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تعتبــر �وايــة القصــص مــن األســاليب الشــائعة التــي 
يســتخدمها األفــ�اد فــي التواصــل ومشــاركة التجارب 
وتبــادل األفــكار. كمــا أنها تســاهم فــي منحنــا فهًما 
للماضي وصياغة المستقبل الذي نطمح إليه بالكلمات، 

ناهيك عن أنها وسيلة مثالية لبناء الش�اكات الهامة.

تمُدنا القصص بالقوة لتغ�ير معتقدا�نا وسلوكيا�نا وهي 
إحدى األدوات الفّعالة المتوفرة لدينا إلش�اك الجماهير 
فــي حــل التحديات الصعبــة كالتغير المناخــي والهجرة 
وغيرهــا من المواضيع االجتماعية. ومع كل قصة ُت�وى، 
�تكشــف تفاصيل في هويتنا تســاهم في رســم مالمح 

مجتمعا�نا واألساطير التي يتناقلها األف�اد. 

وقد يتساءل أحدهم، لماذا تستمتع عقولنا بالقصص إلى 
هذه الدرجة؟ اكتشــف العلماء أن القصة الجيدة �نشــط 
الدماغ تماًما وتجلب اإلحســاس بالســعادة �تيجة إلف�از 
هرمــون األوكسيتوســين الــذي يتدفــق أ�نــاء متابعتنا 
لألحداث المليئة بالمشاعر لقصة ما،  كما �تمتع القصص 

بالقدرة على تحفيــز الخاليا العص�ية التي �نتج الدوبامين 
وتســاهم في إ�تاج هرمون األوكسيتوســين المسؤول 
عن تحفيــز الســلوكيات االجتماعية ومشــاعر التعاطف. 
واكتشــف علمــاء النفس أيًضــا أن القصص قــادرة على 
نقلنــا إلى عالمها وبالتالي فإنهــا أكثر فعالية في تغ�ير 
المعتقــدات والســلوكيات و�تفــوق بذلــك على ســرد 
الحقائــق. ولكــن ليتحقق األثــر المطلوب لهــذه الم�ايا 
المعرفية، عليك أن ت�وي قصًة تدفع القارئ للمشــاركة 

في هذه العملية الذهنية المميزة.

إنــك ُتمضي الليل بأكمله في ق�اءة كتابك المفضل ألن 
عقلــك يســتمتع بالقصــص الجيدة- ولكن مــا عالقة كل 

ذلك باالبتكا�ات في العمل الحكومي؟

تعتبــر �واية القصص أداة هامــة للغاية في فتح المجال 
أمام االبتكار وتطو�ر فهم مشــترك لــه وتمهيد الط��ق 
أمام التغ�ير االجتماعي، كما يمكن االستفادة منها في 

االبتكار بالقطاع الحكومي. ففي المنظومة متعددة 

المقدمة
الدليل األول

�واية القصص حول االبتكا�ات 
الحكومية
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األطــ�اف التــي يتميــز بهــا القطــاع الحكومــي، يمكن 
اســتخدام �واية القصص كأداة لتطو�ر فهم مشترك �ين 
الفئات المختلفة لألط�اف المعنية. فعلى س�يل المثال، 
يمكن للحكومات استخدام �واية القصص لالستماع إلى 
التجارب الحيا�ية ألف�اد المجتمع بما يصب في سياسات 
وب�امج أفضــل. ويمكن لذلك أن يقدم وجهات نظر وآ�اء 
وأفكار لم تكن لتظهر في اإلحصائيات المستخدمة عادًة 

في صنع السياسات. 

كمــا يمكــن للحكومات اســتخدام �وايــة القصص في 
مبتكــرة  حلــول  لطــ�ح  الهــادف  التصميمــي  التفكيــر 
للتحديــات. وعــادًة ما يتعلــق االبتكار بتطو�ــر الخدمات 
والمنصــات أو األجهــزة أو المســاحات التــي قد يغفل 
أفــ�اد المجتمع عــن حاجتهم لها أو يعجــ�ون عن وصف 
ط�يعتهــا. وبمــا أن �وايــة القصــص أداة هامــة لبنــاء 
المعنى، يصبح من الممكن استخدامها إلش�اك المعن�ين 
المختلفيــن فــي القطــاع الحكومــي لط�ح ومشــاركة 

األفكار.

وعلــى مســتوى الجهــات الحكوميــة، يمكــن ل�وايــة 
القصــص أن تكــون أداة فاعلة في تحفيــز االبتكار في 
الخدمــات الحكومية. وفي ظل ما �واجه المبتك��ن من 
تحديات مثل قيود المي�انية والثقافة السائدة والجاه��ة 
والفجــوات فــي المهــا�ات، حققــت مشــاركة قصص 

حكومات أخرى �تائج إيجا�ية ألن من شأنها أن تلهم 

ف��قــك واألطــ�اف المعنيــة للتفكير �إيجا�يــة واالبتكار 
واإليمان بقد�ا�هم.

ويمكن للجهات الحكومية االســتعانة بالقصص لتسهيل 
عملية التغ�ير النا�ج عــن االبتكار. فاألف�اد في العادة ال 
�رحبون بالتغ�ير، كط�ح تقنية جديدة أو تغ�ير السياســات 
المتبعــة مثــًال، وذلــك العتقادهم أنه يعطــل النظام أو 
أســلوب التواصــل الــذي اعتــادوا عليه ضمن التسلســل 
الهرمــي في الجهة التي يعملون بها. وهنا، تأ�ي فائدة 
القصــص ألنها تصف الم�ايا التي سيلمســها الموظفون 
الحكوميــون وأفــ�اد المجتمع مما يحد مــن مقاومتهم 

للتغ�ير ويع�ز تعاونهم.

تعــد �وايــة القصص مهارة هامــة عند طــ�ح االبتكا�ات 
للمــرة األولى. فجميعنــا نهتم باألفــكار الجديدة، وفي 
الوقــت نفســه، �توفــر لــدى المبتك��ــن أدوات كثيــرة 
إلعداد نمــاذج أولية لمنتجا�هــم أو خدما�هم أو آليا�هم 
المبتكرة. وفي هذا الســياق، تقدم �واية القصص اإلطار 
المناســب إلقامة صلة عاطفية مــع الجمهور أو صانعي 
القــ�ار. فبدًال مــن إعداد عرض تقديمي علــى برنامج باور 
بوينــت، يمكنــك صياغــة قصــة حــول فكرتــك يتطلــع 
األشــخاص ل�وايتها بعد ذلك. ابتعد عــن الط�ح التقليدي 
لألفــكار واكتشــف الفوائــد الكامنــة فــي علــم �واية 
القصــص لتكتســب قصتــك صدًى أكبــر وتعلــق بذاكرة 
جمهــورك المســتهدف ســواء كانــوا زمــالءك أم أف�اد 

المجتمع بشكل عام.

وعلى صعيد آخر، تمنحنا القصص القدرة على التأمل في 
مســتقبلناومعتقدا�نا وتقاليدنا التي �تمسك بها. ويقدم 
هذا الدليل إرشادات شاملة حول استخدام �واية القصص 
لترســيخ ثقافة االبتكار. كما أنه سيمكن الق�اء من فهم 
كيفيــة طــ�ح األفــكار لتحقيــق التغ�يــر فــي الحكومة 
باســتخدام منهجية �واية القصص وحشــد الدعم وتحفيز 
االبتكار. و�هدف الدليل إلى توجيه الق�اء نحو اســتخدام 
عناصــر القصــة الجيــدة وكيفيــة الوصــول إلــى الفئات 
المستهدفة وت�ويدهم باألدوات التي يمكن استخدامها 

لتقديم األفكار المبتكرة في الجهات الحكومية.
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المجتمع بشكل عام.

وعلى صعيد آخر، تمنحنا القصص القدرة على التأمل في 
مســتقبلناومعتقدا�نا وتقاليدنا التي �تمسك بها. ويقدم 
هذا الدليل إرشادات شاملة حول استخدام �واية القصص 
لترســيخ ثقافة االبتكار. كما أنه سيمكن الق�اء من فهم 
كيفيــة طــ�ح األفــكار لتحقيــق التغ�يــر فــي الحكومة 
باســتخدام منهجية �واية القصص وحشــد الدعم وتحفيز 
االبتكار. و�هدف الدليل إلى توجيه الق�اء نحو اســتخدام 
عناصــر القصــة الجيــدة وكيفيــة الوصــول إلــى الفئات 
المستهدفة وت�ويدهم باألدوات التي يمكن استخدامها 

لتقديم األفكار المبتكرة في الجهات الحكومية.
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يســـتهدف الدليل موظفـــي القطـــاع الحكومي على 
مختلف مستويا�هم، فهو يساعدهم على استخدام �واية 
القصص عند تقديم ابتكا�ا�هم للمعن�ين وحشد دعمهم 
جميًعا. كما سيســـاهم في مساعدة صانعي السياسات 
على تحديد الكيفية والتوقيت المناسب الستخدام �واية 
القصـــص عند إعـــداد السياســـات والب�امـــج الحكومية 
المبتكرة، وذلك من خـــالل تقديم أمثلة لقصص وتجارب 
يمكـــن لصانعي القـــ�ار االطالع عليها. كما يســـتعرض 
الدليل حاالت اســـتخدام ل�واية القصص على مســـتوى 
العالم لتجســـيد نجاحها فـــي تصميم االبتـــكا�ات في 

القطاع الحكومي والت�وي� لها.

ما الفئـــات التـي
يستهدفهـــا هــذا

الدليـــل؟
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1.1 التعاطف

يمكننـــا تع��ف التعاطـــف على أنه القـــدرة على فهم 
مشـــاعر اآلخ��ن و�ؤية األمور من وجهة نظرهم وتخيل 
أنفســـنا في موقعهم. وهو بشـــكل أساســـي أن تضع 

نفسك مكان الشخص اآلخر وتشعر بنفس مشاعره.

عنـــد تقديم الحلول للجهات أو األف�اد لتل�ية حاجا�هم أو 
تجـــاوز التحديات التي تواجههـــم، علينا أن نكون قاد��ن 
على تحقيق أكبر قدر ممكن من األثر. وال يجب أن تفوق 
تكلفة الحل الجيد الم�ايـــا أو األثر اإليجابي الذي يتركه. 
فإذا وفرنا الحلول أو األفكار دون التعاطف مع حاجات 
الجهـــة أو األف�اد، قد ينتهي بنـــا المطاف لحل التحدي 
بظاهـــره فقـــط وتكبد الكثير مـــن التكاليـــف وبالتالي 

إحداث أ�ر سلبي.

لنضرب مثاًال حول قســـم الشـــرطة في مدينة ما �واجه 
تحدي تبد�ل الموظفين بشـــكل مت�ايد وتدني مستوى 
األداء. يتضمن الحل األمثل لهذا التحدي م�اجعة سياسة 
التوظيـــف ووضع معا�يـــر أعلى للتد��ـــب عند توظيف 
ضباط الشـــرطة، وقد تضاف الم��د مـــن االختبا�ات إلى 
آلية التوظيف. كما �رجح أن يتلقى رئيس قسم الشرطة 
نصائح حول رفع مستوى حزمه وص�امته وتوسيع نطاق 
التد��ب الذي يخضـــع له الموظفون. و�ينما قد �تصدى 
بعض هـــذه الحلول لعدد من التحديـــات القائمة، إال أن 

إ�باع منهجية شاملة لفهم ط�يعة التحدي من كافة 

الجوانب سيساهم في إيحاد الحل األمثل لهذا التحدي.  
فعلى ســـ�يل المثال، قد تحصر سياسة التوظيف األكثر 
ص�امـــة أعـــداد المتقدمين للوظيفـــة، ولكنها ال تضمن 
توقف تبد�ل الموظفين الحال�ين. األمر الذي �ؤدي إلى 
نقص كوادر الشـــرطة الذي له تبعات ك�يرة على إنفاذ 
القانون والمحافظة على النظام في المدن. ومن جهة 
أخرى، يتمثل الحـــل اآلخر غير المـــد�وس لتحدي ارتفاع 
تبد�ل الموظفين في توســـيع نطـــاق التد��ب المقدم 
لهم، وهو يتطلـــب تكاليف مالية مرتفعـــة والكثير من 
الوقـــت.  وفي الكثير من األحيان �تأخر هذه الب�امج عن 
مواكبة التغيـــ�ات الحالية وتغفل التعامل مع أســـاس 

التحدي الحقيقي.
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كيف نطبق التعاطف؟

عليــك أن تجمع أكبر قــدر ممكن مــن المعلومات حول 
التحــدي القائم. ســنقدم لــك قائمــة بالمعلومات التي 

عليك الرجوع إليها قبل البدء بحل تحٍد ما.

1. أوًال، مــن المهــم أن تجمــع كافة المســتندات داخل 
الجهــة لتحصــل علــى لمحــة شــاملة حــول التحديات 
القائمة فيها. وقد تشمل هذه المستندات المخططات 
الهيكليــة التنظيمية وأدلة الموارد البشــ��ة ومحتوى 
الدو�ات التد���ية الســابقة ومنهجية اإلطار المنطقي 
"logframe" ونظ��ــة التغ�يــر وأي مســتندات حــول 
التصميــم و�ؤية الجهة وغيرهــا. والهدف من ذلك هو 
فهم آلية التفكير المتبعة في إعداد الهيكل التنظيمي 

للجهة.

2. بعــد االطالع على المســتندات الخاصة بالجهة، يصبح 
مــن المهــم البحث عن معلومات حــول جهات مما�لة 
فــي كافــة دول العالــم وهــو مــا يعــرف بالمقارنــة 

المرجعية. رجوًعا إلى مثال قسم الشرطة المذكور 
أعــاله، عليك البحــث عن منهجية التوظيف في أقســام 
الشــرطة األخرى أو المقارنة �ين أقســام الشرطة في 
الدولة نفســها أو في دول مختلفة حول العالم. ومن  

ثم يمكنك ط�ح األسئلة التالية: ما األساليب التي 

تستخدمها األقســام األخرى في التوظيف؟ ما المعا�ير 
المعتمــدة للتوظيف في الكادر الشــرطي؟ ما ط�يعة 
دو�ان الموظفيــن فيهــا؟ كيف تعمل هذه األقســام 
إبقــاء  فــي  �نجــح  كيــف  موظفيهــا؟  تحفيــز  علــى 
الموظفين علــى �أس عملهم؟ مــن الممكن الحصول 
على هذه المعلومات عبر المســتندات الرسمية، ولكن 
األهــم التواصــل مع هــذه الجهــات والحصــول على 
المعلومــات منهــا مباشــرًة. ولعــل الط��قــة األفضل 
لتحديد نقاط القــوة والضعف في جهة ما �تمثل في 

التحدث مع موظفيها.

3. بعد جمع أكبر قدر من المعلومات، تأ�ي خطوة إعداد 
مخطط بجميع المعن�ين بالجهة سواء كانوا خارجها أم 
داخلها. أما األســئلة الرئيســية التي يجــب طرحها في 
هــذه الخطوة هي: مــا الفئة التي تلمــس األثر الذي 
يتركــه عمل الجهة؟ ما الجهــات الخارجية التي �تعامل 
معهــا الجهة وما ط�يعة التفاعل فيمــا �ينها؟ من هو 
المتلقي النهائي لخدمات الجهة؟ يجب أن يشمل ذلك 
جميــع األط�اف المعنية ســواء كانوا خــا�ج الجهة أم 

داخلها. كيف يختلف األثر �ين المعن�ين المختلفين؟

4. هنــا يأ�ــي دور �واية القصــص. �تمتع هــذه الخطوة 
بأهمية ك�يرة في آلية اكتســاب التعاطف بأكملها. إذ 
تضفــي �واية القصص الطابع اإلنســاني على التحدي 
القائــم متجــاوزًة الحقائــق واألرقــام. و�تضمــن هذه 
المرحلة مقابلة المعن�ين واالســتماع لقصصهم وط�ح 
األســئلة. وفي مثال قسم الشرطة، عليك أوًال التحدث 
مع كوادر الشــرطة أنفســهم واالســتماع إلــى �أ�هم 
حــول أســباب ارتفــاع مســتوى الــدو�ان الظيفي. ما 
القصص التي �يتناقلوها؟ ما سبب رغبتهم بالعمل في 
هذا القســم؟ ما ط�يعة عملهم اليومي؟ ما التحديات 
التــي واجهونهــا؟ مــا اإلجــ�اءات التــي يتوقعون أن 

يتخذها القسم للحد من هذه التحديات؟

إلــى جانب كوادر الشــرطة، مــن المهــم الحصول على 
وجهــات نظــر المســؤولين والمدر�ين وأفــ�اد المجتمع 
وأي شخص تعتقد أنه قد يتأ�ر مباشرًة بتبد�ل الموظفين. 
وتذكر أن هذه القصص ستجيب عن بعض األسئلة وس�ثير 
البحــث  إجــ�اءات  ســتوجه  أنهــا  أخــرى، كمــا  أســئلة 
وســتمكنك من الحصول علــى صورة شــاملة بأكبر قدر 
ممكن للتحدي القائم. واألهم من ذلك أنها ستســاعدك 
على التعاطف مع األط�اف المعنية المختلفة ود�اســة 
الحلول التي سيكون لها أ�ر إيجابي على جميع األط�اف 
وليــس بعضها فقط. فإذا كان الحــل يصب في مصلحة 
طرف معين واحد فقط، فإنه يتعرض للفشــل في الكثير 

من األحيان.

5. الرصــد والمالحظــة. �تطلــب منــك هــذه الخطــوة 
االنغمــاس في التحدي بصفتــك م�اقًبا له. وفي حالة 
قسم الشرطة، يمكنك أن ُتمضي �وًما في أحد أقسام 
الشرطة لم�اقبة األعمال اليومية التي تؤد�ها الكوادر 
الشــرطية. والهدف من ذلك هو فهم الثقافة السائدة 

في الجهة وفهم ط�يعية العالقات �ين الموظفين.
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وليــس بعضها فقط. فإذا كان الحــل يصب في مصلحة 
طرف معين واحد فقط، فإنه يتعرض للفشــل في الكثير 

من األحيان.

5. الرصــد والمالحظــة. �تطلــب منــك هــذه الخطــوة 
االنغمــاس في التحدي بصفتــك م�اقًبا له. وفي حالة 
قسم الشرطة، يمكنك أن ُتمضي �وًما في أحد أقسام 
الشرطة لم�اقبة األعمال اليومية التي تؤد�ها الكوادر 
الشــرطية. والهدف من ذلك هو فهم الثقافة السائدة 

في الجهة وفهم ط�يعية العالقات �ين الموظفين.
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1.2 تحديد التحدي

فــي هــذه المرحلة ســتكون قــد جمعــت المعلومات 
الكافيــة حول التحــدي القائم وجميــع المتطلبات التي 
يجــب أن يل�يها الحــل المط�وح. وهنا يحيــن وقت إعداد 
�يــان واضــح حــول التحــدي يجمــع كافــة المعلومات 
المكتســبة في الخطوات السابقة مفصًال التحدي بكل 
وضــوح والحــل الفعــال الــذي يتطلبــه والمــوارد التي 
تحتاجهــا الجهة لتطو�ر و�نفيذ هــذا الحل. إذ يضمن �يان 
التحــدي الواضح حصــول جميع المعن�يــن (الداخل�ين أو 
مــن  نفســه  القــدر  علــى  للتحــدي  بحــل  الخارج�يــن) 

المعلومات وفهم التحدي القائم بشكل جيد.

يمكنك االطالع أدناه على بعض األســئلة التي يجب أن 
تطرحها على نفسك عند إعداد �يان مفصل للتحدي:

1. هل هو تحٍد واحد أم عدة تحديات؟

خالل الخطــوة األولى التي �تضمــن تحديد التحدي، قد 
تكتشــف أن التحدي أكثر تعقيًدا مما تصورت مما يعني 
أنــه بحاجــة ألكثــر مــن حــل. وإذا كان التحــدي كذلك، 
يمكنك تقسيمه إلى عناصر منفصلة تط�ح لكل منها حًال 

مختلًفا.

2. ما المتطلبات التي يجب أن يتضمنها الحل؟

بعد جمــع المعلومات ســ�تضح لك المتطلبــات الالزمة 
ليصبــح الحل فعــاًال. ويجــب أن تكون هــذه المتطلبات 
مشــمولة فــي �يان التحــدي ليتمكن جميع األشــخاص 
المعن�يــن بحل التحدي من االطالع علــى المعا�ير التي 

سيعملون وفقها.

الوسيلة األمثل لذلك تفصيل �يان التحدي كالتالي:
1. التحدي المفصل أو حاجة المستخدم التي 

يسعى الف��ق لتل�يتها.

2. النتيجة المترتبة على التحدي.

3. تفصيل الوضع الحالي وش�ح السبب الذي يجعل 
من التحدي أولوية.

4. الفرصة المتاحة: �تيجة مترتبة على التحدي 
والوضع الحالي.

يمكنك إعداد �يان التحدي على الشكل التالي:
"لقد الحظنــا أن [المنتجات، الخدمــة، الجهة] ال تلبي 
األثــر  [هــذا  يســبب  الحاجــات] ممــا  أو  [األهــداف 
المعاكــس]. كيف يمكننا أن �تحســن ليصبــح [منتجنا، 
خدمتنا، ف��قنا، جهتنا] أكثــر نجاًحا بناًء على [المعا�ير 

القابلة للقياس]؟"
يتميــز �يان التحــدي الجيد بأنه متمحور حول المســتخدم 
وشــامل بما فيــه الكفاية ليســمح باإلبــداع ومحدد بما 

يكفي ليسهل التعامل معه.

18 17



1.2 تحديد التحدي

فــي هــذه المرحلة ســتكون قــد جمعــت المعلومات 
الكافيــة حول التحــدي القائم وجميــع المتطلبات التي 
يجــب أن يل�يها الحــل المط�وح. وهنا يحيــن وقت إعداد 
�يــان واضــح حــول التحــدي يجمــع كافــة المعلومات 
المكتســبة في الخطوات السابقة مفصًال التحدي بكل 
وضــوح والحــل الفعــال الــذي يتطلبــه والمــوارد التي 
تحتاجهــا الجهة لتطو�ر و�نفيذ هــذا الحل. إذ يضمن �يان 
التحــدي الواضح حصــول جميع المعن�يــن (الداخل�ين أو 
مــن  نفســه  القــدر  علــى  للتحــدي  بحــل  الخارج�يــن) 

المعلومات وفهم التحدي القائم بشكل جيد.

يمكنك االطالع أدناه على بعض األســئلة التي يجب أن 
تطرحها على نفسك عند إعداد �يان مفصل للتحدي:

1. هل هو تحٍد واحد أم عدة تحديات؟

خالل الخطــوة األولى التي �تضمــن تحديد التحدي، قد 
تكتشــف أن التحدي أكثر تعقيًدا مما تصورت مما يعني 
أنــه بحاجــة ألكثــر مــن حــل. وإذا كان التحــدي كذلك، 
يمكنك تقسيمه إلى عناصر منفصلة تط�ح لكل منها حًال 

مختلًفا.

2. ما المتطلبات التي يجب أن يتضمنها الحل؟

بعد جمــع المعلومات ســ�تضح لك المتطلبــات الالزمة 
ليصبــح الحل فعــاًال. ويجــب أن تكون هــذه المتطلبات 
مشــمولة فــي �يان التحــدي ليتمكن جميع األشــخاص 
المعن�يــن بحل التحدي من االطالع علــى المعا�ير التي 

سيعملون وفقها.

الوسيلة األمثل لذلك تفصيل �يان التحدي كالتالي:
1. التحدي المفصل أو حاجة المستخدم التي 

يسعى الف��ق لتل�يتها.

2. النتيجة المترتبة على التحدي.

3. تفصيل الوضع الحالي وش�ح السبب الذي يجعل 
من التحدي أولوية.

4. الفرصة المتاحة: �تيجة مترتبة على التحدي 
والوضع الحالي.

يمكنك إعداد �يان التحدي على الشكل التالي:
"لقد الحظنــا أن [المنتجات، الخدمــة، الجهة] ال تلبي 
األثــر  [هــذا  يســبب  الحاجــات] ممــا  أو  [األهــداف 
المعاكــس]. كيف يمكننا أن �تحســن ليصبــح [منتجنا، 
خدمتنا، ف��قنا، جهتنا] أكثــر نجاًحا بناًء على [المعا�ير 

القابلة للقياس]؟"
يتميــز �يان التحــدي الجيد بأنه متمحور حول المســتخدم 
وشــامل بما فيــه الكفاية ليســمح باإلبــداع ومحدد بما 

يكفي ليسهل التعامل معه.

18 17



1.3 تصميم الفكرة

تعــد الــ�ؤى والنتائــج المقتبســة في مرحلــة التعاطف 
وتحديد التحدي (التعرف على المستخدمين وإعداد �يان 
واضــح للتحدي) مصــدً�ا للتوجيــه والمعلومــات إلج�اء 

جلسة مثمرة لصياغة الفكرة.

ما هي عملية صياغة األفكار؟

الفكــرة  صياغــة  نورمــان  نيلســين  مجموعــة  ُتعــّرف 
"ideation" على أنها "آلية الخ�وج بمجموعة واسعة من 
األفــكار حــول موضــوع محــدد دون الحكــم عليهــا أو 
تق�يمها". ففي مرحلة صياغة الفكرة، ستكتشف وتقت�ح 
أكبر قدر ممكــن من األفكار تمثل بعضها حلوًال محتملة 
للتحدي وأما بعضها اآلخر فقد يتعرض للرفض. في هذه 
المرحلة ينصب التركيز على عدد األفكار بدًال من جودتها. 
�ينما يتمثل الهدف األساســي لجلســات صياغة األفكار 
فــي اكتشــاف جوانب ومســا�ات جديــدة، أو ما يعرف 
بالتفكيــر خــا�ج الصندوق. ومن أجل حمايــة �وح االبتكار 
واإلبــداع، من المهــم أن تكــون مرحلة صياغــة األفكار 

"مرحلة خالية من األحكام".

لمــاذا �تمتع مرحلــة صياغة األفكار بهــذا القدر من 
األهمية؟

تمثــل مرحلة صياغــة األفكار خطوة ا�تقاليــة من التعلم 
حول المستخدمين والتحدي القائم إلى الخ�وج بالحلول. 
وإذا مــا ُنفذت بنجاح، تعمل مرحلــة صياغة األفكار على 
تع��ز االبتكار وتســاعد على الخ�وج بحــل ف��د من نوعه 

كان المستخدمون يفتقدونه منذ البداية.

تعد مرحلــة صياغة األفكار هامة للغاية ألنها تســمح لنا 
بالتشــكيك بافت�اضا�نا وتحدي المألوف واقت�اح األفكار 
الجديدة، فالبدايات العظيمة �نطلق من هنا ألننا لن نصل 
إلى أي مكان دون التشــكيك بُمســّلما�نا. لذلك علينا أن 
نشــكك بكل ما هو مف�وغ منه في نظرنا ونعيد تشكيل 
أفكارنــا وتع��ــف الحلــول والمنهجيــات والمعتقــدات 

السائدة حالًيا.

وبالنســبة للقائمين على حل التحديات والمبتك��ن، تعتبر 
مرحلة صياغة األفكار "المساحة اآلمنة" التي يمكن من 
خاللهــا ط�ح األفكار الجديدة وغير التقليدية. ليس المهم 
أن تكون هــذه األفكار مقابلة للتنفيــذ وإنما األهم هو 
أنــك تجــاوزت الحــدود المتعــارف عليها والحلــول التي 

ُنفذت سابًقا. 

ستســاعدك جلســات صياغة األفــكار علــى التركيز على 
المستخدمين (يجب على كل مبتكر القيام بذلك!) وذلك 
ل�تمكن من الحصــول على وجهات نظر مميزة واألفكار 
المبدعــة مــن أشــخاص مختلفين مع التأكد مــن �نوعها 

لتبتكر في النهاية بأساليب لم تعتقد �وًما أنها ممكنة.
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لتبتكر في النهاية بأساليب لم تعتقد �وًما أنها ممكنة.
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كيف تستعد لجلسة صياغة األفكار؟

إذا كنــت تخطط لجلســة أو ورشــة صياغــة األفكار، من 
المهــم أن تحــدد اإلطار العام لها. وقبــل أن �تعمق في 
أســاليب صياغــة األفــكار بالتفصيــل، لنبــدأ أوًال بكيفية 

االستعداد لجلسة عصف ذهني ناجحة.

1. تغ�ير مكان انعقاد الجلسة
إذا كنت تهدف إلى تشــجيع التفكير خا�ج المألوف، من 
المهم أن تخ�ج برفقــة ف��قك منه. قد �بدو هذا تفصيًال 
ثانوًيــا بالنســبة لــك، ولكننا نؤكــد لك أن مــكان انعقاد 
جلســات صياغة األفكار يتمتع بأ�ر ك�يــر. لذلك، ابتعد عن 
المحيــط المألــوف بالنســبة لــك، ســواء كانــت غرفــة 
االجتماعــات أو المكتــب ونظــم الجلســة فــي مــكان 
مختلف تماًما، فال�يئة الجديدة تقدم تحفيً�ا جديًدا يساعد 

بدوره على الخ�وج بأساليب أخرى للتفكير.

2. توفير �يئة محفزة لألفكار
لقــد ثبت أن تحو�ل اال�تباه عــن التحدي القائم والتفكير 
بشــكل خاٍل من الضعوطات يســاهم في تدفق األفكار 
المبدعة. كما أن جلســات صياغة األفــكار الناجحة هي 
التي تمنح ال�احة للمشــاركين. إذ يجــب أن تكون مرحلة 
صياغة األفكار مســاحة آمنة مع األخــذ بعين االعتبار أن 
بعض األشخاص يحتاجون لبعض التمهيد قبل أن يشع�وا 

باالرتياح تجاه مشــاركة أفكارهــم الخارجة عن المألوف، 
لذا يمكنك البدء بتما��ن كســر الجمود التي تجمع أف�اد 

المجموعة مًعا وت��ل التوتر فيما �ينهم وتشجعهم.

3. اســتخدم ما تعلمَته مــن م�احل التعاطف وتحديد 
التحــدي: حّضر قائمة بأســئلة تبــدأ بالعبارة "كيف 

يمكننا أن...؟"
نظً�ا لتركيز جلســة صياغة األفكار على الخ�وج بأكبر قدر 
ممكــن من األفكار، يصبح من المهــم توجيه هذه اآللية 
نحــو االتجاه الصحيــح. ففي مرحلتــي التعاطف وتحديد 
التحدي ســ�تمكن من رســم صورة واضحة للمستخدمين 
وحاجا�هم، إلى جانب إعداد �يان له مغزى حول التحدي 

الذي سيتم التعامل معه خالل جلسات صياغة األفكار.

وعنــد التحضير لجلســات صياغــة األفكار، يمكنــك إعداد 
قائمة بأســئلة تبدأ بعبارة "كيف يمكننا أن..." منبثقة عن 
�يــان التحدي. حيــث تعمل هذه المنهجية على تقســيم 
التحــدي إلى أج�اء يمكن التعامــل معها وبالتالي تصبح 
فرصــة بدًال من أن تكون عائًقا. لنفســر ذلك قليًال، تشــير 
عبــارة "كيف يمكننا أن..." إلى أن الحل ممكن ولكنها ال 
تلمــح إلى ط�يعتــه. وهكذا يكون لديــك نقطة انطالق 
توجــه أفكارك والح��ــة الكافية لتفكر علــى نحو مبتكر 

وغير مألوف.
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أب�ز منهجيات صياغة األفكار

بعــد أن ا�خــذَت كافــة االســتعدادات لجلســة صياغــة 
األفــكار، يتبقــى أمر واحد عليــك فعله: اختيــار أمنهجية 
التفكيــر التــي ستســتخدمها. فيمــا يلي بعض أســاليب 

صياغة األفكار األكثر شيوًعا �ين المصممين:

1. العصف الجسدي لألفكار
هي تجربة جســدية تحفزك على الخــ�وج بأفكار جديدة. 
وإذا كنت تواجه صعوبــة في التعرف على التحدي عن 
كثــب، يعتبر أســلوب العصف الجســدي وســيلة مثالية 

لتحفيز التعاطف مع المستخدمين. 

ولكــن، كيف يعمــل هذا األســلوب؟ قدم للمشــاركين 
تجربة جســدية تمثل التحدي القائم باستخدام األشخاص 
والمعــدات أو نموذج أولي رقمي. وبناًء على تفاعالتك 
الشــخصية مع هذه ال�يئة واســتجابتك لها، ســيكون من 

السهل الخ�وج باألفكار.

2. العصف الذهني لألفكار
يعتبر العصف الذهني واحًدا من أقدم األساليب المتبعة 
في اقت�اح األفكار الجديدة بشكل جماعي. وفي جلسة 
العصــف الذهنــي، �تنقــل �يــن األفــكار لتجــد الم��ــ� 

المناسب منها والتوصل إلى الحل األمثل.
3. العصف الكتابي لألفكار

يعد هذا األســلوب بديًال عن العصف الذهني التقليدي. 
فبدًال من مشــاركة األفكار شــفهًيا، يمكن للمشــاركين 
كتابة أفكارهم قبل مشاركتها مع اآلخ��ن. بعد أن يدّون 
المشــاركون أفكارهــم، يقــ�أ كل منهم فكرة الشــخص 
الجالس بجانبه ويضيف إليها ومن ثم تســتمر هذه اآللية 
حتــى تعرض جميع األفكار. ومــن ثم تجمع هذه األفكار 

وتوضع أمام أعضاء المجموعة للنقاش.

4. العصف الحركي لألفكار
يمثل هذا األسلوب نشاًطا أكثر حيوية من كتابة األفكار. 
فبدًال من تبادل األو�اق، يتحرك المبتك�ون أنفســهم �ين 
"محطات األفكار" المختلفة. وكما هو الحال في كتابة 
األفــكار، يضيفون أفكارهــم الخاصة قبــل اال�تقال إلى 

المحطة التالية.

5. تحدي االفت�اضات
جميعنا نعلم أن تحدي االفت�اضات وســيلة هامة لكســر 
أنمــاط التفكير التقليدية والخ�وج بأفكار جديدة. ويتضمن 
هــذا األســلوب الشــائع تحديــد عــدد مــن االفت�اضــات 
المرتبطــة بالتحــدي الذي يتطلب االبتــكار لحله. ومن ثم 
�ناقش المجموعة هذه االفت�اضــات لتحديد ما إن كانت 
حقيقية أم أنها موجودة فقط ألن أحًدا لم يشكك بها من 
قبل. وعند اختبار هــذه االفت�اضات، يمكنك تحديد األمور 
الض�و��ة حًقا أو الحلول التي يمكن استخدامها بدًال منها.

6. عصف األفكار باستخدام األلعاب

يضفي هذا األسلوب طابع األلعاب على عملية العصف 
الذهني التقليدية ويعتبر وســيلة شائعة القت�اح األفكار 
وحــل التحديات كمــا أنه يضيف عنصً�ا غيــر تقليدي في 
المشــاركة والتفاعل ويساعد على كسر بعض "القواعد" 

التي اعتدنا عليها في حيا�نا اليومية.

7. إعداد الخ�ائط الذهنية
تطور هذا األسلوب على يد توني بو�ان عام 1972 وهو 
وســيلة بص��ــة القتــ�اح األفكار تشــجع علــى الربط �ين 
مجموعــات األفــكار أو المعلومــات المختلفــة. ســتبدأ 
بكتابــة كلمة مفتاحية وســط الصفحة (عــادًة ما تكون 
مرتبطــة ب�يــان التحدي). وعلــى نفس الورقــة، يمكنك 
إحاطــة الكلمــة بــأي أفــكار تخطر علــى بالــك. وأخيً�ا، 
ستفكر بالصلة الموجودة �ين هذه األفكار وتمثيل هذه 
ال�وابــط بالخطــوط والمنحنيــات وذلــك بهــدف إعــداد 

خ��طة بص��ة.

8. التفكير المعاكس
يعد هذا األســلوب ط��قــة ممتعة لقلب التحدي �أًســا 
على عقــب واقتــ�اح األفــكار الجديدة. حيــث يمكن أن 
نعكــس الســؤال "كيــف يمكننــا أن �تيح الوصــول إلى 
الــدو�ات التد���ية عبر اإل�ترنت؟" ليصبح "كيف يمكننا أن 
نصّعب على المستخدمين الحصول على دو�ا�نا التد���ية 
عبــر اإل�ترنت؟" وستســاعدك الحلــول المقترحة للتحدي 
على تصور االتجاه المعاكس مما ُيقّربك بشكل أكبر من 

الحل الذي تحتاج إليه.

9. تصو�ر األفكار على شكل "ستوري بورد"
يعتبــر تصو�ر األفكار أســلوًبا ممتاً�ا إلضفــاء الحياة على 
التحــدي واكتشــاف مســا�ات مختلفة لحله. ابدأ برســم 
شــخصيات المســتخدمين - كما هو موضــح في مرحلة 
التعاطف- باســتخدام الصور واالقتباســات لتحصل على 
صورة حية للتحدي. بعد ذلك، يمكنك إعداد سينا��وهات 
و�تائج مختلفة متصوً�ا شعور المستخدم خاللها. يمكنك 
التعرف على أســلوب تصو�ر األفكار بشكل أكثر تفصيًال 

هنا.

عند اختيار أســلوب صياغة األفكار الذي تود اســتخدامه، 
ُخــذ بعيــن االعتبــار ط�يعــة التحدي الــذي تحــاول حله 
واألشــخاص المشاركين في جلسة التفكير. ومن المهم 
اختيــار األســلوب المناســب لحجــم المجموعــة. وفــي 
الوقت نفســه، عليــك النظر في المنهجيــات التي تمنح 
المشــاركين إحساًسا بال�احة وتســاعد على تقديم أفضل 

استجابة لد�هم.
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أب�ز منهجيات صياغة األفكار

بعــد أن ا�خــذَت كافــة االســتعدادات لجلســة صياغــة 
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5. تحدي االفت�اضات
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المشــاركين إحساًسا بال�احة وتســاعد على تقديم أفضل 

استجابة لد�هم.

24 23



الخطوة الثانية
إعداد النماذج األولية



الخطوة الثانية
إعداد النماذج األولية



قد يســـتلزم األمـــر �نظيم عدة جلســـات لصياغة األفكار 
وذلك ليتسنى تحديد وتحسين الفكرة (أو األفكار) التي 
تم اختيارهـــا لمواصلة العمل عليها. فـــور ا�تهاء مرحلة 
صياغة الفكرة، ستنتقل إلى مرحلة إعداد النماذج األولية 
واالختبـــا�ات التـــي يج��ها  المســـتخدمون. ففي هذه 
المرحلة، سيتسّنى لك اختبار أفكارك وإلقاء الضوء على 
أي خلـــل يجـــب إصالحه. ولكن قبـــل أن تصل إلى هذه 
المرحلـــة، من المهم البحث عن حلول مشـــابهة ُطبقت 

في مواقع أخرى للتعّلم من إيجا�يا�ها وسل�يا�ها.
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2.1 إج�اء المقارنة 
المرجعية للحلول 

المشابهة في 
الجهات الحكومية 

األخرى

بعد أن تحدد المفهوم أو الفكرة، عليك البحث عن حلول 
مشابهة على المســتوى المحلي والدولي. وبعد ذلك، 
تبدأ بالنظر في كيفية سير األمور بالنسبة لآلخ��ن وضمن 
سياقات مختلفة. قد تحتاج للتواصل مع جهات حكومية 
محلية أو دولية للتعرف على تجاربها في تط�يق الحلول 
و�يان إيجا�يا�ها وســل�يا�ها والد�وس المستفادة. وربما 
تكتشــف أن الحــل قد فشــل كلًيا في بعض الســياقات 
ونجــح فــي ســياقات أخــرى. يمكنــك اســتخدام هــذه 
المعلومات عند إعــداد النماذج لضمان مالءمة التصميم 
المقت�ح للسياق الذي تعمل به وتحقيق أكبر أ�ر ممكن.

لنعــد إلى مثال قســم الشــرطة الذي اســتخدمناه في 
الخطــوة األولــى. لنقــل أنــك ابتكــرت برنامًجــا تد���ًيــا 
يســتخدم الواقع االفت�اضي لمحــاكاة مواقف واقعية 
لتد��ب كوادر الشــرطة وذلك بعد مرحلة صياغة الفكرة. 
تبــدأ بالبحث من حولك وال تجد أيــة أمثلة محلية، ف�ّتجه 
إلى أقســام الشــرطة فــي دول أخــرى لتجد أن قســم 

الشرطة في دولة ما يستخدم حلوًال مما�لة لتد��ب 

كــوادر الشــرطة.  يمكنك البحث عن الحــل المطبق في 
تلك الدولة عبر اإل�ترنت، ولكن عليك التواصل مع القسم 
نفســه لتستمع إلى األشخاص العاملين به. لماذا ابتك�وا 
هذا الحل؟ ما هي إيجا�يا�ه وسل�يا�ه؟ ما الجوانب التي 
حققــت نجاًحا وتلــك التي باءت بالفشــل؟ هل هناك ما 
يجــب تجنبــه فــي النمــوذج األولــي؟ يجب أخــذ هذه 
المعلومــات بعيــن االعتبــار فــي النمــوذج األولي قيد 

التطو�ر.

من الم�ايا األخرى التي يحققها التواصل مع الحكومات 
التي تســتخدم حلــوًال مشــابهة إمكانية عقد شــ�اكات 
مثمرة معها. ففي بعض الحاالت وبدًال من  إعادة اآللية 
برمتها، يمكنك الحصول على دعم مثل هذه الحكومات 
عنــد تصميم المنتج أو الخدمة. بالعودة إلى مثال قســم 
الشرطة، لنقل أن الدولة قد طورت عدة عمليات محاكاة 
�ينمــا عليك البدء مــن الصفر. يمكنك اســتخدام جزء من 
نمــاذج المحــاكاة وتخصيصهــا حســب اللغة  والســياق 
المناســب وبتكلفة أقل مقارنة بتكلفة تطو�ر المحاكاة 

من الصفر.

وإذا تمكنت مــن ت�ويد األط�اف المعنيــة بأمثلة ناجحة 
ألفكار مشابهة في حكومات أخرى، فإنه من المحتمل 
أن تحصــل علــى دعــم المســتخدمين واهتمامهــم في 

المفهوم أو الفكرة.

30 29



2.1 إج�اء المقارنة 
المرجعية للحلول 

المشابهة في 
الجهات الحكومية 

األخرى

بعد أن تحدد المفهوم أو الفكرة، عليك البحث عن حلول 
مشابهة على المســتوى المحلي والدولي. وبعد ذلك، 
تبدأ بالنظر في كيفية سير األمور بالنسبة لآلخ��ن وضمن 
سياقات مختلفة. قد تحتاج للتواصل مع جهات حكومية 
محلية أو دولية للتعرف على تجاربها في تط�يق الحلول 
و�يان إيجا�يا�ها وســل�يا�ها والد�وس المستفادة. وربما 
تكتشــف أن الحــل قد فشــل كلًيا في بعض الســياقات 
ونجــح فــي ســياقات أخــرى. يمكنــك اســتخدام هــذه 
المعلومات عند إعــداد النماذج لضمان مالءمة التصميم 
المقت�ح للسياق الذي تعمل به وتحقيق أكبر أ�ر ممكن.

لنعــد إلى مثال قســم الشــرطة الذي اســتخدمناه في 
الخطــوة األولــى. لنقــل أنــك ابتكــرت برنامًجــا تد���ًيــا 
يســتخدم الواقع االفت�اضي لمحــاكاة مواقف واقعية 
لتد��ب كوادر الشــرطة وذلك بعد مرحلة صياغة الفكرة. 
تبــدأ بالبحث من حولك وال تجد أيــة أمثلة محلية، ف�ّتجه 
إلى أقســام الشــرطة فــي دول أخــرى لتجد أن قســم 

الشرطة في دولة ما يستخدم حلوًال مما�لة لتد��ب 

كــوادر الشــرطة.  يمكنك البحث عن الحــل المطبق في 
تلك الدولة عبر اإل�ترنت، ولكن عليك التواصل مع القسم 
نفســه لتستمع إلى األشخاص العاملين به. لماذا ابتك�وا 
هذا الحل؟ ما هي إيجا�يا�ه وسل�يا�ه؟ ما الجوانب التي 
حققــت نجاًحا وتلــك التي باءت بالفشــل؟ هل هناك ما 
يجــب تجنبــه فــي النمــوذج األولــي؟ يجب أخــذ هذه 
المعلومــات بعيــن االعتبــار فــي النمــوذج األولي قيد 

التطو�ر.

من الم�ايا األخرى التي يحققها التواصل مع الحكومات 
التي تســتخدم حلــوًال مشــابهة إمكانية عقد شــ�اكات 
مثمرة معها. ففي بعض الحاالت وبدًال من  إعادة اآللية 
برمتها، يمكنك الحصول على دعم مثل هذه الحكومات 
عنــد تصميم المنتج أو الخدمة. بالعودة إلى مثال قســم 
الشرطة، لنقل أن الدولة قد طورت عدة عمليات محاكاة 
�ينمــا عليك البدء مــن الصفر. يمكنك اســتخدام جزء من 
نمــاذج المحــاكاة وتخصيصهــا حســب اللغة  والســياق 
المناســب وبتكلفة أقل مقارنة بتكلفة تطو�ر المحاكاة 

من الصفر.

وإذا تمكنت مــن ت�ويد األط�اف المعنيــة بأمثلة ناجحة 
ألفكار مشابهة في حكومات أخرى، فإنه من المحتمل 
أن تحصــل علــى دعــم المســتخدمين واهتمامهــم في 

المفهوم أو الفكرة.
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2.2. إعداد نموذج 
واقعي للخدمة أو 
اآللية الموصى بها

ما هو إعداد النماذج األولية؟

إن  إعــداد النماذج األولية هــو عبارة عن منهجية لتطو�ر 
واختبــار األفــكار في مرحلة أولية قبــل أن تلتزم الموارد 
عالية المســتوى بتنفيذهــا. ويتم ا�باع هــذه اآللية في 
الم�احــل األوليــة لتطو�ر الخدمــة أو المنتــج عند وجود 
مســألة تحتاج للم��د مــن البحث أو االختبار الســ��ع من 
خــالل تط�يقهــا أو اختبار اآلخ��ــن لها.  وبالتالــي فإنها 
�تطلب القيام بالم��د من األنشــطة التي  تســبق عملية 
تطو�ر المنتج مقارنًة بآليات تطو�ر الخدمات التقليدية. إن 
فكــرة تطو�ــر النمــاذج الواقعيــة فــي مرحلــة مبكرة 
للمنتجــات المحتمل طرحها هي خطــوة متعارف عليها 
فــي القطــاع الخاص. فهي تســمح لــك ب�ؤيــة وتجربة 
األفكار البديلة علــى أرض الواقع قبل ا�خاذ ق�ار بتطو�ر 

إحداها. 

قــد يمثل إعداد النماذج األولية للخدمات الحكومية آلًية 
وذلــك  الخدمــات  مســتخدمي  مــع  األفــكار  الختبــار 
للمساهمة في االختيار �ين البدائل المتاحة. كما يمكن 

االستعانة بها للنظر في الجوانب الرئيسية لط��قة تطو�ر 
الحلــول واختبارهــا. يتميــز نهــج إعــداد النمــاذج األولية 
بالم�ونــة وإمكانية اســتخدامه لتطو�ر حلــول جديدة أو 
تحسين الحلول المتبعة حالًيا. كما يمكن تط�يقه لتطو�ر 
الخدمــات البســيطة أو األكثــر تعقيــًدا وذلــك حســب 
مســتوى العمق المطلوب، كما مــن الممكن أن يكون 
منخفــض التكلفة وســ��ع التط�يــق أو مرتفــع التكلفة 
ويتطلــب �نفيــذه وقًتــا أطول. إلــى جانب اختبــار نجاح 
الفكرة بشــكل عام، هناك  جوانب رئيسية للحلول يمكن 
إلعداد النماذج األولية أن يســاهم فيهــا باختبار وتطو�ر 
المنتج مع المســتخدمين المحتملين بما يشمل المحتوى 
واآلليــات  واألنظمــة  المعلومــات  وتقديــم  والســياق 

والتفاعالت اإلنسانية.

كمــا يعتبر إعداد النماذج األولية وســيلة هامة للتواصل 
أو  المورد�ــن  مــن  كانــوا  ســواء  المعن�يــن  وإشــ�اك 
الموظفيــن أو مســتخدمي الخدمــات. وبفضل تجســيد 
األفكار وجعلها ملموســة، يحصل األف�اد على مستوى 
أعلى من الوضوح ال ســيما عندمــا يتعلق األمر بمجاالت 
الخدمــات التــي يصعــب تصورها في ذهن األشــخاص. 
يســاهم إعداد النمــاذج األولية في مســاعدة المعن�ين 
والمستخدمين الذ�ن ال يملكون المعرفة في المجال أو 
ليس لد�هــم اطالع على المصطلحات التي يســتخدمها 
المختصون ليكون لهم مســاهمة أكبر. وبهذه الط��قة، 

من الممكن استخدام إعداد النماذج األولية كمنهجية 

ومقترحــات  آ�اء  علــى  والحصــول  المجتمــع  إلشــ�اك 
المستخدمين والمعن�ين. ومن خالل إش�اك نطاق واسع 
مــن المعن�ين في آلية تطو�ــر الخدمات وذلك عبر إعداد 
النمــاذج األولية، يصبح من الســهل إد�اك كيفية تط�يق 
األفكار على أرض الواقع وتشكيل مجموعة من داعمي 

الخدمة عند تط�يق هذه الخطوة بالشكل المطلوب.

الفــ�ق �ين إعــداد النمــاذج األولية وإجــ�اء النماذج 
التج���ية

بشــكل عــام، ُ�نّفذ عمليــة إعــداد النمــاذج األولية قبل 
النموذج التج��بي أو خــالل اإلعداد له. و�ينما قد يكون 
هناك تداخل �ين إعداد النماذج األولية والتج���ية فإنهما 
ليســا متشــابهين علــى اإلطــالق. �رتبط إعــداد النماذج 
األوليــة للخدمات الحكوميــة بتطو�ر واختبــار أج�اء من 
الخدمــة أو فكرة عامة عن خدمة مــا. أما إعداد النماذج 
التج���يــة فهي عملية ُتركز علــى م�احل االختبار األخيرة 
فــي تطو�ــر الخدمات وتحســين نقاط الضعــف وقياس 
النتائــج لخدمة معينة (رغم أنهــا ما �الت جديدة). بالتالي 
فــإن إعــداد النمــاذج األولية �رتبــط بالم�احــل المبكرة 
لتطو�ــر الخدمــة والنمذجــة �ينما يتعلق إعــداد النماذج 
التج���ية �إيجــاد ظ�وف التنفيذ وتوســيع النطاق وط�ح 
الخدمة. ال يجب اال�تقال إلــى مرحلة النموذج التج��بي 
دون التأكــد مــن أن الخدمــة ســتنجح، والســ�يل الوحيد 

لمعرفة ذلك هو اختبارها.

إعداد النماذج األولية االستقصائية والتطوي��ة 

يمثل إعداد النماذج األولية جزًءا من آلية االبتكار المتبعة 
لتطو�ــر أو تحســين منتــج أو خدمــة ما. ويســاهم إعداد 
النمــاذج األوليــة في تطو�ــر الخدمات على مســتو�ين 
هما: اختبار مســتوى الطلب ومدى نجــاح األفكار (في 
إعــداد النماذج األوليــة االســتقصائية) أو تطو�ر واختبار 
العناصــر المكونــة لخدمة مــا (إعــداد النمــاذج األولية 
التطوي��ــة). �وضح الشــكل فــي الصفحــة التالية هذه 
الم�احــل ومدخالتهــا ومخرجا�ها. يجب أن تشــكل هذه 

الم�احل جزًءا من آلية أوسع لتطو�ر الخدمات.
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2.2. إعداد نموذج 
واقعي للخدمة أو 
اآللية الموصى بها

ما هو إعداد النماذج األولية؟

إن  إعــداد النماذج األولية هــو عبارة عن منهجية لتطو�ر 
واختبــار األفــكار في مرحلة أولية قبــل أن تلتزم الموارد 
عالية المســتوى بتنفيذهــا. ويتم ا�باع هــذه اآللية في 
الم�احــل األوليــة لتطو�ر الخدمــة أو المنتــج عند وجود 
مســألة تحتاج للم��د مــن البحث أو االختبار الســ��ع من 
خــالل تط�يقهــا أو اختبار اآلخ��ــن لها.  وبالتالــي فإنها 
�تطلب القيام بالم��د من األنشــطة التي  تســبق عملية 
تطو�ر المنتج مقارنًة بآليات تطو�ر الخدمات التقليدية. إن 
فكــرة تطو�ــر النمــاذج الواقعيــة فــي مرحلــة مبكرة 
للمنتجــات المحتمل طرحها هي خطــوة متعارف عليها 
فــي القطــاع الخاص. فهي تســمح لــك ب�ؤيــة وتجربة 
األفكار البديلة علــى أرض الواقع قبل ا�خاذ ق�ار بتطو�ر 

إحداها. 

قــد يمثل إعداد النماذج األولية للخدمات الحكومية آلًية 
وذلــك  الخدمــات  مســتخدمي  مــع  األفــكار  الختبــار 
للمساهمة في االختيار �ين البدائل المتاحة. كما يمكن 

االستعانة بها للنظر في الجوانب الرئيسية لط��قة تطو�ر 
الحلــول واختبارهــا. يتميــز نهــج إعــداد النمــاذج األولية 
بالم�ونــة وإمكانية اســتخدامه لتطو�ر حلــول جديدة أو 
تحسين الحلول المتبعة حالًيا. كما يمكن تط�يقه لتطو�ر 
الخدمــات البســيطة أو األكثــر تعقيــًدا وذلــك حســب 
مســتوى العمق المطلوب، كما مــن الممكن أن يكون 
منخفــض التكلفة وســ��ع التط�يــق أو مرتفــع التكلفة 
ويتطلــب �نفيــذه وقًتــا أطول. إلــى جانب اختبــار نجاح 
الفكرة بشــكل عام، هناك  جوانب رئيسية للحلول يمكن 
إلعداد النماذج األولية أن يســاهم فيهــا باختبار وتطو�ر 
المنتج مع المســتخدمين المحتملين بما يشمل المحتوى 
واآلليــات  واألنظمــة  المعلومــات  وتقديــم  والســياق 

والتفاعالت اإلنسانية.

كمــا يعتبر إعداد النماذج األولية وســيلة هامة للتواصل 
أو  المورد�ــن  مــن  كانــوا  ســواء  المعن�يــن  وإشــ�اك 
الموظفيــن أو مســتخدمي الخدمــات. وبفضل تجســيد 
األفكار وجعلها ملموســة، يحصل األف�اد على مستوى 
أعلى من الوضوح ال ســيما عندمــا يتعلق األمر بمجاالت 
الخدمــات التــي يصعــب تصورها في ذهن األشــخاص. 
يســاهم إعداد النمــاذج األولية في مســاعدة المعن�ين 
والمستخدمين الذ�ن ال يملكون المعرفة في المجال أو 
ليس لد�هــم اطالع على المصطلحات التي يســتخدمها 
المختصون ليكون لهم مســاهمة أكبر. وبهذه الط��قة، 

من الممكن استخدام إعداد النماذج األولية كمنهجية 

ومقترحــات  آ�اء  علــى  والحصــول  المجتمــع  إلشــ�اك 
المستخدمين والمعن�ين. ومن خالل إش�اك نطاق واسع 
مــن المعن�ين في آلية تطو�ــر الخدمات وذلك عبر إعداد 
النمــاذج األولية، يصبح من الســهل إد�اك كيفية تط�يق 
األفكار على أرض الواقع وتشكيل مجموعة من داعمي 

الخدمة عند تط�يق هذه الخطوة بالشكل المطلوب.

الفــ�ق �ين إعــداد النمــاذج األولية وإجــ�اء النماذج 
التج���ية

بشــكل عــام، ُ�نّفذ عمليــة إعــداد النمــاذج األولية قبل 
النموذج التج��بي أو خــالل اإلعداد له. و�ينما قد يكون 
هناك تداخل �ين إعداد النماذج األولية والتج���ية فإنهما 
ليســا متشــابهين علــى اإلطــالق. �رتبط إعــداد النماذج 
األوليــة للخدمات الحكوميــة بتطو�ر واختبــار أج�اء من 
الخدمــة أو فكرة عامة عن خدمة مــا. أما إعداد النماذج 
التج���يــة فهي عملية ُتركز علــى م�احل االختبار األخيرة 
فــي تطو�ــر الخدمات وتحســين نقاط الضعــف وقياس 
النتائــج لخدمة معينة (رغم أنهــا ما �الت جديدة). بالتالي 
فــإن إعــداد النمــاذج األولية �رتبــط بالم�احــل المبكرة 
لتطو�ــر الخدمــة والنمذجــة �ينما يتعلق إعــداد النماذج 
التج���ية �إيجــاد ظ�وف التنفيذ وتوســيع النطاق وط�ح 
الخدمة. ال يجب اال�تقال إلــى مرحلة النموذج التج��بي 
دون التأكــد مــن أن الخدمــة ســتنجح، والســ�يل الوحيد 

لمعرفة ذلك هو اختبارها.

إعداد النماذج األولية االستقصائية والتطوي��ة 

يمثل إعداد النماذج األولية جزًءا من آلية االبتكار المتبعة 
لتطو�ــر أو تحســين منتــج أو خدمــة ما. ويســاهم إعداد 
النمــاذج األوليــة في تطو�ــر الخدمات على مســتو�ين 
هما: اختبار مســتوى الطلب ومدى نجــاح األفكار (في 
إعــداد النماذج األوليــة االســتقصائية) أو تطو�ر واختبار 
العناصــر المكونــة لخدمة مــا (إعــداد النمــاذج األولية 
التطوي��ــة). �وضح الشــكل فــي الصفحــة التالية هذه 
الم�احــل ومدخالتهــا ومخرجا�ها. يجب أن تشــكل هذه 

الم�احل جزًءا من آلية أوسع لتطو�ر الخدمات.
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للبدء �إعداد النماذج األولية يجب صقل األفكار 
التي ترغب باختبارها.

يساهم إعداد النماذج األولية في اختبار الطلب 
على الخيا�ات البديلة للخدمة وجدواها بسرعة 
وبتكلفة منخفضة. وهي عملية تسمى إعداد 

النماذج األولية االستقصائية.

بعـــد اختبار جـــدوى الخيا�ات البديلـــة يمكنك 
تحســـين فكرة الخدمة وتطو�ـــر مقت�ح لخدمة 

جديدة أو محسنة.

يمكن اســـتخدام النماذج األوليـــة هنا لتطو�ر 
واختبار عناصر الخدمـــة بتفصيل أكبر وتحديد ما 

ينجح منها في الواقع العملي.

بعد ا�تهائك من إعداد النماذج األولية س�توصل 
إلـــى خدمـــة مقترحة محســـنة مؤهلة إلعداد 

نموذج تج��بي لها أو تقديمها مباشرة.

الفكرة أو التحدي
إعداد النماذج األولية
االستقصائية: اختبار
الطلب والجدوى

صقل الفكرة أو
الخدمة المقترحة

إعداد النماذج األولية
التطوي��ة: تطو�ر واختبار

عناصر الخدمة

ادخال الم��د من التحسينات
على الخدمة المقترحة
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للبدء �إعداد النماذج األولية يجب صقل األفكار 
التي ترغب باختبارها.

يساهم إعداد النماذج األولية في اختبار الطلب 
على الخيا�ات البديلة للخدمة وجدواها بسرعة 
وبتكلفة منخفضة. وهي عملية تسمى إعداد 

النماذج األولية االستقصائية.

بعـــد اختبار جـــدوى الخيا�ات البديلـــة يمكنك 
تحســـين فكرة الخدمة وتطو�ـــر مقت�ح لخدمة 

جديدة أو محسنة.
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الفكرة أو التحدي
إعداد النماذج األولية
االستقصائية: اختبار
الطلب والجدوى

صقل الفكرة أو
الخدمة المقترحة

إعداد النماذج األولية
التطوي��ة: تطو�ر واختبار

عناصر الخدمة

ادخال الم��د من التحسينات
على الخدمة المقترحة
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من الممكن استخدام النماذج األولية االستقصائية أ�ناء 
البحــث في التحدي القائم، وذلك ألنها �تطلب أســاليب 
مبتكــرة لتنفيــذ األفــكار والحلــول المحتملــة وإشــ�اك 
المستخدمين والمعن�ين لتق�يم ما قد ينجح عند التط�يق 
العملي. ويســمح هــذا النوع من إعــداد النماذج األولية 
باختبــار الطلــب ومدى نجــاح األفكار ويطــ�ح إمكانيات 
جديدة على الطاولة. لننظر مًعا في المثال أدناه والذي 

يتط�ق إلى إعداد النماذج األولية االستقصائية:

بهدف تحو�ل األفكار األولية إلى واقع بمشــاركة أف�اد 
 "Engine" المجتمــع والموظفيــن، اســتخدمت شــركة
الستشــا�ات التصميم إعداد النماذج األولية للتعرف على 
اســتجابة أفــ�اد المجتمــع المحلــي وموظفــي القطاع 
الصحي لمجموعة ك�يرة من الخدمات الجديدة المحتملة 
الهادفــة إلى التعامل مع ســمنة األطفال في ســاوث 
وارك. طــّور الف��ــق مجموعة من أفــكار الخدمات وأعد 
النماذج األولية الخاصة بها باستخدام نماذج مصنوعة من 
مكعبات "ليغو" ورســومات، وقد ساعد ذلك باستع�اض 
ط�يعة األفكار المســتقبلية أمام مجموعة من المعن�ين. 
وقامــت المجموعــة بتعد�ــل نمــاذج "الليغــو" وإعــادة 
الرســومات عــدة مــ�ات لتغ�يرها وتحســينها، ل�ثمر هذه 
الممارســة عن سلســلة مــن األفــكار المحســنة لتطو�ر 
الخدمــات الجديــدة والمبتكرة.  وخــالل العملية، ُطرحت 
أفكار مختلفــة تماًما حول تع��ف الدعــم الصحي بحيث 
تجــاوزت التركيــز على تقديــم الدعم من قبــل أخصائيي 
الرعاية الصحية لتشمل توفير المنصات التي تسمح ألف�اد 

المجتمع بدعم أنفسهم بط�ق مختلفة. استخدمت الجهة 
الــد�وس المســتفادة مــن هــذه  الحكوميــة المحليــة 

الممارسة للتخطيط للخدمات الصحية مستقبًال.

مع أخــذ المثال الســابق بعين االعتبار، فّكــر في كيفية 
اســتخدام إعداد النماذج األولية  االستقصائية لمساعدة 
قســم الشرطة على تحسين معدالت الدو�ان الوظيفي. 
تخيــل أنــك اكتشــفت ســبب ارتفــاع معــدل الــدو�ان 
الوظيفــي خــالل مرحلــة التعاطف، وهو عــدم قدرتهم 
علــى التعامــل مــع مواقــف معينــة أو التنبــؤ ببعــض 
الحوادث المؤســفة. وهكذا يشعر الموظفون بأنهم غير 
جاه��ــن للتعامل مــع هذه المواقف وبالتالي يســعون 
لال�تقال أو االســتقالة من منصبهم. بناًء على ذلك، يجب 
أن �تضمــن فكرتــك إعــادة العمــل على تصميــم تد��ب 
يمكنــك  االفت�اضــي.  الواقــع  باســتخدام  الموظفيــن 
اســتخدام عملية إعــداد النمــاذج األولية االســتقصائية 

با�خاذ الخطوات التالية:

أ . مشــاركة أدلة التد��ب وعمليات المحــاكاة المحتملة 
مع الموظفين للحصول على آ�ائهم ومقترحا�هم.

ب . تع��ف الموظفين على التط�يقات األساســية لتقنية 
الواقع االفت�اضي للحصول على آ�ائهم ومقترحا�هم.

تسمح لك هذه الخطوات بتضمين آ�اء ومقترحات كوادر 
الشــرطة في إعــداد النماذج النهائيــة أو التطوي��ة مما 
يع�ز مشــاركة اآلخ��ن ودعمهم لألفــكار المط�وحة بما 

يثمر عن تحقيق أ�ر أكبر.
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يســاهم إعداد النمــاذج األوليــة التطوي��ة فــي تطو�ر 
األفكار المقترحة لط�ح خدمة جديدة أو إدخال تحسينات 
على الخدمة الموجودة حالًيا بعد االختبار األولي. وفي 
بعــض الحاالت، يتضمــن ذلك اختبــار عناصــر محددة من 
الخدمــة كالتطّ�ق إلى الدور الجديد للتكنولوجيا بتفصيل 
أكبــر. أما في حــاالت أخرى، فقد يعنــي محاكاة عناصر 
متعــددة لخدمة تــم تطو�رها ل�ؤيــة ط�يعتها على أرض 
الواقع. قد يشمل ذلك اختبار فكرة أو تحسين عنصر واحد 
من خدمة مــا أو تك�ار عناصر مختلفة بعض الشــيء من 
الخدمــة دفعة واحــدة أو �نفيــذ خدمة مكتملــة لفترة 
قصيــرة وعلــى نطاق ضيــق جــًدا. �وضح المثــال التالي 

كيفية تط�يق إعداد النماذج األولية التطوي��ة:

يعمــل مجلس منطقة بارنيت علــى تطو�ر خدمة لتد��ب 
أف�اد المجتمع على دعم بعض العائالت في منطقتهم. 
فــي البداية، اســتخدم المجلــس إعداد النمــاذج األولية 
االســتقصائية لتحديــد الخيــا�ات ذات األولويــة وتحديــد 
مواصفــات الخدمــة. بــ�زت الحاجــة إلــى اختبــار عناصر 
مختلفــة من الخدمة فــي المرحلة التطوي��ــة من إعداد 
النمــاذج األوليــة. وبدعم من هيئــة التصميم المجتمعي 
"thinkpublic" تمكنــوا من �نفيــذ نموذج أولي للخدمة 

بأكملها وتوظيف ف��ق من المتطوعين لتقديم ب�امج 
تد���يــة علــى الحيــاة ألفــ�اد المجتمــع على مدار ســتة 
أســا�يع. وعبر هذا النموذج األولي، أصبح المجلس قادً�ا 

على اختبار مسا�ات إحالة متعددة واألدوات الداعمة 

للمدر�يــن والجوانــب التقنيــة المتعلقة بتنظيــم وإدارة 
جلسات التد��ب. وأ�مر كل ذلك عن تحسين الخدمة التي 
تخضع حالًيــا لجولة إضافية من النمذجــة األولية لتطو�ر 

عناصر منها.

فــي حالة تط�يق تقنيــة الواقع االفت�اضــي في تد��ب 
الكوادر الشــرطية، يتطلب إعداد النماذج التطوي��ة بعضًا 
من عمليات المحاكاة لب�امج التد��ب و�نفيذها كجزء من 
دورة تد���ية تشــارك بها عينة مــن الموظفين على مدار 
فترة قصيرة، ثالثة أشهر على سيل المثال ومن ثم م�اقبة 
أداء هــذه العينة. عالوًة على ذلــك، يمكنك مقارنة أداء 
هذه العينة بــأداء الكوادر التي خضعــت لتد��ب مما�ل 
ولكن دون عمليــة المحاكاة لتحديد أي أ�ر قصير المدى 
والتخلــص مــن أي نقاط ضعف في الحــل الذي يتضمن 

الواقع االفت�اضي.

ما القيمة التي يقدمها إعداد النماذج األولية؟

�هدف هذا القســم إلى إلقاء الضوء على األسباب التي 
دفعــت المعن�يــن بالجهــات الحكومية إلــى االهتمام 
�إعــداد النمــاذج األوليــة ودوره فــي التصــدي لبعــض 
التحديات التي تواجه الخدمات الحكومية. و�يان أهمية 

األثر اإليجابي المتحقق من ا�باع تلك المنهجيات.

خدمات حكومية أفضل

يتمثل الســبب األكثــر أهمية الســتخدام النماذج األولية 
فــي تطو�ر خدمات أفضل من خالل اختبار قابلية نجاحها 
وأدائها الوظيفي. وبفضل إعداد النماذج األولية، يمكن 
لمطــوري الخدمات ط�ح واختبار نماذج خدمات متعددة 
وعناصرها المختلفة التي قد ال �توفر باســتخدام أساليب 
أخرى. حيث �تجنب هذه الط��قة التركيز على خيار واحد 
في م�احل مبكــرة قبل معالجة بعض الجوانب العملية. 
والنتيجة هي  تقديم خدمات حكومية بجودة أفضل من 

تلك التي يتم تطو�رها دون إعداد نماذج أولية لها.

الحد من المخاطر والتخفيف من الضغوطات

يتجسد دافع آخر الستخدام النماذج األولية في الحد من 
مخاطر الفشل وتكبد بعض الخسائر. يتعلق إعداد النماذج 
األولية بالتجربة، فتجربة النماذج ضمن �يئة تحتمل التجربة 
والخطــأ تمثــل ط��قة لتقليــل الضغط علــى الموظفين 
الذ�ن يعتقدون أن كافة "األفكار يجب أن تكون ناجحة". 
وأ�ناء إعداد النماذج األولية، يسمح بارتكاب األخطاء (أو 
حتى الفشــل) بل وحتى يشــجع عليها- فاألمر األساسي 
هــو اختبــار جميــع العناصــر قبل اســ�ثمار كــم ك�ير من 
الموارد فيها تفادًيا للفشل الذي قد يكبد بعض الخسائر.

إش�اك أف�اد المجتمع

من خالل إشــ�اكك كافة المعن�ين في تطو�ر الخدمات، 
يســاهم إعداد النمــاذج األولية في تحفيــز التواصل �ين 
المســتخدمين وموظفــي الخطوط األماميــة والمد�اء. 
كما أنه يســاعد على تحو�ل األفكار المبتكرة إلى واقع 
حتــى يتمكن عــدد أكبر من األشــخاص من المســاهمة 
بتطو�ر خدمة ما ويسمح بتقديم اآل�اء والمقترحات حول 
األفكار بســرعة وبمشــاركة كل من مقدمــي الخدمات 

والمتعاملين أو المستفيد�ن.
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االســتقصائية لتحديــد الخيــا�ات ذات األولويــة وتحديــد 
مواصفــات الخدمــة. بــ�زت الحاجــة إلــى اختبــار عناصر 
مختلفــة من الخدمة فــي المرحلة التطوي��ــة من إعداد 
النمــاذج األوليــة. وبدعم من هيئــة التصميم المجتمعي 
"thinkpublic" تمكنــوا من �نفيــذ نموذج أولي للخدمة 

بأكملها وتوظيف ف��ق من المتطوعين لتقديم ب�امج 
تد���يــة علــى الحيــاة ألفــ�اد المجتمــع على مدار ســتة 
أســا�يع. وعبر هذا النموذج األولي، أصبح المجلس قادً�ا 

على اختبار مسا�ات إحالة متعددة واألدوات الداعمة 

للمدر�يــن والجوانــب التقنيــة المتعلقة بتنظيــم وإدارة 
جلسات التد��ب. وأ�مر كل ذلك عن تحسين الخدمة التي 
تخضع حالًيــا لجولة إضافية من النمذجــة األولية لتطو�ر 

عناصر منها.

فــي حالة تط�يق تقنيــة الواقع االفت�اضــي في تد��ب 
الكوادر الشــرطية، يتطلب إعداد النماذج التطوي��ة بعضًا 
من عمليات المحاكاة لب�امج التد��ب و�نفيذها كجزء من 
دورة تد���ية تشــارك بها عينة مــن الموظفين على مدار 
فترة قصيرة، ثالثة أشهر على سيل المثال ومن ثم م�اقبة 
أداء هــذه العينة. عالوًة على ذلــك، يمكنك مقارنة أداء 
هذه العينة بــأداء الكوادر التي خضعــت لتد��ب مما�ل 
ولكن دون عمليــة المحاكاة لتحديد أي أ�ر قصير المدى 
والتخلــص مــن أي نقاط ضعف في الحــل الذي يتضمن 

الواقع االفت�اضي.

ما القيمة التي يقدمها إعداد النماذج األولية؟

�هدف هذا القســم إلى إلقاء الضوء على األسباب التي 
دفعــت المعن�يــن بالجهــات الحكومية إلــى االهتمام 
�إعــداد النمــاذج األوليــة ودوره فــي التصــدي لبعــض 
التحديات التي تواجه الخدمات الحكومية. و�يان أهمية 

األثر اإليجابي المتحقق من ا�باع تلك المنهجيات.

خدمات حكومية أفضل

يتمثل الســبب األكثــر أهمية الســتخدام النماذج األولية 
فــي تطو�ر خدمات أفضل من خالل اختبار قابلية نجاحها 
وأدائها الوظيفي. وبفضل إعداد النماذج األولية، يمكن 
لمطــوري الخدمات ط�ح واختبار نماذج خدمات متعددة 
وعناصرها المختلفة التي قد ال �توفر باســتخدام أساليب 
أخرى. حيث �تجنب هذه الط��قة التركيز على خيار واحد 
في م�احل مبكــرة قبل معالجة بعض الجوانب العملية. 
والنتيجة هي  تقديم خدمات حكومية بجودة أفضل من 

تلك التي يتم تطو�رها دون إعداد نماذج أولية لها.

الحد من المخاطر والتخفيف من الضغوطات

يتجسد دافع آخر الستخدام النماذج األولية في الحد من 
مخاطر الفشل وتكبد بعض الخسائر. يتعلق إعداد النماذج 
األولية بالتجربة، فتجربة النماذج ضمن �يئة تحتمل التجربة 
والخطــأ تمثــل ط��قة لتقليــل الضغط علــى الموظفين 
الذ�ن يعتقدون أن كافة "األفكار يجب أن تكون ناجحة". 
وأ�ناء إعداد النماذج األولية، يسمح بارتكاب األخطاء (أو 
حتى الفشــل) بل وحتى يشــجع عليها- فاألمر األساسي 
هــو اختبــار جميــع العناصــر قبل اســ�ثمار كــم ك�ير من 
الموارد فيها تفادًيا للفشل الذي قد يكبد بعض الخسائر.

إش�اك أف�اد المجتمع

من خالل إشــ�اكك كافة المعن�ين في تطو�ر الخدمات، 
يســاهم إعداد النمــاذج األولية في تحفيــز التواصل �ين 
المســتخدمين وموظفــي الخطوط األماميــة والمد�اء. 
كما أنه يســاعد على تحو�ل األفكار المبتكرة إلى واقع 
حتــى يتمكن عــدد أكبر من األشــخاص من المســاهمة 
بتطو�ر خدمة ما ويسمح بتقديم اآل�اء والمقترحات حول 
األفكار بســرعة وبمشــاركة كل من مقدمــي الخدمات 

والمتعاملين أو المستفيد�ن.
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تحسين المخرجات بأقل تكلفة

يســاعد إعــداد النمــاذج األوليــة على تحقيــق مخرجات 
أفضل مقابل تكلفة أقل. ويمكن إلعداد النماذج األولية 
تخفيــض تكلفــة تطو�ــر و�نفيــذ خدمــة مــا والتأكد أن 
االســ�ثمار ُيخصــص للحلول التي �رجــح أن تكون ناجحة. 
فهــو نهج �ركز الجهــود منذ البداية لضمــان التوجه نحو 
البحث والتطو�ر قبل اختيار خدمة ما ووضع اســ�ثما�ات 
ضخمة فيها. ويســاهم ذلك في تقليــل التكلفة طويلة 
المدى لتطو�ر و�نفيذ خدمة ما، من خالل تجنب مواضع 
الخلل فــي األنظمة واآلليات التي قد تظهر في م�احل 

الحقة.

التحديات

رغــم الم�ايا الكثيرة التي يقدمها إعــداد النماذج األولية 
لتطو�ــر الخدمــات، ال ت�ال هنــاك بعض التحديــات التي 
تظهر عنــد تط�يق هذا النهج علــى الخدمات الحكومية. 
وقــد يكون مــن الصعــب البدء بعمليــة إعــداد النماذج 
األولية بســبب غياب المــوارد المخصصة لهــذه العملية 

ومحدودية الموافقات الممنوحة إلج�اء التجارب.

كما يجــب األخذ بعين االعتبار أن عمليــة تصميم الحلول 
ليســت خطية وقد يتم اكتشــاف أن الحل المط�وح ليس 
مجديــًا مما يعيــدك إلى مرحلــة صياغة الفكــرة أو إلى 

مرحلة تحديد التحدي.  
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تحسين المخرجات بأقل تكلفة
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