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أريد أن
أتطلّ ع إلى المستقبل
كي أدرك ما
الذي أحتاجه
لترجمة أفكاري إلى واقع
}

المخطط االنسيابي لالبتكار
ّ

مستوى المشاركة

مستوحى من
المخطط االنسيابي لالبتكار (2013) Nesta

أداة أكثر تعقيدا ً ينبغي تطبيقها على مدى بضعة
أيام .فنظراً إلى طبيعة المدخالت /المخرجات
االستراتيجية ،تستوجب هذه األداة استشارة المدراء
ّ
األولية.
والزمالء مع ضرورة مراجعة نتائجها
ّ
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ّ

ما هو هذا
النشاط ولماذا
ينبغي أن أقوم
به؟

?

كيفية استعمالها

توفر ورقة العمل نظرة عامة على مختلف مراحل عملية االبتكار ،وتسرد كافة
ّ
األنشطة ،والمتطلبات واألهداف الخاصة بكل مرحلة .قم باستخدام هذه الورقة

تقدمك في هذه العملية ،وكذلك كافة الجوانب التي يجب عليك
للتأكد من مدى
ّ

مراعاتها .يساعدك ذلك في تحديد الجوانب التي تحتاج إلى عناية خاصة .تحتوي هذه
الورقة على مرجع مفيد من األدوات واألنشطة التي يمكن أن تحتاجها في كل

مرحلة.

مفصلة على المراحل المختلفة في عملية
المخطط االنسيابي لالبتكار نظرة
ّ
يوفر
ّ
ّ

االبتكار ،مع إدراج األنشطة ،والمتطلبات واألهداف المرتبطة بكل مرحلة .يؤمن
ذلك نظرة عامة على مختلف األشخاص ،والمهارات ،واألنشطة والمتطلبات المالية

المنظمة
ّ
التي قد تحتاجها المبادرات والجهات لتنجح .تسهم هذه النظرة العامة

التقدم في العملية ووضع الخطوات المقبلة.
لهذه األداة في تحديد مدى
ّ

المرحلة

1

تحديد
الفرص و التحديات

2
ابتكار األفكار الجديدة

3
التطوير والتجربة

4
إعداد دراسة الجدوى

5
التطبيق واإلطالق

6

النمو  ،وتوسيع
النطاق والنشر

7
تغيير األنظمة

المهارات
المتخصصة
ّ
المطلوبة

أمثلة عن
األنشطة
واألدوات

مستوى المخاطر
والتعامل معها

التمويل المطلوب

نوع األدلة
المتوفرة
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المرحلة

المهارات
المتخصصة المطلوبة
ّ
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أمثلة عن
األنشطة واألدوات
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الهدف

1

تحديد الفرص والتحديات

البحوث

الرباعي
التحليل ُ
تعريف المشكلة
مخطط األسباب
ّ

انخفاض خطر الفشل ،إال أنه
الضروري اتخاذ قرار واضح
من
ّ
بشأن الخطوات المقبلة

المنح المالية

نظرة مستمدة من البحوث الرسمية
والطرق غير الرسمية لجمع المعلومات

مشكلة أو فرصة مفهومة
فسرة بوضوح
وم ّ
ُ

2

ابتكار األفكار الجديدة

ابتكار األفكار وتسهيل
التفكير اإلبداعي

قبعات التفكير
مولّ د األفكار السريعة
ورشة عمل إبداعية

توقعات عالية بالفشل ،ضرورة وجود قيادة
عليا واضحة

التمويل من خالل المنح القابلة للتحويل
إلى فرص إستثمارية أخرى

بيان واضح بالتغيير أو األسباب
المرجحة – مدعوم ببعض األدلّ ة
ّ

إعداد فكرة أو مجموعة من
األفكار واختبارها

3

اإلعداد واالختبار

مزيج من مهارات التصميم والتنفيذ

خارطة الخبرات
خطة اختبار النماذج األولية
حفزات التحسين
ّ

توقعات عالية بالفشل ،ضرورة وجود قيادة
عليا واضحة

منح ،منح /قروض قابلة للتحويل

دراسة واضحة يتم من خاللها إعداد توقعات
التكاليف والمنافع من خالل
تجارب عملية مع مستخدمين محتملين

إثبات نجاح الفكرة ،أو توفير أدلة تدعم إعادة
صياغة الفكرة

4

إعداد دراسة الجدوى

تطوير األعمال وتقييمها

المخطط
خارطة الوعود واإلمكانيات
مخطط نموذج العمل التجاري
ّ

االستعداد لتكييف النهج باالستناد إلى
نتائج التقييم ومالحظات المستخدمين

التمويل من خالل المنح أو التمويل من
خالل االستثمار

يتم من خاللها إعداد توقعات
دراسة واضحة ّ
عملية
التكاليف والمنافع من خالل تجارب
ّ
مع المستخدمين المحتملين

الوضوح حول ما يجيز التنفيذ والتمويل

5

التقديم والتنفيذ

مهارات عالية في القيادة ،واإلدارة
والتنفيذ

الرئيسية
قائمة المهام
ّ
حلقة التعلّ م
المجموعة المستهدفة

االستعداد إلجراء بعض التعديالت للتنفيذ

البرامج ،واألسهم ،والقروض والمنح

يتم إعدادها من
دراسة واضحة
ومفصلة ّ
ّ
خالل تقييم رسمي وجمع األدلة –
مرجعية لعزل التأثير
استخدام مجموعة
ّ

استمراريته
تنفيذ االبتكار وضمان
ّ

أدلة مستمدة من عمليات التقييم
في مواقع متعددة ،وكذلك من تجارب
يتم القيام بها
التحكم العشوائية التي ّ
مستقل
ّ
بشكل

االبتكارات أو التأثير على نطاق واسع

6

النمو ،وتوسيع النطاق والنشر

مهارات عالية في القيادة ،واإلدارة،
والتنفيذ

خطة التوسيع
خطة العمل
مزيج التسويق

ضرورة إجراء تقييم شامل  ،والحاجة إلى
إمكانيات وقدرات عالية لنجاح عملية نقل
المهام

قروض مشاركة في األرباح ،الدفع
بحسب النتائج ،سندات األثر االجتماعي

7

تغيير األنظمة

قياديين
قيادة وإدارة قويتان ،تحديد
ّ
جدد وفرق عمل جديدة وتدريبهم

خارطة بناء الشراكات
التخطيط القائم على األدلة

تحديد اآلثار المحتملة غير المقصودة

نظم مالية متعددة
احتمال الحاجة إلى إعادة تحويل األموال
احتمال التمويل القائم على النتائج

تعريفات جديدة للكفاءة واآلثار الناتجة
ومقاييس جديدة خاصة بها

تحول في الطريقة التي نؤدي
بها عملنا

