


© جميع احلقوق حمفوظة 2014 مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي

جميع احلقوق حمفوظة  ل يجوز  اإعادة  اإنتاج  اأي جزء من هذا الكتاب باأي �شكل كان مبا يف ذلك الن�شخ امل�شورة  اأو ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية 
من دون املوافقة املكتوبة لأ�شحاب حقوق الن�شر.

وينبغي توجيه الطلبات اخلا�شة باحل�شول على املوافقة املكتوبة لأ�شحاب حقوق الن�شر بهدف  اإعادة  اإنتاج اأي جزء من هذا الكتاب،  اإىل النا�شرين 
طبقًا لقانون حقوق الن�شر الدويل لعام 1956، وللقانون الحتادي رقم  )7( لعام 2002  اخلا�ص بحقوق الن�شر اخلا�شة باملن�شئ الأ�شلي واملن�شئني 

الثانويني وكل من يت�شرف مبا يخالف حقوق الن�شر املذكورة �شيكون عر�شة للمالحقة القانونية واملطالبة بالأ�شرار الناجمة عن ذلك.

الطبعة الأوىل: �شبتمرب 2014
 دبي، الإمارات العربية املتحدة
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اأدوات االبـتـكـــــار احلكــومي

الإ�شدار الأول
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي
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 اأدوات الــع�شــــف الــذهــنــــي 
لتحفيز التفكري االبتكاري

اأدوات ك�شر اجلمود
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جمموعة �شاملة من االأدوات والتقنيات واأف�شل املمار�شات لتطوير حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ

 اأدوات الــع�شــــف الــذهــنــــي 
لتحفيز التفكري االبتكاري
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م�شنع االأفكار
املبتكرة

الغو�ص يف
االأعماق

برجمة
احللول

مقهى
االإبتكار

التخطيط
الذهني

التن�شيق با�شتخدام
التكنولوجيا

رحلة جتربةخارطة التقارب
املتعاملني

حتفيز التفكري
الع�شوائي

حماكاة ال�شيناريوهات
االإفرتا�شية

خط ال�شعادة التفكري االبتكاري
عن طريق االألعاب

طرح االأفكار عرب
الر�شوم البيانية

ما اأهمية ا�شتخدامها؟

ميكن اأن ت�شتخدم اأدوات البتكار احلكومي يف امل�شاهمة يف توجيه فرق العمل للتغلب على التحديات املطروحة عرب التفكري البتكاري اجلماعي اأو اأن يتم 
ا�شتخدامها من ِقبل  قيادات اجلهة احلكومية يف و�شع ا�شرتاتيجية طويلة املدى ملواجهة تلك التحديات. كما مُيكن ا�شتخدام هذه الأدوات يف ا�شتحداث 
باقة جديدة من املبادرات واحللول التي ت�شاهم يف رفع كفاءة اأداء اجلهات احلكومية والرقي مب�شتوى ونوعية خدماتها. مع الأخذ يف العتبار اأنه ميكن 
ا�شتخدام الأدوات والتقنيات املطروحة يف خمتلف جمالت العمل احلكومي وب�شكل منتظم حتى يتم تبني هذه الآليات �شمن العمل اليومي للموظف 

احلكومي وي�شبح التفكري البتكاري منظومة عمل يتم ا�شتخدامها يف حتقيق متطلبات العمل اليومي واإدارة امل�شاريع احليوية وال�شرتاتيجية.

اإن الغر�ص من ا�شتخدام اأدوات البتكار احلكومي هو توفري اآلية مبتكرة ت�شاعد اجلهة احلكومية على حتقيق اأهدافها ب�شكل حمدد وبدرجة كبرية من 
الفعالية، بالإ�شافة اإىل ا�شتحداث احللول ال�شريعة والفعالة. ت�شمل الفوائد الناجتة عن ا�شتخدام هذه الأدوات زيادة امل�شاركة الفّعالة، وتعزيز الأفكار 

البتكارية مع ت�شميم حلول قابلة للتنفيذ وخطة ا�شرتاتيجية للم�شتقبل.

حتدد هذه الوثيقة ثالثة ع�شر اأداة ت�شاعد على تدفق الأفكار املبتكرة، وتطوير املهارات البتكارية والتفكري املنطقي واخلالق يف تنفيذ املبادرات واإجناز 
خطط العمل مع تقدمي و�شف و�شرح مف�شل لكل منها. كما ت�شم جمموعة من اأف�شل التقنيات يف جمال التفكري البتكاري من اأجل دعم تدفق الأفكار 

املبتكرة يف ور�ص العمل املختلفة ولكي يقوم املوظف احلكومي بال�شتفادة منها يف مهام عمله اليومية.
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ملخ�ص االأدوات والتقنيات

امل�شدر: مت الإ�شتعانة بعدد من امل�شادر لأدوات الع�شف الذهني، منها ادياز وفور�شايت وديلويت

االأدوات

مترين ي�شاهم يف ابتكار واختبار احللول والتاأكد م�شنع االأفكار املبتكرة
من فعاليتها وجدواها. 

لتوليد واختبار �شريع للحلول ازاء معايري جناح 
حمددة بو�شوح

30 دقيقة - 3 �شاعات
15 - 40 م�شاركًاً مق�شمني اإىل 3 - 6 جمموعات

4 �شاعات - يومان
15 - 40 م�شاركًاً مق�شمني اإىل 3 - 6 جمموعات

5 دقائق - �شاعتني
5 - 40 م�شاركًاً فرديًا اأو �شمن جمموعات

ت�شتمر طاملا جل�شة احلوار م�شتمرة
امل�شاركون على النحو املطلوب يف الدورة

ت�شتمر طاملا جل�شة احلوار م�شتمرة امل�شاركون 
على النحو املطلوب يف اجلل�شة

20 دقيقة - �شاعة واحدة
3 - 20 م�شاركًا مق�شمني اإىل جمموعات 

�شاعة واحدة
5 - 10 م�شاركًاً فرديًا

 �شاعة ون�شف
3 - 20 م�شاركًا مق�شمني اإىل جمموعات 

4 �شاعات - يومني
5 - 100 م�شارك فردي اأو مق�شمني اإىل جمموعات 

ت�شتمر وفقا للفرتة الزمنية التي تتطلبها عملية 
حتليل مو�شوع رئي�شي / 1 - 40 م�شاركًاً فرديًا 

اأو مق�شمني اإىل جمموعات

�شاعة واحدة - 4 �شاعات
15 - 40 م�شاركًا مق�شمني اإىل 3 - 6 جمموعات 

10 دقائق - �شاعتني
5 - 20 م�شاركًاً فرديًا

يوم واحد - اأ�شبوع
3 - 120 م�شاركًاً مق�شمني اإىل 6 جمموعات اأو اأقل 

عملية ُمنظمة قائمة على الألعاب لت�شجيع التفكري 
البتكاري. 

لإ�شافة الطاقة وتعزيز امل�شاركة يف املناق�شات
وتبادل الأفكار

جلمع اخلربة مع التكنولوجيا وتطوير حلول قابلة 
للتنفيذ الفوري

جلعل اجلل�شات يف متناول جمهور وا�شع غري قريب 
من موقع اجلل�شة والحتفاظ ب�شجل عن اجلهود 

التي بذلت طوال فرتة اجلل�شة

ل�شتبيان الآراء اإزاء الأولويات والعمل على 
الأولويات مع قيادة تنظيمية

ل�شتك�شاف مكونات نتعددة من حتد معني من 
وجهات نظر متنوعة

لعر�ص الأفكار ب�شريًا والربط بني اأجزاء متفاوتة

لختبار احللول والنظريات ويف نهاية املطاف فهم 
نتائج تلك الإجراءات

لتطوير احللول التي ت�شاهم يف الت�شدي لتحديات 
حمددة

لتطوير اخلدمات ورفع م�شتوى ر�شا املتعاملني

لتوليد الأفكار اجلديدة بطريقة مبتكرة وب�شيطة

لت�شجيل جل�شات متقدمة بطريقة فريدة ل تن�شى

طريقة مركزة من قبل فريق عمل لتطوير حلول مل�شاكل 
حمددة عن طريق جمموعة حلقات من التفكري البتكاري 

والنماذج الأ�شلية والتغذية الراجعة. 
لتطوير مناذج اأولية قابلة للتنفيذ حول حتٍد حمدد.

هي و�شيلة ب�شرية مبتكرة ت�شتخدم الر�شم لتحفيز 
جمموعة من الأ�شخا�ص للم�شاركة عن طريق تقدمي 

الأفكار واحللول.
منهجية لتطوير �شريع حللول قائمة على التكنولوجيا

عن طريق اإقران خربة مطوري التكنولوجيا مع خرباء
متخ�ش�شني يف املو�شوع

طريقة مبنية على حماكاة �شيناريوهات افرتا�شية خمتلفة 
ت�شجع امل�شاركني على تطوير احللول والعمل على اتخاذ 

قرارات على اأ�شا�ص التغيريات التي قد تن�شاأ يف حميط اآمن.

جل�شة حوارية لر�شم خريطة الأداء التنظيمي اإزاء 
اأولويات الأ�شخا�ص املعنيني لتتوافق مع املهام، 

الأهداف، املوارد والقدرات .  

حدث تفاعلي يهدف اإىل جمع جمموعة من الأفراد لتبادل 
الأفكار وو�شع احللول لتحديات مرتابطة ومتنوعة.

و�شيلة ت�شتخدم الر�شومات البيانية لو�شف العالقة 
بني املوا�شيع املت�شابهة. 

تقنية للع�شف الذهني ت�شاعد يف حتديد اأوجهة ال�شبه 
بني الأفكار واحللول الطروحة

طريقة خا�شة بتطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملني 
عن طريق توثيق كافة مراحل تقدمي اخلدمات.

اأداة ت�شاعد على توليد اأفكار جديدة ومبدعة من 
خالل حتفيز العقل بالتفكري الع�شوائي.

جمموعة من الأدوات التقنية لت�شهيل التن�شيق بني 
جمموعات عمل يف مناطق جغرافية خمتلفة . 

الغو�ص يف االأعماق

التفكري االبتكاري 
عن طريق االألعاب

طـــــــــــــرح االأفــكــــــــــــــــــار 
عرب الر�شوم البيانية

برجمة احللول

خط ال�شعادة

مقهى االبتكار

التخطيط الذهني

التن�شيق با�شتخدام 
التكنولوجيا

حماكاة ال�شيناريوهات 
االفرتا�شية

خارطة التقارب

رحلة جتربة املتعاملني

حتفيز التفكري
الع�شوائي

كم حتتاج من الوقتمافائدة ا�شتخدامها؟مــاهـــــــــــــي؟
ومنهم امل�شاركون
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اإدارة اجلل�شة. كما يقوم م�شاعدو املن�ّشق  املن�ّشقون: يقوم املن�ّشق العام ب�شرح منهجية العمل، ف�شاًل عن الإ�شراف على 
بتوجيه جل�شة احلوار، والت�شجيل، والعر�ص وتقدمي الأفكار واحللول خالل كل جل�شة وب�شكل متعاقب.

اخلرباء املتخ�ش�شون يف املو�شوع: تقدم  جمموعة من اخلرباء   )1 - 6( ملخ�ص تقدميي عن مو�شوع جل�شة احلوار، 
وميكن خالل هذه اجلل�شة طرح اأفكار متماثلة اأو متعار�شة )اختياري(.

جمموعة متنوعة من امل�شاركني: يرتاوح عدد امل�شاركني ما بني  15 و 40 م�شاركًاً مق�شمني اإىل جمموعات من 6 اأ�شخا�ص 
حيث يطرحون اأفكارًا متنوعة لختبار الأف�شل منها لتطويرها اإىل حلول ناجحة.

•

•

•

م�شنع االأفكار املبتكرة

مترين ي�شاهم يف ابتكار واختبار احللول والتاأكد من فعاليتها وجدواها

ما فائدة ا�شتخدامها؟
يوفر م�شنع الأفكار املبتكرة للم�شاركني فر�شة تقييم الأفكار املبتكرة ب�شكل �شريع ودرا�شة معايري النجاح. ي�شاهم نهج هذه الأداة 
الذي يعتمد على ثالثية »احتفاظ - تعديل - حذف« يف حتديد احللول املبتكرة املقرتحة ذات الحتمال الأكرب للنجاح، وتلك التي 
تتطّلب تعديالت لتعزيز قدرتها على ال�شتمرار.  هذا النهج  مفيد حني ي�شعى لإن�شاء قائمة اأولويات حلول لتحٍد يرتكز على معايري 

تقييم متفق عليها.

كم ت�شتغرق من الوقت؟
ترتاوح الفرتة الزمنية التي يتطلبها هذا التدريب ما بني ثالثني دقيقة وثالث �شاعات، وذلك يتوقف على عدد امل�شاركني والطاولت 

والوقت املخ�ش�ص لالأن�شطة. 

من هم امل�شاركون ؟
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ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة وا�شعة مبا يكفي ل�شتيعاب عدد الطاولت وامل�شاركني. يجب اأن يكون عدد امل�شاركني مالئمًا لكل طاولة؛ كما ينبغي اأن تكون 
الطاولت متباعدة عن بع�شهاالبع�ص لتمكني امل�شاركني من اجللو�ص ب�شكل مريح وال�شري يف اأنحاء القاعة.  يجب تزويد كل طاولة باأوراق مالحظات 

ل�شقة، اأقالم اأو اأقالم ملونة واألواح لت�شجيل الأفكار.

عّينة من لوحة االفكار

امل�شكلة الرئي�شية: �شعف الكفاءة يف مكتب املعلومات الرئي�شي
الفكرة: بناء من�شة متخ�ش�شة للربيد اللكرتوين

حذفتعديلاحتفاظ

الأفكار املبتكرة، ال�شاملة 
والقابلة للتنفيذ

قـ�شـــــــم
املالحظات

مـاهــي
املعايري

تـابــــــع
الأفكار

قــ�شـــــــــم
املعلومات
اليـوميـــــة

ر�شـــــائــل
بــــريـــــــــد
اإلكرتونية
مـمـيـــــزة

غــيـــــر
مقروء

م�شممة
داخـلـيـــًا

عــلـــــــــى
�شــــــبـكـة
الإنرتنت

مـلـــــف
تلقائي

الأفكار التي �شُتناق�ص من قبل
املجموعة التالية

الأفكار غري املبتكرة وغري
القابلة للتنفيذ
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كيفية العمل؟

مت ت�شميم برنامج »م�شنع الأفكار املبتكرة« بهدف و�شع جدول زمني  ملدة �شاعتني وبح�شور 24 م�شاركًاً مق�شمني بالت�شاوي على 
4 طاولت. ي�شارك اأي�شًا من�ّشق عام واأربعة م�شاعدين للمن�شق العام.

مقدمة )املدة 15 دقيقة(
يعر�ص املُن�ّشق العام املنهجية املُتبعة يف الربنامج وامل�شكلة الرئي�شية )5 دقائق(.

يقّدم اخلبري املخت�ص باملو�شوع راأي اإ�شايف عن امل�شكلة الرئي�شية، م�شّلطًا ال�شوء على امل�شكلــة الرئي�شــيــة واحلاجــة اإلــى التغييـر 
)5 دقائق(.

يتم اختتام امللخ�ص بتقدمي جدول الأعمال، و»قواعد« اجلل�شة والإجابة على الأ�شئلة التي يتم طرحها )5 دقائق(.

االبتكار واالختيار )60 دقيقة(
الت�شويت  يجري  ثم  ومن  للمناق�شة،  املطروح  بالتحدي  املتعلقة  املحتملة   للحلول  الأفكار   بطرح  ب�شكل جماعي  املجموعة  تقوم 

لختيار اأف�شل الأفكار املطروحة )15 دقيقة(.

املعايري  هذه  حتديد  )ميكن  وخمتلفة  حمددة  تقييم  مبعايري  منها  كٍل  تزويد  مع  الأربع،  الطاولت  على  نف�شها  املجموعة  تق�ّشم 
اجلديدة من قبل املجموعة اأو م�شبقًا من قبل الإدارة امل�شرفة على اجلل�شة(.  ُيطَلب من كل جمموعة و�شع الأفكار التي ح�شلت 
اأعلى ن�شبة من الأ�شوات �شمن واحدة من الفئات الثالث: احتفاظ - تعديل - حذف وذلك ا�شتنادًا اإىل  تقييم املجموعة  على 

مقارنة مع معايري التقييم املحددة  للطاولة )15 دقيقة(.
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باإجماع  تقييم »احتفاظ«  الأربع.  كل حل يح�شل على  الطاولت  مّت ت�شنيف كل فكرة عند كل من  وتقارن كيف  الأ�شلية  تعود كل جمموعة لطاولتها 
الطاولت الأربع،  يتم و�شعه تلقائيًا جانبًا كحل ذو اأولوية عالية، ويتم تلقائيًا جتاهل اأية فكرة ح�شلت على تقييم »حذف«. )ينبغي حتديد تقييم »حذف« 

فقط على الأفكار التي  مّت تقييمها على اأنها غري عملية وفقًا ملعايري التقييم املحددة لكل من الطاولت الأربع( )15 دقيقة(.

حتديد  املجموعة  من  ويطلب  و»تعديل«  »احتفاظ«  من  خمتلط  ت�شويت  على  املجموعة  قبل  من  ح�شلت  التي  الأفكار  العتبار  بعني  توؤخذ 
 التعديالت التي من �شاأنها نقل تلك الأفكار من عامود »تعديل«  اإىل عامود »احتفاظ« وفقًا ملعايري تقييم حمددة )15 دقيقة(. 

يتم حتديد قائمة نهائية من املبادرات  ذات الولوية.

ا�شتخال�ص املعلومات )10 دقائق(
ينهي املُن�ّشق العام اجلل�شة بعر�ص املالحظات والتعليقات  وحتديد اخلطوات التالية.
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الغو�ص يف االأعماق

طريقة مرّكزة من قبل فريق عمل لتطوير حلول مل�شاكل حمددة عن طريق جمموعة حلقات من التفكري االبتكاري والنماذج 
االأ�شلية والتغذية الراجعة

ما فائدة ا�شتخدامها؟
تعتمد طريقة  »الغو�ص يف الأعماق« على مبادئ التخطيط لبتكار مناذج حلول اأولية �شريعة مل�شكلة حمددة ووا�شحة.  ُي�شار اإىل 
تلك امل�شكلة با�شم  »التحدي املُخّطط« الذي ينبغي اأن يكون حمددًا مبا يكفي لتمكني امل�شاركني من معرفة ما اإذا كان �شبق ومّت حّله 
وفق حٍل منوذجي اأويل.  ميكن للم�شاركني الو�شول اإىل توافق يف الآراء  ب�شكل طبيعي عن طريق الغو�ص يف عمق عملية التفكري 
ل اإىل تكوين اأف�شل الأفكار و�شياغتها وفق  البتكاري، وابتكار مناذج حلول اأولية وا�شرتجاع املعلومات ب�شكل متكرر حتى يتم التو�شّ
حلول عملية، وذلك عن طريق ا�شتخدام الذكاء اجلماعي والبتكار لدى جمموعة متنوعة من الأ�شخا�ص �شمن بيئة خا�شة وخالل 

فرتة زمنية حمددة.

كم ت�شتغرق من الوقت؟
ترتاوح الفرتة الزمنية التي تتطلبها عملية تطبيق طريقة الغو�ص يف الأعماق  بني 4 �شاعات اإىل  يومني على مدى 8 �شاعات يوميًا، 

وذلك وفقًا لعدد امل�شاركني/ الطاولت والوقت املخ�ش�ص لالأن�شطة.

من هم امل�شاركون؟
احلوار،  جل�شة  بتوجيه  الطاولة  من�ّشقو  يقوم  اجلل�شة.  ادارة  على  وي�شرف  العمل  منهجية  بو�شف  العام  املن�ّشق  يقوم  املن�ّشقون: 

وت�شجيل، وعر�ص وتقدمي الأفكار واحللول.

اخلرباء املتخ�ش�شون يف املو�شوع املطروح: تقدم  جمموعة من اخلرباء   )1-6( تفا�شيل عن مو�شوع اجلل�شة احلوارية، وميكن 
طرح اأفكار مت�شابهة اأو متعار�شة خالل تلك اجلل�شة )اختياري(.
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متار�ص كل جمموعة ن�شاط ع�شف ذهني من اأجل تطوير مناذج اأولية لإيجاد حلول للتحديات؛ وت�شجيع عملية 
التناوب يف تغيري الفرق والطاولت، وتقدمي املعلومات امل�شرتجعة لبتكار اأف�شل احللول وتطويرها بالكامل يف 

مناذج اأولية قابلة للتنفيذ فورًا

يقدم املُن�ّشق العام عر�ص تقدميي ويحدد الوقت الزمني للجل�شة

يقدم اخلرباء املتخ�ش�شون اأمثلة طوال فرتة اجلل�شة لتعزيز النماذج الأولية

ي�شجل املن�شقون امل�شاعدون الأفكار على اأوراق ل�شقة؛ واأثناء تناوب امل�شاركني  على تغيري الطاولت، يبقى 
م�شاعدو املن�شق العام اإىل جانب طاولتهم لت�شجيل املالحظات

نـــظــرة عـــامـــــــــة

جمموعة متنوعة من امل�شاركني: يقدم حوايل 15-40 م�شاركًاً مق�شمني اإىل جمموعات من 6 اأ�شخا�ص اأفكارا متنوعة لختبار الأف�شل منها وتطويرها 
اإىل حلول ناجحة.

ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة وا�شعة مبا يكفي ل�شتيعاب عدد الطاولت وامل�شاركني وعدد امل�شاركني املحدد للطاولة الواحدة؛ كما ينبغي اأن تكون الطاولت 
متباعدة عن بع�شها البع�ص  لتمكني امل�شاركني من اجللو�ص ب�شكل مريح وال�شري يف اأنحاء القاعة.  ويجب تزويد كل طاولة باأوراق مالحظات ل�شقة، 

اأقالم/اأقالم تلوين، لوح لت�شجيل الأفكار وحوامل. ووفقًا ملتطلبات ت�شميم النموذج الأويل، ينبغي توفري املواد املتاحة  حللول ِحرفية ب�شرية.
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كيفية العمل؟

مت ت�شميم برنامج »الغو�ص يف الأعماق«، من جل�شة ت�شتغرق يومًا كاماًل. ي�شارك يف الربنامج 30 �شخ�شًا مق�شمني اإىل 3 جمموعات 
وكل جمموعة موؤلفة من 10 اأ�شخا�ص، ومن�ّشق عام، وثالثة من�شقني للطاولت بالإ�شافة اإىل خبري متخ�ش�ص.  تت�شمن اأن�شطة 

الربنامج 60 دقيقة لتناول الغداء، وفرتات ا�شرتاحة مدة كل منها 15 دقيقة.

مقدمة )املدة 90 دقيقة(

االبتكار واالختيار )املدة 150 دقيقة(

•

•

•

يقدم املن�شق الرئي�شي ملخ�ص موجز عن برنامج »الغو�ص يف الأعماق« والتحديات املتوقعة )20 دقيقة(.

يتحول امل�شاركون اإىل خرباء يف امل�شكلة املعرو�شة من خالل عر�ص تقدميي من قبل اخلبري املتخ�ش�ص يف املو�شوع، بالإ�شافة 
اإىل م�شاهدة �شريط فيديو وقراءة م�شبقة عن املو�شوع قيد املناق�شة قبل بدء اجلل�شة  )60 دقيقة(.

يتم اختتام امللخ�ص بتقدمي جدول الأعمال، و»قواعد« اجلل�شة والإجابة على الأ�شئلة التي يتم طرحها.  )10 دقائق(.

•

•

•

تقوم كل جمموعة بطرح الأفكار واحللول املحتملة للم�شكلة الرئي�شية املطروحة، ومن ثم يعر�ص من�شقو الطاولت احللول 
املطروحة على لوح متحرك وتقوم كل جمموعة بت�شنيفها وفق الأولويات واختيار اأف�شل خم�شة حلول ليتم مناق�شتها ب�شكل 

اأو�شع )30 دقيقة(.
 

ينتقل امل�شاركون )ب�شكل �شريع وعفوي( للتناوب على الطاولت الأخرى وت�شجيل املالحظات والت�شويت على احللول املعرو�شة 
على الطاولت الأخــرى، بـينـما يبقـى من�شق الطاولة وم�شـــارك واحــد عـلى طاولتهمـا  لـتقدـيم احلـلـول وت�شــجيل املالحظـــات 

)35 دقيقة؛ 5 دقائق للطاولة الواحدة(.

يعود امل�شاركون اإىل طاولتهم الأ�شلية ويبدوؤون مبراجعة املالحظات والأ�شوات املقدمة من املجموعات الأخرى.  لديهم بعد 
ذلك خيار »نقل« الأفكار التي ر�شدوها على الطاولت الأخرى واإ�شافتها اإىل قائمة احللول  اخلا�شة بهم.
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ا�شتخال�ص املعلومات )املدة 60 دقيقة(
يقوم م�شارك واحد من كل طاولة  بتقدمي ملخ�ص عن احلل النهائي التي تو�شلت اإليه جمموعته. يحظى امل�شاركون بفر�شة طرح الأ�شئلة يف نهاية كل 
عر�ص تقدميي ملناق�شة م�شائل اإ�شافية، وتقييم فعالية احللول.  �شيكون هناك ثالثة حلول مف�شلة للتحدي املطروح )45 دقيقة(. ينهي املن�شق العام 

اجلل�شة بعر�ص املالحظات والتعليقات وحتديد اخلطوات التالية.

•

•

تختار كل جمموعة اثنني من احللول املقدمة وتوا�شل �شياغتها وفق مناذج اأ�شلية، عن طريق و�شع تفا�شيل ملمو�شة ومالئمة ت�شمن جناح احللول 
املقرتحة، كاملخرجات، واملوارد والوقت )30 دقيقة(.

تعاود كل جمموعة تكرار النتقال ال�شريع والعفوي للتناوب على الطاولت )30 دقيقة؛ 5 دقائق للطاولة الواحدة(.  

يعود امل�شاركون اإىل طاولتهم الأ�شلية ملراجعة املالحظات والأ�شوات. وجمددًا لديهم خيار »نقل« الأفكار من النماذج الأولية التي ر�شدوها على 
طاولت املجموعات الأخرى. ت�شتعد املجموعة ل�شتخال�ص املعلومات بو�شع ال�شيغة النهائية لتفا�شيل احللول التي اأحرزت املرتبة الأعلى 

)35 دقيقة(.
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التفكري االبتكاري عن طريق االألعاب

عملية ُمنظمة قائمة على الألعاب لت�شجيع التفكري البتكاري

ما فائدة ا�شتخدامها؟
التعلم  تنمية  واملهارة يف  التفكري  تتطلب  التي  الألعاب  م�شاهمة  مبداأ  على  الألعاب«  البتكاري عن طريق  »التفكري  ت�شتند عملية 
الطبيعي بطريقة ممتعة وم�شلية وحتقيق فوائد عملية ملمو�شة. وتعد الألعاب اأف�شل طريقة لإ�شفاء روح الن�شاط والبتكار على 
الفريق،  وبناء  العرو�ص،  وتقدمي  والتخطيط،  والبتكار،  والت�شميم،  القرارات،  اتخاذ  على  ت�شاعد  التي  الألعاب  مثل  امل�شاركني 

وا�شرتاتيجية التطوير،.. الخ 

كم ت�شتغرق من الوقت؟
دقائق   5 بني  الألعاب«  طريق  عن  البتكاري  »التفكري  عملية  اأداة  يف  امل�شتخدمة  الألعاب  غالبية  ت�شتغرقها  التي  الفرتة  ترتاوح 

و�شاعتني. 

من  هم امل�شاركون؟
املن�شق: يقوم املن�شق ب�شرح اللعبة التي مت اختيارها والهدف منها للم�شاركني. �شيقوم املن�شق اأي�شًا بتوجيه النقا�ص من خالل ن�شر 
الأفكار واحللول لذلك يتطلب منه اأن ميتلك خربة عملية اأو معلومات تف�شيلية عن مو�شوع اجلل�شة. ميكن تقدمي املعلومات قبل 

متارين التفكري البتكاري للم�شاركني من قبل املن�شق اأو خبري مبو�شوع اجلل�شة. 
جمموعة متنوعة من امل�شاركني: 5-40 م�شاركًاً ب�شكل فردي اأو جمموعات،  ويطلب منهم تقدمي الأفكار واختيارها لتطويرها اإىل 

حلول.

ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة رحبة مبا يكفي لتنا�شب عدد املوا�شيع املطروحة وعدد امل�شاركني. يف كثري من الأحيان يتم ت�شميم 
طاولت اجللو�ص يف ور�ص التفكري البتكاري على �شكل حرف U، هذا الت�شميم ي�شمح للم�شاركني مب�شاهدة جميع عنا�شر اللعبة 
واأقالم،  اأوراق مالحظات ل�شقة،  تكون هناك  اأن  واعتمادًا على متطلبات اجلل�شة، يجب  بينهم.  فيما  التعاون  وت�شجيعهم على 

ولوحات لعر�ص الأفكار واملناق�شة، وغريها من الأدوات التي ت�شاهم يف عملية عر�ص الأفكار.
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بدء، ايقاف، ا�شتمرار

املو�شوع: حت�شني الت�شالت
املكتبية ال�شبوعية

بـــــدء

متابعة
يومية/

تقرير يوم
اجلمعة

الجتماعات
ال�شبوعية/
تعقب ر�شائل

الربيد
اللكرتونية

امليزانية
ذات

الولوية/
الدرو�ص

امل�شتخل�شة

ا�شتمرارايقاف

امل�شداقية، املنطق، امل�شاعر

اقرتاح ذو قيمة: دمج �شبكة التوا�شل 
الجتماعي العاملية مع �شوق النرتنت  

منطــق
بحاجة اإىل مزيد من الرباهني 

من  قبل اطراف خارجية

عر�ص االأفكار

ترتيب املوا�شيع ب�شكل وا�شح

م�شاعر
عدم توفــــر 
�شور مرئية

م�شداقية
جناح اختيار

اجلمهور

مل�شقات

�شوؤال: ما هي ال�شتخدامات 
X  املحتملة ملنتج

5

48

عينة من جل�شات التفكري االبتكاري عن طريق االألعاب
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كيفية العمل؟

فيما يلي اأمثلة من جل�شات »التفكري البتكاري عن طريق الألعاب« لبتكار الأفكار عن طريق األعاب افتتاحية وا�شتك�شافية وختامية، 
ت�شتغرق فرتات زمنية متفاوتة وت�شمل اأعداد متباينة من امل�شاركني. 

املل�شقات
لعبة الفتتاح لتمهيد الطريق، واإعداد املوا�شيع، والتعامل مع املعلومات وابتكار الأفكار عن طريق الكتابة على اأوراق املالحظات 

الال�شقة. ت�شتغرق هذه اللعبة من 10 اإىل 60 دقيقة وم�شاركة من 1 اإىل 50 �شخ�شًا. 

امل�شداقية، املنطق، امل�شاعر
لعبة ا�شتك�شافية لدرا�شة الأفكار واختبارها وفح�ص احللول مل�شكلة حمددة بعدة طرق خمتلفة يف حوايل 10 اإىل 60 دقيقة تقريبًا 

وم�شاركة �شخ�ص واحد اإىل 10 اأ�شخا�ص.

يقدم املن�شق العام اللعبة ويطرح �شوؤاًل ينبغي على امل�شاركني الرتكيز عليه طوال فرتة اجلل�شة. يقوم امل�شاركون بطرح الأجوبة •
ب�شمت على ال�شوؤال املطروح وت�شجيل الأفكار على اأوراق مالحظات ل�شقة وم�شتقلة. يقوم امل�شاركون بعد فرتة حمددة من 
الوقت، بعر�ص اأفكارهم وتقدميها، ومن ثم يقوم املن�شق العام باإ�شراك امل�شاركني يف جل�شة حوار جماعية، وذلك لتق�شيم 

الأ�شوات اإىل فئات منطقية لتحديد الجتاهات واملوا�شيع. 

يقدم املن�شق العام ثالثية اأر�شطو للتوا�شل الفّعال ويطلب من امل�شاركني تطوير اأفكارهم )تكون مقرتحات ذات قيمة( وفق •
تلك الثالثية. )امل�شداقية: من اأنت كان�شان، وما مدى تاأثري هذه احلقيقة عليك؟ املنطق: ما مدى و�شوح وتنا�شق املنطق 
ُي�شجل امل�شاركون  لديك مع احلقائق؟ امل�شاعر: ما مدى حيوية وو�شوح ر�شالتك وتاأثريها وهدفك يف احلياة؟(. بعد ذلك 

ب�شكل فردي هذه املوا�شيع وفق مقيا�ص متدرج من 1 اإىل 10، وتتم مناق�شة النتيجة النهائية ب�شكل جماعي.
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بدء، ايقاف، ا�شتمرار
لعبة ختامية قوامها التفكري يف جوانب خمتلفة لو�شع معني، واتخاذ القرارت املنا�شبة، والتو�شل اإىل النتائج ودرا�شة اخلطوات التالية. ت�شتغرق هذه 

الرحلة حوايل 10 اإىل 60 دقيقة وم�شاركة �شخ�ص واحد اإىل 10 اأ�شخا�ص.

ي�شرح املن�شق العام تفا�شيل اللعبة واملو�شوع اأو الهدف املرجو. ميار�ص امل�شاركون عملية تفكري مبتكر ب�شكل فردي وهم يفكرون مليًا مبا يلي:•
 1( ما هي امل�شائل التي يجب البدء مبعاجلتها؟

 2( ما هي الق�شايا الراهنة الواجب اإنهاوؤها والتوقف عن التفكري بها؟
 3( ما هي الأمور التي يجب موا�شلة القيام بها؟ ثم يتم مقارنة ومناق�شة النتائج النهائية مع باقي اأفراد املجموعة.   
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طرح االأفكار عرب الر�شوم البيانية

هي و�شيلة ب�شرية مبتكرة ت�شتخدم الر�شم لتحفيز جمموعة من االأ�شخا�ص للم�شاركة عن طريق تقدمي االأفكار واحللول

ما فائدة ا�شتخدامها؟
ت�شتخدم طريقة اأو اأداة »طرح الأفكار عرب الر�شوم البيانية« الر�شم لتحفيز املجموعات امل�شاركة وت�شهيل الجتماعات. ميكن تقدمي 
هذه الطريقة كمنتج عمل اأو ا�شتخدامها كمجرد و�شيلة لت�شهيل العملية البداعية. ت�شاعد هذه الطريقة الأفراد على التوا�شل، 
وتوفري فهم اأف�شل للعالقات الإن�شانية، وا�شتذكار التفا�شيل ذات ال�شلة عن طريق ال�شتفادة من التاأثري الإيجابي للر�شم بتقدمي 
املعلومات  ب�شكل متجدد ومثري، مما ي�شفي اأجواًء من الن�شاط واحليوية والقدرة البتكارية على اجلل�شة. كذلك ميكن ا�شتخدام 

هذه الطريقة بالتزامن مع منهجية اأخرى اأو كو�شيلة لت�شهيل جل�شات احلوار عرب الر�شوم البيانية. 

كم ت�شتغرق من الوقت؟
تعتمد فرتة تطبيق اأداة »طرح الأفكار عرب الر�شوم البيانية« على اجلل�شة وما اإذا كانت ت�شتخدم بالتوازي مع اأداة اأخرى. وبالتايل 
ميكن اأن تكون جمرد و�شيلة غري ر�شمية لت�شجيل الأفكار اأو و�شيلة ر�شمية لو�شع ا�شرتاتيجية با�شتخدام اأداة »الغو�ص يف الأعماق«.  

وقد تتطلب هذه الطريقة حت�شري م�شبق لتطوير بع�ص مناذج الر�شوم البيانية. 

من هم امل�شاركون؟
املن�ّشق/املن�شقون: ي�شف املن�شق العام منهجية طرح الأفكار عرب الر�شوم البيانية وي�شرف على  اإدارة اجلل�شة، بينما يقوم املن�شقون 
امل�شاعدون بتوجيه جمريات جل�شة احلوار با�شتخدام الر�شوم البيانية لعر�ص الأفكار واحللول. يتم توفري خربات املخت�شني يف 

املو�شوع املطروح كما هو مطلوب من اجلل�شة. 
جمموعة متنوعة من امل�شاركني: مطلوب م�شاركة 5 اإىل 40 �شخ�شًا ب�شكل فردي اأو جمموعات لبتكار الأفكار واختيارها وتطويرها 

اإىل حلول عملية.
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حتديد االأولوياتتطوير اال�شرتاتيجياتتطوير احللول املبتكرة

الروؤيةال�شيا�شات

النتائج االإ�شرتاتيجية

القيمة

املحاور الرئي�شية

االأحداث املهمة

املمكنات

االإ�شتثمار

عــاجــــــل

ــــم
هـــــ

مـــ

االإتـ�شــــالالـم�شاركة

عينة من مناذج الر�شوم البيانية

ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة وا�شعة ل�شتيعاب عدد الطاولت وامل�شاركني وعدد امل�شاركني املحدد للطاولة الواحدة. كما ينبغي تزويد املن�شقني امل�شاعدين 
باألواح متحركة، وحوامل، واأقالم؛ ومناذج الر�شوم البيانية اإن دعت احلاجة اإىل ذلك. كما يجب على امل�شاركني احل�شول على املواد الالزمة للم�شاركة 

على النحو املطلوب يف اجلل�شة.
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كيفية العمل؟

ما  اأي عدد من االأ�شخا�ص. غالباً  اإطار زمني منا�شب وم�شاركة  البيانية �شهلة اال�شتخدام وميكن ت�شميمها يف  الر�شوم  اأداة 
ُت�شتخدم بالتزامن مع اأدوات الت�شهيالت االأخرى. 

اأف�شل املمار�شات يف الر�شوم البيانية 
•

•

•

•

اأداة »طرح الأفكار عرب الر�شوم البيانية«  متالئمة مع املخرجات املرجوة من  اأن تكون   البتكار والتح�شري امل�شبق: ينبغي 
اجلل�شة؛ وبالتايل من املهم اإعداد مناذج الر�شوم البيانية م�شبقًا قبل بدء اجلل�شة مما يتيح للم�شارك حتقيق اأق�شى درجة 

من البتكار.

ال�شتفادة من اأكرب قدر ممكن من الفر�ص املتاحة: تعتمد اأداة »طرح الأفكار عرب الر�شوم البيانية«  على ت�شجيل املالحظات 
للمجموعة امل�شاركة بكاملها، ووجود عدد ل باأ�ص به من املن�شقني ي�شاعد يف احل�شول على املزيد من املعلومات ب�شكل منظم. 

مراجعة  من  للتمكن  اأمكن؛  اإن  الأ�شلية  الن�شخ  وحفظ  اجلل�شة  بنهاية  دائمًا  ال�شور  التقاط  على  احلر�ص  الأعمال!  حفظ 
وم�شاركة ما مّت التقاطه من �شور خالل اجلل�شة.

اأ�شا�شية خالل ت�شجيل املالحظات، وابتكار مناذج ر�شوم بيانية خا�شة وحماولت  اأ�شكال  اإن ر�شم  التدريب!  ال�شتمرار يف 
التقاط ال�شور املطبوعة والذاتية، ت�شاعد على �شقل املهارات يف ا�شتخدام اأداة »طرح الأفكار عرب الر�شوم البيانية«  ب�شرعة 

وفعالية. 
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ت�شهيل عملية الر�شم البياين لالجتماعات املرئية

4 - االإجـــــراء 
      التقليدي

2 - النهــج

1 - الهدف

التمييز

التوجيه

تركيز االهتمام

ا�شطفاف

تعزيز الثقة

تن�شيط الدفق

امل�شاحة

تو�شيح 
وتخطيط

تفعيل املقارنات

تقاطع

االلتزام واتخاذ
القرار

بناء التوليفات

فرع

التنفيذ والت�شل�شل

تنمية الفهم

حتليل

التقدمي والتف�شري

تن�شيط املعني

املحور

االتقان

اظهار وحدة
املوقف

3 - االأداة
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برجمة احللول

منهجية لتطوير �شريع حللول قائمة على التكنولوجيا  عن طريق اإقران خربة مطوري التكنولوجيا مع خرباء متخ�ش�شني 
يف املو�شوع

ما فائدة ا�شتخدامها؟
جتمع هذه الأداة مربجمي اأجهزة الكمبيوتر واخلرباء املتخ�ش�شون الذين نادرًا ما يجتمعون معًا، لو�شع مناذج اأ�شلية قائمة على 
مبادئ التكنولوجيا ملواجهة التحديات املحتملة اأو القائمة. تظهر فوائد هذه الأداة على اكمل وجه، حني تبدي جمموعة رغبة يف 

التطوير ومن ثم دمج باقة متنوعة من احللول التقنية ملواجهة م�شكلة معينة يف فرتة زمنية ق�شرية جدًا. 

كم ت�شتغرق من الوقت؟
امل�شاركني وتعقيدات  اإىل عدد  ا�شتنادًا  اأ�شبوع كامل، وذلك  اإىل  يوم واحد  التي حتتاجها اجلل�شة ما بني  الزمنية  الفرتة  ترتاوح 
امل�شكلة املطروحة. حتتاج غالبية هذه اجلل�شات اإىل يومني اأو ثالثة اأيام:  يوم كامل لالأبحاث وتبادل املعلومات ويومان اأو ثالثة 

لتطوير النموذج الويل. 

من هم امل�شاركون؟
م�شوؤولية  ت�شند  اأن  ينبغي  اجلل�شة.  اإدارة  على  وي�شرف  العمل  منهجية  عن  �شاماًل  و�شفًا  العام  املن�ّشق  يقدم  املن�ّشق/املن�ّشقون: 
املجموعة اإىل من�شقني م�شاعدين لتوجيه جمريات جل�شات احلوار والعمل كو�شطاء بني مطّوري التكنولوجيا واخلرباء املتخ�ش�شون 

يف املو�شوع قيد الدرا�شة. 

120 م�شاركًاً. يتم تق�شيم امل�شاركني اإىل جمموعات ت�شم كل  30 اإىل  جمموعة متنوعة من امل�شاركني: حتتاج هذه اجلل�شة من 
جمموعة ما ليقل عن 6 ا�شخا�ص لبتكار الأفكار وتطويرها اإىل حلول عملية. ُي�شتح�شن اأن تكون املجموعات مزيجًا مت�شاويًا من 
مطوري التكنولوجيا واخلرباء املتخ�ش�شون؛ ولكن قد يتواجد بني احل�شور خرباء يف تطوير الأعمال، وخرباء ال�شوق ومطوري 

املحتوى وذلك ا�شتنادًا اإىل تعقيدات التحدي املطروح. 
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ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة رحبة ل�شتيعاب عدد الطاولت وعدد امل�شاركني املحدد للطاولة الواحدة التي تتطلبه هذه اجلل�شة. كما ينبغي تزويد امل�شاركني 

باملواد الالزمة لبتكار وتطوير النماذج الولية مبا يف ذلك الإنرتنت واأجهزة كمبيوتر، واألواح متحركة واقالم.

نظرة عامة عن برجمة احللول

ن�شتطيع
اأفكاراإيجاد

التعاون للتفكري يف
حلول قابلة للتنفيذ

تطويــر منـاذج اأوليــة
قابلة للتنفيذ الفوري

ال�شــعي لإيجــاد احلـل
الأن�شب على الإطالق

تقيم املجموعات
امل�شاركة

حتدي برجمة اأجهزة
الكمبيوتر
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كيفية العمل؟

كل  ت�شم  جمموعات   10 اإىل  تق�شيمهم  مّت  �شخ�شًا   60 وم�شاركة  يومني،  مدى  على  احللول  لربجمة  جل�شة  عن  مثال  يلي  فيما 
جمموعة 6 اأ�شخا�ص؛ ومن�ّشق عام واحد و 6 من�شقي طاولت. ت�شمل الأن�شطة اليومية 60 دقيقة لتناول الغداء وفرتات ال�شرتاحة 

مدة كل منها 15 دقيقة.

مقدمة )اليوم االأول ــــ  180 دقيقة(

االبتكار واالختيار )270 دقيقة(

•

•

يعر�ص املن�ّشق العام منهجية العمل والتحدي املطروح )30 دقيقة(.
 

مو�شوع  يف  املتخ�ش�ص  اخلبري  ِقبل  من  تقدميي  عر�ص  خالل  من  املعرو�شة  امل�شكلة  يف  خرباء  اإىل  امل�شاركني  حتويل  يتم 
اجلل�شة، بال�شافة اإىل م�شاهدة �شريط فيديو وقراءة م�شبقة عن املو�شوع قيد املناق�شة قبل بدء اجلل�شة )120 دقيقة(. 

يختتم امللخ�ص بتقدمي جدول الأعمال، و»قواعد« اجلل�شة والجابة على ال�شئلة التي قد يتم طرحها. )30 دقيقة(.

•

•

•

التحدي املطروح؛ ويعر�ص  ابتكارية حللول تقنية ملواجهة  اأفكار  اإبداعي وتقدمي  تقوم كل جمموعة على حدة بعملية تفكري 
من�شقوا الطاولت تلك احللول على لوح عر�ص متحرك )60 دقيقة(.

مطّورو  ويرّكز  املناق�شة.  من  ملزيد  الأولوية  ذات  الثالث  احللول  وتختار  الولويات  حتديد  اإىل  ذلك  بعد  املجموعة  تعمد 
التكنولوجيا واخلرباء املتخ�ش�شون على جدوى و�شالحية تلك احللول الثالثة املعرو�شة اإىل اأن يتم اختيارها كاف�شل احللول 

املقدمة )30 دقيقة(.

تختار املجموعة احللول الثالثة املقدمة وتوا�شل �شياغتها وفق مناذج ا�شلية، عن طريق و�شع تفا�شيل ملمو�شة وعملية، من 
بعملية اعداداحللول  البدء  والوقت، ومن ثم ميكن  واملوارد  النجاح وا�شافة عنا�شر  كاملخرجات،   املزيد من  اأجل حتقيق 

التقنية )180 دقيقة(.
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االإعداد )اليوم الثاين - 240 دقيقة(

ا�شتخال�ص املعلومات )اليوم الثاين - 180 دقيقة(

يبداأ اليوم الثاين بجدول اعمال موجز ومن ثّم توا�شل املجموعة عملية اعداد النماذج الأولية للحلول. بال�شافة اإىل ذلك تقوم املجموعة باعداد •
عر�ص تقدميي ق�شري اإىل جانب بيان عملي عن النماذج الأولية يف �شيغتها النهائية )240 دقيقة(. 

•

•

يقوم اأحد امل�شاركني من كل طاولة بتقدمي ملخ�ص اأمام جميع امل�شاركني يف اجلل�شة عن احلل النهائي الذي تو�شلت اليه جمموعته. بعد ذلك يتم 
عر�ص النماذج على غرار »املعار�ص العلمية« ليت�شنى للجميع معاينتها عن قرب، وطرح ال�شئلة  ومناق�شة م�شائل حت�شني وتطور وفعالية احللول 
النهائية. ميكن اختياريا اأن تعمد جلنة حتكيم اإىل اختيار احد احللول كحٍل فائز قابل للتنفيذ الفــوري، ويتــم العـالن عنـــه عنــد انتهــاء اجلل�شــة

)150 دقيقة(. 

ينهي املُن�ّشق العام اجلل�شة بعر�ص املالحظات والتعليقات وحتديد اخلطوات التالية )30 دقيقة(. 
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خط ال�شعادة

جل�شة حوارية لر�شم خريطة االأداء التنظيمي اإزاء اأولويات االأ�شخا�ص املعنيني  لتتوافق مع املهام، االأهداف، املوارد والقدرات

ما فائدة ا�شتخدامها؟
»خط ال�شعادة« و�شيلة لتو�شيح التوافق اأو عدمه بني الأداء التنظيمي واأولويات اأ�شحاب امل�شلحة اأو اجلهات املعنية.  ميكن لهذه 
العملية م�شاعدة املجموعة يف تقييم كيفية اعادة تخ�شي�ص املوارد لتحقيق نتائج ملمو�شة.  تدعم اأداة »خط ال�شعادة«، كاأداة ت�شور 

اأو تخطيط ا�شرتاتيجي، ال�شركات من خالل م�شاعدتها على حتديد الأولويات والثغرات املختلفة.

كم ت�شتغرق من الوقت؟
قد ل تتعدى عملية اإعداد »خط ال�شعادة« الع�شر دقائق اأو قد حتتاج اإىل ما يفوق ال�شاعتني من الزمن، وذلك ا�شتنادا اإىل عدد 
امل�شاركني وجمالت الرتكيز ال�شرتاتيجي وتقييم الأولويات املختلفة.  كما ميكن اأن ُت�شَتخدم هذه اجلل�شة كجزء من جل�شة اأطول 

لتحديد املجالت التطورية.

من هم امل�شاركون؟
املن�شقون/املن�ّشق: ي�شف املن�ّشق العام منهجية العمل، وي�شرف على اإدارة اجلل�شة بالإ�شافة اإىل الإ�شراف على جمريات احلوار 

م�شتخدمًا يف ذلك تقنية الر�شوم البيانية لتو�شيح الأولويات.
جمموعة متنوعة من امل�شاركني: تتطلب هذه اجلل�شة وجود حوايل 5 اإىل 20 م�شرتكًا لإنتاج، ت�شفية، ت�شنيف وت�شجيل حمتوى 
الرتكيز  مبجالت  �شاملة  معرفة  مع  اجلل�شة  مو�شوع  يف  متخ�ش�شني  كخرباء  الت�شرف  امل�شاركني  على  ينبغي  اجلل�شة.  هذه 

ال�شرتاتيجي وروؤية اأ�شحاب امل�شلحة، وذلك توفريًا ملزيد من الدقة للنتائج  النهائية لهذه اجلل�شة.

30



ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة وا�شعة ل�شتيعاب عدد امل�شاركني املحدد لهذه اجلل�شة. كما ينبغي تزويد املن�شقني امل�شاعدين بلوح متحرك، حوامل، واأقالم؛ 
ومناذج الر�شوم البيانية  اخلا�شة باأداة »خط ال�شعادة« اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك. يجب على امل�شاركني اأي�شًا التزّود باأقالم للكتابة واأخرى للتعليم  

واأوراق ل�شقة لتدوين املالحظات على النحو املطلوب  يف اجلل�شة.

نظرة عامة
يحدد »خط ال�شعادة « املجالت ذات الأولوية التي يحتمل األ تكون حتظى بالهتمام الالزم وبالتايل بحاجة اإىل زيادة املوارد التي ميكن اخذها من 

املجالت ذات الأولوية املنخف�شة

ممتــاز

فوق املعدل

متو�شط

دون املعدل

�شعيف

اأولوية رقم 1اأولوية رقم 2اأولوية رقم 3اأولوية رقم 4اأولوية رقم 5

اأولوية دنيا مع اأداء عايل،
خف�ص الــمـوارد وزيـادتهـا
على جمالت اأكرث اأولويــة
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كيفية العمل؟

فيما يلي مثال عن جل�شة اعداد خط ال�شعادة والتي مت ت�شميمها لت�شتغرق فرتة زمنية ل تتجاوز 45 دقيقة وح�شور 5 م�شاركني 
من ذوي املنا�شب املرموقة.  قبل انعقاد هذه اجلل�شة مّت اجناز والّطالع على درا�شة ا�شتق�شائية تناولت اأولويات اأحد الأ�شخا�ص 

املعنيني.

مقدمة )10 دقائق(

االبتكار واالختيار )20 دقيقة(

•

•

يقدم  املن�شق العام منهجية العمل، ويعر�ص �شابقة عن املو�شوع قيد الدرا�شة م�شتخدمًا ر�شمًا بيانيًا عن خط ال�شعادة ويراجع 
نتائج درا�شة ا�شتق�شائية تناولت اأحد الأ�شخا�ص املعنيني )خم�ص دقائق(.

يتم اختتام امللخ�ص بتقدمي جدول العمال، و»قواعد« اجلل�شة والجابة على ال�شئلة التي قد يتم طرحها.

•

•

•

يبتكر امل�شاركون ب�شكل فردي ما بني 3 اإىل 6 اأولويات داخلية خا�شة بال�شخ�ص اأو اجلهة املعنية )اأولويات داخلية بغ�ص النظر 
عن العوامل اخلارجية( ويتم ل�شقها يف مكان وا�شح )خم�ص دقائق(.

ي�شاعد املن�شق العام املجموعة بتجميع وحتديد ما بني 5 و 10 اأولويات داخلية رئي�شية خا�شة بال�شخ�ص املعني، ومن ثم تو�شع 
هذه الأولويات على املحور الأفقي املبني على ر�شم بياين عن عملية اعداد خط ال�شعادة بالتدرج اأو من حيث الأهمية )الكرث 

اأهمية اإىل الي�شار( )دقيقتان(.

يقوم املن�شق العام باإتاحة امل�شاركة يف حمادثة جماعية عن اأداء املوؤ�ش�شة يف كل من املجالت ذات الأولوية.  يتم ت�شنيف 
الأداء عن طريق و�شع عالمة على املحور العامودي، مع العلم اأّن اأعلى اللوحة البيانية ي�شري اإىل مرتبة »ممتاز« )دقيقتان(. 
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ا�شتخال�ص املعلومات )15 دقيقة(

•

•

ميثل خط ال�شعادة املر�شوم يف و�شط الر�شم البياين اإىل مرتبة »املثالية«  حيث ينبغي انفاق موارد املوؤ�ش�شة.  بامكان امل�شاركني الآن روؤية العالمات 
�شواء يف اأعلى اأو اأ�شفل هذا اخلط الذي ي�شري اإىل ح�شن ا�شتخدام موارد املوؤ�ش�شة اأو �شوء ا�شتخدامها )دقيقة واحدة(.

يكّرر امل�شاركون عملية خط ال�شعادة على اأولويات ال�شخ�ص املعني اخلارجية )اأولويات خارجية بغ�ص النظر عن العوامل الداخلية( )10 دقائق(.

•

•

تقارن املجموعة الَر�شمني البيانيني لر�شد التباين والثغرات بني الأولويات  اخلارجية والداخلية، الأداء من ناحية تلك الأولويات واملوارد الالزمة 
لها. ت�شتطيع املوؤ�ش�شات ا�شتخدام املوارد بكفاءة اكرب وتلبية متطلبات الولويات ب�شكل ناجح، وذلك عن طريق حتويل املوارد من املجالت ذات 

الولويات املنخف�شة يف اأعلى خط ال�شعادة، اإىل املجالت ذات الولويات املرتفعة يف اأ�شفل خط ال�شعادة )10 دقائق(. 

ينهي املُن�ّشق العام اجلل�شة بعر�ص التعليقات والآراء املختلفة وحتديد اخلطوات التالية )5 دقائق(.
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مقهى االبتكار

حدث تفاعلي يهدف اإىل جمع جمموعة من االأفراد لتبادل االأفكار وو�شع احللول لتحديات مرتابطة ومتنوعةاملو�شوع

ما فائدة ا�شتخدامها؟
اأفكار بع�شها البع�ص ليجاد  مقهى البتكار عبارة عن عملية يتم عن طريقها جمع جمموعة متنوعة من الفراد تتبادل وتتبنى 
احللول يف وقت واحد لتحديات متعددة. يرّكز امل�شاركون عرب �شل�شلة من جولت التفكري البداعي، على جوانب خمتلفة من حتٍد 
مركزي اأو �شل�شلة من التحديات ذات ال�شلة مثل الت�شويق، التكنولوجيا، التدريب وغريها من مكونات املوؤ�ش�شات الوظيفية.  ُيعترب 
مقهى البتكار و�شيلة مثالية لو�شع حلول متعددة الأوجه عن طريق تبادل الأفكار املتعددة والروؤى ووجهات النظر من جمموعة 

متنوعة من الفراد. 

كم ت�شتغرق من الوقت؟
امل�شاركني/ الطاولت والوقت  اإىل عدد  ا�شتنادًا  4 �شاعات، وذلك  اإىل  تتطلب عملية اعداد مقهى البتكار ما بني �شاعة واحدة 

املخ�ش�ص لالآن�شطة.

من هم امل�شاركون؟
املن�شقون: ي�شف املن�شق العام منهجية العمل وي�شرف على اإدارة اجلل�شة. يقوم من�شقوا الطاولت بتوجيه جمريات جل�شة احلوار 

وت�شجيل وعر�ص الأفكار واحللول املقدمة.
اخلرباء املتخ�ش�شون يف املو�شوع )اختياري(: تقدم  جمموعة من اخلرباء )من 1 اإىل 6( تفا�شيل عن مو�شوع جل�شة احلوار، 

وميكن خالل هذه اجلل�شة طرح اأفكار متوافقة اأو متعار�شة.
جمموعة متنوعة من امل�شاركني: يتطلب هذا احلدث وجود 15 اإىل 40 م�شاركًا موزعني اإىل جمموعات من 3 اإىل 6 ا�شخا�ص 

لبتكار واختيار الأفكار وتطويرها اإىل حلول عملية.
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ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة رحبة مبا يكفي ل�شتيعاب عدد الطاولت وامل�شاركني وعدد امل�شاركني املحدد للطاولة الواحدة؛ كما ينبغي اأن تكون الطاولت 
متباعدة عن بع�شها البع�ص  لتمكني امل�شاركني من اجللو�ص ب�شكل مريح وال�شري يف اأنحاء القاعة.  يجب تزويد كل طاولة باأوراق مالحظات ل�شقة، 

اأقالم، لوح متحرك لت�شجيل الأفكار وحوامل. طبقًا ملتطلبات ت�شميم النموذج الويل، ينبغي توفر املواد ال�شرورية  حللول حرفية ب�شرية.

نظرة عامة

القوى العاملة

التحدي املركزي

التوظيف

االإحتفاظ

التطوير

عملية  الطاولت  تناوب  مفهوم  ي�شهل 
للم�شاركني  ويتيح  الأفكار،  تدفق 
ال�شئلة  على  الإ�شافة  اأو  ال�شئلة  طرح 
الفكرة  )ت�شعبات(  وزيادة  القائمة 
متنوعة،  نظر  وجهات  واإبداء  الواحدة 
احللول  من  املزيد  توليد  يف  ماي�شاهم 

العملية واملفيدة
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كيفية العمل؟

فيما يلي مثال عن جل�شة مقهى البتكار م�شممة لفرتة زمنية ل تتجاوز ال�شاعتني وح�شور  25 م�شاركًاً موزعني اإىل 5 جمموعات، 
من�شق عام، 5 من�شقي طاولت وخبري متخ�ش�ص.

مقدمة )30 دقيقة(

االبتكار واالختيار )60 دقيقة(

•

•

•

يعر�ص املن�شق العام منهجية مقهى البتكار، التحدي املركزي وجوانب التحدي اخلم�شة التي ينبغي على امل�شاركني الرتكيز 
عليها )5 دقائق(.

حتول امل�شاركون اإىل خرباء يف امل�شكلة املطروحة من خالل عر�ص تقدميي من قبل اخلبري املتخ�ش�ص يف امل�شكلة، بال�شافة 
اإىل م�شاهدة �شريط فيديو وقراءة م�شبقة عن امل�شكلة قبل بدء اجلل�شة)15 دقيقة(.

يتم اختتام امللخ�ص بتقدمي جدول العمال، و»قواعد« اجلل�شة والجابة على ال�شئلة التي قد يتم طرحها. )5 دقائق(.

يتم منح كل جمموعة اأحد جوانب التحدي املركزي اخلم�شة للرتكيز عليه، وتبداأ كل جمموعة بعملية تفكري ابداعي جماعي •
التحدي  يكون  اأن  ميكن  املثال،  �شبيل  على  لها.  املحدد  اجلانب  على  الرتكيز  مع  املطروح،  املركزي  للتحدي  حلول  لبتكار 
املركزي »الكفاءة املركزية« وجوانبه اخلم�شة قد تكون: التكنولوجيا، التدريب، التخطيط، العمليات وال�شوؤون املالية. يعر�ص 
وفق  الطاولة  على  احللول  وت�شنيف  بتنظيم  املجموعة  تبداأ  ثم  ومن  متحرك،  لوح  على  املقدمة  احللول  الطاولت  من�شقوا 

جمموعة من الولويات ملزيد من املناق�شة )10 دقائق(.
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ا�شتخال�ص املعلومات )30 دقيقة(

•

•

يتوجه امل�شاركون كمجموعة اإىل الطاولة التالية حيث يراجعون اأفكار املجموعة الأخرى املتعلقة بجانب خمتلف من التحدي املركزي، يو�شعون تلك 
الأفكار وي�شيفون عليها ومن ثم ينتقلوا اإىل الطاولت الخرى ملراجعة الأفكار املعرو�شة هناك ومن ثم يعودون اإىل طاولتهم الأ�شلية. يالزم من�شقو 

الطاولت اأماكنهم ال�شلية خالل عملية تناوب الطاولت توفريا لال�شتمرارية )40 دقيقة، 10 دقائق للطاولة الواحدة(.

يراجع امل�شاركون عند طاولتهم ال�شلية عمل املجموعات الأخرى وي�شعوا اللم�شات الخرية على احلل الأف�شل الذي وقع اختيارهم عليه. تكت�شب 
احللول عند هذه املرحلة كثري من التفا�شيل الهامة نتيجة عملية تناوب الطاولت على النحو املطلوب يف اجلل�شة مثل اجلدول الزمني للتنفيذ 

واملوارد املطلوبة )10 دقائق(

•

•

يقوم م�شارك واحد من كل طاولة  بتقدمي ملخ�ص عن احلل النهائي التي تو�شلت اليه جمموعته. يكون للم�شاركني الفر�شة لطرح ال�شئلة يف نهاية 
كل عر�ص تقدميي ملناق�شة  م�شائل حت�شني وتطوير وزيادة فعالية احللول )30 دقيقة(.

ينهي املُن�ّشق العام اجلل�شة بعر�ص التعليقات والآراء املختلفة وحتديد اخلطوات التالية )5 دقائق(.
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التخطيط الذهني

و�شيلة ت�شتخدم الر�شومات البيانية لو�شف العالقة بني املوا�شيع املت�شابهة

ما فائدة ا�شتخدامها؟
التخطيط الذهني هو و�شيلة فّعالة لظهار مدى ترابط امل�شائل املعقدة بع�شها ببع�ص. يتم اختيار مو�شوع مركزي وتخ�شع مكوناته 
بالمكان  يجعل  وال�شكال  واللوان  اخليال،  مع  جنب  اإىل  جنبًا  املنطقي  التنظيم  ا�شتخدام  اإّن  مكثف.  ابتكاري  لتفكري  املتنوعة 
التفكري يف امل�شائل با�شلوب متميز وغري تقليدي. تعترب اخلرائط الذهنية ادوات ممتازة حني حتتاج جمموعة العمل اإىل تخّيل 

الرتابط امل�شرتك الذي يجمع بني موا�شيع متنوعة.

كم ت�شتغرق من الوقت؟
ت�شتمر جل�شة التخطيط الذهني طوال الفرتة الزمنية التي حتتاجها عملية حتليل مو�شوع مركزي، وغالبا ما ي�شتخدم كمدخل اأو 
بالتزامن مع جل�شة اأخرى. كذلك يعترب التخطيط الذهني و�شيلة مفيدة للتفكري البتكاري الفردي اأو لتدوين املالحظات توفريًا 

لو�شوح الروؤية فيما يتعلق مبو�شوع معني.

من هم امل�شاركون؟
املن�شقون: ي�شف املن�شق العام منهجية العمل وي�شرف على اإدارة اجلل�شة.    

تفا�شيل عن مو�شوع جل�شة احلوار،   )6 اإىل   1 املو�شوع )اختياري(: تقدم جمموعة من اخلرباء )من  خرباء متخ�ش�شون يف 
وميكن خالل هذه اجلل�شة طرح افكار متنا�شقة اأو متعار�شة.

40 �شخ�شًا ب�شكل م�شتقل اأو يف جمموعات لبتكار الأفكار  جمموعة متنوعة من امل�شاركني: مطلوب م�شاركة من �شخ�ص اإىل 
واختيارها وتطويرها اإىل حلول عملية.
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ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة وا�شعة مبا يكفي ل�شتيعاب عدد الطاولت وامل�شاركني وعدد امل�شاركني املحدد للطاولة الواحدة. ينبغي تزويد كل طاولة باأوراق 

مالحظات ل�شقة، اأقالم، لوح متحرك )لوح لت�شجيل الفكار( وحوامل.

اجتماعـــــــات عــمــل فـعـــالــــة

تخيــلبادر

�شـــاركفـكــــــر
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كيفية العمل؟

التخطيط الذهني هو تقنية لتن�شيق اجلل�شات، كما اأنه و�شيلة تنظيمية مفيدة للتفكري امل�شتقل. فيما يلي تو�شيح عن كيفية تكوين 
خريطة ذهنية، بال�شافة اإىل بع�ص ا�شتخداماتها املتعددة واملتنوعة.

تكوين اخلريطة الذهنية
تتمحور اخلريطة الذهنية حول كلمة اأ�شا�شية اأو مفهوم مع نحو  5 اإىل 10 افكار م�شاندة مرتبطة بالكلمة اأو باملفهوم ال�شا�شي 
املختار؛ اإىل جانب حوايل 3 اإىل 10 افكار ا�شافية لتو�شيع نطاق الفكار امل�شاندة، ليكون هناك �شبكة من الفكار حول الكلمة اأو 

املفهوم ال�شا�شي. 

توّفر اخلارطة الذهنية الرئي�شية اأو الفردية و�شيلة فّعالة للتقاط الأفكار وت�شنيفها منطقيًا مما يجعل جل�شات 
احلوار �شل�شة ومريحة. كما تعترب تقنية التخطيط الذهني و�شيلة مثالية كاأداة لك�شر اجلمود اأو الع�شف الذهني 
وذلك عن طريق حتفيز عدد كبري من الأفكار التي ينبغي ا�شتك�شافها؛ كما ميكن اأن تكون مثالية لتوجيه اجلل�شة 

وحتفيز املناق�شة. 

ا�شتخدام التخطيط الذهني

الت�شــهيل

•

•

•

•

و�شع يف و�شط ال�شفحة كلمة اأو رمز ميّثل الفكرة الأ�شا�شية اأو املفهوم.

ت�شجيل جميع الأفكار امل�شاندة وكل تف�شيل يتبادر اإىل الذهن ذو �شلة باملفهوم ال�شا�شي.

ربط الفكار امل�شاندة والتفا�شيل مع املفهوم الأ�شا�شي عن طريق كتابة كلمات اأ�شا�شية على اخلطوط الرئي�شية املمتدة من 
و�شط ال�شفحة. �شتبدو الفكار ذات ال�شلة مع التفا�شيل مرتبطة بع�شها ببع�ص كفروع ثانوية.

ا�شتخدام اللوان والرموز لرتتيب الأفكار، وتن�شيط افكار جديدة اأو ابتكار موا�شيع رئي�شية اأخرى.
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تتيح اخلريطة الذهنية للم�شاركني و�شع فكرة جديدة يف املكان املنا�شب بغ�ص النظر عن ت�شل�شل الأفكار. كما حتّول املفاهيم 
املعّقدة اإىل كلمات ب�شيطة ي�شهل تذكرها، ما يجعلها اداة مفيدة للتحفيظ الب�شري. 

  
تدعم اخلريطة الذهنية عملية اإدارة امل�شاريع عن طريق جمع كافة الفكار بطريقة موجزة وخمت�شرة مع عر�ص بياين ب�شيط  
لتوجية مبادارت امل�شروع؛ كما ميكن للفروع اأن تكون مبثابة مبادرات للم�شروع الذي يرّكز على فكرة اأ�شا�شية. على �شبيل املثال 
عملية الر�شد واملراقبة ميكن اأن تكون مبثابة فكرة اأ�شا�شية يتفّرع منها العديد من التفا�شيل امل�شاندة مثل: تقارير الو�شع 
الراهن، التدقيق ال�شبوعي واملهام وامل�شوؤوليات. كذلك بالمكان ا�شتخدام اخلريطة الذهنية يف ادارة امل�شاريع كو�شيلة لعر�ص 

موجز ملهارات املجموعة، م�شلحة العميل، اأولويات اأ�شحاب امل�شلحة، الأ�شواق الخ.

تدوين املالحظات

اإدارة امل�شاريع
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التن�شيق با�شتخدام التكنولوجيا

جمموعة من االأدوات التقنية لت�شهيل التن�شيق بني جمموعات عمل يف مناطق جغرافية خمتلفة

ما فائدة ا�شتخدامها؟
 ت�شمل عملية التن�شيق با�شتخدام التكنولوجيا ق�شمني رئي�شني هما: الت�شهيل املتعدد الأ�شكال والت�شهيل الفرتا�شي. الق�شم الول 
ُت�شتخدم اثناء اجلل�شات التي تعتمد على الر�شوم البيانية للم�شاعدة على ت�شجيل التفا�شيل من خالل التقاط  عبارة عن تقنية 
�شور اجلل�شة  وذلك ملراجعتها م�شتقبال؛  بينما يحاكي الت�شهيل الفرتا�شي جل�شة تن�شيقية للم�شاركني عن بعد باعتماد امل�شاركة 
الهادفة، الأن�شطة التفاعلية واعمال م�شممة م�شبقا لتحفيز الهتمام وامل�شاركة طوال فرتة اجلل�شة. ينبغي ا�شتخدام كال الق�شمني 
التكنولوجيا  مل�شممي اجلل�شة  با�شتخدام  التن�شيق  بها عملية  تت�شم  التي  املتعددة  تتيح ال�شتخدامات  اأخرى.  اأداة  بالتزامن مع 

تكييف التكنولوجيا لتلبية احتياجات اجلل�شة. 

كم ت�شتغرق من الوقت؟
وتتطلب حت�شريًا  ت�شتخدمها،  التي  اجلل�شة  ت�شتغرقها  التي  الزمنية  الفرتة  التكنولوجيا طيلة  با�شتخدام  التن�شيق  ت�شتمر عملية 

م�شبقًا قبل بدء اجلل�شة لختبار ح�شن اأداء التكنولوجيا امل�شتخدمة. 

من هم امل�شاركون؟
واخلرباء  امل�شاعدون  املن�شقون  ويقوم  اجلل�شة،  اإدارة  على  وي�شرف  العمل  منهجية  العام  املن�شق  ي�شف  املن�ّشق/املن�شقون: 

املتخ�ش�شون مبا هو مطلوب منهم من قبل امل�شرفني على اجلل�شة.

ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة وا�شعة مبا يكفي ل�شتيعاب عدد الطاولت وامل�شاركني وعدد امل�شاركني املحدد للطاولة الواحدة. وينبغي 
اأن يكون لدى امل�شاركني ما يلزم من املواد، اإىل جانب اآلت ت�شوير، VTC ،screen share ،SharePoint واأدوات تقنية اأخرى 

كما هو مطلوب وفقًا لنوع اجلل�شة.

42



كيفية العمل؟

ُت�شتخدم تقنية التن�شيق با�شتخدام التكنولوجيا بالتزامن مع اإحدى الأدوات الأخرى، وينبغي ت�شميمها لتتالءم مع اجلل�شة ح�شب 
احلاجة.

اأف�شل ممار�شات تقنية التن�شيق با�شتخدام التكنولوجيا

•

•

•

•

اإجناز العمل م�شبقاً: تتطّلب تقنية التن�شيق با�شتخدام التكنولوجيا الكثري من العمل امل�شبق لت�شميم اجلل�شة بحيث حتقق 
اكرث  امل�شاركون  يكون  واأن  اجلل�شة  بدء  قبل  التكنولوجيا   اأداء  ُح�شن  من  التاأكد  ينبغي  كما  منها؛  املرجوة  النتائج  اأف�شل 

ا�شتعدادا للم�شاركة العملية.

جذب االنتباه: ميكن للتكنولوجيا اأن تقل�ص من التفاعل بني امل�شاركني، لذا ينبغي على املن�شقني لدى ا�شتخدامهم التكنولوجيا 
حّث امل�شاركني على امل�شاركة والتعبري عن اآرائهم وافكارهم قدر امل�شتطاع.

حفظ االأعمال: التقاط ال�شور يف نهاية اجلل�شة و حفظها على SharePoint اأو اإر�شالها للم�شاركني.

التدريب: تزيد التكنولوجيا من درجة تعقد مهمة تن�شيق اجلل�شات، لذلك ينبغي عند ا�شتخدامها اأخذ الوقت الكايف للتدريب 
عليها واختبارها قبل اجلل�شة والتاأكد من قدرة املن�شقني على م�شاعدة امل�شاركني على ا�شتخدامها خالل اجلل�شة.
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حماكاة ال�شيناريوهات االفرتا�شية

طريقة مبنية على حماكاة �شيناريوهات افرتا�شية خمتلفة ت�شجع امل�شاركني على تطوير احللول والعمل على اتخاذ قرارات 
على اأ�شا�ص التغيريات التي قد تن�شاأ يف حميط اآمن

ما فائدة ا�شتخدامها؟
تفر�ص طريقة اأو اأداة حماكاة ال�شيناريوهات الفرتا�شية اتخاذ القرارات بناء على عوامل خارجية، واختبار احللول املمكنة من 
خالل التفكري يف عواقب القرارات يف بيئة حماكاة تعليمية ل�شينوريهات افرتا�شية. توفر هذه البيئة امكانية اختبار ال�شرتاتيجيات، 
على �شبيل املثال اطالق منتج اأو خدمة جديدة للمتعاملني، التطوير  املوؤ�ش�شي، وخطط التغلب على التحديات املمكنة... اإلخ. منذ 
القرارات  ومبادراتهم عن طريق حماكاة  اأفكارهم  فعالية  باختبار  امل�شاركون  يقوم   ، النهاية  وحتى  الأداة  ا�شتخدام هذه  بداية 
ال�شرتاتيجية والت�شغيلية على حد �شواء، والتي قد تكون ذات خماطر عالية. توفر اأداة حماكاة ال�شيناريوهات الفرتا�شية الفر�شة 

ليكون امل�شاركون اأكرث ابتكارًا وا�شتك�شافًا ولكي يتم اختبار وتعزيز احللول املطروحة قبل اأن يتم العمل على تطبيقها.

كم ت�شتغرق من الوقت؟
ترتاوح الفرتة الالزمة لتنفيذ اداة حماكاة ال�شيناريوهات الفرتا�شية بني 4 �شاعات اإىل يومني، اعتمادا على عدد من امل�شاركني، 
والوقت املخ�ش�ص لالأن�شطة، ونوع املوا�شيع املطروحة وعددها. ميكن اأي�شًا اأن يقوم امل�شاركني بالتح�شري للموا�شيع التي �شوف 

يتم طرحها والتفكري امل�شبق باجلوانب املتعلقة بها قبل انعقاد اجلل�شة.

من هم امل�شاركون؟
املن�شقون: ي�شف املن�شق العام منهجية العمل وي�شرف على اإدارة اجلل�شة. 

خرباء متخ�ش�شون يف املو�شوع )اختياري(: يقدم خبري اأو  جمموعة من اخلرباء )من 1 اإىل 6( تفا�شيل عن مو�شوع اجلل�شة، 
وميكن خالل هذه اجلل�شة طرح افكار متنا�شقة اأو متعار�شة.

جمموعة متنوعة من امل�شاركني: مطلوب م�شاركة  5 اإىل 100 �شخ�ص ب�شكل فردي اأو يف جمموعات لبتكار الأفكار واختيارها 
وتطويرها اإىل حلول فعالة قابلة للتطبيق.
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ال�شيناريوهات اال�شرتاتيجية
ويتم  الرئي�شية  التحديات  اأو  الليل«  يف  م�شتيقظا  يبقيك  »ما  حتديد 

التخطيط ل�شيناريوهات اأ�شواأ احلالت وطرق الت�شدي لها

ال�شيناريوهات الت�شغيلية
بـنـــاء اجلـاهزيـــة الت�شغيليـــة واملرونـــة، وحتديــــد الأدوار وامل�شوؤوليات، 

واختبار قنوات الت�شال

ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
يحتاج امل�شاركون اإىل قاعة وا�شعة مبا يكفي لتنا�شب عدد الطاولت وكذلك لتحديد عدد امل�شاركني يف كل طاولة. يجب توفري البيئة املالئمة التي ي�شعر 
بها امل�شاركون بانهم يقوموا مبحاكاة جتربة واقعية للغاية،كتوفري عرو�ص الفيديو عن املو�شوع واملواد  الإعالمية والأخبار ملحاكاة العوامل اخلارجية 

املتعلقة باملو�شوع ور�شائل الربيد الإلكرتوين، بالإ�شافة اإىل اإ�شراف من القيادة.

اإحدى الطرق امل�شتخدمة يف اأداة حماكاة ال�شيناريوهات االفرتا�شية
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كيفية العمل؟

فيما يلي مثال لأحد طرق تنفيذ جل�شة حماكاة ال�شيناريوهات الفرتا�شية وقد مت ت�شميمها  لفرتة ت�شتغرق يومني ومب�شاركة 30 
�شخ�شًا، وادارة من�شق عام، وعدد 3 من�شقني م�شاعدين ، وعدد  3 خرباء يف املو�شوع املطروح.

 
ينبغي تق�شيم الفرق بناء على الأهداف املو�شوعة والهيكل التنظيمي املوؤ�ش�شي، فيتم تق�شيم عدد 30 م�شاركًاً اإىل 6 فرق عمل مكونة 
من 5 م�شاركني يف كل فريق من خمتلف املنا�شب )مدير / ال�شت�شاريني وامل�شت�شارين واملحللني، واخلرباء، ومدراء امل�شاريع(. 
يقوم املن�شقون امل�شاعدون )2 من�شقان م�شاعدان( بالإ�شراف على 3 فرق لكل منهما. يتم تخ�شي�ص  60 دقيقة خالل اليوم لتناول 

طعام الغداء وا�شرتاحات ت�شتغرق كل منها مدة 15 دقيقة.

مقدمة )اليوم 1 - 180 دقيقة(

•

•

•

•

يقدم املن�شق العام منهجية عمل هذه الداة والتحدي املطروح للمعاجلة. )30 دقيقة(    

يتم حتويل امل�شاركني اإىل خرباء يف املو�شوع اأو امل�شكلة من خالل عر�ص اخلرباء، بالإ�شافة اإىل عر�ص الفيديو والقراءة قبل 
اجلل�شة. )120 دقيقة(.

يقدم امل�شاركون جمموعة من الأهداف حتدد تفا�شيل التحدي ومتطلبات احلل. )15 دقيقة(.

يتم اختتام امللخ�ص بتقدمي جدول العمال، و»قواعد« اجلل�شة والجابة على الأ�شئلة التي قد يتم طرحها. )15 دقيقة(.

•

•

يبداأ اليوم بطرح الأفكار واحللول للتحدي املطروح والبدء يف عملية جمع املعلومات وكتابة التفا�شيل.

دعم املن�شقني امل�شاعدين  بطرح معلومات جديدة كما هو مقرر، وذلك خالل اأوقات خمتلفة خالل اليوم.

االبتكار واالختيار )اليوم 1 - 300 دقيقة(
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•

•

•

تقدم املعلومات اجلديدة اإمكانية اإجراء تغيريات على الأفكار التي مت طرحها من ِقبل امل�شاركني واإ�شافة تف�شريات وتو�شيح احللول اأو حتى تغيريها 
لتتما�شى مع التغريات الناجتة عن العوامل اخلارجية. 

يتم اعداد جمموعة من احللول لعر�شها على املن�شقني امل�شاعدين، ينبغي توفري منوذج لعر�ص وكتابة احللول )240 دقيقة(. 

يقوم املن�شقون امل�شاعدون مبتابعة احللول املعرو�شة وتقدمي اآرائهم للم�شاركني ب�شفافية وواقعية وتقدمي املعلومات الإ�شافية ملوا�شلة تطوير احللول. 
)60 دقيقة(.

•

•

يبداأ اليوم الثاين بجدول اأعمال موجز ثم تبداأ املجموعات امل�شاركة بتطوير احللول يف النماذج املتوفرة مع طرح تفا�شيل دقيقة. 

يقوم املن�شقون امل�شاعدون بالتحدث ومناق�شة املجموعات مرة اخرى ل�شتكمال خطط ومعلومات اإ�شافية تتعلق بالتفا�شيل املتعلقة بالتنفيذ. يف 
نهاية هذا اجلزء تقوم املجموعات بت�شميم �شكل منودجي للحل وعر�شه ومناق�شته مع احل�شور )300 دقيقة(.

•

•

•

يتم عر�ص ما تو�شلت اإليه الفرق من  املحاكاة واحللول على جميع امل�شاركني. 

يتم ال�شماح للم�شاركني بطرح الأ�شئلة ومناق�شة كيفية حت�شني احللول، وتطويرها، والتاأكد من فعاليتها، ميكن للمن�شقني اأو اأحد امل�شوؤولني  اختيار 
احلل الفائز للتنفيذ الفوري، والذي يتم الأعالن عنه يف نهاية اجلل�شة )150 دقيقة(.

ينهي املن�شق العام اجلل�شة مع العالن عن النتائج واملالحظات و�شرح اخلطوات التالية  )30 دقيقة(.

التطوير )اليوم 2 - 300 دقيقة(

عر�ص البيانات )اليوم 2 - 180 دقيقة(
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خارطة التقارب

تقنية للع�شف الذهني ت�شاعد يف حتديد اأوجهة ال�شبه بني االأفكار واحللول الطروحة

ما فائدة ا�شتخدامها؟
زمنية  فرتة  ويف  مو�شوع حمدد  الأفكار اخلالقة حول  من  لنتاج جمموعة  ت�شتخدم  التي  العلمية  الطريقة  هو  الذهني  الع�شف 
حمددة. اأ�شلوب الع�شف الذهني مفيد يف طرح العديد من الأفكار على الطاولة، ولكن ماذا اأذا اأردنا معرفة كيفية جمع البيانات 
يف الأفكار املطروحة. هنا ميكن ا�شتخدام »خارطة التقارب« وهي تقنية ب�شيطة ت�شاعد على اكت�شاف الأمناط املت�شابهة يف الأفكار 
وامل�شمون يف  اللغة  تقارب  اأ�شا�ص  املعلومات على  الفرز وجتميع  القدمية( عن طريق  الأمناط  التخل�ص من  )واأحيانا  املطروحة 
العالقات بني الأفكار. من خالل ا�شتخدام تقنية خارطة التقارب ميكن التعرف على مكان متركز معظم اأمناط التفكري والأكرث 
�شيوعًا داخل املجموعة. من هنا يتم ا�شتخدام خمطط التقارب بتحديد الفئات الرئي�شية والفئات الفرعية من خالل ترتيب الأفكار 
املطروحة يف جمموعات وجمعها ح�شب الأمناط التفكريية املتقاربة. من هنا ميكن اقرتاح تغيري منط التفكري عن طريق توجيه 

جمموعة من ال�شخا�ص الذين ي�شتخدمون اأ�شلوب التفكري البداعي بالبحث عن اأفكار جديدة. 

كم ت�شتغرق من الوقت؟
يعتمد على عدد الأ�شخا�ص يف املجموعة، ولكن بحد اأق�شى �شاعة اأو �شاعة ون�شف ال�شاعة.

من هم امل�شاركون؟
املن�شقون: ي�شف املن�شق العام منهجية العمل وي�شرف على اإدارة اجلل�شة.    

املتعاملني )اختياري(: ميكن اأن ي�شرتك املتعاملني يف تقدمي الآراء عن مراحل تقدمي اخلدمة، وبذلك ي�شاهموا ب�شكل مبا�شر يف 
تطوير اخلدمات، وميكن اأي�شًا احل�شول على ا�شتبيانات من املتعاملني م�شبقًا.

جمموعة متنوعة من امل�شاركني: من 5 اإىل 10 اأ�شخا�ص من خمتلف الفئات الوظيفية .
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ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
ينبغي توفري ورق ل�شق اأو بطاقات لكتابة ملخ�ص عن الأفكار املقرتحة )�شطر واحد ميثل عنوان الفكرة املقرتحة(، اأقالم ، اأوراق كبرية )لوحة كتابة( 
اأو لوحة لكل فريق عمل لعر�ص الأفكار ومناق�شتها مع احل�شور، مدير للور�شة ومن�شق للم�شاعدة يف توزيع املعدات و�شرح  بحيث يتم تخ�شي�ص ورقة 

طريقة التطبيق. كما يجب تعيني رئي�ص لكل فريق لعر�ص اأفكار فريقه ومناق�شتها مع املجموعة عند النتهاء من جتميع الأفكار.
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كيفية العمل؟

1 - ينق�شم الأ�شخا�ص اإىل فرق عمل ، حيث يكون عدد الأ�شخا�ص يف كل فريق من 3 اإىل 5 اأ�شخا�ص 
2 - حتديد �شوؤال ) متعلق بامل�شكلة اأو التحدي الذي تبحث عن حل له( على ورقة الر�شم البياين اأو على ورقة تو�شع على اأحدى 
اأن يكون ال�شوؤال  اجلدران لالأ�شخا�ص امل�شاركني مع ا�شتخدام بع�ص ال�شور املرئية لتحفيز عملية توليد الأفكار اخلالقة. يجب 
املطروح مو�شوع بحيث ي�شاهم يف انتاج عدد ل يقل عن 20 مو�شوعًا متعلق بالتحدي املطروح.اأمثلة من الأ�شئلة التي ميكن طرحها:

تكون الأ�شئلة مو�شوعة باأهداف ا�شرتاتيجية حتفز تطلعات تناف�شية وبالتايل تطلب من امل�شاركني امل�شاهمة باأفكار تطويرية غري 
اعتيادية، حيث تتطلب الأفكار البتكارية و�شع اأهداف ا�شرتاتيجية غري اعتيادية ت�شب نحو توجيه الأفكار للحلول الأف�شل. ميكن 
اأن تكون الأ�شئلة موجهة نحو حتديد املعوقات ومن ثم جمعها على ورقة لعر�شها وو�شع حل مثايل اأو حلول لهذه املعوقات اأو اأ�شئلة 

تكون موجهة لإيجاد اأف�شل القرتاحات ملبادرات وم�شاريع تطويرية اأو جديدة.
اأو  اأو بطاقة ردًا على ال�شوؤال  اأكرب عدد من الأفكار على ورق ل�شق  5 دقائق لكتابة  3 - يتم الطلب من كل م�شارك تخ�شي�ص 

التحدي املطروح، حيث يقوم اأفراد فرق العمل بو�شع فكرة واحدة فقط يف كل ورقة اأو بطاقة.
يتم تنفيذ هذه اخلطوة )كتابة الأفكار( ب�شمت وب�شكل فردي ويف نهاية الوقت املخ�ش�ص يقوم ال�شخا�ص يف املجموعة بتقدمي 

وت�شليم اأفكارهم لرئي�ص الفريق الذي يقوم بدوره بو�شع الأوراق الال�شقة اأو البطاقات على اللوحة املخ�ش�شة.
4 - يف اخلطوة التالية يتم جمع الأفكار من قبل روؤ�شاء الفرق وو�شعها على اللوحات املخ�ش�شة لكل فريق بحيث تكون مرئية 

جلميع اأفراد املجموعة. ويقوم روؤ�شاء فرق العمل مبناق�شة الأفكار املو�شوعة من قبل كل فريق وعر�شها على املجموعة.

•
•
•
•
•
•
•

 كيف ميكن رفع كفاءة اخلدمة املقدمة للمتعاملني؟
 كيف ميكن اأن نكون اأف�شل جهة حكومية من ناحية ر�شا املتعاملني؟

 كيف ميكن اأن نكون من اأف�شل اجلهات احلكومية تطورًا حمليًا وعامليًا بحلول عام 2021؟
 ما هي العوائق التي تقف اأمام كون اجلهة احلكومية الأكرث كفاءة يف التوطني والتمكني بني اجلهات الأخرى؟ 

 كيف نكون اأكرث كفاءة اقت�شاديًا والأف�شل يف جمال احلوكمة بني جميع الأدارات؟
 ما هي اخلدمات اجلديدة التي ميكن اطالقها هذا العام؟

كيف يكون لدينا اأف�شل برامج التطوير والتدريب الوظيفي؟
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تتم عملية جتميع الأفكار ح�شب امل�شمون وتقاربهاـ  ومن الطبيعي اأن جتد اأفكار مت�شابهة والتي ميكن و�شعها يف نف�ص اخلانة، ويتم مناق�شة طريقة ترتيب 
الأفكار مع املجموعةـ  يقوم رئي�ص الور�شة اأو من ينوب  عنه ب�شوؤال املجموعة عن املكان املنا�شب لو�شع الفكرة، فتتم عملية ترتيب الأفكار مبجهود جماعي 
والأمر الذي من �شاأنه اأن يقود للم�شاورة والتفاق، وهي خطوة مهمة يف عملية التفكري البتكاري. ي�شتطيع جميع اأفراد املجموعة امل�شاهمة يف اأرائهم 

وتعليقاتهم عن كيفية القيام برتتيب الأفكار وما هو العنوان املنا�شب للبند الذي ي�شم جمموعة الفكار املقرتحة.
6 - تقوم املجموعة كلها بتحليل الأفكار املقرتحة كخطوة نهائية، ومن ثم التو�شل لقرتاح مبادرة اأو م�شروع نحو امل�شاهمة يف الت�شدي لل�شوؤال املطروح 

واقرتاح احلل الأمثل.

5 - بعد عر�ص الأفكار من قبل كل الفرق يتم جتميع الأفكار ح�شب م�شمونها، فعلى �شبيل املثال كل الأفكار التي تقرتح حلول تقنية يتم جتميعها حتت 
بند الأفكار اأو احللول اأو التحديات التقنية )ح�شب نوعية ال�شوؤال املوجه للمجموعة( واحللول التي تتمحور حول احللول الإدارية تكون حتت البند املنا�شب 

لها وهكذا ... حيث اأن الهدف الرئي�شي من هذه اخلطوة هو جتميع الأفكار حتت البنود الدالة على م�شمونها.

ما هي الـمعوقات التي تواجهها اجلهة احلكومية فـي تقدمي اإحدى خدماتها للجمهور ب�شكل اأكرث كفاءة

حتديات متعلقة بالتقنية الـم�شتخدمة فـي تقدمي اخلدمات

مل يتم تدريب الـم�شغلني لالأنظمة بال�شكل الـمطلوباإجراءات تقدمي اخلدمة وتنفيذها حتتاج لتطويراأجهزة لتعمل بالكفاءة الـمطلوبة

ل يوجد نظام لقيا�ص كفاءة الـم�شغلني وحتفيزهم

عدم وجود م�شوؤول عن تطوير ودرا�شة النظام

مل يتم قيا�ص مدى كفاءة النظام

�شبكة تبادل الـمعلومات بطيئة

اخلدمة غري متوفرة على الهواتف النقالة الذكية

عدم وجود قاعدة بيانات لتبادل الـمعلومات

النظام اأو الربنامج غري حمدث اأو مطور ب�شكل
يتنا�شب مع حاجة العمل والـم�شتخدمني

اأوقات تقدمي اخلدمة ل تكفي لتلبية حاجات
الـم�شتخدمني واأعدادهم

عــدد الـم�شغلني غري كافـي وكمية العمل
والأدوار مل يتم تق�شيمها ب�شكل منا�شب

ل يوجد من�شقني اأو اأ�شخا�ص لت�شهيل اإجراءات 
اخلدمة والرد على الإ�شتف�شارات

الـمركزيـــة فـي تقدمي اخلدمـات وعدم تـوفيــر
اخلدمات يف مراكز للخدمات اأو اأماكن اأخرى

مل يتم حتليل اأف�شل الـممار�شات العالـمية
فـي تطبيق خدمات مماثلة

مل يتم اأخذ اآراء الـم�شتخدمني والـموظفني
فـي تطبيق اخلدمة وتطبيق مقرتحاتهم

حتديات متعلقة بالـموارد الب�شرية والـم�شغلني للنظامحتديات متعلقة بالعمليات واالإجراءات االإدارية

51



رحلة جتربة املتعاملني 

طريقة خا�شة بتطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملني عن طريق توثيق كافة مراحل تقدمي اخلدمات

ما فائدة ا�شتخدامها؟
وحتديد  احلكومية،  اجلهات  من  املقدمة  للخدمات  املتعاملني  واإجناز  ا�شتخدام  عملية  توثيق  على  تعمل  الأداة  اأو  الطريقة  هذه 
خطوات رحلة املتعامل من بداية اإدراك املتعامل لوجود اخلدمة اإىل مرحلة تنفيذ املعاملة. وهي ت�شاعد على ر�شم اخلطوات التي 

يقوم بها املتعامل لتخلي�ص معاملته وتوثيق �شعوره واحتياجاته يف كل خطوة اأو مرحلة يف هذه العملية.

الهدف من وراء ذلك هو معرفة مدى ال�شعوبات التي قد يواجها املتعامل للح�شول على مبتغاه ومعرفة �شعوره يف كل خطوة من 
مراحل جتربته يف تخلي�ص املعاملة، فمن خالل هذا التوثيق للخطوات التي مير بها املتعامل ومدى ر�شاه يف كل خطوة ميكن حتديد 

نقاط ال�شعف والقوة وبالتايل ن�شتطيع تطوير اخلدمة ورفع م�شتوى ر�شا املتعاملني من خالل حت�شني التجربة التي ميرون بها.

ميكن من خالل الطالع على اأداة توثيق جتربة رحلة املتعامل القيام باتخاذ القرارت املختلفة التي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف تطوير 
اخلدمات احلكومية، كاخت�شار خطوات اأو اإجراءات تخلي�ص املعاملة ، تقليل الوقت اأو التكلفة، رفع م�شتوى اخلدمات اأو اجلودة يف 
تقدمي اخلدمات وتوفري �شبل اأكرث لراحة املتعامل ور�شاه عن اخلدمة. من خالل هذه الأداة، ميكن اأي�شًا حتديد وفهم احتياجات 
املتعاملني ومدى تلبية هذه الحتياجات حيث اأنه عن طريق اإدراك وتوثيق اخلطوات و�شعور املتعامل يف كل مرحلة، ن�شتطيع حتديد 

وتطبيق الجراءات الالزمة لتحقيق خدمات مميزة.

كم ت�شتغرق من الوقت؟
 �شاعة من الزمن.
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من هم امل�شاركون؟
املن�شقون: ي�شف املن�شق العام منهجية العمل وي�شرف على اإدارة اجلل�شة.    

املتعاملني )اختياري(: ي�شتطيع املتعاملون امل�شاركة يف تقدمي الآراء عن مراحل تقدمي اخلدمة، وبذلك ي�شاهموا ب�شكل مبا�شر يف تطوير اخلدمات ، 
وبالمكان اأي�شًا اخذ ا�شتبيانات من املتعاملني م�شبقًا. 

جمموعة متنوعة من امل�شاركني: من 5 اإىل 10 اأ�شخا�ص من خمتلف الفئات الوظيفية 

ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
ينبغي توفري لوحة كبرية، بطاقات اأو ورق ل�شق، ا�شتمارات ت�شجيل اآراء املتعاملني ور�شائل الربيد الإلكرتوين التي تعرب عن اآراء واحتياجات املتعاملني.
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ا�شـــتحداث مــلـف �شـــخ�شــي 
عرب املوقع الإلكرتوين للهيئــة

ثــــم فــحـــ�ص الـمــــركـــبــــــــة
يف اأحد الـمراكز الـمعتمــــــدة 
للفح�ص يف حال كان عـمــــــر 
املركبة اأكرث من 4 �شــــــنـوات

ثم ت�شديد الر�شوم والغرامات 
اإن وجـــــــدت اإلــكـتــــرونـيـــــــــًا،
بــا�شتـــخدام بطاقــة الإئتمــان
اأو الـــدرهــــم الإلــكــــرتونـــــــي

ثـــــم تـــاأميـــــن الـمـــركـبـــــــــة

ثــم اإ�شـتـالم امللكية الـمجـددة

كيفية العمل؟

كتابة عناوين  يتم  �شوؤال احل�شور  ثم من خالل  ومن  لوحة،  اأو  ر�شم كبرية  ورقة  تطويرها على  املراد  ا�شم اخلدمة  يتم حتديد 
اخلطوات الرئي�شية على البطاقات اأو الورق الال�شق، حيث متثل كل بطاقة اأو ورقة خطوة من رحلة املتعامل وجتربته،  من بداية 
وقت و�شوله اإىل اجلهة احلكومية لتنفيذ معاملته اأو قيامه با�شتخدام الو�شائل التكنولوجية يف الت�شفح والو�شول اإىل اخلدمة عن 

طريق �شبكة الإنرتنت اأو اأحد اأنظمة تقدمي اخلدمات املتوفرة اإىل مرحلة اإجناز معاملته.

بعد توثيق اخلطوات وكتابتها على البطاقات اأو الورق الال�شق يتم و�شعها على اللوحة الرئي�شية التي متثل جتربة رحلة املتعامل مع 
اخلدمة املقدمة. يكون الهدف املن�شود �شواء تطوير اخلدمة اأو تقليل اخلطوات مو�شوع ومو�شح اأي�شًا على اللوحة.

مثال على توثيق رحلة املتعامل اخلطوات املتبعة لتجديد ترخي�ص امللكية

لجناز  املتعامل  بها  مير  التي  للخطوات  توثيق  املثال  هذا  يف 
عملية جتديد رخ�شة املركبة وعلى ي�شار الر�شم يتم توثيق اأراء 
انطباع  معرفة  خالل  ومن  خطوة،  كل  يف  املتعاملني  وم�شاعر 
والقوة  ال�شعف  نقاط  حتديد  يتم  مرحلة  كل  يف  املتعاملني 
اإحدى  اأو  اخلدمة  لتطوير  التو�شيات  ا�شتنتاج  يتم  وبالتايل 
مراحلها. يف كل خطوة اأو مرحلة من جتربة املتعامل يف جتديد 
رخ�شة املركبة ميكن حتديد الثغرات، والأماكن التي تكرث بها 

ال�شكاوي واخلطوات التي توفر فر�ص التح�شني.
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تو�شيات  يف تطبيق توثيق جتربة رحلة املتعاملني 
1 - الو�شوح ب�شاأن الهدف املرجو، فاأداة توثيق جتربة رحلة املتعاملني هي طريقة عملية ومفيدة يف اإظهار الفجوات بني توقعات املتعاملني والتجربة 
الفعلية لإجناز مراحل املعاملة. كما اأنها ت�شاعد على حتديد فر�ص التح�شني والتوا�شل مع كل من املوظفني العاملني على تقدمي اخلدمة وكذلك املتعاملني  
اأداة رحلة جتربة املتعاملني كما هو احلال يف اأي رحلة، يجب اأن يتم حتديد خط النهاية و  اآرائهم بكل اجلوانب املتعلقة بتقدمي اخلدمة . يف  ملعرفة 
الهدف املرجو الو�شول اإليه. لذا يتطلب ذلك القيام بر�شم خارطة طريق لتحديد امل�شار للو�شول اإىل الهدف. ينبغي جعل الأهداف ا�شرتاتيجية وطموحة 

وو�شعها على خط النهاية لتكون الغاية لإر�شاد ت�شميم مراحل الرحلة نحو تقدمي خدمة مميزة.

2 - يتم توثيق رحلة جتربة املتعامل من وجهة نظر املتعامل ولي�ص من منظور الجراءات املتطلبة لجناز اخلدمة فالنتظار يف ال�شف، واملعاناة يف 
احل�شول على معلومات لتخلي�ص املعاملة، عدم وجود عدد كاِف من الأماكن املخ�ش�شة لوقوف املركبات، وامل�شتندات الكثرية املطلوبة لجناز املعاملة 
هي التجربة احلقيقية التي قد مير بها املتعامل لجناز معاملته. التجربة ل تقت�شر فقط على اخلطوات بل اأي�شًا على جميع اجلوانب املتعلقة يف تنفيذ 
اخلدمة. يتم التوثيق من خالل �شوؤال املتعامل عن اأي �شعوبات واجهها يف تنفيذ الإجراء املتعلق بطلبه وما هي اأماكن التح�شينات التي يقرتحها حيث 
اأنه من املهم اأن تعرف اجلهة احلكومية اأن ما يراه املتعامل مهم و�شروري لتح�شني جتربته واداء اجلهة احلكومية. فمن دون املعلومات من املتعاملني 

�شتكون الأداة غري فعالة.

3 - بعد النتهاء من معرفة اخلطوات التي مير بها املتعامل و�شعوره يف كل مرحلة يتم توثيق جتربة رحلة املتعاملني والتحدث اإىل املوظفيني من خمتلف 
الفئات الوظيفية ملناق�شة املراحل، وحتديد نقاط التح�شني واملقرتحات لتطوير اخلدمة اأو التجربة. ميكن طرح هذه الأ�شئلة لفهم التجربة : ما الذي 
يريده املتعامل ؟ كيف يقوم املتعامل بالنتقال من مرحلة اإىل اأخرى وكيف ن�شهل عليه عملية النتقال بني املراحل يف جتربته املتعلقة بتنفيذ املعاملة ؟ هل 

الجراءات املعينة �شوف ت�شاهم يف ر�شا املتعامل ؟

4 - من خالل جميع املعلومات التي مت مناق�شتها، تبداأ املرحلة البداعية للموظفني يف مناق�شة جتربة املتعامل واقرتاح املبادرات واإن كانت �شغرية 
كتوزيع مرطبات على املتعاملني يف �شاعات الذروة، تركيب نظام لال�شتماع للراديو وتوزيع �شماعات لال�شتماع، توفري موا�شالت اأو با�شات لنقل املتعاملني 
وتو�شيلهم اإىل اأقرب حمطة للمرتو... األخ. يكمن البتكار هنا يف توفري خدمة ت�شاهم يف حت�شني جتربة املتعاملني من خالل درا�شة اآراء املتعاملني وقيام 

املوظفني بامل�شاهمة يف تطوير اخلدمة.
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حتفيز التفكري الع�شوائي 

اأداة ت�شاعد على توليد اأفكار جديدة ومبدعة من خالل حتفيز العقل بالتفكري الع�شوائي

ما فائدة ا�شتخدامها؟
توفر هذه الطريقة اأو الأداة طريقة عملية لنتاج اأفكار جديدة. وتتميز ب�شهولة ال�شتخدام بالإ�شافة اأنها ت�شاهم يف البحث عن 
لأي غر�ص،  املبتكرة  الأفكار  توليد  املختلفة، مبا يف ذلك  التطبيقات  الأداة يف  اإ�شتخدام  فورية، وميكن  وبطريقة  اأفكار جديدة 
والتفكري يف مبادرات واخرتاعات جديدة، وحت�شني املنتجات اأو اخلدمات احلالية، وميكن ان ت�شاهم يف اإيجاد احللول للم�شاكل 
ال�شخ�شية اأو الأعمال التجارية، اأو ملجرد اكت�شاب نظرة ثاقبة اأو خمتلفة يف اأي مو�شوع. يف م�شتهل اجلل�شة التي يتم فيها ا�شتخدام 
هذه الأداة يتم طرح حتدي اأو �شوؤال بهدف البحث عن اأفكار ومبادرات اأو خدمات جديدة للجهة احلكومية. ثم يتم انتقاء كلمة 
بطريقة ع�شوائية )من خالل ت�شفح اأي كتاب اأو جملة وانتقاء اأي كلمة اأو �شورة ع�شوائيًا(، وبعد ذلك يتم كتابة ع�شرة �شفات 

مت�شلة بالكلمة التي مت انتقائها ع�شوائيًا ومن ثم يتم التفكري بع�شر مبادرات خمتلفة يتم ربطها بال�شفات الع�شرة. 

الأفكار بطريقة غري اعتيادية، حيث مبجرد حتديد  انتاج  الع�شوائي يتم حتفيز عملية  التفكري  اأداة حتفيز  اأ�شتخدام  من خالل 
مو�شوع اأو مبادرة بهدف انتاج اأفكار جديدة حولها، ومن خالل ربط املو�شوع ب�شفات تخ�ص الكلمة الع�شوائية يتم حتفيز التفكري 
نحو اأفكار جديدة خارجة عن النمط التقليدي يف التفكري. هذه الطريقة تدفع الأ�شخا�ص نحو ال�شتفادة من املعلومات املخزنة يف 
العقل وا�شتخدام خميلتهم، ومن خالل تطبيق الأداة بطريقة مدرو�شة ميكن حتقيق نتائج كبرية وخا�شة يف احلالت التي يكون 

فيها التفكري التقليدي يف ا�شتحداث املبادرات اجلديدة غري جمدي.

كم ت�شتغرق من الوقت؟ 
من 20 دقيقة اإىل �شاعة من الزمن ح�شب عدد الأفكار املطلوبة
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من هم امل�شاركون؟
املن�شقون: ي�شف املن�شق العام منهجية العمل وي�شرف على اإدارة اجلل�شة.    

جمموعة متنوعة من امل�شاركني: ل يتعدى 20 �شخ�شًا ويتم تق�شيم الأفراد امل�شاركني اإىل جمموعات اأو فرق عمل ل يتعدى حجم كل جمموعة
3 اإىل 5 م�شاركيـن.

ما هي البيئة املنا�شبة لها؟
ينبغي توفري كتب، جمالت، لوحة كبرية لكل فريق عمل.
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كيفية العمل؟

يتم تق�شيم احل�شور اإىل فرق عمل )جمموعات( ومن ثم يتم طرح ال�شوؤال اأو التحدي. يتم توزيع جملة اأو كتاب على كل فريق 
من احل�شور، يقوم كل فريق بانتقاء كلمة ع�شوائيا من اأي �شفحة يف الكتاب اأو املجلة. يقرتح اأدوارد دو بونو موؤلف وبروف�شري يف 

ال�شيكولوجيا والتفكري البتكاري ا�شتخدام اإحدى الكلمات التالية :

على �شبيل املثال، اإذا قامت خم�ص فرق عمل باختيار الكلمات اخلم�ص الأوىل من الالئحة التي يقرتحها ادوارد دو بونو فيمكن بعد 
مدة زمنية من 5 اإىل 10 دقائق اأن يقوم الفريق باقرتاح ع�شر �شفات مرتبطة بالكلمة كالتايل :

ع�شب

اجنراف

املهمة اأو امل�شوؤليةدميةقبيلةفراغحفرة

�شداأ

اأنف

فقري

�شورة فنية

عد�شة مكربة

جنب

رغوة

�شوكوال

الذهب

فحم

اإطار �شورة

رابط

اخلط املائل )القطري(

الكلمة

ع�شب

�شـــــداأ

فقيـــــر

عد�شة مكربة

رغـــــــــوة

ع�شرة �شفات مرتبطة بالكلمة

�شحة، نعومة، �شعادة، حدائق، نباتات، اللون الأخ�شر، طبيعة، جمال، بيئة غنية وم�شتدامة، ازدهار ومنو

قدمي ومتهالك، احلماية، احلاجة للتجديد والتغيري، ال�شيانة، الإ�شتفادة من الأخطاء، كبار ال�شن، اجلودة والكفاءة،  
العيوب ومواطن ال�شعف يف تقدمي اخلدمات اأو يف اجلهة احلكومية، املحافظة على املوارد، حت�شني املظهر

امليزانية، تقليل التكاليف، ذو الدخل املحدود، املكافئات واجلوائز، البطالة، زيادة الدخل والربح، احلوكمة وعدم 
التبذير امل�شوؤولية وامل�شاركة املجتمعية، التربع وامل�شاهمات، الإزدهار الإقت�شادي

حتليل ودرا�شة الأو�شاع، ت�شليط ال�شوء، الرتكيز، اكت�شاف الأخطاء واملخاطر، اكت�شاف املتميزين، التدقيق واملراجعة،
الأدوات، الروؤية، تكثيف اجلهود، ال�شفافية

فقاعات، اله�شا�شة، الوحدة والرتابط، الت�شابه وامل�شاواة، التوا�شل والإت�شال، املرونة، امل�شاندة والتعاون، 
النظافة واملظهر العام، اخلفة والإرتقاء، النمو والتكاثر
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بعد حتديد 10 �شفات لكل كلمة ع�شوائية كما ي�شري املثال، يقوم فريق العمل بالتفكري مببادرات مرتبطة بال�شفات الع�شرة والتحدي املطروح، يف املثال 
اأن تقوم الفرق باقرتاح مبادرات مبنية على ال�شفات التي مت ا�شتنتاجها يف  اأدناه مت اختيار الكلمة الع�شوائية )ع�شب( والقيام بتو�شيح كيف ميكن 

التمرين ال�شابق.

بعد ذلك يقوم اأع�شاء كل فريق باختيار احدى مبادراتهم املطروحة من خالل الت�شويت الداخلي بني الأع�شاء على الفكرة التي يودون اأن يعر�شونها 
على احل�شور اأو ميكن اأن يقوموا بعر�ص جميع اأفكارهم )هذا الأمر مرتوك للمن�شق العام( وميكن اأن يطلب منهم املن�شق اأن يقوموا بتطوير التفا�شيل 
املتعلقة بالفكرة ب�شكل اأدق مثل تقدمي معلومات عن املوارد املطلوبة لتنفيذ الفكرة ومن هي اجلهة امل�شوؤولة عن تنفيذ الفكرة ؟ وكيف �شتنفذ الفكرة 
)عن طريق برنامج الكرتوين اأم برنامج تطبيقي(؟ و ما هي الفوائد واملخاطر املتعلقة بتنفيذ الفكرة؟ هذه املعلومات ميكن اأن تدر�ص واأن تقدم باأ�شلوب 

عر�ص يف مرحلة لحقة وعر�شها على اأ�شحاب القرار لأخذ املوافقة بالتطبيق وتخ�شي�ص املوارد املطلوبة لتنفيذها.

التحدي املطروح: م�شاريع جديدة للجهة احلكومية

الكلمةالكلمة

امل�شاريع واملبادرات املرتبطة بال�شفات

ع�شـــــب

�شحـــــة

نعومــة
�شـعادة
حدائق
نباتات

اللون االأخ�شر

�شحة، نعومة، �شعادة، حدائق، نباتات، اللون الأخ�شر، طبيعة، جمال، بيئة غنية وم�شتدامة، ازدهار ومنو

مبادرات خا�شة براحة العمالء          الإتفاق مع �شركة خارجية لتقدمي م�شاج للقدم للعميل
مبادرات تعمل على زيادة م�شتوى الر�شاء الوظيفي ور�شاء العميل

زراعة احلدائق يف الأماكن احلكومية التي بها م�شاحات غري م�شتعملة وخا�شة الدوائر كامل�شت�شفيات
مبادرة لتحفيز املوظفني والعمالء على امل�شاهمة يف تبني نبتة وزراعتها يف البيت اأو اجلهة احلكومية

مبادرة خا�شة باملحافظة على البيئة كتوفري الطاقة وزيادة الرقعة اخل�شراء وركوب املوا�شالت اخلا�شة )الأ�شبوع اأو اليوم الأخ�شر(

مبادرة التحدي الريا�شي للموظفني              مبادرة التوعية ال�شحية للعمالء، 
حتفيز املوظفني الذين ميار�شون الريا�شة ويتبعون الأنظمة الغذائية ال�شحية
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اأدوات ك�شر اجلمود
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لوحة الروؤية امل�شتقبلية

التطبيق

تعترب اأداة لوحة الروؤية امل�شتقبلية مفيدة لعملية التحفيز والإلهام، ويتم تطبيقها من خالل قيام من�شقي اجلل�شة بطرح حتدي اأو مبادرة ما، ثم يتم 
تق�شيم احل�شور اإىل فرق عمل ي�شم كل منهم خم�شة اإىل �شتة اأ�شخا�ص. ثم يتم �شرح التحدي اأو املبادرة من ِقبل اأحد املن�شقني، وكذلك يتم تو�شيح 
3 جمالت  بتوزيع  يقوم من�شقو اجلل�شة  بعد ذلك  املقرتحة.  وامليزانية  املبادرة  لتنفيذ  املتوقعة  الزمنية  واملدة  التحدي املطروح  املتوقعة من  الأهداف 
م�شورة على الأقل لكل فريق عمل م�شارك بالإ�شافة اإىل مق�ص و�شمغ اأو �شريط ل�شق ولوحة كبرية. يقوم املن�شقون بالطلب من اأع�شاء كل فريق القيام 

بت�شور و�شرد مراحل حتقيق الأهداف املطلوبة من التحدي املطروح اأمامهم من خالل ال�شور التي يجدونها يف املجالت. 

املرحلة االأوىل: يقوم امل�شاركون يف هذا التمرين بق�ص �شور تعبريية مُتثل الو�شع احلايل للخدمة املراد تطويرها على �شبيل املثال، اأو مُتثل و�شع اجلهة 
احلكومية يف الوقت احلا�شر ول�شقها على اللوحة.

املرحلة الثانية: يتم ا�شتخدام ال�شور من املجالت للتعبري عن العوائق التي قد تواجه حتقيق اأهداف التحدي املطروح. 

املرحلة الثالثة: يتم اختيار وق�ص ال�شور التي متثل املحفزات والطرق التي �شوف يتم التغلب بها على التحديات. 

املرحلة الرابعة: يقوم اأع�شاء فرق العمل باختيار ال�شور التي متثل امل�شتقبل بعد تطوير اخلدمة اأو اجلهة احلكومية اأو الو�شول اإىل الهدف املن�شود مثل 
روؤية اجلهة احلكومية. تكون هذه اللوحة عبارة عن ق�شة ورحلة م�شورة عن الواقع والتحديات وكيفية التغلب عليها، وعر�ص امل�شتقبل بطريقة معربة 

ومبتكرة كنوع من التدريب لتحفيز الطاقات البتكارية ومتكينها. 

عند النتهاء من قيام جميع الفرق بالتفاق على الق�شة ول�شق ال�شور املعربة عن رحلة تطوير اخلدمة اأو الو�شول اإىل الهدف املرجو يقوم اأحد الأع�شاء 
من كل فريق ب�شرح لوحة فريقه للح�شور ومناق�شتها، وتكون هذه املرحلة من هذا التمرين يف العادة ممتعة وحمفزة للح�شور.
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FINISHED FILES ARE THE RESULT  

OF YEARS OF SCIENTIFIC  

STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS.

يتم عر�ص اجلملة اأعاله مرة واحدة فقط على امل�شاركني ويقوم كل �شخ�ص على حدة باإح�شاء عدد تكرار احلرف F يف اجلملة اأعاله. اجلواب ال�شحيح 
هو �شتة، ولكن معظم امل�شاركني لن ي�شتطيعوا التو�شل اإىل العدد ال�شحيح. اأ�شحاب الذكاء املتو�شط  ي�شتطيعون اأن يح�شوا تكرار حرف F ثالث مرات 
يف اجلملة املعرو�شة. ر�شد اأربعة اأحرف F يف اجلملة اأعاله ي�شري اإىل م�شتوى فوق املتو�شط من الذكاء. ت�شاعد هذه الأداة  على �شحن الطاقات البتكارية 

وتهيئتها لتمارين التفكري البتكاري.

لعبة ذكاء

التطبيق

ابحث عن احلرف F  واأح�شي عدده يف اجلملة التالية :
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واحد + واحد = واحد

التطبيق

يقوم املن�شق بالطلب من امل�شاركني بالتفكري يف ا�شم جماد يبداأ باحلرف نف�شه الذي يبداأ به ا�شم امل�شارك. 

اأمثلة: 
حممد )م( = ما�ص ، خالد )خ( =خريطة، بدرية  )ب(= بطاقة، علياء )ع( = عمارة ، �شامل )�ص( = �شفرة الخ ...

يتم كتابة اأ�شماء اجلماد من ِقبل كل م�شارك على ورق ل�شق ويبحث كل �شخ�ص عن �شخ�ص اآخر من امل�شاركني لو�شع ورقتني ل�شقتني معًا والتفكري يف 
م�شروع.

مثال:
1(  ما�ص + بطاقة = بطاقة وظيفية ما�شية اللون للموظفني احلكوميني الذين ق�شوا اأكرث من 30 عامًا خدمة يف احلكومة مع مميزات.

2( عمارة + خريطة = خريطة اإلكرتونية ذكية ت�شاعد املتعامل على احل�شول على معلومات عن جميع اخلدمات التي توفرها اجلهة احلكومية وموقع 
الأبنية التي توفر تلك اخلدمات
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الطوبة / ال�شماعة

التطبيق

يتم الطلب من امل�شاركني التفكري باأي ا�شتخدام جديد لأداة معينة. يف هذه املثال يطلب من احل�شور التفكري ملدة خم�شة دقائق يف طرق خمتلفة واأفكار 
جديدة ل�شتخدام الطوبة التي ت�شتخدم عادة يف البناء اأو ال�شماعة التي ت�شتخدم عادة لتعليق املالب�ص. يقوم من�شق اجلل�شة ب�شوؤال امل�شاركني عن بع�ص 
الطوبة كم�شند لالأقالم، مثبت  الع�شوائية كا�شتخدام  الأفكار  لتحفيز  الأمثلة  ببع�ص  بتزويدهم  يقوم  اأن  الآخرين وميكن  امل�شاركني  لتحفيز  اأفكارهم 
لالأوراق، ك�شر الطوبة و�شنع اأداة مفيدة منها. ميكن ا�شتخدام ال�شماعة كو�شيلة لو�شع الإعالنات عليها وتعليقها يف املمرات اأو ال�شوارع، ك�شر ال�شماعة 

واإعادة ت�شكيلها لت�شبح اأداة اأخرى مفيدة.

يف النهاية يقوم كل فريق اأو �شخ�ص بعر�ص فكرته على الفرق الأخرى.
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كلمة، عبارة اأو �شورة

التطبيق

يتم توزيع ورقة فارغة على كل فريق والطلب من اأع�شاء كل فريق كتابة كلمة اأو عبارة اأو اإيجاد �شورة ول�شقها تلخ�ص التحدي اأو املبادرة املطروحة. 
فمن خالل الطلب من جميع امل�شاركني اخت�شار امل�شكلة  اأو املبادرة يف كلمة اأو عبارة اأو �شورة واحدة، يكون قد مت تب�شيط حجم امل�شكلة اأو املبادرة على 

الأقل عقليًا وت�شهيل حلها خالل اجلزء النظري من عملية الع�شف الذهني.
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