروف مختلفة،  ،سربدأ كل فريق بتنفيذ المهمات المخططة. بعض األنشطة سارت بسهولة ويُ 

 لكنهم في كافة األحوال كانوا مصرين على االستمرار.
يقه: كيف نعرف أننا ُنحدث وبعد مرور مرحلة من العمل قام أحد نشطاء المجموعة بتوجيه سؤال ألعضاء فر 

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



 
 
 
 
 
 

 لى ما نريد؟إكيف نصل  :التنفيذية : تصميم الخطةالخطوة الخامسة
إال أّن بعضهم  الكثير من الشباب ال يفتقدون الطموح والحماسة، وربما هي خصيصة عمرية مرافقة لهم.

أحيانًا يفتقدون الطريق الصحيح لتحقيق طموحهم. أما الرائد المجتمعي فهو يعرف ما يطمح إليه، ويعرف 
 كيف الطريق الصحيح لتحقيقه.

 :لتنفيذ مبادرتكم عند التخطيطوهي تساعدكم  ،هاجابة عنأسئلة البد من اإل
 هل تشاركتم وفكرتم معًا بصوت مرتفع؟ -
 ات الكافية؟هل جمعتم المعلوم -
 هل الفكرة واضحة لكم جميعًا؟ -
 هل قام أحد أو مجموعة قبلكم بالعمل على نفس المشكلة، القضية، الحاجة؟ -
 بماذا تتميزون؟ أين تكمن نقاط قوتكم؟  -
 ما الجديد المبتكر في مبادرتكم؟ -
هل تم تحديد المشكلة التي تريدون عالجها أو الحد منها، أو الوضع السلبي المراد  -

 ه؟تغيير 
 لماذا اخترتم هذه القضية أو المشكلة بالذات؟ -
هل تستطيعون تقديم خلفية واضحة عن المشكلة؛ مثل حجم المشكلة، خلفية عن المكان  -

 والمجتمع المتضرر،....؟
 من المتضرر من هذا الوضع؟ هل قمتم باستشارتهم وشاركتموهم بأفكاركم؟ -
 آثارها؟ أطرافها؟و اسبابها هل قمتم بالتحليل السببي للمشكلة؟ تحديد  -
ما التدخل المطلوب إجراءه للحد من المشكلة أو لتلبية الحاجة التي من أجلها وجدت  -

 المبادرة؟
 ؟ ما التحسن المنشود الذي تطمحون إنجازه؟الذي تريدون إحداثهاإليجابي ما التغير  -
تفيد منها؟ هل تتناسب مع سهل اتفقتم على األهداف الرئيسية لمبادرتكم، ومن سي -

 لمشكلة أو الحاجة التي من أجلها وجدت المبادرة؟ا
 أو المعيقة؟ما العومل الداعمة ن تستثمروها وتفيدكم؟ أ يمكنالتي  الفرصما  -



 
 
 
 
 
 

 للمبادرة: الخطة التنفيذيةمن مالمح المبادرة إلى 
ن وبعد أ .اآلن وبعد أن أصبح لديكم فريق عمل، وفكرة مبتكرة محددة وواضحة وتستحق بذل الجهد والوقت

تمكنتم من جمع المعلومات الكافية التي ساعدتكم على تحديد مالمح مبادرتكم. ال بد من البدء بوضع خطتكم 
هي خارطة تساعدك  .التي تتضمن الخطوات التي ستقومون بها إلحداث التغيير الذي تطمحون إليه ،العملية

 . هي البرنامج العملي للتنفيذ. هدافكأ للوصول إلى 
 دائمًا تبدأ بتحديد: والخطوات األولى

األهداف العامة من المبادرة ) التغير والتحسن واألثر الذي تريد إحداثه على الفئة المستهدفة،  -
 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 لقأنشطة (. -
 تحديد اإلطار الزمني.و  تحديد المسؤوليات عن التنفيذ. -
 تحديد المؤشرات التي تدل على تحقق المخرجات والنتائج. -
 تحديد الكلفة المالية. -

هداف واألنشطة، نستطيع وضعها في جدول سهل االستخدام لكل نتيجة ولتسهيل تحديد العالقة بين األ
 متوقعة، ونراعي التسلسل:

 نموذج مقترح للخطة
 الهدف العام: 

 (:1النتيجة المتوقعة )
 مؤشرات التحقق المخرجات وقت التنفيذ خص المسؤولالش النشاط

     
     
     



 
 
 
 
 
 

 نموذج الموازنة المالية
 

ة تكلف بنود االنفاق
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

إجمالي 
 التكلفة

 مصادر تأمينها

     
     
     
     
 

 في مرحلة تخطيط المبادرةدليل مساعد 
 

 
 هذه األسئلة بوضوح: نالبد لك من اإلجابة ع شبابيةللمبادرة ال خطة تنفيذية عند وضع
  هل تشاركتم في تحديد األهداف واألولويات؟ 

 فرصة المتفق عليها؟ نقاط القوة وال هل وظفتم 

 نقاط الضعف والتهديدات المتفق عليها؟ وكيف ستتعاملون مع 

 بشكل واضح ومحدد؟لبيها المبادرة صياغة المشكلة أو الحاجة التي تُ  هل تم 

 ة ) محددة وواضحة وقابلة للقياس مبادرة؟ هل هي مكتوبة بطريقة ذكيهل اتفقتم على أهداف ال

 بزمن (.وواقعية وقابلة للتحقق ومحددة 

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

 المبادرة؟

  ؟كماً و  نوعاً بدقة  المستهدفة  هل تم تحديد الفئة 



 
 
 
 
 
 

  ؟محددة ومكتوبةو  ، وهل هي واضحةواألنشطةتم تحديد اإلجراءات هل 

 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 التكلفة محددة وواضحة؟ 

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

 هل كل إجراء مقترن مع الشخص المسؤول عنه؟ 

 تي وردت في الصفحات السابقة؟هل أعددتم جداول النتائج واألنشطة، كال 

 
 
 
 

 لفتات للعاملين مع الشباب:إشارات و 
 البد للعامل مع الشباب أن يكون ذا خبرة في عملية التخطيط وله تجربة سابقة. -

 لتدريب الشباب مسبقًا. قد يتطلب األمر أن تعقد ورشة تدريبية مصغرة عن تخطيط المبادرة -

 خطط عنهم.ولكن ال تُ المشورة،  م لهموقدّ يّسر للشباب عملية التخطيط  -

 كن مستعدًا لتدريبهم وتقديم االستشارات لهم. -

 أكد دائمًا على أهمية التشاركية والعمل الجماعي. -

 ر الممكن معلومات عن خبرات سابقة تشبه مبادرتهم.وفر لهم قد   -

 



 
 
 
 
 
 

 :وبناء شبكة األطراف المساندة أو المعنية بالمبادرة الخطوة السادسة: التشبيك
 
تؤثر  ات التيمؤسسالو أ اتمجموعالو أ األشخاصيجابية مع كل إقامة عالقة نعني هنا بالتشبيك؛ إو 

المبادرة، من خالل القضايا تحقيق أهداف  توظيف مواردها لتيسيرأو تستطيع  ،على مبادرتك
 المشتركة التي تهم كل طرف.

 :وبناء شبكة عالقات همية التشبيكأ
 رات والتسهيالت ذات الصلة بالمبادرة.وتقديم الخبتبادل المعلومات  -
 توفير الموارد سواء المالية أو المعرفية. -
 .نضاجهاا  فكار و تطوير األ -
 .التواصل مع خبراء قد يختصرون الوقت والكلف المادية -
 .مكانات داخل المجتمعتعبئة الطاقات واإل -
 .تحصيل الدعم الذي تحتاجه المبادرة -

 أنواع الشبكات:
ممن قد يفيدونك  ،و الجيرانأ قاربفراد العائلة واألصدقاء والمعارف وأمثل األ ة:الشبكات غير الرسمي
 .وبعضهم قد يكون متطوعًا، أو مستشاراً  .للمبادرة و التمويلأجراءات و اإلأسواء في المعلومات 
يستطيعون تقديم العون  .ين يعملون في هذه المنظماتذالفراد و األأهم المنظمات  الشبكات الرسمية:

 .م الأسواء كنت على عالقة ومعرفة بهم أو التمويل. و التنفيذ أدوات سواء المعلومات أو األ
 

عضاء أ حد أحيث قد يكون  ،الفريقعالقات كامل أعضاء : هذه الشبكات تتكون من خالل مالحظة
 . فريق المبادرة على صالت واسعة مع منظمات المجتمع المدني

ذا كانت المبادرة عن الوعي الطالبي إ: فمثالً الشبكة ية أطراف بنوعطبيعة مبادرتك هي من تتحكم  
ذا كانت المبادرة إكاديميين ....أستكون الشبكة مدارس وجامعات و  ،في اختيار التخصص الجامعي
 وهكذا. ،....صحية فستكون الشبكة مختلفة



 
 
 
 
 
 

 خطوات التشبيك:
  و تساعد في المبادرة.أ يساهموا  في المبادرة.ن أتتوقع  المؤسسات واألفراد الذينحدد 
  ّلكل شبكة من الشبكات لكترونيالبريد اإلو  رقام الهاتف أن قائمة باألسماء و كو. 
  و أو التواصل التقني أو جهة منهم سواء بالزيارة الشخصية أحدد طريقة التواصل مع كل شخص

 .عبر البريد
  أو معلومة أو نشاطمحدد تعاون في إجراء ، م شراكةأجهة هل هي تعاون كل حدد نوع العالقة مع 

 .أو مقر ومكان اجتماع
 

 لمبادرةلمرحلة التشبيك لدليل مساعد 
 

 
 هذه األسئلة بوضوح: نللتشبيك البد لك من اإلجابة ع ذا كنت مستعداً إ
 

 ثير على مبادرتك؟ حددهم بشكل واضح.أو المؤسسات الذين لهم تأشخاص من هم األ 
 تقي بهم؟هل حددت وسائل التواصل معهم؟ وكيف ستل 
 جراءاته  ومن سيقوم به من فريقك بشكل مفصل وأضفته للخطة؟  ،هل حددت مواعيد التواصل وا 
  و المؤسسات وهل هي مقنعة لهم؟أهل حددت كيف ستعرض الفكرة على األشخاص 
  و أشخاص و المعلومات أو الصور أو التوثيق الذي ستستخدمه إلقناع األأدلة ما هي األ

 المؤسسات؟
  شخاص المستهدفين والمؤسسات ؟ عن األلومات كافية معهل جمعت 
  و يفيدونك؟أ و يدعمونك؟أ سؤال لماذا سيشاركونك؟ نجيب عن تُ أهل تستطيع 
  ؟قل مبدئياً و مؤسسة على األأهل حددت ماذا تريد من كل شخص 
 هل بحثت في العالقات الرسمية وغير الرسمية؟ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 لفتات للعاملين مع الشباب:إشارات و 

المهارات التي يجب على العاملين مع الشباب تنميتها هو تطوير مهارات اإلقناع  من أهم -
 والحوار ومهارات العرض والتقديم وذلك للوصول إلى داعمين أو شركاء أو حلفاء.

أو التي  خدمات للشباب، البد للعامل مع الشباب أن يكون على دراية بالمؤسسات التي ُتقدم -
 نهم من توسيع دائرة التفكير واالستهداف للمؤسسات.تتعلق بمبادراتهم مما ُيمكّ 

تاجون إلى مزيد من الدعم والمساندة من حإذا كان الشباب ُينفذون مبادرة ألول مرة، فإّنهم ي -
العاملين معهم. مثل التدريب المبدئي، إرشادهم إلى بعض مصادر الدعم أو الخبراء 

 للتواصل معهم.

 
 

 تطوير الذاتالخطوة السابعة: 
 
ووضعت قائمة بشبكة  ،يتبناها وهناك فريق   ،مامك ومكتوبةأآلن بعدما أصبحت المبادرة واضحة ا

ن يطوره في أيقف لتقييم نفسه وقدراته وما الذي يريد ن أالبد للمبادر  .العالقات التي تخدم المبادرة
 في تحقيق مبادرته. ذاته حتى ينجح فعالً 

 ،هدافهأ نمية معارفه ومهاراته واتجاهاته لتحقيق هي عملية ينتهجها الشخص لت تطوير الذات:
 تتضمن:و 

 ،نيطفال الالجئاألالعمل مع واصل وتكوين الشبكة، تحديد األعمال المطلوبة مني كمبادر مثل: الت -
 .... ،العمل ضمن فريق، جلب تمويل

 لديك. ديد نقاط القوة المتوفرةتح -
 .تحديد نقاط الضعف وماذا ينقصني حتى تنجح مبادرتي -
 .األولويات التي يجب أن أعمل على تطويرها حديدت -
 .جراءات العمليةالتنفيذ واإل -



 
 
 
 
 
 

 :بهذا النموذجننصحكم االستعانة لتطوير الذات 
 ين هما:ييحتوي على شقين أساس ،موضوع تريد أن تطور نفسك فيه إّن أي

يارة نحصل عليه من القراءة، وز ، و الجانب المعرفي: ما الذي يلزم أن تعرفه عن الموضوع
 .المؤسسات، االطالع على تجارب، الجلوس مع مستشاريين

نحصل عليه من خالل ، و الجانب المهاري: ما المهارات التي يجب أن تتقنها لتقوم بالموضوع
 .التطبيق ثم تقويم التطبيق وتعديله واالستمرار في تطوير التطبيقالتدريب و 

 
 :فماذا أحتاج لتطوير نفسي في هذا المشروع ،طفالإذا كانت المبادرة متعلقة بعمالة األ مثال:

 المهارات المعارف/ المعلومات
 صل مع المؤسساتاالتو  طفالحول عمالة األالقوانين 
 إدارة جلسات حوارية مع األهل حصائيات الخاصة اإل
 كتابة التقارير سباب وجود الظاهرةأ

  
  

 
ومن خالل  ،ات للمؤسسات والمختصينوهذه المعارف والمهارات سأحصل عليها من خالل الزيار 

قوم باكتسابه من أوالمتابعة لهذا الموضوع من خالل تطبيق وتنفيذ ما  ،حضور الدورات والندوات
 .معلومات ومعارف
 مالحظات هامة:

 كثير من ال نّ عن التنفيذ أل اً نقاط الضعف وما ينقصنا لنجاح المبادرة يجب أن ال يكون عائق
 .لتغلب عليها أثناء العملالنواقص والعوائق يتم ا

  ثناء العمل والتطبيقأيحدث في ي حقيقالالتنمية والتطوير الذاتي. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 لمرحلة تطوير الذاتدليل مساعد 
 

 

 هذه األسئلة بوضوح: نلتطوير ذاتك  البد لك من اإلجابة ع ذا كنت مستعداً إ

 مبادرتك؟ يهل تعرف كمبادر ما هي نقاط الضعف التي تعيقك للتقدم ف 

  ؟نميهاحددت المعارف والمهارات التي يجب أن تُ هل 

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

 من سيساعك على ذلك؟ 

 
 

 لفتات للعاملين مع الشباب:إشارات و 
  ويستمر حتى نهايتها. المبادرةدورك في تطوير مهارات الشباب يبدأ قبل إطالق 

  برامج المهارات الحيايتة. االستفادة من 

  .ال بد للعاملين من مساعدة الشباب في تقييم أنفسهم قبل المبادرة وبعدها 

  ّن يجب على العاملين تقديم استشارات واقتراحات لدورات أو كتب أو زيارات لخبراء ُتمك

 الشباب من التغلب على نقاط  ضعفهم وما يحول دون الوصول ألهدافهم.

 قه في فعالية أو نشاط أو هدف يجب النظر إليه كفرصة تطور وتغيير ضعف الشاب أو إخفا

 لدى الشاب.

 
 



 
 
 
 
 
 

 التنفيذ العملي: الخطوة الثامنة:
قأنشطة حسب المراحل التي تم التخطيط لها، ووفق الفعلي على أرض الواقع لتنفيذ وهي مرحلة ال

 ة التي تم تنفيذها.والتوثيق لكل األنشط األدوار والمسؤوليات التي تم تحديدها مسبقًا.
في هذه المرحلة يستخدم الفريق مهارات إدارة األداء، العمل ضمن الفريق، حل المشكالت، اتخاذ 

 القرارات الميدانية، اإلدارة المالية، التواصل مع أطراف العالقة، إدارة وقت مشروعهم.
 ونطلق على هذه العملية إدارة األداء:
 :لى الواقع الفعلي وهي تتضمنإلورق وهي كل ما يلزم لتحويل الخطة من ا

 .فريق المبادرة إدارة الموارد البشرية، -
 .إدارة وقت المبادرة -
 .تصاالت المبادرةإدارة إ -
 .دارة العوائق التي تواجه المبادرةإ -
جراءات المبادرة دارة الرصد والتوثيقإ -  .ألنشطة وا 
 اإلدارة المالية للمبادرة. -

 
 .لتحقيق أهداف المبادرة، فريق المبادرة ،رأس المال البشري  هي توظيفإدارة الموارد البشرية: 
 دارة الموارد البشرية:إسئلة تساعدك على وهذه مجموعة من األ

 هل تم اختيار فريق العمل المالئم وبالعدد الكافي ؟ -
تطلبها توب وحسب المهارات والخبرات التي داء المطلهل تم تدريب الفريق ورفع كفائته بما يحقق األ -

 ؟ مبادرةال
 هل يتم العمل بروح الفريق ؟ -
 ؟ عضاء الفريقأ لكل عضو من  ليات والمهام المطلوبةؤو المستم تحديد هل  -
 ؟ المبادرةفي اتخاذ القرارت المتعلقة ب الفريقهل يشارك  -

 



 
 
 
 
 
 

 .هي عملية استثمار الوقت بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق أهداف المبادرة إدارة وقت المبادرة:
 دارة وقت المبادرة:إساعدك على سئلة تُ األوهذه مجموعة من 

 ؟حسب المخرجات والنتائج المبادرةنشطة هل تم وضع جدول زمني أل -
 ؟اً نشطة بطريقة مستلسلة ومنطقيه زمنيهل تم وضع األ -
 ؟الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة نجازات حسبهل يتم متابعة اإل -
 ؟الحصول على النتائجال تختل عملية , بحيث نشطة في حالة التعثرعادة جدولة األإ هل يتم  -
 ؟ئق والتقارير المطلوبة حسب وقتهاعداد الوثاا  هل يتم تحضير و  -
 ؟الطوارئ عند تحديد الجدول الزمنيهل يتم حساب  -

 
 .المبادرةلتحقيق أهداف  راف المحددة مسبقاً هي توظيف عملية التواصل مع األطتصاالت المبادرة: اإدارة 

 دارة اتصاالت المبادرة:إتساعدك على  سئلةوهذه مجموعة من األ
عتبر االتصال معها ضروري لضمان سير والتي يُ  ،المبادرةطراف ذات الصلة بهل تم تحديد األ -

 ؟, ... () الممول, الفئة المستفيدة، المزودون بالمعدات, الجهات الرسمية المبادرة
 , ... (؟زيارات ميدانيةوع االتصال مع كل طرف ) اجتماعات, تقارير، هل تم تحديد شكل ون -
 ؟, والتحضير لهوضع االتصاالت على شكل جدول زمني, بحيث يسهل متابعتهاهل تم  -
 ؟فريقهل تم تحديد المعني باالتصال من داخل ال -
 ؟المبادرةهل تم توثيق اتصاالت  -

 
التعامل و  هتهامواج هي عملية توقع للعقبات التي تواجه المبادرة وكيفيةبداية  العوائق : المشكالت و دارةإ

 ، إضافة إلى عملية التعامل مع المشكالت عند حدوثها.معها

 دارة المشكالت والعوائق:إسئلة تساعدك على وهذه مجموعة من األ

 ؟لمشكالت والعوائق المتوقعة مسبقأهل تم التفكير با -



 
 
 
 
 
 

ف هذه المشكالت ) مشكالت التمويل, مشكالت الموارد البشرية, مشكالت الفئة هل تم تصني -
 ؟, ... (تعلقة بالقيم والثقافة المجتمعية, مشكالت مالمستفيدة

ثناء أو  المبادرةبعين االعتبار عند تصميم  اً ئق والتحديات التي تم رصدها مسبقأخذ العواتم هل  -
 ؟اإلدارة التنفيذيةعمليات 

 ؟ثناء التنفيذألمشكالت التي تحدث بعمليات رصد ل فريق المبادرةهل يقوم  -
 ؟طراف ذات الصلةومشاركة األ هل يتم استشارة -
في حل المشكالت ) تحديد المشكلة, جمع المعلومات, تحليل  منهجية علمية فريق المبادرة تبع يهل  -

 ؟, ... (المشكلة
 ؟خرى هل تم التخطيط المسبق للبدائل والخيارات األ -
 ؟ن الحلول ومن خالل عملية تشاركيةكبر عدد ممكن مأهل يتم التعامل مع  -
 ؟يم الحلول قبل التنفيذ وبعدهتقي هل يتم -
 ؟م مستقبالً هل تم توثيق المشكالت والتحديات وكيف تعاملنا معها للتعلّ  -

 

مراقبة تنفيذ العمل وتوثيقه بشكل متواصل من خالل جمع المعلومات عن تنفيذ  عملية دارة الرصد والتوثيق :إ
أو بطرق أخرى كالتصوير أو  ،تماعسواء كان ذلك بالتوثيق الكتابي كالتقارير أو محاضر االج ،الخطة

 .بقاء العمل ضمن المسار الصحيحإوبهدف  ،الرسومات...

 دارة الرصد والتوثيق:إسئلة تساعدك على وهذه مجموعة من األ
 ؟اً ومرحلي اً نشطة بدقة وتوزيعها زمنيهل تم تحديد النتائج والمخرجات واأل -
 ؟ة ومتى يتم تقديمهالمطلوبنواع ومحتويات التقارير اأهل تم االتفاق على  -
 ؟نظام توثيق واضح وسهل االستخدام نشطة وفقهل يتم توثيق األ -
 ؟كد من النتائجأهل تتم عمليات المراجعة المرحلية للت -
 ؟ةة فريق العمل في عمليات المراجعهل تتم مشارك -
 ؟للمبادرةهل يتم مشاركة الفئات المستفيدة في عمليات الرصد والتقييم  -
 لى خبرة مؤسسية للمستقبل؟إرة المكتسبة والدروس المستفادة لتحويلها هل يتم توثيق الخب -



 
 
 
 
 
 

 
 نصائح اثناء التنفيذ:

  .كثيرون 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.

  إذا لم تكن وضعت للتنفيذ.ال قيمة ألفضل الخطط 
 .كلما كانت اإلجراءات واضحة كان التنفيذ أسهل 
 .تكيف مع ميدان التنفيذ ألّن كثيرًا من األمور تتضح أكثر عند التنفيذ 
  ّل عليها بما يمكنك أن تصل إلى أهدافك.غّير في اإلجراءات والوسائل وعد 
 .تذكر أّنك من خالل العمل تبني مهاراتك وشخصيتك 
  من المحافظة دائمًا على التشاركية والعمل بروح الفريق.ال بد 
  دخال بعض التحسينات، ال أحيانًا قد نضطر للتوقف إلجراء مراجعة لمسار العمل وا 

بأس بذلك. فالتخطيط ال ينتهي عند التنفيذ، فقد نحتاج إلى عقد لقاءات لنفكر معًا 
ا إذا ظهر لنا مصلحة في كفريق، ونقوم بإعادة جدولة األنشطة وربما إعادة تخطيطه

 ذلك.
 

 : م وتحققالخطوة التاسعة: قي  
هو عملية و  ،خطائنا ولن نطور أدائناأوبدونه لن نتعلم من   ،ساسي من العمل المنهجيأالتقييم جزء 

يساعد على معرفة مدى و  .الحكم على المبادرة ومدى نجاحها وتحقيق أهدافها على أرض الواقع
نقاط الضعف والقوة في التعرف على وضع خطط أفضل للمستقبل، و ، و صحة طريقة إنجاز المشروع

 سير العمل.
 مبادئ  أساسية في عملية التقييم:

  :التقييم ليس هدفه البحث عن األخطاء أو اتهام اآلخرين اإليجابية في عملية التقييم
 .نشطة المنفذةواألواإلنجازات يجابيات بل البد من البدء باإل .بالتقصير أو الفشل



 
 
 
 
 
 

  :شراك الفئة المستهدفة بطريقة ماإخاصة أعضاء الفريق ويجب التشاركية في التقييم 
 .يم األنشطة والنتائجيتق في

  :اً حتى يكون التقييم صادقالشفافية ووضوح المعايير التي يتم التقييم عليها للجميع 
 .البد من االتفاق على المعايير قبل بداية العمل اً وموضوعي

 ميةداء ونأخذ دروس تعلّ م لنحسن ونرقى باألقيّ : نُ التقييمتطوير هو هدف ال. 
 

 قي م؟ماذا ن   التقييم: مجاالت
  :التحقق من مدى تنفيذ األنشطة المخطط لها، وهل تمت بالجودة المطلوبة هو تقييم األداء

ذا لم تتم،  ما العوامل التي أعاقت  ؟لماذاوبالوقت المخطط له، وما الذي ساعد على ذلك؟ وا 
وتشمل أيضًا مدى نجاح فريق المشروع بالعمل معًا كفريق. ومدى مالئمة األنشطة  ها؟تحقق

لتحقيق أهداف المشروع ومناسبتها للفئة المستفيدة. وهل تم استخدام طرق تواصل سليمة مع 
 طراف المختلفة للمشروع؟ وهل واجه المشروع مشكالت أثناء التنفيذ وكيف تعاملنا معها؟األ

 تحقق من مدى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها. والوصول إلى هو ال :تقييم النتائج
 المخرجات والنتائج المتوقعة منها أثناء التخطيط.

  :ست على الفريق الذي نفذ المبادرة كالتحقق من حجم الفائدة التي انعهو تقييم المهارات
داة أطوير المجتمع و داة لتأالمبادرات هي  فكما أكدنا سابقًا أنّ  .خاصة في مجال مهاراتهم
 لذلك ما هي المهارات التي تم تطويرها لدى الشباب مثل: ،لتطوير الذات لدى الشباب

 وتقديم العروض.قناع والتفاوض وحل الخالفات مهارات التواصل واإل -
 واتخاذ القرارات. مهارات التخطيط والمتابعة والتنفيذ -
 .مهارات كتابة التقارير ومحاضر االجتماعات والتوثيق -
 لتأييد.اوكسب حشد المهارات التشبيك و  -
 وغيرها من المهارات التي تفرضها طبيعة المبادرة -

 



 
 
 
 
 
 

 المستمرة الخطوة العاشرة:المتابعة

اليات المبادرة في ها تضمن بقاء أنشطة وفعنّ أل ،رافق كل خطوة من الخطوات السابقةهذه الخطوة تُ 
نشطة ) المهام واألعمال ن تنفيذ األكد مأعملية التثبت والت ونعني بها:المسار الصحيح. 

بقاء العمل إوذلك وبهدف  ،وبالجودة المتوقعة ،جراءات(  في وقتها ومن خالل الشخص المسؤولواإل
 .ضمن المسار الصحيح

عتبر التوثيق أداة مهمة في عملية المتابعة، ونعني هنا التوثيق بكافة أشكاله من خالل التقارير ويُ 
 نشطة والصور والمواد الفلمية،....رير األومحاضر االجتماعات وتقا

 اهمية المتابعة:
 أّن ما تم التخطيط له على الورق أصبح على أرض الواقع بالوقت المطلوب كد من أالت

 بالجودة المطلوبة.
 ثناء التنفيذأعضاء األالمبادرة و  التعامل المبكر مع المشاكل التي تواجه. 
 و أو الوقت أو الشخص المنفذ أجراءات أو اإل المساهمة في التعديل سواء على األهداف

 .الكلفة بما يخدم الواقع العملي
 تابع؟أماذا 

 يجب أن أتابع بالطريقة التالية:في كل خطوة من خطوات المبادرة، 
 تحديد المطلوب في الخطة ووضعه على شكل جدول للمتابعة. -
 توثيق ما أنجز على أرض الواقع. -
 بالشكل المطلوب.تحديد النقص أو الذي لم ينجز  -
تحديد اإلجراءات التصحيحية، ماذا سنفعل للتجدارك وا عادة العمل إلى مساره  -

 الصحيح.
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 نموذج مبسط لخطة المبادرة( 1ملحق)

 اسم المبادرة: 

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

 الحاجات األساسية التي تلبيها المبادرة أو المشكلة التي تعالجها:

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

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

 مبررات المبادرة وأهميتها للفئة المستهدفة للمجتمع:

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 

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

 األهداف العامة للمبادرة:

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

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

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

 ) النتائج (:األهداف الخاصة 

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

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

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

 مخرجات األنشطة:

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

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

 األنشطة الرئيسية للمبادرة:

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

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



 
 
 
 
 
 

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

 األهداف والنتائج والمخرجات واألنشطة: جدول ينظم العالقة بين

 الهدف العام: 
 (:1النتيجة المتوقعة )
 مؤشرات التحقق المخرجات وقت التنفيذ الشخص المسؤول النشاط

     
     
     
     

 (:2النتيجة المتوقعة )
     
     
     
     
 

 طار الزمني للتنفيذ:اإل

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

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

 

 بنية إدارة المشروع: / الهيكل اإلداري للمشروع



 
 
 
 
 
 

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

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

 دوارهم:فريق العمل وتوضيح أ

 كيف سيقدمونه ومتى دورهم المتوقع أعضاء الفريق
   
   
   
 

 شبكة الشركاء / األطراف المؤثرة بالمشروع:

 كيف سيقدمه ومتى دوره المتوقع الشريك
   
   
   
 

 :التوثيق والتقارير والمتابعةآلية 

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

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



 
 
 
 
 
 

 :موازنة المشروع

 
تكلفة  بنود االنفاق

 الوحدة
عدد 
 الوحدات

إجمالي 
 التكلفة

 مصادر تأمينها

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 حملة توعيةشكل مبادرة شبابية على نموذج  تخطيط ( 2ملحق)

 

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

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

ة فكرة عامة عن الحمل
.......................................................................................................:
........................................................................................................

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

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

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

ة / المبررات  المشكل
........................................................................................................

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

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

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



 
 
 
 
 
 

 تحليل الظروف العامة المحيطة بالحملة 

 ضعفنقاط ال نقاط القوة
 
 
 
 
 
 
 

 

 المخاطر والتحديات الفرص المتاحة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 جمهور الحملة 

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

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

 



 
 
 
 
 
 

 المدة الزمنية

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

 شعار الحملة

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

 أهداف الحملة

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

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

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

 لةالرسائل االساسية للحم

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 

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

 رة بالحملة:شبكة الشركاء / األطراف المؤث

 كيف سيقدمه ومتى دوره المتوقع الشريك
   
   
   
 

 فريق العمل وتوضيح أدوارهم:

 كيف سيقدمونه ومتى دورهم المتوقع أعضاء الفريق
   
   
   
 

 االنشطة الرئيسية للحملة 

المستهدفون /  المعني بالتنفيذ متى ؟ النشاط
 المشاركون 

 الجهات المشاركة

 
 

    

 
 

    

 



 
 
 
 
 
 

 شبكة التواصل مع االعالم

مع من  الوسيلة االعالمية
 سنتصل؟

من سيقوم 
 باالتصال؟

شكل  متى ؟
 االتصال

التحضيرات 
 القبلية

 الرسائل ؟

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 الميزانية 

 طريقة تأمينها التكاليف مجال االنفاق / البنود
   
   
   
   
   

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 أهم المراجع والمصادر:

قائب المنظومة المعرفية لالبتكار، يوسف سعادة، مجلس البحث العلمي، سلطنة ح -
 .2012عمان، 

حقيبة دورة الريادة المجتمعية، يوسف سعادة، مجلس البحث العلمي، سلطنة عمان،  -
2013. 

تقرير ورشة تعزيز مشاركة اليافعين والشباب في التنمية، يوسف سعادة، منظمة  -
 .2010األونروا، 

 .2009خطوات لبناء مشروع شبابي، ورشة الموارد العربية،  6ل ونتعلم " معًا نعم -
، TakingItGlobalدليلك للعمل الفّعال " خطوات بسيطة على طريق التغيير " ، منظمة  -

2008. 
 الموقع اإللكتروني لموقع منظمة أشوكا. -
 حلقات متعددة من برنامج مبادرات، قناة الجزيرة. -

 

 
 


