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01. المقّدمـــة
دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

إن مفهــوم تطويــر األفــكار واختبارهــا أصبــح جــزءًا مــن  العمــل الحكومــي فــي العديــد مــن الــدول خــال العقــد الماضــي. فتطويــر األفــكار 
ــم والحــّد مــن  ــداًء مــن جــودة التعلي ــدة التــي تواجــه الحكومــات، ابت ــات الُمعّق ــر فــي التحدي ــدي للتفكي ــر تقلي واختبارهــا هــو أســلوب غي
الجريمــة ووصــواًل إلــى التفكيــر فــي أفضــل النمــاذج لتحقيــق االزدهــار االقتصــادي واالجتماعــي. وُيعنــى تطويــر األفــكار واختبارهــا باختبــار 

فرضيــة مــا وتحديــد الثغــرات ذات الصلــة وطــرح الحلــول الممكنــة باســتخدام القليــل مــن المــوارد وفــي إطــار زمنــي محــدود.

كان اإلعــان عــن االســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار المتقــّدم عــام 2018 يمثــل مرحلــة جديــدة فــي تمكيــن القــوى البشــرية بهــدف التحــول 
ــة لابتــكار المتقــدم  ــز علــى القطاعــات األساســية إلــى ابتــكارات تتمحــور حــول خدمــة اإلنســان. وتهــدف االســتراتيجية الوطني مــن التركي
إلــى تطويــر نمــط تفكيــٍر ُيشــّجع علــى إجــراء التجــارب واختبــار األفــكار وخــوض المخاطــر المدروســة بعنايــة بغــرض تحقيــق أهــداف مئويــة 

ــارات 2071. اإلم

ــر األفــكار واختبارهــا فــي كافــة القطاعــات  ــة تعتمــد منهــج تطوي ــاء عقلي ــى بن ــكار المتقــّدم أيضــًا إل ــة لابت تهــدف االســتراتيجية الوطني
الحكوميــة وتوّظفــه بصــورٍة منهجيــة فــي تأســيس البنــى التحتيــة والمنهجيــات والنمــاذج المشــتركة إليجــاد ســبل جديــدة لابتــكار ووضــع 

ــًا. سياســات جديــدة واختبارهــا علــى أرض الواقــع بصــورٍة أســرع ممــا يحــدث حالي
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02. ما هي مرحلة تطوير األفكار واختبارها؟
دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

يعتمد تطوير األفكار واختبارها على ثالثة عوامل، هي:

تجربة 
الفكرة على 
نطاق محدود

تسجيل 
النتائج وتقييمها

تجربة 
الفكرة في فترة 

زمنية محددة

ــًا مــا ُيشــار إليــه كأداٍة لدعــم االستكشــاف بصــورٍة ســريعة، والمســاعدة  ال يوجــد تعريــف ُمحــّدٌد وشــامٌل لتطويــر األفــكار واختبارهــا، وغالب
ــة  ــن مرحل ــكار م ــل األف ــى نق ــة عل ــذا المرحل ــاعد ه ــًا. وُتس ــرًا إيجابي ــدث أث ــأنها أن ُتح ــن ش ــي م ــة الت ــادرات الفعال ــل المب ــد أفض ــي تحدي ف

ــى نطــاق واســع. ــا عل ــل تطبيقه ــار قب ــذ واالختب ــة التنفي ــى مرحل التصــّور إل

ــا  ــدى جدواه ــا وم ــار فعاليته ــن اختب ــارب يمك ــى تج ــكار إل ــل األف ــي تحوي ــريع ف ــدم الس ــيلة للتق ــي وس ــة ه ــذه المرحل ــرى، ه ــارة أخ بعب
قبــل الموافقــة عليهــا وتطبيقهــا علــى نطــاق أوســع، وهــي تســاعد المبتكريــن علــى تجربــة أفكارهــم وتطويرهــا وتعديلهــا للوصــول 

ــتدامة. ــوٍل مس ــى حل إل
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02. ما هي مرحلة تطوير األفكار واختبارها؟
دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

مرحلة تطوير األفكار 
واختبارها هي إحدى مراحل االبتكار 

ــك فــي إهــدار  ــى "نطــاٍق محدود"ويتســبب ذل ــر ســابًقا عل ــم ُتختب ــى "نطــاق واســٍع" نظــرًا ألنهــا ل ــذ عل ــكارات عندمــا ُتنفَّ ــد مــن االبت تفشــل العدي
ــة.  ــج المطلوب ــق النتائ ــطة دون تحقي ــات وأنش ــج وخدم ــى برام ــوارد عل الم

ــي لمراحــل  ــد األفــكار كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيان ــة تولي ــة وهــي مرحل ــة الثاني ــد مــن األفــكار مــن المرحل مــن الممكــن أن تنتقــل العدي
االبتــكار إلــى المرحلــة الرابعــة فــي عمليــة االبتــكار وهــي اثبــات جــدوى الفكــرة، ولذلــك تكــون المبــادرة الجديــدة أكثــر ُعرضــًة للفشــل نظــرًا لحجــم 
االســتثمارات فــي الوقــت والجهــد والمــوارد، وهــو مــا يجعــل التغييــر وإدخــال التعديــات أمــرًا بالــغ الصعوبــة وقــد يكــون هنــاك ميــل للتســّرٌع فــي 

تطبيــق األفــكار قبــل التحقــق مــن وصولهــا إلــى مرحلــة النضــج، أو يتــم اإلبقــاء عليهــا فــي صــورة أفــكار غيــر مطبقــة.

وإذا حدثــت حالــة مــن الجمــود فــي المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة التطويــر واالختبــار، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تــرك الكثيــر مــن األفــكار الُمحتمــل 
ــول  ــاد الحل ــى اعتم ــل إل ــرة، والمي ــدم المخاط ــي ع ــة ف ــال: الرغب ــبيل المث ــى س ــا عل ــباب منه ــن األس ــدد م ــك لع ــدث ذل ــار. ويح ــا دون اختب نجاحه

ــرى. ــوات األخ ــرور بالخط ــرة دون الم ــدوى الفك ــات ج ــي إثب ــة وه ــوة الرابع ــى الخط ــال إل ــة، أو االنتق المعروف
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"ال يوجد ابتكار من دون اختبار"

بحث 
الفرص والتحديات

توليد األفكار

التطوير واالختبار

إثبات 
جدوى الفكرة

التقديم 
والتنفيذ

تعزيز الفكرة 
ونشرها على 
نطاق أوسع

تغيير 
النظم القائمة

مراحل االبتكار
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02. ما هي مرحلة تطوير األفكار واختبارها؟
دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

تطوير األفكار 
واختبارها  وخوض مخاطر مدروسة

مــن خــال اختبــار األنشــطة، ُتتيــح مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارهــا إمكانيــة تحديــد األنشــطة غيــر الناجحــة ووقــف العمــل بهــا فــي وقــٍت مبكــر، 
وكذلــك التشــجيع علــى تطبيــق األنشــطة الناجحــة علــى نطــاٍق واســع. فمــن خــال اختبــار أكثــر مــن حــلٍّ أو نمــوذٍج أولــي، يمكننــا تقليــص احتمــاالت 

الفشــل وتعزيــز فــرص النجــاح.

إن اختبار األفكار التي تتسم طبيعتها بالمخاطرة على نطاق مصغر ومحدد يقلل من المخاطر المحتملة. 

تطوير نمط تفكير يشجع على  اختبار األفكار 

تنفيذ األفكار

المخاطرة المدروسة

التعّلم

التواصل

تقليص الفجوة الزمنية بين األفكار النظرية 
وبين اختبار الفكرة على أرض الواقع. من 
الضروري الوصول إلى أول نسخة قابلة 

للتطبيق من الفكرة في أقل وقٍت ممكن.

غالبًا ما نستبعد الحلول التي تتطلب المخاطرة 
سواء بالموارد المادية أو البشرية. ولكن عندما 

تتوفر الظروف والبيئة المواتية التي يمكن 
تجربة الحلول التي تتسم بالمخاطرة فيها، 

يمكننا البدء باختبار االفتراضات التي تنطوي 
على أكبر قدر من المخاطرة أواًل على نطاق 

مصغر ومحدود.

ل فكرة أّن العديد من األمور قد ال تسير  تقبُّ
وفقًا للتوقعات. فمواصلة التعّلم وتدوين 
الماحظات وإجراء التعديات الازمة هو 

ما يساهم في الوصول إلى الحل المناسب، 
والتجربة الفاشلة الوحيدة هي التي ال نتعّلم 

منها شيئًا.

التفكيــر من منظور األفراد الذين ســتؤثر 
عليهــم الفكرة واإلصغــاء إليهم والعمل مع 

المعنية.  الجهات 

تطوير األفكار واختبارها خطوة أساسية في منهجية االبتكار.
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02. ما هي مرحلة تطوير األفكار واختبارها؟
دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

تطوير األفكار 
واختبارها عملية ُمستمرة

ــار األفــكار وهــي: طــرح الفرضيــة، وتأســيس الفرضيــة،  يوضــح مخطــط تطويــر األفــكار واختبارهــا المفاهيــم الثاثــة المســتخدمة فــي عمليــة اختب
والتحقــق مــن الفرضيــة.

عندمــا تكــون الحلــول غيــر واضحــة، يجــب طــرح األســئلة علــى طريقــة "مــاذا لــو"، كمــا ناحــظ علــى يميــن  المخطــط. فــي هــذه المرحلــة، تهــدف 
التجــارب إلــى استكشــاف الخيــارات وتوليــد أفــكار جديــدة.

علــى الطــرف اآلخــر مــن  المخطــط، أي عندمــا تكــون الحلــول واضحــة، تكــون هنــاك حاجــة للعقليــة التحليليــة ويكــون التركيــز علــى التحقــق مــن 
صحــة الفكــرة أو تبريــر اتخــاذ القــرار.

في المنتصف، توجد مرحلة التجربة والخطأ وتتضمن اختبار الفرضيات الحالية من أجل فهم الحلول الممكنة وتحديد أي نتائج غير متوقعة.

ESTABLISHING 
A HYPOTHESIS

VALIDATING 
A HYPOTHESIS

What could be What should be

Shaping direction
Action is taken to open up new 

possibilities

Speculative Design, Foresight, Ethno -
graphic Research, Positive Deviance, etc

Prototyping, Human Centred Design, 
Behavioural Economics, etc

Creating basis for redesign
Action is taken to find out what 

works

Legitimising initiative
Action is taken to justify 

decision making
SUGGESTED  M ETHODS

GENERATING 
HYPOTHESES

What might be

ماذا لـــو...؟
تخيل السينا��وهات المحتملة

ل الغمـــوض ـّ إدارة المخاطرتقبــ

Randomised Control Trials, Pilots, A/B 
Testing, Multiple Parallel Experiments, etc

Adapted from Christiansen, Leurs & Quaggiotto (2017)

إذا... فعندها...
العقلية التحليلية

الحلول 
غير واضحة

 ال �وجد فهٌم واضح
 للمشكلة، وال ُيمكن

إدارة المخاطر

الحلول 
واضحة

 يمكن فهٌم المشكلة
 بوضوح، وُيمكن إدارة

المخاطر

التحققالتجربة والخطأاالكتشاف 
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تطوير األفكار 
واختبارها عملية قائمة على التعّلم

 إن محاولــة تغييــر الثقافــة المؤسســية أمــرًا يحتــاج إلــى وقــت وخطــوات مدروســة ، ومــع ذلــك ُيمكــن البــدء بمســاعدة المؤسســات علــى تغييــر 
ثقافتهــا مــن المنهــج التقليــدي إلــى منهــج تطويــر األفــكار واختبارهــا عبــر التركيــز علــى عامــل أساســي هــو التعّلــم.

توجد ثاثة  خطوات  قائمة على التعّلم:

توفيــر مســاحة آمنــة للتعّلــم: يجــب أن يشــعر القائمــون بتطويــر األفــكار واختبارهــا بالراحــة  ليعبــروا عــن أفكارهــم غيــر التقليديــة دون التعــّرض للنقــد. 
قــد ال تكــون األفــكار غيــر التقليديــة ناجحــة بالضــرورة، ومــع ذلــك فــإن فتــح األبــواب أمــام االبتــكار يمكــن أن يطلــق العنــان لمزيــد مــن االبتــكارات.

ربــط التعّلــم بالتطبيــق: التحــول إلــى ثقافــة االختبــار يعنــي تغييــر طريقــة طــرح األفــكار، وتفاعــل األفــراد مــع بعضهــم البعــض. ُيمكــن للتفاعــل بيــن 
األشــخاص أن يشــّجع علــى التفكيــر والتصــّرف بجــرأة وإبــداع.

ــم منهــا  ــم: يجــب أن يتمّكــن القائمــون بتطويــر األفــكار واختبارهــا مــن التحــّدث بحريــة عــن المحــاوالت الفاشــلة لضمــان التعّل تنظيــم عمليــة التعّل
وتحقيــق التقــّدم. عنــد مناقشــة هــذه التجــارب وتشــجيع التعّلــم منهــا، ســيكون لدينــا معلومــات ُيمكــن االســتفادة منهــا، وهــذه المعلومــات لــم تكن 

لُتوجــَد فــي األســاس لــوال هــذه المحــاوالت والتجــارب.

تطوير األفكار واختبارها أداة لصنع المستقبل

تمّثــل مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارهــا أداًة لصنــع وتصميــم المســتقبل الــذي نطمــح إليــه. وفــي ظــل المتغيــرات المتســارعة فــي عالمنــا الحالــي، 
لــم يعــد التخطيــط التقليــدي كافيــًا للعمــل، حيــث إننــا بحاجــة إلــى طــرق أكثــر ابتــكارًا للتعّلــم. وتســاعد هــذه المرحلــة صّنــاع القــرار و والمبتكريــن 
ورواد األعمــال والقــادة علــى التفاعــل مــع المواطنيــن والمجتمــع العالمــي واإلصغــاء إليهــم لبنــاء مجتمــع أفضــل مــن خــال مشــاركة كافــة 

األطــراف المعنيــة.

02. ما هي مرحلة تطوير األفكار واختبارها؟
دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا
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03. أنواع التجارب واختبار األفكار 
دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

يمكن تطبيق نهج تطوير األفكار واختبارها للبحث عن أفكار 
جديدة وصياغتها على شكل فرضيات

. ونستعرض فيما يلي بعض األمثلة:

تجارب خاصة بالسياسات

تجارب تكنولوجية

تجارب الخدمات المساندةتجارب خاصة بالتشريعات

تجارب خاصة باإلدارات تجارب تقديم الخدمات

ال يمكــن التعامــل مــع كافــة األمــور علــى أّنهــا تجــارب وال يجــب أن ُتــدار علــى هــذا النحــو، وينطبــق ذلــك تحديــًدا عنــد عــدم معرفــة طبيعــة التحــدي 
فــي المقــام األول، أو عنــد عــدم وجــود مســاحة تســمح بمقارنــة الحــّل الــذي يتــم التوصــل إليــه. وقــد يكــون مــن الضــروري جمــع المزيــد مــن البيانــات 
قبــل البــدء بالتجربــة، فعلــى ســبيل المثــال، فــي حــال عــدم وجــود بيانــات مفيــدة ذات صلــة بحــوادث الطــرق، مــن الصعــب البــدء بوضــع فرضيــات 

تتنــاول ســبل الحــّد مــن الحــوادث والبــدء باختبارهــا.

يساعد المخطط أدناه في توضيح طرق التعلم حسب مراحل التجربة المختلفة:

 

 

هل تعلم 
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هل أنت على يقين أن 
هذا هو الحل األنسب؟

هل تعلم ما هو 
التحدي األساسي؟

هل لديك أدلة 
قوية أن الحل 

سينجح؟

هل أنت متأكد 
أنك تحل التحدي 
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تخطيط األنظمة، 
تحديد الفرضيات، 

تخطيط خ�ائط األصول

توليد 
حلول محتملة
التصميم التشاركي، 

العمل على نماذج أولية

تق�يم 
حلول مختلفة
مش�وع تج��بي، 
اختبار الفرضيات 

األكثر خطورة

التحقق 
من صحة الحل

تجارب عشوائية محدوده

قم بالتنفيذ ! 
وال داعي 

للقيام بالتجربة

كيـــف تقـــ�ر 
البـــدء بالتجربـــة
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(على س�يل المثال، أي وسيلة 

ستستخدمها للوصول للحل األمثل)، إنما 
سيساعدك المخطط في النظر والتفكير 

في خيا�ات مختلفة
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مرحلـــة تطويـــر 
األفكـــار واختبارهـــا 

هـــي أداة لصنـــع المستقبـــل
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04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

لدعــم مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارها، يجب أن نســأل أنفســنا خمســة 
أســئلة لــكل تجربة:

مـــن
هم األطراف 
المعنية بتلك 

التجربة؟  

كيف
ستنفذ 
التجربة؟

متى
يجب أن 

تبدأ وتنتهي 
التجربة؟

لماذا
ترغب بإجراء 

التجربة؟

مـــا
هي الفكرة 
التي ترغب 

في اختبارها؟ 
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دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

لماذا
ترغب 

بإجراء التجربة؟

إن االنتقــال مــن مرحلــة نشــر ثقافــة االبتــكار إلــى مرحلــة النضــج فــي االبتــكار تتطلــب تهيئــة البيئــة المائمــة لتطبيــق منهــج تطويــر 
األفــكار واختبارهــا. وفــي ظــل تزايــد الضغــوط علــى الخدمــات الحكوميــة لتلبيــة المطالــب فــي العديــد مــن القطاعــات، يتحتــم علينــا 
ــم  ــة ث ــول نظري ــر حل ــداًل مــن تطوي ــة ب ــارات ســريعة" فــي مواقــف مشــابهة للظــروف الفعلي ــر إجــراء "اختب ــة عب ــول ُمجدي إيجــاد حل

تطبيقهــا علــى نطــاق واســع.

يجب أن تكون أسباب استخدام منهج تطوير األفكار واختبارها واضحة ومحددة.

ُيمكن إثبات خطأ الفرضيات األولية خالل اجراء  التجارب ، كما يمكن  الكشف عن معلومات  جديدة حول التحديات عند مشاركة 
المعنيين ، ما ُيتيح إعادة صياغتها في ضوء هذه المعلومات. ولذلك، من المهم أن تتبنى فرق العمل عقلية منفتحة ومرنة تضع 

في االعتبار طبيعة التحديات.

3

ــات فــي دراســة المخاطــر  ــث تســاعد أداة وضــع الفرضي ــار األفــكار يوضــح عوامــل النجــاح والفشــل بحي إجــراء التجــارب واختب
ــا  ــدى جدواه ــرة وم ــة بالفك المتعلق

2

هدف إجراء التجارب على األفكار المبتكرة هو التعلم بشكل عملي وسريع للوصول إلى الحل األمثل.  1

اعتبــار التجــارب واختبــار األفكار أداة للقضاء على المخاطــر المرتبطة باألفكار أو الحلول الجديدة. 4

ــة قــد ال  ــة المســؤولة عــن الميزاني ــث أن   الجهــات الراعي ــق اإلنجــازات والتقــّدم الســريع. حي ــق أمــام تحقي ــة الطري ــد هــذه المرحل ُتمّه
ــب المخاطــر وحاجتهــا الّتخــاذ قــرارات   ــادرات والمشــاريع الجديــدة بســبب  ميلهــا نحــو تجّن ــاع القــرار حــول المب تتوافــق مــع ســلطة صن
ــوة  ــه، ودع ــه الكافي ــع األدل ــرة، وجم ــاٍت صغي ــق نجاح ــالل تحقي ــن خ ــات م ــذه التحدي ــة ه ــذه المرحل ــج ه ــة. وُتعال ــى األدل ــة  عل قائم

ــل.  ــى العم ــام إل ــاركة واالنضم ــة للمش ــات المعني الجه

5

ُتســاعد مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارهــا الحكومــات علــى تســريع عمليــات االبتــكار، ووضــع سياســات تركــز علــى اإلنســان، ومعرفــة 
مــدى نجــاح السياســات والخدمــات فــي أســرع وقــت. وتقلــل مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارهــا مــن المخاطــر المرتبطــة بتوســعة نطــاق 
الحلــول. وفــي أفضــل الظــروف، يســاعد اختبــار األفــكار فــي دعــم االبتــكارات غيــر المســبوقة نظــرًا لمــا يوّفــره مــن بيئــة آمنــة للتعّلــم.

6

ــار قابليــة تطبيــق األفــكار ممــا ســيؤدي إلــى هــدر المــوارد  ــّم اختب فــي حالــة عــدم تطبيــق منهجيــة تطويــر األفــكار واختبارهــا، لــن يت
الحكوميــة علــى برامــج وخدمــات وأنشــطة أخــرى قــد تكــون غيــر ُمجديــة. وتعمــل العديــد مــن الــدول حــول العالــم علــى استكشــاف 

طــرٍق جديــدة للبــدء باســتخدام أدوات تطويــر األفــكار واختبارهــا كإحــدى أدوات العمــل فــي القطــاع الحكومــي.

7

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

مـــا
هي الفكرة 
التي ترغب 

في اختبارها؟

شــهدت األعــوام الماضيــة اهتمامــًا متزايــدًا واعتمــادًا كبيــرًا علــى مناهــج تطويــر األفــكار واختبارهــا فــي القطــاع الحكومــي، كمــا شــهدت 
تزايــدًا فــي أعــداد الحكومــات التــي تعتمــد علــى وضــع ســيناريوهات تجريبيــة لمعالجــة القضايــا المعّقــدة ووضــع نتائــج أفضــل فــي القطــاع 
الحكومــي. ويمكــن اســتخدام أدوات تطويــر األفــكار واختبارهــا فــي جميــع القطاعــات وعلــى مختلــف القضايــا بمــا فــي ذلــك السياســات 

والقوانيــن والتشــريعات والخدمــات الحكوميــة والبرامــج والمناهــج الدراســية وغيرهــا.

لتقديــم خدمــات حكوميــة فّعالــة، تلجــأ الحكومــات إلــى اعتمــاد منهــج تطويــر األفــكار واختبارهــا، وقياســها وتطويــر الُمجــدي منهــا بشــكل 
منهجــي وفّعــال. ويــؤدي عــدم اتبــاع نهــج تطويــر األفــكار واختبارهــا إلــى إصابــة الحكومــات بالركــود، كمــا تواجــه تحديــاٍت هائلــة للتكّيــف 
ــًا للطــرق  ــي ال يمكــن معهــا ممارســة  األعمــال وفق ــة الت ــر المناخــي والضغــوط المالي ــدة كشــيخوخة الســكان والتغي ــات جدي مــع تحدي
ــو  ــل نح ــركة جوج ــرت ش ــال  أج ــبيل المث ــى س ــائعًا، فعل ــرًا ش ــال أم ــاع األعم ــي قط ــا ف ــكار واختباره ــر األف ــة تطوي ــر مرحل ــادة. ُتعتب المعت
12,000 تجربــة عشــوائية خــال عــام واحــٍد فقــط، وأّدت %10 منهــا إلــى تغييــرات فــي أداء األعمــال. وفــي دراســة أجرتها مؤسســة "نيســتا" 
حــول شــركات اقتصــاد اإلنترنــت فــي المملكــة المتحــدة، وجــدت المؤسســة أّن مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارهــا كانــت أســرع األســاليب 
التحليليــة المســتخدمة نمــوًا. كمــا أصبحــت هــذه المرحلــة شــائعة االســتخدام فــي العلــوم والطــب والتنميــة الدوليــة، إال أنهــا ال تســتخدم 
ــة فــي تخطــي  ــة نتيجــًة للرغب ــي التطــور فــي الخدمــات الحكومي ــة فــي المملكــة المتحــدة. يأت ــر فــي السياســات االجتماعي بشــكل كبي
التحديــات وخــوض المخاطــر المدروســة وتقبــل احتماليــة الفشــل. ولكــي تقــوم الحكومــات بــدوٍر جوهــري فــي عمليــة االبتــكار، فإنــه مــن 

الضــروري أن تقــوم بذلــك مــع تقبــل احتماليــة الفشــل والحــرص علــى اســتبعاد كل مــا يثبــت عــدم جــدوى األفــكار.

تطبيــق النهــج التجريبــي هــو أحــد العوامــل الرئيســية التــي تســاعد علــى التغلــب علــى حالــة الســكون التــي تفرضهــا "السياســات القائمــة علــى 
األدلــة". يمكــن لألدلــة فــي بعــض األحيــان أن تعكــس األمــور التــي كانــت ُمجديــًة فــي الماضــي أو فــي بلــداٍن أخــرى فحســب، لــذا يتوّجــب علينــا 

االســتمرار للتوصــل إلــى بدائــل ومعــارف جديــدة لمعالجــة التحديــات الراهنــة.

تبــدأ مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارهــا ضمــن نطــاٍق محــدود بغــرض الحــّد مــن الجهــود والتكاليــف التــي قــد تتكبدهــا الحكومــات نتيجــة فشــل 
هــذه التجــارب. وتكمــن ميــزة هــذ النهــج فــي أّنــه يســاعد علــى االبتــكار ولكــن بحــذر وإجــراء تجــارب مؤقتــة ألفــكار جديــدة. وفــي حــال نجــاح هــذه 
االبتــكارات، ُيمكــن توســيعها علــى نطــاق عالمــي. وبفضــل هــذه المنهجيــة، ُيمكــن اختبــار السياســات وإجــراء أبحــاث ُمتعّمقــة حولهــا وتنقيحهــا 

قبــل نشــرها علــى نطــاق واســع.

ــار األفــكار وتطويرهــا علــى نطــاق صغيــر ومحــدود أواًل كمنطقــة أو مدينــة معينــة لدراســة جدواهــا بعــد جمــع اآلراء  يفضــل اعتمــاد نهــج اختب
والتعليقــات حولهــا، ثــم إذا أثبتــت فعاليتهــا يمكــن توســيع نطــاق هــذه التجربــة أو السياســة أو التشــريع. 

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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متى
يجب أن تبدأ 

وتنتهي التجربة؟

ُيمكــن للتجــارب القصيــرة أن تختبــر بعــض الفرضيــات  التــي تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن المخاطــر. ومــن جهــة أخــرى، قــد نحتــاج إلــى إجــراء 
تجــارب طويلــة الختبــار جــدوى تطبيــق إحــدى  السياســات علــى ســبيل المثــال، بهــدف الوصــول إلــى فهــٍم أفضــل للسياســة الجديــدة.

ــة فــي  ــد المــدة الزمني ــدات، بينمــا يســاعد تحدي ــد مــن التعقي ــة فــي إضافــة المزي ــة إلجــراء التجرب ــد مــدة زمني وتكمــن خطــورة عــدم تحدي
ــول مدروســة. ــر  حل ــى  تطوي ــة والتوصــل إل تبســيط التجرب

ونستعرض فيما يلي أمثلة ألنواع مختلفة من التجارب التي ُأجريت ضمن 
أطر زمنية مختلفة:

 تجارب
لمدة عام

 تجارب
لمدة أسبوع

تجارب 
لمدة يوم 
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 تجارب
 لمدة يوم

التجربة
ــن  ــرض العناوي ــين ع ــى تحس ــؤدي( إل ــد ت ــرٌة )ق ــراح  فك ــام 2012 باقت ــوفت" ع ــي "مايكروس ــج" ف ــث "بين ــّرك البح ــي مح ــام موظف ق
الرئيســية علــى صفحــة محــّرك البحــث. ومثــل مــا تقــوم بــه العديــد مــن شــركات التكنولوجيــا التــي ُتجــري بضعــة آالف مــن التجــارب علــى 
اإلنترنــت ســنويًا، وضعــت "مايكروســوفت" مئــات األفــكار  فــي جلســة واحــدة للعصــف الذهنــي وتوليــد األفــكار ، إاّل أّن  هــذه األفــكار 
ــى أعــاد أحــد المهندســين  ــى ســتة أشــهر، حت ــد عل ــق لمــا يزي ــى مهــام الفري ــًا  عل ــر عالق ــات، وظــل التغيي ــى قائمــة األولوي ــم تكــن عل ل
اكتشــافه وأدرك أّن كتابــة التعليمــات البرمجيــة للتجربــة لــن تســتغرق وقتــًا طويــًا لتقييــم أثــر التجربــة )ضمــن اختباريــن منفصليــن(. وخــال 
عــدة ســاعات تمّكــن أســلوب العــرض الجديــد مــن توليــد عائــداٍت أكبــر بكثيــر مــن قبــل. فّكــر الفريــق أن هــذه العائــدات الكبيــرة "جيــدة جــدًا 
ق" وحــّذرت "مايكروســوفت" الفريــق مــن احتمــال وجــود أخطــاء فــي النظــام، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي أخطــاء. إلــى حــدٍّ ال ُيصــدَّ

النتيجة 
أظهــرت التقاريــر التحليليــة  أّن هــذا التغييــر البســيط أّدى إلــى اســتدامة الزيــادة فــي تدفــق عائــدات اإلعانــات بنســبة %12 أو مــا يزيــد 
ــدات علــى اإلطــاق  ــات المتحــدة وحدهــا ســنويًا. وكانــت تلــك أفضــل خطــة لتحســين العائ عــن 100 مليــون دوالر أمريكــي فــي الوالي

فــي تاريــخ "بينــج" وهــو  أمــٌر لــم يحــدث ســابقًا.

 تجارب
لمدة أسبوع

التجربة
نّظمــت شــركة "فولكــس واجــن"، فــي إطــار حملتهــا اإلعانيــة لعــام 2010، منافســًة لألفــراد القتــراح أســاليب مبتكــرة لتعزيــز الســامة 
ــن يســرعون  ــي يدفعهــا الســائقون الذي ــرات الســرعة" مــن الغرامــات الت ــم ســحب "قرعــة كامي ــى تنظي ــة عل ــت الحمل ــى الطــرق. أعلن عل
وتضبطهــم كاميــرات الســرعة، ليربحهــا الســائقون الملتزمــون بالقانــون ، وقامــت الحكومــة  بارســال رســائل للســائقين الذيــن قــادوا 
مركباتهــم بســرعات أقــّل مــن الحــد المســموح بــه ، العامهــم بإمكانيــة مشــاركتهم فــي الســْحب كتعبيــر عــن امتنانهــم لهــؤالء الســائقين 
اللتزامهــم بالقانــون. وُأجريــت العديــد مــن التجــارب لمــدة أســبوع واحــد فــي إطــار الحملــة اإلعاميــة التــي أطلقتهــا "فولكــس واجــن"، 
وكانــت النتائــج األوليــة مشــّجعة علــى الرغــم مــن أّن ذلــك لــم يكــن الهــدف الرئيســي للشــركة األلمانيــة الرائــدة فــي صناعــة الســيارات.

النتيجة 
جذبــت هــذه التجربــة اهتمــام الحكومــة الســويدية. وبعــد إجــراء المزيــد مــن التجــارب، قــّررت الحكومــة اعتمــاد "ســحب قرعــة كاميــرات 
ــرات الجمعيــة الوطنيــة الســويدية للســامة المروريــة، فقــد خّفــض  ــًا للســامة المروريــة. ووفقــًا لتقدي الســرعة" ليصبــح بروتوكــواًل وطني
المواطنــون ســرعاتهم بيــن 25-32 كيلومتــرًا فــي الســاعة منــذ اعتمــاد هــذه الممارســة، مــا أّدى علــى األرجــح إلــى إنقــاذ حيــاة اآلالف 

مــن األفــراد.
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 تجارب
لمدة عام

ُيمكــن للتجــارب القصيــرة أن تختبــر بعــض الفرضيــات  التــي تنطــوي علــى مســتويات عاليــة مــن المخاطــر، إال أن  التجــارب الطويلــة الممتــدة 
هــي وحدهــا التــي تبّيــن إذا كانــت الفكــرة ســتعود بالفائــدة علــى المتعامليــن و/أو األفــراد. وُتجــرى هــذه التجــارب باســتخدام منهجيــات 
ــن  ــم ع ــر الناج ــوب )أي األث ــلوكي المطل ــر الس ــا إذا كان التغي ــد م ــة لتحدي ــارب طويل ــراء تج ــٌة إلج ــاك حاج ــا أن هن ــوائية، كم ــم عش تحّك

التجربــة( سيســتمر أم ال. ونســتعرض فيمــا يلــي ثاثــة أمثلــة تؤكــد أهميــة الحاجــة إلــى إجــراء تجــارب طويلــة األمــد.

المثال األول 

ــل  ــة المشــروطة فــي المكســيك، الــذي تحصــل العائــات بموجبــه علــى مســاعدة ماليــة مقاب نجــح برنامــج "بروســبيرا" للمســاعدة المالي
حضــور أبنائهــم إلــى المــدارس، فــي زيــادة معــدالت الحضــور بنســبة %11 بيــن الفتيــات و%7.5 بيــن الفتيــان. وأصبــح هــذا النمــوذج الحقــًا 

مثــااًل يحتــذى  بــه للحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ــوم  ــن الي ــي، م ــام الدراس ــل الع ــع مراح ــال جمي ــات خ ــن البيان ــق م ــل للتحق ــام كام ــي ع ــة ه ــذه التجرب ــراء ه ــي إلج ــاس المنطق األس
الدراســي األول وحتــى امتحانــات نهايــة العــام.

المثال الثاني 

اســتخدم فريــق البحــوث الســلوكية البريطانــي "بــي آي تــي" منهــج تطويــر األفــكار واختبارهــا لتحســين خدمــات التوظيــف ومســاعدة الباحثيــن 
عــن فــرص عمــل. أجــرى الفريــق تغييــرات فــي بعــض مراكــز العمــل البريطانيــة مــن خــال التركيــز علــى التطلعــات المســتقبلية لمســتخدميهم  
ــة،  ــج إيجابي ــن عــن عمــل. وجــاءت النتائ ــد للباحثي ــد مــا إذا كان ذلــك سُيّحســن ســرعة إيجــاد عمــل جدي والبحــث فــي أنشــطتهم الســابقة لتحدي

حيــث تحّســنت مســتويات التوظيــف.

األســاس المنطقــي إلجــراء تجــارب طويلــة األمــد: كانــت هنــاك حاجــٌة إلجــراء التجربــة علــى المــدى الطويــل ألّن حصــول الشــخص علــى فرصــة 
عمــل خــال زمــٍن قصيــر أمــر غيــر متوقــع حّتــى إذا  كان التدّخــل ناجحــًا، فهنــاك العديــد مــن األســباب التــي قــد تــؤدي إلــى عــدم الحصــول علــى 

فرصــة عمــل علــى الفــور.

المثال الثالث 

ُتجــري حاضنــة الشــركات الناشــئة األمريكيــة "واي كومبينيتــور"، تجربــة طويلــة األمــد حــول تأثيــر وجــود دخــل أساســي ثابــت غيــر مشــروط فــي 
أوكانــد بواليــة كاليفورنيــا. وستســتمر التجربــة خمســة أعــوام، يحصــل خالهــا 1,000 شــخص علــى مبلــغ 1,000 دوالر أمريكــي شــهريًا، بينمــا 

ســتحصل مجموعــة المقارنــة علــى 50 دوالرًا أمريكيــًا فقــط شــهريًا.

األســاس المنطقــي إلجــراء تجــارب طويلــة األمــد: وضــع إطــار زمنــي لعــدة أعــوام هــو أمــر ضــروري لشــركة "واي كومبينيتــور" التــي ســتقيس 
مجموعــة متنوعــة مــن النتائــج تشــمل جــودة الحيــاة واالســتفادة مــن الوقــت، إضافــًة إلــى مســتويات التنميــة المهنيــة والتعليــم. وال ُيمكــن 

تحليــل هــذه التغيــرات إاّل علــى امتــداد هــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة.

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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تبـــدأ جميـــع 
التجـــارب الناجحـــة 

بوجـــود فريـــق عمـــل ناجـــح
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مـــن
هم األطراف 
المعنية بتلك 

التجربة؟  

وُيوضّح الشكل البياني التالي كيف ُيمكن للمهارات المختلفة أن تؤدي إلى تطوير وجهات نظر مختلفة

ولضمــان نجــاح التجربــة يجــب أن تتوفــر جميــع هــذه المهــارات فــي أعضــاء الفريــق، وليــس مــن الضــروري أن تتوافــر جميعهــا طــوال 
فتــرة التجربــة، ويمكــن أن يتمتــع أحــد أعضــاء الفريــق بمهــارات متعــددة.

معرفة 
واسعة النطاق 

التفكير 
العملي

المعرفة 
العميقة

التفكير 
المبتكر

مها�ات 
اإلبداع المشترك

مها�ات
 التعّلم

مها�ات 
االستكشاف

المها�ات 
المتخصصة

مها�ات 
ال�يانات

المها�ات 
القانونية

تبــدأ جميــع التجــارب الناجحــة بوجــود فريــق عمــل ناجــح. ومــن الضــروري أن نتذكــر، عنــد تشــكيل فريــق جديــد، أّن األمــر ال يتطّلــب تخصيــص 
ألقــاب ووظائــف رســمية جديــدة، إذ ُيمكــن للموظفيــن الحالييــن إجــراء معظــم المهــام بنجــاح دون الحاجــة إلــى إدخــال تغييــرات جذريــة 
علــى وظائفهــم الحاليــة. فــي الواقــع، هنــاك ضــرورة  للبحــث عــن أشــخاص يتمّتعــون بمهــارات ووجهــات نظــٍر وقــدراٍت ُيمكــن االســتفادة 

منهــا خــال التجربــة.

ُيعتبــر تنــّوع الفريــق أحــد أهــم ممكنــات النجــاح. ويمكنكــم البــدء بطــرح الســؤال التالــي: "مــن ســيحتاج إلــى معرفــة كل جوانــب الفكــرة 
وكل مــا يتطلــب  القيــام بــه ؟ أيــن تكمــن المخاطــر؟ 

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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المخصصة المهارات 
يتطّلــب نهج تطوير األفكار 

واختبارهــا وجود مهارات في 
مجــاالت اختصاص محددة

البيانات مهارات 
يتطّلــب نهج تطوير األفكار 

واختبارهــا إجراء قياســات قبل وبعد 
أي تجربة

مهارات 
المشترك اإلبداع 

يربــط نهــج التجارب واختبار األفكار 
بيــن العديد مــن المعنيين داخل 

وخارجها المؤسسة 

المجاالت العامة )مثل الرعاية الصحية، والتنّقل، 
والتمويل(

فهم أدوار مختلف األطراف المعنية تجاه قضايا 
ذات صلة بمجال محدد

اكتشاف أفضل ممارسات إجراء التجارب في 
مجاالت معينة

الحرص على تحديد البيانات قبل إجراء التجربة

تحديد األمور التي ينبغي قياسها

تفعيل بروتوكوالت قياس البيانات

إجراء تحليل إحصائي للبيانات بعد التجربة لتقييم 
النتائج

األطراف الخارجية: ُتساعد الفريق على الوصول 
إلى المتعامل والتواصل معه وتحرص على 
أن يتفاعل الفريق بما يكفي مع المتعامل 

الُمتوّقع أن يتأثر بالسياسة أو الخدمة الجديدة 
أو غيرها من المبادرات التي تخضع للتجربة

األطراف الداخلية: االستفادة من الخبرات 
الداخلية  في مجال المشتريات علي سبيل 

المثال يعتبر مفيدًا عندما تتضمن التجارب أطرافًا 
من خارج المؤسسة

التعاطف: وهو ضروري لفهم الدوافع 
والمصالح الخارجية

تكوين فريق يضم مهارات متنوعة من األطراف 
المعنية 

التعّلم مهارات 
ُتعتبــر القدرة على تصور الرؤى 

المختلفــة ورؤية نقــاط التواصل بينها، 
والتمّتــع بالشــفافية لتوقع الزمان 

والمــكان المناســبين لنجاح التجربة أو 
فشــلها مهارات ضرورية ألي تجربة

الحــرص على تنفيــذ التجربة ضمن 
حــدود القانون، بما في ذلك

القانونية المهارات  االستكشاف مهارات 
تدفع الفريق الســتطالع 

آفــاٍق جديدة، بما في ذلك

التعّلم التراكمي: يتعلم الفريق من المحاوالت 
السابقة

التعّلم أواًل: ال يرّكز الفريق على إثبات نجاح أمٍر 
ما )بأي ثمن( وتجاهل نقاط معينة

التأمل: ُيدرك الفريق أن هناك وقت يستدعي 
التوقف لحظة وتأمل ما تّم تحقيقه

تحقيق نتائج وإباغ الفريق لتغيير اتجاهه عندما 
تخرج الخطة األصلية عن المسار المتوّقع

فهم القضايا القانونية والتشريعية: تحتاج الفرق 
عادًة إلى هذا النوع من المهارات عند إجراء 

تجارب واسعة النطاق

التصميم التشاركي يمكنه أن يحدد المخاطر 
المتوقعة 

طرح سؤال "ما سبب فشل هذا الحّل؟"

تحديد اإلجراءات الملموسة الازمة لتحويل 
االبتكار إلى واقع ملموس

تشجيع الفريق على اتخاذ مسار غير تقليدي 
حتى في ظّل الضغوط االجتماعية التي 

تدفعه للعودة إلى نموذج األعمال المعتاد

التفكير بصورة مختلفة وتجربة أفكار 
مبتكرة حتى لو باءت بالفشل

تجاهل المفاهيم التقليدية للعقبات التي 
ال يمكن التغلب عليها والتفكير في 

حلول لها

الماحظات غير المرغوبة: عدم التردد في تقديم 
ماحظات غير مرغوبة للفريق والحرص على أن 

يفهموا وُيصغوا إلى المؤشرات التي تشير إلى 
فشل التجربة

توعية الفريق بكل ما يتعلق بالفرضيات وبيانات 
التجربة ونتائجها

تحديد الفرص وتحليل المخاطر

االستفادة من المعارف المتنوعة للفريق 
للتوصل إلى نهج تخيلي لمواجهة التحديات
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ــال،  ــبيل المث ــى س ــاه. عل ــورة أع ــارات المذك ــع المه ــك جمي ــي أن يمتل ــكار الرئيس ــار األف ــق اختب ــى فري ــب عل ــه ال يتوّج ــر أن ــر بالذك والجدي
ــر  ــة، ُتعتب ــّم تقديــم الدعــم القانونــي أو التقييــم مــن قبــل جهــات داخــل الحكومــة أو خارجهــا. بالنســبة إلــى الجهــات الحكومي عــادًة مــا يت

ــة. ــة ألي جهــة حكومي ــاكل القائمــة واألنشــطة اليومي ــة يمكــن إدراجهــا ضمــن الهي ــة مرن إدارة وإجــراء التجــارب عملي

عنــد تشــكيل فريــق تطويــر األفــكار واختبارهــا، يجــب وضــع األدوار التاليــة فــي االعتبــار للحصــول علــى موافقــة القيــادات  التنفيذيــة 
ودعمهــا.

مســؤول تطوير األفكار واختبارها 

ــا، إال أن  ــكار واختباره ــر األف ــرق تطوي ــم ف ــا أن تدع ــة يمكنه ــات الحكومي ــم الجه ــي معظ ــل ف ــة بالفع ــف قائم ــود وظائ ــن وج ــم م ــى الرغ عل
ــن. ــا الحاليي ــادة العلي ــؤولي القي ــد مس ــام أح ــى مه ــدة إل ــة جدي ــًدا أو إضاف ــا جدي ــح منصًب ــى األرج ــيكون عل ــؤول س المس

ــق  ــدء بتطبي ــى الب ــن عل ــة إيجــاد نمــاذج ُيمكــن تكرارهــا وتوســيع نطاقهــا لمســاعدة الموّظفي ــر األفــكار واختبارهــا عملي ــى مســؤول تطوي يتول
ــة فــي عملهــم اليومــي. المنهجي

مساعدة القائمين على تطوير األفكار 
واختبارها على التواصل مع المعنيين

وتتضمن مهام مسؤول تطوير األفكار واختبارها ما يلي

إيجاد مساحات مشتركة إلجراء التجارب 
)التعّلم( بالتعاون مع المعنيين داخل 

و/أو خارج المؤسسة

الحرص على وجود رابط واضح بين 
أهداف نهج تطوير األفكار واختبارها 

وغاياته

تشكيل فرق عمل التجارب واختبار 
األفكار

رصد التقّدم ودعمه ورفع التقارير حول 
سير العمل

العمل  على نشر ثقافة التعّلم على توفير االرشادات واألدوات الالزمة
مستوى المؤسسة

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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اإلجراءات الرئيسية
تخصيص %1 من الميزانية المخصصة لالبتكار 

ُيعــّد االفتقــار إلــى المــوارد أحــد التحديــات األكثــر شــيوعًا التــي تواجــه منهجيــة تطويــر األفــكار واختبارهــا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا النهــج ال يجــب 
أن يكــون مكلفــًا بالضــرورة، ُيمكــن تخصيــص ميزانيــة ُمحــددة )1% علــى ســبيل المثــال مــن ميزانيــة االبتــكار( لدعــم وتوفيــر المحفــزات. فمســار نهــج 

تطويــر األفــكار واختبارهــا يجــب أن يخلــو مــن أي عقبــات

الحرص على التوثيق والتقييم
غالبــًا مــا تفشــل التجــارب عندمــا ال تتمكــن الجهــة مــن فهــم طبيعــة النتائــج الفعليــة للتجربــة، لــذا ُيعتبــر التوثيــق والتقييــم أمــرًا جوهريــًا فــي هــذا 

الشــأن. وعنــد اعتمــاد منهجيــة تطويــر األفــكار واختبارهــا فــي جهــة مــا، مــن المهــم تعزيــز قــدرات التوثيــق والتقييــم مــن المراحــل المبكــرة.

إيجاد المحفزات وتشجيع التعّلم
ُيمكــن دعــم التجــارب فــي مختلــف الجهــات مــن خــال عــدة محّفــزات، علــى ســبيل المثــال الجوائــز والحوافــز. وُيعتبــر هــذا أحــد األركان الهامــة فــي 

بنــاء قــدرات مؤسســية قويــة فــي مجــال تطويــر األفــكار واختبارهــا، فأهــم أهــداف هــذا النهــج هــو التعّلــم وليــس النجــاح.

معلومات وحقائق

فــي عــام 2015، قــّررت الحكومــة الكنديــة 
البــدء بتطويــر منهجيــة أختبــار األفــكار عبــر 

ــه. ــة ل ــة مــن الميزاني ــص نســبة ثابت تخصي

كندا
وصلــت مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارهــا 
فــي فنلنــدا إلــى أعلــى المســتويات فــي 
اســتخدامها  وتــّم   ، الحكوميــة  األجنــدة 
بشــكٍل مكّثــف فــي مكتــب رئاســة مجلــس 
الــوزارات.  مختلــف  مــع  بالتعــاون  الــوزراء 
وتقــوم حكومــة فنلنــدا باختبــار نهــج تطويــر 
هدفــًا   27 مقابــل  واختبارهــا  األفــكار 
لسياســات مختلفــة. بعبــارة أخــرى، ترغــب 
مــن  االســتفادة  كيفيــة  بتعّلــم  الحكومــة 

السياســات. فــي وضــع  التجــارب 

فنلندا
أّسســت المملكــة المتحــدة وحــدات خاصــًة 
وحــدة  ترّكــز  واختبارهــا.  األفــكار  بتطويــر 
الدراســات الســلوكية علــى إحــداث تغييــرات 
تطبيــق  وقــف  أو  الخدمــات  فــي  صغيــرة 
سياســة مــا. وقــد تمّكنــت المملكــة المتحدة 
إســترليني  جنيــه  مليــون   300 توفيــر  مــن 
تطبيــق  خــال  مــن  أعــوام  خمســة  خــال 

منهجيــة تطويــر األفــكار واختبارهــا.

المملكة المتحدة

علــى مــدى األعــوام الثاثــة أو األربعــة األخيــرة، بــدأت بعــض الــدول بالربــط بيــن التجــارب واألنشــطة الحكوميــة األساســية، حيــث أثبــت هــذا 
النهــج أنــه مفيــد جــدًا للحكومــات. وُتعتبــر فنلنــدا وكنــدا والمملكــة المتحــدة فــي طليعــة الــدول الناشــطة فــي مجــال تطويــر نمــاذج تطويــر 

األفــكار واختبارهــا فــي القطــاع الحكومــي.

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 

ســؤال: أيــن ُيمكــن اســتخدام منهجيــة تطويــر األفــكار واختبارهــا لتحقيــق االســتفادة المثلــى داخــل الجهــات الحكوميــة )أنشــطة مكاتــب الخدمــات 
ــدة(؟ ــم الخدمــات الجدي ــن، وتصمي ــة المباشــرة مــع المتعاملي المســاندة، والمــوارد البشــرية، إدارة األنشــطة ذات الصل
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كيف
ستنفذ التجربة؟

ــة".  ــف ســتنفذ التجرب ــى ســؤال "كي ــة عل ــى، ومــن(، ننتقــل اآلن لإلجاب ــع األســئلة الســابقة )لمــاذا، ومــاذا، ومت ــى جمي ــة عل بعــد اإلجاب
ــا. ــار أدواته ــم اختي ــة، عليك وإلدارة التجرب

األدوات

 Experiment Method( ــا ــكار واختباره ــر األف ــة تطوي ــط منهجي ــن مخط ــة، م ــذ التجرب ــم وتنفي ــق وتصمي ــن أدوات توثي ــد م ــاك العدي هن
Canvas(، ومخطــط تصميــم التجربــة )Experiment Design Canvas(، وبطاقــة التجربــة )Experiment Card(. الجديــر بالذكــر أّنــه ال توجــد 

طريقــة واحــدة صحيحــة لتوثيــق التجربــة، إاّل أّن التوثيــق أمــر بالــغ األهميــة للتنســيق بيــن المعنييــن، واعتمــاد أو تطويــر أداة مناســبة.

وتتضمــن أي أداٍة لتوثيــق مرحلــة تطوير األفكار واختبارها أربعة عناصر على األقل، وذلك لتســجيل:

أنــوع التجربــة: ما الــذي تختبره - مدى مالءمة التجربــة أو جدواها أو فرص النجاح.

تحديــد الفرضيــات أو أفضــل التوقعــات. هناك العديد مــن الطرق للتعبير عن الفرضيات ، على ســبيل المثــال: ُتعتبر صيغة 
"إذا – ويترتــب علــى ذلــك" مــن طرق التعبير عن أننــا إذا فعلنا هذا األمر، فيترتــب على ذلك حدوث التالي.

النتائج المتوّقعة: يجب أن تكون معايير بسيطة وقابلة للقياس.

المستخدم الُمسَتهدف: يجب أن تتضّمن أداة التوثيق ملّفًا محددًا عن األشخاص المشاركين في  التجربة. 4

3

2

1

يجــب تحديــد مرحلــة تطويــر األفــكار واختبارهــا، إذ ينبغــي تطويــر فهــم وتخطيــط شــامل للتحــدي الــذي 
تســعى إلــى إيجــاد حــّل لــه عبــر التجــارب منــذ البدايــة. وُيمكــن اســتخدام األداة أدنــاه لتعريــف التحــدي. 
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بهذا التحدي؟
هذا التحدي؟

التحدي

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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 تعريــف التحدي

ــب  ــا بمعالجتهــا  مــن جوان ــات؛ فباســتخدام هــذه األداة ُيمكــن عــرض التحــدي بشــكل يســمح لن ــح التحدي ــى توضي وتعمــل أداة التحــدي عل
ــا. ــة به ــا المتعّلق ــع والقضاي ــياق األوس ــد الس ــة لتحدي مختلف

 هل يمكن التفكير
 في هذا التحدي
 بطريقة مختلفة؟
 هل يمكن إعادة

صياغته؟

 ما هو
 الدليل على أّن

 هذا األمر يستحّق
االستثمار فيه؟

 ما هي العوامل
االجتماعية و/

 أو الثقافية التي
 ترسم معالم هذا

التحدي؟

من 
يواجه هذا 

التحدي؟

 ما هي
 القضية األساسية

 التي تحاول
 معالجتها ولماذا

ُتعتبر مهمة؟

ــدت  ــي ب ــات الت ــول للتحدي ــح هــذا األمــر التوصــل إلــى حل ــى "إعــادة صياغــة" التحــدي مــن منظــور مختلــف. ويتي ــك إل ُيمكــن أن يــؤدي ذل
ــن  ــدة حســب طبيعتهــم مــن متعاملي ــى ســياقات جدي ــى التوصــل إل ــن إل ــؤدي اســتخدام هــذه األداة مــع المعنيي ــة. وي ــة فــي البداي صعب

أو موّظفيــن أو متطّوعيــن. 

ــه، وإاّل  ــت ذات ــي الوق ــٍر ف ــن أم ــر م ــى أكث ــارب عل ــراء التج ــب إج ــك، ال يج ــى ذل ــًة إل ــورًة أواًل. إضاف ــر خط ــات  األكث ــة الفرضي ــي تجرب ينبغ
ــا. ــكار واختباره ــر األف ــج تطوي ــزات نه ــن مي ــيحّد م ــا س ــادرات، م ــاريع ومب ــى مش ــر إل ــذا األم ــل ه ــى تحوي ــاف إل ــم المط ــينتهي بك س

ال يوجــد مســاٌر شــامل محــدد لتحقيــق التقــدم عند إجراء التجــارب على المســتوى الوطني.

ويمكــن أن تســاعد األمثلــة التاليــة أي إجــراءات رئيســة على تعزيــز إجراء تجــارب ُمنظمة ومرّكزة.

• المواءمة مع االستراتيجية الوطنية لابتكار المتقدم لتحقيق الغايات المنشودة 

• تطوير بنية تحتية داعمة لابتكار  

• تخصيص مساحة فعلية لتطوير األفكار واختبارها في الجهات الحكومية

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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تساعد المراحل التالية فريق العمل على وضع مسودة لخطة تطوير األفكار واختبارها وبدء الرحلة

التحقق االختبار االستكشاف

ــى آراء  ــل عل ــاول أن تحص ــع. ح ــاق واس ــى نط ــول عل ــم الحل ــة وتصمي ــكار التقليدي ــن األف ــد ع ــاول البع ــب أن تح ــدي، يج ــاف التح ــد استكش عن
األشــخاص الذيــن عملــوا علــى هــذا التحــدي مــن قبــل )ال ينبغــي أن تبــدأ كل مــرة مــن بدايــة الموضــوع(. ابحــث فــي التوجهــات غيــر التقليديــة، 

فقــد يظهــر االبتــكار فــي آخــر األماكــن التــي تتوقــع أن تجــده فيهــا، وحافــظ علــى طموحــك وفّكــر فــي أفضــل النتائــج الممكنــة.

االستكشاف

صمم مسودة "خطة اختبار سريعة"
هل يمكنك إيجاد حّل يمكن اختباره خالل 

ساعة واحدة؟

حــاول إيجــاد المزيــد مــن المعلومــات حــول 
هدفــك ومــا حّققــه اآلخــرون مــن قبــل

ال تعمل بمفردك

فّكر على نطاق أوسع 

كيف يمكنك اختبار التجربة مع اآلخرين؟

وّسع آفاق تفكيرك

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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ــًا. انتقــل مبكــرًا مــن مرحلــة التخطيــط إلــى تنفيــذ التجربــة  يهــدف االختبــار إلــى معرفــة مــا إذا كانــت األفــكار ســتنجح عنــد تطبيقهــا عملي
وحافــظ علــى مرونــة مســارك. وثــق وناقــش مــا توّصلــت إليــه، واختبــر مجــددًا، وخطــط للمســتقبل. كيــف يمكنــك االنتقــال نحــو تجــارب أكبــر؟

االختبار

انتقـــل مـــن مرحلـــة التخطيـــط إلـــى تنفيـــذ 
التجربـــة

قــم بإجــراء تجربــة فــي يــوم واحــد وتجربــة أخــرى علــى 
مــدار أســبوع

وّثق النتائج، وشاركها، واطلب من اآلخرين 
تقديم تعليقاتهم وتوصياتهم

التعّلــم  مــن  للمزيــد  فرصــًة  الراجعــة  التغذيــة  توّفــر 
المقبلــة.  للخطــوات  خططــًا  ضــع  والتخطيــط. 

هل تخطط إلجراء تجارب أكبر؟ 
هل تحتاج إلى تغيير المسار؟

مخطــط منهجيــة تطويــر األفــكار واختبارها يســاعد فريقك علــى التوّصل إلى ُخطط وتجارب مختلفة. اســتخدم المخطــط بالطريقة التالية:

احــرص علــى إجــراء عــدد مــن التجارب البســيطة التي تهدف إلــى تحقيــق الهدف ذاته بغــرض اختبار عدة طــرق مختلفة.

االفتراض

اكتب االفتراضات األساسية

الهدف

حّدد الهدف الذي تسعى للوصول إليه

الخطة

صمم خطة تجارب ملموسة الختبار الفرضية

الفرضيات

حّول افتراضاتك إلى صيغة "إذا - يترتب على ذلك"

الخطوات التالية

ضع نتائج مفّصلة لتحديد ما إذا كان عليك
وصف تجربتك على أنها ناجحة والتحضير لتطبيق الحل على نطاق واسع.

إجراء التجارب مجددًا لتعّلم المزيد.

تجاهل الفكرة.

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 
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 مخطط منهجية التجارب واختبار األفكار
الهدف

ما هو الهدف النهائي؟

االفت�اض
اكتب افت�اضا�ك

الفرضيات
إذا كانت فرضيا�ك صحيحة، فعندها 

ستكون النتائج...

تطو�ر األفكار واختبارها 
كيف ُيمكنك إج�اء تجربة الختبار ما إذا كانت فرضيتك 

صحيحة أو خاطئة؟ ما هو معيار النجاح؟

توسيع النطاق

تجاهل الفكرة

إج�اء 
التجربة مجددًا

غير ذلك...

توسيع النطاق

تجاهل الفكرة

إج�اء 
التجربة مجددًا

غير ذلك...

توسيع النطاق

تجاهل الفكرة

إج�اء 
التجربة مجددًا

غير ذلك...

توسيع النطاق

تجاهل الفكرة

إج�اء 
التجربة مجددًا

غير ذلك...

يترتب على ذلك ...إذا... يترتب على ذلك ...إذا...

يترتب على ذلك ...إذا...

يترتب على ذلك ...إذا...

يترتب على ذلك ...إذا...
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احــرص علــى أن يكــون لديــك أدّلــة كافيــة إلقنــاع اآلخريــن. يهــدف التحقــق مــن فرضيــات التجــارب إلــى إيجــاد أدّلــة قويــة، حيــث أنــه مــن 
الضــروري إجــراء اختبــارات صارمــة لألفــكار الجديــدة قبــل أن يتــم تطبيقهــا وتعميمهــا، واختبــار التقنيــات الجديــدة قبــل إطاقهــا بشــكل آمــن 

فــي األســواق.

التحقق

قم بإجراء تجربة للتحقق بهدف إيجاد نتائج يمكنك 
الوثوق بها

اسَع للحصول على أدّلة مقنعة لآلخرين

قم بمراقبة التقّدم الُمحرز بشكل منهجي 
وقّيم النتائج

أصدر التقارير وشارك النتائج

عندمــا يقــوم فريقكــم باتبــاع منهجيــة تطويــر األفــكار واختبارهــا كمــا ينبغــي، لــن تســير معظــم األمــور كمــا هــو مخطــط لهــا، وقــد يتطلــب 
منــك ذلــك تغييــر التوجــه بعــد كل خطــوة تقــوم بهــا.

دليـــل تطويـــر األفكـــار واختبارهـــا

04. أدوات التجارب واختبار األفكار 



58


