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الكـتـاب
عن هذا
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2
تتســارع املتغــريات يف املجتمعــات مــام يــؤدي إىل ظهــور تحديــات جديــدة وغــري مســبوقة. وتتطلــب التحديــات الجديــدة منهجيــات جديــدة يف التعامــل 

 . معها

يعتمــد التفكــري التصميمــي يف منهجيتــه بشــكل أســايس عــىل البصائــر العميقــة التي يتــم التوصــل إليها عرب االنخــراط يف حيــاة املســتفيد، والتعاطف 

معــه، وبنــاء النــامذج األوليــة الرسيعــة للحلــول، والتــي تهــدف مبجملهــا للذهــاب إىل ما هــو أبعد مــن االفرتاضــات التي تحجــب الحلــول الفعالة. 

كام يضع التفكري التصميمي  احتياجات الفئة املستهدفة يف صلب عملية تصميم الحلول. فكيف نشأ التفكري التصميمي؟ وكيف يعمل؟ 

آملني أن يحقق كل القبول والفائدة، واألثر اإليجايب يف مجتمعاتنا.

والله من وراء القصد

غياث هواري         كنده املعامر

 منهجية تفكير  أهميته نشأته ما هو؟
العاملين فيه

 وأخيراً مراحل تطبيقه في مجال االبتكار االجتماعي، وما كان له من أثٍر على هذا المجال.
آملين أن يلقى الكتاب قبوال إيجابيا يحقق المتعة والفائدة.. 

عن هذا
الكتـــاب
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يف منطقــة بالقــرب مــن حيــدر آبــاد يف الهنــد، تجلــب شــانتي 

امليــاه يوميــاً مــن البــر املحــي املفتــوح دامئــاً، والــذي يبعــد 

عــن منزلهــا حــوايل 300 قــدم. تســتخدم وعــاًء بالســتيكيا، تســتطيع 

ــا  ــانتي وزوجه ــن ش ــد كل م ــها. وتعتم ــىل رأس ــهولٍة ع ــه بس حمل

عــىل امليــاه املجانيــة ألجــل الــرب والغســيل، وعــىل الرغــم مــن 

معرفتهــم بــأن هــذه امليــاه ليســت آمنــًة مثــل ميــاه مؤسســة 

تســببت  وأن  وســبق  محطــة املعالجــة-  تشــغيل  -وحــدة  نانــدي 

يزالــون  ال  أنهــم  إال  متكــرٍر،  نحــٍو  عــىل  للمــرض  تعرضهــم  يف 

لعــدم  األســباب  مــن  العديــد  شــانتي  لــدى  إذ  يســتخدمونها، 

ــك  ــت تل ــباب ليس ــذه األس ــدي، وه ــز نان ــن مرك ــاه م ــتخدام املي اس

ــٍة  ــا، فاملركــز يقــع عــىل مســافٍة قريب التــي قــد تتبــادر إىل أذهانن

مــن منزلهــا وتســتطيع الوصــول إليــه ســرياً عــىل األقــدام، كــام أن 

ــاه  ــتخدام املي ــن اس ــع ع ــا متتن ــبياً، ولكنه ــٌص نس ــاه رخي ــن املي مث

بســبب سلســلة مــن العيــوب يف التصميــم الشــامل للنظــام.

المدخل

هنا

الـقـصـة 
4املوجزة
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بالرغــم مــن مقــدرة شــانتي عــىل املســري إىل املنشــأة إال أنهــا ال 

ــتخدمه،  ــز أن تس ــا املرك ــب منه ــذي يطل ــاء ال ــل الوع ــتطيع أن تحم تس

فعندمــا ميتلــئ هــذا الوعــاء باملــاء يصبــح ثقيــالً جــداً، وهــو مل يصمــم 

ليتــم حملــه عــىل الــرأس، كــام اعتــادت شــانتي حمــل األشــياء الثقيلــة. 

كام أن زوج شــانتي ال ميكنه مســاعدتها يف حمله، فهو يعصصصصمل 

يف املدينــة وال يعــود للمنــزل حتــى تغلــق محطــة املعالجــة، إضافــة 

إىل أن مركــز املعالجــة يطلــب منهــم أن يشــرتوا بطاقــًة إلكرتونيــًة 

ــه.  ــام يحتاجون ــر م ــو أك ــاً، وه ــواٍت يومي ــس عب ــل خم ــن أج ــهريًة م ش

ــو  ــال؟ ل ــع امل ــاج وأضي ــام أحت ــر م ــرتي أك ــاذا أش ــانتي: »مل ــاءل ش تتس

ســمح يل مركــز نانــدي أن أشــرتي كميــًة أقــل، فهنــاك احتــامٌل أكــرب أن 

أشــرتي منــه«.

ــًة  ــج مياهــاً نظيفــًة وقابل لقــد تــم تصميــم وحــدة مركــز املعالجــة لتنت

للحمــل، ونجحــت يف القيــام بذلــك عــىل نحــٍو ممتــاٍز. يف الواقــع إنهــا 

ــون يف  ــن يعيش ــاس الذي ــن الن ــد م ــبة للعدي ــٍد بالنس ــكٍل جي ــل بش تعم

املجتمــع، والســيام العائــالت الــاليت لديهــن زوٌج أو أوالٌد كبــار ميلكــون 

دراجــاٍت وميكنهــم زيــارة محطــة املعالجــة خــالل ســاعات العمــل. 

ــم  ــهم لتصمي ــىل أنفس ــة ع ــز الفرص ــو املرك ــّوت مصمم ــك، ف ــع ذل وم

ــاس  ــات كل الن ــة واحتياج ــذ ثقاف ــلوا يف أخ ــم فش ــل، ألنه ــاٍم أفض نظ

ــار. ــني االعتب ــع بع ــون يف املجتم ــن يعيش الذي

إن تضييــع الفــرص، عــىل الرغــم مــن إدراكهــا بعــد فــوات األوان، شــائٌع 

جــداً. إذ تتعــر املبــادرات مــراراً وتكــراراً ألنهــا ال تعتمــد عــىل احتياجــات 

العمــالء واملســتفيدين، ومل تعمــل أبــداً عــىل إنشــاء منــوذٍج أويل 

لتصامميمهــا لتتلقــى التغذيــة الراجعــة منهــم، وحتــى عندمــا يخــوض 

مبفاهيــم  محملــني  يدخلــون  فإنهــم  امليــدان،  هــذا  يف  النــاس 

وتصــوراٍت مســبقٍة حــول طبيعــة االحتياجــات وحلولهــا. تبقــى هــذه 

والقطــاع  األعــامل،  قطــاع  مــن  كٍل  يف  معيــاراً  الخاطئــة  الطريقــة 

االجتامعــي.

عــىل  ترتكــز  وشــاملة  متكاملــة  حلــوالً  االجتامعيــة  التحديــات  تحتــاج 

احتياجــات املســتفيدين. وهــذا هــو الحيــز الــذي أغفلــه الكثــري مــن 

مصممــي الخدمــات واملنتجــات، هــو نفــس املجــال الــذي تفــوق فيــه 

التفكــري التصميمــي –ذلــك املنهــج الــذي يرتكــز حــول اإلنســان يف 

ابتــكار الحلــول.
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يتضمــن التفكــري التصميمــي البصائــر العميقــة التــي يتــم التوصــل 

إليهــا عــرب االنخــراط يف حيــاة املســتفيد، والتعاطــف معــه، وبنــاء 

النــامذج األوليــة الرسيعــة للحلــول، والتــي تهــدف مبجملهــا للذهــاب 

إىل مــا هــو أبعــد مــن االفرتاضــات التــي تحجــب الحلــول الفعالــة. يتنــاول 

التفكــري التصميمــي – والــذي هــو تفــاؤيل وبّنــاٌء وتجريبــي بطبيعتــه 

– احتياجــات الفئــة املســتهدفة لهــذا املنتــج أو هــذه الخدمــة والبنيــة 

التحتيــة التــي متكنهــا. 

ــري  ــى التفك ــرف ع ــٍة للتع ــاب، يف رحل ــذا الكت ــن ه ــنصحبكم ضم س

التصميمــي:

ولنبدأ أوالً بالتعرف عىل مفهوم التفكري التصميمي.

 ما هو؟

 نشأته.

 أهميته.

 منهجية تفكري العاملني فيه.

 وأخــرياً مراحــل تطبيقــه يف مجــال االبتــكار االجتامعــي، ومــا كان 

لــه مــن أثــٍر عــىل هــذا املجــال.
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 عمــل Sternin وزوجتــه Monique عــام 1990 يف فيتنــام للحــد 

مــن ســوء التغذيــة عنــد األطفــال يف 10000 قريــٍة، يف الوقــت 

%65 مــن األطفــال الفيتناميــني ممــن هــم  الــذي كان فيــه  

دون ســن الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذيــة، كانــت معظــم 

الحلــول تعتمــد عــىل التربعــات الحكوميــة للمكمــالت الغذائيــة، 

ــة  ــت عائل ــٍل عمل ــوة، وكبدي ــج املرج ــدم النتائ ــن تق ــي مل تك الت

Sternin عــىل اســتخدام طريقــٍة تدعــى »االنحــراف اإليجــايب«، 

والتــي تنظــر إىل حلــوٍل بــني األفــراد والعائــالت الذيــن يعيشــون 

بشــكٍل جيــٍد يف املجتمــع نفســه.

 أجــرت عائلــة Sternins ضمــن مبــادرة »أنقــذوا األطفــال« مســحاً 

ألربعــة مجتمعــاٍت محليــٍة يف Quong Xuong يف مقاطعــة 

Than Hoa. وتحــروا األمثلــة يف العائــالت »الفقــرية جــداً« ويف 

ذات الوقــت ينعــم أوالدهــم بصحــٍة ســليمٍة، ثــم قامــوا مبراقبة 

الخدميــة  والســلوكيات  والطهــي  الطعــام  تحضــري  عمليــات 

لهــذه العائــالت، التــي أســموها »املنحرفــات إيجابيــاً«، ووجــدوا

األرس  مــع  مجموعتهــم  وبقيــة   Sternin عائلــة  عملــت 

ــالت  ــي للعائ ــم دروس الطه ــىل تقدي ــاً« ع ــات إيجابي »املنحرف

التــي تعــاين مــن ســوء التغذيــة، ومــع نهايــة العــام األول 

للربنامــج لوحــظ بــأن 80 % مــن أصل 1000 طفــٍل ملتحــٍق بالربنامج 

ــرة  ــار الفك ــة إىل انتش ــٍة، إضاف ــٍة كافي ــون بتغذي ــوا يتمتع أصبح

14 قريــٍة يف فيتنــام. يف 

القليــل مــن الثوابــت مــع ســلوكياٍت نــادرٍة، حيــث قامــت أرس 

هــؤالء األطفــال ذوي التغذية الجيــدة بإضافة الجمــربي الصغري 

والرسطانــات والحلزونــات مــن حقــول األرز إىل الطعــام إىل 

جانــب الخــروات مــن البطاطــا الحلــوة، ورغــم أن هــذه األطعمــة 

ــري  ــا غ ــؤكل باعتباره ــن تُ ــا مل تك ــزًة إال أنه ــرًة وجاه ــت متوف كان

آمنــٍة لألطفــال، إضافــة إىل أن هــذه األرس »املنحرفــات إيجابيــاً« 

ملعداتهــم  ســمح  مــام  متعــددًة  وجبــاٍت  أوالدهــا  أطعمــت 

ــوٍم. ــرب كل ي ــاٍم أك ــة طع ــم كمي ــظ وتهض ــرية أن تحتف الصغ

الـقـصـة 
املوجزة
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حــول كيفيــة كشــف  Sternin مثــاالً جيــداً   يعــد عمــل عائلــة 

عــىل  املعتمــد  التصميمــي  والتفكــري  اإليجابيــة  املنحرفــات 

املحليــة.  للحلــول  املحليــة،  الخــربة 

حولهــم،  التــي  األعــامل  إىل  التصميمــي  التفكــري  أصحــاب  ينظــر 

ويبتكــرون الحلــول – مثــل الجمربي والرسطانــات والحلزونــات – ويجدون 

طريقــًة لدمجهــا مــع العــروض التــي يقدمونهــا، آخذيــن بعــني االعتبــار 

وهــي   ،Monique Sternin تــرح  كــام  املفرِّطــني(،  )املســتفيدين 

حاليــاً مديــر مبــادرة االنحــراف اإليجــايب: »إن كالً مــن االنحــراف اإليجــايب 

والتفكــري التصميمــي، عبــارٌة عــن طرائــق تتمركــز حــول اإلنســان، إن 

ــرورة  ــل بال ــن تعم ــد ول ــايف الفري ــياق الثق ــٌة بالس ــام متعلق حلوله

التفكــري  مفهــوم  نشــأ  كيــف  ولكــن،  الخــاص.  النطــاق  ذلــك  خــارج 

التصميمــي كمنهــج لتصميــم الحلــول؟؟!

مرغوبٌة من قبل املستفيدين.	 

قابلٌة للتنفيذ.	 

مجديٌة اقتصادياً ومستدامٌة.	 

نهــٌج إبداعــي لحــل املشــكالت، يبــدأ مــع املســتفيدين الذيــن 

نصمــم الحلــول لهــم، وينتهــي بحلــوٍل جديــدٍة تــم ابتكارهــا 

خصيصــاً بحيــث تتناســب مــع احتياجاتهــم. إنــه االعتقــاد أننــا ميكــن 

أن نحــدث فرقــاً، وأن نجــري عمليــًة مدروســًة مــن أجــل الحصــول 

ــاً.  ــرياً إيجابي ــق تأث ــي تخل ــة، الت ــدة ذات الصل ــول الجدي ــىل الحل ع

التفكــري التصميمــي مينحــك الثقــة يف قدراتــك اإلبداعيــة، وهــو 

طريقــٌة فعالــٌة لتحويــل التحديــات الصعبــة إىل فــرٍص للتصميــم.

.)Stanford Social Innovation Review, Winter 2010(

التفكــري  آيديــو  لرشكــة  التنفيــذي  املديــر  بــروان  تيــم  يعــرف 

بأنــه: التصميمــي 

تتميز حلول التفكري التصميمي بأنها:

الـقـصـة 
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ــم  ــني تصمي ــٍج ب ــام 1991 كدم ــو )IDEO( ع ــة آيدي ــت رشك  تأسس

ــاوٍس  ــر أول م ــذي ابتك ــي )David Kelley( ال ــد كي ــن ديفي كٍل م

التــي   )ID Two( ورشكــة   ،1982 عــام   )Apple( أبــل  لكمبيوتــر 

 .1982 عــام  يف  أيضــاً  محمــوٍل  كمبيوتــٍر  جهــاز  أول  صممــت 

ركــزت آيديــو يف البدايــة عــىل العمــل يف التصميــم التقليــدي 

ــي  ــاعد الرقم ــل )Palm V( املس ــاٍت مث ــًة منتج ــاري، مصمم التج

 ،)Steelcase( ــرايس ــنان )Oral-B(، وك ــاة األس ــخيص، وفرش الش

وهــي أنــواع املنتجــات التــي تعرض يف مجــالت الحيــاة العرصية 

ــارص. ــن املع ــاالت الف أو يف ص

ــات  ــم منتج ــن تصمي ــو م ــذ آيدي ــات أخ ــن االحتياج ــط م ــذا النم  ه

املســتهلك إىل تصميــم تجربــة املســتفيد. ولتمييــز هــذا النــوع 

ــك  ــارة لذل ــو باإلش ــدأت آيدي ــي، ب ــل التصميم ــن العم ــد م الجدي

عــرب اســتخدام كلمــة التصميــم )Design( مــن خــالل كتابــة حــرف 

ــٍل.  ــكٍل كام ــًة بش ــدو كافي ــارة مل تب ــذه العب ــن ه ــري، ولك )d( صغ

 )Hasso Plattner( وقــد الحــظ ديفيــد كيــي مؤســس معهــد

للتصميــم الخــاص بجامعــة ســتانفورد )Stanford( )امللقــب بـــ 

»d.school«(، أنــه يف كل مــرٍة يُســأل فيهــا مــن قبــل شــخٍص عن 

تصميــٍم مــا، يجــد نفســه يُدخــل كلمــة »تفكــري« ليــرح مــا كان 

ــح التفكــري  ــه املصممــون، وشــيئاً فشــيئاً أصبــح مصطل يقــوم ب

ــان.  ــاً باألذه ــي عالق التصميم ــٍد بحــل  ــب وبشــكٍل متزاي  بحلــول عــام 2001 أصبحــت آيديــو تُطاَل

املشــكالت التــي بــدت بعيــدًة عــن مجــال التصميــم التقليــدي. 

حيــث طلبــت منهــم مؤسســة رعايــٍة صحيــٍة املســاعدة بإعــادة 

هيكلــة املنظمــة، وأرادت رشكــة إنتــاج قدميــة العهــد الحصــول 

عــىل فهــٍم أفضــل لعمالئهــا، كــام رغبــت إحــدى الجامعــات 

ــة.  ــوف التقليدي ــن الصف ــٍة ع ــٍة بديل ــاٍت تعليمي ــكار بيئ بابت

مــع  العميــق  التعاطــف  ببنــاء  التصميمــي  التفكــري  يتعلــق   

النــاس الذيــن نصمــم لهــم الحلــول، وتوليــد الكثــري مــن األفــكار، 

ــه  ــام ب ــم القي ــا ت ــارك م ــة، وتش ــامذج األولي ــن الن ــدٍد م ــاء ع وبن

مــع املعنيــني بالتصميــم، ومــن ثــم إطــالق الحــل املبتكــر إىل 

العــامل يف نهايــة املطــاف.

الـقـصـة 
املوجزة
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ــا  ــدراٍت منتلكه ــىل ق ــٍج- ع ــي -كمنه ــري التصميم ــل التفك  يعم

املامرســات  لصالــح  عنهــا  التغــايض  يتــم  ولكــن  جميعــاً، 

التقليديــة يف حــل املشــكالت، وهــو ال يركــز فقــط عــىل ابتــكار 

حلــوٍل تتمركــز حــول اإلنســان، ولكــن هــذه العمليــة بحــد ذاتهــا 

متثــل اإلنســان بعمــق. 

 يعتمــد التفكــري التصميمــي عــىل قدرتنــا بــأن نكــون حدســيني، 

وعــىل بنــاء األفــكار التــي تحمــل عمقــاً عاطفيــاً إىل جانــب 

ــنا  ــن أنفس ــري ع ــىل التعب ــق، وع ــًة للتطبي ــًة وقابل ــا عملي كونه

يف وســائل اإلعــالم بعيــداً عــن الكلــامت والرمــوز. 

 يقــدم التفكــري التصميمــي، النهــج املتكامل يف جوهــر عملية 

التصميــم، مــن خــالل اعتبــاره نظامــاً مــن املســاحات املتداخلــة 

بــدالً مــن كونــه سلســلًة مــن الخطــوات املرتبــة. هنــاك ثــالث 

مســاحاٍت يجــب أن تبقــى بالذهــن: اإللهــام، التصــور، والتنفيــذ. 

أو  أنــه املشــكلة  باإللهــام عــىل  التفكــري  وذلــك مــن خــالل 

ــًة ــاره عملي ــور باعتب ــوٍل، والتص ــن حل ــث ع ــز البح ــة لتحفي الفرص

 لتوليــد وتطويــر واختبــار الحلــول، والتنفيــذ باعتبــاره ممــراً يوصل 

بــه مــن مرحلــة النمــوذج األويل إىل مرحلــة الوصــول إىل حيــاة 

النــاس كمــروٍع منفٍذ.

ــو  ــوات، ه ــن الخط ــدالً م ــاحات ب ــذه املس ــتدعاء ه ــبب اس  إن س

يف  املشــاريع  تــدور  فقــد  للرتاتبيــة،  دومــاً  تخضــع  ال  أنهــا 

ــوم  ــام يق ــرٍة بين ــن م ــر م ــذ أك ــور والتنفي ــام والتص ــك اإلله فل

الفريــق بتصفيــة أفــكاره واكتشــاف اتجاهــاٍت جديــدٍة، لــذا فإنــه 

مــن غــري املفاجــئ أن يبــدو التفكــري التصميمــي فوضويــاً ملــن 

ــروع  ــاة امل ــدى حي ــىل م ــن ع ــرة األوىل، ولك ــتخدمه للم يس

يظهــر للمشــاركني أن العمليــة منطقيــٌة وذات مغــزًى وتحقــق 

النتائــج، عــىل الرغــم مــن أن شــكلها يختلــف عــن العمليــات 

ــي. ــكٍل منط ــامت بش ــا املنظ ــل عليه ــي تعم ــة الت الخطي

الـقـصـة 
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 يف عــام 2008، طلبــت مؤسســة Bill & Melinda Gates مــن 

بحيــث  التصميمــي،  التفكــري  عمليــة  قوانــني  توليــف   IDEO

تطويــر  يف  تعمــل  التــي  املنظــامت  قبــل  مــن  تُســتخدم 

فريــق  أمــى  وقــد  املحــدود،  الدخــل  ذات  املجتمعــات 

 Heifer( :ثالثــة أشــهٍر يعملــون مــع كل مــن IDEO مصممــي

 ،)International Development Enterprises(و )International

مــن   )The International Center for Research on Women(و

أجــل فهــم عملياتهــم يف تصميــم منتجــاٍت، وخدمــاٍت، وبرامــج 

.IDEO جديــدٍة ودمجهــا مــع العمليــات الخاصــة بـــ

 كانــت نتيجــة ذلــك التعــاون مجموعــة أدوات التفكــري التصميمي 

يف االبتــكار االجتامعــي، والتــي ميكن أن تســتخدمها املنظامت 

ترتكــز حــول املســتفيد  بنفســها كمنهجيــٍة لتصميــم حلــوٍل 

ــي  ــري الت ــادئ التفك ــم مب ــي أه ــا ه ــن م ــع. ولك ــور املجتم وتط

يعتمدهــا أصحــاب منهــج التفكــري التصميمــي؟!
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״ال نعتربه فشالً، وإمنا تجارُب تصميٍم سنتعلم من خاللها.״

ــا  ــا واختباره ــامذج، وتفاعالته ــارب والن ــم التج ــم. تصمي ــٌة للتعل ــل أداٌة مذهل الفش

ــامذج  ــت كل الن ــه ليس ــم أن ــك فه ــي، وكذل ــري التصميم ــة التفك ــب عملي ــو يف ل ه

ســتكون مجديــًة. ولذلــك، أثنــاء الســعي لحــل مشــكالٍت كبــرية نحــن معرضــون 

للفشــل، ولكــن إذا اعتمدنــا منظومــة التفكــري الصحيحــة، ســوف نتعلــم حتــامً شــيئاً 

ــٍل. ــن كل فش ــا م م

״إننــا نخاطــر أثنــاء العمليــة مــن خــالل صناعــة يشٍء بســيٍط بدايــٍة. ونتعلــم 

الــدروس منــه دامئــاً״.

يعمــل املفكــر التصميمــي ألنــه يؤمــن مبدى قــوة تحويــل الفكــرة لواقــعٍ ملموٍس، 

فعمليــة تحويــل الفكــرة لحقيقــٍة هــي بحــد ذاتهــا وســيلٌة للتفكــري فيهــا. عندمــا 

يكــون الهــدف هــو الحصــول عــىل حلــوٍل مؤثــرة يف العــامل، ال ميكــن البقــاء يف 

عــامل النظريــة، بــل يجــب تحويــل األفــكار لواقــعٍ.

التعّلم من الفشل

التجريب

          مبـادئ تفكيٍر

يــعـمــل مـن خـاللــهــا

الـتفكير التصميمي 

الـقـصـة 
املوجزة
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״الثقــة اإلبداعيــة هــي أن يكــون لدينــا أفــكاٌر كبــريٌة، وأن منتلــك 

الشــجاعة والقــدرة للعمــل عليهــا.״

كثــريٍ  يف  كمصمــم.  العــامل  مــن  االقــرتاب  شــخٍص  ألي  ميكــن 

ــٍر  ــة كمبتك ــذه اإلمكاني ــال له ــح املج ــزم لفت ــا يل ــان كل م ــن األحي م

ديناميــي لحــل مشــكلٍة ما، هــو الثقــة اإلبداعيــة. الثقــة اإلبداعية 

ــس  ــو لي ــداع ه ــدٌع، وأن اإلب ــو مب ــخٍص ه ــأن كل ش ــاد ب ــي االعتق ه

القــدرة عــىل رســٍم أو إنشــاٍء أو نحــٍت ولكــن اإلبــداع الحقيقــي 

هــو امتــالك القــدرة عــىل االقــرتاب مــن العــامل، وتصميــم حلــوٍل 

ــه. مناســبٍة ل

ــه  ــا نفعل ــدٍة إذا كان كل م ــكاٍر جدي ــة أف ــروج بأي ــتطيع الخ ״ال نس

ــة.״ ــا الخاص ــوداً يف حياتن موج

التعاطــف هــو القــدرة عــىل اإلحســاس باآلخريــن، »أن تســري مرتديــاً 

أحذيتهــم« لفهــم حياتهــم، والبــدء بحــل املشــكالت مــن وجهــات 

التعاطــف، وعــىل  التصميمــي عــىل  التفكــري  نظرهــم. يقــوم 

فكــرة أن النــاس الذيــن نصمــم لهــم هــم خارطــة طريقنــا لحلــوٍل 

ــم،  ــف، أن نفهمه ــو التعاط ــه ه ــام ب ــا القي ــا علين ــرة. كل م مبتك

ــم. ــة التصمي ــاء عملي ــا أثن ــم يف اعتبارن ونضعه

التعاطفالثقة اإلبداعية

الـقـصـة 
املوجزة
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״رمبــا ال نعــرف مــا هــو الجــواب، ولكــن علينــا أن نســمح ألنفســنا 

ــافه.״ باكتش

يبــدأ املفكــر التصميمــي دامئــاً مــن املــكان الــذي ال يعــرف اإلجابــة 

فيــه عــىل املشــكلة التــي يبحــث عــن حــٍل لهــا. وعــىل الرغم مــن أن 

هــذا ليــس أمــراً مريحــاً بشــكٍل خــاص، إال أنــه يتيــح لنــا املجــال البتــكاٍر 

إبداعــي، ملتابعــة الكثري مــن األفكار املختلفــة، والتوصــل إىل حلوٍل 

غــري متوقعــٍة. تبنــي الغمــوض يســمح لنــا أن نعطــي أنفســنا اإلذن 

بــأن يكــون خيالنــا مبدعــاً.

״يســمح لنــا التكــرار باكتســاب املصداقيــة عــى طــول الطريق، 

ألننــا نســمع آراء مــن نصمــم لهــم.״

التفكــري التصميمــي منهــٌج تكــراري يف حــل املشــكالت، ألن 

أخــذ آراء املســتهدفني بالتصميــم جــزٌء هــاٌم مــن تطويــر الحــل. 

بالتكــرار املســتمر والتنقيــح والتحســني، نضــع أنفســنا يف موضعٍ 

ميكننــا مــن جمــع املزيــد مــن األفــكار وتجريبهــا، وتوســيع قدرتنــا 

ــة  ــا أهمي ــن م ــة. ولك ــول الناجح ــن الحل ــدٍد م ــرب ع ــكار أك ــىل ابت ع

التفكــري التصميمــي يف مجــال ابتــكار حلــول لتطويــر املجتمــع؟!

״التفاؤل هو اليشء الذي يدفعنا إىل األمام.״

التفــاؤل هــو تبنــي االحتــامالت، وأننــا قــد ال نعــرف الجــواب، إال إنــه 

موجــوٌد وحتــامً ســنعر عليــه. 

التفاؤل واإليجابية

تبني الغموض 5

6

التكرار 7

الـقـصـة 
املوجزة
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دوافع التفكير 
التصميمي في

االبتكار االجتماعي

19



20 دوافع التفكري التصميمي
 فـــي االبـــــتـــــكـــــار االجـتــمــــاعـي

أسباٍب وراء أهمية التفكير
التصميمي كمنهٍج البتكار الحلول

خدماٌت أرسع وأكرث ابتكاراً

تحتضــن مجــاالت األعــامل االجتامعيــة التفكــري التصميمــي ألنــه 
يســاعدها عــىل أن تكــون أكــر ابتــكاراً، وأن تحقــق متيــزاً أفضــل 
ــذه  ــول به ــىل الوص ــاعدها ع ــا، ويس ــا وبرامجه يف خدماته

الخدمــات ألصحــاب االحتياجــات الحقيقيــة بشــكل أرسع. 

تدفق الحلول من األسفل إىل األعى

ــأن  ــري ب ــة التأث ــول عالي ــال للحل ــي املج ــري التصميم ــح التفك يتي
تتدفــق مــن األســفل عوضــاً عــن أن تُفــرض مــن األعــىل، وذلــك 
ــة  ــي نهاي ــتفيدين. فف ــع املس ــرٍب م ــن ق ــل ع ــالل العم ــن خ م
املطــاف، هنــاك فــرٌق كبــرٌي بــني أن يتــم تصميــم الحلــول 
للمســتفيد وفــق خــربات مصممــي الحلــول، وبــني أن يتــم 
تصميــم الحلــول مــع املســتفيد والــذي هــو -بــال شــٍك- أكــر 

ــه. ــه واحتياجات ــم بتحديات ــامً منه عل

1

4
2
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حل املشكالت املعقدة

التقليديــة يف  الحلــول  التــي فشــلت  التحديــات  الكثــري مــن  هنــاك 
ــدأ عــامل األعــامل باعتــامد التفكــري التصميمــي  التصــدي لهــا. لذلــك ب
كمنهــٍج ملعالجــة املشــكالت األكــر تعقيــداً، ثــم بــدأ القطــاع االجتامعي 

بتبنــي هــذا املنهــج الحقــاً.

الحدس واإللهام والتعاطف

ــدس  ــف والح ــىل العواط ــة ع ــل املنظم ــل أن تعم ــع- يقب ــد -بالطب ال أح
واإللهــام، لكــن االعتــامد املفــرط عــىل العقالنيــة والتحليــل قــد يحمــل 
التجاريــة  الــركات  لقــد اســتخدمت  الخطــورة.  نفــس املقــدار مــن 
التصميمــي  التفكــري  واملبتكــرون  املجتمعيــة  املشــاريع  وأصحــاب 
مــن  وعديــدٍة  مختلفــٍة  ألنــواٍع  حلــوٍل  إليجــاد  الزمــن،  مــن  لعقــوٍد 
اليــًة وابتــكاراً يف  التحديــات، مــام ســاعدهم عــىل أن يكونــوا أكــر فعَّ
حــل املشــكالت. ولكــن مــا مــدى أهميتــه يف القطــاع االجتامعــي؟!

3

4

دوافع التفكري التصميمي
 فـــي االبـــــتـــــكـــــار االجـتــمــــاعـي



2222 دوافع التفكري التصميمي
 فـــي االبـــــتـــــكـــــار االجـتــمــــاعـي
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التمركز حول املستفيد

املســتفيد،  بيئــة  يف  التصميمــي  التفكــري  أصحــاب  ينخــرط 
اإللهــام  مصــدر  ويعتربونــه  معــه،  ويتعاطفــون  يراقبونــه 
باختــالف  املســتفيدين  جميــع  االعتبــار  بعــني  آخذيــن  األول، 
مــع  بهــا  يعملــون  التــي  والبيئــات  وأعاملهــم   تجاربهــم 
اعتبــار مســتوى الخــربات والتجــارب للمســتفيدين، مبــا يضمــن 
تحقيــق حالــة مــن الفهــم  الحقيقــي لالحتياجــات ويســاعد 

عــىل تقديــم حلــول أكــر مالءمــة وفائــدة.

تجريب الحلول

إن أكــرب عوائــق اعتــامد التفكــري التصميمــي هــو الخــوف مــن 
الفشــل، ولكــن عندمــا يتــم تجريــب الحلــول واكتشــاف فشــلها 
ــب  ــا نتجن ــواق، فإنن ــا يف األس ــل إطالقه ــٍر قب ــٍت مبك يف وق
املغامــرة بتكاليــف عاليــٍة قبــل ضــامن جــدوى الحلــول، لذلــك 
ــدراً  ــامذج مص ــك الن ــح تل ــا تصب ــائٌر وإمن ــاك خس ــون هن ــن يك ل
للتعلــم، قــد يكــون مــن الصعــب القبــول بهــذه الفكــرة، ولكــن

ثقافــة تصميــم األفــكار النابضــة بالحيــاة ستشــجع النــامذج 
األوليــة -الرسيعــة، والرخيصــة، والبســيطة- كجــزٍء مــن طريقــٍة 
إبداعيــة، وليــس فقــط كطريقــةٍ للتحقــق مــن األفــكار النهائيــة.

تجاوز الحدود بني القطاعات

تســتخدم املنظــامت التفكــري التصميمــي لحــل املشــكالت 
االجتامعيــة، ألنــه يتجــاوز الحــدود بــني القطاعــات العامــة، 

والربحيــة، وغــري الربحيــة.

1

2
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عوامل تميز منهجية التفكير التصميمي عن 
منهجيات تصميم الحلول التقليدية

حلول التفكير التقليديحلول التفكير التصميمي

8
ما هو السؤال الصحيح؟

يصمم مع الناس.
الفئة املستهدفة عبارٌة عن قصٍص يجب سامعها.

الكثري من اإلصغاء.
التصاميم عبارٌة عن تجارب.

يتحدثون عن حقائق ومشاعر.
ابتكاري.

تصميم بالتعاون من العميل.

ما هو الجواب الصحيح؟
يصمم ألجل الناس.

الفئة املستهدفة عبارة عن بيانات.
الكثري من الكالم.

اليات. التصاميم عبارٌة عن فعَّ
يتحدثون عن حقائق.

تطويري.
تصميم فردي من قبل املنتج.

دوافع التفكري التصميمي
 فـــي االبـــــتـــــكـــــار االجـتــمــــاعـي
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استخدامات التفكير
التصميمي في

االبتكار االجتماعي

25



26

األنظمةالخدماتاملساحاتاملنتجات

التفكري التصميمي يف االبتكار االجتامعي عمليٌة ميكن استخدامها
يف التحديــات االجتامعيــة التــي قــد تتجــي يف تطويــر العديــد مــن الحلــول 

ــات التالية  يف القطاع

استخدامات التفكري التصميمي
 فـــي االبــــــتـــــكـــــــار االجــــتـــــمــــــاعـــي
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الخدماتالمنتجات

عندمــا يفكــر النــاس يف التصميــم، فإنهم غالبــاً ما يفكــرون يف املنتج 
األنيــق، وغــايل الثمــن، لكــن تصميــم املنتجــات املدروســة بشــكٍل جيــٍد 
ــط ألن كل  ــس فق ــي، لي ــكار االجتامع ــًة يف االبت ــر أهمي ــر األك ــو األم ه
النــاس يســتحقون منتجــاٍت مصممــًة بشــكٍل جيــٍد، لكــن التحديــات التــي 
تظهــر عندمــا تكــون املــوارد محــدودًة وكذلــك الخدمــات أو البنيــة 
التحتيــة، تتطلــب مقاربــاٍت جديــدًة وحلــوالً أنيقــًة. عــىل ســبيل املثــال:

ــن  ــا م ــري فيه ــم التفك ــي أن يت ــٍة، ينبغ ال ــاٍت فعَّ ــم خدم ــل تصمي ــن أج م
ــا  ــة تقدميه ــا إىل كيفي ــالن عنه ــة اإلع ــن لحظ ــة: م ــة إىل النهاي البداي
واســتخدامها، ولــي تحقــق الخدمــة األثــر املنشــود، فمــن الــروري 
أن تكتســب فهــامً عميقــاً ملــن ســتقدم لهــم، ليــس فقــط مــا يحتاجونــه 
ويرغبــون بــه، وإمنــا أيضــاً القيــود التــي يواجهونهــا، مــا يحفزهــم، ومــا 

هــو مهــٌم بالنســبة لهــم. عــىل ســبيل املثــال:

كيــف ميكننــا أن نقــوم بتصميــم مواقــد للطهــي تقلــل مــن كميــة 
الدخــان املستنشــق مــن قبــل املســتخدم أثنــاء الطهــي؟

ــبكة  ــدون ش ــغيلها ب ــن تش ــة ري ميك ــي مضخ ــا أن نبن ــف ميكنن كي
ــاء؟ الكهرب

كيــف ميكننــا أن نقــوم بتصميــم دورات ميــاٍه لــألرس التــي تعيــش 
يف املناطــق التــي ال توجــد فيهــا شــبكات رصٍف صحــي وبنيــة 

تحتيــة؟

كيــف ميكننــا أن نقــوم بتصميــم خدمــة توفــري وتوصيــل ميــاه 
الــرب النظيفــة للبيئــات التــي تفتقــد للبنــى التحتيــة؟

كيــف ميكننــا أن نقــوم بتصميــم خدمــاٍت جديــدٍة إلرشاك اآلبــاء 
واألمهــات ذوي الدخــل املنخفــض يف تعليــم مــا بعــد املدرســة 

ــم؟ ألبنائه
ــة  ــتداٍم لخدم ــٍل مس ــوذج عم ــم من ــوم بتصمي ــا أن نق ــف ميكنن كي

ــي؟ ــرصف الصح ــر ال ــغ حف تفري

استخدامات التفكري التصميمي
 فـــي االبــــــتـــــكـــــــار االجــــتـــــمــــــاعـــي
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األنظمةالمساحات
ترصفــات  كيفيــة  حــول  انطباعــاٍت  النــاس  تعطــي  املاديــة  البيئــات 
ــم  ــري يف تصمي ــادة التفك ــالل إع ــن خ ــعورهم. فم ــة ش ــن وطبيع اآلخري
املستشــفيات، والفصــول الدراســية، والنقل العام، والبنــوك، واملكتبات 
وغــري ذلــك، ميكننــا ابتــكار تجــارب وتفاعــالٍت جديــدٍة يف هذه املســاحات. 
وميكــن للتفكــري التصميمــي أن يســاعد يف جعــل األجــزاء العاطفيــة 

ــال: ــبيل املث ــىل س ــة. ع ــزاء الوظيفي ــة األج ــس أهمي ــاحات بنف للمس

تصميــم األنظمــة يتعلــق مبوازنــٍة تُعقــد بــني العديــد مــن أصحــاب 
متنوعــة. اجتامعيــة  احتياجــاٍت  لديهــم  ممــن  العالقــة 

نــوٍع جديــٍد مــن  ترغــب يف تصميــم  كنــت  إذا  عــىل ســبيل املثــال، 
املــدارس، هنــاك احتياجــات الطــالب، وأوليــاء األمــور، واملوظفــني، 
وأعضــاء هيئــة التدريــس، واملجتمــع، ورمبــا املســتثمرين. ينطــوي 
تصميــم النظــم غالبــاً عــىل وضــع رؤًى اســرتاتيجيٍة رفيعــة املســتوى، 

وأولويــاٍت وسياســاٍت، واتصــاالٍت رئيســيٍة. كيــف ميكننــا أن نقــوم بتصميــم غــرف االنتظــار يف املشــفى 
بحيــث تخفــف مــن انتقــال املــرض؟

كيــف ميكننــا أن نعيــد تصميــم املناطــق املخصصــة لإلســكان بحيث 
تشــجع وتعــزز الرتابــط والتعــاون بــني الجريان؟

كيــف ميكننــا أن نســاعد املعلمــني  يف املــدارس عــىل إعــادة 
تصميــم الفصــول الدراســية بطريقــة تســاعد الطــالب عــىل تعلــم 

ــكاراً وتفاعــالً؟ أكــر ابت

كيــف ميكننــا أن نعيــد تصميــم برنامــج الغــداء املــدريس ملدينــة 
بأكملهــا؟

كيــف ميكننــا أن نقــوم بتصميــم نظــاٍم يربــط أصحــاب املروعــات 
املجتمعيــة يف جميــع أنحــاء العــامل؟

ــا أن نعيــد تصميــم نظــاٍم مــرصيف للمواطنــني ذوي  كيــف ميكنن
الدخــل املنخفــض الذيــن لديهــم معرفــٌة محــدودٌة بالبنــوك؟

استخدامات التفكري التصميمي
 فـــي االبــــــتـــــكـــــــار االجــــتـــــمــــــاعـــي
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بعــد أن عرفنــا مــا هــو التفكــري التصميمــي ومــدى أهميتــه يف مجــال تصميــم حلــوٍل للتحديــات املجتمعيــة، ننتقــل اآلن إىل التعــرف عــىل مراحــل عمليــة 

التفكــري التصميمــي.
وتتضمــن عمليــة التفكــري التصميمــي ثــالث مراحــل: اإللهــام، التصــور، والتنفيــذ. ميكــن للقيــادات االجتامعيــة أن تضمــن مــن خاللهــا أن يكــون الحــل ناجحــاً 

ألنهــم وعــرب املراحــل الثالثــة يضعــون املســتفيدين مــن التصميــم يف قلــب عمليــة التصميــم.
يتعلــق التفكــري التصميمــي بيدينــا )فكــر بيديــك، أي مبــا نقــوم بصناعتــه بأيدينــا( بقــدر مــا يتعلــق بطريقــة تفكرينــا. فمنظومــة تفكــريه تكشــف الفلســفة 
الكامنــة وراء املنهــج إليجــاد الحلــول املبتكــرة للمشــكالت، وتظهــر لنــا كيــف أن طريقتنــا يف التفكــري بالتصميــم تؤثــر بشــكٍل مبــارٍش عــىل إمكانيــة وصولنــا 

إىل حلــوٍل مبتكــرٍة، ومؤثــرة.

التنفيذالتصوراإللهام

مراحل عملية
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الّتصوراإللهام
يف مرحلــة اإللهــام يتعلــم مصصمــو الحلــول مبــارشًة مــن النــاس 
يف  االنخــراط  خــالل  مــن  وذلــك  لهــم،  بالتصميــم  يقومــون  الذيــن 

الحتياجاتهــم.  عميــٍق  فهــٍم  إىل  والتوصــل  حياتهــم 

يف مرحلــة التصــور يُشــكل املصممــون تصــوراً مام تعلمــوه يف مرحلة 
اإللهــام، ويقومــون بتحديــد الفــرص املتاحــة للتصميــم، ويصنعــون 

النــامذج األوليــة للحلــول املمكنــة. 

لدينا تحٍد تصميمي:

كيف نبدأ؟
كيف ميكننا إجراء املقابالت؟

كيف ميكننا أن نبقى مرتكزين حول اإلنسان؟

لدينا فرصٌة للتصميم:

كيف نفرس ما تعلمناه من املستفيدين؟
كيف ميكننا تحويل البصائر إىل أفكاٍر ملموسٍة؟

كيف نصنع النموذج األويل؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي



32

الّتنفيذ
يف مرحلــة التنفيــذ يتــم نقــل الحــل إىل أرض الواقــع، ويف نهايــة 

األســواق. املطــاف، إىل 

لدينا حٌل مبتكٌر:

كيف نجعله مروعاً حقيقياً؟
اليته؟ كيف ميكننا تقييم مدى فعَّ

كيف نخطط الستدامته؟

32 مراحل عملية
التفكري التصميمي
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مرحلة اإللهام
نظرٌة عامٌة عى مرحلة اإللهام1

عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن املصممــني ال يســتمرون يف كل 

مــن املســاحات الثالثــة بشــكٍل متسلســٍل، إال أن املســاحة التــي 

تبــدأ بهــا عمليــة التفكــري التصميمــي هــي املســاحة اإللهاميــة 

ــول،  ــن الحل ــث ع ــاس للبح – املشــكلة أو الفرصــة التــي تحفــز الن

كــام أن نقطــة البدايــة الكالســيكية ملرحلــة اإللهــام هــي التحــدي،

تحديــد  تتضمــن  والتــي  اإللهــام،  مرحلــة  هــي  األوىل  املرحلــة 
البحــث. منهجيــة  وإعــداد  التحــدي، 

اإللهام

مراحل عملية
التفكري التصميمي



34

حاملــا يتــم تحديــد التحــدي، يــأيت دور فريــق التصميــم يف 

اكتشــاف احتياجــات النــاس. تعتــرب أهــم الطــرق التقليديــة للقيام 

تحصــد  مــا  ونــادراً  واالســتطالعات،  الرتكيــز  مجموعــات  بذلــك 

بصائــر هامــًة، ففــي أغلــب الحــاالت تســأل هــذه التقنيــات النــاس 

ببســاطٍة مــاذا يريــدون، وهنــا قــد يكــون البحــث التقليــدي مفيــداً 

لإلشــارة إىل التحســينات اإلضافيــة، لكنــه ال يقودنــا عــادًة إىل 

منــط االخرتاقــات الــذي يجعلنــا نحــك رؤوســنا ونتســاءل ملــاذا مل 

يفكــر أحــٌد بهــذا مــن قبــل.

لقــد فهــم )Henry Ford( هــري فــورد ذلــك حــني قــال: ״لــو 

كنــت قــد ســألت النــاس مــاذا تريــدون لقالــوا يل: نريــد حصانــاً 

رسيعــا.״ فرغــم أن النــاس غالبــاً ال يســتطيعون إخبارنــا مــا هــي 

احتياجاتهــم، إال أن ســلوكياتهم الواقعيــة ميكنهــا أن تزودنــا 

ــاة. ــري امللب ــم غ ــدى حاجاته ــول م ــٍة ح ــل مهم بدالئ

إن نقطــة البدايــة األفضــل، هــي االنطــالق نحــو العــامل ومراقبــة 

يف  يتجولــون  هــم  بينــام  للمســتفيدين  الواقعيــة  الخــربات 

طرقاتهــم خــالل حياتهــم اليوميــة. إن العمــل مــع رشكاء محليني 

يقدمــون تفســرياٍت وأدلــًة ثقافيــًة أمــٌر يــوازي بأهميتــه صناعــة 

املصداقيــة  لبنــاء  للمجتمعــات  املقدمــات  تهيــئ  رشاكاٍت 

ــك. ــم كذل ــامن الفه ــٍة وض برسع

مــن خــالل اإلقامــة مــع النــاس وتعقــب الســكان يف عملهــم 

ومنازلهــم يصبــح أصحــاب التفكــري التصميمــي جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

ــم. ــن أجله ــون م ــن يصمم ــاس الذي ــاة الن حي

والتحــدي هــو عبــارٌة عــن مجموعــٍة مــن األطــر التــي تعطــي 

فريــق املــروع نقطــًة محــددًة للبــدء منهــا، وكــام أن االفــرتاض 

ليــس مامثــالً للواقــع، فالتحــدي أيضــاً ليــس مجــرد مجموعــٍة مــن 

التعليــامت، أو محاولــٍة إلجابــة عــىل الســؤال قبــل طرحــه، وإمنــا 

هــو مركــٌب جيــٌد يســمح بالصــدف وعــدم القــدرة عــىل التنبــؤ 

ــكار. ــوء األف ــه نش ــذي يخرتق ــداع ال ــاملٌ اإلب ــه ع ــٍة. إن ــزواٍت متقلب وبن
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يف املرحلــة الثانويــة يواجه طالب املــدارس الثانوية 

يف شــيكاغو تحديــاً يتعلــق بالتوفــري والــذكاء املايل. 

عمــل طــالب من كليــة الحقــوق بجامعــة شــيكاغو بوث 

إلدارة األعــامل بالتعــاون مــع )IDEO.org( عــىل توفــري 

أول برنامــٍج رســمي ملحــو األميــة املاليــة عــرب برنامــٍج 

توجيهــي يُدعــى )Moneythink باســتخدام منهجيــة 

ــم  ــون منه ــام متطوع ــث ق ــي. حي ــري التصميم التفك

كيفيــة  حــول  اســرتاتيجياٍت  يُعلّــم  برنامــٍج  بتفعيــل 

منوذجــاً  كان  واالئتــامن.  والتوفــري  املوازنــة  وضــع 

مبتكــراً ميكــن قياســه برسعــٍة. 

مراحل عملية
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يف مرحلة اإللهام:

ولرتســيخ مــا تعلمــوه، ولتفعيلــه يف الحيــاة العامــة - حيــث تتخــذ 

القــرارات املاليــة بحســب واقــع الحيــاة، أسســت )Moneythink( مــع 

ــع أدواٍت  ــة، لوض ــف النقال ــات الهوات ــر تطبيق ــر لتطوي )IDEO.org( مخاب

تُســاعد الطــالب عــىل اتخــاذ قراراتهــم املاليــة بأنفســهم.

ركّــزت املقابــالت عــىل كيفية اســتخدام الطــالب لهواتفهــم النقالة، 

ــية  ــق الرئيس ــر الفري ــم بصائ ــت أه ــا. كان ــي يحبونه ــات الت والتطبيق

يف هــذه املرحلــة أن الشــباب عمومــاً ال ميلكــون مصــادر منتظمــًة 

ــة،  ــة التقليدي ــات املالي ــاع املامرس ــب اتب ــن الصع ــك فم ــل، لذل للدخ

ــال  ــىل امل ــون ع ــا يحصل ــاً م ــم غالب ــهريٍة، إذ إنه ــٍة ش ــع ميزاني كوض

يف املناســبات كأعيــاد امليــالد، ومــن ثــم يخططــون ملشــرتياتهم.

الحــظ فريــق )IDEO.org( أيضــاً أن لإلنفــاق - يف كثــريٍ مــن األحيــان - 

ــل أن  ــن للطف ــث ميك ــران؛ حي ــام األق ــذات أم ــات ال ــق بإثب ــداف تتعل أه

يوفــر 200 $ لــراء زوج مــن األحذيــة الرياضيــة التــي من شــأنها أن تعزز 

مــن وجــوده أمــام األصدقــاء.  

يتبع  58
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خطوات مرحلة اإللهام

تتكون عملية اإللهام من الخطوات التالية:

تحديد 
التحدي

التخطيط لمنهجية 
البحث

املهتمــة  االجتامعيــة  القيــادات  تجتمــع  الخطــوة  هــذه  يف 

بالتحــدي لتمــي بعــض الوقــت يف تشــكيل فريــق عمــٍل، والبــدء 

عليــه  العمــل  ســيتم  الــذي  التصميمــي  التحــدي  تحديــد  يف 

بدقــٍة، ومــن ثــم يقومــون بابتــكار فهــٍم مشــرتٍك ملــا ســيعملون 

ــالل: ــن خ ــك م ــه، وذل علي

جمــع األفــكار املتعلقــة بالتحــدي الــذي قــام الفريــق بتحديده، 
وتدوينها ومناقشــتها.

ــدي،  ــن التح ــق ع ــا الفري ــي يعرفه ــات الت ــتعراض املعلوم اس
ــم. ــام بينه ــاركها في وتش

تحديــد املعلومــات التــي ال يعرفونهــا ويرغبــون مبعرفتهــا مع 
مراعــاة تبنــي عقليــة املبتــدئ، وتجنــب االفرتاضات الشــخصية.

1
تحديد التحدي
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االحتياج:

ــم  ــودٍة يت ــّددٍة أو مقص ــكلٍة مح ــٍم مبش ــة تصمي ــدأ كل عملي تب

التوّجــه إليهــا، هــذا يســّمى التحــّدي الــذي يحتــاج إىل تصميــٍم.

هنــاك يشٌء مــا ال تلبيــه الحلــول أو املنتجــات أو العمليــات 

ــاً  ــدياً أو عاطفي ــاج جس ــون االحتي ــد يك ــة، وق ــة الحالي التقليدي

ــوٍح بالنســبة للمســتفيد  ــألة طم ــاً، قــد يكــون مس أو ثقافي

)أمــٌر يطمــح إليــه، أو يحلــم بــه، أو مصــدٌر يســبب لــه األمل(.

ــاج  ــون االحتي ــد يك ــاً. ق ــاً أو ضمني ــون رصيح ــد يك ــاج ق االحتي

غــري واضــٍح حتــى بالنســبة للمســتفيد نفســه، أن يشــعر 

بــأمٍل مــا بســبب هــذا االحتيــاج ولكنــه يعجــز عــن تحديــده، أو 

ــتطيع  ــاً ال يس ــه أيض ــا ولكن ــٍر م ــني أم ــٌل بتحس ــه أم ــا لدي لرمب

التعبــري عنــه بوضــوٍح. يقــول ســتيف جوبــز: ״معظــم النــاس 

ال يعرفــون مــا يريــدون حتــى تريهــم ذلــك بنفســك.״ مامل 

تكتشــف تلــك االحتياجــات ســواء أكانــت رصيحــًة أو ضمنيــًة لــن 

تتمكــن مــن معالجتهــا مــن خــالل التصميــم.

مفهوٌم.. 1

محدٌد بشكٍل دقيٍق.. 2

ميكن الوصول إليه.. 3

قابٌل للعمل عليه.. 4
يتمتع بصياغٍة واضحٍة.. 5
واسع النطاق ميا يكفي للتفكري باحتامالٍت ومجاالٍت قيّمٍة . 6

غري متوقعٍة، وضيق النطاق مبا يكفي ليكون قابالً لإلدارة 

والتحكم ويتيح املجال لنا للرتكيز.
ليس عىل درجٍة عاليٍة من الغموض بحيث يصعب . 7

اكتشافه، وال واضٌح وبديهي وال يحتاج إىل حٍل.

يف خطوة تحديد التحدي نحن نبحث عن االحتياج.

ويتميز التحدي بأنه:

دون  تحــول  قــد  التــي  الحواجــز  أو  القيــود  اســتعراض 
مواجهــة التحــدي التصميمــي، ومناقشــة كيفيــة التغلــب 

عليهــا.

مراحل عملية
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مشكلة وليس تحٍد

ال يوجــد فــرص عمــل كافيــة 
للشــباب.

معظــم خيــارات الطعــام يف 
املطاعــم ليســت صحية.

األطفــال مــن األرس محــدودة 
الرعايــة  يتلقــون  ال  الدخــل 
دخولهــم  قبــل  املطلوبــة 

املدرســة.

كيــف ميكننــا أن نوفــر املزيــد 
مــن خيــارات الطعــام الصحي 

املطاعم؟ يف 

يف  للوالديــن  ميكــن  كيــف 
منخفضــة  املجتمعــات 
أن  مــن  التأكــد  الدخــل، 
العنايــة  يتلقــون  األطفــال 
الســنوات  يف  الالزمــة 

األوىل؟ الخمســة 

تحدي

كيــف ميكننــا أن منّكــن املزيــد 
مــن الشــباب ليصبحــوا أصحــاب 

ــادة مجتمعيــة؟ مشــاريع ري

مــا الــذي ينبغــي تحســينه؟ مــا الــذي تتمنــى أن يكــون أفضل 
مام هــو عليــه اآلن؟

مــا الــذي تتمنــى تحقيقــه بشــأن تحــٍد مــا؟ مــا الــذي تشــكو 
منــه فيــام يتعلــق بتحــٍد مــا؟

أمتنــى أن أجــد طريقــًة تســاعد عــىل متكــني الشــباب يف 
مجــال الريــادة املجتمعيــة.

كيــف ميكننــا أن منكِّــن الشــباب بشــكٍل أكــرب يف مجــال 
ــادة املجتمعية؟ الري

كيف نبدأ بتحديد التحديات؟

غالبــاً مــا يبــدأ إيجــاد فــرص التصميــم مبالحظــة املشــكالت. أحيانــاً 

يخــرج كرغبــاٍت ״أمتنــى فعــالً لــو أن ......״ ويف بعــض األحيــان يخرج 

كشــكاٍو ״يزعجني أننــا لســنا ......״.

عند تحديد التحدي اسأل نفسك

قامئة األحالم واألمنيات: 

مراحل عملية
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نفســيٌة،  عاطفيــٌة،  فيزيولوجيــٌة،  رضوراٌت  االحتياجــات 

 . عيــٌة جتام ا
االحتياجات أفعاٌل ال أسامء. 

االحتياجات فرص تصميٍم وليست حلوالً جاهزة.
ــد  ــد تحدي ــٍة عن ــزٍة وتقليدي ــوٍل جاه ــز لحل ــب القف ــي تجن ينبغ

االحتيــاج.

ــرة  ــل الفك ــاوالً صق ــدي مح ــق بالتح ــي تتعل ــكار الت ــع األف اجم
ــتطاع. ــدر املس ق

اســتعرض مــا تعرفــه مســبقاً عــن التحــدي ليتــم البنــاء عــىل 
األفــكار.

حــدد مــا ال تعرفــه مــن أفــكاٍر حــول التحــدي وتــرى أن مــن 
الــروري معرفتــه، وتذكــر رضورة تبنــي عقليــة املبتــدئ.
اســتعرض القيــود أو الحواجــز التــي قــد متنعــك مــن مواجهــة 

التحــدي التصميمــي.

ــًة  ــر صحيح ــنكّون بصائ ــٍح، س ــكٍل صحي ــات بش ــا االحتياج إذا فهمن

ــة.  ــول املطلوب ــا إىل الحل توصلن

ينبغــي أن تكــون هنــاك خياراٌت أكــرب تضمن نجــاح املروعات 
املجتمعية.

ــاح  ــارات لنج ــن الخي ــد م ــر املزي ــا أن نوف ــف ميكنن كي
عمليــة التطويــر املجتمعــي؟

نحتاج كتاباً، بحثاً، 

دورًة تدريبيًة.

نحتاج أن نعرف 

ونتعلم.

بعد تحديد التحدي قُم مبا ييل
فكر باالحتياجات كفعٍل وليس كاسٍم

مراحل عملية
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أداة تحديد التحدي

ما هي املشكلة؟

ملاذا تعترب مشكلة؟

ما سبب املشكلة؟

ملن ستصمم الحل؟ من هم املستفيدون؟

ما هو األثر املطلوب؟

اكتب التحدي بـصيغة: »كيف ميكننا أن«، لتحويل املشكلة لفرص 
للتصميم.

مراحل عملية
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تعتــرب عمليــة البحــث مبثابــة وقــود األفــكار. وخــالل مرحلــة اإللهــام 

قــدٍر  أكــرب  عــىل  للحصــول  البحــث،  ألنشــطة  التخطيــط  ينبغــي 

ــا  ــم، له ــوم بالتصمي ــي تق ــة الت ــن الفئ ــات م ــن املعلوم ــٍن م ممك

ــة. ــري مألوف ــاالٍت غ ــاف ح الستكش

ومقابلــة  املجتمــع  إىل  الخــروج  التصميمــي  التفكــري  يتطلــب 

املســتفيدين، مــن أجــل الحصــول عــىل األفــكار امللهمــة منهــم، 

وفهــم احتياجاتهــم بشــكٍل أعمــق.

علينا أن نكون دقيقني 

يف املالحظة

االنخراط يف حياة الناس مهٌم 

جداً، ملشاركتهم شعورهم 

وكسب ثقتهم.

من أجل القيام بكل ما سبق، 

نحن بحاجٍة إىل التحي بالصرب.

أن نرتبط بهم من خالل 

حواراٍت عميقٍة وذات مغزى.

أربع مهاراٍت مطلوبٍة يف البحث امليداين

ــات  ــاف االحتياج ــا الكتش ــاج لتطويره ــيٍة نحت ــاراٍت أساس ــع مه أرب

ــة.  الحقيقي

المالحظة

التحلي بالصبراالنخراط

االرتباط

2
التخطيط لمنهجية البحث
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تعلم من الخبراءتعلم من الناس

ابحث عن سياق مشابهانخرط في السياق

ــل  ــم بتفصي ــم، قُ ــتقوم مبقابلته ــن س ــدد األشــخاص الذي ــد أن تح بع
أســئلتك لتناســب هــذا الشــخص عــىل وجــه التحديــد. 

تذكر أن تقوم مبقابلة املستفيدين املفرِّطني أيضاً.

بعــد أن تحــدد الخــرباء الذيــن ســتقوم مبقابلتهــم، قـُـم بتفصيــل أســئلتك 
لتناســب هــذا الشــخص عــىل وجــه التحديــد. 

مــن املمكــن التواصــل معهــم عــرب الهاتــف أو الشــبكات االجتامعيــة إن 
كانــوا يف بلــٍد آخــر.

ــك  ــي ميكن ــات الت ــات، والفعالي ــامت، واملؤسس ــارة املنظ ــم بزي قُ
ــة.  ــكار امللهم ــع األف ــا جم ــن خالله م

خطــط لتدويــن مالحظاتــك عــن طريــق اختيــار األماكــن التــي ميكنــك 
الحصــول فيهــا عــىل الخــربات ذات الصلــة بتحديــك. 

دون املالحظات والصور. 
إىل  التحــدث  خــالل  مــن  لالهتــامم  املثــرية  االقتباســات  التقــط 
النــاس، وقضــاء بعــض الوقــت معهــم، مــا الــذي يحبونــه؟ مــا الــذي 

يشــعرهم باإلحبــاط؟ ارســم الرســومات املعــربة.

تحديــك  حالــة  عــن  تختلــف  التــي  والحــاالت  األماكــن  بزيــارة  قُــم 
 . لتصميمــي ا

ينبغــي لهــذه األماكــن أن تقــرتب مــن زاويــة مشــكلتك بطريقــٍة فريــدٍة 
مــن نوعهــا. عــىل ســبيل املثــال، مــا الــذي ميكــن أن تتعلمــه مــن 
ــك  ــتعانة بذل ــك االس ــي، ميكن ــة ماله ــول حديق ــوف يف دوٍر لدخ الوق
كخــربٍة حــول االنتظــار يف طابــور أحــد البنــوك لفتــح حســاب توفــريٍ 

ــٍد؟  جدي

أربعة مصادر للحصول عى األفكار امللهمة
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للحصول عى األفكار من املستفيدين

مراحل عملية
التفكري التصميمي

مــن أجــل الحصــول عــىل األفــكار امللهمــة مــن املســتفيدين، وفهــم 
ــني  ــىل تقنيت ــم ع ــق التصمي ــل فري ــق..  يعم ــكل أعم ــم بش احتياجاته

ــيتني. أساس

الهــدف مــن املراقبــة واملقابلــة هــو فهــم االحتياجــات الحقيقيــة غري 
امللبــاة وغــري املــرصح عنهــا يف كثــري مــن األحيــان. هنــاك احتياجــات 
ــا  عميقــة غــري ملبــاة، وغــري مــرصح عنهــا يف كثــري مــن األحيــان، علين
ــتخدمني،  ــع املس ــف م ــا التعاط ــول إليه ــب الوص ــفها.. يتطل أن نكتش

»الســري بأحذيتهــم«. 

املراقبــة مصــدر هــام جــداً مــن مصــادر اإللهــام. مــن خــالل االنخــراط 

يف عــامل املســتفيد ومراقبتــه ميكننــا التوصــل إىل الكثري مــن األفكار 

امللهمــة التــي ستســاعدنا عــىل توليــد الحلــول. 12
المقابلةالمراقبة

أوالً المراقبة
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 لتالحظ كمحترف راقب

محبطات املستفيد

محفزات املستفيد

العادات الروتينية واألمناط 

الخاصة باملستفيد

 األمور الواضحة

األمور الالفتة لالنتباه

 ما يهتم به املستفيد

األقوال

األشياء التي يقومون بها 

للتأقلم

األشياء التي يستخدمونها

البيئة  املحيطة

 لمالحظات أكثر دقة راقب

األفعال

أداة خطة املراقبة

من الذي ستقوم 
مبراقبتهم؟

أين ستقوم مبراقبتهم؟
»السياق«

)يف املنزل – يف العمل(

ما الذي سرتاقبه؟

ما املعلومات األساسية التي 
تبحث عنها؟

ما املعلومات املتوقعة؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي



46
أداة املراقبة

من هو الشخص الذي قمت مبراقبته
)عمره – جنسه – مكانه – عمله(

صف السياق الذي قمت فيه باملراقبة؟
)أثناء العمل – يف املنزل(

كيف كان شعور الشخص عندما كنت تراقبه؟

)مرتاح – منزعج – يعاين(

ماذا كان الشخص الذي تراقبه يفعل؟ وملاذا يفعل ذلك؟
)عمل يقوم به للتغلب عىل صعوبات التحدي(

ما هي مشكلته الحقيقية من وجهة نظرك؟
)التحدي الحقيقي غري املرصح به(

مراحل عملية
التفكري التصميمي

http://tools.sabr-sp.com/ar/Recipes/Index/design_thinking_in_social_innovation
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مع هذا السؤال، أنت تسري نحو معرفة 
املزيد من املعلومات. 

تجنب األسئلة التي تقود املستفيد.

أسئلة مغلقة مثل:

متى قمت مبلء 
سيارتك آخر مرٍة؟

أسئلة مفتوحة مثل: 

أخربين عن آخر مرٍة قمت 
فيها مبلء سيارتك.

اسألال تسأل 

إرشادات حول كيفية التفاعل مع املستفيدين

تعاطف

استخدم عقلية املبتدئ

التعاطــف يســاعد مصممــي الحلــول عــىل تحديــد وفهــم 
حيــاة  يف  االنخــراط  ذلــك  يتطلــب  املســتفيدين،  مشــاعر 
يف  أنفســنا  نــزج  بــأن  وذلــك  ومالحظتهــم،  املســتفيدين، 
وذات  عميقــٍة  محادثــاٍت  يف  معهــم  ونخــوض  بيئتهــم، 

مغــزى.

نحــن بحاجــٍة إىل عقليــة املبتدئــني، مــن أجــل الرتكيــز عــىل كل 
التفاعــالت املثــرية الخاصــة بالتحــدي. فمــع كل شــخٍص تقابلــه، 
ويف كل حــواٍر تجريــه، هنــاك يشٌء جديــٌد ومثــرٌي بالنســبة 
تبنــي  اكتشــافه عليــك  أجــل  اكتشــافه، ومــن  لــك وعليــك 
ــن  ــون م ــال ويحاول ــا األطف ــي ميتلكه ــاف الت ــة االستكش عقلي
ــة  ــك العقلي ــم، تل ــبة له ــد بالنس ــامل الجدي ــم الع ــا فه خالله
التــي نفقدهــا عندمــا نكــرب هــي أمــر أســايس يف فهــم 

املســتفيدين. عليــك أن تســأل عــن كل يشء.

مراحل عملية
التفكري التصميمي

قبــل أن تذهــب إىل املقابلــة األوىل مــع املســتفيد، أنــت تحتــاج إىل 

ــكار،  ــرح األف ــالل ط ــن خ ــدء م ــة الب ــي نقط ــوة األوىل ه ــداٍد.  الخط إع

وهنــا ينبغــي تحديــد املوضوعــات األوســع التــي تريــد استكشــافها، 

ــع.  ــات األوس ــم املوضوع ــرد فه ــئلة مبج ــل األس ــم صق ث

األسئلة املفتوحة التي تتضمن مطالبات تجعل املقابلة مفيدة.

ثانيًا المقابلة
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تواصل

ــود  ــرس الجم ــك بك ــذي أمام ــخص ال ــة الش ــب ثق ــدأ بكس اب
وخلــق جــٍو ودي للحديــث.

حاول استخدام تعبريات الوجه الرتحيبية.
جســدك  لغــة  وراقــب  العينــي،  االتصــال  عــىل  اعتمــد 

املســتفيد. للغــة  ومطابقتهــا 

الحــظ بدقــٍة، وتذكــر أنــه هــو املســتفيد وهــو الخبــري بحالته 
أنت.  ال 

أصــغٍ باهتــامم، وقــاوم إغــراء املقاطعــة، وإغــراء الحديــث 
عــن نفســك.

استخدم نغمة تعاطٍف. 
يف لحظــات التوقــف، كــرر مــرًة أخــرى مــا كنــت قــد ســمعته 

للتأكــد مــن صحــة فهمك.

ال تقلق من الوقوع يف الخطأ.
ال تشعر بالحرج عند السؤال.

استعد ذلك الفضول الذي كان لديك حني كنت طفالً.
مرن عضالت االستامع لديك.

ــالل  ــن خ ــور م ــىل األم ــم ع ــك، وال تحك ــن افرتاضات ــص م تخل
ــك. افرتاضات

تذكر أنك تصمم للمستفيدين وال تصمم لنفسك.
اتــرك أفــكارك حــول التحــدي عنــد البــاب قبــل الدخــول إىل 

املقابلــة.

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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قواعد أساسية من أجل مقابلٍة فعالٍة

اعرف ما يفضله املستفيد

إذا قــال املســتفيد »أعتقــد«، أو بــدا وكأنــه يفضــل أمــراً مــا 

عــىل آخــر، فاملحادثــة مل تنتــه. اســأله ملــاذا يعتقــد بــأن هــذا 

األمــر مهــٌم. »أعتقــد أن رشب الشــاي عنــد اإلفطــار أفضــل مــن 

الحليــب« اســأله ملــاذا يفضــل أو يعتقــد ذلــك حتــى تتمكــن مــن 

فهــم املزيــد عــن تفضيالتــه ومعتقداتــه.

اسأل سؤاالً واحداً فقط

ســؤاٌل واحــٌد فقــط ال ســؤالني معــاً. ال تســأل أســئلًة مثــل: »ماذا 

تناولــت عــىل اإلفطــار والغــداء والعشــاء أمــس؟« أســأل، مــاذا 

ــواب أوالً  ــىل الج ــل ع ــس؟ احص ــار أم ــة اإلفط ــت يف وجب تناول

ثــم، انتقــل إىل الغــداء والعشــاء.

ال تطل السؤال

ال تطــل الســؤال ال تســأل أســئلًة مــن نــوع: »هــل توافــق عــىل 

أن اآلبــاء يف مجتمعاتنــا مشــغولون جــداً، وحياتهــم مليئــٌة 

باملســؤوليات وأنهــم مضطــرون للخــروج برسعــٍة مــن املنــزل 

يف الصبــاح للوصــول إىل العمل وتجهيز أطفالهم للمدرســة، 

ــورن  ــب والك ــة كالحلي ــة والرسيع ــار املريح ــارات اإلفط وأن خي

فليكــس ســتلقى اهتاممــاً منهــم؟« الســؤال طويــٌل وموجــٌه.

تجنب األسئلة الثنائية

تجنــب األســئلة الثنائيــة ذات الخيارات. ال تســأل أشــياء مثل، »هل 

توافــق عــىل أن خيــارات اإلفطــار الصحيــة أفضــل مــن الخيــارات 

اإلفطــار غــري الصحيــة؟ هــذا ثنــايئ وموجــٌه يف نفــس الوقــت.

13
6

24

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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أنواع األسئلة

أصغِ باهتامم

ــي  ــات الت ــامٍم إىل اإلجاب ــتمع باهت ــة اس ــدأ املحادث ــا تب عندم

ــا.  ــاء عليه ــام والبن ــاول فهمه ــا، وح ــل عليه تحص

ال تــويل اهتاممــاً لقامئــة أســئلتك، ومــا هــو الســؤال التــايل 

فيهــا، ركــز اهتاممــك عــىل املســتفيد ومــا يقولــه.

استخدم جهاز تسجيل

ــوٍت  ــجل ص ــتخدم مس ــردك، اس ــة مبف ــري املقابل ــت تج إذا كن

ــات يك  ــن البيان ــا م ــل عليه ــي تحص ــات الت ــجيل املعلوم لتس

تتجنــب التشــتت بــني تدويــن املالحظــات واالهتــامم باملســتفيد.

5

6

دعنــا نعيــد النظــر يف مثــال طــرح األســئلة حــول تجربــة تعبئــة 
الســيارة بالبنزيــن مــن املحطــة. مــن خــالل النظــر يف املثــال لدينــا 

هنــاك ثالثــة مواضيــع انبثقــت مــن الســؤال األويل.

ميكنــك بعــد ذلــك فصــل كل مجموعــٍة، والتعمــق أكــر فأكــر وصقــل 
أسئلتك.

عــىل ســبيل املثــال، للحصــول عــىل مزيــٍد مــن التفاصيــل حــول 
مطالبتهــم  خــالل  مــن  البــدء  ميكنــك  بخطــوة،  خطــوًة  التجربــة 
بإخبــارك عــن آخــر مــرٍة ذهبــوا إىل محطــة البنزيــن، وســؤالهم عــن 

خطــوٍة. كل  يف  شــعورهم 

مجموعٌة من األسئلة تركز عىل التجربة خطوًة بخطوة.
لــدى  اإلنفــاق  عــادات  عــىل  تركــز  األســئلة  مــن  مجموعــٌة 

. ملســتفيد ا
ــتفيد  ــة للمس ــة املالي ــىل الحال ــز ع ــئلة ترك ــن األس ــٌة م مجموع

ــرار.  ــع الق ــة صن وعملي

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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سيناريو املقابلة

تذكر، نحن بحاجٍة للحفاظ عىل الصورة الكبرية يف االعتبار. 
نحــن ال نريــد فقــط أســئلًة عظيمــًة، مــا نريــده هــو مقابلــٌة مهمــٌة، 

والتــي هــي مبثابــة مرسحيــٍة فيهــا خطــوات محــددة:

الهدف: بناء العالقة. 

الهدف: الحصول عىل 

املعلومات املطلوبة.

الهدف: تلخيص 

املعلومات.

الهدف: التعاطف وتحديد 

املشاعر الرئيسية

الهــدف: تثبيــت املعلومــات، مــن خــالل تخصيــص بضــع دقائــق بعد 

كل مقابلــٍة أو زيــارٍة ميدانيــٍة الســتخالص املعلومــات مــع زمالئــك 

يف الفريــق، والبــدء يف التقــاط املعلومــات التــي تعلمتموها. 

ــن  ــاً، ولك ــكاٍن تقريب ــتجواب يف أي م ــك االس ــام بذل ــك القي ميكن

ــة مبــارشًة. يجــب أن يتــم ذلــك بعــد املقابل

أثنــاء إغــالق دفــرت مالحظاتــك وشــكر املســتفيد ووداعــه، هنــاك دامئــاً 

القصــة األخــرية التــي يشــعر املســتفيد بالشــغف الشــديد لتوصيلهــا 

لــك، كُــن مســتعداً إلعطائــه هــذه املســاحة، والتقــط منــه الحكمــة 

الــة هــو االســتامع  األخــرية، وتذكــر أن مفتــاح إجــراء املقابــالت الفعَّ

الجيــد.

االفتتاح

الختامالتعمق

اإلصغاء

تلخيص المعلومات

12

3

5

4
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أداة خطة املقابلة

أين ستقوم بإجراء املقابالت؟ما الذي تريد أن تعرفه عن التحدي؟

من هم األشخاص الذين ستقابلهم لتتعلم منهم

الخرباءاملستخدمون

http://tools.sabr-sp.com/ar/Recipes/Index/design_thinking_in_social_innovation
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ــة املســتفيد يــأيت  ــة ومراقب فبعــد أن يقــوم فريــق التصميــم مبقابل
دور جمــع وتصنيــف املعلومــات وذلــك عــرب تصميــم ملــف شــخيص لــكل 

مســتفيد يقــدم وصفــا تفصيليــا لــه والحتياجــه بشــكل دقيــق ومحــدد. 
تحــدد  للمســتفيد  تفصيليــة  صــورة  رســم  إىل  األداة  هــذه  تهــدف 
ــا  ــع فيه ــل( وتجم ــس، العم ــر، الجن ــم، العم ــخصية، )االس ــه الش مالمح
أهــم املعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا عــن هــذا املســتخدم.

ــة يف  ــخصية أداة هام ــة الش ــخيص، أو اللوح ــص الش ــرب أداة التقم تعت
فهــم املســتفيد وتحديــد احتياجــه بطريقــة واقعيــة ملموســة.

أداة التقمص الشخيصسيناريو  املقابلة

اسم املستفيد:

أسئلة املقابلة:



54
الجنساسم املستفيد

أين يعيشالعمر

ماذا كان يفعل عندما كنت تراقبه أو عندما ذهبت ملقابلته؟ما التحدي الذي لديه؟ وماذا يفعل ليتكيف؟

مشاعره )آماله – آالمه – مخاوفه(عبارات هامة قالها

أشياء كان يقوم بها للتكيفأشياء كان يفكر بها

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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تعتــرب »أداة رحلــة املســتفيد« أداة هامــة يف فهــم املســتفيدين، 
حيــث تســاعدنا عــىل التوصــل إىل نظــرة ثاقبــة عــن التحــدي، وتتبــع 
ــن  ــكالت م ــن مش ــه م ــا يواج ــة م ــا، ومناقش ــوم به ــي يق ــوات الت الخط
أجــل حلهــا. كيــف تظهــر املشــكلة يف حياتهــم؟ كيــف يتفاعلــون 

ــا؟  ــب عليه ــل التغل ــن أج ــون م ــاذا يفعل ــا؟ م معه
تهــدف هــذه األداة إىل توضيــح كيفيــة ظهــور املشــكلة يف حيــاة 
املســتفيد، وكيــف يتفاعــل معهــا؟ مــاذا يفعــل من أجــل التغلــب عليها؟
بعــد القيــام بتصميــم ملــف التقمــص الشــخيص لــكل مســتفيد، يقــوم 
فريــق التصميــم بالعمــل عــىل رســم رحلــة املســتفيد، وذلــك مــن خــالل 
التفكــري مــن وجهــة نظــر املســتفيد، باســتعراض يــوم كامــل مــن حياتــه. 
ــف  ــا للتكي ــل حالي ــاذا يفع ــا؟ م ــل معه ــف يتعام ــكلته؟ كي ــي مش ــا ه م
مــع الوضــع الحــايل؟ وتقســيم تلــك الرحلــة إىل مراحــل والتعبــري عــن 
مشــاعر املســتفيد يف كل مرحلــة، وذلــك مــن أجــل معرفــة نقــاط األمل 

األساســية ملراعاتهــا أثنــاء تصميــم الحــل.

أداة رحلة املستفيد

املرحلةاملرحلةاملرحلةاملرحلة

ما هو احتياج 

العميل يف 

هذه املرحلة؟

كيف كانت 

مشاعر 

املستخدم؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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بعــد أن نقــوم يف املرحلــة األوىل بتحديــد التحــدي الــذي ســيتم 
العمــل عليــه، وإعــداد منهجيــة البحــث امليــداين مــن أجــل مقابلــة 
املســتفيدين وأصحــاب الخــربات، والحصــول عــىل األفــكار امللهمــة 
التــي ســرتكز عليهــا يف عمليــة تصميــم الحلــول، ســنقوم يف مرحلــة 
التصــور بتثبيــت أهــم األفــكار امللهمــة واســتثامرها يف توليــد الحلــول 

ــكار.  ــد األف ــة تولي ــرب عملي ع
بعــد االنتهــاء مــن توليــد األفــكار، ســيتم اختيــار أهــم األفــكار التــي تــم 
التوصــل إليهــا، مــن أجــل اختبارهــا وتجريبهــا عــرب بنــاء النــامذج األوليــة، 

وتلقــي التغذيــة الراجعــة مــن املســتفيدين.
التصٌور 

مرحلة التصور
2

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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تبــدأ مرحلــة التصــور بالتوليــف، وهــي واحــدٌة مــن أكــر التحديــات يف 

ــدة  ــاً ع ــم أحيان ــق التصمي ــتغرق فري ــث يس ــي، حي ــري التصميم التفك

أســابيع كحــٍد أدىن لرتجمــة التعلّــم إىل فــرص. 

ــث ميكننــا  ــاه، بحي ــا تعلمن ــة تطويــر م ــن كيفي فيــام يــي ملحــٌة ع

ــو  ــور، وه ــة التص ــن مرحل ــاين م ــي الث ــزء الرئي ــاً للج ــي قدم امل

األويل. النمــوذج 

نظرٌة عامٌة عى مرحلة التصور

ــث  ــن البح ــه م ــم تعلم ــا ت ــًى مل ــكيل معن ــور تش ــالل التص ــن خ ــم م يت

التصميمــي، حيــث تســاعد األفكار التــي تم جمعها عــىل تحديد الفرص 

املتاحــة لتصميــٍم متاميــٍز، ومــن ثــم يتــم إجــراء عمليــة توليــد األفــكار 

ــار  ــل اختب ــن أج ــاذج م ــاء من ــداد لبن ــدة، واإلع ــكار الجدي ــن األف ــري م للكث

ــاعد  ــكار سيس ــرار األف ــار وتك ــتمرار يف اختب ــم. إن االس ــذه املفاهي ه

اليــًة وأكــر ابتــكاراً. عــىل تشــكيل حــٍل أكــر فعَّ

بعــد قضــاء بعــض الوقــت يف املراقبــة امليدانيــة وإجــراء البحــث 

التصميمــي، ينتقــل الفريــق إىل عمليــة التوليــف، والتــي يتــم فيهــا 

اســتخالص مــا شــاهدوه وســمعوه، ليتحــول إىل بصائــر ميكنهــا أن 

تقــود إىل حلــوٍل أو فــرٍص مــن أجل التغيري، حيث تســاعد هــذه الطريقة 

عــىل مضاعفــة االختيــارات البتــكار خيــاراٍت وبصائــر مختلفٍة حول ســلوك 

اإلنســان، لتســتثمر هــذه البصائــر يف اختبــار األفــكار املتنافســة مــع 

بعضهــا البعــض، وغالبــاً مــا تكــون املخرجــات أشــد جــرأةً وأكــر إقناعــاً.

مراحل عملية
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عمــل فريــق التصميــم عــىل توفــري تكنولوجيــا خاصــٍة 

للمراهقــني،  التكنولوجيــا  تصميــم  يف  بالشــباب. 

تُعتــرب املدخــالت أمــراً بالــغ األهميــة البتــكار يشٍء 

يكــون موضــع تقديــٍر بالنســبة لهــم ويرتبــط بهــم. 

يف حالــة )Moneythink(، ســأل املصممــون أصحــاب 

الخــاص  التطبيــق  تصميــم  ســيكون  كيــف  العالقــة 

ــكار  ــة وابت ــات الشاش ــم واجه ــم لرس ــم، ودعوه به

التحديثــات.   إن أكــر مــا يُعنــى بــه التفكــري التصميمــي 

هــو التصميــم للتكيـّـف، ال  ميكنــك أن تثــق بــأن الشــخص 

الــذي تصمــم لــه سيســتخدم مــا قمــت بــه إال حــني 

ــه. ــه بنفس ــىل تصميم ــاعده ع تس

يتبع  95

يف مرحلة التصور

تصميم األدوات الرقمية لمحو األمية المالية

)Moneythink( هواتف نقالة ذات ذكاء مايل

مراحل عملية
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مكونات أساسية يف تشكيل التصور

ــور يف  ــذا التص ــن ه ــتفادة م ــدي واالس ــن التح ــٍد ع ــوٍر جي ــل إىل تص ــم التوص ــي يت ل

تصميــم حلــوٍل فّعالــٍة ننصــح بوضــع مخرجــات مرحلــة اإللهــام وفــق التصنفيــات التاليــة 

املعــارف هــي مــا تــم جمعــه مــن املعلومــات أثنــاء البحــث امليــداين يف املحاِدثــة أو املالحظــة، إنهــا االقتباســات املبــارشة، والحكايــات، 

واملالحظــات عــىل األصــوات، والروائــح، واألشــكال، واأللــوان، إلــخ. 

يجب أن ترتبط املعارف بجمٍل كاملٍة لفهم القصة، وينبغي تدوينها كام رواها والحظها الفريق خالل البحث.

مثالً: ال توجد أماكن لعرض الفاكهة للبيع يف القرية.

المعارف

5
1
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يتــم ابتــكار املوضوعــات بعــد تصنيــف قصــص عمليــة جمــع املعلومــات إىل فئــات. املوضوعــات هــي تصنيــف للمعــارف  بشــكل منهجــي حيــث 

يتــم تصنيــف هــذه املعــارف أىل قصــص عمليــة، تحديــات، مخــاوف، طموحــات، إشــارات عــرب عنهــا املســتفيد بغيــة الوصــول ملفاتيــح رئيســة 

يف تشــكيل التصــور.

البصائــر هــي  االســتنتاجات التــي نحصــل عليهــا مــن خــالل املعــارف التــي تــم تحويلهــا ملوضوعــات ويتــم فيهــا اإلجابــة عــي .. ملــاذا هــذا هــذا 

التحــدي عنــد املســتفيد . تقــوم البصائــر بتقديــم منظــوٍر جديــٍد، حتــى ولــو مل تكــن اكتشــافاٍت جديــدة، فإنهــا ملهمــٌة وذات صلــٍة بالتحــدي.

مثالً: عدم وجود أماكن لعرض الفاكهة للبيع يف القرية.

املوضوع هو »التوزيع«.

مثــالً: الحافــز املــادي للموزعــني غــري مغــٍر لتزويــد أهــل القرية 

ذات الدخــل املحــدود بالفاكهة.

الموضوعات

البصائر

2

3
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أسئلة “كيف يمكننا أن..“

مراحل عملية
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أســئلة »كيــف ميكننــا أن« هــي نقطــة البدايــة لجلســة توليداألفــكار. »كيــف ميكننــا أن« هــي أســئلٌة مكتوبــٌة كإجابــٍة مبــارشٍة للبصائــر. وهــذه 

األســئلة تبــدو إيجابيــًة ومثــريًة، وينبغــي أن تســاعد عــىل التفكــري يف أفــكاٍر جديــدٍة برسعــٍة.

يتم ابتكارها أثناء عمليات توليد األفكار التي متت حول أسئلة »كيف ميكننا أن« السابقة. قد تكون عمليًة وبسيطًة أو غريبًة ومجنونًة. 

كل األحــكام مؤجلــٌة خــالل عمليــات توليــد األفــكار، ليتــم التوصــل إىل الهــدف بأكــرب عــدٍد ممكــٍن مــن األفــكار، ومــن األفضــل أن يتــم ربــط األفــكار 

برســوماٍت رسيعــٍة.

ــة  ــل القري ــد أه ــني لتزوي ــز املوزع ــا أن نحف ــف ميكنن ــالً: كي مث

بالفاكهــة؟

مثــالً: قــد يكــون الحل تزويــد القرية بأماكــن مجانيــة أو منخفضة 

التكلفــة لعــرض الفاكهــة فيهــا للبيع مــن قبل بلديــة القرية.

األفكار

4

5
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خطوات مرحلة التصور

تتكون عملية التصور من الخطوات التالية:

توليد
األفكار

بناء النماذج
األولية

1
 توليد األفكار

ثبت 
المعلومات

ابتكر أسئلة
“كيف يمكننا 

أن“

اختر األفكار
الواعدة

ولد
األفكار

حدد
البصائر

حدد
الموضوعات

1

4

6

5 3

2
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النظــر يف املالحظــات التــي تــم أخذهــا أثنــاء البحث، كــام ميكنا 

طباعــه بعــض الصــور التــي تــم التقاطهــا واســتخدامها لتوضيح 

القصص. 

شــارك القصــص امللهمــة: بعــد أن رتبنــا املعلومــات، ســنقوم 

ــاة  ــع مراع ــا، م ــال عملن ــاً يف مج ــر إلحاح ــص األك ــة القص برواي

االلتــزام بالنزاهــة ونقــل مــا حــدث بالفعــل، واســتخدام الصــور 

والرســومات للمزيــد مــن الدقــة يف الوصــف، حيــث نقــوم 

بتقديــم تقريــٍر عــن: مــن، مــاذا، متــى، أيــن، ملــاذا، وكيــف، 

ومــع مــن تحاورنــا، ثــم ســنقوم بتبــادل القصــص امللهمــة 

مــع الفريــق. الهــدف مــن ذلــك إعــداد مســتودعٍ مــن القصــص 

ــول. ــد الحل ــا يف تولي ــتفادة منه ــق لالس للفري

قـُـم بإعــداد مســاحٍة لتصنيــف املعلومــات: ينبغــي مــن البدايــة 

اســتخدام أوراق املالحظــات وأقــالم التلويــن، ووضع ورقــٍة كبريٍة 

إللصــاق األوراق التــي تحتــوي عــىل املعلومــات عــىل الحائط.

صنف املعــارف: يف هذه املرحلة ســنقوم بتدويــن املعلومات 

التــي اســتنتجناها عــىل ورق املالحظــات، حيــث ســنخصص بعــض 

الوقــت لــكل فــرٍد كنــا قــد اجتمعنــا بــه وكل مــكاٍن قمنــا بزيارتــه، 

مــع مراعــاة  توخــي الدقــة ومناقشــة مــا حــدث بالفعــل،  وأن نعيــد

ثبٌت املعلومات 

أثنــاء جمــع املعلومــات تحدثنــا إىل الكثــري مــن النــاس، وحصلنــا عىل 

األفــكار امللهمــة عــرب االنخــراط يف ســياقات حياتهــم. واآلن وبعــد 

أن بدأنــا مرحلــة التصــور، فقــد حــان الوقــت للحديــث عــام تــم التوصــل 

ــكار،  ــد األف ــول بتولي ــل املخ ــق العم ــع فري ــاٍت م ــن معلوم ــه م إلي

وذلــك مــن خــالل العمــل عــىل الخطــوات التاليــة:

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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أنواعٍ من املعلومات ينبغي تثبيتها 

6
من قابلت؟ )املهنة، العمر، املوقع، الخ(.

ما الذي يحبطه/ أو يحبطها؟

ماهــي األمــور املثــرية واملدهشــة التــي ال 

تــزال تتذكــر أصحابهــا؟

مــا هــو الــيء املثــري لالنتبــاه يف الطريقة 

التــي يتفاعلــون بهــا مــع البيئة؟

ما أكر يشء كان يهتم به من قابلتهم؟

ما الذي يحفزه/ أو يحفزها؟

مــا هــي األســئلة التــي ترغــب باكتشــافها 

لــو قابلــت الشــخص ذاتــه مــرًة أخــرى؟

التفاصيل الشخصية

العوائق

القصص المثيرة

التفاعالت

الدوافع

األسئلة المتبقية

مراحل عملية
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إرشاداٍت لفريق التصميم فيام يخص املعلومات

3
اليٍة أصغِ بفعَّ

أثنــاء اإلصغــاء للفريــق، ينبغــي مقارنــة أوجــه الشــبه واالختالف 

بــني األشــياء التــي تعلمتهــا، وكذلــك استكشــاف املجــاالت 

التــي تحتــوي عــىل آراء وتناقضــاٍت مختلفــٍة، والبحــث عــن 

املوضوعــات املتكــررة.

دٌون املعلومات عى شكل مالحظاٍت صغريٍة

أثنــاء اإلصغــاء للزمــالء يف فريــق التصميــم وهــم يــروون 

ــىل  ــات ع ــرات واملالحظ ــة املذك ــل كتاب ــن األفض ــم، م قصصه

ورق مالحظــاٍت، واســتخدام جمــٍل موجــزٍة وكاملــٍة بحيث يتمكن 

كل مــن يف الفريــق مــن فهمهــا بســهولٍة، مــع تدويــن 

ــتفيد. ــوت املس ــل ص ــةٌ لتمثي ــةٌ قوي ــذه طريق ــات، فه االقتباس

اعرض املالحظاٍت

مــن األهميــة مبــكاٍن كتابــة مالحظــاٍت كبــريٍة مبــا فيــه الكفايــة، 

بحيــث يتمكــن الجميــع مــن قراءتهــا. ومــن ثــم يقــوم الفريــق 

بوضــع جميــع امللصقــات عــىل الحائــط، وتنظيمهــا يف فئــاٍت 

ــام  ــكاٍن ق ــه، وكل م ــًة مع ــرى مقابل ــخٍص أج ــكل ش ــٍة ل منفصل

بزيارتــه. 

ــن األوراق  ــد م ــا العدي ــون لدين ــص، يك ــادل القص ــة تب يف نهاي

عــىل الجــدار والتــي تحمــل الكثــري مــن املالحظــات، وهــذا 

ــل  ــدء تخي ــم لب ــق التصمي ــريٍة لفري ــالٍق كب ــة انط ــيكون نقط س

الفــرص والحلــول الجديــدة.

1

2

3
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1. أداة تثبيت املعلومات

من هو الشخص الذي قابلته؟

العمر

الجنس

املهنة

املكان

ما هي القصص األكر إثارًة؟

)أهم االقتباسات(

ما الذي يحفزه/ يحفزها؟

ما الذي يحبطه/ يحبطها؟

ما األسئلة التي ال تزال تود اإلجابة 

عنها؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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د املوضوعات  حدِّ

اآلن وبعــد أن قمــت مــع فريقــك بتبــادل مــا تعلمتمــوه خــالل مرحلــة 

اإللهــام، حــان الوقــت لتحديــد املوضوعــات. إن هــذه املوضوعــات 

ســوف تشــعل مخيلتــك وتقــودك وفريقــك لتحديــد الفــرص املتاحــة 

للتصميــم، وذلــك مــن خــالل:

جّمــع املعلومــات ذات الصلــة مــع بعضهــا البعــض: للبــدء 

بالبحــث عــن املعنــى يف كل مــا كنــت قــد اكتشــفته خــالل جمــع 

ــات  ــارف واملعلوم ــف املع ــام بتصني ــك القي ــات، ميكن املعلوم

إىل فئــاٍت، وذلــك مــن خــالل فــرز أوراق املالحظــات وتقســيمها 

إىل فئــاٍت، ومــن ثــم البحــث عــن األدلــة حــول أهميــة املعلومات. 

هــل هناك مشــكلٌة ســمعت مــراراً؟ هــل هناك تحــٍد اتفــق الجميع 

عليــه؟ 

حــدد املوضوعــات: يســاعد تحديــد املوضوعــات وتســميتها 

ــوم  ــا أن״. كأن تق ــف ميكنن ــؤال ״كي ــكيل س ــال يف تش ــكٍل فعَّ بش

بتســمية املجموعــات التــي لديــك، مثــالً ״الوصــول إىل رأس

املــال״ أو ״مشــكالت التوزيــع״. وهنــا ينبغــي االســتمرار يف  فــرز 

البحــث  املوضوعــات  متثــل  حتــى  املعلومــات  ترتيــب  وإعــادة 

ــع  ــود مواضي ــدم وج ــن ع ــد م ــم التأك ــى يت ــٍة، وحت ــوب بدق املطل

رئيســيٍة مفقــودٍة.

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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2. أداة تحديد املوضوعات

ما هي أهم خمسة كنوٍز )أفكاٍر هامٍة 

ومثريٍة( تجدها بني كل هذه املعلومات 

التي جمعتها مع فريقك.

ما هي أهم ثالثة موضوعاٍت تتمحور 

حولها تلك األفكار املثرية؟

ضع عناوين ألهم املوضوعات التي تجد 

أن من املهم العمل عليها. 

״مواصالٌت – نظافٌة... ״.

مراحل عملية
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حــّول املوضوعــات إىل ״بصائــر״: ســتقوم بعــد ذلــك مــع الفريــق 

بإلقــاء نظــرٍة فاحصــٍة عــىل املوضوعــات التــي تــم تحديدهــا، 

باإلضافــة إىل القصــص التــي تدعــم هــذه املوضوعــات. بعــد 

ذلــك، يتــم تحويــل كل موضــوٍع إىل جملــٍة، عــىل ســبيل املثــال: 

״ليــس هنــاك حافــٌز مــادي للموزعــني لتزويــد القريــة بالفاكهــة״. 

ــددٍة. ــر متع ــؤدي كل موضــوٍع إىل بصائ قــد ي

ــه  ــذي حددت ــدي ال ــا للتح ــتعود هن ــدي: س ــر يف التح ــد النظ أع

يف مرحلــة اإللهــام لــرتى كيــف ترتبــط بيانــات البصــرية الجديــدة 

بــه؟ كــام ســتعمل عــىل تضييــق البصائــر بحيــث تكــون هنــاك ثــالث 

بصائــر هــي األكــر صلــًة بالتحــدي األصــي.

اكتــب عبــارات البصائــر: ســتقوم أخــرياً مبراجعــة الصياغــة لضــامن 

وصــول البصــرية بالشــكل األمثــل، بحيــث تكــّون جملــًة قصــريًة تنقــل 

يكــون مــن  إمكانيــٍة جديــدٍة، وقــد  أو  الشــعور مبنظــوٍر جديــٍد 

ــرية. ــول البص ــق ح ــارج الفري ــن خ ــخٍص م ــارة ش ــدي استش املج

ســامي اليرمي مالبســه 

ــا  ــا يهبه ــة وإمن القدمي

للمحتاجــني

ــاعدة  ــب مس ــامي يح س

املحتاجــني

د البصائٍر حدِّ

يقــول )MARCEL PROUST( ״الرحلــة الحقيقيــة لالكتشــاف ال تكــون 

يف الســعي لرؤيــة أماكــن جديــدٍة، وإمنــا بالّنظر إىل نفــس األماكن 

بعيــون ٍجديــدٍة״.

بعــد مراقبــة مــا يفعــل املســتفيد ننتقــل إىل اســتنتاج ســبب قيامــه 

ــال  ــه عمليــة االنتق ــكيل البصائــر. إن ــمى بتش ــا يس ــذا م ــك، وه بذل

مــام شــاهدناه فعــالً، إىل اســتنتاج أهــم الــدروس املتعلمــة مــام 

ــاهدناه. ش

 I)It›s Amazing What You›ll Discover Through New Eyes,

HuffPost, Sep 21, 2013(.1

املراقبة
ماذا - الحقائق

البصائر
ملاذا - اإلستنتاج

3
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البصائر الجيدة هي البصائر التي تكونالبصائر ليست

أن تكــون صديقــاً للبيئــة يعنــي أن تظهــر 

ــه. ــوم ب ــا تق ــالل م ــن خ ــا م ــك به اهتامم
مدعومٌة مبالحظٍة شاهدتها 

بنفسك.

مــن خــالل زيــادة فــرص إعــادة التدويــر ميكن 

أن نجعــل العــامل مكانــاً أفضــل للعيش.

أمٌر جديٌد ليس من السهل 

مالحظته.

إلعــادة  محطــاٍت  إىل  املجتمــع  يحتــاج 

التدويــر.

تكشف أمراً هاماً يتعلق بحياة 

املستفيد.

ذات صلٍةشعاراً

غير بديهيٍةرسالًة

كاشفًةحالً
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3. أداة تحديد البصائر

ما هي املوضوعات الثالث التي تم التوصل إليها يف أداة تحديد 

املوضوعات؟
ما هي البصائر الخاصة بكل موضوع؟

البصريةاملوضوع

البصريةاملوضوع

البصريةاملوضوع

مراحل عملية
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ابتكر أسئلة ״كيف ميكننا أن..״ 

تصبــح البصائــر أكــر قيمــًة عندمــا تُســتخدم لتوليــد أفــكاٍر جديــدٍة، وتكمــن الرباعــة 

يف تحويــل البصائــر إىل أســئلٍة توليديــٍة، بحيــث تصبــح نقطــة انطــالٍق يســتخدمها 

الفريــق يف توليــد األفــكار، للوصــول إىل حلــوٍل جديــدٍة ومبتكــرٍة عــرب أســئلة 

»كيــف ميكننــا أن« وفــق الخطــوات التاليــة:

أطِّــر البصائــر عى شــكل أســئلٍة: خالل هــذه الخطــوة، ســتقوم بابتكار األســئلة 

التــي ســتبنى عــىل البصائــر التــي ابتكرتهــا مــع الفريــق، يجــب أن تبــدأ كل 

عبــارٍة بـــ »كيــف ميكننــا أن...؟« كــام لــو أنهــا مبــادرٌة لالقرتاحــات واالستكشــاف، 

وســتقوم بتوليــد أســئلٍة متعــددٍة لــكل بصــريٍة، ثــم تكتبهــا بوضــوٍح، وبســاطٍة، 

وبلغــٍة موجــزٍة. 

ــا  ــداً رمب ــدداً ج ــإن كان مح ــاً، ف ــراً صعب ــب أم ــؤال املناس ــد الس ــون تحدي ــد يك ق

يعــوق عمليــة اإلبــداع، وإن كان واســعاً جــداً، ســيكون غــري قابــٍل للتنفيــذ، ومــن 

األمثلــة عــىل ذلــك:

كيف ميكننا أن نوفر خيارات نقٍل للموزعني لتوفري 

الفاكهة يف األحياء ذات الدخل املنخفض؟

هذا يعني أن الحل متعلٌق بالخدمات اللوجستية. 

من خالل صياغة سؤال »كيف ميكننا أن« فقد قمنا 

بتحديد االتجاهات املمكنة خالل توليد األفكار.

سؤال »كيف ميكننا أن« هنا يعترب ضيق النطاق.

72 مراحل عملية
التفكري التصميمي
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حــدد أفضــل ســؤاٍل: ســتقوم مــع فريقــك باختيــار أفضــل 

ســؤاٍل مــن أســئلة ״كيــف ميكننــا أن״ مــن أجــل جلســة توليد 

األفــكار. يجــب أن يراعــى اختيــار الســؤال الــذي يبــدو مثرياً، 

ويســاعد عــىل التفكــري بشــكٍل صحيــٍح، ويبــدو أكــر أهميــًة 

ــو  ــى ل ــول حت ــم الحل ــرب لتصمي ــرٌص أك ــه ف ــة، وفي للمعالج

بــدت صعبــة الحــل.

مراحل عملية
التفكري التصميمي

كيف ميكننا أن نبيع املزيد من الفاكهة يف األحياء 

ذات الدخل املنخفض؟

كيف ميكننا أن نحفز املوزعني ليقوموا بتوصيل 

الفاكهة إىل األحياء ذات الدخل املنخفض؟

مل يعــِط الســؤال اتجاهــاً كافيــاً ألنــه ال يتضمــن نقطة 

انطــالٍق أو ألنــه يســاعد النــاس عــىل توليــد األفــكار 

حــول فئــٍة واحــدٍة )كاملوزعــني(. 

إن ســؤال »كيــف ميكننــا أن« هــذا يعتــرب األفضــل 

ألنــه يفتــح لنــا العديــد مــن االتجاهــات املمكنــة التــي 

ميكــن مــن خاللهــا اتخــاذ حلــوٍل جديــدٍة، تتضمــن 

الخدمــات اللوجســتية، والحوافــز املاليــة.
سؤال »كيف ميكننا أن« هنا يعترب واسع النطاق.

سؤال “كيف ميكننا أن« هنا يعترب مناسباً.
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4. أداة ابتكار سؤال ״كيف ميكننا أن؟״

ما هو التحدي التصميمي الذي تعمل عليه؟

عد إىل األفكار واملوضوعات التي حددتها يف ورقة تحديد البصائر واكتب أهم ثالث بصائر تم التوصل إليها. مثالً: »ليس هناك حافٌز مادي كاٍف لتزويد القرية 
محدوة الدخل بالفاكهة«. 

البصرية 1

قُم بصياغة البصرية عىل شكل سؤاٍل يبدأ بعبارة 
״كيف ميكننا أن؟.״

البصرية 2

قُم بصياغة البصرية عىل شكل سؤاٍل يبدأ بعبارة 
״كيف ميكننا أن؟.״

البصرية 3

قُم بصياغة البصرية عىل شكل سؤاٍل يبدأ بعبارة 
״كيف ميكننا أن؟.״

عد إىل التحدي وفكر يف األسئلة الثالثة واخرت منها السؤال الذي تجده أكر صلة بالتحدي للعمل عليه أثناء جلسة توليد األفكار.

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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ولِّد األفكار 

غالبــاً مــا يعتقــد البعــض أن عمليــة توليــد األفــكار عمليــٌة 

فوضويــٌة وغــري منظمــٍة، ولكنــه يف الواقــع نشــاٌط مركّــز 

ينطــوي عــىل الكثــري مــن االنضبــاط، خاصــًة عنــد مراعــاة 

قواعــد توليــد األفــكار، والحــرص عــىل أن يتضمــن الكثــري مــن 

املــرح. إن هــذه املرحلــة مــن عمليــة التفكــري التصميمــي 

ــي،  ــكار الحقيق ــول إىل االبت ــن الوص ــتمكننا م ــي س ــي الت ه

وتتــم عمليــة توليــد األفــكار وفــق الخطــوات التاليــة:

ســبيل  عــىل  األفــكار:  لتدويــن  الالزمــة  األدوات  أحــر 

والــورق. التلويــن،  أقــالم  املثــال 

اخــرت امليــرس: ينبغــي تحديــد قائــٍد للمجموعــة ليقــود 

عمليــة توليــد األفــكار، مــع مراعــاة أن يكــون عــىل اطــالٍع 

ــكار. ــد األف ــول تولي بربوتوك

قواعد يجب االلتزام بها أثناء عملية 

العصف الذهني

7
ــاك  ــيكون هن ــكار. س ــد األف ــيئٌة يف تولي ــكار س ــد أف ال توج

ــاً. ــم الحق ــاق عليه ــق النط ــت لتضيي ــن الوق ــٌع م متس

حتــى لــو بــدت الفكــرة غــري واقعيــٍة، فقــد تثــري فكــرًة 

آخــر. عظيمــًة عنــد شــخٍص 

أّجل الحكم

شّجع األفكار الجريئة

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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ارســم أفــكارك بــدالً مــن االكتفــاء بكتابتهــا. الصــق األشــكال 

والرســومات البســيطة التــي ميكنهــا أن تقــول أكــر بكثــريٍ 

مــام تقولــه الكلــامت.

عندمــا تســمع بفكــرٍة مــا مــن زميلــك، فّكــر بطريقــة ״و״ بــدالً 

مــن ״ولكــن״، لتكــون منفتحــاً قدر املســتطاع.

ثــّم قــم  األفــكار املطلوبــة،  لعــدد  حــّدد هدفــاً صارخــاً 

بتجــاوزه. أفضــل طريقــٍة للعثــور عــىل فكــرٍة واحــدٍة جيــدٍة 

ــكار. ــن األف ــري م ــاٍج للكث ــأيت كنت ــي أن ت ه

للحصــول عــىل املزيــد مــن األفــكار، واظــب عــىل أن يكــون 

ســؤال توليــد األفــكار ماثــالً أمــام األعــني باســتمرار.

كل األفــكار بحاجــٍة ألن تُســمع، لذلــك ينبغــي أن يتكلــم 

شــخٌص واحــٌد فقــط يف كل فقــرٍة. انتظــر دورك لتشــارك 

وتأكــد أن الجميــع يصغــي إليــك.

ُكن صورياً ابِن على أفكار اآلخرين

اسَع نحو الكم
واصل التركيز على نفس الموضوع

التزم بمحادثٍة واحدٍة في وقٍت واحٍد

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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5. أداة توليد األفكار

ما هو سؤال توليد األفكار؟ ״عد إىل ورقة 
العمل السابقة.״

ما هي أهم ثالث أفكاٍر تم التوصل إليها عرب 

خالل عملية توليد األفكار؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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اخرت االٔفكار الواعدة 

إن اندفــاع وطاقــة الفريــق تجــاه أفــكاٍر معينــٍة تجعــل تطويــر 

ــد  ــكار تولي ــة أي أف ــاً. ملعرف ــي قدم ــد امل ــح عن ــم ينج التصامي

الفريــق  أفــراد  مــع  ســتقوم  إثــارًة،  األكــر  ســتكون  األفــكار 

ــًة  ــزال ماثل ــة فــور انتهائهــم ألنهــا الت بالتصويــت لألفــكار املفضل

يف أذهانهــم. وذلــك عــرب الخطــوات التاليــة:

ــة  ــد جلس ــور بع ــىل الف ــق ع ــع دقائ ــص بض ــكار: خص ــع األف جمِّ

ــاً. ــابهة مع ــكار املتش ــع األف ــكار لتجمي ــد األف تولي

صــوِّت لصالــح األفــكار املفضلــة: ســتقوم مــع الفريــق بتحديــد 

األفــكار املفضلــة لديكــم للمــي قدمــاً يف الفــرتة املتبقيــة 

مــن مرحلــة التصــور. يراعــى أن يتــم اختيــار األفــكار التــي تكــون 

أكــر قابليــًة للنجــاح، وأكــر ابتــكاراً، ويعمــل ميــرس املجموعــة 

عــىل إتاحــة املجــال للمشــاركني لالختيــار بصمــٍت بحيــث ال يتأثــر 

ــكار  ــىل األف ــارشًة ع ــت مب ــم التصوي ــر، ويت ــرأي اآلخ ــم ب أحده

الجديــدة.

ــد  ــوات وتحدي ــداد األص ــق بتع ــع الفري ــتقوم م ــج: س ــش النتائ ناق

ــٍد  ــٍق واح ــق. وكفري ــوات الفري ــة أص ــب غالبي ــل بحس ــكار األفض األف

ســتقيّمون األفــكار وتتخــذون القــرار بشــأن أي منها ســيتم تطويره 

الحقــاً. مــع مراعــاة أال تتجــاوز الفكرتــني أو ثــالث أفــكاٍر ال أكــر.

حــول األفــكار إىل واقعٍ: بعــد توليــف األفــكار وتحويلهــا إىل فرٍص، 

تعتــرب مرحلــة التصور فرصــًة لنقــل األفــكار إىل الحيــاة واختبارها مع 

الفئــة التــي تصمــم لها. 

معايــري تقييــم الفكــرة: عنــد تقييــم الفكــرة يجــب تقييمهــا وفقــاً 

للمعايــري الثالثــة التــي تــم الحديــث عنهــا يف بدايــة الربنامــج 

ــخيص« بعــد تقييــم األفــكار  ــص الش ــتخدام أداة »التقم ــم باس ق

واختيــار األفضــل؛ لتوضيــح ارتبــاط الفكــرة باملســتفيد.

هل الفكرة مرغوبٌة: ذات صلٍة بالتحدي وتلبي االحتياج؟	 

هل الفكرة قابلٌة للتنفيذ: ميكن تنفيذها تقنياً؟	 

ــروٍع 	  ــا إىل م ــن تحويله ــاً: وميك ــٌة اقتصادي ــرة مجدي ــل الفك ه

ــتداٍم؟  ــٍد ومس مج

مراحل عملية
التفكري التصميمي

6



79
6. أداة اختيار األفكار الواعدة

الفكرة األوىل

عنوان الفكرة 1

وصف الفكرة

5 4 3 2 1 هل تستطيع حل التحدي؟ ״مرتبطٌة بالتحدي وتلبي االحتياج״

5 4 3 2 1 هل هي قابلٌة للتنفيٌذ؟ ״قابلٌة للتنفيذ تقنياً ״

5 4 3 2 1 هل هي مجديٌة اقتصادياً؟ ״ميكن أن تكون مروعاً مستداماً ״

املجموع

الفكرة الثانية

عنوان الفكرة 2

وصف الفكرة

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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5 4 3 2 1 هل تستطيع حل التحدي؟ ״مرتبطٌة بالتحدي وتلبي االحتياج״

5 4 3 2 1 هل هي قابلٌة للتنفيٌذ؟ ״قابلٌة للتنفيذ تقنياً ״ 

5 4 3 2 1 هل هي مجديٌة اقتصادياً؟ ״ميكن أن تكون مروعاً مستداماً ״

املجموع

الفكرة الثالثة

عنوان الفكرة 3

وصف الفكرة

5 4 3 2 1 هل تستطيع حل التحدي؟ ״مرتبطٌة بالتحدي وتلبي االحتياج״

5 4 3 2 1 هل هي قابلٌة للتنفيٌذ؟ ״قابلٌة للتنفيذ تقنياً ״  

5 4 3 2 1 هل هي مجديٌة اقتصادياً؟ ״ميكن أن تكون مروعاً مستداماً ״

املجموع

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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تتكون عملية بناء النامذج األولية من الخطوات التالية:

2
 بناء النماذج األولية

حدد األفكار 
التي سنبني لها 

نموذج أولي
ابن النماذج 

األولية

ادمج التغذية 
الراجعة 

والمالحظات 
وكرر

اختبر النموذج 
وتلق التغذية 

الراجعة

1

3

2

4

حّدد األفكار التي ستبني لها منوذجاً أولياً 

بعــد أن أصبــح لديــك أنــت وفريقــك تصــوٌر عــن بعــض أفــكار الحلــول، 

ــئ  ــب تجزي ــذي يتطل ــوذج األويل، وال ــاء النم ــت اآلن لبن ــان الوق ح

الفكــرة إىل مكونــاٍت أصغــر للتمكــن مــن اختبارهــا.

1

جــزئ تجربة املســتفيد: إن أي فكــرٍة أو خدمٍة تقــوم بابتكارها 

ســيكون لهــا بدايٌــة، ووســٌط، ونهايــٌة بالنســبة للمســتفيد 

الــذي يجربهــا. كيــف ميكــن للمســتفيد معرفــة املنتــج؟ كيــف 

ســتكون تجربتــه األوىل مــع املنتــج؟ كيــف ســتنتهي التجربــة؟ 

ابتكــر خارطــة خــربٍة: بعــد ذلــك قـُـم مــع فريــق التصميــم بتصور 

تجربــة الفكــرة مــع مــرور الوقــت مــن خــالل سلســلٍة مــن الصــور 

والرســومات املتحركــة -ال تطالــب الفريــق بــأن يكــون فنانــاً، 

اســتخدم أوراق املالحظــات أو أوراقــاً فرديــًة البتــكار قصــٍة 

مصــورٍة، ومــن ثــم أعــد ترتيبهــا بشــكٍل منتظــٍم.

مراحل عملية
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تجربــة  يف  خطــوٍة  كل  إن  معرفتــه:  ينبغــي  الــذي  مــا  حــدد 

يحتــاج  أســئلٍة  عــىل  تحتــوي  بابتكارهــا  قمنــا  التــي  املســتفيد 

الفكــرة عــىل أرض  الفريــق لإلجابــة عنهــا لفهــم كيفيــة عمــل 

الواقــع. عــىل ســبيل املثــال: ״كيــف سيســمع النــاس عــن املنتــج؟ 

هــل ســيكون املســتفيدون عــىل اســتعداٍد للدفــع مقدمــاً مــن أجــل 

ــم وفريقــك بتحديــد هــذه األســئلة مــن أجــل النــامذج  الخدمــة؟ ״ قُ

التــي ستســاعد يف الحصــول عــىل إجابــاٍت مــن املجتمــع.

ابتكــر نظامــاً للعمليــات: قُــم بتحديــد األســئلة األهــم لإلجابــة 

عليهــا، وتحديــد شــكل النمــوذج األفضــل ليســاعد عــىل اإلجابــة 

عــن هــذه األســئلة. ومبجــرد البــدء بتلقــي التغذيــة الراجعــة عــىل 

النــامذج، قٌــم بالصقــل والتكــرار وفقــاً لذلــك.

هــو  األويل  النمــوذج  األويل:  النمــوذج  تصميــم  فكــرة  ابتكــر 

الجــواب امللمــوس عــىل الســؤال النظــري، وبدالً مــن اختبــار الفكرة 

ــئلٍة  ــن أس ــاٍت ع ــىل إجاب ــول ع ــامذج يف الحص ــاعد الن ــا، تس بأكمله

محــددٍة جــداً حــول الفكــرة، فأحيانــا يكــون لــدى املصممــني أفــكاٌر 

ــا. ــاؤالتهم حوله ــن تس ــب ع ــا يجي ــاذج له ــكار من ــن ابت ــٌة، ولك عظيم

أمران أساسيان يجب تذكرهام فيام يتعلق بالنامذج.

النــامذج األوليــة هــي للتعلــم مــن الفشــل، وذلــك من خــالل بنــاء واختبار 

األفــكار برسعــٍة، حتــى نتمكن مــن التعلــم واالســتمرار يف التكرار.

ال تعتــرب النــامذج عمليــًة متسلســالً. فبينــام نقــوم باختبــار املفاهيــم، 

ســنضطر غالبــاً للقفــز بــني الخطــوات املتتاليــة، وهــذه العمليــة الدورية 

الختبــار النــامذج، وتلقــي املالحظــات، والتكــرار تعتــرب مســألًة هامــًة مــن 

ــاٍل يف النهايــة. أجــل ابتــكار حــٍل إبداعــي فعَّ

النماذج األولية هي للتعلم من الفشل

النماذج األولية ليست عمالً متسلسالً

مراحل عملية
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1. أداة اختيار الفكرة التي ستبني لها منوذجاً أولياً

ما هو التحدي؟

ما هي فكرة الحل التي تم اختيارها؟

كيف تلبي فكرة الحل االحتياج؟

ارشح فكرة الحل من خالل قصٍة مصورٍة.

فكرة الحل؟ كيف يعاين املستخدم من التحدي؟ 

النتيجة آلية عمل الحل

مراحل عملية
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ابِن النامذج األولية 

متكننــا النــامذج مــن تبــادل األفــكار مع 

اآلخريــن، والحصــول عــىل املالحظــات، 

بحيــث نتعلــم كيفيــة مواصلة تحســني 

ــكل  ــاذج ب ــع من ــن صن ــم، وميك التصمي

األشــكال تقريبــاً. 

ــواع  ــن أن ــة ع ــض األمثل ــي بع ــام ي في

النــامذج التــي بإمكاننــا ابتكارهــا:

قصٌة مصورٌة ترح فيها مراحل 2
عمل الحل

وصٌف دقيٌق للحل 
منوذٌج ثاليث األبعادباستخدام: يشبه وال يشبه

متثيل أدواٍر يوضح الحل 
وأثره عىل املستفيد 

تصميم إعالٍن يرح التصميم 
بدقٍة ويبني أهم مزاياه

مراحل عملية
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ورقة عمل النموذج األويل

النموذج األويل 

2. ما األشياء التي 

يتوجب عىل العميل 

القيام بها؟

الخطوة 4 الخطوة 3 الخطوة 2 الخطوة 1 1. مباذا نعد العميل؟

4. ما أهم املنافع 

التي سيحصل عليها؟

ملاذا هذه الخطوة؟ 

هل ميكننا حذفها؟ 

وملاذا؟

ملاذا هذه الخطوة؟ 

هل ميكننا حذفها؟ 

وملاذا؟

ملاذا هذه الخطوة؟ 

هل ميكننا حذفها؟ 

وملاذا؟

ملاذا هذه الخطوة؟ 

هل ميكننا حذفها؟ 

وملاذا؟

3. ما أهم املزايا 

املوجودة 

يف الحل؟

مراحل عملية
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اخترب النموذج وتلقَّ التغذية الراجعة 

ــر األدوات  ــن أك ــة م ــة الراجع ــال والتغذي ــات وردود األفع املالحظ

قيمــًة يف تطويــر الفكــرة. إن تبــادل النــامذج يف وقــٍت مبكــٍر مــن 

ــاً،  ــاس حق ــم الن ــا يه ــة م ــىل معرف ــاعدنا ع ــم تس ــة التصمي عملي

ومعرفــة الجوانــب التــي تحتــاج إىل تحســني. لقــد حــان الوقــت 

ــي  ــدء بتلق ــا والب ــم له ــي تصم ــة الت ــدث إىل الفئ ــودة والتح للع

ــة: ــوات التالي ــق الخط ــم وف ــك يت ــكار، وذل ــىل األف ــات ع املالحظ

3

مشــاركة  تريــد  الــذي  الســياق  حــدد  اإلعــدادات:  يف  فكــر 

الفكــرة مــن خاللــه. هــل مــن املجــدي طــرح الفكــرة يف إطــاٍر 

ــتتلقى  ــك س ــالً؟ أم أن ــل( مث ــة العم ــن )ورش ــمي ضم ــري رس غ

معلومــاٍت أكــر عنــد اختبــار النمــوذج يف الســياق الذي ســيتم 

اســتخدامه فيــه يف النهايــة )يف املجتمــع(؟

حــدد مــا ســيتم اختبــاره: حــدد نــوع املالحظــات املطلوبــة 

لتطويــر التصميــم. هــل تريــد مالحظــاٍت حــول االنطبــاع األول عــن 

ــارك ــاس ستش ــت الن ــا إذا كان ــة م ــاول معرف ــل تح ــرة؟ ه الفك

يف النشــاط الجديــد الــذي تــم تصميمــه كحــٍل؟ هــل تريــد 

ــرور  ــع م ــلوكياتهم م ــيغريون س ــاس س ــا إذا كان الن ــة م معرف

ــا  ــدد م ــد أن تح ــدة؟ بع ــرة الجدي ــوم الفك ــبب مفه ــت بس الوق

تريــد معرفتــه قُــم بتجميــع األفــكار.

ــة: بنــاًء عــىل مــا تريــد  ــة الراجع ــي التغذي ــاطات تلق ــدد نش ح

ــرب: ــك ع ــات. وذل ــي املالحظ ــطة تلق ــةٍ ألنش ــط بعناي ــه، خط معرفت

إعــداد الرتتيبــات الالزمــة للحــوار، إذا كنــت مهتــامً باالنطبــاع 	 

األويل. 

القيــام بعمــل نشــاٍط أو خدمــٍة كــام لــو أنهــا حقيقيــًة، إذا كنــت 	 

ترغــب يف مراقبــة الســلوكيات الفعليــة للناس. 

إتاحــة املجــال للنــاس باســتخدام النمــوذج لفــرتٍة مــن الزمــن، 	 

إذا كنــت تهتــم بتأثــريه عــىل املــدى الطويــل.

مراحل عملية
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إرشاداٍت عند تلقي التغذية الراجعة عى النموذج األويل:

8
اعمل بنزاهٍة وانفتاٍح

قــدم النمــوذج عــىل أنــه عمــٌل قيــد التصميــم. ووضــح أن 

الفكــرة ال تــزال قيــد التطويــر، وأنــك ســتقوم بصقلــه اعتــامداً 

ــات. ــىل املالحظ ع

التزم الحياد

أن  دون  محايــدٍة،  بلهجــٍة  واألفــكار  التصاميــم  كل  قــدم 

تدافــع عنهــا أو تحــاول بيعهــا، وأصــغِ إىل كافــة املالحظــات 

اإليجابيــة والســلبية ودونهــا.

اعمل عى التعديالت بشكٍل فورٍي

ــة  ــاء الجلس ــوذج أثن ــر يف النم ــادة النظ ــالل إع ــن خ ــك م وذل

وفقــاً  الفكــرة  مــن  أجــزاًء  واســتبدال  املالحظــات،  بحســب 

ــك. لذل

قدم مناذج متعددٍة

ــف  ــهل التكيي ــوذج س ــمح، أو إذا كان النم ــت يس إذا كان الوق

ــن تجهيــز إصــداراٍت مختلفــٍة منــه لتشــجيع  أو التغيــري، ميك

ــة. ــىل املقارن ــاس ع الن

1

2

3

4
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وفر املساحة والوقت الالزٍم

ميكــن إتاحــة بعــض الوقــت بعــد جلســة املالحظــات لتشــارك 

ــدة يف  ــكار الجدي ــزال األف ــث ال ت ــق حي ــع الفري ــات م االنطباع

ــان. األذه

ثبت املالحظات املتعلقة بصقل التصميم

وذلــك مــن خــالل مناقشــة كيفيــة تحســني النمــوذج، وتدويــن 

األفــكار للتكــرار التــايل عــىل الفــور. ميكــن التقــاط صــوٍر 

للنمــوذج أثنــاء االختبــار بعــد اســتئذان الحضــور، فهــذا يســاعد 

عــىل تنبيــه الذاكــرة يف وقــٍت الحــٍق.

شارك االنطباعات

اعمــل عــىل مناقشــة الحــوار مــع الفريــق، وتشــارك مــا تــم 

التوصــل إليــه مــن معلومــاٍت، ثــم دون املالحظــات املتعلقــة 

بالحــوار.

ابحث عن إجاباٍت عن األسئلة التالية

5

6

7

8
ما الذي يعتربه املشاركون األمر األكر أهميًة؟	 

ما الذي يشعرهم بالحامس؟	 

ما الذي من شأنه أن يقنعهم بالفكرة؟	 

ما األجزاء التي يودون تحسينها؟	 

ما هو اليء الذي كان غري مجٍد؟	 

ما الذي يحتاج إىل املزيد من التحقق؟	 

مراحل عملية
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3. أداة اختبار النامذج األولية وتلقي التغذية الراجعة

أين ستخترب النموذج؟

ما األنشطة التي ستخترب النموذج من خاللها؟

كيف ستعرف االنطباع األويل عن الفكرة؟

إذا كنت ترغب يف مراقبة سلوكيات الناس الفعلية 

تجاه الفكرة، ما النشاط الذي ستقوم به ملراقبة 

سلوكياتهم؟

هل لديك رغبٌة مبعرفة تأثري الفكرة عىل املدى البعيد؟ 

كم من الوقت تحتاجه لتجعل املستهدفني يستخدمون 

النموذج ملعرفة ذلك؟

مراحل عملية
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دمج التغذية الراجعة واملالحظات والتكرار 

ــه يف  ــث أهميت ــن حي ــٍن م ــدر بثم ــٌر ال يق ــات أم ــي املالحظ إن تلق

ــكاً  ــراً مرب ــون أم ــد يك ــت ق ــس الوق ــه يف نف ــرة، ولكن ــر الفك تطوي

مــع  تتــالءم  ال  أو  متناقضــًة  املالحظــات  تكــون  فقــد  للغايــة، 

األهــداف، لذلــك ينبغــي تصنيفهــا أوالً، ثــم اتخــاذ القــرار حــول 

املالحظــات التــي ســيتم أخذهــا بعــني االعتبــار لتطويــر النمــوذج. 

ــة: ــوات التالي ــرب الخط ــك ع ــام بذل ــن القي ميك

4

ــع املالحظــات: كفريــٍق واحــٍد، ناقــش املالحظــات التــي  جمِّ

تــم تلقيهــا حــول النــامذج. ميكنــك البــدء مــن خــالل تبــادل 

تلقــي  حــوارات  بعــد  مبــارشًة  جمعتهــا  التــي  االنطباعــات 

املالحظــات، ويجــب هنــا تدويــن املالحظــات وتصنيفهــا، مــا 

الــذي تــم تقبلــه بشــكٍل إيجــايب؟ مــا هــي املخــاوف القادمــة؟ 

مــا االقرتاحــات واألشــكال التــي ظهــرت؟

ــوع: خصــص بعــض الوقــت إلعــادة  ــة باملوض ــدى الصل ــم م قيِّ

النظــر مــن حيــث بــدأت. فكــر يف أفــكارك وفيــام تعلمتــه ســابقاً. 

مــا هــو هدفــك مــن البدايــة؟ هــل ال يــزال صحيحــاً اعتــامداً عــىل 

املالحظــات التــي تلقيتها؟

حــاول  واحــٍد،  كفريــٍق  األولويــة:  بحســب  املالحظــات  رتــب 

التوصــل إىل تفاهــٍم حــول املالحظــات األكــر أهميــًة لجعــل 

وتحديــد  املالحظــات،  تصنيــف  عــرب  وذلــك  ناجحــًة،  الفكــرة 

الــرد عليهــا. التــي تريــد  املالحظــات 

طــوِّر النمــوذج: يف النهايــة وبعــد أن حــددت مــع فريقــك مــا 

ــم بإجــراء  ســيتم أخــذه بعــني االعتبــار عنــد تطويــر النمــوذج، قُ

ــاس معوقــًة، وأكــد  ــا الن ــاالت التــي يراه التغيــريات يف املج

عــىل مــا تــم تقبلــه بشــكٍل جيــٍد، ثــم ابتكــر منوذجــاً جديــداً 

ــراراً،  ــراراً وتك ــات م ــق املالحظ ــرى، وتل ــٍة أخ ــه يف جلس واعرض

ــم. ــني التصمي ــىل تحس ــب ع وواظ

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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4. أداة دمج التغذية الراجعة والتكرار

 ما الذي لقي قبوالً وتقديراً لدى املستفيد؟ ما الذي مل يلَق قبواًل؟ ما الذي تم االعرتاض عليه؟

 ما هي األفكار التي تحتاج إىل املزيد من التحقق؟ ما هي األفكار املثرية وغري املتوقعة؟ وهل من مصادر جديدٍة لإللهام؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي

http://tools.sabr-sp.com/ar/Recipes/Index/design_thinking_in_social_innovation
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منهجيــة  وإعــداد  التحــدي،  بتحديــد  قمنــا  األوىل  املرحلــة  يف 
جمــع املعلومــات فيــام يتعلــق بالتحــدي والنــزول للميــدان وجمــع 

املعلومــات.  
ــا  ــة وتحويله ــكار امللهم ــم األف ــت أه ــا بتثبي ــة قمن ــة الثاني يف املرحل
ــكيل  ــم تش ــن ث ــر، وم ــات إىل بصائ ــل املوضوع ــاٍت، وتحوي إىل موضوع

ســؤال »كيــف ميكننــا أن«، وتوليــد األفــكار مــن خــالل عمليــة توليــد 

ــة  ــن عملي ــاء م ــد االنته ــول، وبع ــد الحل ــتثامرها يف تولي ــكار، واس األف

تــم التوصــل إليهــا،  التــي  تــم اختيــار أهــم األفــكار  توليــد األفــكار 
حيــث تــم بنــاء منــوذج أويل لهــا مــن أجــل اختبارهــا وتجريبهــا وتلقــي 

التغذيــة الراجعــة مــن املســتفيدين.

اآلن، وبعــد أن تــم تحديــد أهــم األفــكار التــي ســيتم تثبيتهــا وأهــم 
ــل  ــدء بالعم ــت للب ــان الوق ــا، ح ــر به ــادة النظ ــي إع ــي ينبغ ــكار الت األف

ــتخدامه. ــاق اس ــيع نط ــٍة لتوس ــع خط ــل، ووض ــالق الح ــىل إط ع

التنفيذ

مرحلة التنفيذ
3

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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نظرٌة عامٌة عى مرحلة التنفيذ

ــا  ــذ، فعندم ــي التنفي ــي ه ــري التصميم ــرية يف التفك ــاحة األخ املس

تتولــد األفــكار خــالل التصــور يتــم تحويلهــا ملخطــٍط فعــي محــدٍد 

ومتكامــٍل. إن جوهــر عمليــة التنفيــذ هــو تحويــل األفــكار إىل منتجــاٍت 

ــا. ــا وصقله ــا وتنقيحه ــم اختباره ــٍة ث ــاٍت واقعي وخدم

ــذي  ــل ال ــاة يف الح ــث الحي ــة ب ــم كيفي ــذ بفه ــة التنفي ــق مرحل وتتعل

ــع، ويف  ــىل أرض الواق ــواق ع ــه إىل األس ــول ب ــه، والوص ــم تصميم ت

ــا  ــا وضعن ــاً ألنن ــيكون ناجح ــم س ــرف أن التصمي ــي أن نع ــة، ينبغ النهاي

ــة. ــذه العملي ــب ه ــم يف قل ــني بالتصمي ــة املعني ــاب العالق أصح

ــوذج  ــل من ــراكات ونصق ــنبني ال ــف س ــدد كي ــة نح ــذه املرحل يف ه

العمــل ونجــرب الفكــرة، ويف نهايــة املطــاف كيــف نخرجهــا إىل النــور. 

إذا كنــا نريــد حقــاً تنفيــذ الفكــرة عــىل أرض الواقــع، فعلينــا االهتــامم 

بــكل تفاصيــل مرحلــة التنفيــذ.

مراحل عملية
التفكري التصميمي



مراحل عملية95
التفكري التصميمي

مــن خــالل العمــل بشــكٍل وثيــٍق مــع طــالب املــدارس 

ــر  ــع املخاب ــاون م ــرت IDEO.org(( بالتع ــة، ابتك الثانوي

للهاتــف  تفاعليــاً،  اجتامعيــاً،  تطبيقــاً  الربمجيــة 

وتبــادل  تتبــع  عــىل  املشــاركني  يُشــّجع  املحمــول 

الســلوكيات املاليــة بــني األقــران. وكجــزٍء مــن الجــدول 

ــاذج  ــق )IDEO.org( من ــق فري ــروع، أطل ــي للم الزمن

حيــًة للتطبيــق يف العديــد مــن املــدارس الثانويــة 

شــيكاغو. يف 

يف مرحلة التنفيذ

تصميم األدوات الرقمية لمحو األمية المالية

)Moneythink( هواتف نقالة ذات ذكاء مايل

مراحل عملية95
التفكري التصميمي



96 مراحل عملية
التفكري التصميمي

ال تــزال نســخة أندرويــد مــن التطبيــق متوفــرة حاليــاً يف متجــر غوغــل 

وأكملــت )Moneythink( مؤخــراً منوذجــاً مصغــراً مــع أكــر مــن 100 طالٍب 

وطالبــٍة يف املــدارس الثانويــة يف جنــوب وغــرب شــيكاغو. ويتــم حالياً 

 )iOS( تقييــم التجربــة، ثــم عملــوا عــىل ابتــكار تطبيــٍق لنظــام التشــغيل

ــل  ــق الكام ــة التطبي ــالق تجرب ــم إط ــد. وت ــدار األندروي ــة إىل إص باإلضاف

يف خريــف 2014 لنظامــي التشــغيل، وذلــك بهــدف التوصــل إىل دائــرٍة 

أوســع مــن املــدارس واملنظــامت.

خطوات مرحلة التنفيذ

تتكون عملية التنفيذ من الخطوات التالية:

ابتكر خطة 
عمل

وّسع نطاق
المشروع

أطلق
تصميمك

خطط 
لقياس

األثر

1
2

3
4
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1
  ابتكر خطة عمل

قبــل التنفيــذ، ينبغــي أن تفهــم مــاذا يعنــي الحــل الــذي صممتــه 

ــب  ــم يج ــن ث ــل، وم ــن الح ــتفيدة م ــة املس ــل وللجه ــذ الح ــق تنفي لفري

ــة. ــز املامرس ــل حي ــع الح ــذ لوض ــٍة للتنفي ــكار خط ابت

صمــم خارطــة أصحــاب العالقــة: خارطــة أصحــاب العالقــة هــي 

فرصــٌة لجمــع أصحــاب العالقــة يف املــروع، وتحديــد أنــواع أصحــاب 

ــة. العالق

مراحل عملية
التفكري التصميمي

التحدي

ون
رتبط

ة الم
أصحاب العالق

يون
خل

دا
ة ال

أصحاب العالق

أصحاب العالقة الخارجيون

1. أداة خارطة أصحاب العالقة



98 مراحل عملية
التفكري التصميمي

أنواعٍ ألصحاب العالقة 3
أصحاب العالقة الخارجيونأصحاب العالقة المرتبطونأصحاب العالقة الداخليون

املوظفون.	    

املدراء. 	    

العمالء أو املستفيدون.	    

املزودون.	    

املمولون.	    

املوزعون.	    

تجار التجزئة. 	    

الحكومة.	    

وسائل اإلعالم.	    

املجموعات املؤثرة.	    

املجتمع املحي.	    

املجتمع ككل.	    

الهيئات املهنية.	    



مراحل عملية99
التفكري التصميمي

وظِّــف فريقــاً للمــرشوع: يعتــرب الفريــق متعــدد التخصصــات ممتــازاً 

ــٍة  ــري متوقع ــكاٍر غ ــول إىل أف ــث للوص ــام والبح ــة اإلله ــالل مرحل خ

تلهــم حلــوالً جديــدة ً، أمــا يف مرحلــة التنفيــذ فعليــك أن تبحــث 

ــني،  ــركاء الخارجي ــة، وال ــدرة التقني ــة، والق ــة التخصصي ــن املعرف ع

والتمويــل، والتفكــري يف احتياجــات املــروع، وتحديــد مــدى رضورة 

ــق. ــدٍد يف الفري ــاء ج ــال أعض إدخ

احتياجــك  التنفيــذ ســتدرك مــدى  خــالل مرحلــة  الــرشاكات:  ابــِن 

لالعتــامد عــىل مجموعــٍة متنوعــٍة مــن الــركاء. عــىل ســبيل املثــال، 

ــرادات  ــوذج اإلي ــة من ــل، أو صياغ ــني للتموي ــركاء املحتمل ــد ال تحدي

املســتدامة.  ينبغــي تحديــد أنــواع الــركاء الذيــن نحتاجهــم، والبــدء 

ــاء عالقــاٍت معهــم. ببن

ــل،  ــىل رشكاء للتموي ــول ع ــرب الحص ــل: يعت ــرتاتيجية متوي ــوِّر اس ط

أفضــل الطــرق للوصــول باملــروع إىل أرض الواقــع. قــد تكــون هــذه 

االســرتاتيجية مختلفــًة عــن نهــج اإليــرادات النهائيــة املســتدامة، 

لذلــك ينبغــي الرتكيــز هنــا عــىل النهــج املــايل قصــري األمــد.
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2. أداة ابتكار خطة العمل

أصحاب العالقة

من هم أصحاب العالقة الداخليون؟

من هم أصحاب العالقة  املرتبطون؟

من هم أصحاب العالقة  الخارجيون؟

الفريق

املهارات املطلوبة نوع الفريق

الفريق األسايس

الفريق التطوعي

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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الرشكاء املحتملون

من هم الركاء املحتملون

رشكاء متويٍل أم رشكاء قدراٍت؟

ما هي مساهمة الركاء

املمولون

هل ستحصل عىل منٍح؟

هل ستبقى بحاجٍة للمنح؟

هل ستعمل عىل منوذٍج مستداٍم؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي

http://tools.sabr-sp.com/ar/Recipes/Index/design_thinking_in_social_innovation
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2
أطلق تصميمك

ميكــن االنتقــال بالتصميــم إىل املســتوى األعــىل مــن خــالل اختبــاره يف الســوق الحقيقــي. ويعتــرب 

كٌل مــن النمــوذج األويل الحــي )Live Prototype( والنمــوذج املصغــر )Pilot( مــن األدوات الهامــة التــي 

ــالء  ــع العم ــذه م ــة تنفي ــة، وقابلي ــدواه االقتصادي ــم، وج ــة يف التصمي ــدى الرغب ــار م ــدف إىل اختب ته

عــىل نطــاٍق ضيــٍق وضمــن ميزانيــٍة محــدودٍة. 

مراحل عملية
التفكري التصميمي

النموذج السريع
Rapid Prototype

النموذج الحي
Live Prototype

النموذج المصغر
Pilot

يجيــب عــن ســؤال: ״كيــف ســيعمل 

وهــل  الحــل؟  مــن  معــنٌي  جــزٌء 

النــاس  لــدى  صــدًى  ســيلقى 
لهــم؟״ نصمــم  الذيــن 

املزايا الرئيسية:

 يجيــب عــن ســؤال: ״مــا الصــدى الــذي 
ســيلقاه هــذا الحــل يف الســوق؟״

 املزايا الرئيسية:

״هــل الحــل ككٍل   يجيــب عــن ســؤال: 
الســوق؟״ يف  ومجــٍد  ممكــٌن 

 املزايا الرئيسية:

دقٌة منخفضٌة.	 

يخترب جزءاً صغرياً من الفكرة الكاملة.	 

غري جاهٍز لألسواق.	 

دقٌة متوسطٌة.	 

يختــرب أجــزاًء متعــددًة مــن الفكــرة 	 

بعضهــا  مــع  تفاعلهــا  وكيفيــة 

البعــض.

يبدو جاهزاً نسبياُ للسوق.	 

 دقٌة عاليٌة.	 

 يخترب الفكرة بكاملها.	 

 جاهٌز للسوق بشكٍل فعي.	 
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النمــوذج األويل الــذي تــم بنــاؤه قــدم لنــا فكــرة الحــل التــي نريــد 

اختبارهــا، أمــا النمــوذج الحــي )Live Prototype( فهــو نظــرٌة رسيعــٌة 

عــىل آليــة عمــل التصميــم يف الســوق. إنــه وســيلٌة قويــٌة الختبــار 

التصميــم يف ســياق الســوق الحقيقــي.

ــن  ــور، نح ــة التص ــالل مرحل ــن خ ــوب م ــم املطل ــا التصمي ــد أن حددن بع

بحاجــٍة لتحديــد مــا نريــد اختبــاره يف منوذجنــا الحــي.    ونقــرتح بعــض 

النقــاط التاليــة التــي ننصــح باختبارهــا.

فيام يي ملحٌة واسعٌة عن األشياء التي علينا أخذها بعني االعتبار عند اختبار تصميم الحل ألول مرٍة يف األسواق. 

 :)Live Prototype( حّدد ما سيتم اختباره:قُم بتشغيل منوذٍج أويل حي
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أشياء ينبغي اختبارها

التســعري هــل تختلــف التكلفــة مــن مجتمــع ألخــر؟ هــل تعتــرب 

معقولــة يف املجتمــع املســتهدف؟ هــل قــدم أحــد املنتــج 

أو الخدمــة بتكاليــف مختلفــة وملــاذا؟

الحوافــز مــن هــم فريــق العمل؟ مــا هــي حوافزهــم إلنجاح 

املنتــج أو الخدمــة املقدمــة هــل يعملــون مقابــل مكافــآت أم 

ــة أم تطوعاً؟ عمول

ــتفيدين كيــف  ميكــن أن نحافــظ عــىل  ــاظ باملس االحتف

ــج  ــة أو املنت ــاط يف الخدم ــن االرتب ــتفيدين م ــتدامة املس اس

ــدم؟ املق

خيــارات الدفــع هــل ســيدفع النــاس مقابــل هــذه الخدمــة 

ــم؟  ــدد عنه ــن يس ــاك م ــل هن ــون؟ ه ــف يدفع ــج؟ كي أو املنت

هــل يوجــد خيــارات للدفــع )أقســاط، اشــرتاك..(؟

ــٍة  ــرٍق مختلف ــة ط ــتطيع تجرب ــل نس ــتفيد ه ــة املس تجرب

يتمكــن العمــالء فيهــا مــن التفاعــل مــع املنتــج أو الخدمــة مــن 

خــالل ملــس النقــاط املختلفــة للحــل املبتكــر؟
1

25

3
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خــالل النمــوذج املصغــر ســنقوم بتنفيــذ الفكرة بشــكٍل كامــٍل محاولني 

معرفــة مــا إذا كانــت تعمــل بالطريقــة التــي تصورناهــا حقــاً عــن 

طريــق تشــغيلها مــع جميــع املوظفــني، واألماكــن، واملــوارد الالزمــة. 

وســنعرف إذا كانــت الفكــرة مرغوبــٌة حقــاً، وقابلــٌة للتنفيــذ واالســتمرار، 

ومجديــةٌ اقتصاديــاً، وكيــف ســتبدو عنــد القيــام بهــا عــىل نطــاقٍ واســعٍ.

إذا كان النمــوذج الحــي عبــارًة عــن نظــرٍة رسيعــٍة عــىل آليــة عمــل 

التصميــم يف الســوق، فــإن النمــوذج املصغــر هــو ضامن االســتدامة، 

ــم  ــرض التصمي ــني يع ــر أن يســتمر ألشــهٍر ح ــوذج املصغ ــن للنم وميك

األويل يف الســوق الحقيقــي.

ــاٌر حقيقــي لتحّمــل التصميــم يف  النمــوذج املصغــر )Pilot( هــو اختب

ظــروف العــامل الحقيقــي، إذ ميكــن تشــغيله بضعــة أيــاٍم أو أســابيع، 

ــرة.  ــذ الفك ــة تنفي ــة، وقابلي ــدوى االقتصادي ــم الج ــىل فه ــاعد ع ليس

يف هــذه املرحلــة نحــن ال نختــرب مجــرد الفكــرة، بــل نختــرب نظامــاً كامــالً، 

ومــن الناحيــة املثاليــة ســنكون قــد اختربنــا تشــغيله يف بضعــة مناذج 

حيــٍة قبــل الذهــاب إىل النمــوذج املصغــر بحيث نكــون قــد اختربنا بعض 

مكامــن الخلــل. 

)Pilot( انتقل إىل النموذج املصغر



106 مراحل عملية
التفكري التصميمي

أداة إطالق التصميم

كم سيكلف املنتج أو الخدمة؟ هل يختلف هذا السعر من 

مجتمعٍ آلخر؟ هل يعترب سعره منافساً؟

كيف سيقوم املستفيدون بالدفع؟

ما الحوافز التي ستقدمها لفريق العمل إلنجاح املنتج؟

هل تكرر املستفيدين أمٌر جوهري لنموذج عملك 

التجاري؟ كيف ستحتفظ بهم؟ أو الوصول إىل 

مستفيدين جدد؟

هل تستطيع تجربة طرٍق مختلفٍة بحيث يتمكن العمالء 

من التفاعل مع املنتج أو الخدمة من خالل اكتشاف نقاط 

مختلفة لتجربتك تم ابتكارها يف »مرحلة التصور«؟

http://tools.sabr-sp.com/ar/Recipes/Index/design_thinking_in_social_innovation
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3
ع نطاق المشروع وسِّ

بعــد نجــاح مــروع تصميمــك قــد تفكــر يف توســيع نطــاق التصميــم. ال يوجــد 

برنامجــان أو منوذجــان متشــابهان يف العمــل، ولكــن هنــاك عــدة طــرٍق 

ميكنهــا مســاعدتك يف كيفيــة توســيع نطــاق التصميــم. عــىل ســبيل املثــال:

الطريقــة: زيــادة رأس املــال لتوســيع وتكــرار النمــوذج املصغــر بــدون 	 

رشكاء خارجيــني.

ــاج رأس 	  ــي يحت ــدم التدريج ــز التق ــاً: تعزي ــك منطقي ــون ذل ــى يك مت

مــاٍل خــاٍص ومصــادر مكثفــٍة، وقــد نجــد مــن خــالل العمــل مــع أصحــاب 

املشــاريع االجتامعيــة املحليــة أو رشكاء املجتمــع اآلخريــن أن العمــل 

بهــا غــري مجــٍد.  بــدالً مــن ذلــك، ميكننا التقــدم مبواردنــا إذا بــدت فكرتنا، 

عنــد تجريبهــا واعــدةً مــام يجعلهــا تجــارةً رابحــةً وســهلةً للمســتثمرين.

سيطرٌة كاملٌة عىل العالمة التجارية والخدمة. «

قدرٌة عىل إجراء تغيرياٍت جذريٍة. «

ــركاء  « ــدرات ال ــتعداد وق ــىل اس ــريٍ ع ــكٍل كب ــامد بش ــدم االعت ع

الخارجيــني.

رأس ماٍل كبريٍ. «

توظيف عدٍد كبريٍ من املوظفني واإلدارة. «

مخاطر عالية. «

منو بطيء. «

احتاملية املنافسة مع الركاء املحليني، بدالً من التعاون. «

اإليجابيات +	 

السلبيات –	 

التقدم تدريجياً باستخدام مواردك الخاصة    

مراحل عملية
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ــن 	  ــون م ــامٍل تتك ــرواد أع ــامٍل ل ــة أع ــص صفق ــع أو ترخي ــة: بي الطريق

عالمــٍة تجاريــٍة كاملــٍة، ومشــاريع اجتامعيــٍة جاهــزٍة للتشــغيل. قــد 

يدفــع رواد األعــامل رســوم حقــوق امتيــاٍز الســتخدام الفكــرة واملــواد 

ــوة  ــىل ق ــة ع ــتطيعون املحافظ ــا يس ــة، ورمب ــات التجاري ذات العالم

ــات. ــع العملي ــون بجمي ــع ويقوم املبي

ــٍد إذا 	  ــكٍل جي ــاز بش ــوق االمتي ــل حق ــاً: تعم ــك منطقي ــون ذل ــى يك مت

وجدنــا أصحــاب مشــاريع اجتامعيــٍة أخــرى يرغبــون بفكرتنــا ويقومــون 

ــات. ــة والعملي ــات الخاص ــم باملبيع ه

االيجابيات +	 

سيطرٌة كاملٌة عىل العالمة التجارية والخدمة. «

قدرٌة عىل إجراء تغيرياٍت جذريٍة. «

وقــدرات  « اســتعداد  عــىل  كبــريٍ  بشــكٍل  االعتــامد  عــدم 

الخارجيــني. الــركاء 

صعوبة الحفاظ عىل الجودة واالستقامة. «

املروعــات  « أصحــاب  وقــدرات  رغبــات  عــىل  يعتمــد 

األخــرى. االجتامعيــة 

السلبيات –	 

منح حقوق امتياز للعالمة التجارية   

مراحل عملية
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الطريقــة: التكامــل هــو البحــث عــن رشكاء للمســاعدة يف إطــالق 	 

النمــوذج املصغــر الخــاص بنــا، وأحيانــاً يكــون مفتــاح ذلــك الجمــع 

ــري  ــي، أو غ ــج الحكوم ــود، والربنام ــي املوج ــروع االجتامع ــني امل ب

الربحــي.

ــا 	  ــل عندم ــكٍل أفض ــل بش ــل التكام ــاً: يعم ــك منطقي ــون ذل ــى يك مت

يكــون أفضــل طريــٍق للتعزيــز ال ينطوي عــىل رضورة االحتفــاظ باملنتج 

أو بالخدمــة باعتبارهــا عمــالً مســتقالً، أو عندمــا نحــدد كيــف ميكــن 

للتصميــم أن يكمــل أو يســتفيد مــن عــروض املنظــامت القامئــة، 

تتمكــن  أن  املحتمــل  مــن  أن  نــرى  هــل  الخدمــات.  أو  واملنتجــات، 

منظمــٌة مجتمعيــٌة مــن تنفيــذه بشــكٍل فعــاٍل أكــر وعــىل نطــاٍق 

واســعٍ باعتبــاره برنامجــاً جديــداً؟ أم نــرى أن مروعنــا االجتامعــي 

ــٍد؟ ــاٍج جدي ــطَّ إنت ــاج خ يحت

أداة توســيع نطــاق املــرشوع هــي مبثابــة أداة تخطيــط مــن أجــل 

ــع  ــالل وض ــن خ ــك م ــىل وذل ــتوى أع ــك إىل مس ــاء مبروع االرتق

تصــور كامــل عــن مــدى إمكانيــة توســيع نطــاق املــروع. تشــمل 

األداة مــا يــي:

 تحديــد التكاليــف املاليــة لتوســيع نطــاق املــروع، واملصدر 	 

الــذي ســيتم االعتــامد عليــه مــن أجــل تغطيــة هــذه التكاليف.

 تحديــد عــدد املواقــع التــي ســيتم فيهــا توســيع نطــاق 	 

املــروع.

ــاق 	  ــيع نط ــا توس ــن خالله ــيتم م ــي س ــة الت ــد املنهجي  تحدي

املــروع.

 تحديد العالقات املطلوبة لنجاح عملية توسيع النطاق.	 

التكامل   

يعتمد عىل الرغبات وقدرات الركاء الخارجيني. «

هناك احتامليٌة لفقدان السيطرة. «

صعوبة الحفاظ عىل الجودة واالستقامة. «

السلبيات –	 

قدرٌة عاليٌة عىل التأثري. «

كثافٌة أقل بكثريٍ يف رأس املال. «

دعم الركات املحلية أو املنظامت املجتمعية. «

االيجابيات +	 

مراحل عملية
التفكري التصميمي



110
أداة خطوات توسيع نطاق املرشوع

ما هي تكاليف تطبيق الحل، من اختيار املوظفني 

إىل التسويق واإلنتاج؟

إذا كنت تعتمد عىل املنح أو الهبات، كيف ستحصل 

عىل املنح، وإىل أي مدى ميكنك االعتامد عىل 

مصادر التمويل هذه؟

لتوسيع نطاق مروعك يف غضون خمس سنواٍت

هل ستعمل يف أكر من موقعٍ؟

هل سيكون لديك منتجاٌت متعددٌة؟

هل هذا أول جزٍء من العرض ملجموعة البضائع أو 

الخدمات املحتملة؟

كيف ميكنك تطوير خطط اإليرادات طويلة املدى 

إىل جانب الحل؟
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كيف ستوسع نطاق تصميمك

عن طريق زيادة رأس املال لتوسيع وتكرار منوذجك املصغر بدون رشكاء خارجيني.

عن طريق رسوم حقوق امتياٍز الستخدام فكرتك واملواد ذات العالمات التجارية.

عــن طريــق البحــث عــن رشكاء يف إطــالق النمــوذج املصغــر الخــاص، مــن خــالل الجمــع بــني القــوى، واملــروع االجتامعــي املوجــود، والربنامج 

الحكومــي، أو غــري الربحي.

العالقات املطلوبة لنجاح املروع

أي نوٍع من العالقات تحتاج لبنائه لضامن نجاح 

واستمرار املروع؟

ما املنظامت أو األفراد التي لديها القدرات التي 

تفتقدها؟

ما عالقتك بهم؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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هل ميكنك التشارك معهم؟

ما الذي ستطلبه منهم؟ ما الذي سيجعلهم 

مهتمني بالراكة معك؟

ما الذي سيجعلهم مهتمني بالراكة معك؟

كيف سيستفيد كال الطرفني من الراكة؟

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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4
خطط لقياس األثر

ينبغــي أن يكــون لهدفــك تأثــري كبــري دامئــاً، وهــذا كل مــا يقدمــه التفكــري 

مــن  الحلــول.  مــن  للمســتفيدين  الفعالــة  الحلــول  لتوفــري  التصميمــي 

املهــم أن يجلــس الفريــق ويرســم خارطــًة لشــكل النجــاح املطلــوب وكيفية 

ــه.  ــول إلي الوص

عــرف النجــاح: يف ســياق مرحلــة التنفيــذ ينبغــي التفكــري يف 	 

التوظيــف، والتمويــل، ورســم خرائط الجــدول الزمني للمــروع. إنها 

فرصــٌة عظيمــٌة لتعــرف كيــف يبــدو النجــاح. ينبغــي تحديــد املراحــل 

الهامــة يف حيــاة التصميــم، والتفكــري يف مجموعــٍة متنوعــٍة مــن 

اآلفــاق الزمنيــة. عــىل ســبيل املثــال: مــا هــو النجــاح يف الشــهرين 

املقبلــني؟ يف العــام املقبــل؟ بعــد خمــس ســنوات؟

وتحســن 	  تقيــم  أن  عليــك  التخطيــط  عمليــة  خــالل  وقيــم:  قــس 

التصميــم باســتمرار. اآلن وأنــت عــىل وشــك الخــروج بالتصميــم إىل 

العــامل أنــت بحاجــٍة إىل خطــٍة ملعرفــة مــا إذا كنت ســنرتك األثــر الذي 

ــم،  ــم التصمي ــاس وتقيي ــرق لقي ــن الط ــري م ــاك الكث ــده أم ال. هن تري

واملفتــاح هــو أن تفهــم مــا هــو النهــج الصحيــح لتقييــم تصميمــك. 

ــال أو ال،  ــم امل ــك التصمي ــب ل ــا أن يجل ــهالً، إم ــر س ــون األم ــاً يك أحيان

ولكــن إذا كنــت تحــاول تغيــري ســلوٍك مجتمعــي أو أن تزيــد مــن نســبة 

ــك  ــًة، وعلي ــر دق ــٍج أك ــاج إىل نه ــد تحت ــة، فق ــىل الخدم ــامد ع االعت

أن تتذكــر دامئــاً أنــك قــد تســتغرق ســنواٍت لفهــم التأثــري الحقيقــي 

ــك.  لتصميم

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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أداة التخطيط لقياس األثر

ما األثر الذي تبحث عنه؟

كيف ستقيس األثر؟

ستسأل الناس.

ستعتمد عىل أرقاٍم، وبياناٍت.

إذا كنت ستسأل الناس، ما الذي ستسأل عنه؟

إذا كنت ستعتمد عىل البيانات، ما البيانات التي 

ستبحث عنها؟

ما هي مؤرشات النجاح يف؟

الشهرين املقبلني.

يف العام املقبل.

بعد خمس سنواٍت.

مراحل عملية
التفكري التصميمي
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أسباٍب وراء نجاح التفكري التصميمي لالبتكار االجتامعي 

4
لقــد انتهــت أيــام ابتــكار الربامــج واملنتجــات والخدمــات العامــة الفضفاضــة وتقدميهــا للعــامل. هــذا مــا أدركتــه )IDEO( فعــالً، حيــث اقرتحت بــدالً من ذلــك التفكري 

التصميمــي – منهــج ابتــكار حلــوٍل تتمركــز حــول اإلنســان حيــث يقــدم حلــوالً مرغوبــًة مــن وجهــة نظــر املســتفيد، وقابلــًة للتطبيــق تقنيــاً، ومجديــًة اقتصاديــاً 

ومســتدامًة ماليــاً واجتامعيــاً، وذلــك كمنهــجٍ بديــٍل للعاملــني يف مجــال التطويــر االجتامعــي، الذيــن يســعون إىل التأثــري يف العــامل مــن خــالل ابتــكار الحلــول.

تنوع األفكار:

ــاٍس  التفكــري التصميمــي منهــٌج ميكــن تطبيقــه مــن خــالل أن

ذوي خلفيــاٍت يف غايــة التنــوع ولحــل املشــكالت مــن خــالل 

ابتــكار منتجــاٍت وخدمــاٍت جديــدٍة.

االنخراط يف حياة املستفيد:ٍ

الذيــن تحــاول خدمتهــم. تفّهــم  مــن حيــاة أولئــك  كُــن قريبــاً 

احتياجاتهــم الحقيقيــة عوضــاً عــن طرحــك لفرضيــاٍت حــول مــا 

يتعلــق بحاجاتهــم. تــوازن كل االبتــكارات الناجحــة بــني كلٍّ مــن 

متطلبــات الرغبــة )مــا يحتاجــه النــاس( والجــدوى )مــاذا ميكــن 

للتكنولوجيــا أن تفعــل( وقابليــة البقــاء )ما هــو ُمســتداٌم أو ُمربٌح(. 

يبــدأ التفكــري التصميمــي مبــا هــو مرغــوٌب وليــس مبــا هــو ُمجــٍد 

لــي يصــل إىل أفضــل فــرص ابتــكار القيمــة والتأثــري للمســتفيد. 

12

تعزيز
التفكري التصميمي
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التمركز حول املستفيد:ٍ

يركّــز التفكــري التصميمــي عــىل اإلبــداع مــن خــالل عينــي 

املســتفيد النهــايئ وبهــذا فهــو يشــّجع عــىل البحــث ضمــن 

املجــال الــذي يبنــي التعاطــف مــع النــاس، مــام يــؤدي إىل 

جمــع بصائــر أعمــق حــول الحاجــات التــي مل تتــم تلبيتهــا. 

ــك؟ ــم ذل ــف يت ــن كي ولك

السؤال الجيد:

إّن الــرط األســايس للفكــرة الجيــدة هــو الســؤال الجيــد. 

عندمــا نواجــه أمراضــاً اجتامعيــًة صعبًة سنفشــل يف التصدي 

لهــا إذا مــا تابعنــا ببســاطٍة طــرح نفــس األســئلة مــراراً وتكــراراً 

متوقعــني الحصــول عــىل إجابــاٍت مختلفــة. إّن أعظــم رّواد 

األعــامل ومصممــي الحلــول االبتكاريــة للمشــكالت يبــدون 

ــريٍة. ــٍة وذات بص ــئلٍة مفاجئ ــرح أس ــزٍة يف ط ــدراٍت متمي ق

34
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نتائج الستخدام التفكري التصميمي يف االبتكار االجتامعي

6
ــالً  ــتمراً وح ــاً مس ــب إبداع ــا تتطل ــتثمر فيه ــي نس ــامل الت ــاالت يف )Acumen Fund( ״األع ــات واالتص ــم املعلوم ــس قس ــول )Yasmina Zaidman( رئي تق

للمشــكالت، لذلــك يعــد التفكــري التصميمــي عامــل النجــاح الحقيقــي״. ميكــن أن يقــود التفكــري التصميمــي إىل املئــات مــن األفــكار، وإىل حلــوٍل نهائيــٍة 

ــال  ــي يف مج ــري التصميم ــتخدام التفك ــا اس ــم مزاي ــرب أه ــم. وتعت ــن نخدمه ــخاص الذي ــامت واألش ــل للمنظ ــج أفض ــق نتائ ــي تخل ــي، والت ــامل الحقيق للع

ابتــكار حلــوٍل للمجتمــع هــي:

طرق فعالة 
لإلرتباط 
بالمجتمع

النظرة
تعاونالموضوعية حلول 

مناسبة
ثقة

إبداعية
أكبر

مرح أكثر

تعزيز
التفكري التصميمي
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 )VROOM( برنامج

يعــاين اآلبــاء يف العائــالت ذوي الدخل املنخفض مــن عدم قدرتهم  «
عــىل تنميــة قــدارت أطفالهــم قبــل دخــول املدرســة. نتيجــة لذلــك 
قامــت مؤسســة بيــزوس للشــؤون األرسيــة و)IDEO.org( بتفعيــل 
املشــاركة مــن خــالل أدواٍت ورســائل جديــدٍة، إليصــال علــوم الدمــاغ 
مبــارشة إىل اآلبــاء بطــرٍق تؤثــر إيجابيــاً عــىل ســلوكهم، وتعــزز مــن 

قيمــة كل أشــكال التفاعــل اإليجــايب مــع األطفــال والرضــع.
قــام فريــق )IDEO.org( يف مرحلــة إلهــاٍم بزيــارة املجتمعــات ذات  «

ــراء  ــلفانيا، إلج ــورك، وبنس ــا، ونيوي ــض يف كاليفورني ــل املنخف الدخ
مقابــالت مــع أوليــاء األمــور ومراقبــة الربامــج الحاليــة التــي تهــدف 
إىل تحســني نتائــج منــو الطفــل. علــم الفريــق أن العديــد مــن اآلبــاء 
واألمهــات الذيــن التقــوا بهــم يعانــون مــن صعوبــاٍت كبــريٍة يف 
ــة  ــة الكامل ــاء بالجاهزي ــؤالء اآلب ــعر ه ــث ال يش ــم. حي ــة أطفاله تربي
للتعامــل مــع أبنائهــم، ألن آباءهــم وأمهاتهــم مل يتعاملــوا معهــم 

بشــكٍل جيــٍد. 

النتائــج  « األطفــال  وأطبــاء  الخــرباء  مــع  املقابــالت  عــززت  لقــد 
املبــارشة: فــإذا اقتــرصت التوجيهــات عــىل قيــام الوالديــن بقــراءة 
ــل  ــيفقدون التواص ــراءة س ــون الق ــن ال يحب ــك الذي ــإن أولئ ــب، ف الكت
الجيــد مــع أطفالهــم. كــام رّصح أحــد أطبــاء األطفــال يف نيويــورك 
ــد  ــم ق ــتجابة له ــم، واالس ــدث إليه ــال والتح ــع األطف ــب م ــأن اللع ب

ــة. ــراءة أهمي ــوق الق يف
ــون  « ــوا يرغب ــي كان ــات الت ــاء واملجتمع ــوص يف األحي ــالل الغ ــن خ م

بخدمتهــا، متكــن الفريــق مــن بنــاء الثقــة مــع الفئــة املســتهدفة 
التــي أخــربت جريانهــا وأصدقاءهــا عــن ذلــك، مــام ســاعد عــىل 
تشــكيل الكتلــة الالزمــة لفهــم الجمهــور وبنــاء الصــوت الصحيــح 

للعالمــة التجاريــة.

نافذة
عىل العامل
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عىل العامل

فــور اكتــامل البحــث امليــداين، عــاد الفريــق إىل ســان فرانسيســكو  «
ــد  ــالت. وبع ــالل املقاب ــن خ ــامذج م ــن الن ــث ع ــج والبح ــع النتائ لتجمي
ــة،  ــوت، والهوي ــكيل الص ــق بتش ــدأ الفري ــوه، ب ــا تعلم ــف كل م تولي
ومجموعــة مبــادئ التصميــم للحملــة. ومــن ثــم توصلــوا إىل بعــض 
املبــادئ األساســية التــي ال تــزال توّجــه عمــل )VROOM( حتــى 
اليــوم، أفــكار مثــل التعبــري عــن صوتهــم »كل اآلبــاء واألمهــات 

ــن«. ــاء جيدي ــوا آب ــدون أن يكون يري
»  )IDEO.org( عقــب انتهــاء مرحلتــي اإللهــام والتصــور، كان فريــق

ــن أن  ــامل، ميك ــح املع ــكاري واض ــق ابت ــٍز عمي ــل إىل موج ــد توص ق
يتــم تســليمه إىل وكالــة اإلعــالم واســتخدامه كأســاس لحملــٍة 
كبــريٍة. توصلــوا إىل طُــرٍق محفــزٍة شــجعت النــاس عــىل اللعــب مــع 
أطفالهــم فضــالً عــن اإلعــالن عــن اســرتاتيجيٍة شــملت أنشــطًة قــام 
الفريــق بعرضهــا يف املحافــل العامــة، بــدالً مــن لوحــات اإلعالنــات 

ــرية.  الكب

وبعــد ســنتني مــن الصقــل والتنقيــح واملزيــد مــن أعــامل التصميــم،  «
وتحديــداً يف عــام2014  أطلقت مؤسســة بيزوس للشــؤون األرسية 
منوذجــاً تجريبيــاً مصغــراً لـــ )VROOM( يف مقاطعــة كينــغ يف والية 
ــت واســتخدامه   ــنطن.، والــذي يدعــو الوالديــن لتخصيــص الوق واش

بطــرٍق  مختلفــٍة للمســاعدة يف بنــاء عقــول أطفالهــم.
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)SmartLife( الحياة الذكية

يف كينيــا، فقــط 61 % مــن النــاس ميكنهــم الحصــول عــىل امليــاه  «
ــل  ــا قب ــن م ــال يف س ــن األطف ــرب. 84 % م ــة لل ــة الصالح النظيف
املدرســة تعــاين مــن نقــص فيتامــني )A(. ويُعتــرب مــرض اإلســهال 
ــاً إىل  ــدت )IDEO.org(، جنب ــات. وج ــباب للوفي ــىل 10 أس ــني أع ــن ب م
جنــب مــع رشكاء آخريــن مثــل »امليــاه والــرصف الصحــي للفقــراء 
يف املناطــق الحريــة« )WSUP(، و »التحالــف العاملــي لتحســني 
فرصــًة   ،)Unilever( ورشكــة   ،)GAIN(، )Aqua for All( التغذيــة« 
ــول عــىل  ــهيل الحص ــأنها تس ــن ش ــٍة م ــٍة اجتامعي ــاء مؤسس إلنش

ــي. ــف الصح ــة، والتثقي ــاه النظيف املي
ــة،  « ــة امليداني ــد الرحل ــول بع ــع الحل ــكار، ووض ــع األف ــن تجمي ــدالً م ب

التــي  املشــكالت  عــن  الحاليــة  معارفــه  عــىل  الفريــق  عكــف 
يواجههــا فقــراء نــريويب، وتصــور مجموعــًة مــن أفــكار الريــادة 
املجتمعيــة التــي ميكــن أن تصــل إىل أيــدي الكينيــني ذوي الدخــل 

الختبارهــا.  املنخفــض 
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ــكان  « ــوا إىل الس ــوث، وتحدث ــالت والبح ــراء املقاب ــق بإج ــام الفري ق
املحليــني حــول امليــاه واالحتياجــات الصحيــة، والقيمــة الســوقية، 

ــمية.   ــريات املوس والتغ
التــي  « التجاريــة  األعــامل  عــن  مفاهيــم  ثالثــة  إىل  التوصــل  تــم 

يقــول  الواقــع.  أرض  عــىل  لهــا  أويل  منــوذٍج  تنفيــذ  ميكنهــم 
)Robin Bigio( قائــد املــروع: »لقــد كانــت تجربــًة غنيــًة بالتّعلــم«. 
بعــد نصــف يــوٍم فقــط، كان الفريــق قــد تعلــم بالفعــل مــا يكفــي 
إلعــداد تصــوٍر عــن النســخة القادمــة مــن التصميــم. بعــد ثالثــة أيــاٍم، 
أطلــق الفريــق اإلصــدار التــايل مــن املــروع يف موقــعٍ جديــٍد يف 
املدينــة، تحــت اســم )SmartLife(. كان العمــالء يقومــون بالتســجيل 
لطلبــات امليــاه يف املكتــب ويدفعــون املبلــغ املســتحق لتوصيــل 
ــع  ــتعداٍد لدف ــىل اس ــاس ع ــول )Robin Bigio(: »كان الن ــاه. يق املي
ــايل،  ــوم الت ــتصل يف الي ــي س ــة الت ــل الخدم ــاً مقاب ــال مقدم امل
ــاك  ــفنا أن هن ــا. اكتش ــل يف كيني ــن قب ــه م ــمع ب ــا مل يُس ــذا م وه
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جانبــاً طموحــاً لهــذا املــروع. لقــد كان النــاس متحمســني لوجــود 
ــرب«.  ــة لل ــاه الصالح ــريٍ للمي ــدٍر كب مص

لــدى عودتــه إىل ســان فرانسيســكو، عمــل الفريــق عــىل مراجعــة  «
العالمــة التجاريــة، ومنــوذج األعــامل لحســاب العوامــل اللوجســتية 
مثــل: كيــف ميكــن معالجــة كميــاٍت كبــريٍة مــن امليــاه ونقلهــا، 
ومــا هــو مقــدار املســاحة التــي تتطلبهــا، ومــا هــي اســرتاتيجيات 
التعليميــة. ويف  التجزئــة، واملــواد  التســعري، وتصميــم ســوق 
الشــامل  التصميــم  مفهــوم   )IDEO.org( فريــق  قــّدم  النهايــة 
ــاً إىل جنــب مــع االســرتاتيجيات، والعالمــات التجاريــة،  ــه، جنب لركائ

ــامل. ــاذج األع ومن
»  Aqua for(و  ،)GAIN(و  ،)WSUP( قامــت   )SmartLife( إطــالق  عنــد 

All(، و)Unilever(، )GAIN(، بأخــذ كل هــذه املعلومــات يف االعتبــار، 
ــل  ــار الح ــة اختب ــو فرص ــذ، ه ــة التنفي ــن مرحل ــام م ــزء اله وكان الج
يف الســوق الحيــة الحقيقيــة. بفضــل النــامذج املدروســة، والتكــرار 

الرسيــع، ودمــج مالحظــات العمــالء مــن قبــل فريــق التصميــم، تــم 
.)SmartLife( إطــالق النمــوذج املصغــر لـــ

بعــد فــرتة مــن النــامذج املكثفــة عــىل أرض الواقــع يف نــريويب،  «
أطلــق فريــق )SmartLife(، عالمــًة تجاريــًة لتجــارة تجزئــٍة قابلــٍة 
ــة.  ــة والنظاف ــات الصحي ــة، واملنتج ــاه النظيف ــدم املي ــاس تُق للقي
وتعمــل )SmartLife( حاليــاً بنجــاٍح يف العديــد مــن املواقــع يف 

ــة.  ــاء املدين ــع أنح جمي
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ــة  ــذ لعملي ــور، والتنفي ــام، والتص ــل اإلله ــرب مراح ــرور ع ــا بامل ــد قمن لق

التصميمــي للوصــول إىل حلــوٍل مبتكــرٍة لتحديــك. ولتجيــد  التفكــري 

التصميــم مبنهجيــة التفكــري التصميمــي يلزمــك الكثــري مــن املامرســة، 

لذلــك تحتــاج لفهــٍم أفضــل لكيفيــة تحديــد نطــاق التحــدي التصميمــي 

حتــى تتمكــن مــن الخــروج إىل العــامل، ووضــع مهــاراٍت جديــدٍة للعمــل. 

تذكــر أن صياغــة العمــل بصيغــة ســؤال »كيــف ميكننــا أن؟« ال تضعنــا 

فقــط يف منظومــة التفكــري التــي توصلنــا إىل حلــوٍل تــرتك أثــراً، ولكنها 

أيضــاً تســاعدنا عــىل توليــد أكــرب قــدٍر ممكــٍن مــن األفــكار عــىل امتــداد 

مســار العمــل.

دروس يعلمنا إياها التفكري التصميمي

3
المضي 

ُقدمًا
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اســتخدم النمذجــة األوليّــة وليــس التخمينــات لتتعلــم حــول قابليــة 

تطبيــق األفــكار ولتتطّورهــا إىل حلــوٍل أكــر مالمئــًة. أطلــق أفــكاراً 

بســيطًة مبكــراً، ولكــن كُــن مهيّئــاً لتتعلــم مــن تلــك التجــارب، وأعــد 

األفــكار رسيعــاً.

مــن خــالل العمــل مــع رشكــٍة للســلع االســتهالكية ومقرّهــا يف الواليات 

املتحــدة، حــاول فريــق تصميــم الحلــول معرفــة مــا ســيدفعه النــاس 

يف أريــاف غانــا مقابــل منتجــات الصّحــة والتجميــل. طرحــوا العديــد مــن 

األســئلة، ولكــن مل يتمكنــوا مــن الفهــم إال عندمــا افتتحــوا متجــراً يف 

أحــد القــرى، حيــث عرفــوا أن النــاس مســتعدٌة ألن تدفــع أكر يف ســبيل 

ــات  ــل الفيتامين ــهرية مث ــٍة ش ــاٍت تجاري ــودٍة وذات عالم ــر ج ــاٍت أك منتج

وفــرايش األســنان، عــىل حــني أنّهــم كانــوا معرتضــني عــىل الدفــع أكــر 

ألجــل منتجــاٍت أخــرى مثــل مســاحيق الغســيل ومعاجــني األســنان. لقــد 

ســمحت لهــم هــذه املعرفــة بالســوق بالتوصيّــة بســلٍّة مــن املنتجــات 

وباســرتاتيجية تســعري وبتوجيــه عالمــاٍت تجاريــٍة محــددٍة ألجــل العميــل.

ابِن لتفكر... وانطلق لتتعلم. 

ــراء،  ــه الفق ــا يحتاج ــر م ــي جوه ــات ه ــات والخدم ــون املنتج ــد تك ق

ولكــن غالبــاً مــا تكــون البُنــى التحتيّــة املُحيطــة بالتوزيــع واالتصــاالت 

والتســويق وخدمــات الدعــم والنــامذج التجاريــة األقــّل تطــّوراً وهذا 

يقــّدم إمكانيــاٍت كبــريًة لإلبتــكار.

يف  غانــا  يف   Kumasi يف  التصميــم  فريــق  عمــل  خــالل  مــن 

مشــكالت املــاء والــرصف الصحــّي لتصميــم دورات ميــاٍه ونظــاٍم 

ــازل.  ــل املن ــة داخ ــق الحري ــّي يف املناط ــرصف الصح ــل ال ــن أج م

قامــوا بدايــًة بتصميــم الخدمــة والعــرض التجــاري والــذي نتــج عنــه 

التســعري والعالمــة التجاريــة وبالنهايــة تصميــم املنتــج. بعــد ذلــك 

تــم اختبــار هــذا العــرض يف 100 منــزٍل يف Kumasi مــع خطــٍط 

لتوســيعه إىل 10000 منــزٍل يف املســتقبل القريــب.

انظر لكامل النظام االجتماعي على أّنه فرصة للتصميم.

املي
قــدمـــاً
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أحيانــاً ال يكــون الحــل النهــايئ هــو املنفعــة الوحيــدة للتفكــري التصميمــي. إن تصميــم أدواٍت فّعالــٍة ميكــن لآلخريــن اســتخدامها للتصميــم هــو 

أمــٌر ذو تأثــريٍ هــاٍم، حيــث ال يتوفــر التواصــل دامئــاً بــني العاملــني يف مجــال تصميــم الحلــول االجتامعيــة، واملفكريــن والتصميميــني. 

لتوفــري أدوات التفكــري التصميمــي للعاملــني يف مجــال تصميــم الحلــول االجتامعيــة، دعمــت )Bill and Melinda Gates Foundation( مروعــاً 

البتــكار أدوات التصميــم )Human-Centered Design Toolkit( والــذي يعمــل كدليــٍل ميــداين للقيــادات االجتامعيــة، وللمنظــامت االجتامعيــة، 

وغــري الربحيّــة الذيــن يتطلّعــون إىل االبتــكار. لقــد تــم تحميــل هــذه األدوات أكــر مــن 60000 مــرٍة، واســتُخدمت لدعــم مشــاريع متنوعــٍة. بالنظــر 

ــة ونــدرة الطعــام  إىل حجــم وتنــّوع التحديّــات االجتامعيــة التــي تواجهنــا اليــوم واملرتاوحــة بــني التغــرّي املناخــي وفشــل األنظمــة التعليميّ

ــه مــن املنطقــي اســتخدام هــذه األدوات للبحــث عــن حلــوٍل جديــدٍة  ــا القــول أنّ واملــاء ومــوارد الطاقــة واألمــراض املزمنــة ״األوبئــة״، ميكنن

لتحســني العــامل مــن خاللهــا. 

عّلم الناس كيف تصطاد

املي
قــدمـــاً
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ــًة تحــت  ــاة كامن ــذور إمكانيــة النمــو والحي ــت ب ــٍق، وكان ــة ســباٍت عمي ــاً. لقــد كان يف حال ــوادي امليــت مل يكــن ميت ״ال

الســطح تنتظــر الظــروف املناســبة للنمــو والحيــاة. وحاملــا أصبحــت الظــروف مواتيــًة، أصبحــت الحيــاة فيــه أمــراً حتمــي.

الــدور الحقيقــي للعاملــني يف مجــال التطويــر املجتمعــي، ال ينبغــي أن يكــون يف القيــادة والســيطرة، الــدور 

ــور״. ــو والتط ــب للنم ــاخ املناس ــق املن ــو خل ــي ه الحقيق

Ken Robinson

املي
قــدمـــاً
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1(   التفكــري التصميمــي )Design Thinking( نهــٌج إبداعــي لحــل املشــكالت، يبــدأ مــع املســتفدين الذيــن نصمــم الحلــول لهــم، وينتهــي بحلــوٍل جديــدٍة 

تــم ابتكارهــا خصيصــاً بحيــث تتناســب مــع احتياجاتهــم.

اليًة وكفاءًة واستدامًة من الحلول القامئة.  2(   ابتكار )Innovation( حٌل جديٌد قد يكون منتج أو خدمة أو نظام عمل ملشكلٍة ما بطريقٍة أكر فعَّ

3(   اجتامعــي )Social( العمــل الــذي يحمــل قيمــة تختلــف عــن القيمــة املاديــة أو االقتصاديــة، كإنشــاء اســتحقاقاٍت، أو تخفيــض تكاليــف جهــود املجتمــع؛ 

مــن خــالل تلبيــة االحتياجــات االجتامعيــة وحــل املشــكالت التــي تتجــاوز املكاســب الخاصــة والفوائــد العامــة لنشــاط الســوق. 

اليــًة وكفــاءًة واســتدامًة مــن الحلــول املوجــودة، أي أنَّــه  4(   االبتــكار االجتامعــي )Social Innovation( ״حــٌل جديــٌد ملشــكلٍة اجتامعيــٍة، بطريقــٍة أكــر فعَّ

قائمة المصطلحات
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الحلــول التــي تشــكل قيمــًة حقيقيــًة للمجتمــع ككل وليــس لألفــراد. االبتــكار االجتامعــي قــد يكــون منتجــاً، أو عمليــة إنتــاٍج، أو تكنولوجيــا، وقــد يكــون مبــدأً، 

أو فكــرًة، أو قانونــاً، أو حركــة اجتامعيــًة، أو تداخــالً بــني أكــر مــن عنــرٍص״.

5(   االحتياجــات )Needs( األشــياء التــي ال تلبيهــا الحلــول أو املنتجــات أو العمليــات التقليديــة الحاليــة، وقــد يكــون االحتيــاج جســدياً أو عاطفيــاً أو ثقافيــاً، 

قــد يكــون مســألة طمــوٍح بالنســبة للمســتفيد )أمــٌر يطمــح إليــه، أو يحلــم بــه، أو مصــدٌر يســبب لــه األمل(.

6(   التحدي )Challenge( مجموعٍة من األطر التي تعطي فريق املروع نقطًة محددًة لبدء العمل منها.

7(   البصائر )Insights( االستنتاجات التي يصل إليها فريق تصميم الحلول بعد مقابلة املستفيد ومراقبة ما يفعله.
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8(  توليد األفكار )Brainstorming( عملية توليد الحلول بشكل جامعي من قبل فريق التصميم.

9(   النامذج األولية )Prototyping( اختبار الفكرة عملياً، من خالل تحويل الفكرة إىل منوذٍج مصغٍر واختبارها.

10(   اإللهــام )Inspiration( مرحلــة مــن مراحــل التفكــري التصميمــي يتعلــم فيهــا مصصمــي الحلــول مبــارشًة مــن النــاس الذيــن يقومــون بالتصميــم لهــم، 

وذلــك مــن خــالل االنخــراط يف حياتهــم والتوصــل إىل فهــٍم عميــٍق الحتياجاتهم. 

11(   التصــٌور )Ideation( مرحلــة مــن مراحــل التفكــري التصميمــي يُشــكل فيهــا املصممــون تصــوراً مــام تعلمــوه يف مرحلــة اإللهــام، ويقومــون بتحديــد 

الفــرص املتاحــة للتصميــم، ويصنعــون النــامذج األوليــة للحلــول املمكنــة.

12(   التنفيذ )Implementation( مرحلة من مراحل التفكري التصميمي يتم فيها نقل الحل إىل أرض الواقع، ويف نهاية املطاف، إىل املجتمع.
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غياث خليل هواري

يعمــل يف مجــال توفــري حلــول االســرتاتيجات والتحليــل واالبتــكار يف قطــاع األعــامل واملجتمــع والتعليــم واإلعــالم مــن خــالل توفــري وتصميــم 

العديــد مــن تجــارب التعلــم الفعالــة، وتصميــم األعــامل واملبــادرات واملشــاريع وتطويــر حزمــة مــن أدوات القيــاس والتنفيــذ الفعالــة.

مــدرب ومستشــار تنفيــذي يف مجــال التفكــري التصميمــي واالبتــكار املجتمعــي وخدمــات التصميــم ومختــربات االبتــكار االجتامعــي واالســتثامر 

االجتامعــي للعديــد مــن املؤسســات والقطاعــات يف العــامل العــريب.

 مؤلف للعديد من األبحاث والدراسات امليدانية قي قطاع األعامل والتطوير املجتمعي 

مــن أهــم األعــامل املنشــورة : مــؤرش الفاعليــة االجتامعيــة - شــباب مجتمعــي - مقيــاس القائــد النموذجــي – املوهبــة القياديــة – القيــادة 

ــاء القــوة الشــخصية – تقنيــات  املوقفيــة - مقيــاس املهــارات القياديــة - أدوات قيــادة الحيــاة  -  كيــف تعــد وتكتشــف قــادة املســتقبل – بن

التعلــم الرسيــع.

ميكن متابعة آخر املستجدات العلمية عى

www.sabr-sp.com
Ghiath.h@horizonslearning.co.uk
00965 - 97668544
Ghiath-Hawari
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أ. كندة املعامر

تعمــل يف تطويــر املبــادرات واملشــاريع يف الريــادة االجتامعيــة، بنــاء قــدرات الشــباب ، مشــاريع التطويــر املجتمعــي والرتبــوي، تصميــم 

الحلــول التعليميــة. ســاهمت يف العديــد مــن األعــامل يف العــامل العــريب بحثــا وتأليفــا يف مجــال: التفكــري التصميمــي ، التفكــري التصميمــي 

للرتبويــن، االبتــكار االجتامعــي، التوجيــه الشــخيص، قيــادة وإدارة الحيــاة. 

تــرف عــىل مشــاريع ميدانيــة يف بنــاء قــدرات املشــاريع الناشــئة ومختــربات االبتــكار، وتتابــع الدراســات املتقدمــة يف مجــال االبتــكار 

االجتامعــي يف جامعــة ســتانفورد، إضافــة إىل جامعــة كولومبيــا.

ميكن متابعة آخر املستجدات العلمية عى

www.sabr-sp.com

Kinda Almeamar
kinda@sabr-sp.com
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مؤسسة مانحة تسهم يف تنمية الشباب بأسلوب ريادي ورشاكات اسرتاتيجية

www.alrajhihum.org
alrajhihum@
+966 11 511 88 73
P.O. Box: 18927 Riyadh 11425

الراجحي اإلنسانية
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للحصول عى أدوات مامرسة التفكري التصميمي يف االبتكار االجتامعي زيارة

http://tools.sabr-sp.com/ar/Recipes/Index/design_thinking_in_social_innovation

أدوات مامرسة التفكري التصميمي يف االبتكار االجتامعي
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