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   »Youth Leadership programme«  تم إعداد هذا الدليل تحت إرشاف برنامج القيادات الشبابية

لــه برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف دول العــامل العــريب. يهــدف برنامــج القيــادات الشــبابية، تحــت  )YLP( الــذي فعَّ

شــعار "االبتــكار مــن أجــل تنميــة مســتدامة"،  إىل دعــم الشــباب يف املنطقــة العربيــة يف مواجهــة تحديــات التنميــة 

املســتدامة يف مجتمعاتهــم وبلدانهــم، مــع الرتكيــز خصوصــا عــى املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. وقــد تــم 

تصميــم هــذا الدليــل مــن أجــل توفــر التوجيــه والنصــح واألدوات التــي مــن شــانها أن متكــن مســتخدميه مــن منذجــة 

أفكارهــم، واختبارهــا، وتنفيذهــا. 

© برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 2017

ــم  ــج األم ــرورة آراء برنام ــا هــذا املنشــور ال تعكــس بال ــي يتخلله ــات الت ــات والتوصي ــات النظــر والتحلي إن وجه

املتحــدة اإلمنــايئ، أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة. هــذا املنشــور هــو نتــاج عمــل فريــق 

مســتقل مــن املؤلفــن، وذلــك برعايــة املكتــب اإلقليمــي العــريب لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ.

تــم إعــداد هــذا الدليــل بالتعــاون مــع مؤسســة االستشــارات كوميــت COMMITT املختصــة يف االتصــال والتواصــل، 

والتخطيــط االســرتاتيجي، والتفكــر التصميمــي.

شكر وتقدير:

يقــّدر برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ إســهامات فريــق  COMMITT يف هــذا الدليــل، ويتكــون الفريــق مــن إينــاس 

ــج  ــق الربنام ــايئ دور فري ــج اإلمن ــا يقدرالربنام ــاعيل. ك ــن اس ــز ب ــدق، ومع ــى امص ــي، ومن ــروى الراي ــنيور، وم ش

ــك  ــز مانســيزايدر والزمــاء باملركــز االقليمــي للربنامــج االمنــايئ بعــان، وكذل ــه بتونــس وخاصــة إدواردو لوبي وإدارت

جينيفــر كولفيــل، وكوثــر زروايل، ونعــان الســيد، وشــذى محمــود ملســاهمتهم الكبــرة يف تجســيد هــذا الدليــل. هــذا 

ويتوجــه الربنامــج بشــكر خــاص لبنجامــن يس النــق ملجهوداتــه يف التدقيــق اللغــوي. كــا مل يكــن هــذا الدليــل ممكنــا 

لــوال قيــادة ودعــم خالــد عبــد الشــايف )املديــر االقليمــي( ويعقــوب باريــس )منســق برامــج اقليميــة( اللذيــن توليــا 

قيــادة وتوجيــه برنامــج القيــادات الشــبابية )YLP( منــذ 2015.
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أهداف التنمية املستدامة
و التفكري التصميمي 

ــة"،  ــداف العاملي ــا "األه ــّمى أيض ــتدامة، وتس ــة املس ــداف التنمي أه
ويُســعى مــن خالهــا إىل تكثيــف الجهــود للقضــاء عــى الفقــر 
ــاخ،  ــر املن ــدم املســاواة ومعالجــة تغ ــع أشــكاله ومكافحــة ع بجمي

ــود. ــك الجه ــع بتل ــتال الجمي ــة اش ــع كفال م

ويحتــوي هــذا الربنامــج عــى 17 هدفــا مرتابطــا. وعليــه، فــإن 
النجــاح بــأي هــدف يتوقــف عــى مــدى النجــاح يف تحقيــق هــدف 

ــر.  ــر أو أك آخ

ــال  ــر األجي ــن مص ــتدامة إىل تحس ــة املس ــداف التنمي ــح أه وتطم
ــرتاح  ــك باق ــة، وذل ــة والربغاتي ــم الرشاك ــال دع ــن خ ــة م القادم

ــات ــث األولوي ــن حي ــام م ــياقه الع ــاىش و س ــد تت ــكل بل ــة ل  خط
و التحديات.

يهــدف هــذا الدليل إىل مســاعدة الشــباب عــى إدراك الــدور الرئيي 
الــذي ميكــن أن يلعبــوه مــن أجــل املســاهمة يف بنــاء مســتقبل 
ــن  ــي م ــطة الت ــام باألنش ــم يف القي ــك إىل دعمه ــم، وكذل مجتمعاته

ــة املســتدامة.  ــق أهــداف التنمي شــأنها أن تســاعد عــى تحقي

أهداف التنمية املستدامة

ي عــام 2015، اعتمــدت 
ف

ــا � اي�ت لفيــة مــن �ف
أ
ائيــة لل

ف
� هــداف الإ

أ
اب ال مــع اقــرت

ــا  موعــة مــن 17 هدف مم املتحــدة خطــة عــام 2030، مج
أ
ي ال

ف
عضــاء �

أ
ــدول ال ال

رض، 
أ
ــاء الفقــر، ومحايــة كوكــب ال �ف يــق لإ للتنميــة املســتدامة توفــر خارطــة طر

ن الرخــاء للجميــع. و�ف
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ماهو التفكري التصميمي؟

إن التفكــر التصميمــي هــو منهجيــة تقــوم عــى إيجــاد الحلــول واالبتــكار 
ــة تقــوم عــى خمــس خطــوات:  املركــز أساســا عــى اإلنســان. وهــي عملي
املاحظــة، التصــّور، النمذجــة، االختبــار، التنفيــذ. يضــع التفكــر التصميمــي 
ــاد  ــم إىل إيج ــة ويدعوه ــز العملي ــم يف مرك ــم له ــن نصم ــخاص الذي األش

حلــول ملموســة. 

ملاذا التفكري التصميمي

ألهداف التنمية املستدامة؟ 

إن املنهجيــة املركــزة عــى اإلنســان هــو االعتقــاد الجــازم أن كل املشــكات، 
كالفقــر واملســاواة بــن الجنســن والنفــاذ إىل مــاء نظيــف، مهــا بــدا مــن 
ــا  ــر إلحاح ــو األك ــر ه ــذا األم ــا. ه ــن حله ــا، فيمك ــاء عليه ــب القض الصع
خصوصــا عندمــا يكــون األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــر مــا هــم 
ــز  ــم املرك ــارشة. إن التصمي ــاكل مب ــوا املش ــم أن يعالج ــن عليه ــهم م أنفس
ــة ســواء لخلــق األشــياء، أو التجــارب، أو  ــة فعال عــى االنســان هــو منهجي
ــه محــور  ــع اإلنســان ورغبات ــه يض ــة، ألن ــال االجتاعي ــات، أو األع الخدم

ــات. األولوي

يعد التفكر التصميمي بالنسبة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ منهجية مميزة
من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة، ألنّه:

1

2

3

4

5

مبنّي عى التعاطف

تجسيد لفكرة ما 

يعتمد مناهج تجمع بن التحليل واإلحساس )الحدس( 

يوّجه أساسا نحو حلول مرجّوة، قابلة للتطبيق ومستدامة

ميكن اعتاده من طرف األشخاص املعنين باملشكل أنفسهم

التكرار يف التفكري التصميمي

ــإن  ــع خطــا واحــدا مســتقيا، ف إذا كانــت إدارة مــرشوع مــا تتب
التفكــر التصميمــي هــو منهــج خطــي يقــوم عــى ملكــة الحــدس 
وكذلــك عــى املراوحــة بــن املاحظــة والتفكــر مــن جهــة، 

ــة أخــرى. ــكار مــن جه ــر األف وتطوي

يف الواقــع، تتحــول الفكــرة إىل مــرشوع بصفــة آنيــة كلــا وقعــت 
منذجتهــا وخضعــت الختبــار ميــداين. ويف كل مــرة، يتــم تعديلهــا 

وفقــا للماحظــات التــي يتــم تلقيهــا مــن قبــل املســتخدم. 

وتتكــرر مراحــل النمذجــة عــدة مــرات، كــا أنهــا جــزء ال يتجــزأ 
مــن مرحلــة إنجــاز املــرشوع. 

© ايديو
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مقدمة

" كلمــا أســرعنا يف جعــل أفكارنــا ملموســة، كلمــا ســرّعنا مــن قدرتنــا علــى 
تقييمهــا وصقلهــا والرتكيــز علــى أفضــل احللــول."

- تيم براون، التغيري عرب التصميم: كيف يؤدي التفكري التصميمي
 إىل التغيري يف املنظمات وحيّفز االبتكار
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التصميم املركز عىل االنسان،

عملية التفكري عرب مراحل

التنفيذاقرتاح األفكارااللهام 123

تســعون طيلــة هــذه املرحلــة إىل فهــم 
ــم  ــة حياته ــون مبعاين ــث تقوم ــاس. حي الن
بهــدف  ورغباتهــم  آلمالهــم  واالنصــات 
ــة  ــة يف مواجه ــن الفطن ــد م اكتســاب املزي

التحديــات.

تتمثــل هــذه املرحلــة يف إضفــاء معنــى عــى 
كل مــا جمعتمــوه مــن معلومــات. 

إذا مــا تحصلتــم عــى كــم هائــل مــن األفــكار، 
فقــد حــان الوقــت لتحديــد فــرص التصميــم، 

واختبــار تلــك األفــكار وصقــل الحــل.

ــّد مــن تطبيقــه  ويف حــال وجدتــم الحــل، الب
يف أرض الواقــع، ومــن عرضــه يف الســوق، 

ــامل. ــى الع ــره ع ــز تأث ــد تعزي ــن مزي وم

َنِْذج، اخترب، تعلم و كّرر

يتعلّق األمر باالستيعاب أن النمذجة ال تسري وفق مسار مستقيم، وإمنا هي عملية تحدث وفق حلقات.

1. النمذجة من أجل إنعكاس الفكرة
ــتمرار يف  ــك االس ــول ل ــي تخ ــاة. وه ــرة الحي ــة الفك ــح النمذج متن

ــا.  ــدى مراحله ــى م ــم ع ــر الفه ــم وتطوي التعل
فكرتــك  جيــدا  يعكــس   )model( مثــال  إنشــاء  مســألة  إنهــا 
ويســمح لــك بالحصــول عــى تغذيــة راجعــة إمــا لتحســن الفكــرة 

ــا.  ــي عنه أو للتخ

2. االختبار من أجل الحصول عىل التغذية الراجعة* 
ويف حــال كان النمــوذج جاهــزا، ســوف ترغــب يف الحصــول عــى 
ــق  ــا تحق ــتهدفن. ف ــخاص املس ــل األش ــن قب ــرأي م ــادات بال إف
النمذجــة النجــاح والفعاليــة بحــق إال إذا حصلــت عــى تعليقــات 
رصيحــة وثابتــة مــن طــرف األشــخاص املســتفيدين مــن فكرتــك.

3. تعلم من أجل التحسني 
ــد الفشــل فرصــة  ــز عــى اإلنســان"، يع ــم املرك يف مجــال "التصمي
ــول  ــة للحص ــار فرص ــة واالختب ــل النمذج ــن، ومتث ــم والتحس للتعلّ

ــة. ــل كلف ــة أرسع وأق ــة بطريق ــة راجع عــى تغذي

4. التكرار من أجل صقل الحل 
كيف أدت هذه الطريقة إىل الحّل النهايئ؟ 

ــارشة  ــاس مب ــن الن ــم م ــى التعل ــوذج ع ــاعدك النم ــد، يس بالتأكي
ــه ال  ــداع، لكن ــرص االب ــارات وف ــن الخي ــة م ــح مجموع ــى فت وع
ــى  ــتدام ع ــي ومس ــوب وعم ــر يشء مرغ ــط أك ــك بضب ــمح ل يس

نحــو دقيــق بالنســبة لألشــخاص املســتهدفن.

ــن  ــل "التباي ــول إىل الح ــة الوص ــاح وطريق ــذا االنفت ــمى ه و يس
والتقــارب يف اآلراء". وســتختلف وتتقــارب آرائــك يف مناســبات 
عديــدة، بطريقــة تســمح لــك يف كل دورة جديــدة للنمــوذج 
الخــاص بــك مــن االقــراب أكــر فأكــر مــن الحــل النهــايئ للســوق. 

ــردود  ــة االنطباعــات وال ــة الراجعــة: املقصــود بهــذا املصطلــح، جمل )*( التغذي
التــي ميــدك بهــا الجمهــور املســتهدف حــول منتوجــك أو خدمتــك.

حلقة التعلم

االختبار

قارب
تت

قارب
تت

تتباعدتتباعد

التنفيذالنمذجة

© ايديو
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ملاذا هذا الدليل؟

ــة  ــي مــن شــأنها أن تســهم بصف ــة الت ــكار الامعــة والخاق ــه للشــباب ذوي األف ــل موّج هــذا الدلي
ــم.  ــي مســتقبا أفضــل يف بلدانه ــة املســتدامة وأن تبن ــة يف تجســيد أهــداف التنمي فعال

وســيجد الشــباب يف هــذا الدليــل مجمــل أدوات التفكــر مــن أجــل مرافقــة أفكارهــم طيلــة مراحــل 
منذجــة هــذه األفــكار، واختبارهــا، وتنفيــذ الحلــول املثــى لهــا. 

كيف يتم استعامله؟

ميكن تصنيف املضمون الذي يحتويه هذا الدليل إىل ثاث:
مضمون نظري، وهو موجه لكشف كّل مرحلة و رشح أهميتها.	 
مضمــون مرجعــي، وهــو مرفــق ببطاقــات تــم ملؤهــا مســبقا وتكــون مصحوبــة بأمثلــة تــرشح 	 

ســر كّل مرحلــة.
مضمــون تطبيقــي، مرفــق بنصائــح محــددة ترمــي إلىدعــم الشــباب مــع لفــت انتباههــم حــول 	 

التفاصيــل املهمــة.

مضمون نظري 

مثال قصاصة معّمرة 

نصائح وتعليقات
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أ  ــىج ، أو صناعــة مف إذا كنــت بصــدد بنــاء قــر عــى الشــاطأ
ــدي لوالدتــك قــلدة مــن  ال �ت ف مــن وســائد الصالــون أو مــا �ت
كــد، حــىت دون أن تكــون عــى معرفــة  املعكرونــة...، فتأ

وىل.  
أ
اذجــك ال

ف
ــاز � ج

ف
ــك كنــت بصــدد ا� ــك، أن بذل

1
النمذجة 
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كن بسيطا وكن مستعدا لتبدأ من جديد	 

ال تكن شديد االرتباط بأفكارك	 

اخرت الرتكيز عى الكمية	 

كن منصتا لجمهورك املستهدف	 

نصائح

ماهو النموذج؟  

تعنــي النمذجــة أن متنــح فكرتــك الحيــاة يك تتمكــن إثــر ذلــك مــن التعلــم منهــا. هــي أن تبنــي 
منوذجــا لفكرتــك كــا تعتقــد أنهــا يجــب أن تكــون وتبــدو، مــن أجــل الحصــول عــى تغذيــة 

راجعــة تدفعــك إمــا للســر قدمــا يف فكرتــك مــع تطويرهــا أو التخــي عنهــا.

مل النمذجة؟ 

لتجسيد أفكارك. 1
ملواصلة التفكر ولصقل فكرتك. 2
الختبار فكرتك والنظر يف إذا ما وجب عليك االستمرار فيها. 3
للتقليص من إمكانيات الفشل. 4
إلعداد للتنفيذ. 5
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تعرَّف عى تفاصيل االستخدام
)أو العاقة بينالعميل و املنتج( 

فكِّر يف خاصيات املنتج

تأَكََّد من إدراج كل العنارص ذات الصلة 
بالحّل )الديكور، األثاث(.

قيِّــم املســاحة والحركــة )البعــد، املســافة 
ــياء...(. بن األش

تبنَّ تجربة املستخدم: 
االنزعاجــات واملشــاعر التــي ميــر بهــا النــاس 

عندمــا يســتخدمون املنتــج أو الخدمــة

حقيقيــة  تجربــة  رابــط  بخلــق  قٌــم 
)النمــوذج مســاحة ســتتحول إىل مــكان 

تجريبــي(.

ُخض غار التجربة بصفة فعلية

تأَكََّد من أن األبعاد مناسبة

ماذا يكمن لنا أن ننمذج؟ 

منذجة يشء ما
 الختبار الشكل والوظيفة. 

منذجة مساحة
سواء كانت هذه املساحة هي نفسها منتجا : مثال ذلك، املراحيض العمومية،

أو كان الفضاء مكانا للتفاعل: مثال ذلك، قاعة االنتظار.
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منذجة تفاعل بني اإلنسان و اإلنسان

منذجة تفاعل بني اإلنسان و اآللة

إستمع إلجابات املستخدم

قُم بتحديد األسئلة التي تتبادر
 يف االستخدام

إختــرب مــدى وضــوح لغــة اســتعال 
للمســتخدم بالنســبة  اآللــة 

إخترب ما إذا كان املستخدم مستوعبا ملا 
يجب عليه القيام به

إخترب تسلسل
استخدام اآللة 

حاِول فهم االنطباعات التي تتأىت 
مع تجربة االستخدام

قٌم بإعداد لخطاب التفاعل

عاِين موقف املستخدم وانطباعاته
إخترب ظروف التفاعل )آثاث، بيئة(

إخترب الخطاب 
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 )كيف سمعت إيناس
عن خدمتك ؟(

)كيف ستجرى تجربة الرشاء 
والتعميم يف املجتمع؟(

)كيف يستخدم املستخدم 
التطبيق للمرة  األوىل؟(

)متى يرجع املستخدم مرة ثانية 
إىل منتجك أو خدمتك ؟(

)كيف ميكن ان تشارك 
إيناس درجة رضاها عن 

املنتج مع آخرين ؟(

كيف ننمذج؟

ــام  ــرق القي ــا ط ــه ال تنقصن ــع أن ــا... وم ــون خّاق ــك أن تك ــح، فعلي ــوذج ناج ــاة لنم ــح الحي ــة. إذا أردت أن متن ــكل والوظيف ــار الش الختب
ــة:  ــية للنمذج ــرق أساس ــة ط ــاك أربع ــة، إال أن هن بالنمذج

اسم فكرتك:

وصف الفكرة:

ما الذي تريد أن تعرفه؟ملن؟

1. بطاقة السفر
متكــن هــذه الطريقــة مــن فهــم دورة االســتخدام التــي ميــر بهــا املســتخدم: تبــدأ هــذه الــدورة بــــ "كيــف يعلــم املســتخدم أّن منتجــك 

موجــود" وتنتهــي بــــ "كيــف يقرتحــه عــى مســتخدمن آخريــن". إن بطاقــة الســفر هــي طريقــة منذجــة نــويص باعتادهــا مهــا كانــت 

ــة الفكــرة ويف كامــل مراحــل تنفيذهــا.  نوعي

Citizen+ 

هــو تطبيــق يســمح للمواطــن بالتعــاون مــع البلديــة وإعالمها 

ية.  ي تلحــق المعــدات الح�ض
ار الــ�ت بالكســور والأ�ض

ض وموظفي البلدية. هل سيعتمد المواطنون هذا الحّل؟يوجه هذا الحّل لكٍل من المواطن�ي

هل ستتعاون البلدية؟ 

هل ستقوم البلدية بالإصالحات؟ 

تعلم إيناس بهذا الحّل من 

ي البلدية.
خالل ملصق �ض

يقود الفضول إيناس لتقوم 

بتحميل التطبيق المتاح عىل 

 iPhone الهاتف الذكي آيفون

وآندرويد Android مجانا.

عالم عن  تسارع إيناس إىل الإ

ي تقع فيها كل مرة 
الحفرة ال�ت

تعود من عملها ليال.

تتصل إيناس بالتطبيق 

كلما وصلها إشعار من 

ي يتعرض لها 
المشاكل ال�ت

ض بالقرب منها  المستخدم�ي

و ترفع من أولوية الحوادث 

ي أبلغت عنها.
ال�ت

ترسل إيناس رسالة 

ي 
ة SMS إىل ساك�ض قص�ي

المنطقة والجوار الذين 

ي هاتفها، 
تملك أرقامهم �ض

ح فيها انضمامهم إىل  تق�ت

التطبيق.
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2. القصة املصّورة

تتضمــن هــذه الطريقــة توضيحــا أكــر تفصيــا ملســتخدمكم وســياق اســتخدامه املنتــج. ويســمح 

ــات حــول املســتخدم : مــن يكــون، مــن معــه، يف أي  ــك هــذا بالحصــول عــى أكــر مــن معطي ل

منطقــة هــو موجــود، ماهــي تعابــر وجهــه، كيــف يســتخدم املنتــج )مثــال: حقيبــة ظهــر متعــددة 

االســتخدامات أو تطبيــق متعــدد الوظائــف(.

تعــد القصــة املصــورة أكــر تفاصيــل ودقــة مقارنــة بخارطــة الســفر، إال أن كاهــا يســاعدانك عــى 

أن تخــوض التجربــة مــن وجهــة نظــر املســتخدم.

ا  الكامــ�ي تشــغيل  تــم  إينــاس.  اســتجابت 
للحفــرة. صــورة  والتقطــت 

5

ح  حــّدد التطبيــق موقعهــا الحــاىلي و اقــ�ت
ي المــكان نفســه 

بــالغ عــن مشــكلة �ض عليهــا الإ
ــكوى(. ــال ش )إرس

4

لهــا، توقفــت لتلتقــط  ض بــت مــن م�ض عندمــا اق�ت
ي الطريــق غالبــا مــا تقــع فيهــا.

صــورة لحفــرة �ض

2

 Citizen+ ســمعت إينــاس الحديــث عــن
أثنــاء قيــادة الســيارة.

1

.Citizen+ شغلت تطبيق

3
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3. لعبة تقّمص األدوار

ــا يســمح  ــا املســتخدم. وهــو م ــل أن يخوضه ــة قب ــة بخــوض التجرب تســمح هــذه الطريق
بتطويــر قدرتــه عــى اإلحســاس باآلخريــن واكتشــاف الصعوبــات أو العــرات التــي ميكــن 

ــدان. ــا يف املي مواجهته

متكــن كذلــك لعبــة األدوار مــن الرتكيــز عــى خطــاب املــرء ووقفتــه. وهــي الطريقــة املثاليــة 
الختبــار التفاعــل اإلنســاين أو البيئــي.

4. النموذج الفيزيايئ

متثــل هــذه الطريقــة فرصــة لتســير املنتــج، فهــم تحدياتــه، وظائفــه وخصائصــه. يســمح 
ــار الشــكل بقــدر اختباراســتخدام الشــئ. ــايئ باختب النمــوذج الفيزي

حاِول بناء حس التعاطف مع املستخدم 
و َضع نفسك مكانه

تَصوَّر وحدات التدقيق
 )األزياء، السامة، األكسيسوارات...(

حاِول التنبؤ باالنطباعات التي
 تتأىت مع التجربة

قُم بإعداد تصميم الخطاب

قُم بإعداد عديد السيناريوهات إىل حن 
العثور عى األفضل

إخرَت ماحظا محايدا لينقل
كل ما يعاينه
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 أمثلة من املشاريع 

وأنواع الناذج التي ميكن أخذها بعن االعتبار.

ــن  ــة، وميك ــوع الرحل ــا لن ــكل تبع ــة تتش ــفر عملي ــة س ــاد Nomade حقيب نوم
ــدام. ــى األق ــة ع ــف يف رحل ــى الكت ــا ع ــا، أو حمله ــل عجاته ــحبها بفض س

بطاقة السفر

المحــل،  ي 
�ض الحقيبــة  العميــل  سيكتشــف 

يها وسيســتخدمها أول مــرّة للســفر إىل  وسيشــ�ت
مدينــة متقدمــة حيثمــا تكــون وســائل النقــل 
للســفر  ثانيــة  مــرّة  وسيســتخدمها  متطــورة، 
ــول  ي المط

ــ�ش ــر إىل الم ــا يضط ــد حيثم ــ�ب الهن ع
ــا  ــن حمله ــه م ــة تمكن ــة بطريق ــيحول الحقيب وس

عــىل كتفيــه. 

قصة مصورة

حمــل  ي 
�ض المختلفــة  الطــرق  بعــرض  تســمح 

ــة ومراحــل تحويلهــا لالنتقــال مــن مظهــر  الحقيب
إىل آخــر.

لعبة تقمص األدوار
ي هــذا 

ل تعــّد لعبــة تقمــص الأدوار مناســبة �ض
المثــال.  

النموذج الفيزيايئ 

)الرسيع(

وإعــداد  أفــكارك جيــدا،  جــم  ي�ت رســم شــكل 
ي ورق مقــوى 

تخطيــط لهــا، وتركيــب نمــوذج �ض
المهــارات )حــ�ت  كانــت لديكــم  إذا  أو قمــاش 
الحجــرات  لرؤيــة  الخياطــة  ي 

�ض الأساســية( 
غــالق ونظــام الطــي إذا  المختلفــة، ونظــام الإ

توفــر…  

1. منتج:
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ــام  ــدن للقي ــة يف شــارع لن ــة اســتغال زاوي ــة عاملي قــررت منظمــة غــر حكومي
ــة بانقــراض النحــل. ــة مــع جمــع التربعــات بهــدف التوعي ــة توعوي بحمل

بطاقة السفر

الجمهــور  تفاعــل  ســيناريو  وارســم  تخّيــل 
المســتهدف، مــن مــرور الشــخص مــن طــور 
ع مــن خــالل توزيــع المطويــات  كيــب إىل التــ�ب ال�ت

 . للمعلومــات  الحاملــة 

قصة مصورة

تجزئــة الوحــدة لعــرض ســيناريوهات مختلــف 
تجزئــة  أو  وتداولــه.  النحــل  ض  تجهــ�ي مراحــل 
لتنظيــم  المســتهدف  الجمهــور  مــع  التفاعــل 
الخطــوات المواليــة حســب المنطــق )المعلومــة، 

ام(. ض اللــ�ت التحســيس، 

لعبة تقمص األدوار
مختلفــة  أســاليب  واختبــار  اللغــة  ض  لتحســ�ي

الشــارع.  ي 
�ض ض  المواطنــ�ي مــع  للتحــدث 

النموذج الفيزيايئ 

)الرسيع(

ــه  ي فضائ
ــه �ض ي و تخيل ــ�ض ــب الح كي ــة ال�ت نمذج

الحقيقــي.

2. املساحة و التفاعل:
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ــح  ــة نصائ ــم خدم ــى تقدي ــل ع ــاث يعم ــع األث ــل لبي ــو مح ــزران ه دار الخي
تتعلــق بالديكــور للعمــاء.

بطاقة السفر

سيســمع العميــل عــن الخدمــة خــالل زيارتــه 
يــد(، وســيأخذ موعــدا مــن أجــل  المتجــر )أو بال�ب
خدمــة الديكــور، وســيقوم مهنــدس الديكــور 
ح عليــه مجموعــة مــن  بزيــارة العميــل، ويقــ�ت
ــع دورة  ــور وم ــع الديك ــا�ش م ــذي يتم ــاث ال الآث
لــه  ض حياتــه. وســيعرض العميــل الســعيد صــور م�ض

ــي. ــل الجتماع ــع التواص ــىل مواق ع

قصة مصورة

ــيناريو  ــع س ــىل صن ــورة ع ــة المص ــاعد القص تس
يكــون  هــل   : بالعميــل  الأول  اللقــاء  مشــهد 
البــاب أو مــن داخــل  فــة  الســتقبال عــىل �ش
ــور؟  ــن الديك ــون إىل رك ــو الزب ــل ندع ــر؟ ه المتج

هــل نقــدم لــه ورقــة دعائيــة أم ل؟

لعبة تقمص األدوار
ــاب  ــل والخط ــة : العمي ــىل المنهجي ــتغال ع الش

ــة. ــع الخدم ــي وبي التقديم

النموذج الفيزيايئ 

)الرسيع(

يمكــن اســتخدام النمــوذج الرسيــع هنــا إذا أردنــا 
ي متجــر مــع عينــات وشاشــة 

محــاكاة ركــن ديكــور �ض
عــرض

3. خدمة التفاعل إنسان مع إنسان:
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+Citizenِ هــو تطبيــق يســمح للمواطــن بالتعــاون مــع البلديــة وإعامهــا 
بالكســور واألرضار التــي تلحــق املعــدات الحريــة.

بطاقة السفر

ســماع  منــذ  تطبيقــك  اســتخدام  دورة  تخيــل 
ض مشــاركته مــع  الحديــث عــن منتجــك إىل حــ�ي

الآخــر.

قصة مصورة

ي الســيارة، عىل 
تســمح بتخيــل مختلــف البيئــات )�ض

الأقــدام..( أيــن يســتعمل المســتخدم التطبيــق، 
ي قــد تطــرأ.

وباســتباق العقبــات الــ�ت

لعبة تقمص األدوار

تمكــن مــن وضــع ســيناريو خطــاب انطالقــا مــن 
ي 

ــراط �ض ــم بالنخ قناعه ــة لإ ــوان البلدي ــة أع مقارب
 . ض ض وتقنيــ�ي اتيجي�ي كاء اســ�ت التصــور وليصبحــوا �ش

النموذج الفيزيايئ 

)الرسيع(

تصــور  و  مختلفــة  واجهــات  بتصويــر  يســمح 
خاصيــات  ض  بــ�ي والتفاعــل  الواجهــات  محتــوى 

التطبيــق.

4. تفاعل إنسان مع آلة:
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الرسم البياين للخدمة 
)مخطط الخدمة(

ماهو؟

ــذي يســمح  ــاين للخدمــة هــو أداة تُعتمــد لنمذجــة خدمــة مــا. وهــو التنميــط ال الرســم البي
ــذا  ــم. وه ــع خدمتك ــا م ــل به ــي يتفاع ــة الت ــتخدم" والطريق ــة "املس ــار لتجرب ــور املس بتص
ــن بــدوره مــن حــر احتياجــات املــرشوع يف طــور التحقــق، مــن أجــل تحســن  التصــور ميّك

ــف.  ــتخدم/ الحري ــا املس ــي يخوضه ــة الت ــتوى التجرب ــاء مبس ــة واالرتق الفعالي

متى تُعتمد الرسوم البيانية؟ 

تصلــح الرســوم البيانيــة يف بدايــة عمليــة رســم معــامل الفكــرة وعــى نحــو ماثــل يف املراحــل 
األكــر تقدمــا. وهــي متّكــن مــن:

	 تفحص وتعقب جانب من خدمتكم يف كل مرحلة.
	 هيكلة وتنظيم عملية إحداث خدمات جديدة 

	 التحسن يف الخدمات املوجودة حاليا من أجل ضان نوعية أفضل للمنتج ككل.

كيف تنجز الرسوم البيانية؟ 

1. ابدأ بتحديد الخدمة التي ترغب يف منذجتها باعتاد خدمة املخطط.
2. حّدد نوع املستخدم املستهدف من الخدمة

3. استخدم بطاقة السفر من أجل ملء املستوى األول "تطبيقات املستخدم"
4. أضف محورا أفقيا "الزمن" لتوضيح مدة كل إجراء يقوم به املستخدم. 

5. فكــر بصفــة عموديــة، بــكل إجــراء يقــوم بــه املســتخدم وامــأ كل خانــة انطاقــا مــن الســطر 
األّول "األدلــة املاديــة" وصــوال إىل الســطر األخــر "الدعــم"، وذلــك باإلجابــة عــى األســئلة التالية:

ــتخدم؟	  ــه املس ــوم ب ــراء يق ــان كل إج ــا لض ــم وضعه ــي ت ــبة الت ــيلة املناس ــا الوس  م
)مللء السطر األول "األدلة املادية"(

 ماهــي األنشــطة التــي وضعهــا الفريــق العامــل عــى املــرشوع لضــان اإلجــراء املعنــي؟	 
)مللء السطر الثالث: "الواجهة"(

ماهــي األنشــطة الغــر مرئيــة بالنســبة للمســتخدم والتــي يقــوم بهــا الفريــق العامــل 	 
عــى املــرشوع، وذلــك لضــان أداء حســنا يف أنشــطة الســطر الثــاين: "الواجهــة"؟

        )مللء السطر الرابع: "الكواليس"(
 ماهــي املنظومــة التقنيــة/ املعلوماتيــة لضــان األنشــطة التــي يقــوم بها الفريــق العامل	 

عى املرشوع؟ )مللء السطر الخامس: "الدعم"(

 6. اآلن وقــد اكتمــل الرســم البيــاين، حــدد االنفعــاالت التــي ميكــن أن ميــر بهــا املســتخدم يف 
كل مرحلــة مــن مراحــل االســتخدام.

قم باعتاد الرسم البياين كتكملة 

لبطاقة السفر )انظر الصفحة 13(

نصائح
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السطر األول: األدلة املادية
 )PHYSICAL EVIDENCE(: املواد 

املعتمدة من املستخدم إلنجاز كل إجراء يخص 
"بطاقة السفر".

السطر الثاين: أفعال املستخدم
)USER ACTIONS(: املراحل املتتالية 

التي مير بها سر استهاك املنتوج من قبل 
املستخدم منذ اكتشافه إىل استخدامه. 

بعبارة أخرى، هي عبارة عن بطاقة السفر 
الخاصة بالخدمة أو املنتوج.

السطر الثالث: الواجهة
)FRONT-OF- STAGE(: مجموعة األفعال 
الناتجة عن اتصال مبارش بن املستخدم ومزود 

الخدمة.

السطر الرابع: الكواليس
 :)BACKOFFICE أو BACK-OF- STAGE(

هي األنشطة التي أنجزها الفريق العامل عى 
املرشوع والغر ظاهرة للمستخدم.

السطر الخامس: مسارات الدعم
:)SUPPORT PROCESSES(

 هي التغيرات التقنية التي أحدثها الفريق 
العامل عى املرشوع عى النظام من أجل 

االنتهاء إىل خدمة ذات جودة أفضل. 

خط التفاعل: يفصل 
العاقات بن تطبيقات 

املستخدم والواجهة.

خط الوضوح: يفصل بن 
الواجهة )الظاهرة بالنسبة 
للمستخدمن( والكواليس 

)النافذة لفريق العمل فقط(

خط التفاعل الداخي: يفصل 
بن الكواليس والدعم، عارضا 

مختلف مساعدي الفريق 
العاملن عى املرشوع.
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 نظام قاعدة
 البيانات

 حساب مطور
 برمجيات

Google Play

 نظام التصميم
الجرافيكي

قراءة إجراء

تقرير الكرس 

ظهور صفحة 
"طريقة الستعمال"

برمجة صفحة 
"طريقة الستعمال"

السماع عن تطبيق
Citizen+ 

 التصال حول
Citizen+تطبيق 

اتيجية التواصل  اس�ت

التسجيل

ظهور صفحة 
"التسجيل"

برمجة صفحة 

"التسجيل"

تحميل تطبيق

Citizen+ 

تطبيق
Citizen+ 

ي متجر 
 متاح �ض

التطبيقات
 Play Store

اد من  طلب الست�ي
 متجر التطبيقات

Play Store

30ث0
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 مغادرة تطبيق

ظهور الخيار 
"مغادرة"

برمجة صفحة 

"مغادرة"

 أخذ صورة للكرس

ظهور خيار 
"ضبط القتصاص"

ض  ض الرابط ب�ي ترم�ي
 +Citizen
ا   والكام�ي

 تأكيد موقع الكرس

ظهور الخيار 
"التحقق من 

الموقع"

ض الخيار  ترم�ي
"التحقق من 

الموقع"

بالغ عن الكرس  الإ

مجة  نظام ال�ب
)iOs آندرويد )أو

ظهور البطاقة 

ض  ض الرابط ب�ي ترم�ي
Citizen+ 

 ونظام تحديد 
المواقع ألجي 

ي اس �ب

2ث5ث5ث30ث
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كيف يقع رصد فرص االبتكار؟ 

إىل جانــب الصــورة العامــة التــي يقدمهــا الرســم البيــاين عــن كل جوانــب الخدمــة )االحتياجات، 
ــه  ــث أن ــه. حي ــر في ــادة التفك ــا إلع ــول أيض ــو يخ ــداف...(، فه ــرزه، األه ــذي تح ــدم ال التق
ــن  ــة وم ــر اصال ــه أك ــن شــأنها أن تجعل ــره م ــة تطوي يســتحر تســاؤالت مهمــة حــول كيفي

ــكار". ــرص ابت الطــراز األول. وتتحــّول هــذه التســاؤالت بدورهــا إىل "ف

ــن  ــل ب ــط التفاع ــال، أي خ ــط االتص ــتوى خ ــى مس ــرص ع ــذه الف ــز ه ــة، ترتك ــة عام وبصف
ــات "املســتخدم"  ــكار عــى مســتوى تطبيق ــك، يحــدث االبت ــل. وبذل ــق العم املســتخدم وفري

ــة. ــتوى الخدم ــى مس ــايل ع وبالت

ال يجــب نســيان التغيــرات الروريــة التــي ال بــد مــن القيــام بهــا مــن أجــل ماءمــة تطبيقــات 
"الواجهــة" مــع التجديــدات التــي أُدخلــت عــى الخدمــة.

إن زيادة فرص االبتكار تزيد من جودة أداء الخدمة وذلك من خال:

	 التقليص يف املدة الزمنية التي يتم قضاؤها يف انجاز العمل
	 الحد من املصاريف

	 الحد من توتر املستخدم أو احباطه عند تحويل مشاعره.

 مساعدة

ي
 المستخدم �ض

 إعداد التقرير

 عرض الكسور

ي
 المبّلغ عنها �ض

 الجهة

ي مواقع
 مشاركتها �ض

التصال الجتماعي

ليك يتم توفر تجربة مثى وبديهية لفائدة 
املستخدم، نقرتح مساعدة املستخدم 

ومرافقته خطوة بخطة طيلة كامل مراحل 
االستخدام بدال من جعله يقرأ دليل 

االستخدام بنفسه.

وليك يتم تفادي االزدواجية يف املعلومات، 
ننصح بعرض التقارير األخرى حول الكسور 

املبلّغ عنها يف نفس الجهة.

ولزيادة عدد املستخدمن وزيادة مصداقية 
املعلومات التي نرشها املستخدم، نقرتح 
إضافة وظيفة مشاركة تقرير الكرس عى 

مواقع التواصل االجتاعي من أجل حشد 
مشاركة املجتمع. 
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ابِق يف ذهنك  

	 متامــا كغــره مــن أمنــاط اإلدارة، ال يتــاءم هــذا النمــط مــع أي مــرشوع: كلــا كانــت 
الخدمــة املعنيــة بســيطة، كلــا كان إنشــاء الرســم البيــاين للخدمــة أمــرا معقــدا. 

	 حــّدد مقاييــس الجــودة، أي املــؤرشات التــي متّكــن مــن تقييــم مــدى نجــاح الخدمــة. 
)مثــال ذلــك، بالنســبة لتطبيــق +Citizenِ: ماهــو الوقــت املناســب لإلبــاغ عــن 

ــن اســتخدموا التطبيــق؟( الكســور؟ كــم عــدد األشــخاص الذي

ــال:  ــك. مث ــتهاك منتج ــدد اس ــو بص ــتخدم وه ــاالت املس ــار انفع ــن االعتب ــذ بع 	 خ
بالنســبة  لتطبيــق +Citizenِ: نعتقــد أّن قــراءة صفحــة حــول طريقــة اســتخدام 
ــاعدة  ــا يف مس ــة، فكرن ــر متع ــتخدم أك ــة املس ــل تجرب ــّل. ولجع ــر مم ــق أم التطبي

ــرس. ــول الك ــر ح ــار التقري ــة مس ــتخدم طيل املس

	 تنظيــم أنشــطة الواجهــة والكواليــس يف أصنــاف فرعيــة حســب طبيعتهــا. يف الواقــع، 
ميكــن أن تنّفــذ هــذه األنشــطة مــن قبــل موظفــي املــرشوع، عــرب معــّدات، شــبكة...

ــال:  ــل. مث ــدى دورات أو مراح ــى م ــة ع ــتخدام الخدم ــر اس ــة س ــم عملي ــم بتنظي ق
ــة التواصــل حــول  بالنســبة  لتطبيــق +Citizenِ، املراحــل التــي ميكــن توقعهــا: مرحل
ــم  ــداد رس ــن األفضــل إع ــتخدام.... وم ــاين اس ــتخدام، دورة ث ــق، ودورة أول اس التطبي

ــة. ــاين لــكل مرحل بي

	 أضــف رســوما أو صــورا لــرشح أفضــل للمســتخدم عــن ســر الخدمــة يف الزمــان ذلــك 
ــة" مــن خــال رســومات حــول  ــة املادي ــل "األدل ــال، متثي ــة. مث باعتــاد رســوم كرتوني

مضامــن كل أوجــه التطبيــق.
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منوذج العمل التجاري

ماهو؟

منــوذج العمــل التجــاري BUSINESS MODEL CANVAS  هــو قالــب ميكننــا مــن تصــور جميــع 
ــتهدفون،  ــاء املس ــة، العم ــج/ الخدم ــة: املنت ــة رسيع ــا بصف ــة م ــرتاتيجية لرشك ــه اإلدارة اإلس أوج

الهيــاكل األساســية للرشكــة ومصــادر الدخــل.

متى يُستخدم؟

ــك  ــة تل ــة لرتجم ــك البديه ــّد أن متتل ــا، الب ــق يف اختباره ــة، وتنطل ــرة ثابت ــل إىل فك ــا تتوص عندم
ــرشوع. ــرة إىل م الفك

 كيف ميكن ملئه؟

ــات.  ــكار واالنعكاس ــدي األف ــجيع تح ــة لتش ــة جاعي ــاري بصف ــل التج ــوذج العم ــال من ــم إك يت
ــال  ــام دامئــا بنســخ عديــدة مــن منــوذج العمــل التجــاري قبــل العثــور عــى املث ــّد مــن القي وال ب
املناســب. والبــّد كذلــك مــن تحديثــه وضبطــه بصفــة منتظمــة وفقــا للمعلومــات الجديــدة التــي 

ــذ. ــة التنفي ــار وحتــى خــال مرحل ــة االختب يتــم جمعهــا خــال مرحل

وع مؤسســة، فقــد  ي مــرش
ف

إذا اكنــت فكرتــك تتمثــل �

معــال.
أ
ذجــة مثــال ال

ف
وري � يكــون مــن الــرف

قم بالتسجيل عى املوقع التايل: 
https://strategyzer.com/platform/register

Strategyzer :للنفاذ املجاين إىل منصة التعلم عى االنرتنت وإىل العديد من األدوات اإلضافية
هناك العديد من نامذج العمل التجاري كانفاس التي ميكنك أن تجدها عى االنرتنت، من بينها منوذج العمل 

التجاري االجتاعي كانفاس. 
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رشكاء األساسيون:
ال

يف 
ت 

ن أن
رشكاء الذي

ن هم ال
م

حاجة ملحة إليهم؟
أمثلة: املزودون، املناولون، 

ت املهنية، إلخ...
ا

املنظ

سية:
شطة الرئي

األن
ك القيام به إلنتاج 

ب علي
ماذا يتوّج

ك؟
ك/ خدمت

منتج
رشاء/ بيع، 

صميم، 
ط: ت

شا
ك ن

هل لدي
ستية، وساطة تجارية، 

إنتاج، إدارة لوج
إلخ...

ض:
عر

ي تقرتحها؟
ماهو املنتج/ الخدمة الت

ي يلبيها؟
شكلة الت

ي الحاجة/ امل
و ماه

ن؟
سبة لآلخري

ى فوائده بالن
فيم تتج

ص،
صي

ك: جديد، أقل تكلفة، قابل للتخ
هل عرض

أكر نفاذا، أكر فعالية، إلخ...

العماء:
ك؟  كم يبلغ عددهم؟ 

ن هم عمائ
م

رشائح متعددة؟
ن 

هل هم م
صهم:

صائ
ي خ

ماه
ت، أفراد، محليون/ عامليون،

رشكا
ت االستهاكية...

ى الدخل، العادا
ستو

م

ت:
القنوا

ي 
صل الت

ي طرق التوزيع والتوا
ماه

ك، ولرتويجه 
ستعتمدها لتعزيز عرض

ان خدمة ما بعد البيع؟
ض

ول
ت، متجر، 

أمثلة: مطوية، موقع انرتن
رش، مرشد 

ت، البيع املبا
وكاء مبيعا

الحرفاء/ خدمة ما بعد البيع، إلخ...

العاقة مع العميل:
ي ستقيمها 

ي نوعية العاقة الت
ماه

ب 
س

ب انتباههم، ولك
مع العماء لجل

رشاء؟
ثقتهم ولدفعهم لل

هل ستقرتح:
صية، خدمة التبادل،

ساعدة شخ
م

برنامج وفاء، إلخ...

صادر األساسية:
امل

ي تحتاج إليها؟
ي املوارد الت

ماه
ىل:

ت بحاجة إ
هل أن

ت تجارية،
أَُجراء، املهارة، عقارا

ت االخرتاع،
ت، وبراءا

محل، إجازا
ت؟ إلخ...

معدا

ف:
التكالي

ك؟ وفيم 
شاط

يف ن
سية 

ت الرئي
ي النفقا

ماه
ت املتغرة؟

ت الثابتة والنفقا
تتمثل النفقا

ت، املناولة، إلخ...
سلع، الكراء، املرتبا

أمثلة: ال

الدخل:
ك؟

ك/خدمت
ى منتج

صلوا ع
ف سيدفع العماء ليتح

كي
هل يجدر بهم دفع: سعرا محددا، أو مرنا

ي، إلخ...
ك، معلوم تقريب

الكراء، االشرتا

FLIC
K

R مثال: منوذج العمل التجاري لفليكر
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2
االختبار

ون أنفهسم.  ترج ف اطر و�ي ون املف ك أطفاىلي يوا�ج "حاولت �ت
فالعظام املكسورة أفضل من الفكر الضيق."

- روز كينيدي
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ترسل إيناس رسالة 
ي 

ة SMS إىل متساك�ض قص�ي
المنطقة والجوار الذين 

ي هاتفها، 
تملك أرقامهم �ض

ح فيها انضمامهم إىل  تق�ت
التطبيق. 

تتصل إيناس بالتطبيق 
كلما وصلها إشعار من 
ي يتعرض 

المشاكل ال�ت
ض بالقرب  لها المستخدم�ي

منها و ترفع من أولوية 
ي أبلغت عنها.

الحوادث ال�ت

عالم  تسارع إيناس إىل الإ
ي تقع فيها 

عن الحفرة ال�ت
كل مرة تعود من عملها 

ليال. 

 يقودها الفضول، تقوم
 إيناس بتحميل التطبيق

 المتاح عىل الهاتف الذكي
iPhone  آيفون

.Android و آندرويد

علمت إيناس بالحل عن 
ي البلدية. 

طريق لفتة �ض

ماذا ميكننا أن نخترب؟

ــورك  ــا جمه ــل به ــي يتفاع ــة الت ــة، الطريق ــج أو الخدم ــزة املنت ــار كل يشء! مي ــكان اختب باإلم
املســتهدف مــع حلولــك، ومــا ميكــن أن يزعجــه يف الحلــول املقدمــة مــن طرفــك والفوائــد الغــر 
منتظــرة التــي قــد توفرهــا حلولكــم... وبوســعنا اختبــار كل مــا مــن شــأنه أن يشــّكل خطــرا عــى 

أفكارنــا ويزيــد يف خطــر فشــل املنتــوج أو الخدمــة.

ملاذا االختبار؟

معرفة ما إذا كانت فكرتك تستحق التطبيق أم ال.. 1
تطويرها.. 2
التأكد من أن تكون فكرتك الحّل األنسب وأن تكون خاصة قابلة للتحقيق.. 3
تقييم ما إذا سيتم استخدامها واستحسانها من طرف املستخدمن.. 4
دراسة السوق )السعر، التعبئة والتغليف، الرتويج، املكان(.. 5

كيف يتم االختبار؟

1. إعداد قصاصات الفرضيات

عــد إىل بطاقــة الســفر أو إىل منــوذج العمــل التجــاري. أصــدر فرضيــات حــول مختلــف الفــرتات 
املحوريــة يف دورة حيــاة فكرتــك.

يتصل المستخدم 

صد المستجدات  ل�ي
يمتلك المستخدم 
دف�ت أرقام هواتف 

أجواره 

ي
 ستتعاون البلدية �ض
وع هذا المرسش

 سيقوم المستخدم
بتحميل التطبيق

المستخدم مهتم
سيعرف المستخدم 

كيفية أطوار العملية 

)سيكتشف المستخدم 

كيفية القيام بالعملية(
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2. ترتيب الفرضيات

قــم برتتيــب الفرضيــات التــي تهــدد أكــر بقــاء حلولــك ونجاحهــا حســب 
األولويــة. لكــن ال تتوقــف عنــد هــذا الحــّد، قــم كذلــك بتنظيــم الفرضيــات 

األقــل أهميــة حتــى لــو بــدت لــك أنهــا ال تشــّكل خطــرا مبــارشا.

3. تعمري قصاصة الفرضيات

من أجل النفاذ بصفة مجانية ملنصة التعلم االفرتايض 
وأدوات عديدة أخرى متكن من وضع االسرتاتيجيات:

https://strategyzer.com/platform/register

إذا لم يسجل 

المستخدم الدخول، 

فلن يستطيع تلقي 

الشعار

إذا ل يحّمل المستخدم 
التطبيق، فهو ل 

عالن عن  يستطيع الإ
الوقائع

إذا لم تتعاون البلدية، 
وع مهما  لن يكون المرسش

ي نظر المستخدم.
�ض

بالغ عن الخروقات. ض قادرين بسهولة عىل الإ المستخدم�ي

12 نوفم�ب

سهولة الستخدام

اختبار عدد 5

بالغ عن الكسور  عداد نص الإ سنعد نماذج لإ

ي يتطلبها النجاز
المدة الزمنية ال�ت

ض ثانية. ي ثالث�ي
فيمكنهم فعل ذلك �ض
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كيف نعّد االختبار امليداين؟

تأكد من أنك فكرت يف:

1. وجود سيناريو االختبار:

ــة  ــة نهاي ــه باملســتخدم إىل غاي ــذي اجتمعــت في ــار، يف اللقــاء األول ال ــر يف ســر االختب  فّك
ــه إمتامهــا. ــار، مــرورا بجميــع املراحــل التــي أردت من االختب

2. تشكيل الفريق:

ــة الازمــة. مــن املستحســن شــخصن عــى األقــل: طــرف   تأكــد مــن توفــر املــوارد البرشي
أول ليديــر االختبــار، وثــان ليســجل املاحظــات التــي يعاينهــا ويســمعها وجميــع املعلومــات 
ذات الصلــة. وإذا اســتلزم ســيناريو االختبــار حضــور طــرف آخــر، تأكــد مــن حشــد األشــخاص 

املناســبن ومــن حســن اطاعهــم عــى مهامهــم.

3. تحديد املكان والتاريخ وتوقيت االختبار:

ــة  ــار وخاص ــخ االختب ــل تاري ــار. وال تتجاه ــاز االختب ــب الجتي ــكان املناس ــار امل ــم باختي  ق
ــق. ــل الفري ــور كام ــان حض ــت لض التوقي

4. تحديد الخدمات أو الخصائص محور االختبار:

ــق يف متييــز األعــال التــي ســيقوم   تثبــت مــن فهــم املســتخدم ملــا تنتظــره منــه. هــل ُوفِّ
بهــا، هــل فهــم التفاعــات التــي تــود إنشــائها، وهــل هــو مؤثــر يف املنــاخ الــذي خلقتــه، هــل 

اســتجاب للتسلســل الــذي تريــده أن يحــدث؟ 

5. تجميع أدوات االختبار:

ــد  ــات أخــرى عن ــك، ســتظهر حاجي ــك النــاذج التــي صّممتهــا األدوات. ومــع ذل ســتوفر ل
ــاوالت،  ــات، ط ــر، ملصق ــام، دفات ــو، أق ــرا فيدي ــر، كام ــة التصوي ــيناريو: آل ــرك للس تحري

ــار ــر االختب ــن س ــر رضوري لحس ــئ آخ ــرايس.. أو أي ش ك

هناك أدوات أخرى تساعدكم عى 	 

القيام باختبارات أكر تقّدما: مطوية، 

صفحة توجيه، مغلفات، فيديو، لعبة 

الختبار السعر.

نصائح
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كيف نحصل عىل التغذية الراجعة؟ 

كيف ميكننا القيام باالختبار ميدانيا؟

توجد ثاث طرق إلحداث التحسينات:

1. التحسني املربمج:

ــط  ــا والتخطي ــام بتحليله ــكايف للقي ــت ال ــص الوق ــم خص ــة، ث ــة الراجع ــع كّل التغذي  اجم
ــة. ــينات الازم للتحس

2. التحسني يف الواقع:

ــة الراجعــة املتحصــل عليهــا مــن  ــة بحســب التغذي ــار بصفــة فوري  ميكنــك تعديــل االختب
ــدا مــن الوقــت. طــرف مســتخدميك، واربــح مزي

3. التحسينات التعاونية:

ــة  ــل التغذي ــه إىل تحوي ــة، و بدعوت ــك يف العملي ــك أو خدمت ــتخدم منتج ــإرشاك مس ــم ب ق
ــرتح. ــة إىل مق الراجع

قم بتقديم نفسك وتفسر سبب 	 

قيامك بكل ذلك

ال تفصح عن أفكارك املسبقة 	 

واألولية.

أنصت وعاين.	 

نصائح

ما الذي فشل؟
ماذا تريد أن تغّر؟

هل توجد مقرتحات ترمي إىل التحسن؟
مــا الــيء الخــاص الــذي تعلمتــه ومــن شــأنه أن 

يســاعد عــى تحســن الفكــرة؟ 

أي إلهام جديد قد ظهر؟
ما الذي أثار دهشتك؟

ما الذي تستطيع محاولته يف املرّة القادمة؟

ما الذي نجح؟
ما الذي كان مثرا؟

ماذا يستحسن الناس؟
ما الذي لفتهم األكر يف الفكرة؟

ماهي األسئلة التي تُطرح؟
من يطرحها؟

ما الذي يتطلب بحثا أكر عمقا؟
ماذا يستحسن الناس؟
ما الذي أثار فضولك؟
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3
التنفيذ

فاكر لكن كن منضبطا عند تنفيذها."
أ
"كن مبدعا عند خلق ال

ي  - آميت اكلنرت
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جرد املوارد

ملاذا نقوم بعملية جرد املوارد؟

أنت متلك فكرة مميزة، لكن ماذا عن تطبيقها؟
من املحتمل أال ميتلك الفريق املحيط بك املهارات الازمة لتحقيق املرشوع.

يف الواقع، إيجاد الحّل املناسب وتنفيذه، ها مرحلتان مختلفتان.
ميّكن جرد املوارد من استيعاب جدوى حلَك ويف أي مستوى تحتاج إىل املساعدة.

هذه هي الخطوة األوىل للمرور إىل املارسة وتحويل فكرتك إىل واقع ملموس.

كيف نقوم بجرد املوارد؟

ــوع إىل  ــك الرج ــة، )بإمكان ــارص التالي ــر يف العن ــك والتفك ــق مرشوع ــع فري ــم بتجمي 1. ق
ــك(: ــه يف مهمت ــتعانة ب ــاري لاس ــل التج ــوذج العم من

التوزيع	 
الرشكاء الذين تحتاجهم	 
املهارات االزمة للتنفيذ	 

2. قم بإكال الجدول تبعا للمحاور )التوزيع، الرشاكة، مهارات التنفيذ(. 
ــات غــر  ــكل جــدول. ومــن املمكــن أن تكــون اإلجاب ــات األوىل ل ــدأ بإكــال الثــاث خان إب

ــة التوافــق حولهــا. واضحــة، وســتغرها عــرب التحــاور بخصــوص بعــض األســئلة لغاي

ــدد  ــم. ح ــق مبهامه ــاء الفري ــف أعض ــة وكلّ ــول الطاول ــرة ح ــارات املتوف ــرد امله ــم بج 3. ق
ــرة. ــة األخ ــرة يف الخان ــر متوف ــك الغ احتياجات

عملية التوزيع
 )بدق األبواب، املتاجر 

الخاصة، االشرتاك..(

إىل ماذا سنحتاج؟من سيقوم بالعملية؟

النتائج املنتظرةاملراحل
ومن الذي يأخذ 
األمر عى عاتقه؟

ما ينقصناماهو متوفر

يله مجانا عىل ض يمكن ت�ض
app store

- التحديث الخاص 
بنظام أندرويد

- التحديث الخاص 
بنظام تشغيل 

iOS 

تطبيق 
الهاتف المحمول 
قابل لالستخدام 
من مختلف أنواع 

الهواتف الذكية

- مطور الأندرويد
- مطور نظام 
iOS التشغيل

مطور نظام مطور الأندرويد
iOS التشغيل

Citizen + مثال: تطبيق الهاتف املحمول
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سبتمرب أوت جويلية املسؤول املرشوع

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

مرشوع الواب

موقع الواب

بسمة موقع الواب- التحرير

سناء موقع الواب- التصميم

عيل موقع الواب- إدماج املحتوى

املدونة

بسمة تحرير املحتوى

عيل إدماج املحتوى

عيل إنشاء صفحة فايسبوك

بسمة التخطيط للمنشورات

خطة العمل

ملاذا نقوم بخطة عمل؟

إّن املــرور مــن الفكــرة املميــزة إىل املــرشوع الناجــح، يســتوجب التخطيــط. متكنــك خطــة 
العمــل مــن تجميــع رشكائــك حــول املــرشوع، وتحديــد املراحــل التــي ســتمر بهــا وإعــداد 
جــدول زمنــي لتنفيذهــا. وبإمكانــك االســتعانة بجــرد مــواردك ليبــدو األمــر أكــر وضوحــا.

كيف ننجز خطة العمل؟

1. اجمع كّل من فريق العمل والرشكاء األكر أهمية.

2. قــم بطباعــة جــدول زمنــي كبــر لأشــهر الـــ 18 املقبلــة. وضــع الخطــوات األساســية يف 
ــوات  ــدأوا بالخط ــن: اب ــذا التمري ــط يف ه ــادي الخل ــبة. ولتف ــخ املناس ــات يف التواري ملصق
ــل كل  ــوا بتفصي ــم قوم ــهر، ث ــتة أش ــة، وس ــهر، وثاث ــا يف ش ــم تنفيذه ــي عليك ــربى الت الك

ــا. ــام به ــي يجــدر القي ــام الت خطــوة مــع امله

3. اســتعملوا ألــوان مختلفــة للملصقــات التــي ســيتم اعتادهــا للخطــوات األساســية. مــن 
ــوا إعــادة ترتيبهــم بصفــة مســتمرة يف جدولكــم الزمنــي. املمكــن أن تتولّ

4. وجــه مهمــة لعضــو مــن الفريــق بصفــة كتابيــة. ومــن املمكــن أن يكــون شــخصان عــى 
ذمــة مهمــة واحــدة: منّفــذ ومــرشف.

هكذا تعدون خطة عملكم األكر فعالية.

مثال لخطة عمل
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بناء شبكة قوية من الرشكاء

ملاذا نقيم الرشاكات؟

إن اإلحاطــة بالــرشكاء االســرتاتيجين أمــر مهــم تقريبــا يف كل املشــاريع ســواء كانــت ربحيــة أو غــر 
ــّد أن نكــون متفقــن  ــا وال ب ربحيــة. ومــع ذلــك فمــن الــروري تجميــع الــرشكاء وفقــا ملتطلباتن

حــول الــرؤى واالنتظــارات.

كيف نطوِّر الرشاكات؟

ــد الــرشاكات التــي يجــب  بالعــودة لجــرد املــوارد ومنــوذج العمــل التجــاري كانفــاس، قــم بتحدي
عليــك إنشــاؤها:

1. قــم بتوحيــد فريقــك والــرشكاء األكــر أهميــة، واألمثــل أن يكــون نفــس الفريــق الــذي تعــاون 
يف وضــع خطــة العمــل.

2. ابــدأ بعصــف ذهنــي حــول احتياجاتــك: مــن املمكــن أن تكــون يف حاجــة إىل التغطيــة اإلعاميــة 
مثــا، أو التمويــل، أو املــواد األوليــة...

3. ضــع قامئــة يف األشــخاص الذيــن تعرفهــم، وذلــك مبســاعدة األشــخاص املحيطــن بالطاولــة. وقــد 
تحتــوي هــذه القامئــة أســاء الــرشكاء املحتملــن أو األشــخاص الذيــن بإمكانهــم مســاعدتك عــى 

تطويــر شــبكتك.

4. واآلن حّدد بدقة:

أ - ماذا تنتظر من كّل رشيك محتمل تود االقرتاب منه؟
ب - ما النفع الذي ميكن أن تعود به الرشاكة عى الرشيك املحتمل؟

ت - متى تحتاج إىل تدخله؟
ث - من هو العضو األمثل للتوجه إليه؟

ج - متى يكون املوعد النهايئ للحصول عى اإلجابة النهائية من الرشكاء؟
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املتابعة والتقييم

ملاذا املتابعة وملاذا التقييم؟

عندمــا تتقــّدم يف عمليــة التصميــم، فأنــت دامئــا بصــدد تعلـّـم، وضبــط، وصقــل حلـّـك. متكنك 
املتابعــة والتقييــم مــن معرفــة مــدى اقرتابكــم مــن النجــاح. وســيكون هــذا األمــر مفيــدا 

يف حــال أردت إقنــاع الــرشكاء واملســتثمرين باســتدامة مرشوعــك الريــادي أو االجتاعــي.

كيف ميكن القيام بذلك؟

هناك العديد من الوسائل املتاحة ولكن قد تكون باهظة.
إليك طريقة متكنك من تصور أدوات املتابعة والتقييم املبسطة.

1.أجب عن سؤال ملاذا تحتاج إىل القيام باملتابعة والتقييم:

أ - لتبّن األثر
ب - لتتحصل عى متويل

ت - لتحقيق أقىص قدر من املردودية
ث - للحصول عى أكر مداخيل 

2. اجمــع رشكائــك مــن أجــل التفكــر معــا، فيمكــن أن يكونــوا قامــوا بذلــك مــن قبــل يف 
مشــاريع أخــرى.

3. تأكّــد إذا مــا توفــرت لديــك املهــارات الازمــة داخــل مجموعتــك للقيــام بذلــك. واملرجــح 
أن تحتــاج إىل انتــداب مستشــار خارجــي ملســاعدتكم.
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تكرار مراحل النمذجة-االختبار

إّن التكــرار هــو جوهــر التجديــد يف مقاربــة التفكــر التصميمــي! وال بــّد مــن معاينــة مســتخدمك 
باســتمرار، اختبــار أفــكارك، حســن االســتاع للــردود والتعليقــات، وتطويــر منتوجك/خدمتــك.
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املراجع

ــت  ــة كومي ــت مؤسس ــا، قام ــتلهام منه ــي واالس ــر التصميم ــع يف التفك ــّدة مراج ــودة لع بالع
COMMITT بصياغــة دليــل إرشــاديا تضّمــن املراحــل األساســية للنمذجــة، واالختبــار، والتنفيذ، 
وذلــك متاشــيا واحتياجــات الشــباب املشــارك يف تحديــات تحقــق أهــداف التنميــة املســتدامة 

التــي ضبطتهــا منظمــة األمــم املتحــدة.
تجــدون هنــا روابــط تحيــل عــى بعــض املراجــع املعتمــدة إلثــراء معارفكــم يف التفكــر 

التصميمــي وملزيــد إتقــان مفهــوم التصميــم املركّــز عــى اإلنســان بصفــة عامــة.

موقع الواب
www.ideo.org

www.fuelfor.net
www.strategyzer.com

www.diytoolkit.org

فيديوهات عىل اليوتيوب
Protopyping google glass

https://youtu.be/d5_h1VuwD6g

Le scanner 
https://youtu.be/jajduxPD6H4

Comment remplir un buisness model canvas 
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&feature=youtu.be

الكتب
HCD_toolkit 

http://www.designkit.org/resources/1

Value proposition design
https://strategyzer.com/books/value-proposition-design

Buisness model canvas 
http://www.businessmodelgeneration.com/book

دروس عرب االنرتنت
Design thinking for innovation

https://www.coursera.org/learn/design-thinking-innovation

Design thiniking for social innovation
http://online.stanford.edu/course/design-thinking-action-lab

IdeoU 
http://www.ideou.com

https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/188228/1/Plaquette-
R%C3%A9veil-en-Form-Design-thinking.pdf

http://www.innoweo.com/uncategorized/design-thinking- 
customer-journey-canvas/#comments

http://www.innoweo.com/methode-dinnovation/ 
design-thinking-service-blueprint/

http://www.ivee.fr/service-blueprint-indispensable- 
a-la-transformation-numerique/

http://www.cooper.com/journal/2014/08/service- 
blueprints-laying-the-foundation



40

املرفقات

1. بطاقة السفر

  بطاقة السفر
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1

4

2

56

3

2. القصة املصّورة

الحــاىلي موقعهــا  التطبيــق  حــّدد 

 
بــالغ عــن مشــكلة  ح عليهــا الإ و اقــ�ت

ي المــكان نفســه )إرســال شــكوى(.
ض

�

4
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 3. الرسم البياين للخدمة )مخطط الخدمة(
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4. منوذج العمل التجاري

يف العمل التجاري
ك 

رشكائ
رسد 

قم ب
ك التجاري 

ي مهام عمل
رشح ماه

ا
ي ستقوم بها

األساسية الت

صادرك األساسية للقيام 
رسد م

قم ب
ك التجاري

بعمل

ي 
ي القيم األساسية الت

رشح ماه
ا

ك التجاري
سيقدمها عمل

ن 
ف ستتدبر العاقة ب

رشح كي
ا

ي تقدمها
ك الت

ك و منتجات
عمائ

ك؟ و هل ستقوم 
ن هم عمائ

م
رشائح؟

ىل 
سيمهم ا

بتق
رشائح العماء

ي 
اذكر ماه

ك؟ 
صول لعمائ

ي الو
ف تنو

رشح كي
ا

ك لهم؟
صل منتجات

ف ست
و كي

صل معهم؟
ف سيتم التوا

و كي

ك التجاري
صادر دخل عمل

رشح م
رسد و 

قم ب
ك التجاري

ف الازمة لبدء عمل
رشح التكالي

ا
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5. قصاصة الفرضيات

www.strategyzer.com  :ملزيد التعرف عى قصاصات الفرضية،قم  بزيارة املوقع التايل
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  استامرة اإلعداد لالختبار امليداين 
 

6. اإلعداد لالختبار امليداين 

1. وجود سيناريو االختبار :

2. تشكيل الفريق :

3. تحديد املكان والتاريخ وتوقيت االختبار:

4.تحديد الخدمات أو الخصائص محور االختبار:

5. تجميع أدوات االختبار:
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  استامرة التغذية الراجعة 
7. الحصول عىل التغذية الراجعة 

ما الذي فشل؟
ماذا تريد أن تغّر؟

هل توجد مقرتحات ترمي إىل التحسن؟
ــأنه أن  ــن ش ــه وم ــذي تعلمت ــاص ال ــيء الخ ــاذا ال م

ــرة؟  ــن الفك ــى تحس ــاعد ع يس

أي إلهام جديد قد ظهر؟
ما الذي أثار دهشتك؟

ما الذي تستطيع محاولته يف املرّة القادمة؟

ما الذي نجح؟
ما الذي كان مثرا؟

ماذا يستحسن الناس؟
ما الذي لفتهم األكر يف الفكرة؟

ماهي األسئلة التي تُطرح؟
من يطرحها؟

ما الذي يتطلب بحثا أكر عمقا؟
ماذا يستحسن الناس؟
ما الذي أثار فضولك؟
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  استامرة جرد املوارد 
 

عملية التوزيع
 )بدق األبواب، املتاجر 

الخاصة، االشرتاك..(

إىل ماذا سنحتاج؟من سيقوم بالعملية؟

النتائج املنتظرةاملراحل
ومن الذي يأخذ 
األمر عى عاتقه؟

ما ينقصناماهو متوفر

8. جرد املوارد



  استامرة خطة العمل 
 

الشهر الشهر الشهر املسؤول املرشوع

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

9. خطة العمل



مالحظات



مالحظات
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