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امللخص التنفيذي
ملخص
ـرا ليصبــح مرادف ـاً ملفهــوم “حــل املشــاكل العامليــة” .لكــن عــى
جــاء تطــور مصطلــح “االبتــكار االجتماعــي” مؤخـ ً

غالبــا مــا ُيســاء فهمــه ،ال ســيما يف املجــاالت الــي ُيعتــر فيها
الرغــم مــن انتشــار هــذا املصطلــح عــام  ،2021إال أنــه
ً

هــذا املفهــوم حديــث النشــأة .ومــع أن االبتــكار وريــادة األعمــال همــا مصطلحــان يســتخدمان غالبـاً يف قطاعــي

التجــارة واألعمــال ،إال أنــه يمكــن تطبيقهمــا يف ســياق التنميــة االجتماعيــة واملجتمعيــة .ويف ضــوء ذلــك ،تــم
تأســيس دائــرة تنميــة املجتمــع يف أبوظــي لالهتمــام باالقتصــاد البــري ،وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة يف

دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت تتوىل رعاية املسؤولية االجتماعية.

وأيضــا
حيــث يعتــر االبتــكار االجتماعــي حجــر الزاويــة لفهــم التحديــات االجتماعيــة املعقــدة والفريــدة مــن نوعهــا،
ً

للتعمــق يف هــذا املجــال الــذي يهــدف إىل إضفــاء الطابــع اإلنســاين عــى املســؤولية االجتماعيــة لألفــراد
واملؤسســات فيمــا يتعلــق بالحــرص عــى إشــراك جميــع أفــراد املجتمــع يف مرحلــة تحديــد التحديــات وصياغــه
الحلــول الــي تتناســب مــع مختلــف التحديــات .وعــى الرغــم مــن أن االبتــكار االجتماعــي ديناميكــي بطبيعتــه ،إال

ً
طرقــا واضحــة (مــن خــال األدوات
أن مجموعــات املبتكريــن االجتماعيــن يف أرجــاء العالــم يالحظــون أن هنــاك
واملنهجيــات) تســهم يف تحديــد الحلــول املبتكــرة عــر دمــج العلــوم (أي العلــوم االجتماعيــة) مــع التكنولوجيــا

أثرا لحل التحديات املوجودة عىل أرض الواقع.
وحىت السياسة لتحقيق أهداف مستدامة ترتك ً

كمــا تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إىل توضيــح مــا يرتتــب عليــه االبتــكار االجتماعــي باعتبــاره أداة يزداد اســتخدامها

عــى الصعيــد العاملــي مواجهــة ومعالجــة التحديــات االجتماعيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،يســعى االبتــكار االجتماعــي
إىل فهــم األســباب الرئيســيةاليت دفعــت دائــرة تنميــة املجتمــع يف أبوظيب إىل تأســيس إدارة االبتــكار االجتماعي

ومــن خــال رشح أساســيات االبتــكار االجتماعي وتقديم دراســات الحالة وتوضيح األدوات األساســية املســتخدمة،

يمكن للقارئ استخدام النتائج التعليمية لزيادة األثر املجتمعي ملشاريعه.
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تمهيد
يجــب أن نصــل إىل إجابــات وحلــول جديــدة عــى األســئلة والتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة يف

وقتنــا الحــارض .فالتحديــات والفــوارق الكبــرة يف عمليــات التنميــة عــى املســتويات العامليــة والوطنيــة واإلقليمية
تتطلــب اســراتيجيات وأدوات مســتحدثة .حيــث أن االبتــكارات ســواء التقنيــة أو التجاريــة ال يمكنهــا أن تقــرر

املســتقبل  ،لــذا فــان كل مــا نحتاجــه ملنــع تغيــر املنــاخ ومكافحــة الفقــر بنجــاح وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة

موجــودة يــن أيدينــا بالفعــل ومعروفــة للجميــع .فمــن منظــور اقتصــادي واجتماعــي وبيــي ،تمثــل االبتــكارات
االجتماعيــة منتجــات وخدمــات وعمليــات وأوجــه تعــاون جديــدة تســاعدنا عــى حــل املشــاكل والعقبــات

االجتماعية والبيئية القائمة.

وتهــدف االبتــكارات االجتماعيــة إىل تغيــر الســياق االجتماعــي وتمكــن الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين
وتعزيــز قدرتهــا عــى العمــل واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة .ويتيــح مفهــوم االبتــكار االجتماعــي تطويــر عالقــات جديــدة
وأشــكال حديثــة للتعــاون بــن الســلطات العامــة والجامعــات ومؤسســات القطاعــن الخــاص والثالــث .االبتــكار

االجتماعي هو اآللية اليت يمكن أن تغري العالم.

الرئيس التنفيذي لرشكة سوشال إمباكت ذ.م.م .برلني ،أملانيا
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مقدمة
ـورا مذهـاً منــذ اكتشــاف النفــط يف ســتينيات القــرن املــايض .وعــى
شــهدت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تطـ ً

الرغــم مــن إعــان االتحــاد وقيــام دول اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف عــام  ،1971إال أنهــا شــهدت معــدل نمــو مذهل
مــع تحولهــا مــن منطقــة صحراويــة فقــرة إىل دولــة حديثــة ومتطــورة يف جميــع القطاعــات .حيــث تعتــر

ـورا هائـاً يف املجــاالت الثقافيــة والبيئيــة واالقتصاديــة.
اإلمــارات مــن أرسع الــدول نمـ ً
ـوا ،الســيما أنهــا تشــهد تطـ ً
مــع هــذا النمــو يف البنيــة التحتيــة والتصنيــع ،خلقــت ضغــوط وتحديــات اجتماعيــة جديــدة تعــاين منهــا العديــد

مــن املجتمعــات الدوليــة واملحليــة .وإدراكًا لهــذه التغيــرات ،اســتحدثت القيــادة اإلماراتيــة جهــو ًدا متخصصــة

للرتكيــز عــى االبتــكار يف كافــة القطاعــات ،العــام والخــاص والثالــث ،وذلــك بغيــة ســد الثغــرات وتلبيــة االحتياجات
االجتماعية بطرق أكرث فعالية.

وضعــت حكومــة أبوظــي الرعايــة االجتماعيــة ملواطنيهــا واملقيمــن فيهــا عــى قمــة أولوياتهــا .ففــي عــام ،2018

تــم تأســيس دائــرة تنميــة املجتمــع لتطويــر وتنظيــم القطــاع االجتماعــي يف إمــارة أبوظــي .ومــن خــال رؤيتهــا

الراســخة ،تســعى الدائــرة لتحقيــق حيــاة كريمــة لجميــع ســكان العاصمــة وإيجــاد مجتمــع واقتصــاد يســتجيبان
ملتطلبــات املجتمــع املحــي املتنــوع يف اإلمــارة مــن خــال إرشاك الــوكاالت املحليــة والدوليــة عــى حــد ســواء .وركزت

دائــرة تنميــة املجتمــع عــى الريــادة يف السياســات والخدمــات االجتماعيــة لســد الثغــرات املؤسســية .حيــث

أنشــأت حكومــة أبــو ظــي عــدة جهــات ،مثــل مؤسســة زايــد العليــا ،للرتكيــز عــى احتياجــات أصحــاب الهمــم
ومؤسســة التنميــة األرسيــة ،مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــى تماســك األرسة وتلبيــة االحتياجــات األرسيــة ،وهــذه

أدوارا جوهريــة يف تطبيــق هــذه السياســات والخدمــات .وهــذا يســمح لدائــرة تنميــة املجتمــع
الجهــات تــؤدي
ً

بالبقــاء كجهــة تنظيميــة أساســية تضمــن حيــاة كريمــة للجميــع باســتخدام منهجيــات مدروســة وقائمــة عــى

أدلة لزيادة مستويات الرفاهية والسعادة لسكان أبوظيب.

مــع اســتمرار تطــور دولــة اإلمــارات ،ال بــد أن يــؤدي انتشــار العوملــة وحــدوث التغــرات يف األســاس االجتماعــي

ـدا وتشــابكًا .وهنــا يــأيت دور االبتــكار االجتماعــي
والثقــايف واالقتصــادي إىل نشــوء تحديــات اجتماعيــة أكــر تعقيـ ً

الــذي يمكنــه أن يتصــدى لهــذه التحديــات ،يمكــن تعريــف االبتــكار االجتماعــي عــى أنــه الحلــول الجديــدة الــي

تلــي االحتياجــات االجتماعيــة بطــرق أكــر فعاليــة مــن الحلــول القائمــة .ومــن شــأن الجمــع بــن اســراتيجيات
االبتــكار القائمــة ،مثــل االبتــكارات التكنولوجيــة واالجتماعيــة ويف مجــال األعمــال ،أن يضمــن إعطــاء األولويــة

إلحــداث أثــر اجتماعــي وتمكــن املواطنــن واملقيمــن مــن تحصيــل جــودة حيــاة أفضــل .ومــن املتوقع أن يســتمر
االبتــكار االجتماعــي يف اكتســاب مكانــة بــارزة يف اإلمــارات ،بمــا يتمــاىش مــع معايــر الــدول املرجعيــة ،مــن أجــل

زيادة الرفاه االجتماعي وتعزيز املجتمع املدين.
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القسم األول

مفهوم االبتكار االجتماعي

املفاهيم الرئيسية لالبتكار اإلجتماعي
ما هو االبتكار اإلجتماعي؟

االبتــكار االجتماعــي هــو ممارســة اجتماعيــة جديــدة تهــدف إىل تلبيــة االحتياجات االجتماعية باســتخدام أســاليب
ً
طرقــا مبتكــرة لحل املشــاكل ،وبالتايل تحســن
محدثــة تختلــف عــن األســاليب القائمــة .وتشــمل هــذه األســاليب

حيــاة النــاس .كمــا تســهم يف تحســن مختلــف مجــاالت الحيــاة املدنيــة ،بمــا يف ذلــك أنظمــة التعليــم وظــروف

العمــل والبــى التحتيــة املجتمعيــة واألنظمــة الصحيــة .فالهــدف مــن االبتــكار االجتماعــي هــو تعزيــز وتمكــن
املجتمع املدين.

شــهد النســيج االجتماعــي واالقتصــادي للمجتمــع سلســلة مــن التغيــرات الناجمــة عــن عــدة عوامــل منهــا
التوســع الحــري والعوملــة والثــورة الرقميــة والنمــو الســكاين ،األمــر الــذي أثــر بشــكل كبــر عــى أســلوب الحيــاة
أيضــا ،مثــل تفاقــم
العــري الحديــث .وقــد أدت هــذه االتجاهــات العامليــة إىل العديــد مــن العواقــب الســلبية ً

مشــكلة عــدم املســاواة واإلقصــاء االجتماعــي .ودفعــت هــذه الظاهرة األفــراد واملنظمــات والحكومــات إىل الرتكيز

عــى الثغــرات الــي تتعلــق بعــدم تلبيــة احتياجــات قطاعــات معينــة مــن الســكان ،ومحاولــة ســد تلــك الثغــرات.

وعــادة مــا ُيعتــر االبتــكار يف مجــال األعمــال األداة الرئيســية لســد مثــل هــذه الثغــرات املؤسســية.؛ إال أنــه
يمتلــك قــدرة محــدودة عــى إدارة املشــاكل االجتماعيــة املعقــدة واملتشــابكة للغايــة ويركــز يف املقــام األول عــى
زيادة األرباح.

مــن ناحيــة أخــرى ،يــزداد االعــراف العاملــي باالبتــكار االجتماعــي عــى أنــه أداة أكــر فعاليــة لتحديــد التحديــات
االجتماعيــة املعقــدة وفهمهــا ومعالجتهــا بهــدف تحســن الرفــاه االجتماعــي واالرتقــاء بجــودة الحيــاة ملختلــف

ـواء
رشائــح املجتمــع .وعــى عكــس املجــاالت األخــرى ،ال توجــد دراســات وأبحــاث كثــرة عــن االبتــكار االجتماعــي ،سـ ً

تحديــا أمــام اعتمــاده عــى أرض الواقــع وضمــان القبــول والدعــم .وتتنــوع
كمفهــوم أم ممارســة ،مــا يشــكل
ً

وتختلــف تعريفــات االبتــكار االجتماعــي ،ولكنهــا كلهــا تشــر إىل حالة واحدة مشــركة ،وهــي أن االبتــكار االجتماعي
يحــدث بشــكل أســايس مــن خــال تحســن جــودة الحيــاة وتعزيــز أنماطهــا (بــول وفيــلPol & Ville، / 2009 ،
.)2009
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فريدا من نوعه عند مقارنته بأنواع االبتكار األخرى؟
ملاذا ُيعترب االبتكار االجتماعي
ً

االبتــكار ببســاطة هــو فكــرة جديــدة ،ويــأيت بأشــكال عــدة منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر الشــكل التكنولوجــي

والفــي واالجتماعــي والتنظيمــي .وبينمــا تهــدف بعــض وســائل االبتــكار إىل توفــر املنتجــات والخدمــات غــر

املتوفــرة يف األســواق القائمــة بنيــة تحقيــق األربــاح ،يركــز االبتــكار االجتماعــي عــى املنتجــات الــي تضــع تحســن
ظروف حياة اإلنسان عىل رأس أولوياتها.

ويمكــن القــول إن جميــع أشــكال االبتــكار هــي ابتــكار اجتماعــي ألنهــا تنشــأ عــن احتياجــات أو مطالــب اجتماعيــة
أيضــا ،هــو أنــه
غــر ملبــاة ،ولكــن مــا يجعــل االبتــكار االجتماعــي متميــ ًزا عــى وجــه الخصــوص ،بــل
ورضوريــا ً
ً
يســتخدم أدوات االبتــكار ،مثــل التفكــر التصميمــي والربيكــوالج (ويعــي تكويــن األشــياء مــن املــواد املتاحــة

للشــخص) ،مــن أجــل معالجــة “التحديــات املعقــدة” .وهــي التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة الــي
تتأثــر وتؤثــر يف عوامــل متشــابكة بحيــث ال يمكــن معالجــة واحــدة منهــا بمعــزل عــن األخــرى .ومــن األســباب

ـرا شــديد الصعوبــة هــو عــدد النــاس وتنوعهــم واختــاف آرائهــم،
الــي تجعــل حــل هــذه التحديــات املعقــدة أمـ ً
باإلضافــة إىل املعلومــات غــر املكتملــة أو املتناقضــة ونقــص املــوارد املتاحــة والرتابــط مــع مشــاكل أخــرى ذات
صلة (كولكو.)Kolko, 2012 / 2012 ،

ويف ضــوء ذلــك ،هنــاك إجمــاع متزايــد يف اآلراء بــن املمارســن وص ّنــاع السياســات ومجتمــع البحــوث عــى أن

األســاليب التقليديــة لالبتــكارات غــر كافيــة لحــل مثــل هــذه التحديــات .فاالبتــكار املســتدام يتطلــب التفكــر بمــا

يتجــاوز األســاليب التقليديــة (هاوتاماكــي .)Hautamäki, 2016 / 2016 ،ويف اآلونــة األخــرة ،ظهــرت حركــة خرييــة
جديــدة تبتعــد عــن الوســائل التقليديــة الــي تتطلــب تربعــات نقديــة وانتقلــت إىل تأســيس هيــاكل أساســية

ويحــدث هــذا انتقــاال ً مــن إدارة املشــكالت إىل حلهــا بشــكل حقيقــي.
تمكينيــة (ســنيلُ .)Snell، 2014 / 2014 ،

فعــى ســبيل املثــال ،بــدال ً مــن مجــرد التــرع باملــال للمنظمــات بهــدف تلبيــة احتياجــات املســتفيدين منهــا ،

يمكــن للمنظمــة أن تعقــد ورش عمــل تهــدف إىل زيــادة مهــارات التوظيــف وإدارة األمــوال .وبهــذه الطريقــة،

يحقق املستفيدون االكتفاء الذايت واملشاركة يف االقتصاد وكسب املهارات الالزمة إلعالة أنفسهم.

ينبــع االبتــكار االجتماعــي مــن فكــرة تحســن جــودة حيــاة األفــراد بطريقــة تتمحــور حــول اإلنســان بشــكل كبــر؛

فيكــون الفــرد يف مركــز الحــل وتتــم االســتفادة مــن خرباتــه ومــوارده الظاهــرة والخفيــة .ولذلــك ،مــن الــروري
أن تقــوم املنظمــات االجتماعيــة والــركات بتوصيــل وتمكــن وإرشاك املســتفيدين مــن املجتمــع بشــكل مبــارش
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دورا مهمـاً يف تمكني األفــراد واملجموعات
يف تقديــم الحلــول املبتكــرة .ومــن خــال ذلك ،يلعــب االبتــكار االجتماعي ً
من تطوير مهاراتهم وقدراتهم عىل مواجهة التحديات بشكل جماعي.

عــى عكــس االبتــكار يف مجــال األعمــال ،والــذي يركــز عــى تقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة الســتغالل الثغــرات

يف الســوق لتحقيــق أقــى قــدر مــن األربــاح ،يعطــي االبتــكار االجتماعــي األولويــة للتخفيــف مــن التحديــات
املعقــدة يف املجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والبيئيــة بهــدف ح ّلهــا ،حــى وإن لــم تكــن هنــاك

فــرص لتحقيــق األربــاح .ولكــن يجــب أن نالحــظ أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك ترابــط مثمــر بــن االبتــكار االجتماعــي
واالبتــكار يف مجــال األعمــال .فالــركات االجتماعيــة ،وهــي رشكات ربحيــة تســعى إىل تحقيــق أهــداف اجتماعيــة
تخــدم غرضهــا الرئيــي وأعمالهــا األساســية ،و ُتعتــر أكــر اســتدامة عــى املــدى الطويــل مــن الــركات األخــرى

بســبب نمــاذج أعمالهــا ،كمــا أن لهــا بالــغ األثــر عــى التنميــة االجتماعيــة عىل املــدى املتوســط والطويــل .وبالتايل،

فــإن طريقــة تمويــل االبتــكار االجتماعــي أمــر مهــم للغايــة لتحقيــق االســتدامة واألثــر عــى املــدى الطويــل .ومــن
األفضــل أن يكــون لــدى الفــرد أو املؤسســة نمــوذج أعمــال مختلــط يــوازن مــا بــن االعتمــاد عــى التمويــل مــن

القطاعــات الثالثــة :العــام والخــاص (مثــل املســؤولية االجتماعيــة للــركات) والقطــاع الثالــث (مثــل املنظمــات

غري الحكومية) وبني توفري فرص تحقيق األرباح لتحمل تكاليف النفقات التشغيلية.

يتطــور القطــاع االجتماعــي يف أبوظــي وينمــو مــن خــال تفعيــل املؤسســات االجتماعيــة ومراكــز االبتــكار

واملرسعــات .حيــث أطلقــت هيئــة املســاهمات املجتمعيــة “معـاً ،يف عــام  2019برنامــج
االجتماعــي واملؤسســات
ّ

“معــا” (وهــو حاضنــة اجتماعيــة يف أبوظــي)  ،وتهــدف إىل تعزيــز الروابــط بــن القطاعــن العــام والخــاص .وتقديم
ً

حلــول للتحديــات االجتماعيــة ،الســيما التحديــات املســتعصية مــن خــال عــدة محــاور رئيســية ،هــي صنــدوق

االســتثمار االجتماعــي ،وبرنامــج الحاضنــة االجتماعيــة ،وبرنامــج التطــوع االجتماعــي ،وســندات األثــر االجتماعــي.

“معــا” ،أسســت دائــرة تنميــة املجتمــع إدارة االبتــكار االجتماعــي الخاصــة بهــا لتعزيــز
وإىل جانــب إطــاق برنامــج
ً

البنية التحتية االجتماعية يف أبوظيب من خالل توجيه أجندة االبتكار االجتماعي.

الشكل  .1التداخل بني االبتكار االجتماعي واالبتكار يف مجال األعمال
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اتجاهات البحث واالبتكار االجتماعي
يواجهنــا اآلن الســؤال التــايل :إذا كان االبتــكار االجتماعــي يســعى إىل تحقيــق مثــل هــذه اإلنجــازات ،فلمــاذا تتأخــر

ٍ
كاف
القطاعــات الثالثــة يف تبنيــه واعتمــاده؟ ســنقدم ســببني رئيســيني محتملــن لذلــك :أوالً ،ال يوجــد ترويــج
وثانيــا ،احتماليــة أنــه ال يــزال مجــال االبتــكار
لزيــادة الوعــي والتوصــل إىل فهــم عميــق لالبتــكار االجتماعــي.
ً

االجتماعي يف مراحله األوىل،خاصة يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

ـارعا مــع زيــادة املــوارد الــي تصــل
تشــر االتجاهــات الدوليــة يف اآلونــة األخــرة إىل أن االبتــكار االجتماعــي يــزداد تسـ ً
إىل املنظمــات االجتماعيــة (مولغــان .)Mulgan، 2006 / 2006 ،ويقــرن ذلــك بزيــادة الوعــي باالبتــكار االجتماعــي
وترويجــه مــن قبــل عــدة منظمــات ،مثــل االتحــاد األوروبــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة والبنــك

الــدويل ،والــي تقــود جهــود االبتــكار االجتماعــي يف جميــع أنحــاء العالــم .عــى ســبيل املثــال ،مــروع االتحــاد

دوليــا مــن مختلف
األوروبــي “االبتــكار االجتماعــي :قــوة التغيــر االجتماعــي” ( ،)SI-DRIVEوالــذي يضــم  25رشيـكًا
ً
دورا أساســياً يف التوصــل إىل فهــم واضــح لجهــود االبتــكار االجتماعــي مــن خــال
ـدم
دول العالــم ،والــذي قـ ّ
ً

قيمــة عــن أثــر
تحليــل أكــر مــن ألــف مبــادرة لالبتــكار االجتماعــي .ويوفــر التحليــل الناتــج عــن املــروع رؤى ّ

وتغيه باإلضافة إىل أهميته يف السياسات وصنع القرار.
االبتكار االجتماعي
ّ

الشكل  .2من  Social Innovation on the Rise: Results of the First Global Mappingقلم  J. HowaldtوC.
 Kaletkaو A. Schroderالذي ُنرش يف  2018يف .Atlas of Social Innovation: New Practices for a Better Future
حقوق الطبع والنرش لعام  2018محفوظة لـ  .SI-Driveتمت إعادة طبع الشكل بعد الحصول عىل موافقة.
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االبتكار االجتماعي يف اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط وشمال

أفريقيا مقارنة باملرجعيات العاملية

أدت التغــرات الحاليــة يف االســتقرار الســيايس واالجتماعــي واالقتصــادي يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال

أفريقيــا إىل دفــع عجلــة االبتــكار ،وخاصــة االبتــكار االجتماعــي ،للتخفيــف مــن أثــر التحديــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة ،مثــل البطالــة والهجــرة والفقــر ،باإلضافــة إىل تحســن جــودة الحيــاة لألشــخاص املحرومــن .ولكن

قطاعــا ناش ـ ًئا يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،كمــا يتضــح لنــا مــن
ال يــزال االبتــكار االجتماعــي
ً

خريطــة  SI-Driveملبــادرات االبتــكار االجتماعــي ،حيــث يوجــد يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عــدد

أقل بكثري من مبادرات االبتكار االجتماعي مقارنة باملناطق األخرى (انظر إىل الشكل .)3

الشكل  .3من  Atlas of Social Innovation: World Mapالصادر عن Atlas of Social Innovation 2020
 www.socialinnovationatlas.net/mapحقوق النرش والطباعة لعام  2020محفوظة لـ Atlas of Social
 .Innovationتمت إعادة طبع الشكل بعد الحصول عىل موافقة.

ُتركــز الــدول العربيــة يف املقــام األول عــى تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة لكــي تطــور قدرتهــا عــى التحمــل.

ويمكــن أن يســاعد جمــع هــذه الجهــود مــع ممارســات االبتــكار االجتماعــي عــى ترسيــع هــذه العمليــة وضمــان

ســواء كانــت إيجابيــة أم ســلبية ،لهــا بالــغ األثــر يف
االزدهــار الوطــي .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن تجــارب النــاس،
ً

ـارا،
عمليــة االبتــكار االجتماعــي .فهــي مــوارد أساســية خفيــة يمكــن اســتخدامها ملعالجــة املشــاكل األكــر انتشـ ً
ووفقــا لتحليــل االتحــاد األوروبــي لالبتــكار
مثــل البطالــة وعــدم املســاواة بــن الجنســن ونقــص التعليــم.
ً
االجتماعــي يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،فــإن “التمكــن” و”تطويــر املعرفــة” همــا مــن أكــر
ـيوعا للتنميــة املســتدامة واالبتــكار االجتماعــي .حيــث يســلط التحليــل الضــوء عــى قــدرة االبتــكار
املواضيــع شـ ً

االجتماعــي عــى أن يكــون أداة فعالــة يمكــن أن تحــل التحديــات االجتماعية وتحقــق تنمية اجتماعيــة واقتصادية

أكرب ،ولكن تعوقه عدة حواجز شائعة (واغيع وأتيا وزوهريي.)Wageih, Attia, and Zoheiry, 2017 / 2017 ،
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مــن أهــم العوائــق الــي تحــول دون تحريــك جهــود االبتــكار االجتماعــي يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا هــي نقــص التمويــل واملقاومــة واملعارضــة السياســية أو الفســاد ،باإلضافــة إىل األطــر التنظيميــة

الصارمــة ،واالفتقــار إىل رأس املــال البــري املاهــر .وعــاوة عــى ذلــك ،يوجــد نقــص يف الدعــم الحكومــي لتحريــك

قدمــا بــذل جهــود
جهــود االبتــكار االجتماعــي ،مــا يحــد مــن أثــر أنشــطة االبتــكار االجتماعــي .ويتطلــب املــي
ً
مكثفــة لتأســيس منظومــة قويــة مــن الجهــات املعنيــة املحليــة والدوليــة الــي قــد تدعــم الوصــول إىل املعرفــة

واملوارد (رشايرن ويونغ.)Schreiner and Junge, 2018 / 2018 ،

ُتعتــر الحكومــات جهــات معنيــة شــديدة األهميــة يف عمليــة تطويــر االبتــكار االجتماعــي يف منطقــة الــرق

األوسط وشمال أفريقيا ،وذلك من خالل تسهيل الوصول إىل املوارد والشبكات ورأس املال البرشي.

تواكــب دولــة اإلمــارات كافــة معايــر الــدول املرجعيــة وأفضــل املمارســات العامليــة فيما يخــص االبتــكار االجتماعي

ـدا
وتمتلــك الجهــات القياديــة يف دولــة اإلمــارات وأبوظــي رؤيــة ورســالة قويتــن ومحددتــن ،كمــا أنهــا رسيعــة جـ ً
يف تبــي التكنولوجيــا واالبتــكارات الجديــدة لترسيــع نمــو الدولــة .ويف حــن أن االبتــكار االجتماعــي يف اإلمــارات
متخصصــا ،إال أن جهــود الحكومــة تشــر إىل توجههــا نحــو االســتفادة مــن إمكانــات هــذا القطــاع
قطاعــا
ُيعتــر
ً
ً

ملعالجــة املشــاكل االجتماعيــة املنتــرة .وخالفً ــا للعقبــات املذكــورة أعــاه ،نجــد أن توجهــات كل مــن الحكومــة
واملجتمــع املحــي متوائمــة مــع بعضهــا ،كمــا أن هنــاك مــوارد كافيــة تســاعد يف دفــع عجلــة نمــو االبتــكار
االجتماعــي .ومــن هــذا املنطلــق ،ينبغــي أن يكــون هنــاك توجــه قــوي بأهميــة اعتبــار أن االبتــكار االجتماعــي

ـيا يتطلــب دمجــه يف ثقافــة وعقليــات القطاعــات الثالثــة :العــام والخــاص والثالــث ،باإلضافــة إىل
ـرا أساسـ ً
عنـ ً

املجتمع املدين.
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االبتكار االجتماعي يف أبوظيب | 12

القسم الثاين

تحفيز االبتكار االجتماعي
يف إمارة ابوظيب

كيف يخدم االبتكار االجتماعي النطاق األشمل لدائرة تنمية املجتمع ؟
اسرتاتيجيتنا للتمركز

“الحاجــة أم االخــراع (االبتــكار)” ،هــو بالفعــل كذلــك خاصــة يف أوقاتنــا هــذه غــر املســبوقة .يســعى األفــراد

واملنظمــات عــى حــد ســواء إىل الكشــف عــن املواهــب املختلفــة الــي مــن شــأنها أن تســمح لهــم باملحافظــة عــى

وجودهــم وأهميتهــم ،ولذلــك ،أصبــح “االبتــكار” أهــم كلمــة تتعلــق بالقــدرة عــى التكيــف .ومثــل هــؤالء األفــراد
واملنظمــات ،أدركــت الجهــات الحكوميــة حاجتهــا إىل أن تكــون مرنــة بنفــس درجــة مرونــة األشــخاص الذيــن

تخدمهــم .ومــع اســتمرار إمــارة أبوظــي بتحقيــق مكانــة مميــزة يف تصنيفــات الــدول فيمــا يتعلــق بتقاريــر

التنافســية الدوليــة بصفتهــا أفضــل مدينــة للعيــش والعمــل ،فمــن الواضــح أن هــذا اإلنجــاز ال يتحقــق مــن
الفعالــة يف اإلمــارة الــي
خــال وســائل غــر مســتغلة وخامــدة ،بــل بفضــل القيــادة القويــة والجهــات الحكوميــة
ّ
تضمن توافق جودة الخدمات املقدمة مع االحتياجات املتغرية لسكانها.
كيف يخدم االبتكار االجتماعي لدائرة تنمية املجتمع

دور دائرة تنمية املجتمع كجهة تنظيمية

تنطــوي الطــرق التقليديــة لحــل املشــاكل املعقــدة عــى تنفيــذ سياســات وقيــود صارمــة ،والــي كانــت فاعليتهــا

يف اســتغالل التعزيــز اإليجابــي للســلوكيات االجتماعيــة أكــر مــن فاعليتهــا يف تغيــر الســلوكيات .والــذي أدى
ذلــك إىل ظهــور حاجــة لتأســيس وحــدات تنظيميــة حكوميــة تحــرص عــى تمكــن الســكان مــن الوصــول إىل
الخدمــات املقدمــة وأن هــذه الخدمــات تلــي احتياجــات الســكان املتنوعــة والكثــرة .فأصبحــت دائــرة تنميــة
املجتمــع ،والــي أسســت يف عــام  ،2018هــي القــوة الدافعــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم الخدمــات االجتماعيــة والدعــم

االجتماعــي لضمــان “حيــاة كريمــة للجميــع” .واشــتملت مهمــة دائــرة تنميــة املجتمــع يف اإلمــارة عــى عــدة

محــاور تركيــز لتضمــن حصــول ســكان أبوظــي عــى الوســائل الالزمــة لعيــش هــذه الحيــاة الكريمــة .وســخرت
لتوســع نطــاق مهمتهــا من حــل املشــاكل إىل تحديدهــا والوقاية
دائــرة تنميــة املجتمــع قدرتهــا عــى االســترشاف
ّ

منهــا والتنبــؤ بوقوعهــا وذلــك لوضــع الخطــط االســتباقية ملواجهتهــا .بذلــت دائــرة تنميــة املجتمــع العنايــة
الواجبــة يف تحليــل املــؤرشات الدوليــة ،بمــا يف ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،مــؤرش التنميــة املســتدامة

ومــؤرش التقــدم االجتماعــي ومــؤرش التنميــة البرشيــة ومــؤرش االزدهــار الصــادر عــن معهــد ليجاتم ،والــي قدمت
رؤى دقيقــة عــن التعامــل مــع التحديــات االجتماعيــة يف إمــارة أبوظــي .وحللــت الدائــرة جميــع مــؤرشات هــذه

املصــادر ذات الصلــة بالقطــاع االجتماعــي ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،واســتخلصت

منها مجاالت التحسني إلمارة أبوظيب ودولة اإلمارات بأكملها.
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إدارة االبتكار االجتماعي

يف إطــار قطــاع الرصــد االجتماعــي واالبتــكار يف دائــرة تنميــة املجتمــع ،يتــم اســتخدام أدوات االبتــكار املختلفــة

مثــل التبــر الســلوكي والتصميــم املشــرك للحلــول وذلــك ملعالجــة التحديــات االجتماعيــة .تبــدأ املرحلــة األوليــة
عــن طريــق التوجهــات مــن الدراســات واالســتطالعات الــي تقــوم بهــا إدارة البحــث االجتماعــي ومــن ثــم يتــم

العمل عىل تحديد األولويات االجتماعية (باستخدام مصفوفات موضوعية دقيقة).
تمركزنا يف السوق

عــى الرغــم مــن أن مصطلــح االبتــكار االجتماعــي حديــث  ،إال أن أعمــال االبتــكار االجتماعــي موجــودة منــذ

ســنوات عــى أيــدي مئــات املبتكريــن يف العالــم الذيــن كانــت مهمتهــم إحــداث فرقـاً يف حيــاة األشــخاص املعنيــن

بمهمتهــم .وبصفتنــا إدارة االبتــكار االجتماعــي ،فإننــا نــدرك أن هنــاك عــد ًدا ال ُيحــى مــن املســاعي الخرييــة
نميز أنفسنا؟
واإلنسانية باإلضافة إىل املنظمات والقضايا اليت تهدف إىل تحسني مجتمعاتها .فكيف إذًا
ّ

ً
أول  :وقبــل كل يشء ،تمركزنــا يف كيــان حكومــي يميزنــا عــن فــرق االبتــكار االجتماعــي األخــرى ،حيــث أننــا نمتلــك

القــدرة الفريــدة عــى حشــد منظومــة تدعمنــا يف ضمــان تنفيــذ االبتــكارات اليت تــم تطويرهــا وإخضاعهــا للمراقبة

والتنظيــم والتقييــم ملعرفــة مــدى أثرهــا .ففــي إدارة االبتــكار االجتماعــي ،نتمتــع بقدرتنــا عــى رؤيــة الصــورة
الكاملــة ملــا يتعلــق بالتحديــات االجتماعيــة الــي تؤثــر عــى املجتمــع إىل جانــب أبحاثنــا املعتمــدة عــى البنيــة
واألســس العلميــة لتدعــم الخــروج بأفــكار تدعــم االســتدامة .وتســتفيد إدارة االبتــكار االجتماعــي مــن األدوات

ـور تقنيــات داخليــة تتناســب مــع الوتــرة الخاصــة
واملمارســات املوجــودة
حاليــا يف هــذا املجــال ،إىل جانــب أنهــا تطـ ّ
ً

بمجتمع إمارة أبوظيب.

الركائز التشغيلية إلدارة االبتكار

أيضــا العمليــات
ليــس التمركــز وحــده هــو العامــل الرئيــي الــذي يعطــي املؤسســة ميــزة تنافســية ،فهنــاك ً
الرئيســية الــي تضمــن النجــاح يف املجــال الــذي تعمــل فيــه املؤسســة .وتفتخــر إدارة االبتــكار االجتماعــي بأنهــا

وضعــت خطــة تحفيــز فريــدة مــن نوعهــا تتمثــل يف ســت ركائــز أساســية (انظــر إىل الشــكل  5أدنــاه) تراقــب

ـواء يقــع عليهــا الرتكيــز اآلن أو يف املســتقبل ،مــع وجــود منهجيــة مرنــة
مختلــف مجــاالت االبتــكار االجتماعــي ،سـ ً

رضورية لالبتكار.
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ومــع ظهــور التكنولوجيــا واملــوارد املتاحــة لالســتفادة مــن أنشــطة االبتــكار االجتماعــي ،يتطلــب ذلــك أن نبقــى
عــى وعــي تــام بالحافــز الرئيــي لالبتــكار االجتماعــي ،وهــو الثقافــة .حيــث أن االبتــكار االجتماعــي بحــد ذاتــه
ليــس مجــرد حــل للمشــكالت أو التحديــات املعقــدة مــن خــال التكنولوجيــا أو آليــات أخــرى ،بــل يضــع االبتــكار

املســتفيدين يف صلــب وجوهــر تصميــم الحلــول .وبذلــك ،تصبــح الثقافــة أحــد أهــم العنــارص الــي تســهم فيمــا
إذا كان االبتكار سيكون فعاال ً أم ال.

الشكل  .5الركائز التشغيلية الستة إلدارة االبتكار االجتماعي

مجاالت خدماتنا

نحــن قــادة ناشــئون يف املنطقــة يف مجــال االبتــكار االجتماعــي ،ولذلــك إن دورنــا موجــه بشــكل أســايس نحــو
الرتويــج لالبتــكار االجتماعــي مــن خــال الخدمــات األساســية الــي تقدمهــا إدارتنــا والقطــاع االجتماعــي ككل.

ويشــمل هــذا ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،حــل التحديــات االجتماعيــة وبنــاء القــدرات والتعــاون مــع سلســلة

مــن املتحدثــن ووضــع إطــار إرشاك الجهــات املعنيــة مــن القطاعات املختلفــة .هذا وتركــز إدارة االبتــكار االجتماعي
بشــكل رئيــي عــى حــل التحديــات االجتماعيــة الــي يبينهــا التحليــل الشــامل ملســح جــودة الحيــاة الســنوي

الــذي تجريــه دائــرة تنميــة املجتمــع .ونســتخدم منهجيــات وأدوات وتقنيــات مبتكــرة للتعامــل مــع التحديــات
االجتماعيــة املختلفــة الــي تؤثــر عــى إمــارة أبوظــي .وعــاوة عــى ذلــك ،ال يتعلــق االبتــكار االجتماعــي بمــا يمكــن
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أيضــا االعتمــاد عــى جميــع الجهــات املعنيــة
لفريــق واحــد أن يفعلــه للتأثــر عــى املجتمــع فقــط ،بــل يشــمل ً
ووضــع منظومــة ثابتــة تحتــوي عــى الجهــات املســاهمة يف هــذه املهمــة .وبالتــايل ،تهــدف اإلدارة إىل تمكــن

الجيــل املقبــل ،ورواد األعمــال ،واملنظمــات الخاصــة ،واملنظمــات غــر الحكوميــة ،وكيانــات القطــاع الثالــث مــن
خالل توفري فرص بناء القدرات اليت تشمل ورش العمل والدورات التدريبية وجلسات نقل املعرفة.

أهمية الرشاكات وإرشاك الجهات املعنية يف إنشاء منظومة متكاملة

ـابقا ،يتــم اســتخدام النظــام القائــم الــذي يشــمل املســاهمني يف الجانــب “االجتماعــي” فقــط مــن
كمــا ذكرنــا سـ ً

االبتــكار االجتماعــي .كمــا يشــارك أفــراد املجتمــع (أي الجهــات املعنيــة) يف العمليــة .وبالتــايل ،فــإن توســيع نطــاق

منظومــة الفــرد مــن املســاهمني يف أنشــطة االبتــكار االجتماعــي سيســاعد عــى أن تســتهدف االبتــكارات

الرضوريــة األشــخاص الذيــن يحتاجونهــا لتحقيــق أثــر حقيقــي .ويمكــن أن يتخــذ هــذا التعــاون أشــكاال ً عديــدة،

مثــل الــراكات االســراتيجية أو اتفاقــات الخدمــات أو مذكــرات التفاهــم أو التكليــف باملهــام .وتحــرص إدارة
االبتــكار االجتماعــي عــى أن تكــون الجهــات املعنيــة يف صميــم أي تدخــل يتــم تطويــره يف جميــع مراحــل رحلــة
االبتــكار االجتماعــي .وتعتمــد آليــة إرشاك الجهــات املعنيــة لدينــا عــى األفــراد و/أو املنظمــات املبارشيــن وغــر

املبارشيــن يف عمليــة االبتــكار االجتماعــي .ومــن فوائــد إرشاك الجهــات املعنيــة بنــاء الثقــة وتحســن اإلنتاجيــة

وتعزيــز العالمــة التجاريــة وإدارة املخاطــر وتوفــر الفــرص االســراتيجية وعقــد الــراكات (الشــيخAl / 2020 ،
 .)Shaikh, 2020طــرح الشــيخ (توضيــح الشــيخ )2020فكــرة أن التواصــل مــع الجهــات املعنيــة الداخليــة

والخارجيــة أمــر شــديد األهميــة لتنفيــذ ركائــز إدارة االبتــكار االجتماعــي .وينبغــي أن يتــم ذلــك مــن خــال تطويــر

وتأكيــد عمليــة إرشاك الجهــات املعنيــة عــر سلســلة ِقيمــة كاملــة مــع الجهــات املعنيــة الداخليــة أوال ً (قطاعــات
دائــرة تنميــة املجتمــع واملشــغلني وغريهــم) ،ومــن ثــم القيــام بــإرشاك الجهــات املعنيــة الخارجيــة بينمــا نقــوم

بتحديد مؤرشات األداء الرئيسية اليت تدعم نتائج اإلرشاك املستهدف.
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الشكل  .6تم تكييف اإلطار املذكور أعاله من “ ”Transformative Social Innovation and its Multi-Actor Natureمن تأليف F.
 Avelinoو J. Wittmayerيف عام  ،2018واملوجود يف .Atlas of Social Innovation: New Practices for a Better Future
حقوق الطبع والنرش لعام  2018محفوظة لـ  .SI-Driveتمت إعادة طبع الشكل بعد الحصول عىل موافقة.

إطار االبتكار للرشاكات بني القطاعني العام والخاص
ـدا يف
ُتعــد املدخــات املقدمــة مــن فــرق املتابعــة واألبحــاث االجتماعيــة وغريهــا مــن الجهــات املعنيــة مهمــة جـ ً
تكويــن فهــم شــامل للتحــدي االجتماعــي الــذي يواجهنــا وكيفيــة التصــدي لــه .مــن خــال التعــاون بــن

القطاعــات ،وال ســيما بــن املنظمــات املســتفيدة .حيــث تســمح أوجــه التعــاون بــن القطاعــات العامــة والخاصــة
والجامعيــة لــإدارة بدمــج الخــراء املتخصصــن يف عمليــة إرشاك الجهــات املعنيــة .ويف حــن أن الدائــرة تهتــم

ـدا بالعديــد مــن التحديــات االجتماعيــة الــي تؤثــر عــى مجتمــع إمــارة أبوظــي .وبالتــايل ،فإننــا نعتمــد عــى
جـ ً
منظومــة خربائنــا مــن خــال إطــار الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ،حيــث أن هــذا اإلطــار يراعــي

العالقــة التكافليــة بــن رشاكات القطاعــات الثالثــة :العــام والخــاص والثالــث .ال تقــدم الــراكات بــن القطاعــن
العــام والخــاص الدعــم مــن خــال خربتهــا فحســب ،بــل إنهــا ترعــى وتعــزز اإلرشاك املجتمعــي وتســاهم يف بنــاء

املجتمعــات مــن الداخــل بينمــا يشــكل التعــاون يف الوقــت نفســه التخفيــف مــن االعتمــاد عــى الحكومــة .يمكــن

ألي أحــد أن يتخيــل املنظومــة عــى أنهــا شــبكة مــن األفــراد (أو الكيانــات) املرتابطــن الذيــن يســاهمون يف تكويــن
يشء واحد متكامل ،وهذا هو املفهوم ذاته الذي يعتمد عليه إطار الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.
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• مشغلو القطاع االجتماعي

مــن ضمــن املزايــا التنافســية إلدارة االبتــكار االجتماعــي هيكلهــا الواســع والفريــد من نوعــه؛ إذ يتضمــن مجموعة
متنوعــة مــن املشــغلني (منشــآت القطــاع العــام) الــي تنــدرج تحــت مظلــة القطــاع االجتماعــي  .ومــن هــؤالء

“معــا” والــي تضطلــع بــدور حيــوي يف عمليــة االبتــكار االجتماعــي الــي
املشــغلني هيئــة املســاهمات املجتمعيــة
ً
“معــا” لســد الفجــوات بــن الحكومــة
تنفذهــا إدارة االبتــكار االجتماعــي .يف عــام  ،2019أطلقــت الهيئــة برنامــج
ً
والقطــاع الخــاص واملجتمــع ومواجهــة التحديــات االجتماعيــة مــن خــال أربــع ركائــز أساســية هــي  :صنــدوق

االســتثمار االجتماعــي ،والحاضنــة االجتماعيــة  ،وبرنامــج التطــوع االجتماعــي ،وســندات األثــر االجتماعــي
معــا لتمكــن القطــاع الثالــث إىل دعــم املســاعي
(الجديــدة عــى املنطقــة) .عــاوة عــى ذلــك ،يســعى برنامــج ً

معــا حــول التعــاون الشــمويل مــع
املذكــورة ً
آنفــا .حيــث تتمحــور العالقــة بــن إدارة االبتــكار االجتماعــي وبرنامــج ً

إدراك أهميــة فهــم دور كل منشــأة لتحقيــق التطــور وتنفيــذ االبتــكار االجتماعــي املطلــوب .عــى ســبيل املثــال،

تعتمــد التدخــات املطــورة مــن قبــل إدارة االبتــكار االجتماعــي عــى منصــات خاصــة للتنفيــذ ،ومنهــا مــا يكــون
خصوصــا إذا كان أحــد أهــداف االبتــكار االجتماعــي هــو تقليــل االعتمــاد عــى
منظمــات غــر حكوميــة ومتطوعــن،
ً
معــا بتنشــيط جهــات أخــرى مــن املجتمــع ممــن يمكنهــا
أمــوال الحكومــة ومواردهــا .وعليــهُ ،تعــى هيئــة ً
املساهمة يف نجاح اإلدارة بشكل محوري.

• منشآت القطاع الحكومية غري االجتماعية

تتعــاون اإلدارة بشــكل مســتمر مــع منشــآت القطــاع الحكوميــة املختلفــة مثــل لتحفيــز االبتــكار االجتماعــي.

فعــى ســبيل املثــال وبالنظــر إىل مكانتهــا الرياديــة يف القضايــا الصحيــة املحليــة والعامليــة ،تدعــم دائــرة الصحــة
برفقــة مركــز أبوظــي للصحــة العامــة مســاعي إدارة االبتــكار االجتماعــي الراميــة إىل مواجهــة التحديــات الصحيــة
االجتماعيــة باســتخدام األدوات املبتكــرة .كمــا تســتفيد اإلدارة مــن خــرات هــذه الجهــات لتوفــر زخــم أعمــق

والكشــف عــن القضايــا املتأصلــة الــي تفــرض علينــا تحديــات اجتماعيــة وتقديــم الــرؤى واآلراء االســراتيجية حــول
عمليــة التدخــل ومــا يتبــع ذلــك مــن اختبــارات لهــذه التدخــات (املــدى القصــر) ومــن ثــم تنفيذهــا (املــدى

الطويــل) .ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه العالقــات تقــوم عــى فكــرة التكامــل والتكافــل حيــث تســتفيد مــن هــذه
الرشاكــة جميــع الجهــات املعنيــة .ولتوضيــح هــذه النقطــة بشــكل أفضــل ،يمكننــا مناقشــة الفــرص الــي تنطوي

عــى تحديــات مجتمعيــة معينــة تواجههــا منشــآت القطــاع العــام بشــكل مبــارش ،وتتعــاون بنــاء عــى ذلــك مــع
إدارة االبتــكار االجتماعــي لتحديــد حلــول االبتــكار الكفيلــة بالتصــدي لهــذه التحديــات .عــى ســبيل املثــال ،تتعــاون

االبتكار االجتماعي يف أبوظيب | 19

إدارة االبتــكار االجتماعــي مــع جهــات مجتمعيــة مثــل دائــرة الصحــة وهيئــة املــوارد البرشيــة ودائــرة التعليــم
واملعرفــة وغريهــا آخريــن بهــدف العمــل عــى تحديــد حلــول لالبتــكار والــي مــن شــأنها تســهم يف تمكــن أصحاب
الهمم وحمايتهم وضمان استفادتهم.

• القطاع الخاص

يضطلــع القطــاع الخــاص بــدور حيــوي وهــام يف اقتصــاد الدولــة .ويتكــون هــذا القطــاع مــن أفــراد ومؤسســات

ـيا
مدفوعــا باألربــاح ،فإنــه يــؤدي
تعمــل عــى أســاس ربحــي .ويف حــن أن القطــاع الخــاص قــد يكــون
ً
دورا أساسـ ً
ً
يف التنميــة االقتصاديــة الــي تــؤدي بدورهــا إىل آثــار حيويــة يف املجتمــع .وتشــمل األدوار الرئيســية ملؤسســات
القطــاع الخــاص إســهاماتها كجهــات معنيــة يف االقتصــاد وتوليــد فــرص العمــل واملســاعدة يف تنميــة املجتمــع

وتوفري السلع والخدمات الالزمة وتشجيع تنويع األعمال التجارية (.)indeed.com

عــى الرغــم مــن اعتمــاد القطــاع الخــاص عــى العمليــات ذات األربــاح العاليــة  ،كمــا أنــه يــويل املســؤولية

االجتماعية للرشكات أولوية قصوى ويضعها يف صميم ممارساته التجارية.

حيــث تلتــزم مؤسســات القطــاع الخــاص بإطــاق مبــادرات املســؤولية املجتمعيــة للــركات الــي تضمــن تعزيــز

املشــاركة املجتمعيــة مــن خــال “املشــاركة واملســؤولية املجتمعيــة ” .وتــدرك مؤسســات القطــاع الخــاص دورهــا

املهــم الــذي ُيح ّتــم عليهــا مراعــاة املجتمــع والبيئــة الــي تعمــل فيهــا ،باعتبــار أنهــا ال تقــل أهميــة عــن أدوار
الجهــات الفاعلــة األخــرى يف املجتمــع .وعليــه ،فــإن االلتــزام بممارســات املســؤولية املجتمعيــة للــركات يمثــل

قيمــة للقطــاع الخــاص لكــي يســاهم يف تحقيــق األهــداف املجتمعيــة .ومــن خــال هــذه املبــادرات ،يمكــن
فرصــة ّ

إلدارة االبتــكار االجتماعــي تســخري مــوارد القطــاع الخــاص (امللموســة منهــا وغــر امللموســة) واالســتفادة منهــا يف
مجال االبتكار االجتماعي.

• الرشكات الناشئة

عــى الرغــم مــن أن املؤسســات القائمــة يمكــن أن توفــر أو تدعــم الحلــول باســتخدام الوســائل املتاحــة؛ إال أنــه
ينبغــي باملــرء أن يبتكــر ليكــون ُممثـ ً
ـا لالبتــكار االجتماعــي .وال نقصــد بذلــك االبتــكار يف الحلــول فقــط؛ وإنمــا يف

فرصا اســتثنائية
نمــاذج األعمــال والــراكات الــي تــؤدي إىل نجــاح الحلــول املقرتحــة ،كما توفر الــركات الناشــئة
ً
لتطويــر مثــل هــذه النمــاذج والــراكات .ومــن جهتهــا ،تهــدف إدارة االبتــكار االجتماعــي إىل تســخري رشاكات
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الــركات الناشــئة مــن أجــل العمــل عــى تنويــع املــوارد املتاحــة لتحقيــق أثــر االبتــكار االجتماعــي ،وبنــاء قــدرات

قــادة القطــاع املســتقبليني لتشــجيع ريــادة األعمــال االجتماعيــة ،و تطويــر الــركات الناشــئة كجــزء مــن عمليــة
االبتــكار االجتماعــي ،مــن أجــل تعزيــز نمــاذج األعمــال املبتكــرة الــي هــي يف صميــم عمليــة االبتــكار ،فضـاً عــن

توفري منصة للرشكات الناشئة للتعريف بمنتجاتها أو خدماتها للمجتمع األكرب.

ومــن األمثلــة عــى مثــل هــذه الــراكات إلدارة االبتــكار االجتماعــي منصــة ملســة .وهــي عبــارة عــن رشكــة ناشــئة

يف أبوظــي تركــز عــى تقديــم محتــوى تعليمــي عــايل الجــودة لألطفــال مــن نس  2إىل  8ســنوات ،مــع تركيزهــا
بشــكل خــاص عــى صــون الهويــة الوطنيــة مــن خــال تقديــم املحتــوى التفاعــي باللغــة العربيــة .وكانــت إدارة

االبتــكار االجتماعــي قــد عقــدت رشاكــة مــع منصــة ملســة لالســتفادة مــن هــذه املهــارات والخدمــات ملواجهــة

التحديــات االجتماعيــة واملســاعدة يف الحــد منهــا .ومــن خــال هــذه الرشاكــة ،برهنــت إدارة االبتــكار االجتماعــي
عىل قدرة الحكومة عىل التحالف مع عوامل تمكني مجتمعية متنوعة لتحقيق هدف مشرتك.

• القطاع الثالث

يعتمــد االبتــكار االجتماعــي يف املقــام االول عــى “االبتــكار” ،والوصــول إىل فهــم مشــرك بــأن االبتــكار االجتماعــي

حاليــا فقــط لدعــم مبادراتــه املختلفــة ،يصبــح مــن الــروري
ال يعتمــد وال ينبغــي أن يعتمــد عــى املــوارد املتاحــة
ً
االســتعانة بالقطــاع الثالــث .الــذي يضــم املنظمــات غــر الحكوميــة والجهــات غــر الربحيــة ،والــي تقــوم عــى
مجموعــة مــن القيــم الــي تقــع يف صميــم نمــوذج أعمالــه .تتمحــور هــذه القيــم حــول توفــر حلــول ملموســة

قائمــة عــى القيمــة بـ ً
ـدل مــن توليــد األربــاح .حيــث تتخــذ نمــاذج أعمــال القطــاع الثالــث أشــكاال مختلفــة ،بمــا يف
ذلــك (عــى ســبيل املثــال ال الحــر) الجمعيــات الخرييــة واملؤسســات والجمعيــات واملنظمــات التطوعيــة

واملجتمعيــة واملؤسســات االجتماعيــة والــركات ومؤسســات األعمــال الخرييــة ،والــي تعتمــد جميعهــا عــى

طريقــة عمــل موحــدة  -وهــي اســتخدام األمــوال الخاصــة مــن أجــل الصالــح العــام .لــذا يعتــر القطــاع الثالــث

بمثابــة جهــة فاعلــة متكاملــة يف سلســلة قيمــة االبتــكار االجتماعــي لــإدارة ،حيــث أنهــا تدعــم املواءمــة يف

ســبيل تلبيــة احتياجــات األشــخاص املتأثريــن بالتحديــات االجتماعيــة الــي يهــدف االبتــكار االجتماعــي إىل حلهــا،
حيــث أن هــذه الجهــات تفهــم احتياجــات املســتفيدين ،ولديهــا العالقــات الالزمــة مــع القواعــد الشــعبية يف

املجتمــع ،وعــادة مــا تملــك ســجل حافــل يف تحقيــق النتائــج وتوجــه واضــح نحــو االبتــكار ،كمــا أنهــا حريصــة عــى

مــؤرشات األداء الــي تشــكل أســاس وجودهــا (املكتــب الوطــي للتدقيــق .)2020 ،وعــى الرغــم مــن أن هــذا
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القطــاع ال يــزال ناش ـ ًئا يف مجــال التنميــة يف املنطقــة؛ إال أن إدارة االبتــكار االجتماعــي (إىل جانــب إدارات أخــرى
تابعــة لدائــرة تنميــة املجتمــع) تــدرك أهميــة توســيع نطــاق النقــاش والفــرص املتاحــة لتمكــن القطــاع الثالــث
ودعم جهود االبتكار االجتماعي يف اإلمارة ،وبالتايل يف املنطقة.

• التعاون مع الجامعات

مــن املحــاور األخــرى املهمــة إلدارة االبتــكار االجتماعــي التعــاون مــع الجامعــات .والــي تعتــر إحــدى املصــادر

الرئيســية للتعليــم العــايل وتعمــل كمراكــز بحثيــة يف أي مدينــة رئيســية؛ وعليــه فــإن هــذه املؤسســات مهيــأة

لتقديم الخدمات البحثية اليت من شأنها دعم وتعزيز تطوير االبتكار االجتماعي.

وإدراكًا لــدور الجامعــات ،فقــد عقــد قطــاع الرصــد االجتماعــي واالبتــكار رشاكات مــع ثــاث جامعــات بغيــة

املســاهمة يف إجــراء بحــوث إضافيــة أو توفــر املــوارد الالزمــة (مثــل :الخدمــات واملرافــق ورأس املــال البــري)

لتنفيــذ التدخــات املطلوبــة .وإىل جانــب فــرص الرشاكــة املذكــورة أعــاه ،تتعــاون اإلدارة مــع الجامعــات مــن أجــل
بذل املزيد من الجهود االسرتاتيجية  -ومنها الرشاكة مع جامعة نيويورك أبوظيب.

تعــد جامعــة نيويــورك أبوظــي فرعـاً لجامعــة نيويــورك يف مدينــة نيويــورك يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ،وهــي

جامعــة للفنــون الليرباليــة تركــز بشــكل كبــر عــى البحــوث االجتماعيــة .وكانــت رشاكــة إدارة االبتــكار االجتماعــي
مــع جامعــة نيويــورك أبوظــي أول رشاكــة رســمية لهــا يف مجــال تطويــر االبتــكار االجتماعــي ،حيــث انطــوت هــذه
الرشاكــة عــى التعــاون بــن جامعــة نيويــورك أبوظــي وإدارة االبتــكار االجتماعــي ملواجهــة أحــد أبــرز التحديــات

االجتماعية الكبرية وهي “قلة النشاط البدين بني كبار املواطنني” يف أبوظيب.

وبغيــة تحديــد التحــدي االجتماعــي األكــر مالئمــة للرشاكــة ،تــم تطويــر نمــوذج صــارم وموضوعــي يســمح
للطرفــن بتضييــق نطــاق التحديــات االجتماعيــة الختيــار األنســب .وكان الهــدف الرئيــي مــن إنشــاء هــذه
الرشاكــة املميــزة هــو االســتفادة مــن خــرة موظفــي جامعــة نيويــورك أبوظــي ملعالجــة القضايــا االجتماعيــة يف
ضوء مختلف  -أي استخدام التنبيهات أو التحفيز.

تعتمــد منظومــة االبتــكار االجتماعــي عــى منظومــة أخــرى تتجــاوز الحــدود املحليــة أو اإلقليميــة .وبينمــا تتعــاون
إدارة االبتــكار االجتماعــي مــع الجهــات املحليــة ضمــن إطــار الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ،فإننــا

فرصــا قيمــة لالســتفادة مــن خربتهــا
أيضــا أهميــة التعــاون الــدويل .تحيــث ُتيــح املنظمــات الدوليــة
نــدرك ً
ً
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ومكانتهــا يف مجــاالت محــددة تعــزز التدخــات املطلوبــة ،باإلضافــة إىل تبــادل الــدروس املســتفادة يف هــذه
العمليــة .كمــا أن غالبيــة املنظمــات الدوليــة لديهــا أقســام خاصــة لالبتــكار ،وقــد اكتســبت خــرات مرتاكمــة يف
عملهــا يف مجــال االبتــكار االجتماعــي للســكان املســتهدفني .وبفضــل هــذه الجهــود ،يمكــن إلدارة االبتــكار

االجتماعــي واملنظمــات املعنيــة االســتفادة مــن مهــارات كل منهــا بمــا يصــب يف مصلحــة املجتمــع األمــر الــذي

يعود باملنفعة عىل جميع األطراف املعنية.
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القسم الثالث
النموذج التشغييل

عرفنــا يف هــذه الورقــة البحثيــة مفهــوم االبتــكار االجتماعــي وحددنــا ســياقة .ويف هــذا القســم ،ســنناقش الجانب
ّ

سنتطرق إىل األدوات الالزمة لتفعيل االبتكار االجتماعي.
التشغييل من االبتكار االجتماعي .كما
ّ

فهم املشكلة
املسح الخاص بجودة الحياة

كجــزء مــن مهمتهــا لحــل مجموعــة مــن املعضــات االجتماعيــة ،تقــوم دائــرة تنميــة املجتمــع ً
أول عــى بقيــاس
وتقييــم املســتويات األساســية للرفاهيــة والســعادة بهــدف تحديــد املحــاور األساســية الــي تحتــاج إىل تحســن

ورفــع مســتويات جــودة الحيــاة لضمــان حيــاة كريمــة لكافــة أفــراد املجتمــع يف إمــارة أبوظــي .ومــن بــن األدوات

التشــخيصية الــي تســتخدمها الدائــرة لهــذه الغايــة مســح جــودة الحيــاة ( ،)QoLوهــو عبــارة عن مراجعة ســنوية
صممتهــا إدارة الرصــد االجتماعــي يف دائــرة تنميــة املجتمــع ،وتمــت مقارنتــه باألعمــال واألدوات الــي تســتعني
ّ

بهــا جهــات أخــرى مثــل مــؤرش الحيــاة األفضــل الخــاص بمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومكتــب
اإلحصــاءات الوطنيــة يف اململكــة املتحــدة .والــي تمثلــت املحاولــة األوىل يف هــذا املجــال بإطــاق مســح جــودة
الحياة يف إمارة أبوظيب يف عام .2018

شــمل مســح جــودة الحيــاة مــا يزيــد عــى  50ألــف مشــاركًا ،وهــو يعتمــد بشــكل ملحــوظ عــى مــؤرش الحيــاة
األفضــل التابــع ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .ويتألــف املســح مــن إطــار شــامل يضــم  14مــؤرشات

لقيــاس مســتوى الرفاهيــة الــذي يســتخدم بالتبــادل مــع جــودة الحيــاة .وهــذه املؤرشات هــي كالتايل :اإلســكان،

ودخــل األرسة والــروة ،والعمــل واإليــرادات  ،والتعليــم واملهــارات ،والصحــة ،والتــوازن بــن العمــل والحيــاة ،األمــن
والســامة الشــخصية  ،والعالقــات االجتماعيــة ،واملشــاركة املدنيــة والحوكمــة ،وجــودة البيئة  ،والقيــم االجتماعية

والثقافيــة ،والوصــول إىل املعلومــات ،والخدمــات االجتماعيــة واملجتمعيــة  ،والرفاهيــة الذاتيــة .حيــث أن لــكل

هامــا يف توضيــح احتياجــات املجتمــع وتحدياتــه .هــذا ويســتهدف املســح تحقيــق مجموعــة مــن
دورا
مــؤرش
ً
ً
األهــداف منهــا قيــاس مــؤرشات األداء الرئيســية عــى مســتوى القطــاع االجتماعــي ،وفهــم رغبــات املجتمــع فيمــا

يتعلــق بالخدمــات االجتماعيــة وقيــاس مســتوى الوعــي لديهــم بمختلــف القضايــا بقضايــا معينــة ،باإلضافــة إىل
استكشــاف االختالفــات يف مســتويات الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بــن فئــات الســكان ،واســتعراض

تدخل.
القضايا االجتماعية الهامة اليت تحتاج إىل سياسات
ّ
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األدوات اليت تستخدمها إدارة االبتكار االجتماعي
هنــاك العديــد مــن األدوات املســتخدمة ملعالجــة املعضــات االجتماعيــة ومثــال ذلــك املقارنــات املعياريــة وتنميــة

املجتمــع القائــم عــى األصــول ونمــاذج التفكــر التصميمــي .وبفضــل هــذه املنهجيــة متعــددة التخصصــات،

يمكــن إلدارة االبتــكار االجتماعــي فهــم أداء دولــة اإلمــارات عــى الصعيــد العاملــي ،واســتيعاب املعضــات الــي
تواجهها بشكل شامل ،ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحل املشكلة املحددة.

• األبحاث املكتبية

عــى عكــس األبحــاث األوليــة الــي تعتمــد عــى جمــع بيانــات جديــدة ،يتضمن البحــث الثانــوي مراجعــة املعلومات
املوجــودة للحصــول فهــم واســع للموضــوع قيــد الدراســة .و ُتعــزى أهميــة هــذا النــوع مــن البحــوث لعــدة

فهمــا أفضــل لجهــود االبتــكار االجتماعــي القائمــة يف املنظومــة وتســهم يف تحديــد
أســباب منهــا أنهــا تحقــق
ً
الفــرص التعاونيــة وتجنــب أي ازدواجيــة يف الجهــود .وتختلــف طريقــة البحــث هــذه عــن األســاليب الــي ت ّتبعهــا

إدارة البحــث والرصــد والــي يكمــل عملهــا أعمــال إدارة االبتــكار االجتماعــي مــن خــال توفــر البيانــات األوليــة

ونظــرا الحتماليــة إطــاق محاولــة ملعالجــة
والتحليــات الشــاملة لتطويــر وتقديــم حلــول اجتماعيــة فعالــة.
ً
القضايــا االجتماعيــة ذات الصلــة ،فــإن إجــراء هــذا البحــث لفهــم موضــوع مــا يعــد طريقــة اقتصاديــة وفعالــة من

حيــث الوقــت .عــى ســبيل املثــال ،أظهــرت الدراســات املنشــورة والبيانــات أن اســتخدام الوســائل اإللكرتونيــة
التنمــر وطــرق محاربتــه.
التفاعليــة امللونــة هــي عــى األغلــب الطريقــة األكــر فعاليــة لتثقيــف األطفــال حــول
ّ

لقــد ســاهمت البحــوث املكتبيــة يف مســاعدة إدارة االبتــكار االجتماعــي يف اتخــاذ قــرار التواصــل مــع منصــة

تعليمية لألطفال لتصميم مواد تثقيفية ملواجهة بعض التحديات مثل التنمر وسبل الوقاية منه.
• املقارنة املعيارية

املقارنــة املعياريــة تعــي تقييــم يشء مــا مــن خــال مقارنتــه مــع يشء آخــر .وهــذا يكشــف نقــاط القــوة واملجــاالت

درســا يف ممارســات املنظمــات الرائــدة ومــا
الــي تحتــاج إىل تحســن .عــاوة عــى ذلــك ،توفــر املقارنــة املعياريــة
ً
هــي املمارســات الرائــدة وأســاليب التحســن .مــع مــرور الوقــت ،تنشــأ املمارســات الرائــدة عــى أســاس الخــرة،

ومــن خــال املقارنــة املعياريــة ،يمكــن للمــرء أن يحــدد التدابــر واإلجــراءات الــي أدت إىل تحقيــق أكــر النتائــج
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فعاليــة .تتجـ ّ
ـى أهميــة هــذه املمارســة يف أي مجــال جديــد أو متنامــي ،وهــذا ينطبــق عــى االبتــكار االجتماعــي.
وعليــه ،فلكــي نتعــرف عــى أداء دولــة اإلمــارات عــى املســتوى العاملــي ،يمكننــا اســتخدام الــدول األخــرى كنمــوذج.
عــى ســبيل املثــال ،تمــت دراســة تطبيــق إلكــروين يقيــس األداء البــدين لألفــراد املصابــن بالتوحــد لتحديــد
اإلجــراءات املناســبة ملســاعدة أصحــاب الهمــم عــى ممارســة التماريــن اليوميــة .إن عمليــة اســتعراض التدخالت
واإلجــراءات املماثلــة الــي يتــم تطبيقهــا يف دول أخــرى  -يف هــذه الحالــة  -الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،تعمــل

كنقطة مرجعية لتحسني فهم وتطوير التدخالت املؤثرة.
• املقابالت مع الجهات املعنية

ـزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة االبتــكار االجتماعــي ،وال يمكــن
كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،تعــد املقابــات مــع الجهــات املعنيــة جـ ً

أن يحــدث االبتــكار االجتماعــي الناجــح دون وجــود منظومــة داعمــة للتدخــل ولكــي تــؤيت ثمارهــا .لذلــك ،فــإن
اإلرشاك الفاعــل للجهــات املعنيــة خــال هــذه العمليــة هــو أمــر بالــغ األهميــة ويتوقــف عليــه نجــاح التدخــل مــن
قيمــة للحــوار والتواصــل الــذي ُيثمــر عــن فهــم مديــر
عدمــه .تعــد املقابــات مــع الجهــات املعنيــة بمثابــة فــرص ّ

املــروع الهتمامــات الجهــات املعنيــة واحتياجاتهــا ودورهــا يف املــروع أو يف هــذه الحالــة يف عمليــة االبتــكار

بشــكل أفضــل  .هنــاك طــرق عــدة يمكــن اســتخدامها إلجــراء املقابــات مــع هــذه الجهــات  ،بمــا يف ذلــك عــى
ســبيل املثــال ال الحــر جلســات اإلحاطــة ومجموعــات الرتكيــز وحلقــات النقــاش وورش العمــل ،حيــث تشــارك

جميــع األطــراف معارفهــا ومهاراتهــا وخرباتهــا القيمــة لتســهيل عمليــة االبتكار وضمــان وصول التدخــل املطلوب
إىل املســتفيد املناســب بأقــى مســتوى مــن التأثــر  .لنأخــذ الحالــة التاليــة عــى وجــه الخصــوص ،عنــد تطويــر

تصميــم التدخــل لزيــادة النشــاط البــدين بــن كبــار الــن شــاركت إدارة االبتــكار االجتماعــي يف مقابــات الجهــات

املعنيــة والــي أجريــت مــع مشــغيل القطــاع االجتماعــي (بمــا يف ذلــك مجلــس أبوظــي الريــايض ،ومؤسســة

التنميــة األرسيــة ودائــرة الصحــة بأبوظــي ومركــز أبوظــي للصحــة العامــة) والجامعــات مثــل جامعــة نيويــورك

أبوظــي  ،إضافــة إىل الــركات الناشــئة يف املنطقــة .حيــث ســعت تلــك املقابــات إىل جمــع رؤى وأفــكار رئيســية
حــول الرشيحــة املســتهدفة (كبــار الــن يف أبوظــي) والــي أدت إىل مناقشــات متبادلــة حول التحديات املشــركة

واألهداف ومؤرشات األداء الرئيسية واألدوار والدروس املشرتكة للمشاريع السابقة .

وبالرغــم مــن رضورة اإلبقــاء عــى هــذه املقابــات مفتوحــة الســتقبال مالحظــات الجهــات املعنيــة حــول عمليــة

التعاون؛
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إال أن محاور تركيزها الرئيسية يجب أن تنصب عىل :

• تحديد أبرز التحديات املشرتكة أو الفردية (نقاط الضعف)
• معايري النجاح (مؤرشات األداء الرئيسية)

• إدارة املخاطر

• بنود العمل واملسؤولية عىل املراحل املختلفة للعملية

• الدروس املستفادة

• الربيكوالج – تكوين األشياء من املواداملتاحة

رياديــا تحــت أي ظــرف رشيطــة الرتكيــز عــى ابتــكار يشء
ُيشــر مفهــوم “الربيكــوالج” إىل أن الفــرد يمكنــه أن يكــون
ً

مــن ال يشء ،وذلــك عــر تطبيــق مجموعــات مــن املــوارد املتاحــة للتعامــل مــع مشــاكل وفــرص جديــدة (Baker

 .)2005وعــى غــرار النهــج القائــم عــى “إنجــاز األشــياء بنفســك” ،ينظــر هــذا الشــكل مــن أشــكال ريــادة األعمــال
اجتماعيــا .كمــا ال ينظــر هــذا النهــج إىل القواعــد والعقبــات واملــوارد
االجتماعيــة إىل البيئــات عــى أنهــا مبنيــة
ً
باهظــة الثمــن الــي ال يمكــن الحصــول عليهــا أو تجاوزهــا إال مــن خــال املورديــن املحرتفــن عــى أنهــا قيــود ،بــل

إنــه يرفــض رؤيــة القيــود .يجــب اســتخدام هــذا النــوع مــن ريــادة األعمــال االجتماعيــة بشــكل انتقــايئ لتجنــب
الوقوف يف طريق نمو األعمال.

• التفكري التصميمي

التفكــر التصميمــي هــو العمليــة الــي تهــدف إىل تجــاوز مســتوى الفهــم البســيط؛ ومحاولــة فهــم املســتخدمني
بعمــق ،وتحــدي االفرتاضــات وإعــادة تعريــف املشــاكل لتحديــد الحلــول واألفــكار البديلــة .كمــا تقــوم هــذه العملية
عــى تطويــر رؤيــة ت ّتســم بالتعاطــف مــع املســتخدمني النهائيــن .وبغيــة ضمــان الوصــول إىل حــل مســتدام

عــى املــدى الطويــل ،تســتند نتائــج التفكــر التصميمــي عــادة إىل  3مجــاالت رئيســية :الجــدوى االقتصاديــة

والجدوى التقنية واالستحسان االجتماعي.

هنــاك العديــد مــن االختالفــات يف العمليــة ولكــن يمكــن تلخيصهــا بخمــس خطــوات :التعاطــف ،التحديــد،
التصــور ،وضــع النمــوذج األويل ،واالختبــار .فالخطــوة األوىل هــي البحــث يف احتياجــات املســتخدمني ومــن ثــم
تحديــد هــذه االحتياجــات واملشــاكل .للوصــول إىل الخطــوة الثالثــة وهــي تحــدي هــذه االفرتاضــات وخلــق

وتصورهــا ثــم البــدء يف إيجــاد الحلــول .ثــم العمــل عــى اختبــار الحلــول .الســيما أن األوضــاع ليســت
األفــكار
ّ
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ســعيا منهــا للتصــدي
دائمــا متسلســلة؛ فقــد تحــدث بالتــوازي مــع بعضهــا البعــض و ُتعــاد بشــكل متكــرر.
ً
ملختلــف التحديــات االجتماعيــة ،كمــا نفــذت إدارة االبتــكار االجتماعــي اســراتيجيات حــول التفكــر التصميمــي

مــن خــال اســتخدام بيانــات مجموعــة الرتكيــز لتصميــم خريطــة التعاطــف للمســتفيد املســتهدف .تتمثــل
مرحلــة النهائيــات يف اختبــار النمــوذج األويل مــع املســتخدم (املســتخدمني) ليــس فقــط للحصــول عــى

أيضا لتقييم تأثري ذلك عىل مستخدمني مشابهني.
مالحظاتهم حول التدخل؛ وإنما ً
• النموذج املايس املزدوج

النمــوذج املــايس املــزدوج (انظــر الشــكل  )5هــو إطــار عمــل للقطاعــات والســياقات املختلفــة .حيــث أُطلــق هــذا
النمــوذج مــن قبــل مجلــس التصميــم الربيطــاين ،وهــو عبــارة عــن أداة ابتــكار تســاعد يف حــل املشــاكل .كمــا

يســاعد الشــكل املــايس عــى تصــور أربــع مراحــل مختلفــة مقســمة إىل مرحلتــن “ماســيتني” مختلفتــن .األوىل

هــي مرحلــة بحــث تهــدف إىل فهــم املســألة املتأصلــة ودراســة كل مــا يتعلــق باملســتهلك .يتــم تقســيم الخطــوات
إىل :الخطــوة األوىل وهــي االستكشــاف حيــث تســتخدم أســاليب التحقيــق مثــل األبحــاث املكتبيــة واالســتبيانات
واملقابــات ومالحظــات تجربــة املســتخدم .أمــا الخطــوة الثانيــة فهــي التعريــف وتتضمــن تفســر النتائــج وتحديــد

املواضيــع واألفــكار واملعــاين .وتهــدف هــذه الخطــوة إىل ترجمــة املالحظــات األوليــة إىل نتائــج أكــر واقعيــة .أمــا

“املاســة” الثانيــة فرتكــز عــى الحلــول؛ وتنقســم إىل الخطــوة الثالثــة وهــي التطويــر ،فيمــا تــأيت الخطــوة الرابعــة
وهــي التنفيــذ .تركــز هــذه املرحلــة عــى تحســن املنتــج أو الخدمــة .وتنطــوي مرحلــة التطويــر عــى الكثــر مــن

العصــف الذهــي وتحديــد الجهــات املعنيــة ذات الصلــة وتأطــر الفــرص واألفــكار .أمــا الخطــوة األخــرة هــي
تقديــم الخدمــة بمجــرد االنتهــاء مــن املنتــج .ويتــم اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات لضمــان الحصــول عــى أفضــل
تقمــص األدوار وتلقــي التغذيــة الراجعــة مــن املســتهلكني.
نتيجــة ،ومــن األمثلــة عــى هــذه اإلجــراءات أســلوب
ّ

لنصــل إىل املرحلــة األخــرة وهــي إعــداد النمــاذج األوليــة ،مــع العلــم بأنــه يمكــن للمبتكــر العــودة إىل الخطــوات

السابقة لتحسني املنتج أو الخدمة.
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الشكل  .7من معسكر االبتكار االجتماعي يف دائرة تنمية املجتمع  ،2020بواسطة ن .الزرعوين 2020 ،الوثيقة الداخلية لالبتكار
االجتماعي يف دائرة تنمية املجتمع

• تطوير املجتمع القائم عىل األصول

إن نهــج تنميــة املجتمــع القائــم عــى األصــول هــو نهــج موجــه نحــو املجتمــع املحــي ويتميــز بتثمــن العمــل

وصمــم هــذا النهــج يف األصــل للمجتمعــات ذات الدخــل املنخفــض ومجتمعــات املــدن الداخليــة يف
املســتدامُ .
الواليــات املتحــدة ،وهــو وســيلة تمكينيــة لالبتــكار يف ظــل ظــروف تفتقــر إىل املــوارد .كمــا أن هــذا النهــج قابــل

للنقــل ألي مجتمــع أو ســياق اجتماعــي أو غــر ذلــك .كمــا يركــز هــذا النهــج عــى االســتفادة مــن تجــارب الســكان
املحليــن وتفانيهــم يف معالجــة القضايــا االجتماعيــة داخــل مجتمعهــم دون الحاجــة إىل مــوارد واســعة النطــاق.

تتمثل املبادئ الرئيسية اليت يقوم عليها نهج تنمية املجتمع القائم عىل األصول فيما ييل:
 .1األفراد  -كل فرد قادر عىل العطاء.

يمتلــك األفــراد يف أي مجتمــع مهــارات إمكانيــات ومواهــب ينبغــي تحديدهــا واســتخدامها .حيــث تتطلــب تنمية

املجتمع أوال وقبل كل يشء فهم األفراد وتحديد ما يمكنهم تقديمه ،قبل أن يجتمعوا من أجل قضية ما.
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 .2الجمعيات  -املجتمعات تعرف نفسها عىل أفضل وجه

تضطلــع املجموعــات الصغــرة غــر الرســمية مثــل الجمعيــات أو األنديــة أو املنظمــات الــي تعمــل بموجــب
جــدا تهيئــة املجتمــع .ويــأيت ذلــك قبــل حــل أي مشــكلة أو الســيطرة عــى أي
مصلحــة مشــركة بــدور هــام
ً

موقــف .هــذه املرحلــة هــي التكويــن املرتبــط باملصلحــة أو الهــدف املشــرك ،وفهــم مــا يمكــن للشــخص اآلخــر
تقديمه.

 .3املؤسسات  -األفراد املنظمون يف ضوء األصول

هيكليــا ســواء يف املؤسســات والجهــات الحكوميــة واملؤسســات الخاصــة .ويمكــن أن
يضــم املهنيــون املنظمــون
ً

تكــون هــذه الفئــات بمثابــة مــوارد قيمــة .أمــا بالنســبة ألصــول هــذه املنظمــات فهــي تســاعد املجتمعــات املحلية

مدنيا يحظى بالدعم.
مجتمعا
عىل الوصول إىل شبكة ما مما ُينئش
ً
ً
 .4األصول القائمة عىل املكان  -يجتمع الناس لسبب ما

عندمــا يجتمــع األفــراد يف مســاحة مــا ويقــررون اإلقامــة فيهــا ،هــم يقومــون بذلــك لســبب محــدد .فقــد تكــون

هــذه املســاحة مركـ ًزا للمــوارد أو املهــارات أو االتصــال أو األســواق .وتشــمل األصــول املجتمعيــة األماكــن العامــة
واملعالــم التاريخيــة واملبــاين ،ومثــال ذلــك املــدارس واملستشــفيات والكنائــس واملكتبــات واملراكــز الرتفيهيــة

والنوادي االجتماعية.

 .5االتصاالت  -ربط األفراد باملجتمع

تتمثــل الفرضيــة األساســية لنهــج تنميــة املجتمــع القائــم عــى األصــول يف توحيــد األصــول متناهيــة الصغــر مــع
البيئــة الكليــة .وتــدرك هــذه الفرضيــة العالقــة بــن املوهوبــن واملتفوقــن وتبــادل تلــك األصــول ذات األهميــة
الحيويــة للمجتمــعُ .يطلــق عــى األفــراد الذيــن يتمتعــون باملهــارة يف إيجــاد هــذه العالقــات وإنشــائها اســم “
ـدا للتعــرف عــى األفــراد إذ يتــم ذلــك مــن خــال شــبكات التواصــل
منشــي الروابــط”؛ ويســتغرق األمــر وق ًتــا وجهـ ً

 .فالعالقــات والشــبكات والثقــة تشــكل رأس املــال االجتماعــي الحقيقــي للمجتمــع .وتــدرك دائــرة تنميــة املجتمــع

عمليــا مــن خــال بنــاء عالقــات التواصــل لزيــادة الرفاهيــة االجتماعيــة ورأس
قيمــة هــذه األصــول وتســتخدمها
ً

املــال .وعليــه ،فإنهــا تســتجيب للتحديــات وتحقيــق أعــى املســتويات مــن التحــن االجتماعــي والتنميــة
االقتصادية املحلية.
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قياس ومشاركة األثر
ينطــوي قيــاس األثــر االجتماعــي عــى مجموعــة مــن العنــارص منهــا تحديــد مســتوى التغيــر االجتماعــي الــذي

حــدث وهــل جــاء نتيجــة لإلجــراءات الــي ا ّتخذتهــا جهــة مــا .مــن املهــم معرفــة إىل أي مــدى عمــل التدخــل عــى
تحســن معضلــة اجتماعيــة كانــت تواجــه املســتفيدين وســاعدت يف تركيــز العمــل االجتماعــي املنجــز والجهــات

املعنيــة لضمــان دعمهــم املســتمر .ومــن ضمــن األدوات املســتخدمة لقيــاس األثــر االجتماعــي ،املســوحات
االســتقصائية والبيانــات التجريبيــة ومجموعــات الرتكيــز (الــي ســيتم توضيحهــا بمزيــد مــن التفصيــل يف ورقــة

بحثيــة مســتقبلية) .وتســتخدم هــذه األدوات يف تقييــم مســتوى األثــر الــذي يحققه االبتــكار االجتماعــي ،باإلضافة

إىل إمكانيــة توســيع نطاقــه أو الحاجــة إىل تحســينه .ومــن املهــم مالحظة أن تقييم األدوات يتم بشــكل مســتمر،
خصوصــا إذا كان الهــدف هــو إحــداث فــارق ملمــوس للمســتفيدين .وعليــه ،فــإن األدوات مثــل املســوحات
ً

االســتقصائية (بيانــات اإلبــاغ الــذايت ،والبيانــات التجريبيــة (املالحظــات) ومجموعــات الرتكيــز ،وغريها من أســاليب

جزءا ال يتجزأ من عملية التدخل.
جمع املالحظات من املستفيدين املستهدفني ،تشكل
ً

وتخطــط إدارة االبتــكار االجتماعــي نحــو توثيــق نتائجهــا ومرئياتهــا وأعمالهــا ونرشهــا عــى املســتويني املحــي
والــدويل لزيــادة الوعــي بالقضايــا االجتماعيــة واملنهجيــات املســتخدمة لحلهــا .األمــر الــذي يوســع املعرفــة العامــة
حــول أي موضــوع ويســهم يف تزويــد النــاس كافــة باملعلومــات الالزمــة لتمكــن الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة

حاليــا عــى
املحتملــة مــن التعــاون فيمــا بينهــا والتصــدي للتحديــات االجتماعيــة يف أبوظــي .وجــاري العمــل
ً
تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع ،بمــا يف ذلــك عقــد سلســلة نقاشــية حــول االبتــكار االجتماعــي مــن أجــل إرشاك قــادة

األثــر االجتماعــي واملفكريــن ملناقشــة مواضيــع االبتــكار االجتماعــي واستكشــاف نطــاق القضايــا املحليــة والعامليــة.

باإلضافــة إىل ذلــك ،تعتــزم اإلدارة املســاهمة يف مقــاالت القيــادة الفكريــة الشــهرية (مثــل :األوراق البحثيــة) وذلــك

لعــرض محتــوى االبتــكار االجتماعــي النــائش وتســليط الضــوء عــى أهميــة هــذا املحتــوى وأدواتــه ،باإلضافــة إىل
ترســيخ مكانــة إدارة االبتــكار االجتماعــي كمركــز لجميــع األشــياء املتعلقــة باالبتــكار االجتماعــي عــى املســتوى
املحــي واإلقليمــي والــدويل .تعــد ورش العمــل مثـ ً
ـال آخــر عــى أدوات إدارة االبتــكار االجتماعــي حيــث يتــم عقــد

دورات تدريبيــة تخصصيــة للتفكــر التصميمــي يف دائــرة تنميــة املجتمــع بهــدف تثقيــف القطــاع االجتماعــي
واملجتمــع بشــكل عــام مــن خــال وجهــات نظــر فعالــة وغنيــة وبديلــة لحــل املشــكالت مــع تشــجيع التفكــر

املبتكــر .بشــكل عــام ،وتنــدرج هــذه األســاليب لقيــاس ومشــاركة البيانــات ضمــن األدوات املســتخدمة لتســهيل

عملية إحداث تأثري اجتماعي إيجابي.

االبتكار االجتماعي يف أبوظيب | 32

الخالصة

مصطلح االبتكار االجتماعي

عــى الرغــم مــن أن مصطلــح االبتــكار االجتماعــي جديــد نســبياً ،إال أن ممارســة االبتــكار االجتماعــي كانــت قائمــة
منــذ عقــود .ومــع تطــور املجتمعــات وقــدوم عصــور جديــدة وأجيــال جديــدة جلبــت معهــا مجموعــة مختلفــة مــن

التحديــات االجتماعيــة ،أصبحــت عمليــة حــل هــذه التحديــات معقــدة بحســب درجــة تعقيــد الشــعوب نفســها.
االبتــكار االجتماعــي هــو أداة لتمكــن التغيــر املنهجــي واالجتماعــي الــازم وذلــك بمــا يتمــاىش مــع االحتياجــات

املتغــرة لألجيــال الحاليــة واملســتقبلية .وعليــه ،يمكننــا القــول أن االبتــكار االجتماعــي ليــس مجــرد عمليــة ،وإنمــا

هو بالنسبة للعديد من األفراد واملنظمات “سبب وجودهم”.

إن فهــم االبتــكار االجتماعــي هــو فهــم جوهــر الســلوك البــري أوال ً وهــو مــا يدفــع اإلنســان للعمــل بشــكل
إيجابــي أو ســليب” ،يف الوقــت الــذي بــدأت فيــه منطقــة الــرق األوســط وشــمال أقريقيــا تــويل أهميــة وزخــم

أكــر لالبتــكار االجتماعــي ،تواصــل أبوظــي تجســيدها ألســمى مســتويات الريــادة يف هــذا املجــال ،كمــا هــو الحــال

يف العديــد مــن املجــاالت األخــرى .بفضــل مكانتهــا االســراتيجية ودورهــا الراســخ يف املجتمــع ،كمــا تحظــى دائــرة

تنميــة املجتمــع بميــزة تنافســية مؤكــدة تســاعدها عــى قيــادة مهــام االبتــكار االجتماعــي يف املنطقــة ،ويتجـ ّ
ـى
ذلــك عــى وجــه الخصــوص يف إنشــاء إدارة االبتــكار االجتماعــي لتصبــح مرك ـ ًزا رائــداً لالبتــكار االجتماعــي .حيــث

تتمحــور مكانــة إدارة االبتــكار االجتماعــي ونجاحهــا حــول أثــر التدخــات الــي تــم تطويرهــا بدعــم مــن الــركاء

االسرتاتيجيني والخرباء املتخصصني.

يف خضــم محــاوالت األفــراد واملنظمــات عــى حــد ســواء للتعــرف عــى هــذا املحــور الجديــد يف معالجــة القضايــا

املجتمعيــة ،يســتمر مســتوى االبتــكار االجتماعــي يف االزديــاد ويجــب أال نخلــط بــن االبتــكار االجتماعــي وأيــة
توجهــات أخــرى .فيجــب أن يســتمر االبتــكار االجتماعــي يف التطــور حيــث يتعــاون األشــخاص الحقيقيــون لحــل

املشــاكل الحقيقيــة .ومــن ثــم ،فــإن أدوات التجــارة مفيــدة يف توفــر التوجيــه واملنهجيــات العمليــة الــي تســهم

يف التوصــل إىل حلــول ناجحــة أشــهرها التفكــر التصميمــي .ومــع ذلــك ،فــإن العديــد مــن األدوات الــي تمــت
مناقشــتها يف هــذه الورقــة البحثيــة متوفــرة لدعــم عمليــة االبتــكار االجتماعــي .وعــاوة عــى ذلــك ،يمكــن إعــادة

صياغة أحدها إذا لم يتم النظر يف قياس أثر التدخل ومشاركته.

االبتــكار االجتماعــي هــو تمكــن “األشــخاص العاديــن” ليكونــوا بمثابــة املحــركات الــي تدفــع االبتــكار االجتماعــي.

وال يتطلــب االبتــكار االجتماعــي اتخــاذ تدابــر إضافيــة؛ فالــرط األســايس البســيط هــو أن يكــون لــدى األفــراد

واملنظمات رأس املال الالزم للتأثري عىل التغيري يف مجتمعهم.
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