الدليل العملي للتصميم المتمحور حول اإلنسان
منهجية ابتكار مبادرات مجتمعية ُت ّ
عظم األثر
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شوال  – 1439يوليو 2018

تم إعداد هذا الدليل بدعم من مؤسسة الراجحي اإلنسانية وهي مؤسسة مانحة سعودية تهتم بدعم الكيانات التي
تهدف لتمكين الشباب وبناء القيادات وإثراء القطاع الشبابي بالمعرفة .وبتنفيذ من قبل شركة قرارات الستشارات
تعظيم األثر ،وهي جهة متخصصة في تعظيم أثر المنظمات المجتمعية من خالل تحديد احتياجات المجتمع ،تطوير
استراتجية األثر ،ابتكار المبادات المجتمعية ،قياس النتائج وتطوير قدرات المنظمات.
شكر وتقدير:
نتقدم بجزيل الشكر والعرفان واالمتنان إلى مؤسسة الراجحي اإلنسانية على الدعم والتوجيه المستمر .كما يطيب لنا
أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور سمير غازي والدكتور حامد كنعان لما أدلوا به من رأي سديد لتقويم هذا
الدليل.
إن وجهات النظر والتحليالت والتوصيات التي يتخللها هذا الدليل ال تعكس بالضرورة آراء مؤسسة الراجحي
اإلنسانية.
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ما هو التصميم المتمحور
حول اإلنسان؟ وما عالقته
باإلبتكار؟
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ما هو التصميم المتمحور حول اإلنسان؟

التصميم املتمحور حول اإلنسان:
هي عمليةٌ تبدأ مع األشخاص الذين تُصَمَّمُ مبادرةٌ لهم ،وتنتهي بحلولٍ جديدةٍ
مصممةً خصيصًا لتالئم احتياجاتهم.
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ما هو التصميم المتمحور حول اإلنسان؟

التصميم املتمحور حول اإلنسان يعني:

التعاطفَ العميقَ مع الناس
الذين تصمم لهم مبادرة.

استلهامَ وتوليدَ كَمٍّ كبيرٍ من
األفكار.

بناءَ مجموعةٍ من النماذج
األولية لتصميم املبادرة.

إطالقَ مبادراتٍ مبتكرةٍ
للمجتمع.

مشاركةَ ما تمَّ بناؤه من
النماذج مع الناس الذين
ستصمم لهم للتعلُّم منهم
ولصقل املبادرة.
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ما هو التصميم المتمحور حول اإلنسان؟

عناصر المبادرة الناجحة

نبدأ من هنا

مستدامةٌ ماليًا

مرغوبةٌ بشريًا

جدِيَةٌ فنيًا
مُ ْ
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خطوات التصميم المتمحور حول اإلنسان

اإللهام

لديَّ تحدي تصميم
من أين أبدأ؟
كيف أجري املقابالت؟
كيف أبقى متمحورًا حول اإلنسان؟

التصور

لدي فرصةٌ لتصميم مبادرة
َّ
كيف أفسِّر املعلومات التي جمعتها؟
كيف أحوِّل النتائج إلى أفكارٍ ملموسة؟
كيف أصنع نموذجًا أوليًا؟

التنفيذ

لدي مبادرةٌ مبتكرة
َّ
كيف أجعل الفكرة واقعًا حقيقيًا؟
كيف أقيِّم مدى فعاليتها؟
كيف أخطِّط لالستدامة؟
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خطوات التصميم المتمحور حول اإلنسان
تستعمل هذه املنهجية
لتصميم:
اإللهام

يف هذه املرحلة ،سوف تبدأ يف فهم الناس بشكلٍ أفضل،
ستالحظ نمط حياتهم ،تسمع آمالهم ورغباتهم ،وتتضح مالمح
التحدي الذي ستعمل عليه.

التصور

عتَها ،وتولِّدُ كَمًَّا كبيرًا من
مْ
ل جميع املعلومات التي جَ َ
هنا ستحَلِّ ُ
كرَة.
األفكار ،وتحَدِّدُ فرصًا للتصميم ،وتختبرُ وتنقِّحُ حلولكَ املبت َ

التنفيذ

جلْبِ ُمبَا َدرَتِكَ للحياة ،ستحدِّدُ كيفيةَ إطال ِ
ق
هنا ستعملُ ل َ
درٍ من التأثيرِ ىلع
فكرتِكَ للمجتمع ،وكيفية تحقيق أقصى قَ ْ
الفئة املستهدَفَة.

منتجات

خدمات

أنظمة

مساحات/تجارب
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الذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإلنسان

”تطبيق منهجية التصميم املتمحور حول اإلنسان تتطلب تغييرًا يف الذهنية
وطريقة التفكير .وذلك ألن املنهجية تعمل بشكل مختلف نوعًا ما عن الطرق
التقليدية والخطيّة التي تعودنا عليها .فهي تتطلب أن يكون لديك ثقة
بقدرتك ىلع اإلبداع ،التعلم من الفشل ،تحويل األفكار إلى أشياء ملموسة،
التعاطف مع الفئة املستهدفة ،تقبّل الضبابية ،التفاؤل والتكرار“.
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الذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإلنسان

 -1الثقة اإلبداعية
”الثقة اإلبداعية هي اإليمان بأن لديك أفكارًا كبيرة ،وأن لديك القدرة ىلع تنفيذها“.
يمكن ألي شخصٍ التعامل مع البيئة من حوله كمصمم ..يف كثي ٍر من األحيان كل ما يلزم لفتح تلك
اإلمكانيات هي الثقة اإلبداعية.
الثقة اإلبداعية هي االعتقاد بأن الجميع مبدع ،وأن علينا أن نعطي إذنًا ألنفسنا إلطالق قدراتنا
اإلبداعية.
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الذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإلنسان

 -2تعلم من الفشل
"ال تفكر يف أنها تجربةٌ فاشلة ،لكن فكر بها ىلع أنها تجربةٌ تصميميةٌ سوف تتعلم
من خاللها“.
ل ال يصدق للتعلم.
الفشل أداةٌ قويةٌ بشك ٍ
تصميم التجارب والنماذج األولية ،والتواصل مع الفئة املستهدفة ،واختبار األفكار؛ هي جوهر عملية
التصميم املتمحور حول اإلنسان.
لحل مشاكل كبير ٍة يلزمنا بالفشل ،ولكن إذا تأقلمنا مع الذهنية الصحيحة ،سوف نتعلم من
سعينا ِّ
ذلك الفشل.
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الذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإلنسان

 -3اصنعها
"أنت تُخرج املخاطرة من العملية من خالل صنع شيءٍ بسيطٍ أوالً ،لتتعلم الدروس منه".
نحن نصنع األشياء العتقادنا بقوة األشياء امللموسة ،ولها تأثي ٌر كبيرٌ ىلع طريقة تفكيرنا.
عندما يكون هدفنا هو صناعة مبادرات مجتمعية مؤثرة  ،فال يمكننا البقاء يف العالم النظري  ،ال
بد من جعل أفكارنا حقيقية.
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الذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإلنسان

 -4التعاطف
"لن أستطيع الخروج بأية أفكارٍ جديد ٍة إذا كان كل ما أفعلُهُ هو حصر ذاتي يف تفكيري
الشخصي".
التعاطف هو القدرة ىلع رؤية األشياء من وجهة نظر األخرين ،وذلك لفَهم حياتهم وتفسير
سلوكياتهم واعتقاداتهم ،والبدء يف حَلِّ املشاكل من وجهة نظرهم.
التصميم املتمحور حول اإلنسان مبنيٌّ ىلع أساس التعاطف مع األخرين ،وىلع أساس أن الناس
الذين تصمم لهم هم الذين سيوضحون لك طريقك نحو االبتكار ..كل ما عليك هو التعاطف معهم،
فَهْمُهُمْ وإشراكُهُمْ يف عملية صناعة املبادرة.
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الذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإلنسان

َ -5ت َق ّبل الضبابية
"قد ال نعرف ماهو الجواب ،ولكننا نعرف أننا يجب أن نعطي ألنفسنا اإلذن لالستكشاف".
التصميم املتمحور حول اإلنسان دائمًا يبدأ من مكانٍ ال نعرف فيه الجواب ىلع املشكلة التي نسعى
لحَلِّها ،وىلع الرغم من أن ذلك ليس مريحًا نوعًا ما ،إال أنه يسمح لنا بفتح آفاقٍ إبداعية ،والعمل ىلع
أفكار كثير ٍة مختلفةٍ والوصول لحلولٍ غير متوقعة.
تَقُبّل الضبابية يسمح لنا أن نعطي أنفسنا إذنًا لالبتكار.
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الذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإلنسان

 -6كن متفائ اال
"التفاؤل هو الشيء الذي يدفعك للتقدم".
نحن نعتقد أن التصميم املتمحور حول اإلنسان هو بطبيعته متفائلٌ ملواجهة التحديات الكبيرة،
َد كبيرٍ ومستعصي مثل الفقر ،علينا أن نؤمن بأن تحقيق تقدمٍ يف هذا املجال هو خيار،
خاصةً َتح ٍّ
وإذا لم نؤمن بذلك ،فلن نقوم حتى باملحاولة.
ن بأنه موجودٌ يف مكانٍ ما ،وعلينا أن نبحث عنه.
التفاؤل هو أنه حتى لو كنا نجهل الجواب ،نحن نؤم ُ
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الذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإلنسان

تصميم

اختبار

الدراسة

التنفيذ

كررِّ ،
كررِّ ،
ِّ -7
كرر
”النهج التكراريُّ يتيح لنا التحقق من صحة الحل الذي نصممه ىلع طول الطريق ..ألننا نسمع من
الناس الذين نصمم لهم بشكلٍ مستمر“.
التصميم املتمحور حول اإلنسان هو بطبيعته نَهجٌ تكراريٌّ لحَلِّ املشاكل ،ألنه يجعل ردود الفعل من الناس
مدخالً أساسيًا لتطور الحل الذي نصممه.
من خالل التكرار باستمرار ،وتحسين الحل الذي نعمل عليه ،نضع أنفسنا يف موضعٍ يكون لدينا فيه الكثير من
األفكار ،استخدمنا فيه مجموعةً متنوعةً من األساليب ،وأطلقنا إبداعنا ،ووصلنا بسرعةٍ أكبر لحلولٍ ناجحة.

18

حالة دراسة مختصرة توضح طريقة عمل المنهجية
من البداية حتى النهاية
التحدي التصميمي :كيف يمكن لنا تقليل فوائض
الطعام؟
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حالة دراسة

مرحلة اإللهام :فهم احتياجات وسلوكيات الفئة المستهدفة
•

مقابالت مع ربات المنازل

•

مالحظة سلوكيات ربات المنازل في شراء
المقاضي وإعداد األطباق

•

مالحظة سلوكيات أصحاب المطاعم في إعداد
األطباق والتعامل مع الفوائض

•

بحث مكتبي عن طرق التعامل مع فوائض
الطعام
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حالة دراسة

مرحلة التصور :تحليل المعلومات  ،تطوير األفكار واختبارها
•

برزت  3نتائج رئيسية:

 .1الوعي والمعرفة
 .2التخطيط وإدارة الوقت
 .3عدم االستغالل األمثل للمواد المتوفرة
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حالة دراسة

مرحلة التصور :تحليل المعلومات  ،تطوير األفكار واختبارها

•

تم تحويل النتائج إلى تحديات تصميمية

.1

الوعي والمعرفة :كيف يمكن لنا توعية المجتمع عن كيفية شراء وإعداد
المقاضي بطريقة فعالة؟

.2

التخطيط وإدارة الوقت :كيف يمكن لنا ابتكار أدوات تساعد على تقليل فوائض
الطعام؟

.3

عدم االستغالل األمثل للمواد المتوفرة :كيف يمكن لنا نشر استخدام
الوصفات الذكية في المجتمع؟
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حالة دراسة

مرحلة التصور :تحليل المعلومات  ،تطوير األفكار واختبارها

•

•

ا
قدما هي تطبيق
أحد األفكار التي قرر الفريق المضي فيها
إلكتروني يجمع بين أصحاب المطاعم والمحتاجين .لتوصيف فكرة
التطبيق بشكل أدق وتجهيزها لالختبار الميداني تم رسم رحلة
المستفيد.
رحلة أصحاب المطاعم:

التسجيل

وصف التبرع

تأكيد التبرع

النشر
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حالة دراسة

مرحلة التصور :تحليل المعلومات  ،تطوير األفكار واختبارها

•

وصف الفكرة عبر رحلة المستفيد  -رحلة المحتاجين

التسجيل

تحديد نوع
االحتياجات

إستالم إشعارات
عن توفر التبرع
المطلوب

استالم
الطعام
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حالة دراسة

مرحلة التصور :تحليل المعلومات  ،تطوير األفكار واختبارها

•

الختبار الفكرة تم تطوير النسخة األولى للنموذج األولي للتطبيق بشكل سريع
وغير مكلف.

النموذج األولي للتطبيق
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حالة دراسة

مرحلة التصور :تحليل المعلومات  ،تطوير األفكار واختبارها
•

في الدورة الثانية من اختبار الفكرة ،تم تصميم النسخة الثانية للنموذج األولي
ا
ا
ا
وأخذا بعين االعتبار نتائج اختبار الفكرة في الدورة
وتوضيحا
تفصيال
بشكل أكثر
األولى.
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مرحلة التنفيذ :خطة اإلطالق والمتابعة والتمويل
•

حالة دراسة

بناء شراكات مع المطاعم  ،الجمعيات و الجهات الحكومية
لتطبيق المشروع

•

وضع أهداف ومؤشرات بعيدة المدى

•

وضع خطط تشغيلية ومؤشرات

•

وضع خطة االستدامة المالية
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المحتويات

-1التصميم املتمحور حول اإلنسان وما عالقته
باالبتكار
-2اإللهام
• تأطير التحدي التصميمي.
• تصميم خطة جمع املعلومات.
• تصميم دليل املقابالت.
• النزول للميدان.
-3التَصَوُّر
• تحويل الدروس إلى فرصٍ تصميمية.
• توليد األفكار.
• بناء النماذج األولية.
• االختبار امليداني للنماذج األولية.
 -4التنفيذ
• النموذج املنطقي.
• خطة اإلطالق.
• املتابعة والتقييم.
• التوسع لتعظيم األثر.
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•
•
•
•

 -2مرحلة اإللهام

تأطير التحدي التصميمي.
تصميم خطة جمع املعلومات.
تصميم دليل املقابالت.
النزول للميدان.
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هدف مرحلة اإللهام

يف مرحلة اإللهام ،تبدأ بفهم احتياجات الفئة التي تستهدفها عن
طريق مصادر وأدوات مختلفة.
ستالحظهم وتسألهم عن :آمالهم ،احتياجاتهم ،مشاعرهم ،ورغباتهم،
وجميعها ستلهمك أفكارًا لتحقيق النتائج التي تسعى لها.
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مرحلة اإللهام

الخطوة  :1تأطير التحدي التصميمي

ما هو التحدي التصميمي؟
التحدي التصميمي هو السؤال الذي يعبِّر عن املشكلة التي تحاول حلها ..تأطير السؤال بالشكل
الصحيح هو عامل نجاحٍ أساسيٍّ لتصميمك ،حيث أنه سيوجهك يف جميع الخطوات القادمة.

كيف تتم صياغته؟
يصاغ التحدي التصميمي بطريقة سؤالٍ حتى يحفِّز الذهن ىلع البحث عن أجوبة ..يصاغ
بطريقة ”كيف يمكن لنا ،“..لكن يجب االنتباه إلى صياغة السؤال بطريقةٍ متوازنة ،بحيث ال
يكون عامًا جدًا ال يوجهنا لنقطة انطالق ،وال يكون ضيقًا جدًا ال يسمح لنا بابتكار حلولٍ جديدة
 ،كما هو موضحٌ يف األمثلة التالية.
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مرحلة اإللهام

الخطوة  :1تأطير التحدي التصميمي
معايير تقييم التحدي التصميمي
أمثلة
كيف يمكن لنا
تشجيع املجتمع
للتعامل مع املال
بشكلٍ صحيح؟
كيف يمكن لنا تشجيع
الشباب يف مدينة الرياض
ملمارسة السلوكيات املالية
الصحيحة؟
كيف يمكن لنا تصميم
تطبيقٍ للشباب ملتابعة
طريقة صرفهم للمال؟

هل يركز ىلع األثر؟

هل يعطينا احتماالتٍ
مختلفةً للحل؟

هل يأخذ بعين االعتبار
السياق واملحددات؟

النتيجة

األثر عامٌّ جدًا وال يساعدنا
يف تحديد اتجاهٍ معينٍ
للتركيز عليه

ال يحدد لنا السؤال نقطة
انطالقٍ نبدأ منها ،هناك
خياراتٌ كثيرةٌ جدًا للحل ،ولكن
السؤال ال يحدد لنا نقطة
بداية

السؤال عامٌّ وال يأخذ بعين
االعتبار الفئات املستهدفة
للجهة أو منتجاتها الحالية

عامٌّ جدًا

نعم ،السؤال يركز ىلع
تغيير سلوكياتٍ معينة ،لفئةٍ
معينة ،يف منطقةٍ معينة

نعم ،يمكن تصميم :حملة،
عند وضع السؤال يجب األخذ
تطبيق ،لعبة ،دورة ،إلخ..
بعين االعتبار الفئات
ويمكن التركيز ىلع سلوكياتٍ
املستهدفة للجهة ومنتجاتها
مختلفة ،مثل :االدخار،
الحالية وسياقها بشكلٍ عام
االستثمار ،االقتراض ،إلخ..

مع أن السؤال يركز ىلع تغيير السؤال يؤطِّر الجواب يف حلٍّ
سلوكٍ واحد ،إال أنه ضيقٌ نوعًا محددٍ لتغيير سلوكٍ محدد،
مما يقلل فرص الخروج بأفكارٍ
ما ويقيد نوعية الحلول
جديدةٍ قد تغير مجموعة
املمكنة
سلوكياتٍ مختلفة

عند وضع السؤال يجب األخذ
بعين االعتبار الفئات
املستهدفة للجهة
ومنتجاتها الحالية وسياقها
بشكلٍ عام

متوازن

ضيقٌ جدًا

32

مرحلة اإللهام

الخطوة  :2تصميم خطة جمع المعلومات
هناك أربع طرقٍ رئيسيةٍ لجمع املعلومات
أ) التعلُّم من الناس :قضاء وقتٍ مع الفئة املستهدفة لفهمها بشكلٍ عميق ،وهذا
ن أو
يتم بشكلٍ أساسيٍّ عن طريق االحتكاك املباشر معهم وليس عن طريق استبيا ٍ
باحثين ميدانيين ..حدد طبيعة الفئة التي تريد أن تقابلها ،ما هي خصائصهم
ومواصفاتهم ..حاول أن تقابل أناسًا يمثلون األطراف وليس فقط الناس الطبيعيين..
احرص ىلع تنظيم األمور اللوجستية واملواعيد بشكلٍ جيد ..اجعل بيئة املقابلة
مرتاحةً وغير رسمية ،وحاول أن تكسب ثقة الشخص الذي أمامك ،وتذكر أن دورك
الرئيسيَّ هو التعلم واالستماع ،وليس إقناعه بفكرتك أو طرح وجهة نظرك.
ة عن
ب) التعلُّم من الخبراء والبحث املكتبي :الخبراء يضيفون خلفيةً تاريخي ً
املوضوع الذي تركز عليه ،ولديهم معلوماتٌ عن التجارب الناجحة وغير الناجحة ،وقد
يكون لديهم فَهمٌ لوجهات نظر الجهات الحكومية والخاصة والخيرية ..اختر الخبراء
ة واضحةٌ حتى تخرج بأكبر قدرٍ ممكنٍ من
بعناية ،وتأكد بأن يكون لديك أسئل ٌ
الفائدة ..البحث املكتبيُّ دائمًا ما يضيفُ قيمةً كبيرة ،حيث توضح آخر األبحاث
والدراسات واملمارسات الناجحة ،باإلضافة إلى توسيع األفق عن طريق االطالع ىلع
تجارب شبيهةٍ للتحدي الذي تعمل عليه.

33

مرحلة اإللهام

الخطوة  :2تصميم خطة جمع المعلومات
هناك أربع طرقٍ رئيسيةٍ لجمع املعلومات
ج) االختالط املباشر يف البيئة :ال توجد طريقةٌ أفضل لفَهم حياة وسلوكيات
الفئة التي تستهدفها من االختالط معهم وقضاء يومٍ كاملٍ يف مالحظتهم
واالندماج معهم ..خطِّط للمالحظة التي ستقوم بها ،حدد األسئلة الرئيسية التي
تبحث عن جوابها ،وركِّز ىلع التفاصيل الصغيرة والدقيقة ،وكن منفتحًا لتعلم أي
نتائج جديدة ..يمكنك تلخيص مالحظاتك من خالل رسم رحلة املستفيد ،وتوضيح
املشاعر ،التحديات والنتائج يف كل مرحلةٍ من الرحلة.
د) االستعارة :هي عملية ربطٍ فكريةٍ تسمح لك بنقل معنىً من موضوعٍ إلى آخر
ف لتعطيك منظورًا جديدًا
ق مختل ٍ
(مثل التشبيه) ..االستعارة تأخذ اإللهام من سيا ٍ
للتحدي الذي تعمل عليه ..ىلع سبيل املثال :استلهم فريقًا يعمل ىلع تطوير
الشباب مهنيًا آلية جديدة يف عمل البرنامج عن طريق النظر إلى طريقة عمل
العيادات الخارجية يف مستشفى وفهم آلية التحليل ،التشخيص والعالج.
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الخطوة  :2تصميم خطة جمع المعلومات  -مثال

كيف يمكن لنا تشجيع الشباب على قراءة آية واحدة في
اليوم والتفكر فيها؟
طرق جمع المعلومات التي تم استخدامها

زيارات في المدراس

مقابالت مع الشباب

بحث مكتبي

تحليل سلوك
استخدام تطبيق
قرآني
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الخطوة  :2تصميم خطة جمع المعلومات

نموذج كيف سنجمع
المعلومات؟
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نموذج الخطوة  :2خطة جمع المعلومات
اعمل مع فريقك لكتابة األشخاص المحتمل التحدث إليهم واألماكن التي يمكن زيارتها كجزء من جمع المعلومات.
الطريقة
التعلم من الناس
التعلم من الناس
التعلم من الناس
التعلم من الناس
خبراء
خبراء
خبراء
مواقع اختالط مباشر
في البيئة

من؟

متى؟

أين؟

كيف؟

مواقع اختالط مباشر
في البيئة
مواقع اختالط مباشر
في البيئة
مواقع استعارة
مواقع استعارة
مواقع استعارة
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الخطوة  :3تصميم دليل المقابالت
 -1حدِّد أهداف
املقابلة

كفريقٍ واحدٍ فكروا يف الهدف من التحدي التصميمي ،اسألوا أنفسكم بعض األسئلة
األساسية :ملاذا نجري البحث؟ ما الذي نحاول معرفته؟ من هم الذين سنتحدث إليهم أو
نراقبهم؟ اعلم أن هذا النقاش هو الجزء األكثر قيمةً أثناء التفكير يف تصميم الدليل.

ف ذهنيٌّ
 -2عص ٌ
لألسئلة

عند كتابة الدليل فكِّر يف نوع ردود الفعل واألجوبة التي ستكون األكثر فائد ًة وإلهامًا..
ل يضمن لك
َص يجب االلتزام به ،ولكنه دلي ٌ
دليل املقابلة ال ينبغي أن ينظر إليه ىلع أنه ن ٌّ
البقاء ىلع املسار الصحيح أثناء املقابلة ..حافظ ىلع االتصال بالعين مع الشخص الذي
تجري معه املقابلة.

 -3نظِّم أسئلتك

ة يف املقابالت ،وهي بدء املقابلة ببعض األسئلة العامة ،ثم التدرج
هناك قاعدةٌ أساسي ٌ
لألسئلة العميقة ..هذا سوف يعطي الوقت لكسر الجليد وبناء العالقة والثقة مع املجيب ،وهذه
بعض القواعد اإلرشادية املفيدة:
 بدايةٌ عامة :تبدأ باألسئلة األساسية ”الديموغرافيات“ ،مثل :العمر ،العمل ،إذا كان لديهم أطفال..ابدأ باألسئلة املريحة والسهلة للمشاركين.
ة أكثر عمقًا عن اآلمال والطموحات واملخاوف ..تأكد من أن تكون
 األسئلة العميقة :اسأل أسئل ًاألسئلة مفتوحةً ،ومتصلةً بالتحدي التصميمي الخاص بك ..ىلع سبيل املثال :إذا كنت تعمل
ىلع مشروعٍ يتعلق بادخار املال ،قد تطلب من شخصٍ رسم األشياء الخمسة الكبيرة التي يتمنى
أن يوفِّر لها املال ىلع مدى السنوات العشر املقبلة وكيف تناسب تلك األشياء أهداف حياتهم.
38

مرحلة اإللهام

الخطوة  :3تصميم دليل المقابالت
صياغة األسئلة بطريقةٍ مفتوحةٍ يساعدك ىلع مواصلة استكشاف التحدي الخاص بك
وتوضيح مواضيع مثيرةٍ لالهتمام ..ىلع سبيل املثال:
• ”هل
• "ما هو أفضل /أسوأ جزءٍ حول …؟“
 -4استخدم أسئلة • ”قل لي عن تجربتك يف.“...
يمكنك مساعدتي ىلع فهم...؟“.
مفتوحة
شجِّع الناس ىلع إخبارك القصة بكاملها وتجنب األسئلة التي تؤدي إلى مجرد جوابٍ بنعم
أو ال.

 -5توزيع األدوار

كجز ٍء من البحث امليداني الخاص بك ،عليك تعيين شخصٍ واحدٍ لقيادة النقاش ،وعضو
ت مباشرةٍ والتقاط
فريقٍ آخر لتدوين املالحظات (تذكر أن تشجعهم لكتابة اقتباسا ٍ
التفاصيل) ..الفريق يجب أيضًا أن يختار شخصًا لتسجيل /تصوير املقابلة والبيئة املحيطة
بها ..تأكد من طلب إذنٍ قبل التقاط أي صور ،من األفضل بناء الثقة مع املجيب قبل
اإلستئذان بالتقاط الصور.
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الخطوة  :3تصميم دليل المقابالت
تمك ُنكَ من معرفة وفهم تفاصيلٍ حول املحاور التالية:
ِّ
اسأل أسئلةً

تفاصيل شخصية

املحفزات والدوافع

أسئلةٌ عام ٌ
ة
وديموغرافية
(املهنة ،العمر،
واملوقع ،وما إلى
ذلك)

ماهي اهتمامته؟
محفزاته؟ دوافعه؟
طموحاته؟

املحبطات وجوانب
املعاناة

ما الذي يحبطهم؟
ما هي االحتياجات
التي لديهم
والتي ال يتم
تلبيتها؟

املماراسات والتجارب
ما هو املثير
لالهتمام يف
الطريقة التي
يتفاعل بها مع
البيئة من حوله؟

(ىلع سبيل املثال:
طريقة تعامله مع
والديه يف املنزل ،أو
طريقة استخدامه
لخدمةٍ معينة)
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الخطوة  :2تصميم خطة جمع المعلومات

احرص ىلع استخدام أسئلة غير مباشرة حتى تصل لجواب حقيقي
وعميق .األسئلة املباشرة غالبًا ينتج عنها أجوبة سطحية.

أمثلة ىلع بعض األسئلة غير املباشرة:
 .1ارسم شئ يعيقك عن ممارسة
الرياضة ،صف ماذا رسمت.
 .2اسأل ملاذا؟  5مرات.
 .3احكي قصة واجهتك حول محاولتك
لتكون رياضي؟
 .4هل يمكن أن تريني شيئًا يجعلك
تشعر بأنك غير رياضي ،ملاذا؟

أمثلة ىلع بعض األسئلة املباشرة:
 .1هل أنت صحي؟.
 .2هل تحب األكل الصحي؟
 .3ملاذا ال تمارس رياضة؟
 .4هل تحب املشي أم الجري؟
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الخطوة  :3تصميم دليل المقابالت

نموذج تصميم دليل
المقابالت
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نموذج الخطوة  :3تصميم دليل المقابالت
المحور

أمثلة

أسئلة عامة/كسر الجليد

 ماهي طبيعة عملك/دراستك؟ ماذا تحب أن تعمل في وقتفراغك؟
 -ماهو مطعمك المفضل؟

المحفزات والدوافع

ماهي اهتمامته؟ محفزاته؟
دوافعه؟ طموحاته؟

المحبطات وجوانب
المعاناة

ما الذي يحبطهم؟
ما هي االحتياجات التي لديهم
والتي ال يتم تلبيتها؟

المماراسات والتجارب

ما هو المثير لالهتمام في
الطريقة التي يتفاعل بها مع
البيئة من حوله؟ (على سبيل
المثال :طريقة تعامله مع والديه
في المنزل ،أو طريقة استخدامه
لخدمة معينة)
ٍ

أسئلتك
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الخطوة  :4النزول للميدان

اآلن حان الوقت لبدء البحث الخاص بك ..إجراء البحثٍ بشكل شاملٍ مهمٌّ للغاية،
ألن ما سوف تتعلمه سيشكل مدخالً أساسيًا لحل التحدي التصميمي الخاص
بك ،وكذلك سيكون وقود املرحلتين املقبلتين من عملية التصميم املتمحور
حول اإلنسان.
من السهل أن تشعر أنك مرتبكٌ أو تائهٌ بسبب كمية املعلومات التي جمعتها
بعد املقابالت ،لذا اقْضِ بضع دقائقَ بعد كل مقابلةٍ لتلخيص نتائج املقابلة،
وتدوين أي أفكارٍ جديدة ظهرت لديك..
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 -1أعدْ خطة إجراء املقابالت
قبل أن تبدأ ،حدِّد مع فريقك كم من الوقت
ستحتاجون إلجراء املقابالت ،من سيجريها ،متى ،مع
من وكيف ،وغيرها من األسئلة التي تضع تفاصيل
واضحةً إلجراء املقابالت.

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

الخطوة  :4النزول للميدان
 -2وزِّع األدوار
كجزءٍ من البحث امليداني الذي ستقوم به ،عليك
د لقيادة النقاش ..هذا الشخص ال
ص واح ٍ
تعيين شخ ٍ
ينبغي أن يدوِّن املالحظات ،لذلك حدد شخصًا آخر
لتدوين املالحظات أثناء املقابلة ..إذا كان هناك
عضوٌ ثالثٌ يف فريق املقابلة ،فإنه يمكن أن يقوم
بدور املصور والتركيز ىلع املراقبة واملالحظة.

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

 -3التقسيم إلى فرق البحث
إذا كان فريقك مكونًا من شخصين أو ثالثة ،فعليك
ق كامل؛ أما إذا كان فريقك من أربعة
إجراء البحث كفري ٍ
إلى ستة أشخاص ،فيمكنكم التقسيم إلى فريقي
بحث ..بإمكانك أيضًا التفكير يف جدولة مقابالت
الخبراء عبر اإلنترنت أو الهاتف أو االجتماعات
الشخصية.

جرِ استخالصًا سريعًا للمعلومات
 -4أ ْ
ة أو
ال تنسى أن تأخذ بضع دقائق بعد كل مقابل ٍ
زيار ٍة ميدانيةٍ الستخالص املعلومات مع زمالئك
يف الفريق والبدء بالتقاط ما تعلمتموه ..يمكنك
القيام باستخالص املعلومات يف أي مكان ،ولكن
يجب أن تكون بعد املقابلة ىلع الفور.
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الخطوة  :4النزول للميدان

شارك انطباعاتك مع الفريق بعد االنتهاء من العمل امليداني
ما هي األشياء التي وجدتها مثيرةً لالهتمام أكثر من غيرها؟ استمع إلى مذكرات باقي
أعضاء الفريق ..قارن بين التجارب واالنطباعات ،ولكن ال تقلق بشأن تحليل هذه النتائج
بعد.
لتغطية املوضوعات األكثر أهمية ،خذ بعين االعتبار نقاش هذه النقاط:
• االقتباسات :ما العبارات التي التصَقَتْ ببالك؟ وملاذا؟

• قصصٌ مثيرةٌ لالهتمام :ما الذي كان مفاجأةً بالنسبة لك أكثر من غيره؟
• التفاعالت :ما الذي كان مثيرًا لالهتمام حول طريقة التفاعل مع بيئته؟
• األسئلة املتبقية :ما هي األسئلة التي ترغب يف استكشافها يف املقابالت القادمة؟
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حقيقة
اإلنسان أوالً ..وأخيرًا
يذكر معظمنا مـا أثـارهُ اســـتخدام اإلنسان اآلليُّ مـن قلقٍ علـى مسـتقبل قـوى العمــل البشرية ،فقد
وصلت األمور إلى درجةٍ تنبــأ معـها كثيرون بحلول (الروبوت) محــل اإلنسان في بداية القرن الحادي
والعشرين ،لكن جاءت األحداث بعكــس هـذه التوقعـات وعاد اإلنسان ليحــل محـل الروبوتات .فمـا الذي
حدث؟
يف الثمانينيات قامت الروبوتات بأداء عد ٍد مــن العمليــات التــي طالمــا قــام بأدائــــها اإلنسان ،وانتشرت
ة كجراحات العيون.
الظاهرة فـي صناعـات السيارات ،وامتدت لتدخل مجاالتٍ حساسـ ٍ
ة متكـررة ،تخلـو
السر يف ذلك هو تحول معظم العمليات فــي هـذه الصناعـات إلـــى إجــراءاتٍ روتينيــ ٍ
ُّ
مـن االبتكار.
وفجأةً أيقــن المديـرون أن كل النشـــاطات تحتــاج إلــى االبتكار أكثر ممـا تحتـــاج إلــى دقــة أداء األعمال
الروتينية ..اإلنسان هــو مصــدر االبتكار ،وليســـت اآلالت سـوى جـز ٍء مـــن ابتكــارات العقــل البشـري،
ولذلـــك تراجعــت مكانــة اآلالت واستعاد اإلنسان المبتكــر مكانتـه مـر ًة أخرى.
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المحتويات

-1التصميم املتمحور حول اإلنسان وما عالقته
باالبتكار
-2اإللهام
• تأطير التحدي التصميمي.
• تصميم خطة جمع املعلومات.
• تصميم دليل املقابالت.
• النزول للميدان.
-3التَصَوُّر
• تحويل الدروس إلى فرصٍ تصميمية.
• توليد األفكار.
• بناء النماذج األولية.
• االختبار امليداني للنماذج األولية.
 -4التنفيذ
• النموذج املنطقي.
• خطة اإلطالق.
• املتابعة والتقييم.
• التوسع لتعظيم األثر.
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 -3التصور
•
•
•
•

ص
تحويل الدروس إلى فر ٍ
تصميمية.
توليد األفكار.
بناء النماذج األولية.
االختبار امليداني للنماذج األولية.
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ُّ
التصور
هدف مرحلة
يف مرحلة التصوُّر يتحول البحث الخاص بك إلى توجهاتٍ محددةٍ
وقابلةٍ للتنفيذ ،هذه التوجهات تشكل أساسًا للتصميم الخاص بك.
ستبدأ بتحليل ما تعلمته من خالل النزول للميدان وجمع املعلومات.
بعد ذلك ،ستحدد املوضوعات الرئيسية والتي ستساعدك ىلع تحديد
فرصٍ تصميميةٍ تتميز بأنها متباينةٌ ومولدةٌ لحلولٍ مبتكرة.
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ

عملية تحويل مخرجات جمع املعلومات إلى فرصٍ تصميمية..
أ  -النتائج
النتائج هي أهم مخرجات
عملية جمع املعلومات،
سواءً كانت :اقتباسات،
أصوات ،أشكال،
مالحظات ،وما إلى ذلك..
يجب أن تكتب النتائج
بطريقة جملٍ كاملةٍ
توضح الفكرة بشكلٍ واف.

ال توجد أماكن
عامةٌ للشباب
ملمارسة الرياضة

ب -املواضيع
يتم إنشاء املواضيع بعد
تنظيم النتائج إلى أقسامٍ
أو مجموعاتٍ متباينة،
عن طريق جمع العبارات
واملالحظات املماثلة.
املواضيع هي العناوين
الرئيسية للمجموعات
املتماثلة.

تكلفةٌ
عالية

ج -التبصُّر
عبارات التبصُّر هي رؤىً
تلخِّص ما تم تعلمه من
أنشطة البحوث امليدانية.
تقدم عبارات التبصُّر
منظورًا جديدًا ،حتى لو لم
تكن اكتشافاتٍ جديدة،
فهي ملهمةٌ وذات صلةٍ
بالتحدي التصميمي الخاص
بك.

د -كيف يمكن لنا
أسئلة "كيف يمكن لنا“ هي
نقطة البداية لجلسة
العصف الذهني.
أسئلة كيف يمكن لنا تكتب
كرد مباشرٍ ىلع عبارات
ٍّ
التبصُّر.
هذه األسئلة تشعرك
بالتفاؤل والحماس ،وينبغي
أن تساعدك ىلع التفكير
يف أفكارٍ جديدةٍ بسرعة.

لم يسبق ألح ٍ
د
محاولة استغالل
األراضي البيضاء
داخل األحياء
ملمارسة الرياضة

كيف يمكن لنا
استغالل األراضي
البيضاء داخل
األحياء ملمارسة
الرياضة؟
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ
أ -النتائج
 .1وضع قائمة
ابدأ بوضع قائمةٍ بكل شخصٍ تمت مقابلته واألماكن التي تمت زيارتها.
 .2مشاركة القصص
ة ىلع
اآلن حان الوقت لتبادل القصص عن الناس التي تحدثت معهم واألماكن التي زارها فريقك ..ابدأ يف مناقشة نتائج كل مقابل ٍ
حدة  ،وحاول بقدر اإلمكان استخدام الصور وأية موادَّ أخرى من املقابلة.
هذه بعض املحاور التي يجب أن تحاول تحليلها عن كل شخصٍ تمت مقابلته :
• التفاصيل الشخصية :االسم واملهنة والعمر واملوقع ،وما إلى ذلك.
• قصصٌ مثيرةٌ لالهتمام :ما الذي كان األكثر تميزًا وإثارةً للدهشة؟
• الدوافع :ما أهم األشياء التي تهم هذا الشخص؟ ما الذي يحفِّزه؟
• الحواجز :ما إحباطاتهم؟ ونقاط معاناتهم؟
• التفاعالت :ما الذي كان مثيرًا لالهتمام حول الطريق التي تفاعلوا فيها مع بيئتهم؟
• األسئلة املتبقية :ما هي األسئلة التي لم تُجِبْ عليها وتودُّ استكشافها لو كانت لديك مقابلةٌ أخرى مع هذا الشخص؟
 .3سجِّل ما يقوله الجميع
ال
بينما كنت تستمع إلى زمالئك يف الفريق يقولون قصصهم ،دوِّن مالحظاتك حول ما يقولونه ..استخدم عباراتٍ موجزةً وجم ً
كاملةً بحيث يستطيع الجميع فهمها بسهولة ..حاول التقاط االقتباسات من املجيبين ،حيث أنها وسيلةٌ قويةٌ لتمثيل صوتهم..
اكتب مالحظةً واحدةً يف ورقة تعليقٍ صغيرة ،حتى يكون هناك مرونةٌ يف الفرز والتجميع الحقًا.
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ
أ -النتائج
 .4علِّق مالحظاتك ىلع الحائط
عند االنتهاء من الحديث عن شخصٍ معينٍ تمت مقابلته ،علِّق مالحظاتك ىلع الحائط (تحت صورة املجيب إذا كان لديك
واحدة) ..يجب أن يكون هناك قسمٌ منفصلٌ ىلع الجدار لكل شخصٍ قابله فريقك ..حافظ ىلع االقتباسات والصور معًا من أجل
رسم قصةٍ غنيةٍ عن املجيب.
 .5تحديد أي فجوات
ة يف البحث الخاص بك؟ هل
حدد أنواع البحث التي قمتم بها ،والتي لم تستطيعوا القيام بها ،هل ال يزال هناك فجواتٌ واضح ٌ
لديك خطةٌ ملحاولة ردم تلك الفجوات؟
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ
أ -النتائج

تفاصيل شخصية

املحفزات والدوافع
املحبطات وجوانب
املعاناة
املماراسات والتجارب
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ

حالة دراسة

أ -النتائج  -مثال فهم احتياجات الشباب الباحثين عن عمل في أحد مناطق المملكة
آراء بعض الشباب وذوي العالقة الذين تمت مقابلتهم
" شااااريحة كبياااارة تعااااي
تحااات خااار الفقااار بحكااام
المنطقاااة ماااا فيهاااا زراعاااة
وال صااااناعة تحساااان ماااان
دخااااال الفااااارد" – شاااااي
قبيلة

"انا رحلت ألحد الجهات
عشان القروض ،كنت ابغا
افتح مشروع ،قالت والله
لسه ما في اي قرض .لألسر
المنتجة ما في دورات ما
في أي شيء" – مجموعة
شابات

“ودنااا نشااتغل بااس مااا وجاادنا
مجاال فياه توظيااف .أناا الحااين
طالبة واخذ دورات برة الجامعة
وأدور على وظيفة فاي العصار
باااااس ماااااافي – ".مجموعاااااة
شابات

"نحتاااااااااا دورات تدريبياااااااااة
وتااااوفير مستشااااارين لاااارواد
األعماااااال يسااااااعدوهم فاااااي
إنشاء شاركاتهم" – مجموعاة
شباب

"التوجاه حكااومي بحات عناد
الشااباب ،ابااي مكتااب واب اي
شاااهي ووظيفااة مرموقااة.
الحكومااة مسااؤولة عنااي أن اا
مناي مسااؤول عاان نفسااي"
– مجموعة شباب

“أنا خريجة جامعة صارلي
سنتين ماني القية وظيفة.
بالموالت ما ابي اشتغل.
ابي وظيفة حكومية تناسب
شهادتي” – مجموعة
شابات
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ

 .1العثور ىلع "األحجار الكريمة"
بعد أن يعلِّق فريقك النتائج ىلع الجدران ،يجب ىلع
كل شخصٍ اختيار الخمسة األكثر إثار ًة لالهتمام ،ثم
ة فارغةٍ ىلع الجدار  ،دعونا ندعو
وضعها يف مساح ٍ
هذه النتائج "األحجار الكريمة".

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

ب  -المواضيع

 .3قم بتنقيح مجموعاتك
أنشئ ما بين ثالث إلى خمس مجموعات ..هل هناك
مجموعةٌ جديدةٌ قد تحتاج إليها؟ هل يمكن الجمع بين
مجموعتين حاليتين؟

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

 .2كمجموعة ،راجع "األحجار الكريمة" التي اختارها
فريقك ..وحاول تنظيم باقي النتائج تحت إحدى
األحجار الكريمة بحيث تتشكل مجموعات ..هذه
املجموعات تجمع األفكار والسلوكيات املتشابهة.

 .4كتابة املواضيع
لكل مجموعةٍ من املجموعات التي أنشأتها ،أعطها
موضوعًا ،مثل" :القرب" أو "النظافة“ أو "الدفع".
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ
ب  -المواضيع
موضوع 1

موضوع 2

موضوع 3
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ

حالة دراسة

ب – المواضيع  -مثال فهم احتياجات الشباب الباحثين عن عمل في أحد مناطق المملكة
قلة الفرص
الوظيفية في
المنطقة
" شااريحة كبياارة تعااي
تحاات خاار الفقاار بحكاام
المنطقة ماا فيهاا زراعاة
وال صااناعة تحساان ماان
دخاااال الفاااارد" – شااااي
قبيلة

“ودنا نشتغل بس ماا وجادنا
مجال فيه توظيف .أنا الحين
طالباااااة واخاااااذ دورات باااااارة
الجامعااة وأدور علااى وظيفااة
فااي العصاار بااس مااافي– ".
مجموعة شابات

دعم رواد
األعمال

"انا رحلت ألحد الجهات عشان
القروض ،كنت ابغا افتح
مشروع ،قالت والله لسه ما
في اي قرض .لألسر المنتجة
ما في دورات ما في أي
شيء" – مجموعة شابات

"نحتاااااااا دورات تدريبياااااااة
وتااوفير مستشااارين لااارواد
األعماااال يسااااعدوهم فاااي
إنشااااااااااااء شاااااااااااركاتهم" –
مجموعة شباب

تغيير الثقافة
المهنية

"التوجااااه حكااااومي بحاااات
عند الشاباب ،اباي مكتاب
وابااااي شاااااهي ووظيفااااة
مرموقاااااااااة .الحكومااااااااااة
مساااؤولة عناااي أناااا مناااي
مساااؤول عااان نفساااي" –
مجموعة شباب

“أنا خريجة جامعة صارلي
سنتين ماني القية
وظيفة .بالموالت ما ابي
اشتغل .ابي وظيفة
حكومية تناسب شهادتي”
– مجموعة شابات
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ
ُّ
التبصر
ج -كتابة عبارات

لكل موضوعٍ تم اختياره ،اكتب  3عباراتٍ موجزةً وواضحةً
تشرح ملاذا هذا املوضوع يشكل تحدٍّ للفئة التي
تستهدفها.
ناقش العبارات مع فريقك ونقِّحها حتى يتم االتفاق ىلع
العبارات األكثر أهميةً وتعبيرًا عن التحدي الخاص بك.
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ

عبارات التبصر تلخِّص ما تم تعلمه وتعطي منظورًا جديدًا،
ة وذات صلةٍ
حتى لو لم تكن اكتشافاتٍ جديدة ،فهي ملهم ٌ
بالتحدي التصميمي الخاص بك.

ُّ
التبصر
ج -كتابة عبارات
موضوع 1

عبارات تبرص

.1
.2
.3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

موضوع 2

عبارات تبرص

.1
.2
.3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

موضوع 3

عبارات تبرص

.1
.2
.3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ

حالة دراسة

ُّ
التبصر – مثال فهم احتياجات الشباب الباحثين عن عمل في أحد مناطق
ج -كتابة عبارات
المملكة
دعم رواد
األعمال

"انا رحلت ألحد الجهات عشان
القروض ،كنت ابغا افتح
مشروع ،قالت والله لسه ما
في اي قرض .لألسر المنتجة
ما في دورات ما في أي
شيء" – مجموعة شابات

"نحتاااااااا دورات تدريبياااااااة
وتااوفير مستشااارين لااارواد
األعماااال يسااااعدوهم فاااي
إنشااااااااااااء شاااااااااااركاتهم" –
مجموعة شباب

• بناء مهارات الشباب لبدء مشاريعهم التجارية
الخاصة متطلب أساسي
• خدمات تمويل المشاريع الصغيرة تحتاج دعم
وتطوير
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مرحلة التصور

فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ
د -وضع أسئلة «كيف يمكن لنا ۔۔۔۔۔»

التصميم املتحمور حول اإلنسان يكون أقوى عندما تتحول التحديات القائمة إلى فرصٍ للتصميم ..يف هذه الخطوة
سيقوم فريقك بتحويل عبارات التبصُّر إلى أسئلةٍ تشكل نقطة انطالق العصف الذهني ..هذه األسئلة تبدأ بـ
”كيف يمكن لنا ،“..كدعوةٍ للمدخالت ،االقتراحات واالستكشاف.

 -1كفريقٍ واحد ،حددوا ثالث عبارات
تبصُّرٍ مفضلةٍ لديكم ..حاولوا اختيار
ثالث عبارات تبصُّرٍ من ثالثة مواضيع
مختلفة ..هذا سيقدم مزيدًا من
التنوع يف أسئلة كيف يمكن لنا.

 .2اعملوا ىلع صياغة عبارات التبصُّر
بصيغة أسئلة ”كيف يمكن لنا“ ،مع
األخذ بعين االعتبار معايير تقييم
التحدي التصميمي التي تم
مناقشتها سابقًا يف مرحلة اإللهام..
اعملوا كفريقٍ ىلع تنقيح األسئلة
حتى تشعرون بأنها محفِّزةٌ للعصف
الذهني.
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فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ
د -وضع أسئلة «كيف يمكن لنا ۔۔۔۔۔»
موضوع 1

عبارات تبرص

.1
.2
.3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كيف ميكن لنا

•

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

موضوع 2

عبارات تبرص

.1
.2
.3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كيف ميكن لنا

•

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

موضوع 3

عبارات تبرص

.1
.2
.3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كيف ميكن لنا

•

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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فرص تصميمية
الخطوة  :1تحويل الدروس إلى
ٍ
د -وضع أسئلة «كيف يمكن لنا ۔۔۔۔۔»  -مثال فهم احتياجات الشباب الباحثين عن عمل
حالة دراسة

في أحد مناطق المملكة
دعم رواد
األعمال

"انا رحلت ألحد الجهات عشان
القروض ،كنت ابغا افتح
مشروع ،قالت والله لسه ما
في اي قرض .لألسر المنتجة
ما في دورات ما في أي
شيء" – مجموعة شابات

"نحتاااااااا دورات تدريبياااااااة
وتااوفير مستشااارين لااارواد
األعماااال يسااااعدوهم فاااي
إنشااااااااااااء شاااااااااااركاتهم" –
مجموعة شباب

عبارات ّتبصر

•

بناء مهارات الشباب لبدء
مشاريعهم التجارية الخاصة
متطلب أساسي

•

خدمات تمويل المشاريع
الصغيرة تحتاج دعم وتطوير

أسئلة كيف يمكن لنا

•

كيف يمكن لنا بناء مهارات
الشباب في المنطقة لبدء
مشاريعهم التجارية الخاصة؟

•

كيف يمكن لنا دعم و تطوير
خدمات تمويل المشاريع
الصغيرة في المنطقة؟
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الخطوة  :2توليد األفكار

العصف الذهني ليس عملية عشوائيٌّة وغير منظَّمة ،لكنها يف الواقع هي عمليةٌ مركَّزةٌ تنطوي ىلع كثيرٍ من
االنضباط.
اتبع قواعد العصف الذهني ،ولكن نفِّذهُ مع الكثير من املرح ..يف هذه املرحلة من عملية التصميم تبدأ بإطالق
طاقاتك اإلبداعية.

أ  -العصف الذهني

قواعد العصف الذهني
تأجيل األحكام

حاول ضبط نفسك وتأخير
أي حكم ىلع أي فكرة..
سيكون هناك الكثير من
الوقت لتضييق األفكار يف
وقتٍ الحق

ال ترهق عقلك بالتفاصيل

البناء ىلع أفكار اآلخرين

ث واحدٌ يف كل مرة
متحد ٌ

ال تحاول نقاش التفاصيل
الدقيقة والتنفيذية لألفكار
املطروحة ،دع األفكار
تتدفق

عندما تسمع فكرةً من
زميلٍ يف الفريق ،استخدم
"و  "...بدالً من "ولكن "...
لكي يكون النقاش مجديًا
قدر اإلمكان

يجب سماع جميع األفكار،
لذلك شخصٌ واحدٌ فقط
يجب أن يتحدث يف كل
مرة
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الخطوة  :2توليد األفكار
العصف الذهني ليس عملية عشوائيٌّة وغير منظَّمة ،لكنها يف الواقع هي عمليةٌ مركَّزةٌ تنطوي ىلع كثيرٍ من
االنضباط.
اتبع قواعد العصف الذهني ،ولكن نفِّذهُ مع الكثير من املرح ..يف هذه املرحلة من عملية التصميم تبدأ بإطالق
طاقاتك اإلبداعية.

أ  -العصف الذهني

قواعد العصف الذهني
كن بصريًا

استخدم رسوما ٍ
ت
بسيطةً للتعبير عن
أفكارك

تأكد من مالئمة املكان والزمان

اختر مكان مالئم يتميز بالهدوء
ويشجع ىلع اإلبداع .وتأكد من
مالئمة الوقت ،إجراء عصف
ذهني يف نهاية اليوم قد يكون
غير فعال.

التركيز ىلع املوضوع

للخروج بأقصى قدٍر
ممكنٍ من الفائدة ،ركِّز
ىلع أسئلة كيف يمكن
لنا
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ٌ
طرق أخرى في توليد األفكار
التفكير االس ِتعَارِي :يساعدنا يف رؤية الحقيقة بنشاطٍ أكثر ،والتفكير االستعاري أو املجازي
ق أكثر خيالية ،ومن خالل
يصف شيئًا ما بكلمات شي ٍء آخر؛ لتظهر التشابهات ومقارنتها بطر ٍ
ة ما .فمثالً كيف يمكن توليد أفكار حول تطوير الشباب
ذلك تنشأ أفكارٌ جديدةٌ بشأن مشكل ٍ
مهنيًا عبر التشبيه بطريقة صنع السيارة.
ة غذائية ،ثم
لعبة التشابه :اختر أحد عوامل املشكلة ،واختر عشوائيًا فعالً ما ،مثل :اتباع حمْي ٍ
حاول تطوير التشابُه وتجنَّب املنطق يف تلك التشابهات ،وال تتوقف مهما بدا لك أنه ال يوجد
ارتباطٌ بين النشاطين.
ال َتخَيُّل :مهارة التخيل مفقود ٌة عند العديد من الناس مع أنها ُتغْني عن ألوف الكلمات ،وهي
ع من أحالم اليقظة املتعمَّدة ،وقد توحي بالعديد من األفكار الجديدة إذا أعطيناها الفرصة
نو ٌ
املناسبة ،فالتخيل عمليةٌ نفسيةٌ قويةٌ تستعمل غالبًا كعالجٍ أو لتخفيف بعض املصاعب.
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ٌ
طرق أخرى في توليد األفكار
ق
ملطَابَقَة :تصوَّ ْر نفسك يف وضعٍ آخر وتؤدي دور مطابقةٍ لشخصٍ آخر ،بمعنى طاب ْ
تق ِنيَاتُ ا ُ
ة أو اجتماعيةٌ أين كانت يف مواجهة املشكلة التي تمُر
ص له مكانةٌ علمي ٌ
أسلوب وتصرف شخ ٍ
بك اآلن ،وأتقن دورك.
قلْب :هذه التقنية وغيرها هي محاولةٌ ملواجهة عناصر اإلقناع الخفية املسيطرة
ت ال َ
تق ِنيَا ُ
ب الوجْهة من الداخل إلى الخارج ،من
ىلع أفكارنا دون أن ندرك ذلك ،فهذه التقنية هي ق ْل ُ
األمام إلى الخلف ..وهكذا ،فمن خالل هذه التقنية وأخواتها نحاول كسر القواعد واملفاهيم
التي تحكم تفكيرنا وتسيطر عليه بجعل التفكير ىلع اتجاهٍ واحد.
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الخطوة  :2توليد األفكار
ب  -اختيار أفضل األفكار
 -1مسح األفكار
فردي وصامت ،حتى ال يتأثر
ٍّ
قراءة جميع أفكار العصف الذهني ،بشك ٍ
ل
اآلخرون ببعضهم البعض.
 -2التصويت ىلع الفكرة األكثر ابتكارًا
كل عض ٍو من أعضاء الفريق يختار فكرتين ،وارسم دائرةً فوق الفكرة
التي تعتقد أنها األكثر ابتكارًا.
 -3التصويت ىلع الفكرة األكثر نجاحًا
ة أىلع للنجاح،
كل عضوٍ يختار الفكرة التي يعتقد أن لديها قابلي ً
ويضع فوقها عالمة (.)
 -4عَدُّ األصوات
ق
ق واحد ،اختاروا األفكار الواعدة وضعوها جانبًا ..هل هناك اتفا ٌ
كفري ٍ
حول مجموعةٍ من األفكار؟
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الخطوة  :2توليد األفكار
ج  -تقييم أفضل األفكار
ولدَ العديد من األفكار خالل جلسة العصف الذهني ،ومن ثم اختار مجموعةً من األفكار الواعدة بناءً ىلع
قكَ َّ
فري ُ
التصويت.
قَيِّمْ هذه األفكار بناءً ىلع املعايير التالية ،لتحديد الفكرة التي ستأخذونها للنمذجة األولية ..ناقش مع فريقك
نتائج التقييم.

اسم الفكرة
شعوريًا ،ما مدى حماسك لهذه الفكرة؟

1

2

3

4

5

ما مدى ابتكار واختالف هذه الفكرة عن األشياء املوجودة
حاليًا؟

1

2

3

4

5

ما مدى عملية هذه الفكرة ؟ هل يبدو تطبيقها واقعيًا؟

1

2

3

4

5
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الخطوة  :3بناء النماذج األولية
التصميم املتمحور حول اإلنسان هي عمليةٌ تبدأ مع الناس الذين تصمم لهم ،وتنتهي بحلولٍ جديدةٍ مصممةٍ
خصيصًا لتناسب احتياجاتهم.
النماذج األولية تتيح فرصةً لنقل األفكار من رأسك إلى أيدي الناس الذين تصمم لهم.
من خالل الحصول ىلع التغذية الراجعة يف وقتٍ مبكرٍ من عملية التصميم ،واالستمرار يف تحسين فكرتك،
ستكون يف طريقك للخروج بأفكار وحلول مفيدةٍ للمجتمع.

ما هي النماذج األولية؟

النماذج األولية تعني جلب فكرتك للحياة حتى تتمكن من التعلم منها ،وتحسينها بشكلٍ سريع ،وتطويرها
بحيث تكون أكثر أثرًا.
النمذجة األولية تعني بناء نموذجٍ لفكرتك ،بحيث تحصل ىلع ردود الفعل لتحسين ،أو حتى التخلي عن
فكرتك.
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الخطوة  :3بناء النماذج األولية

النماذج املادية تختبر كيفية
تفاعل الناس مع األشياء
امللموسة أو املنتجات.
قد تركز النماذج األولية ىلع
اختبار وظيفة املنتج أو شكله
أو ملمسه (يف املراحل
املتقدمة).

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

النماذج املادية

نماذج أوليةٌ للخدمات
تستكشف النماذج األولية
للخدمات :األدوار ،والعمليات،
واألدوات املؤثرة ىلع تجربة
املستفيد.
بعض الخدمات يكون فيها
احتكاك بشري  ،يف حين أن
د.
بعضها يكون رقميًا أو عن ُبعْ ْ

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

أنواع النماذج األولية

نماذج أوليةٌ للمساحة
نمذجة مساحةٍ تحاكي تجربة
استخدام والتفاعل مع البيئة
املحيطة ،مثل :مبنى أو
مساحة يف الهواء الطَّلق.
النماذج األولية للمساحة قد
تستفيد من تحويل منطقة
ت
العمل (مثالً) ،باستخدام أدوا ٍ
متاحةٍ مثل :الطاوالت والكراسي
والكرتون ،أو الخشب.
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الخطوة  :3بناء النماذج األولية
أ  -رسم رحلة المستفيد

بعد أن تم اختيار فكرةٍ لبناء نموذجٍ أوَّليٍّ لها ،من املهمِّ جدًا تقسيم الفكرة إلى أجزاء صغيرةٍ يمكن نمذجتها واختبارها بسهولة..
أحد الطرق الفعالة للقيام بذلك هي عن طريق رسم رحلة املستفيد.
رحلة املستفيد هي عبارةٌ عن تصويرٍ لتجربة املستفيد مع فكرتك من البداية إلى النهاية.
ستوضح الرسمة العناصر األساسية لفكرتك ،ونقاط االلتماس مع املستفيدين.
مثالٌ لبعض الخطوات الرئيسية يف رحلة املستفيد

1

…………….

2

…………….

السماع /االكتشاف
التسجيل
كيف ستعرف الفئة
ما هي تجربة التسجيل أو
املستهدفة عن برنامجك؟ اتخاذ قرار املشاركة يف
البرنامج؟

3

…………….

4

…………….

إعادة االستخدام
االستخدام األول
ما هي أهم لحظةٍ عندما
ما هي أهم لحظةٍ يف
استخدام /املشاركة يف يرغب املستفيد املشاركة
مرةً أخرى؟
البرنامج ألول مرة؟

5
املشاركة
كيف يمكن للمستفيدين
مشاركة تجربتهم مع
اآلخرين؟

ب  -تحديد ما الذي ستتم نمذجته من رحلة المستفيد

بعد أن تم رسم رحلة املستفيد ،حان الوقت لتحديد املراحل /الخطوات ذات األولوية يف رحلة املستفيد ،والتي يجب اختبارها
عن طريق النموذج األولي.
ليس شرطًا بناء نموذجٍ أوليٍّ لكل مراحل الرحلة ،ولكن اختار املرحلة األكثر أهمية ،والتي لو نجحت فستنجح الفكرة ،ثم حدِّد
األسئلة الجوهرية التي يجب أن تتم اإلجابة عنها الختبار هذه املرحلة.
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الخطوة  :3بناء النماذج األولية

حالة دراسة

أ  -رحلة المستفيد لبرنامج يهدف لتطوير رواد مجتمعيين
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الخطوة  :3بناء النماذج األولية
أ  -رسم رحلة المستفيد
ب  -تحديد ما الذي ستتم نمذجته من رحلة المستفيد

نموذج رحلة المستفيد
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الخطوة  :3بناء النماذج األولية
أ  -رسم رحلة المستفيد
ب  -تحديد ما الذي ستتم نمذجته من رحلة المستفيد

املراحل

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 3

مرحلة 4

مرحلة 5

مرحلة 6

ما الذي يحدث
يف هذه
املرحلة
األسئلة
الرئيسية التي
يجب اختبارها
كيف يمكن
اختبارها؟
ترتيب املراحل
حسب أهمية
اختبارها
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الخطوة  :3بناء النماذج األولية
ج  -اصنع النماذج األولية
إنشاء نموذج مادي
ال بسيطًا ثالثي األبعاد لفكرتك ..استخدم الورق والكرتون ،ومنظفات األنابيب ،والنسيج،
اصنع تمثي ً
وأي شيءٍ آخر يمكنك أن تجده ..أبْق النموذج بسيطًا وخفيفًا وطوِّرْهُ مع مرور الوقت.

إنشاء نموذج الكتروني
اصنع نماذج لألدوات الرقمية أو املواقع ،من خالل رسوماتٍ بسيطةٍ للشاشة ىلع ورق ،ثم يمكنك
لصق هذه الرسومات ىلع شاشة الجوال أو الكمبيوتر عند اختبارها.
لعب األدوار
العب األدوار املختلفة للعناصر يف فكرتك ،ىلع سبيل املثال :دور املستفيد ،دور موظف
االستقبال ،دور املراجع ،إلخ ..وحاول معرفة طبيعة األسئلة التي يمكن أن تسأل أو املشاكل التي
يمكن أن تواجهك ..خذ بعين االعتبار استخدام زيٍّ رسميٍّ مبسَّطٍ وأي أدواتٍ أخرى ملساعدة
املستفيدين ىلع تجربة الخدمة /املنتج بشكلٍ واقعي.
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الخطوة  :3بناء النماذج األولية
ج  -اصنع النماذج األولية
إنشاء قصة
ة عن فكرتك وكأنها موجودة ،ووضِّح
أخبر قصة فكرتك عن املستقبل ..صف تفاصيل التجربة ،اكتب مقال ً
فيها أكبر قدرٍ من التفاصيل ..الغرض من ذلك هو أن يسمع الناس فكرتك ويتفاعلون معها وكأنها
حقيقية ،لتالحظ ردة فعلهم.
إنشاء إعالن
ة
ت مختلف ً
وهمي يبرز أفضل أجزاء فكرتك ..ال تتردد يف املبالغة يف اإلعالن ..اصنع إصدارا ٍ
ٍّ
إنشاء إعالنٍ
من اإلعالن لتعرف اإلعالن األكثر تأثيرًا وفعالية.

نموذجٌ أوليٌّ
سريع

نموذجٌ أوليٌّ
حي

إطال ٌ
ق
تجريبي

التوسع

أنت هنا
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مرحلة التصور

الخطوة  :3بناء النماذج األولية
أمثلة على نماذج أولية
نموذج أولي مادي لتطبيق إلكتروني
باستخدام الورق

نموذج أولي لبرنامج شبابي على شكل إعالن
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مرحلة التصور

الخطوة  :4االختبار الميداني للنماذج األولية
حان الوقت الختبار النماذج األولية التي قمت بإنشائها ..هذه بعض النصائح واإلرشادات التي تساعدك ىلع اختبار
النماذج األولية..

اختر املواقع التي ستختبر فيها النموذج األولي
قرر السياق الذي تريد اختبار نموذجك فيه ..هل من املفيد ألول مرةٍ عرض
فكرةٍ تقريبيةٍ يف وضعٍ غير رسمي ،مثل  ...أو ستتعلم أكثر لو اختبرت
النموذج يف املكان الفعلي الذي ستنفذ فيه فكرتك.
تحديد أنشطة التغذية الراجعة
بناءً ىلع ما تحاول تعلمه ،خطط بعنايةٍ لطريقة جمع التغذية الراجعة من
املستفيدين ..هل ستجري :محادثة ،مالحظة ،مقابلة بعد االستخدام ،إلخ..
كن صادقًا ومحايدًا
ة
قدم النموذج األولي باعتباره تحت اإلنشاء ،وتأكد من أنك تقدمه بلهج ٍ
محايدةٍ وغير دفاعية ،واستمع إلى جميع ردود األفعال.

خطط
اصنع

ادمج

حلقة
التعلم

اختبر

تعلم
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مرحلة التصور

الخطوة  :4االختبار الميداني للنماذج األولية
سجل ردود األفعال والدروس
دوِّن املالحظات ىلع جميع التعليقات اإليجابية والسلبية من الناس،
وانتبه لردود الفعل الدقيقة وغير اللفظية.
القيام باستخالصٍ سريعٍ للمعلومات مع فريقك
خطط لبعض الوقت اإلضايفِّ بعد اختبار النموذج األولي ،ملشاركة
االنطباعات والدروس مع فريقك ،خاصةً وأنها ال تزال حاضرةً يف عقلك..
ناقش كيفية تحسين النموذج األولي واألفكار الجديدة للنموذج التالي..
يمكنك استخالص املعلومات عمليًا يف أي مكان (ىلع الرصيف ،يف
السيارة ،أثناء املشي).
كرر النموذج األولي استنادًا إلى ردود الفعل التي تتلقاها ،أدرج ردود الفعل
ت ىلع الجوانب التي تعمل جيدًا ..أبرز الجوانب
يف فكرتك ..أجر تغييرا ٍ
التي لقيت قبوالً جيدًا ..طبّق حلقة التعلم مرارًا وتكرارًا لتحسين فكرتك.

خطط
اصنع

ادمج

حلقة
التعلم

اختبر

تعلم
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المحتويات

-1التصميم املتمحور حول اإلنسان وما عالقته
باالبتكار
-2اإللهام
• تأطير التحدي التصميمي.
• تصميم خطة جمع املعلومات.
• تصميم دليل املقابالت.
• النزول للميدان.
-3التَصَوُّر
• تحويل الدروس إلى فرصٍ تصميمية.
• توليد األفكار.
• بناء النماذج األولية.
• االختبار امليداني للنماذج األولية.
 -4التنفيذ
• النموذج املنطقي.
• خطة اإلطالق.
• املتابعة والتقييم.
• التوسع لتعظيم األثر.
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•
•
•
•

 -4التنفيذ

النموذج املنطقي.
املتابعة والتقييم.
خطة اإلطالق.
التوسع لتعظيم األثر.
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هدف مرحلة التنفيذ
تتمثل مرحلة التنفيذ يف تحديدكيفية جلب فكرتك إلى الحياة وواقع املجتمع
الذي تعمل فيه.
يف النهاية ..عليك أن تعرف أن مبادرتك ستكون ناجحةً بإذن الله ،ألنك
حرصت ىلع إشراك الناس الذين تصمم لهم يف قلب عملية تصميم املبادرة.
هذه املرحلة سوف توجهك نحو طريقة تنفيذ مبادرتك ،قياس أدائك ،تحديد
الشراكات ،صقل نموذج عملك و تجريب فكرتك يف امليدان.
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 -4التنفيذ

الخطوة  :1النموذج المنطقي
اربط بين األنشطة التي تقوم بها يف مبادرتك ،والنتائج املتوقعة لهذه املبادرة .النتائج عادةً ما تكون :تغييرًا
يف سلوكٍ معين ،تطوير مهارة ،بناء معرفة ،أو تحسين حالةٍ معينة (حالة اجتماعية ،اقتصادية ،إلخ ..)..قد تحتاج
إلى تقسيم نتائجك إلى :نتائج قريبة املدى ،متوسطة املدى ،وبعيدة املدى.

ل داخلي
تحلي ٌ

املدخالت
املوووووووووووووووارد
املطلوبووة ،مثوول:
املوارد البشورية،
املاليووة ،الفنيووة،
النظامية ،إلخ..

األنشطة
األنشوووطة التوووي
سوويتم تنفيووذها
لتتحوووووووووووووول
املوودخالت إلووى
مخرجات

تحليل املستفيد

املخرجات
الخوووووووووودمات/
املنتجوووووووووووات
األساسووية التووي
يسوووووووووتخدمها
املستفيد

النتائج
التغييووووووور ىلع
املسووووتفيد يف
املعرفة  ،مهارة ،
سلوك  ،حالة إلخ
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الخطوة  :1النموذج المنطقي
مثال ىلع نموذج منطقي ملشروع يهدف إلكساب األطفال بعض القيم عن طريق املسرح

ل داخلي
تحلي ٌ

•
•
•

•
•
•
•

املدخالت
متطوعون
خبوووراء/ممارسوووون
متطوعوووووووون يف
التعامل مع األطفال
سوولوكيات محووددة
مرغوبوووووة (مثووووول
سوولوك ربووط حووزام
األمان)
بيئوووووة مناسوووووبة
لتنفيذ الفعالية
خطووووووة تغييوووووور
السلوك
خطوووووة تنفيوووووذ
الفعالية

•
•
•
•
•

تحليل املستفيد

األنشطة

نشوور إعالنووات عوون
الفعالية
تووأليف مسوورحيات
بمشوووواركة األبوووواء
واألمهات
تووودريب األطفوووال
ىلع تمثيوووووووووول
املسرحيات
دعوووووووة اآلبوووووواء
واألمهوووات لحضوووور
العروض املسرحية
تنفيووووذ العووووروض
املسرحية

•
•
•
•
•
•

املخرجات

عووووودد األطفوووووال
املشاركين
عووووودد األطفوووووال
املستفيدين
عدد املسرحيات
عدد اآلباء واألمهات
املشوووووواركين يف
تأليف املسرحيات
عدد اآلباء واألمهات
الوووووذين حضوووووروا
العروض املسرحية
عدد املتطوعين

النتائج

•  %األطفووووووووووووال
املشوواركين الووذين
يقولوووووون أنهوووووم
سينفذون السولوك
(موووثالً سووويربطون
حووزام األمووان) يف
املرة القادمة
•  %األطفووال الووذين
يمارسووون السوولوك
بعووود شوووهر مووون
انتهووواء الفعاليوووة
(موووثالً هووول الزالوووو
يربطووووون حوووووزام
األمان)
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الخطوة  :2المتابعة والتقييم

من خالل خطة املتابعة والتقييم يتم تحديد املؤشرات التي تقيِّم النموذج املنطقيَّ وتوضح التقدم الذي تم
تحقيقه ،والتعديالت املطلوبة ىلع املبادرة.
بعد كل دورة جمع معلومات ،يتم الرجوع إلى النموذج املنطقي ،وتحديد نقاط القوة والضعف يف أداء املبادرة،
وفرص التحسين .يف بعض األحيان قد يكون من السهل القياس .ولكن إذا كنت تحاول تغيير سلوك املجتمع أو
زيادة استخدام خدمة جديدة  ،فستحتاج إلى منهجية دقيقة .ضع يف عين االعتبار أنك قد تحتاج لسنوات لفهم
أثر مبادرتك ىلع املجتمع بشكل حقيقي.
مؤشرات الفعالية
النوع

املستهدف (مثال)

أداة/مصدر جمع املعلومات

املؤشر
عدد املتطوعين املسجلين يف قاعدة البيانات يف التعامل مع
األطفال

مدخالت

100

قاعدة بيانات املتطوعين يف
الجمعية

عدد الذين وصل لهم اإلعالن

أنشطة

1000

قنوات إرسال اإلعالن

عدد اآلباء واألمهات املشاركين يف تأليف املسرحيات

مخرجات

20

سجالت املركز

عدد اآلباء واألمهات الذين حضروا العروض املسرحية

مخرجات

100

سجالت املركز

 %األطفال املشاركين الذين يقولون أنهم سينفذون السلوك (مثالً
سيربطون حزام األمان) يف املرة القادمة

نتائج

%40

استبيان مبسط مع األطفال

 %األطفال الذين يمارسون السلوك بعد شهر من انتهاء الفعالية
(مثالً هل الزالو يربطون حزام األمان)

نتائج

%60

استبيان مع أولياء األمور
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الخطوة  :3خطة اإلطالق
مثاليًا ..يتم إعداد خطة اإلطالق بإشراك جميع الشركاء وأصحاب املصلحة الرئيسيين.
خطة اإلطالق توضح بشكلٍ رئيسي :التمويل املطلوب ،الشراكات ،املوارد البشرية املطلوبة وخارطة الطريق.

املوارد البشرية

الشراكات

التمويل

 مووا املهووارات األساسوويةالتووي تحتوواج إليهووا يف
فريق التنفيذ؟
 هوول تحتوواج إلووى مووديرمشروعٍ لتنسيق الجوانوب
املختلفة وإدارة الفريق؟
 مووا نوووع فريووق الوودعمالووذين تحتوواجهم للنووزول
إلى امليدان؟

 ما أنواع الشوركاء الوذينتحتووواج إلووويهم لتنفيوووذ
مبادرتك؟ هل هم شوركاء
يف التمويوول أم يف بنوواء
القووودرات؟ إذا كوووانوا يف
جانووب بنوواء القوودرات ،بووم
سيسووووواهمون (تقنيوووووًا،
لوجستيًا ،فنيًا ،إلخ)..؟

 هوووول سووووتتقدم بطلوووو ٍب
للحصووووووول ىلع موووووونح أم
ستجمع تبرعات؟
 هوول سووتبيع خوودماتك ىلعاملستفيد؟
 هل ستحتاج لهذا النوع مونالتمويوول بشووكلٍ مسووتمر؟ أم
يمكنووووك التحووووول لنموووووذج
اإليرادات املستدامة؟
 كوووم تحتووواج مووون الوقوووتللوصول إلوى نقطوة التعوادل
(حجووم الوودخل يسوواوي حجووم
التكاليف)؟

خارطة الطريق
 مووا هووي املراحوول التوويستمر بها املبوادرة خوالل
هذه السنة؟
 ماهي الرؤية الخمسويةلتطور املبادرة وتوسعها؟
 كيوووف سوووتطور نتوووائجاملبادرة ،نمووذج عملهوا،
تمويلهووا وفريقهووا خووالل
السنوات القادمة؟
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ُّ
التوسع لتعظيم األثر
الخطوة :4
عرِّف النجاح
خالل مرحلة التنفيذ سوف تفكر يف التوظيف ،والتمويل ،والجدول الزمني للمشروع ..هذه فرصةٌ عظيمةٌ
ملعرفة شكل النجاح.
تحديد املعالم الرئيسية الهامة يف حياة مبادرتك ،والتفكير يف آفاق زمنيةٍ مختلفةٍ للمبادرة (ما هو
النجاح يف الشهرين املقبلين ،يف السنة القادمة ،يف الخمس السنوات القادمة)؟
اإليرادات املستدامة
ت ىلع املدى
استراتيجية التمويل ستمكنك من االنطالق ،ولكنك سوف تحتاج إلى إستراتجيةٍ لتوليد إيرادا ٍ
الطويل ،لتحقيق أقصى قدرٍ من التأثير واالستدامة ..حان الوقت للجلوس مع فريقك والشركاء الرئيسيين
وأصحاب املصلحة لتقييم ما إذا كان لديك استراتيجيةٌ قويةٌ لتوليد اإليرادات ،أو إذا هناك حاجةٌ لتطوير
استراتيجيةٍ جديدة.
يف ما يلي بعض النقاط التي يجب التفكير فيها:
• ما هي جميع التكاليف (املوظفين ،التسويق ،اإلنتاج ،إلخ)..؟
• إذا كنت تعتمد ىلع املنح أو التبرعات ،فكر بشكلٍ نقديٍّ حول كيفية جمع املال وما مدى موثوقية
مصادر التمويل الحالية؟ أي نوعٍ من العالقات قد تحتاج إلى بناءها لضمان نجاح مبادرتك؟
• إذا كنت تبيع منتجًا (حتى إن كنت جهةً غير ربحية) ،فكم ستحتاج أن تبيع؟ وكيف ستتأكد من استمرار
املبيعات؟ وهل ستحتاج إلى :تطوير املنتج؟ إطالق منتجاتٍ جديدة؟
• فكر يف التوسع واالنتشار ..يف خمس سنواتٍ كيف سيكون شكل املبادرة (من ناحية املواقع الجغرافية،
عدد املنتجات /الخدمات الجديدة ،إلخ..؟
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المراجع
بالعودة لعدّة مراجع يف التفكر التصميمي والتصميم املتمحور حول اإلنسان واالستلهام منها ،قمنا
بإعداد هذا الدليل ،وذلك بعد تجربة املنهجية بشكل عملي مع مجموعة من املنظمات املحلية
وموائمتها مع سياق وواقع هذه املنظمات .يف ما يلي قائمة باملراجع الرئيسية لهذا الدليل:
.1
.2
.3
.4

أدوات ومنهجية شركة  IDEOيف االبتكار ) .( http://www.designkit.org
منشورات منظمة  Acumen+يف التصميم املتمحور حول اإلنسان والنمذجة األولية.
كتاب تصميم القيمة املقدمة.
مشاريع خاصة بشركة قرارات الستشارات تعظيم األثر.
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www.qararatconsulting.com

هذا اإلصدار مرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعي نسبة
الدراسة  -غير تجاري – الترخيص بالمثل 4.0دولي
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