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نات التي بدعم الكياتهتم الدليل بدعم من مؤسسة الراجحي اإلنسانية وهي مؤسسة مانحة سعودية تم إعداد هذا 
قبل شركة قرارات الستشارات من وبتنفيذ .بالمعرفةتهدف لتمكين الشباب وبناء القيادات وإثراء القطاع الشبابي 

تمع، تطوير من خالل تحديد احتياجات المجتعظيم األثر، وهي جهة متخصصة في تعظيم أثر المنظمات المجتمعية 
.استراتجية األثر، ابتكار المبادات المجتمعية، قياس النتائج وتطوير قدرات المنظمات

:شكر وتقدير
يطيب لنا كما .مرالمستالدعم والتوجيه على مؤسسة الراجحي اإلنسانية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان واالمتنان إلى 

هذا قويم أدلوا به من رأي سديد لتلما كنعان الدكتور سمير غازي والدكتور حامد أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى 
.الدليل

راجحي إن وجهات النظر والتحليالت والتوصيات التي يتخللها هذا الدليل ال تعكس بالضرورة آراء مؤسسة ال
.اإلنسانية
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حول اإلنسان وما عالقته املتمحورالتصميم  1-المحتويات
باالبتكار

اإللهام2-
.تأطير التحدي التصميمي•
.تصميم خطة جمع املعلومات•
.تصميم دليل املقابالت•
.النزول للميدان•

الَتَصوُّر 3-
.تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية•
.توليد األفكار•
.بناء النماذج األولية•
.االختبار امليداني للنماذج األولية•

التنفيذ-4
.النموذج املنطقي•
.خطة اإلطالق•
.املتابعة والتقييم•
.التوسع لتعظيم األثر•



ما هو التصميم المتمحور 
حول اإلنسان؟ وما عالقته 

باإلبتكار؟
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ن؟ ما هو التصميم المتمحور حول اإلنسا

:اإلنساناملتمحور حول تصميمال

وٍل جديدٍة هي عمليٌة تبدأ مع األشخاص الذين ُتَصمَُّم مبادرٌة لهم، وتنتهي بحل
.مصممًة خصيصًا لتالئم احتياجاتهم
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:ييعناإلنسانحولاملتمحورتصميمال

اس التعاطَف العميَق مع الن
.الذين تصمم لهم مبادرة

 كبيٍر من استلهاَم وتوليَد َكمٍّ
.األفكار

بناَء مجموعٍة من النماذج
.األولية لتصميم املبادرة

ن؟ ما هو التصميم المتمحور حول اإلنسا

إطالَق مبادراٍت مبتكرٍة
.للمجتمع

مشاركَة ما تمَّ بناؤه من 
النماذج مع الناس الذين 
هم ستصمم لهم للتعلُّم من

.ولصقل املبادرة
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عناصر المبادرة الناجحة

يًافنُمْجِدَيٌة

ًاماليمستدامٌة

بشريًامرغوبٌة

نبدأ من هنا

ن؟ ما هو التصميم المتمحور حول اإلنسا
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اإللهام
لديَّ تحدي تصميم

من أين أبدأ؟
كيف أجري املقابالت؟

كيف أبقى متمحورًا حول اإلنسان؟

ورالتص
لديَّ فرصٌة لتصميم مبادرة

كيف أفسِّر املعلومات التي جمعتها؟
كيف أحوِّل النتائج إلى أفكاٍر ملموسة؟

كيف أصنع نموذجًا أوليًا؟

يذالتنف
لديَّ مبادرٌة مبتكرة

كيف أجعل الفكرة واقعًا حقيقيًا؟
كيف أقيِّم مدى فعاليتها؟
كيف أخطِّط لالستدامة؟

خطوات التصميم المتمحور حول اإلنسان
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اإللهام
الناس بشكٍل أفضل،تبدأ يف فهم يف هذه املرحلة، سوف 

ح ستالحظ نمط حياتهم، تسمع آمالهم ورغباتهم، وتتضح مالم
.التحدي الذي ستعمل عليه

ورالتص
ن ُد َكمًَّا كبيرًا مهنا ستَحلُِّل جميع املعلومات التي َجَمْعَتها، وتولِّ

.ُح حلولَك املبتَكَرةاألفكار، وتَحدُِّد فرصًا للتصميم، وتختبُر وتنقِّ

يذالتنف
ُد كيفيَة إطالِق هنا ستعمُل لَجْلِب ُمَباَدَرِتَك للحياة، ستحدِّ

تأثيِر ىلع فكرِتَك للمجتمع، وكيفية تحقيق أقصى َقْدٍر من ال
.الفئة املستهَدَفة

خطوات التصميم المتمحور حول اإلنسان

تستعمل هذه املنهجية 
:لتصميم

منتجات

خدمات

تجارب/مساحات

أنظمة
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نسانالذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإل

لذهنية تطبيق منهجية التصميم املتمحور حول اإلنسان تتطلب تغييرًا يف ا”
وذلك ألن املنهجية تعمل بشكل مختلف نوعًا ما عن الطرق.وطريقة التفكير

ثقة فهي تتطلب أن يكون لديك .التقليدية والخطّية التي تعودنا عليها
، ةتحويل األفكار إلى أشياء ملموس، التعلم من الفشل، بقدرتك ىلع اإلبداع

.“التفاؤل والتكرار، تقّبل الضبابية، التعاطف مع الفئة املستهدفة
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نسانالذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإل

الثقة اإلبداعية-1
.“ذهاالثقة اإلبداعية هي اإليمان بأن لديك أفكارًا كبيرة، وأن لديك القدرة ىلع تنفي”

فتح تلك يف كثيٍر من األحيان كل ما يلزم ل.. يمكن ألي شخٍص التعامل مع البيئة من حوله كمصمم
.اإلمكانيات هي الثقة اإلبداعية

راتنا الثقة اإلبداعية هي االعتقاد بأن الجميع مبدع، وأن علينا أن نعطي إذنًا ألنفسنا إلطالق قد
.  اإلبداعية
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تعلم من الفشل-2
تتعلم ال تفكر يف أنها تجربٌة فاشلة، لكن فكر بها ىلع أنها تجربٌة تصميميٌة سوف"

.“من خاللها
.الفشل أداٌة قويٌة بشكٍل ال يصدق للتعلم

ملية تصميم التجارب والنماذج األولية، والتواصل مع الفئة املستهدفة، واختبار األفكار؛ هي جوهر ع
.التصميم املتمحور حول اإلنسان

وف نتعلم من سعينا لحلِّ مشاكل كبيرٍة يلزمنا بالفشل، ولكن إذا تأقلمنا مع الذهنية الصحيحة، س
.ذلك الفشل

نسانالذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإل
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اصنعها-3
".وس منهأنت ُتخرج املخاطرة من العملية من خالل صنع شيٍء بسيٍط أواًل، لتتعلم الدر"

.كيرنانحن نصنع األشياء العتقادنا بقوة األشياء امللموسة، ولها تأثيٌر كبيٌر ىلع طريقة تف
، ال عندما يكون هدفنا هو صناعة مبادرات مجتمعية مؤثرة ، فال يمكننا البقاء يف العالم النظري

.بد من جعل أفكارنا حقيقية

نسانالذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإل
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التعاطف-4
فكيري لن أستطيع الخروج بأية أفكاٍر جديدٍة إذا كان كل ما أفعُلُه هو حصر ذاتي يف ت"

".الشخصي
التعاطف هو القدرة ىلع رؤية األشياء من وجهة نظر األخرين، وذلك لَفهم حياتهم وتفسير 

.سلوكياتهم واعتقاداتهم، والبدء يف َحلِّ املشاكل من وجهة نظرهم
اس التصميم املتمحور حول اإلنسان مبنيٌّ ىلع أساس التعاطف مع األخرين، وىلع أساس أن الن

هم، كل ما عليك هو التعاطف مع.. الذين تصمم لهم هم الذين سيوضحون لك طريقك نحو االبتكار
.َفْهُمُهْم وإشراُكُهْم يف عملية صناعة املبادرة

نسانالذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإل
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ابيةَتَقّبل الضب-5
".لالستكشافقد ال نعرف ماهو الجواب، ولكننا نعرف أننا يجب أن نعطي ألنفسنا اإلذن"

نسعى التصميم املتمحور حول اإلنسان دائمًا يبدأ من مكاٍن ال نعرف فيه الجواب ىلع املشكلة التي
العمل ىلع لَحلِّها، وىلع الرغم من أن ذلك ليس مريحًا نوعًا ما، إال أنه يسمح لنا بفتح آفاٍق إبداعية، و

.أفكار كثيرٍة مختلفٍة والوصول لحلوٍل غير متوقعة
.َتُقّبل الضبابية يسمح لنا أن نعطي أنفسنا إذنًا لالبتكار

نسانالذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإل
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الا كن متفائ-6
".التفاؤل هو الشيء الذي يدفعك للتقدم"

بيرة، نحن نعتقد أن التصميم املتمحور حول اإلنسان هو بطبيعته متفائٌل ملواجهة التحديات الك
جال هو خيار، خاصًة َتَحدٍّ كبيٍر ومستعصي مثل الفقر، علينا أن نؤمن بأن تحقيق تقدٍم يف هذا امل

.وإذا لم نؤمن بذلك، فلن نقوم حتى باملحاولة
.عنهالتفاؤل هو أنه حتى لو كنا نجهل الجواب، نحن نؤمُن بأنه موجوٌد يف مكاٍن ما، وعلينا أن نبحث

نسانالذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإل
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ر، كرِّ -7 ر، كرِّ ركرِّ
مع من ألننا نس.. النهج التكراريُّ يتيح لنا التحقق من صحة الحل الذي نصممه ىلع طول الطريق”

.“الناس الذين نصمم لهم بشكٍل مستمر
ل من الناس التصميم املتمحور حول اإلنسان هو بطبيعته َنهٌج تكراريٌّ لَحلِّ املشاكل، ألنه يجعل ردود الفع

.مدخاًل أساسيًا لتطور الحل الذي نصممه
لكثير من من خالل التكرار باستمرار، وتحسين الحل الذي نعمل عليه، نضع  أنفسنا يف موضٍع يكون لدينا فيه ا

.اجحةاألفكار، استخدمنا فيه مجموعًة متنوعًة من األساليب، وأطلقنا إبداعنا، ووصلنا بسرعٍة أكبر لحلوٍل ن

تصميم

اختبار

التنفيذالدراسة

نسانالذهنية المطلوبة للتصميم المتمحور حول اإل
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ة دراسة مختصرة توضح طريقة عمل المنهجيحالة 
من البداية حتى النهاية

وائض يمكن لنا تقليل فكيف : التحدي التصميمي
الطعام؟
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تهدفةفهم احتياجات وسلوكيات الفئة المس: مرحلة اإللهام

مقابالت مع ربات المنازل•
مالحظة سلوكيات ربات المنازل في شراء •

المقاضي وإعداد األطباق
مالحظة سلوكيات أصحاب المطاعم في إعداد•

األطباق والتعامل مع الفوائض
بحث مكتبي عن طرق التعامل مع فوائض •

الطعام

20

حالة دراسة



تبارهاتحليل المعلومات ، تطوير األفكار واخ: مرحلة التصور

:نتائج رئيسية3برزت •

الوعي والمعرفة. 1

التخطيط وإدارة الوقت. 2

عدم االستغالل األمثل للمواد المتوفرة. 3
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تبارهاتحليل المعلومات ، تطوير األفكار واخ: مرحلة التصور
تم تحويل النتائج إلى تحديات تصميمية•

الوعي والمعرفة. اد كيف يمكن لنا توعية المجتمع عن كيفية شراء وإعد: 1
المقاضي بطريقة فعالة؟

التخطيط وإدارة الوقت. ل فوائض كيف يمكن لنا ابتكار أدوات تساعد على تقلي: 2
الطعام؟

عدم االستغالل األمثل للمواد المتوفرة. م كيف يمكن لنا نشر استخدا: 3
الوصفات الذكية في المجتمع؟
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تبارهاتحليل المعلومات ، تطوير األفكار واخ: مرحلة التصور
ق أحد األفكار التي قرر الفريق المضي فيها قدماا هي تطبي•

لتوصيف فكرة .إلكتروني يجمع بين أصحاب المطاعم والمحتاجين
رحلة التطبيق بشكل أدق وتجهيزها لالختبار الميداني تم رسم

.المستفيد
:رحلة أصحاب المطاعم•

النشرتأكيد التبرعوصف التبرعالتسجيل
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تبارهاتحليل المعلومات ، تطوير األفكار واخ: مرحلة التصور
المحتاجينرحلة -وصف الفكرة عبر رحلة المستفيد •

تحديد نوع التسجيل
االحتياجات

إشعارات إستالم 
عن توفر التبرع 

المطلوب

استالم 
الطعام
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تبارهاتحليل المعلومات ، تطوير األفكار واخ: مرحلة التصور
شكل سريع للتطبيق باألولى للنموذج األولي الختبار الفكرة تم تطوير النسخة •

.وغير مكلف

النموذج األولي للتطبيق

25
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تبارهاتحليل المعلومات ، تطوير األفكار واخ: مرحلة التصور
نموذج األولي الثانية للفي الدورة الثانية من اختبار الفكرة، تم تصميم النسخة •

بار الفكرة في الدورة بشكل أكثر تفصيالا وتوضيحاا وأخذاا بعين االعتبار نتائج اخت
.األولى

26
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خطة اإلطالق والمتابعة والتمويل: مرحلة التنفيذ

بناء شراكات مع المطاعم ، الجمعيات و الجهات الحكومية •

لتطبيق المشروع

وضع أهداف ومؤشرات بعيدة المدى•

وضع خطط تشغيلية ومؤشرات•

وضع خطة االستدامة المالية•
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حول اإلنسان وما عالقته املتمحورالتصميم  1-المحتويات
باالبتكار

اإللهام2-
.تأطير التحدي التصميمي•
.تصميم خطة جمع املعلومات•
.تصميم دليل املقابالت•
.النزول للميدان•

الَتَصوُّر 3-
.تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية•
.توليد األفكار•
.بناء النماذج األولية•
.االختبار امليداني للنماذج األولية•

التنفيذ-4
.النموذج املنطقي•
.خطة اإلطالق•
.املتابعة والتقييم•
.التوسع لتعظيم األثر•



مرحلة اإللهام-2
.تأطير التحدي التصميمي•
.تصميم خطة جمع املعلومات•
.تصميم دليل املقابالت•
.النزول للميدان•
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تبدأ بفهم احتياجات الفئة التي تستهدفها عنيف مرحلة اإللهام، 
.وأدوات مختلفةطريق مصادر 

آمالهم، احتياجاتهم، مشاعرهم، ورغباتهم، : ستالحظهم وتسألهم عن
.وجميعها ستلهمك أفكارًا لتحقيق النتائج التي تسعى لها

هدف مرحلة اإللهام
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مرحلة اإللهام
تأطير التحدي التصميمي: 1الخطوة 

ما هو التحدي التصميمي؟
بالشكل تأطير السؤال.. التحدي التصميمي هو السؤال الذي يعبِّر عن املشكلة التي تحاول حلها

.ةالصحيح هو عامل نجاٍح أساسيٍّ لتصميمك، حيث أنه سيوجهك يف جميع الخطوات القادم

كيف تتم صياغته؟
يصاغ..أجوبةعنالبحثىلعالذهنيحفِّز  حتىسؤاٍلبطريقةالتصميمي  التحدييصاغ

الثبحيمتوازنة،بطريقٍةالسؤالصياغةإلىاالنتباهيجبلكن،“..لنايمكنكيف”بطريقة
جديدةلوٍلحبابتكارلنايسمحالجدًاضيقًايكونوالانطالق،لنقطةيوجهناالجدًاعامًايكون

.التاليةاألمثلةيفموضٌحهوكما،
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مرحلة اإللهام
تأطير التحدي التصميمي: 1الخطوة 

هل يعطينا احتماالٍت هل يركز ىلع األثر؟أمثلة
مختلفًة للحل؟

هل يأخذ بعين االعتبار 
النتيجةالسياق واملحددات؟

معايير تقييم التحدي التصميمي

عامٌّ جدًا

متوازن

جدًاضيٌق

كيف يمكن لنا 
تشجيع املجتمع 
للتعامل مع املال 

بشكٍل صحيح؟

كيف يمكن لنا تشجيع 
الشباب يف مدينة الرياض 
ملمارسة السلوكيات املالية 

الصحيحة؟

كيف يمكن لنا تصميم 
تطبيٍق للشباب ملتابعة
طريقة صرفهم للمال؟

ا األثر عامٌّ جدًا وال يساعدن
يف تحديد اتجاٍه معيٍن 

للتركيز عليه

نعم، السؤال يركز ىلع 
ٍة تغيير سلوكياٍت معينة، لفئ
معينة، يف منطقٍة معينة

مع أن السؤال يركز ىلع تغيير 
سلوٍك واحد، إال أنه ضيٌق نوعًا 

ما ويقيد نوعية الحلول 
املمكنة

ال يحدد لنا السؤال نقطة 
انطالٍق نبدأ منها، هناك 
ن خياراٌت كثيرٌة جدًا للحل، ولك
السؤال ال يحدد لنا نقطة 

بداية

حملة، : نعم، يمكن تصميم
.. تطبيق، لعبة، دورة، إلخ

ويمكن التركيز ىلع سلوكياٍت
االدخار، : مختلفة، مثل

..االستثمار، االقتراض، إلخ

السؤال يؤطِّر الجواب يف ح لٍّ
محدٍد لتغيير سلوٍك محدد، 

مما يقلل فرص الخروج بأفكاٍر 
جديدٍة قد تغير مجموعة 

سلوكياٍت مختلفة

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

عند وضع السؤال يجب األخذ 
بعين االعتبار الفئات

املستهدفة للجهة ومنتجاتها 
الحالية وسياقها بشكٍل عام

عند وضع السؤال يجب األخذ 
بعين االعتبار الفئات 
املستهدفة للجهة 

ومنتجاتها الحالية وسياقها 
بشكٍل عام
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مرحلة اإللهاممرحلة اإللهام
تصميم خطة جمع المعلومات: 2الخطوة 

هناك أربع طرٍق رئيسيٍة لجمع املعلومات

وهذاميق،عبشكٍللفهمهااملستهدفةالفئةمعوقٍتقضاء:الناسمنالتعلُّم(أ
أوبيانٍ استطريقعنوليسمعهماملباشراالحتكاكطريقعنأساسيٍّبشكٍليتم

خصائصهمهيماتقابلها،أنتريدالتيالفئةطبيعةحدد..ميدانيينباحثين
..عيينالطبيالناسفقطوليساألطرافيمثلونأناسًاتقابلأنحاول..ومواصفاتهم

لةاملقاببيئةاجعل..جيدبشكٍلواملواعيداللوجستيةاألمورتنظيمىلعاحرص
دوركأنوتذكرأمامك،الذيالشخصثقةتكسبأنوحاولرسمية،وغيرمرتاحًة

.نظركوجهةطرحأوبفكرتكإقناعهوليسواالستماع،التعلمهوالرئيسيَّ 

عنريخيةً تاخلفيًةيضيفونالخبراء:املكتبيوالبحثالخبراءمنالتعلُّم(ب
دوقالناجحة،وغيرالناجحةالتجاربعنمعلوماٌتولديهمعليه،تركزالذياملوضوع

اءالخبراختر..والخيريةوالخاصةالحكوميةالجهاتنظرلوجهاتَفهٌملديهميكون
منممكٍنقدٍربأكبرتخرجحتىواضحٌةأسئلةٌ لديكيكونبأنوتأكدبعناية،
األبحاثآخرتوضححيثكبيرة،قيمًةيضيُفمادائمًااملكتبيُّالبحث..الفائدة

ىلعاالطالعطريقعناألفقتوسيعإلىباإلضافةالناجحة،واملمارساتوالدراسات
.عليهتعملالذيللتحديشبيهٍةتجارب
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مرحلة اإللهاممرحلة اإللهام
تصميم خطة جمع المعلومات: 2الخطوة 

هناك أربع طرٍق رئيسيٍة لجمع املعلومات

وكياتوسلحياةلَفهمأفضلطريقٌةتوجدال:البيئةيفاملباشراالختالط(ج
مالحظتهميفكامٍليوٍموقضاءمعهماالختالطمنتستهدفهاالتيالفئة

تيالالرئيسيةاألسئلةحددبها،ستقومالتيللمالحظةخطِّط..معهمواالندماج
أيعلملتمنفتحًاوكنوالدقيقة،الصغيرةالتفاصيلىلعوركِّزجوابها،عنتبحث
يحوتوضاملستفيد،رحلةرسمخاللمنمالحظاتكتلخيصيمكنك..جديدةنتائج

.الرحلةمنمرحلٍةكليفوالنتائجالتحدياتاملشاعر،

آخرلىإموضوٍعمنمعنًىبنقللكتسمحفكريٍةربٍطعمليةهي:االستعارة(د
جديدًامنظورًالتعطيكمختلفٍ سياقٍ مناإللهامتأخذاالستعارة..(التشبيهمثل)

يرتطوىلعيعملفريقًااستلهم:املثالسبيلىلع..عليهتعملالذيللتحدي
عملطريقةإلىالنظرطريقعنالبرنامجعمليفجديدةآليةمهنيًاالشباب

.والعالجالتشخيصالتحليل،آليةوفهممستشفىيفالخارجيةالعيادات
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مرحلة اإللهاممرحلة اإللهام
مثال-تصميم خطة جمع المعلومات : 2الخطوة 

ي كيف يمكن لنا تشجيع الشباب على قراءة آية واحدة ف
؟اليوم والتفكر فيها

طرق جمع المعلومات التي تم استخدامها

تحليل سلوك زيارات في المدراس
تطبيق استخدام 

قرآني

بحث مكتبي مقابالت مع الشباب
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مرحلة اإللهام
تصميم خطة جمع المعلومات: 2الخطوة 

نموذج كيف سنجمع
المعلومات؟ 
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مرحلة اإللهام
جمع المعلوماتخطة : 2نموذج الخطوة 

37

كيف؟أين؟متى؟من؟الطريقة
التعلم من الناس
التعلم من الناس
التعلم من الناس
التعلم من الناس

خبراء
خبراء
خبراء

ر مواقع اختالط مباش
في البيئة

ر مواقع اختالط مباش
في البيئة

ر مواقع اختالط مباش
في البيئة

مواقع استعارة
مواقع استعارة
مواقع استعارة

.  ماتاعمل مع فريقك لكتابة األشخاص المحتمل التحدث إليهم واألماكن التي يمكن زيارتها كجزء من جمع المعلو



مرحلة اإللهام
تصميم دليل المقابالت: 3الخطوة 

حدِّد أهداف -1
املقابلة

لةاألسئبعضأنفسكماسألواالتصميمي،التحديمنالهدفيففكرواواحٍدكفريٍق
أوإليهمسنتحدثالذينهممنمعرفته؟نحاولالذيماالبحث؟نجريملاذا:األساسية
.لالدليتصميميفالتفكيرأثناءقيمًةاألكثرالجزءهوالنقاشهذاأناعلمنراقبهم؟

عصٌف ذهنيٌّ-2
لألسئلة

..وإلهامًافائدةً األكثرستكونالتيواألجوبةالفعلردودنوعيففكِّرالدليلكتابةعند
لكيضمنٌلدليولكنهبه،االلتزاميجبَنصٌّ أنهىلعإليهينظرأنينبغيالاملقابلةدليل
لذياالشخصمعبالعيناالتصالىلعحافظ..املقابلةأثناءالصحيحاملسارىلعالبقاء
.املقابلةمعهتجري

كنظِّم أسئلت-3

التدرجثمالعامة،األسئلةببعضاملقابلةبدءوهياملقابالت،يفأساسيةٌ قاعدٌةهناك
هذهواملجيب،معوالثقةالعالقةوبناءالجليدلكسرالوقتيعطيسوفهذا..العميقةلألسئلة

:املفيدةاإلرشاديةالقواعدبعض
..طفالألديهمكانإذاالعمل،العمر،:مثل،“الديموغرافيات”األساسيةباألسئلةتبدأ:عامةبدايٌة-

.للمشاركينوالسهلةاملريحةباألسئلةابدأ
ونتكأنمنتأكد..واملخاوفوالطموحاتاآلمالعنعمقًاأكثرأسئلةً اسأل:العميقةاألسئلة-

تعملتكنإذا:املثالسبيلىلع..بكالخاصالتصميميبالتحديومتصلًةمفتوحًة،األسئلة
يتمنىيالتالكبيرةالخمسةاألشياءرسمشخٍصمنتطلبقداملال،بادخاريتعلقمشروٍعىلع

.ياتهمحأهدافاألشياءتلكتناسبوكيفاملقبلةالعشرالسنواتمدىىلعاملاللهايوفِّرأن
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مرحلة اإللهام
تصميم دليل المقابالت: 3الخطوة 

استخدم أسئلة-4
مفتوحة

بكالخاصالتحدياستكشافمواصلةىلعيساعدكمفتوحٍةبطريقٍةاألسئلةصياغة
:املثالسبيلىلع..لالهتماممثيرٍةمواضيعوتوضيح

هل”•“؟…حولجزٍءأسوأ/أفضلهوما"•.“...يفتجربتكعنليقل”•
.“؟...فهمىلعمساعدتييمكنك

بنعمجواٍبمجردإلىتؤديالتياألسئلةوتجنببكاملهاالقصةإخباركىلعالناسشجِّع
.الأو

توزيع األدوار-5

ضووعالنقاش،لقيادةواحٍدشخٍصتعيينعليكبك،الخاصامليدانيالبحثمنكجزءٍ 
قاطوالتمباشرٍةاقتباساتٍ لكتابةتشجعهمأنتذكر)املالحظاتلتدوينآخرفريٍق

املحيطةيئةوالباملقابلةتصوير/لتسجيلشخصًايختارأنأيضًايجبالفريق..(التفاصيل
قبلاملجيبمعالثقةبناءاألفضلمنصور،أيالتقاطقبلإذٍنطلبمنتأكد..بها

.الصوربالتقاطاإلستئذان
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مرحلة اإللهام
تصميم دليل المقابالت: 3الخطوة 

املحفزات والدوافع تفاصيل شخصية

أسئلٌة عامٌة 
وديموغرافية 

املهنة، العمر، )
واملوقع، وما إلى 

(ذلك

:اسأل أسئلًة تمكُِّنَك من معرفة  وفهم تفاصيٍل حول املحاور التالية

املحبطات وجوانب 
املماراسات والتجارباملعاناة

ماهي اهتمامته؟ 
محفزاته؟ دوافعه؟ 

طموحاته؟

ما الذي يحبطهم؟
ما هي االحتياجات 

التي لديهم
والتي ال يتم 

تلبيتها؟

ما هو املثير 
لالهتمام يف

الطريقة التي 
يتفاعل بها مع

البيئة من حوله؟ 
: ىلع سبيل املثال)

طريقة تعامله مع 
والديه يف املنزل، أو 

طريقة استخدامه 
(لخدمٍة معينة
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مرحلة اإللهام
تصميم خطة جمع المعلومات: 2الخطوة 

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

41

:أمثلة ىلع بعض األسئلة غير املباشرة

ارسم شئ يعيقك . عن ممارسة 1
.صف ماذا رسمتالرياضة، 

اسأل ملاذا؟ . .مرات25

احكي قصة واجهتك حول محاولتك . 3
لتكون رياضي؟

هل يمكن أن تريني شيئًا يجعلك . 4
ملاذا؟غير رياضي، تشعر بأنك 

:املباشرةأمثلة ىلع بعض األسئلة 

هل أنت صحي؟. 1.
هل تحب األكل الصحي؟. 2
ملاذا ال تمارس رياضة؟. 3
هل تحب املشي أم الجري؟. 4



مرحلة اإللهام
تصميم دليل المقابالت: 3الخطوة 

نموذج تصميم دليل
المقابالت 
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مرحلة اإللهام
دليل المقابالتتصميم : 3نموذج الخطوة 

43

أسئلتكأمثلةالمحور

يدالجلكسر/أسئلة عامة

دراستك؟/ماهي طبيعة عملك-
ماذا تحب أن تعمل في وقت -

فراغك؟
ماهو مطعمك المفضل؟-

المحفزات والدوافع
ماهي اهتمامته؟ محفزاته؟ 

دوافعه؟ طموحاته؟

المحبطات وجوانب 
المعاناة

ما الذي يحبطهم؟
ما هي االحتياجات التي لديهم

والتي ال يتم تلبيتها؟

المماراسات والتجارب

ما هو المثير لالهتمام في
الطريقة التي يتفاعل بها مع

على سبيل )البيئة من حوله؟ 
طريقة تعامله مع والديه: المثال

في المنزل، أو طريقة استخدامه 
(لخدمٍة معينة



مرحلة اإللهام
النزول للميدان: 4الخطوة 

لغاية،لمهمٌّشامٍلبشكلالبحٍثإجراء..بكالخاصالبحثلبدءالوقتحاناآلن
خاصالالتصميميالتحديلحلأساسيًامدخاًلسيشكلتتعلمهسوفماألن
تمحوراملالتصميمعمليةمناملقبلتيناملرحلتينوقودسيكونوكذلكبك،

.اإلنسانحول
عتهاجمالتياملعلوماتكميةبسببتائٌهأومرتبٌكأنكتشعرأنالسهلمن

املقابلة،جنتائلتلخيصمقابلةٍ كلبعددقائقَ بضعاْقِضلذااملقابالت،بعد
..لديكظهرتجديدةأفكاٍرأيوتدوين

44



مرحلة اإللهام
النزول للميدان: 4الخطوة 

أعْد خطة إجراء املقابالت-1
الوقتمنكمفريقكمعحدِّدتبدأ،أنقبل

معمتى،سيجريها،مناملقابالت،إلجراءستحتاجون
تفاصيلتضعالتياألسئلةمنوغيرهاوكيف،من

.املقابالتإلجراءواضحًة

التقسيم إلى فرق البحث-3
كفعليثالثة،أوشخصينمنمكونًافريقككانإذا

عةأربمنفريقككانإذاأماكامل؛كفريقٍ البحثإجراء
يفريقإلىالتقسيمفيمكنكمأشخاص،ستةإلى

تمقابالجدولةيفالتفكيرأيضًابإمكانك..بحث
االجتماعاتأوالهاتفأواإلنترنتعبرالخبراء

.الشخصية

وزِّع األدوار-2
كعليبه،ستقومالذيامليدانيالبحثمنكجزٍء

الالشخصهذا..النقاشلقيادةواحدٍ شخصٍ تعيين
آخرشخصًاحددلذلكاملالحظات،يدوِّنأنينبغي
هناككانإذا..املقابلةأثناءاملالحظاتلتدوين

يقومأنيمكنفإنهاملقابلة،فريقيفثالٌثعضٌو
.واملالحظةاملراقبةىلعوالتركيزاملصوربدور

أْجِر استخالصًا سريعًا للمعلومات-4
أومقابلةٍ كلبعددقائقبضعتأخذأنتنسىال

كزمالئمعاملعلوماتالستخالصميدانيٍةزيارةٍ 
نكيمك..تعلمتموهمابالتقاطوالبدءالفريقيف

ولكنمكان،أييفاملعلوماتباستخالصالقيام
.الفورىلعاملقابلةبعدتكونأنيجب

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

.................................................................................................................
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شارك انطباعاتك مع الفريق بعد االنتهاء من العمل امليداني
يباقمذكراتإلىاستمعغيرها؟منأكثرلالهتماممثيرًةوجدتهاالتياألشياءهيما

نتائجالهذهتحليلبشأنتقلقالولكنواالنطباعات،التجارببينقارن..الفريقأعضاء
.بعد

:النقاطهذهنقاشاالعتباربعينخذأهمية،األكثراملوضوعاتلتغطية
وملاذا؟ببالك؟التَصَقْتالتيالعباراتما:االقتباسات•
غيره؟منأكثرلكبالنسبةمفاجأًةكانالذيما:لالهتماممثيرٌةقصٌص•
بيئته؟معالتفاعلطريقةحوللالهتماممثيرًاكانالذيما:التفاعالت•
قادمة؟الاملقابالتيفاستكشافهايفترغبالتياألسئلةهيما:املتبقيةاألسئلة•

مرحلة اإللهام
النزول للميدان: 4الخطوة 
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حقيقة
وأخيرًا.. اإلنسان أواًل

فقد،لبشريةالــلعماىوـقتقبلـمسىـعلقلٍقنـمليُّآلااإلنسانامتخدـــسارُهاـثأاـممعظمنايذكر
ديلحاانلقرايةابدفياإلنسانلــمح(الروبوت)بحلولكثيرونهاـمعأــتنبدرجٍةلىإاألمورصلتو
يلذااـفم.الروبوتاتلـمحلــليحاإلنساندعاوتاـلتوقعاذههـســبعكاألحداثءتجالكن،لعشرينوا

حدث؟

تنتشروااإلنسان،هاــــئدابأماــقاــطالميــلتاتاــلعمليانــمٍدعدداءبأالروبوتاتقامتالثمانينياتيف
.العيونكجراحاتٍةـحساسمجاالٍتلتدخلتمتدوارات،لسيااتاـصناعيـفالظاهرة

وـتخلرة،رـمتكٍةــتينيرواءاٍترــجإىـــلإتاـلصناعاذههـيــفتلعملياامعظملتحوهوذلكيفالسرُّ 
.االبتكارنـم

لألعمااأداءةــقدىــلإجاـــتحتاـممأكثراالبتكارىــلإجاــتحتتاطاـــلنشاكلأنونرـلمديانــيقأوفجأًة
ي،رـلبشالــلعقاراتاــبتكانـــمٍءزـجىوـستآلالاتـــليسواالبتكار،ردــمصوهــاإلنسان..الروتينية

.أخرىًةرـمهـمكانترــلمبتكااإلنساندستعاواتآلالاةــمكانتــجعاتركـــلذلو
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حول اإلنسان وما عالقته املتمحورالتصميم  1-المحتويات
باالبتكار

اإللهام2-
.تأطير التحدي التصميمي•
.تصميم خطة جمع املعلومات•
.تصميم دليل املقابالت•
.النزول للميدان•

الَتَصوُّر 3-
.تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية•
.توليد األفكار•
.بناء النماذج األولية•
.االختبار امليداني للنماذج األولية•

التنفيذ-4
.النموذج املنطقي•
.خطة اإلطالق•
.املتابعة والتقييم•
.التوسع لتعظيم األثر•



تحويل الدروس إلى فرٍص •
.تصميمية

.توليد األفكار•
.بناء النماذج األولية•
.ةاالختبار امليداني للنماذج األولي•

رالتصو-3
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محددٍةتوجهاٍتإلىبكالخاصالبحثيتحولالتصوُّرمرحلةيف
.بكالخاصللتصميمأساسًاتشكلالتوجهاتهذهللتنفيذ،وقابلٍة
.اتاملعلوموجمعللميدانالنزولخاللمنتعلمتهمابتحليلستبدأ

ديدتحىلعستساعدكوالتيالرئيسيةاملوضوعاتستحددذلك،بعد
.رةمبتكلحلوٍلومولدٌةمتباينٌةبأنهاتتميزتصميميٍةفرٍص

ر هدف مرحلة التصوُّ
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

..ةتصميميفرٍصإلىاملعلوماتجمعمخرجاتتحويلعملية

النتائج-أ 
النتائج هي أهم مخرجات 
عملية جمع املعلومات، 

، اقتباسات: سواًء كانت
أصوات، أشكال، 
..ذلكمالحظات، وما إلى 

يجب أن تكتب النتائج
بطريقة جمٍل كاملٍة 

.وافتوضح الفكرة بشكٍل

املواضيع-ب
د يتم إنشاء املواضيع بع
اٍم تنظيم النتائج إلى أقس

أو مجموعاٍت متباينة، 
عن طريق جمع العبارات 

.واملالحظات املماثلة
املواضيع هي العناوين 
الرئيسية للمجموعات 

.املتماثلة

التبصُّر-ج
عبارات التبصُّر هي رؤًى
تلخِّص ما تم تعلمه من
.أنشطة البحوث امليدانية

تقدم عبارات التبصُّر 
م منظورًا جديدًا، حتى لو ل

تكن  اكتشافاٍت جديدة، 
فهي ملهمٌة وذات صلٍة 

ص بالتحدي التصميمي الخا
.بك

كيف يمكن لنا-د
ي ه“ كيف يمكن لنا"أسئلة 

نقطة البداية لجلسة 
.العصف الذهني

تب أسئلة كيف يمكن لنا تك
كردٍّ مباشٍر ىلع عبارات

.التبصُّر
هذه األسئلة تشعرك 
غي بالتفاؤل والحماس، وينب

أن تساعدك ىلع التفكير
.يف أفكاٍر جديدٍة بسرعة

ال توجد أماكن 
عامٌة للشباب 
ةملمارسة الرياض

ٌةتكلف
عالية

لم يسبق ألحٍد
محاولة استغالل

اء األراضي البيض
داخل األحياء 
ةملمارسة الرياض

كيف يمكن لنا 
استغالل األراضي
البيضاء داخل 

األحياء ملمارسة 
الرياضة؟

51



رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

النتائج-أ

وضع قائمة. 1
.زيارتهاتمتالتيواألماكنمقابلتهتمتشخٍصبكلقائمٍةبوضعابدأ

مشاركة القصص. 2
ىلعٍةمقابلكلنتائجمناقشةيفابدأ..فريقكزارهاالتيواألماكنمعهمتحدثتالتيالناسعنالقصصلتبادلالوقتحاناآلن

.املقابلةمنأخرىموادَّوأيةالصوراستخداماإلمكانبقدروحاول،حدة
:مقابلتهتمتشخٍصكلعنتحليلهاتحاولأنيجبالتياملحاوربعضهذه

.ذلكإلىوماواملوقع،والعمرواملهنةاالسم:الشخصيةالتفاصيل•
للدهشة؟وإثارًةتميزًااألكثركانالذيما:لالهتماممثيرٌةقصٌص•
يحفِّزه؟الذيماالشخص؟هذاتهمالتياألشياءأهمما:الدوافع•
معاناتهم؟ونقاطإحباطاتهم؟ما:الحواجز•
بيئتهم؟معفيهاتفاعلواالتيالطريقحوللالهتماممثيرًاكانالذيما:التفاعالت•
خص؟الشهذامعأخرىمقابلٌةلديككانتلواستكشافهاوتودُّعليهاُتِجْبلمالتياألسئلةهيما:املتبقيةاألسئلة•

سجِّل ما يقوله الجميع. 3
وجماًلموجزًةعباراٍتاستخدم..يقولونهماحولمالحظاتكدوِّنقصصهم،يقولونالفريقيفزمالئكإلىتستمعكنتبينما
..صوتهمللتمثيقويٌةوسيلٌةأنهاحيثاملجيبين،مناالقتباساتالتقاطحاول..بسهولةفهمهاالجميعيستطيعبحيثكاملًة
.الحقًاوالتجميعالفرزيفمرونٌةهناكيكونحتىصغيرة،تعليٍقورقةيفواحدًةمالحظًةاكتب
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

النتائج-أ

علِّق مالحظاتك ىلع الحائط. 4
يكلدكانإذااملجيبصورةتحت)الحائطىلعمالحظاتكعلِّقمقابلته،تمتمعيٍنشخٍصعنالحديثمناالنتهاءعند

أجلمنمعًاوالصوراالقتباساتىلعحافظ..فريقكقابلهشخصٍ لكلالجدارىلعمنفصٌلقسٌمهناكيكونأنيجب..(واحدة
.املجيبعنغنيٍةقصٍةرسم

تحديد أي فجوات. 5
هل؟بكالخاصالبحثيفواضحٌةفجواٌتهناكيزالالهلبها،القيامتستطيعوالموالتيبها،قمتمالتيالبحثأنواعحدد
الفجوات؟تلكردمملحاولةخطٌةلديك
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

املحفزات والدوافع

تفاصيل شخصية

املحبطات وجوانب 
املعاناة

املماراسات والتجارب

النتائج-أ
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

الشباب الباحثين عن عمل في أحد مناطق المملكةمثال فهم احتياجات -النتائج-أ

أنا خريجة جامعة صارلي “
. فةسنتين ماني القية وظي
.بالموالت ما ابي اشتغل
سب ابي وظيفة حكومية تنا

مجموعة –” شهادتي
شابات

ألحد الجهات انا رحلت "
ابغا كنت عشان القروض، 

قالت واللهمشروع، افتح 
ر لألس. ما في اي قرضلسه 

المنتجة ما في دورات ما 
مجموعة –" في أي شيء
شابات

دورات تدريبياااااااااة نحتاااااااااا  "
د وتااااوفير مستشااااارين لااااروا
األعماااااال يسااااااعدوهم فاااااي 

مجموعاة–" إنشاء شاركاتهم
شباب

د التوجاه حكااومي بحات عناا"
ي الشااباب، ابااي مكتااب واباا
. شاااهي ووظيفااة مرموقااة
ا الحكومااة مسااؤولة عنااي أناا
"مناي مسااؤول عاان نفسااي

مجموعة شباب–

ودنااا نشااتغل بااس مااا وجاادنا “
ن أناا الحااي. مجاال فياه توظيااف

ة طالبة واخذ دورات برة الجامع
ر وأدور على وظيفة فاي العصا

مجموعاااااة –." باااااس ماااااافي
شابات

شااااريحة كبياااارة تعااااي " 
تحااات خااار الفقااار بحكااام 
المنطقاااة ماااا فيهاااا زراعاااة 
وال صااااناعة تحساااان ماااان 

شاااااي  –" الفااااارددخااااال 
قبيلة

حالة دراسة
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تمت مقابلتهم الشباب وذوي العالقة الذين آراء بعض 



رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

المواضيع -ب 

"األحجار الكريمة"العثور ىلع . 1
ىلعيجبالجدران،ىلعالنتائجفريقكيعلِّقأنبعد
مثلالهتمام،إثارةً األكثرالخمسةاختيارشخٍصكل

ندعودعونا،الجدارىلعفارغٍةمساحةٍ يفوضعها
."الكريمةاألحجار"النتائجهذه

اختارهاالتي"الكريمةاألحجار"راجعكمجموعة،.2
إحدىتحتالنتائجباقيتنظيموحاول..فريقك
هذه..مجموعاتتتشكلبحيثالكريمةاألحجار

.املتشابهةوالسلوكياتاألفكارتجمعاملجموعات

قم بتنقيح مجموعاتك. 3
هناكهل..مجموعاتخمسإلىثالثبينماأنشئ

نبيالجمعيمكنهلإليها؟تحتاجقدجديدٌةمجموعٌة
حاليتين؟مجموعتين

كتابة املواضيع. 4
أعطهاأنشأتها،التياملجموعاتمنمجموعٍةلكل

."الدفع"أو“النظافة"أو"القرب":مثلموضوعًا،

.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

المواضيع -ب 

1موضوع 

2موضوع 

3موضوع 
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

المملكةمثال فهم احتياجات الشباب الباحثين عن عمل في أحد مناطق -المواضيع –ب 

قلة الفرص 
ي الوظيفية ف
المنطقة

دعم رواد 
األعمال

فة تغيير الثقا
المهنية
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حالة دراسة

ا ودنا نشتغل بس ماا وجادن“
ين أنا الح. مجال فيه توظيف

طالباااااة واخاااااذ دورات باااااارة 
الجامعااة وأدور علااى وظيفااة 
–." فااي العصاار بااس مااافي

مجموعة شابات

  شااريحة كبياارة تعااي" 
تحاات خاار الفقاار بحكاام
المنطقة ماا فيهاا زراعاة
وال صااناعة تحساان ماان 

شااااي  –" الفاااارددخاااال 
قبيلة

ألحد الجهات عشانانا رحلت "
افتح ابغا كنت القروض، 
ا ملسه قالت والله مشروع، 

جة المنتلألسر . في اي قرض
ما في دورات ما في أي 

مجموعة شابات–" شيء

دورات تدريبياااااااة نحتاااااااا  "
واد وتااوفير مستشااارين لااار

األعماااال يسااااعدوهم فاااي 
–" إنشااااااااااااء شاااااااااااركاتهم

مجموعة شباب

أنا خريجة جامعة صارلي “
سنتين ماني القية 

ي بالموالت ما اب. وظيفة
ابي وظيفة . اشتغل

”  يحكومية تناسب شهادت
مجموعة شابات–

التوجااااه حكااااومي بحاااات "
ب عند الشاباب، اباي مكتا

وابااااي شاااااهي ووظيفااااة 
الحكومااااااااااة . مرموقاااااااااة

مساااؤولة عناااي أناااا مناااي 
–" مساااؤول عااان نفساااي

مجموعة شباب



رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

ر-ج كتابة عبارات التبصُّ

عباراٍت موجزًة وواضحًة 3لكل موضوٍع تم اختياره، اكتب 
ي تشرح ملاذا هذا املوضوع يشكل ت ح دٍّ للفئة الت

.تستهدفها

ىلع ناقش العبارات مع فريقك ونقِّحها حتى يتم االتفاق
.العبارات األكثر أهميًة وتعبيرًا عن التحدي الخاص بك
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

ر-ج كتابة عبارات التبصُّ

1موضوع 

2موضوع 

3موضوع 

جديدًا، عبارات التبصر تلخِّص ما تم تعلمه وتعطي منظورًا
لٍة حتى لو لم تكن  اكتشافاٍت جديدة، فهي ملهمٌة وذات ص

.بالتحدي التصميمي الخاص بك

عبارات تبرص

عبارات تبرص

عبارات تبرص

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 3
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

ر -ج مناطق أحد مثال فهم احتياجات الشباب الباحثين عن عمل في–كتابة عبارات التبصُّ
المملكة

ارية بناء مهارات الشباب لبدء مشاريعهم التج•
الخاصة متطلب أساسي

عم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة تحتاج د•
وتطوير
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حالة دراسة

دعم رواد 
األعمال

ألحد الجهات عشانانا رحلت "
افتح ابغا كنت القروض، 
ا ملسه قالت والله مشروع، 

جة المنتلألسر . في اي قرض
ما في دورات ما في أي 

مجموعة شابات–" شيء

دورات تدريبياااااااة نحتاااااااا  "
واد وتااوفير مستشااارين لااار

األعماااال يسااااعدوهم فاااي 
–" إنشااااااااااااء شاااااااااااركاتهم

مجموعة شباب



رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

«كيف يمكن لنا ۔۔۔۔۔»وضع أسئلة -د
الخطوةههذيف..للتصميمفرٍصإلىالقائمةالتحدياتتتحولعندماأقوىيكوناإلنسانحولاملتحمورالتصميم
بـتبدأةاألسئلهذه..الذهنيالعصفانطالقنقطةتشكلأسئلٍةإلىالتبصُّرعباراتبتحويلفريقكسيقوم

.واالستكشافاالقتراحاتللمدخالت،كدعوٍة،“..لنايمكنكيف”

عباراتثالثحددواواحد،كفريٍق-1
اختياراحاولو..لديكممفضلٍةتبصٍُّر
واضيعمثالثةمنتبصُّرٍ عباراتثالث

منمزيدًاسيقدمهذا..مختلفة
.لنايمكنكيفأسئلةيفالتنوع

رالتبصُّعباراتصياغةىلعاعملوا.2
عم،“لنايمكنكيف”أسئلةبصيغة

تقييممعاييراالعتباربعيناألخذ
تمالتيالتصميميالتحدي

..ماإللهامرحلةيفسابقًامناقشتها
لةاألسئتنقيحىلعكفريٍقاعملوا
صفللعمحفِّزٌةبأنهاتشعرونحتى

.الذهني
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

«كيف يمكن لنا ۔۔۔۔۔»وضع أسئلة -د

1موضوع 

2موضوع 

3موضوع 

عبارات تبرص

عبارات تبرص

عبارات تبرص

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 3

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 1

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 2

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. 3

كيف ميكن لنا

كيف ميكن لنا

كيف ميكن لنا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔•

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔•

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔•
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رمرحلة التصو
تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية: 1الخطوة 

عملمثال فهم احتياجات الشباب الباحثين عن -« كيف يمكن لنا ۔۔۔۔۔»وضع أسئلة -د
في أحد مناطق المملكة

بناء مهارات الشباب لبدء •
ة مشاريعهم التجارية الخاص

متطلب أساسي

خدمات تمويل المشاريع •
يرالصغيرة تحتاج دعم وتطو

بناء مهاراتكيف يمكن لنا •
ء الشباب في المنطقة لبد

ة؟مشاريعهم التجارية الخاص

ير دعم و تطوكيف يمكن لنا •
خدمات تمويل المشاريع 

الصغيرة في المنطقة؟

أسئلة كيف يمكن لناعبارات تّبصر  
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دعم رواد 
األعمال

ألحد الجهات عشانانا رحلت "
افتح ابغا كنت القروض، 
ا ملسه قالت والله مشروع، 

جة المنتلألسر . في اي قرض
ما في دورات ما في أي 

مجموعة شابات–" شيء

دورات تدريبياااااااة نحتاااااااا  "
واد وتااوفير مستشااارين لااار

األعماااال يسااااعدوهم فاااي 
–" إنشااااااااااااء شاااااااااااركاتهم

مجموعة شباب



رمرحلة التصو
ارتوليد األفك: 2الخطوة 

منثيٍركىلعتنطويمركَّزٌةعمليٌةهيالواقعيفلكنهامنظَّمة،وغيرعشوائيٌّةعمليةليسالذهنيالعصف
.االنضباط

إطالقبتبدأالتصميمعمليةمناملرحلةهذهيف..املرحمنالكثيرمعنفِّذُهولكنالذهني،العصفقواعداتبع
.اإلبداعيةطاقاتك

العصف الذهني-أ 

تأجيل األحكام

قواعد العصف الذهني

ةمتحدٌث واحٌد يف كل مرالبناء ىلع أفكار اآلخرينيلال ترهق عقلك بالتفاص

حاول ضبط نفسك وتأخير
..  أي حكم ىلع أي فكرة

سيكون هناك الكثير من 
الوقت لتضييق األفكار يف

وقٍت الحق

ال تحاول نقاش التفاصيل
كار الدقيقة والتنفيذية لألف
املطروحة، دع األفكار 

تتدفق

عندما تسمع فكرًة من 
دم زميٍل يف الفريق، استخ

..." ولكن "بداًل من ..." و "
ًا لكي يكون النقاش مجدي

قدر اإلمكان

يجب سماع جميع األفكار، 
لذلك شخٌص واحٌد فقط

يجب أن يتحدث يف كل 
مرة
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رمرحلة التصو
ارتوليد األفك: 2الخطوة 

منثيٍركىلعتنطويمركَّزٌةعمليٌةهيالواقعيفلكنهامنظَّمة،وغيرعشوائيٌّةعمليةليسالذهنيالعصف
.االنضباط

إطالقبتبدأالتصميمعمليةمناملرحلةهذهيف..املرحمنالكثيرمعنفِّذُهولكنالذهني،العصفقواعداتبع
.اإلبداعيةطاقاتك

العصف الذهني-أ 

كن بصريًا

قواعد العصف الذهني

التركيز ىلع املوضوعتأكد من مالئمة املكان والزمان

استخدم رسوماٍت 
ن بسيطًة للتعبير ع

أفكارك

اختر مكان مالئم يتميز بالهدوء
وتأكد من .ويشجع ىلع اإلبداع

مالئمة الوقت، إجراء عصف 
ذهني يف نهاية اليوم قد يكون 

.غير فعال

للخروج بأقصى قدٍر 
ز ممكٍن من الفائدة، ركِّ

ىلع أسئلة كيف يمكن
لنا
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رمرحلة التصو
طرٌق أخرى في توليد األفكار

امل ج از ي  أوع ار ي االست  والتفكيرأكثر،بنشاٍطالحقيقةرؤيةيفيساعدنا:االسِتَعاِريالتفكير
خاللومنخيالية،أكثربطرقٍ ومقارنتهاالتشابهاتلتظهرآخر؛شيءٍ بكلماتماشيئًايصف
الشبابرتطويحولأفكارتوليديمكنكيففمثاًل.مامشكلةٍ بشأنجديدٌةأفكاٌرتنشأذلك

.السيارةصنعبطريقةالتشبيهعبرمهنيًا

ثمغذائية،ح ْمي ةٍ اتباع:مثلما،فعاًلعشوائيًاواختراملشكلة،عواملأحداختر:التشابهلعبة
يوجدالأنهكلبدامهماتتوقفوالالتشابهات،تلكيفاملنطق  وتجنَّب التشاُبهتطويرحاول

.النشاطينبينارتباٌط

وهيمات،الكلألوفعنُتْغنيأنهامعالناسمنالعديدعندمفقودةٌ التخيلمهارة:الَتَخيُّل
الفرصةاأعطيناهإذاالجديدةاألفكارمنبالعديدتوحيوقداملتعمَّدة،الي ق ظ ةأحالممننوعٌ 

.املصاعببعضلتخفيفأوكعالٍجغالبًاتستعملقويٌةنفسيٌةعمليٌةفالتخيلاملناسبة،
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رمرحلة التصو
طرٌق أخرى في توليد األفكار

طاب قْ بمعنىآخر،خٍصلشمطابقٍةدوروتؤديآخروضٍعيفنفسك تصوَّرْ :امُلَطاَبَقةتقِنَياُت
ت ُمر  التيكلةاملشمواجهةيفكانتأيناجتماعيٌةأوعلميةٌ مكانٌةلهشخٍصوت ص ر ف أسلوب 

.دوركوأتقناآلن،بك

سيطرةاملالخفيةاإلقناععناصرملواجهةمحاولٌةهيوغيرهاالتقنيةهذه:الَقْلبتقِنَياتُ 
نمالخارج،إلىالداخلمنالو ْجه ةق ْلبُ هيالتقنيةفهذهذلك،ندركأندونأفكارناىلع
واملفاهيمالقواعدكسرنحاولوأخواتهاالتقنيةهذهخاللفمنوهكذا،..الخلفإلىاألمام
.واحداتجاٍهىلعالتفكيربجعلعليهوتسيطرتفكيرناتحكمالتي
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رمرحلة التصو
توليد األفكار: 2الخطوة 

األفكارمسح-1
يتأثرالحتىوصامت،فرديٍّبشكٍلالذهني،العصفأفكارجميعقراءة

.البعضببعضهماآلخرون

ابتكارًااألكثرالفكرةىلعالتصويت-2
كرةالففوقدائرًةوارسمفكرتين،يختارالفريقأعضاءمنعضوٍ كل

.ابتكارًااألكثرأنهاتعتقدالتي

نجاحًااألكثرالفكرةىلعالتصويت-3
جاح،للنأىلعقابليًةلديهاأنيعتقدالتيالفكرةيختارعضٍوكل

.()عالمةفوقهاويضع

األصواتَعدُّ-4
قٌ اتفاهناكهل..جانبًاوضعوهاالواعدةاألفكاراختارواواحد،كفريقٍ 

األفكار؟منمجموعٍةحول

اختيار أفضل األفكار-ب 
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رمرحلة التصو
توليد األفكار: 2الخطوة 

تقييم أفضل األفكار-ج 
ىلعناًءبالواعدةاألفكارمنمجموعًةاختارثمومنالذهني،العصفجلسةخاللاألفكارمنالعديدولََّدفريُقَك

.التصويت
فريقكمعشناق..األوليةللنمذجةستأخذونهاالتيالفكرةلتحديدالتالية،املعاييرىلعبناءً األفكارهذهَقيِّْم

.التقييمنتائج

اسم الفكرة
5 4 3 2 1 ما مدى حماسك لهذه الفكرة؟شعوريًا،
5 4 3 2 1 املوجودة ما مدى ابتكار واختالف هذه الفكرة عن األشياء

حاليًا؟
5 4 3 2 1 هل يبدو تطبيقها واقعيًا؟الفكرة ؟ ما مدى عملية هذه 
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رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

األولية؟النماذجهيما
وتطويرهاسريع،بشكٍلوتحسينهامنها،التعلممنتتمكنحتىللحياةفكرتكجلبتعنياألوليةالنماذج

.أثرًاأكثرتكونبحيث
عنيالتخلحتىأولتحسين،الفعلردودىلعتحصلبحيثلفكرتك،نموذٍجبناءتعنياألوليةالنمذجة

.فكرتك

صممٍةمجديدٍةبحلوٍلوتنتهيلهم،تصممالذينالناسمعتبدأعمليٌةهياإلنسانحولاملتمحورالتصميم
.احتياجاتهملتناسبخصيصًا
.لهمتصممالذينالناسأيديإلىرأسكمناألفكارلنقلفرصًةتتيحاألوليةالنماذج

تك،فكرتحسينيفواالستمرارالتصميم،عمليةمنمبكٍروقٍتيفالراجعةالتغذيةىلعالحصولخاللمن
.للمجتمعمفيدٍةوحلولبأفكارللخروجطريقكيفستكون
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رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

النماذج املادية

ةكيفيتختبراملاديةالنماذج
األشياءمعالناستفاعل

.املنتجاتأوامللموسة
ىلعاألوليةالنماذجتركزقد

هشكلأواملنتجوظيفةاختبار
املراحليف)ملمسهأو

.(املتقدمة

نماذج أوليٌة للخدمات

األوليةالنماذجتستكشف
والعمليات،األدوار،:للخدمات
تجربةىلعاملؤثرةواألدوات

.املستفيد
فيهايكونالخدماتبعض

أنحينيف،بشرياحتكاك
.ْدُبْععنأورقميًايكونبعضها

نماذج أوليٌة للمساحة

تجربةتحاكيمساحٍةنمذجة
البيئةمعوالتفاعلاستخدام

أومبنى:مثلاملحيطة،
.الطَّلقالهواءيفمساحة
قدللمساحةاألوليةالنماذج

منطقةتحويلمنتستفيد
أدواتٍ باستخدام،(مثاًل)العمل
يوالكراسالطاوالت:مثلمتاحٍة

.الخشبأووالكرتون،
...................................................................................

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

أنواع النماذج األولية

72



رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

رسم رحلة المستفيد-أ 
..بسهولةواختبارهاانمذجتهيمكنصغيرٍةأجزاءإلىالفكرةتقسيمجدًااملهمِّمنلها،أوَّليٍّنموذٍجلبناءفكرٍةاختيارتمأنبعد
.املستفيدرحلةرسمطريقعنهيبذلكللقيامالفعالةالطرقأحد

.النهايةإلىالبدايةمنفكرتكمعاملستفيدلتجربةتصويٍرعنعبارٌةهياملستفيدرحلة
.املستفيدينمعااللتماسونقاطلفكرتك،األساسيةالعناصرالرسمةستوضح

فيداملسترحلةيفالرئيسيةالخطواتلبعضمثاٌل

…………….…………….…………….…………….

االكتشاف/ السماع
كيف ستعرف الفئة 

املستهدفة عن برنامجك؟

التسجيل
ما هي تجربة التسجيل أو 
اتخاذ قرار املشاركة يف 

البرنامج؟

االستخدام األول
ما هي أهم لحظٍة يف 

املشاركة يف / استخدام
البرنامج ألول مرة؟

إعادة االستخدام
ما هي أهم لحظٍة عندما 
ة يرغب املستفيد املشارك

مرًة أخرى؟

املشاركة
ن كيف يمكن للمستفيدي
مشاركة تجربتهم مع 

اآلخرين؟
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تحديد ما الذي ستتم نمذجته من رحلة المستفيد-ب 
بارهااختيجبوالتياملستفيد،رحلةيفاألولويةذاتالخطوات/املراحللتحديدالوقتحاناملستفيد،رحلةرسمتمأنبعد
.األوليالنموذجطريقعن

حدِّدمثالفكرة،فستنجحنجحتلووالتيأهمية،األكثراملرحلةاختارولكنالرحلة،مراحللكلأوليٍّنموذجٍ بناءشرطًاليس
.املرحلةهذهالختبارعنهااإلجابةتتمأنيجبالتيالجوهريةاألسئلة

12345
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رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

رحلة المستفيد لبرنامج يهدف لتطوير رواد مجتمعيين-أ 



رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

رسم رحلة المستفيد-أ 

تحديد ما الذي ستتم نمذجته من رحلة المستفيد-ب 

المستفيدنموذج رحلة 
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رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

رسم رحلة المستفيد-أ 

تحديد ما الذي ستتم نمذجته من رحلة المستفيد-ب 

76

6مرحلة  5مرحلة  4مرحلة  3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  املراحل
ما الذي يحدث 

يف هذه 
املرحلة
األسئلة 
ي الرئيسية الت

يجب اختبارها

كيف يمكن 
اختبارها؟

ترتيب املراحل
حسب أهمية 

اختبارها



رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

اصنع النماذج األولية-ج 

مادينموذجإنشاء
والنسيج،يب،األنابومنظفاتوالكرتون،الورقاستخدم..لفكرتكاألبعادثالثيبسيطًاتمثيالً اصنع

.الوقتمرورمعوطوِّْرُهوخفيفًابسيطًاالنموذجأْبق ..تجدهأنيمكنكآخرشيٍءوأي

الكترونينموذجإنشاء
كنكيمثمورق،ىلعللشاشةبسيطٍةرسوماٍتخاللمناملواقع،أوالرقميةلألدواتنماذجاصنع
.اختبارهاعندالكمبيوترأوالجوالشاشةىلعالرسوماتهذهلصق

األدوارلعب
موظفدوراملستفيد،دور:املثالسبيلىلعفكرتك،يفللعناصراملختلفةاألدوارالعب

تيالاملشاكلأوتسألأنيمكنالتياألسئلةطبيعةمعرفةوحاول..إلخاملراجع،دوراالستقبال،
اعدةملسأخرىأدواٍتوأيمبسٍَّطرسميٍّز يٍّاستخداماالعتباربعينخذ..تواجهكأنيمكن

.واقعيبشكٍلاملنتج/الخدمةتجربةىلعاملستفيدين
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رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

اصنع النماذج األولية-ج 

قصةإنشاء
ووضِّحدة،موجووكأنهافكرتكعنمقالةً اكتبالتجربة،تفاصيلصف..املستقبلعنفكرتكقصةأخبر
وكأنهامعهاويتفاعلونفكرتكالناسيسمعأنهوذلكمنالغرض..التفاصيلمنقدٍرأكبرفيها

.فعلهمردةلتالحظحقيقية،

إعالنإنشاء
مختلفةً إصداراتٍ اصنع..اإلعالنيفاملبالغةيفتترددال..فكرتكأجزاءأفضليبرزوهميٍّ إعالٍنإنشاء

.وفعاليةتأثيرًااألكثراإلعالنلتعرفاإلعالنمن
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نموذٌج أوليٌّ
سريع

نموذٌج أوليٌّ 
حي

إطالٌق
تجريبي

التوسع

أنت هنا



رمرحلة التصو
بناء النماذج األولية: 3الخطوة 

أمثلة على نماذج أولية
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نموذج أولي لبرنامج شبابي على شكل إعالن وني نموذج أولي مادي  لتطبيق إلكتر
باستخدام الورق



االختبار الميداني للنماذج األولية: 4الخطوة 
رمرحلة التصو

اختبارىلعتساعدكالتيواإلرشاداتالنصائحبعضهذه..بإنشائهاقمتالتياألوليةالنماذجالختبارالوقتحان
..األوليةالنماذج

األوليالنموذجفيهاستختبرالتياملواقعاختر
عرضمرٍةألولاملفيدمنهل..فيهنموذجكاختبارتريدالذيالسياققرر

برتاختلوأكثرستتعلمأو...مثلرسمي،غيروضٍعيفتقريبيٍةفكرٍة
.فكرتكفيهستنفذالذيالفعلياملكانيفالنموذج
الراجعةالتغذيةأنشطةتحديد

منالراجعةالتغذيةجمعلطريقةبعنايٍةخططتعلمه،تحاولماىلعبناًء
..خإلاالستخدام،بعدمقابلةمالحظة،محادثة،:ستجريهل..املستفيدين

ومحايدًاصادقًاكن
ةٍ بلهجتقدمهأنكمنوتأكداإلنشاء،تحتباعتبارهاألوليالنموذجقدم

.األفعالردودجميعإلىواستمعدفاعية،وغيرمحايدٍة

حلقة
التعلم

خطط

اصنع

تعلمراختب

ادمج
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االختبار الميداني للنماذج األولية: 4الخطوة 
رمرحلة التصو

والدروساألفعالردودسجل
،الناسمنوالسلبيةاإليجابيةالتعليقاتجميعىلعاملالحظاتدوِّن

.اللفظيةوغيرالدقيقةالفعللردودوانتبه
فريقكمعللمعلوماتسريٍعباستخالٍصالقيام
ملشاركةاألولي،النموذجاختباربعداإلضايفِّالوقتلبعضخطط

..عقلكيفحاضرًةتزالالوأنهاخاصًةفريقك،معوالدروساالنطباعات
..يالتالللنموذجالجديدةواألفكاراألوليالنموذجتحسينكيفيةناقش

يفالرصيف،ىلع)مكانأييفعمليًااملعلوماتاستخالصيمكنك
.(املشيأثناءالسيارة،

علالفردودأدرجتتلقاها،التيالفعلردودإلىاستنادًااألوليالنموذجكرر
بالجوانأبرز..جيدًاتعملالتيالجوانبىلعتغييراتٍ أجر ..فكرتكيف

.فكرتكينلتحسوتكرارًامرارًاالتعلمحلقةطّبق..جيدًاقبواًللقيتالتي

حلقة
التعلم

خطط

اصنع

تعلمراختب

ادمج
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حول اإلنسان وما عالقته املتمحورالتصميم  1-المحتويات
باالبتكار

اإللهام2-
.تأطير التحدي التصميمي•
.تصميم خطة جمع املعلومات•
.تصميم دليل املقابالت•
.النزول للميدان•

الَتَصوُّر 3-
.تحويل الدروس إلى فرٍص تصميمية•
.توليد األفكار•
.بناء النماذج األولية•
.االختبار امليداني للنماذج األولية•

التنفيذ-4
.النموذج املنطقي•
.خطة اإلطالق•
.املتابعة والتقييم•
.التوسع لتعظيم األثر•



.النموذج املنطقي•
.املتابعة والتقييم•
.اإلطالقخطة •
.لتعظيم األثرالتوسع •

ذالتنفي-4
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ملجتمعاوواقعالحياةإلىفكرتكجلبتحديدكيفيةيفالتنفيذمرحلةتتمثل
.فيهتعملالذي
ألنكالله،بإذنناجحًةستكونمبادرتكأنتعرفأنعليك..النهايةيف

.رةاملبادتصميمعمليةقلبيفلهمتصممالذينالناسإشراكىلعحرصت
تحديدأدائك،قياسمبادرتك،تنفيذطريقةنحوتوجهكسوفاملرحلةهذه

.امليدانيففكرتكتجريبوعملكنموذجصقل،الشراكات

هدف مرحلة التنفيذ
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النموذج المنطقي: 1الخطوة 
التنفيذ-4

تغييرًا:تكونماعادًةالنتائج.املبادرةلهذهاملتوقعةوالنتائجمبادرتك،يفبهاتقومالتياألنشطةبيناربط
تاجتحقد..(..إلخاقتصادية،اجتماعية،حالة)معينةحالٍةتحسينأومعرفة،بناءمهارة،تطويرمعين،سلوٍكيف
.املدىوبعيدةاملدى،متوسطةاملدى،قريبةنتائج:إلىنتائجكتقسيمإلى

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

املدخالت
املوووووووووووووووارد 
:املطلوبووة، مثوول
املوارد البشورية،
، املاليووة، الفنيووة

..النظامية، إلخ

األنشطة
األنشوووطة التوووي 
ا سوويتم تنفيووذه

لتتحوووووووووووووول 
املوودخالت إلووى 

مخرجات

املخرجات
/ الخوووووووووودمات

املنتجوووووووووووات 
األساسووية التووي 
يسوووووووووتخدمها 

املستفيد

النتائج
التغييووووووور ىلع 
املسووووتفيد يف 
املعرفة ، مهارة ، 
سلوك ، حالة إلخ
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النموذج المنطقي: 1الخطوة 
التنفيذ-4

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

املدخالت
متطوعون•
ممارسوووون /خبوووراء•

متطوعوووووووون يف 
التعامل مع األطفال

سوولوكيات محووددة •
مثووووول )مرغوبوووووة 

سوولوك ربووط حووزام 
(األمان

بيئوووووة مناسوووووبة •
لتنفيذ الفعالية

خطووووووة تغييوووووور •
السلوك

خطوووووة تنفيوووووذ •
الفعالية

•

األنشطة
نشوور إعالنووات عوون •

الفعالية
تووأليف مسوورحيات •

بمشوووواركة األبوووواء 
واألمهات

تووودريب األطفوووال •
ىلع تمثيوووووووووول 

املسرحيات
دعوووووووة اآلبوووووواء •

واألمهوووات لحضوووور 
العروض املسرحية

تنفيووووذ العووووروض •
املسرحية

املخرجات
عووووودد األطفوووووال •

املشاركين
عووووودد األطفوووووال •

املستفيدين
عدد املسرحيات•
عدد اآلباء واألمهات •

املشوووووواركين يف 
تأليف املسرحيات

عدد اآلباء واألمهات •
الوووووذين حضوووووروا 
العروض املسرحية

عدد املتطوعين•

النتائج
األطفووووووووووووال % •

املشوواركين الووذين 
يقولوووووون أنهوووووم 
سينفذون السولوك

موووثاًل سووويربطون )
يف ( حووزام األمووان
املرة القادمة

األطفووال الووذين % •
يمارسووون السوولوك 
بعووود شوووهر مووون 
انتهووواء الفعاليوووة 

موووثاًل هووول الزالوووو )
يربطووووون حوووووزام 

(األمان

مثال ىلع نموذج منطقي ملشروع يهدف إلكساب األطفال بعض القيم عن طريق املسرح
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يمالمتابعة والتقي: 2الخطوة 
التنفيذ-4

تمالذيدمالتقوتوضحاملنطقيَّالنموذجتقيِّمالتياملؤشراتتحديديتموالتقييماملتابعةخطةخاللمن
.املبادرةىلعاملطلوبةوالتعديالتتحقيقه،

املبادرة،أداءيفوالضعفالقوةنقاطوتحديداملنطقي،النموذجإلىالرجوعيتممعلومات،جمعدورةكلبعد
أوعاملجتمسلوكتغييرتحاولكنتإذاولكن.القياسالسهلمنيكونقداألحيانبعضيف.التحسينوفرص

هملفلسنواتتحتاجقدأنكاالعتبارعينيفضع.دقيقةمنهجيةإلىفستحتاج،جديدةخدمةاستخدامزيادة
.حقيقيبشكلاملجتمعىلعمبادرتكأثر

مؤشرات الفعالية
مصدر جمع املعلومات/أداة (مثال)املستهدف  النوع املؤشر

قاعدة بيانات املتطوعين يف 
الجمعية

100 مدخالت عدد املتطوعين املسجلين يف قاعدة البيانات يف التعامل مع
األطفال

قنوات إرسال اإلعالن 1000 أنشطة وصل لهم اإلعالنعدد الذين
املركزسجالت 20 مخرجات عدد اآلباء واألمهات املشاركين يف تأليف املسرحيات
املركزسجالت 100 مخرجات عدد اآلباء واألمهات الذين حضروا العروض املسرحية

مع األطفالاستبيان مبسط 40% نتائج مثاًل )األطفال املشاركين الذين يقولون أنهم سينفذون السلوك% 
يف املرة القادمة( سيربطون حزام األمان

استبيان مع أولياء األمور 60% نتائج ة األطفال الذين يمارسون السلوك بعد شهر من انتهاء الفعالي% 
(مثاًل هل الزالو يربطون حزام األمان)
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خطة اإلطالق: 3الخطوة 
التنفيذ-4

.الرئيسييناملصلحةوأصحابالشركاءجميعبإشراكاإلطالقخطةإعداديتم..مثاليًا
.قالطريوخارطةاملطلوبةالبشريةاملواردالشراكات،املطلوب،التمويل:رئيسيبشكٍلتوضحاإلطالقخطة

املوارد البشرية

مووا املهووارات األساسووية -
التووي تحتوواج إليهووا  يف 

فريق التنفيذ؟
هوول تحتوواج إلووى موودير -

نوب مشروٍع لتنسيق الجوا
؟املختلفة وإدارة الفريق

مووا نوووع فريووق الوودعم -
الووذين تحتوواجهم للنووزول 

إلى امليدان؟

الشراكات

ما أنواع الشوركاء الوذين -
تحتووواج إلووويهم لتنفيوووذ 
مبادرتك؟ هل هم شوركاء 
يف التمويوول أم يف بنوواء
القووودرات؟ إذا كوووانوا يف 
جانووب بنوواء القوودرات، بووم 

تقنيوووووًا، )سيسووووواهمون 
؟.(.لوجستيًا، فنيًا، إلخ

التمويل

هوووول سووووتتقدم بطلووووٍب -
للحصووووووول ىلع موووووونح أم 

ستجمع تبرعات؟
هوول سووتبيع خوودماتك ىلع -

املستفيد؟
هل ستحتاج لهذا النوع مون -

م التمويوول بشووكٍل مسووتمر؟ أ
يمكنووووك التحووووول لنموووووذج 

اإليرادات املستدامة؟
كوووم تحتووواج مووون الوقوووت -

للوصول إلوى نقطوة التعوادل 
حجووم الوودخل يسوواوي حجووم )

؟(التكاليف
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خارطة الطريق

مووا هووي املراحوول التووي -
ستمر بها املبوادرة خوالل

هذه السنة؟
ماهي الرؤية الخمسوية -

ا؟لتطور املبادرة وتوسعه
كيوووف سوووتطور نتوووائج -

املبادرة، نمووذج عملهوا، 
تمويلهووا وفريقهووا خووالل 

السنوات القادمة؟



ع لتعظيم األ: 4الخطوة  ثرالتوسُّ
التنفيذ-4

النجاحعرِّف
ظيمةٌ عفرصٌةهذه..للمشروعالزمنيوالجدولوالتمويل،التوظيف،يفتفكرسوفالتنفيذمرحلةخالل

.النجاحشكلملعرفة
هوما)للمبادرةمختلفٍةزمنيٍةآفاقيفوالتفكيرمبادرتك،حياةيفالهامةالرئيسيةاملعالمتحديد
؟(القادمةالسنواتالخمسيفالقادمة،السنةيفاملقبلين،الشهرينيفالنجاح

املستدامةاإليرادات
املدىىلعٍتإيرادالتوليدإستراتجيٍةإلىتحتاجسوفولكنكاالنطالق،منستمكنكالتمويلاستراتيجية

ئيسيينالروالشركاءفريقكمعللجلوسالوقتحان..واالستدامةالتأثيرمنقدٍرأقصىلتحقيقالطويل،
تطويرلحاجٌةهناكإذاأواإليرادات،لتوليدقويٌةاستراتيجيٌةلديككانإذامالتقييماملصلحةوأصحاب

.جديدةاستراتيجيٍة
:فيهاالتفكيريجبالتيالنقاطبعضيليمايف
؟(..إلخاإلنتاج،التسويق،املوظفين،)التكاليفجميعهيما•
وقيةموثمدىومااملالجمعكيفيةحولنقديٍّبشكٍلفكرالتبرعات،أواملنحىلعتعتمدكنتإذا•

مبادرتك؟نجاحلضمانبناءهاإلىتحتاجقدالعالقاتمننوٍعأيالحالية؟التمويلمصادر
استمرارنمستتأكدوكيفتبيع؟أنستحتاجفكم،(ربحيةغيرجهًةكنتإنحتى)منتجًاتبيعكنتإذا•

جديدة؟منتجاٍتإطالقاملنتج؟تطوير:إلىستحتاجوهلاملبيعات؟
غرافية،الجاملواقعناحيةمن)املبادرةشكلسيكونكيفسنواٍتخمسيف..واالنتشارالتوسعيففكر•

؟..إلخالجديدة،الخدمات/املنتجاتعدد
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قمناا،منهواالستلهاماإلنسانحولاملتمحوروالتصميمالتصميميالتفكريفمراجعلعّدةبالعودة
املحليةاملنظماتمنمجموعةمععمليبشكلاملنهجيةتجربةبعدوذلكالدليل،هذابإعداد

:الدليللهذاالرئيسيةباملراجعقائمةيليمايف.املنظماتهذهوواقعسياقمعوموائمتها

أدوات. ).االبتكاريفIDEOشركةومنهجية1 http://www.designkit.org )
منشورات. .األوليةوالنمذجةاإلنسانحولاملتمحورالتصميميف+Acumenمنظمة2
كتاب. .املقدمةالقيمةتصميم3
مشاريع. .األثرتعظيمراتاالستشقراراتبشركةخاصة4
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