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 : اريف تع

 :التنمية تعريف 

هةة أ اسةةةةةةةةةسةةةةةةةي تي تتدمه الم تم ةةة  لت ةة   ةة  ، لهي هي الزيةةة و لالنمةةة : التنميةةل لًةةل   

 الملحمظ .

 تعريف التنمية المجتمعية :

إلح اث   سيةسة    تم يل   هلسلهي تلك ال ملية  التي تبذل لتق  ت   التنميل الم تم يل  

جتمةعيل تسةهم إعتمة  على المتدمع تي ت  يم خ  ة  بةإل جتمةعي ت  م لتنظيم لل مل اإل 

ل ال مةعل الم   ل ل م الخ  ل  ن خالل  مةهسة    تم يل ت عم ع لل  اتي تدمير الفر  

 التنميل.

  : مفهوم التطوع من أجل التنمية

التدمع هم ج   إها ي ي مم به الفر  عن طرق ت  يم تكره ال لقته ال خبرته ب اتع  سةع ه  

للتدمع جذله ق يمل لاشكةل  تنمعل تب ا  ن انشدل تدمعيل      تم ه  لن انتظةه ل ةئ   ة ي

على المستمى الفر ي ل ع هذا التنمع تي اشكةل التدمع لانماعه إال انه يمكننة ان نتفق على  

عة ل لمف مم التدمع ، ان األعمةل التدمعيل يتم تنفيذهة بحريل كة لل  لن ضًمط     ةيير

خةهجيل. لان ال ة ل المة ي ليس هم ال اتع لها  التدمع لهنةك  ستفي ين كثيرين  ن األعمةل  

ن   ان اكثر  ن ثلث الم  م ا  الممجل لمشرلعة   لالتدمعيل بخةلف المتدمع نفسه ، 

ةل تدمعيل عن طريق الشبةب ، لنحن تي ا س الحةجل لتنظيم تلك التنميل يأتي  ن اعم

الم  م ا  لتمجي  ة إلى خ  ة  تنمميل  خصمصة  لنحن ا ه يمثل النش  لالشبةب تي ة  

 .تأن  ت  م ل  لل التنميل ينتج ت  م لاضح ل لممس  %  ن جملل السكةن 70حمالي 

 : يةتطور مفهوم العمل التطوعي لمواكبة التنمية المجتمع

تمج  الكثير  ن اإلشكةلية  التي تماجه ال ة لين على التدمع تي  هاسل المي ان التدمعي 

لاحتيةجةته ، ال لضع ت ريف للتدمع ال ال مل التدمعي التنممي ال الت ريف بأنمةط الف ل 

  جتمةعية  إ ست  ا يل المتدمع لذلك تإن ال مل التدمعي بصفته عمال  إاإلنسةني ل ةهي انماع 

 ست  ا يت م الفر يل .إجتمةعيل لتق ةهمل األترا  تي اعمةل الرعةيل لالتنميل اإل هم  س
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 ستعدادية المتطوع :إ

 

 

الشبةب بشكل عةم إلى الخبرو ثم يت هج تحت   و   حتيةجإالمتدمع  ن  ست  ا يلإيب ا عمق 

نسةني ليندلق ب م  ن  رحلل  إال مل التدمعي ل م لت يم م للممضمع  ن  نظر  حتضةنإ

الخبرو لالش مه اإلنسةني إلى لجم و  مةهسة  تدمعيل  ست ا ل  ن خالل م ت عم تي  تع 

 ع لل التنميل .

 ممارسات تدفع عجلة التنمية المجتمعية :

  تع ع لل التنميل : تي اك الشبةب كصنةع للتًيرإشر •

ل ى   زية و المعي  عمل تدمعي تنممي  ن خالل مثل إح ى الخدما  الم مل لتح يق ت

المبتكرو لالمست ا ل  تي إي ة  الحلملتح ية  التنميل المست ا ل لإشراك م ب المتدمعين

المسةع و على تنظيم التدمع   لتشةهك ال  ة  ال اعمل ل.  ل ة حسب اه اأ ال مل التدمعي  

عتبةهه  إل التدمعي لل مل همت  ير  ن خالله على التدمع  الشبةبع المزي   ن يتش  تي 

هلسل  ذا  المؤشرا  الم المبتكرو    الحمال  لالمبة ها لعي م بأن  ، لتنممي    جتمةعيإسلمك  

 .التدمعي التنمميتي هتع  ستمى المعي ال ةم ب يمل ال مل  تسةهم 

  هاسل الفرص التدمعيل لالمؤشرا  بدرق ابتكةهيل : •

طري ل  ن  يل تٌ ةلل  ت    ين هج تحت ة  ن  ؤشرا  ل ستفي ين  الفرص التدمعيل ل ة

 ال مل التدمعي   ع ندةقة يستسةع  تي تملكن لجم   هاسل لخدط تنمميل  ،  لتح يق التنميل  

، لت  ير  قتصة يل اإل ، لهتع قيمت ة مختلف انماع ة بل ميع الفرص  اكثر  قل مجم   ؤشرا  ب

حصةئي ، ي  ل  ن الفرص التدمعيل ذا  قيمل عةليل على  إالم خال  الخةصل بةلفرصل بشكل 

 . بشكل عةم  التنميل المطنيللعلى   ترا  لالم تم ة  بشكل خةصاأل

 بحث

  شةهكل تح ي

 تنفيذ
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 :قيةس إس ة ة  المتدمعين  •

لإظ ةه  ، تي تح يق اه اأ التنميل  لإس ةم لمتدمع التدمع ا ر   م إلظ ةه   ى تأثيره 

لتمظيف ة   ال مل التدمعي   ةل تيلالم ةيير الم هلسل ستثمةه المزي   ن المقت الحةجل إل

لالمصمل إلى   2030لرتع  ؤشر إس ة ة  المتدمعين لكي يسةع  ذلك تي تح يق هؤيل المملكل  

حصةئيل  ت   ل  إبدرق . يل ب ال يةس  ليمن  تدمع ل سةهم تي   ةل ال مل التدمعي 

اهميل لكل ترصه ، للل يةس المفصل ت  م خدط ال مل التدمعي تي  راقبل   مة    لها  

تي المقت الذي يتزاي  تيه  ل. ل ميع الفرص بشكل عةم  ع تح يق الشممليلخةصل لضمةن تتب

لبةلتةلي ي ني زية و تي الفرص التدمعيل الم   ل  ن قبل قيمل ال مل التدمعي  ت  ير 

 .  مثمقة ل نتظمة لأل لا  اإلحصةئيل  ستخ ا ة  إيتدلب المتدمعين تإن قيةس ة  
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تحسين 

الفرص 
التطوعية 

جمع الفرص 
التطوعية 
ي التخصصية ف
الشمولية 
االحصائية 

الشراكات 
المجتمعية 

اد تطوير األفر

تفعيل 

المرجعية 
اإلدارية

قياس األثر

التطبيق التعلم من الفشل 

الثقة اإلبداعية  التعاطف

ركاز التفكير 

التصميمي

 

 

التي يساعد فيها العمل التطوعي في تسريع تحقيق التنمية  ماهي المعايير 

 المجتمعية : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحسين الفرص التطوعية :  •

يتم تحسين الفرص التطوعية من خالل ركاز التفكير التصميمي وثالثية تطوير الفكرة وبناء  

 :  نماذج فرص تطوعية أكثر فعالية
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 :   ثالثية تطوير الفكرة •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ركاز التفكير التصميمي •

 التعلم من الفشل : (1

 نما تجارب عملية سنتعلم من خاللها ممارسات أفضل ولها أثر أكبر" إ" ال تعتبره فشاًل ، و

الفشل أداة مذهلة للتعلم وتصميم نماذج عمل أكثر نجاحًا ، وهو في لب عملية التفكير  

جتماعية  إولذلك أثناء السعي لحل مشكلة التصميمي وليست كل النماذج ستكون مجدية 

عتمدنا منظومة التفكير الصحيحة سوف نتعلم حتمًا  إكبيرة نحن معرضون للفشل ، ولكن إذا 

شيئا ما من كل فشل ، وفي فترة البحث عن حل تنموي مستدام لمشكلة معينة يجب المحاولة 

 عدة مرات في ذلك .

 التطبيق :  (2

 شيء بسيط مدروس بالبداية ونتعلم الدروس منة دائمًا " " العملية من خالل تطبيق 

يعمل المفكر التصميمي مع القضية المجتمعية  ألنه يؤمن بمدى قوة تحويل الفكرة لواقع 

ملموس ،  فعملية تحويل الفكرة لحقيقة هي بحد ذاتها وسيلة للتفكير فيها وفي نسبة نجاحها  

في المجتمع ال يمكن البقاء في عالم النظرية   عندما يكون الهدف هو الحصول على حلول مؤثره

 بل يجب تحويل األفكار لواقع إحصائي .

تبني 
الغموض 

التفاؤل 
واإليجابية 

التكرار
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 :  الثقة اإلبداعية (3

 ن يكون لدينا أفكار كبيرة  أ" الثقة اإلبداعية هي 

 متلك الشجاعة والقدرة لتنفيذها بالطريقة الصحيحة "نوان  

جتماعي لحل مشكلة ما ، وهو يعبر عن الثقة إقتراب من المجتمع  كمبتكر  يمكن ألي شخص اإل

 اإلبداعية. 

متالك موهوبة إعتقاد بان كل شخص هو مبدع ، أن اإلبداع هو ليس اإلبداعية هي اإل الثقة

قتراب من المجتمع وتصميم حلول جتماعي هو امتالك القدرة على اإلإلإبداعية  ولكن اإلبداع ا

 مناسبة له بطريقة مبتكرة وإبداعية.  

 : التعاطف (4

 " ال تستطيع الخروج بأية أفكار جديدة إذا كان كل ما نفعله ال نشعر به " 

التعاطف هو القدرة على اإلحساس باآلخرين ، أن تفهم حياتهم والبدء بحل المشكالت من 

جتماعي هو التعاطف ،  ن ما يقوم عليه التفكير التصميمي في العمل اإلوجهات نظرهم  ، أل

ونضعهم في   ,ن نفهمهم أرة كل ما علينا القيام به هو التعاطف ، ولتصميم حلول مبتك

 عتبارنا أثناء عملية تصميم النماذج.إ

 ثالثية تطوير الفكرة:  •

 تبني الغموض : (1

 كتشافه " إ ستدامة الحلول ، ولكن علينا ان نسمح ألنفسنا ب" ربما ال نعرف ما هو الجواب إل

الفرصة من المكان الذي ال يعرف اإلجابة فيه على  يبدأ المفكر التصميمي دائمًا في تطوير 

بتكار واإلبداع في تطوير  المشكلة المجتمعية التي يبحث عن حل لها ، وهو ما يتيح  لنا المجال اإل

الفرصة التطوعية ، والتوصل إلى حلول غير متوقعة تبني الغموض يسمح لنا أن نعطي أنفسنا  

 حلول تنموية .  اإلذن بأن يكون خيالنا مبدعًا في أيجاد

 التفاؤل واإليجابية:   (2

 " التفاؤل هو الشيء الذي يدفعنا إلى األمام في كل فشل "

حتماالت أننا قد ال نعرف الجواب ، إال إنه موجود وحتما سنعثر عليه من  التفاؤل هو تبني اإل 

 حصائيات والبحث و ورش العمل الجماعية .خالل اإل
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 : التكرار (3

 كتساب المصداقية على طول الطريق إالتكرار ب" يسمح لنا 

 راء المختصين في تطوير الفرصة التطوعية " أألننا نسمع 

راء المستهدفين و   التفكير التصميمي منهج تكراري في حل المشكالت المجتمعية ، ألن أخذ ا

مستمر ن بالتكرار الالمختصين  بالنموذج الخاص بالفرصة  جزء هام من تطوير الحل التنموي ، أل

والتنقيح  والتحسين ، نضع أنفسنا في موضع يمكننا من جمع المزيد من األفكار وتجريبها ،  

بتكار أكبر عدد من الحلول الناجحة التنموية  وتوسيع نطاقات تطوير  إوتوسيع قدرتنا على 

 الفرصة التطوعية .

 

 جمع الفرص التطوعية التخصصية في الشمولية االحصائية :  •

الفرص ذات المجال التخصصي الواحد وذات نوع الخدمة المتشابهة من خالل  دراسة 

شموليتها ، بعد قياسها كل واحدة كفرصة بعينة يقوي النتائج المتوقعة ويساعد على  

جتماعي التنموي ، من  تطويرها ، ويمكن ذلك من خالل طرق مختلفة في مجال العمل اإل

 خالل : 

 قتصادية.القيمة اإل .1

 المتطوعين. عدادأ ارتفاع  .2

 النسب اإلحصائية.  .3

 التكرار النسبي. .4

 لشراكات المجتمعية : ا •

 الشراكة مع المؤسسة المؤهلة إلدارة التطوع. .1

تفعيل الفرص الطوعية التي من الممكن أن تستوعب التطوع في القطاع الحكومي  .2

 والخاص والثالث .

 زيارة مراكز التطوع الموجودة داخل المنظمات . .3

مجتمعية في الفرص التطوعية على زيادة ثقة المنظمات في  تعمل الشراكات ال .4

 المتطوعين .
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 تطوير األفراد :  •

 كتساب خبرات جديدة وتنمية مهارات المتطوع من خالل الفرص التطوعية المبتكرة .إ .1

بتكار األفكار لدى المتطوعين في الفرص التطوعية من خالل تفعيل نماذج إرفع كفاءة  .2

 التصميمي .التفكير 

 تقدير المجتمع ألفكار المتطوعين مما يؤثر عليهم ايجابيًا.  .3

هتمامات وطرق التفكير فراد لها نفس اإلتكوين مجموعات تصنع فرص تطوعية من األ .4

 المبتكرة .

 الوالء للمجتمع وإدراك أهمية عملية التنمية من قبل االفراد وتطوير قدراهم.  .5

 تفعيل المرجعية اإلدارية :  •

ستشارية الحديثة التي بدأت عملية المرجعية اإلدارية من التطبيقات اإلتعد 

تستخدمها المنظمات التنظيمية كأحد األدوات المستخدمة لتطوير األداء والوصول  

هداف بطريقة محترفة وتحقيق رضا مستفيدين عالي ، وتطوير نموذج لى الريادة واألإ

 ز الفرصة التطوعية. العمل من خالل خبرات أكاديمية تساعد على تمي

 

 قياس األثر :  •

عملية تضمن استمرار عملية تطوير الفرص باستخدام نموذج التفكير التصميم وضمان تقدم  

متميزة من خالل أدوات قياس األثر المنظمة لكل فرصة   ةبمؤشرات دقيق عجلة التنمية

صي حسب إلى نهايته وفق معايير الشمولية والتكامل التخصة تطوعية من بداية الفكر

 تخصص الفرصة الطوعية وأدوات القياس المبتكرة المستخدمة .

 

 

  





9 
 

 

 

 

معايير تميز منهجية صناعة الفرصة التطوعية التنموية بالتفكير التصميمي مقارنة 

 بالتفكير التقليدي : 

حلول التفكير التصميمي 

 التنموية تتمركز حول : 
 :  حلول التفكير التقليدي تتمركز حول

 ما هو الجواب الصحيح؟  .1 ما هو السؤال الصحيح؟  .1

 يصمم ألجل المستفيدين . .2 يصمم مع المستفيدين .  .2

الفئة المستهدفة عبارة عن  .3

 قصص يجب سماعها.

الفئة المستهدفة عبارة عن  .3

 بيانات.

 الكثير من االفتراضات . .4 الكثير من اإلصغاء . .4

التصاميم عبارًة عن تجارب  .5

 مدروسة .

التصاميم عبارًة عن فَعاليات  .5

 كمية.

يتحدثون عن حقائق   .6

 نسانية .إر ومشاع
 يتحدثون عن حقائق مجردة . .6

 مساعد في الحلول . .7 ابتكاري في الحلول .  .7

 ائج .تمساند في الن .8 تنموي في الموارد والناتج . .8

تصميم بالتعاون مع  .9

 المستهدف .

تصميم فردي من قبل صانع  .9

 الفرصة التطوعية . 
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أسباب تجعل التفكير التصميمي ركيزة تنموية في صناعة الفرصة التطوعية التي 

 : تخدم المجتمع

 لقد انتهت أيام صناعة فرص تطوعية تنتج برامج وخدمات 

بتكار  إلقتراحات بديلة لإذات حلول فضفاضة غير مدروسة وتقديمها للمستفيدين حيث توجد 

مر األثر ، وتقديم حلواًل مرغوبة من وجهة نظر حلول تتمركز حول المستفيد بدعم تنموي مست

جتماعيًا ، الذين يسعون إالمستفيد من الفرصة التطوعية قابلة للتطبيق ، مجدية ، ومستدامة  

 بتكار الحلول التنموية .إإلى دعم الفرص التطوعية من خالل 

 

تمر الفرصة التطوعية في نماذج التفكير التصميمي بثالث مراحل أساسية لتصبح 

 تنموية :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مرحلة اإللهام يتعلم مصممو 

مباشرَة  الحلولالفرصة التطوعية 

الذين يقومون  المستفيدينمن 

، وذلك من  لهم ل تنمويةبإيجاد حلو

في حياتهم والتوصل  االنخراطخالل 

وإيجاد  إلى فهم عميق الحتياجاتهم

 .هدف مستدام ليس لحظي

 

عوا يشكل صانفي مرحلة التصور  

تصورًا مما  الفرص التطوعية

ذلك ، و تعلموه في مرحلة اإللهام 

بتحديد الفرص المتاحة  بالقيام 

معايير تحسين  حسبوتنميتها 

النماذج  من ثم صنع، والفرصة 

 الممكنةالتنموية األولية للحلول 

 .قياسها  لكيفية مؤشراتمع 

 

 

  في مرحلة التنفيذ يتم نقل الحل 

وقياس  إلى أرض الواقع المبتكر

، وفي  مؤشرات جدواه التنموية

الحل إلى   ينتقل ، نهاية المطاف

 واقع مستدام . 

 

 التنفيذ  التصور  اإللهام
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 :  أربعة مصادر للحصول على األفكار التنموية الملهمة

 تعلم من المستفيد : •

ّقم بتفعيل أسئلتك لتناسب قضية    بعد أن تحدد المستفيدين الذين ستقوم بخدمتهم ،

جتماعية على وجه التحديد  تذكر أن تقوم بعمل جماعي في هذا المصادر لكي ال المستفيد اإل

 تكون الحلول فقط مبنية على أراء ذاتيه.

 تعلم من الخبراء: 

ن تحدد الخبراء الذين ستقوم بمقابلتهم حسب تخصص الفرصة التطوعية ، ّقم بتفعيل  أبعد 

 لتناسب هذا المستشار على وجه التحديد.  أسئلتك

 انخرط في السياق: •

ّقم بزيارة الشراكات المجتمعية التي أهدافها تخدم القضية المجتمعية والتي يمكنك من 

 خاللها جمع األفكار الملهمة .

 تفاعل ميدانيًا : •

م ّقم جتماعية التي تقوم بعمل الفرصة من أجلها ، ومن ثبحث عن سياق مشابه للقضية اإلإ

بتكارية لقضيتك المجتمعية ،حيث ينبغي لهذه األماكن بزيارة تلك األماكن لتحسن الحلول اإل

 أن تقرب لك زاوية القضية المجتمعية بطريقٍة تدعم تميز الفرصة التطوعية. 
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 تذكر أن دائماً ,, 

 

 

 

 : لدينا تحدِ مجتمعي     

 كيف نبدأ؟  •

 الفرصة التطوعية؟ كيف يمكننا إجراء  •

 كيف يمكننا أن نبقى مرتكزين حول المستفيد ؟  •

 : لدينا حُل مبتكر

 كيف نجعلها مبادرة تنموية ؟ •

 كيف يمكننا تقييم مدى فعاليتها؟ •

 ستدامتها؟ كيف نخطط إل •

 لدينا فرصة للتنمية المجتمعية :    

 كيف نفسر ما تعلمناه من المستفيدين؟ •

 فكار ملموسة؟كيف يمكننا تحويل البصائر إلى أ •

 كيف نصنع نماذج للفرص التطوعية ؟  •

 

 

 

 

 

لدينا حلُ مبتكر

ي لدينا تحدِ مجتمع
مية لدينا فرصة للتن

المجتمعية
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 جتماعي لدينا تحدي مجتمعيتأكد دائمًا أن في العمل اإل

 وفي أيدينا أيضًا حل مبتكر وفعال ولدينا دائمًا بذرة خير للتنمية المجتمعية  

 جمعية التطوع الخيرية )فزعة(
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