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أريد أن
أقوم باالختبار والتطوير
من خالل وضع
تفصيلي إلجراءات
تصور
ّ
ّ
عملنا ومواردنا
}
المخطط
ّ

مستوى المشاركة
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تتطلّب هذه األداة التحاور مع الزمالء .قم
بتخصيص بعض الوقت للتفاعل والتعاون بين األفراد
على مدى يوم أو نحو ذلك.
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المخطط )(BLUEPRINT
ّ

ما هو هذا
النشاط ولماذا
ينبغي أن أقوم
به؟

?

كيفية استعمالها

مخطط على ورقة العمل في أي مرحلة من المراحل من خالل
ّ
يمكنك البدء برسم

ملء الجوانب الرئيسية للتواصل بين مؤسستك وجمهورها أو مستفيدين آخرين.

في المراحل المختلفة .من خالل هذا التحديد ،يمكنك أن تحصل على لمحة عامة

الوقت (التواصل ،تقديم الخدمة ،فترة االستخدام ،المتابعة) .تمثل الحقول الموجودة

البعض.

تمثل المراحل في الجزء العلوي من الصفحة مراحل التفاعل مع جمهورك وتطورها مع
كال من األنشطة الخارجية لألشخاص الذين تتفاعل معهم واألنشطة
على اليسار ً

الداخلية لفريقك .يمثل "خط التواصل " الفرق بين األنشطة الخارجية والداخلية.

المخطط لمحة عامة عن عمليات الجهة ،مثل األنشطة الرئيسية ،والمنتجات
ّ
يوفر
والخدمات ،ونقاط التفاعل مع الجمهور المتعاملين والمعنيين والمستفيدين .تساعد
المخططات على تفسير كيفية تدوير أغراض وموارد موجودة ،والموارد الجديدة
ّ
التي سنحتاجها ،كما أنها تعطي فكرة عن التأثير العام الذي قد تحدثه نشاطاتك؛
وهذا مفيد للغاية عند محاولة التخطيط لعملك أو تطويره.

من اليمين إلى اليسار ،حدد األنشطة ،واألشخاص واألدوات التي تعتبر نموذجية
عن األنشطة الرئيسية الخاصة بك ،والموارد الالزمة ألدائها وكيفية ارتباطها ببعضها

إن ملء ورقة العمل يدفعك إلى مراجعة المكونات المختلفة التي تتضافر لبناء عملية

دون األنشطة التي يقوم بها أعضاء فريق عملك أثناء تفاعلهم
في أسفل الصفحةّ ،

التواصل وتقديم الخدمة أو المنتج الذي تعرضه .يمكنك استخدام ورقة العمل لتحليل

وأسباب قيامهم بها واألدوات أو النظم التي يستخدمونها لهذا الغرض .في أعلى

تسليط الضوء على الموارد والعمليات الرئيسية المطلوبة ،وربطها باألشخاص أو

مع الجمهور .صف باختصار األشخاص الذين يقومون باألنشطة ،واألنشطة نفسها،
دون األنشطة الخارجية التي يقوم بها األشخاص الذين تتفاعل معهم
الصفحةّ ،
مؤسستك ،وصف بطريقة مماثلة هؤالء األشخاص ،واألنشطة نفسها ،وأسباب

قيامهم بها واألدوات أو النظم التي يستخدمونها لهذا الغرض.

إن ملء ورقة العمل يساعد على تقسيم عملك إلى تفاصيل أدق ،وينظم هذا
التحليل من خالل إظهار "خط التواصل" .يمثل هذا الخط الفرق بين أنشطة الجمهور
المستهدف والمستفيدين والمعنيين اآلخرين ،واألنشطة التي تتم داخل جهة
عملك.

مستقبال .في كلتا الحالتين ،تساعدك ورقة العمل على
الوضع الحالي أو المتوقع
ً
المؤسسات المعنية .حاول أن ترسم مخططاً من منظور مختلف .المعنيين الذين
تعمل معهم وضمنه توقعاتك حول أنشطتك واستجابتهم لها.
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األنشطة الداخلية

األنشطة الخارجية

المشاركة
األدوات ووسائل اإلعالم
واألجهزة المستخدمة

ما الذي يفعله الناس،
ويشعرونه ٫ويعرفونه
ويفكرون به

ما الذي يفعله أعضاء
الفريق ،ويشعرونه٫
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األدوات واألنظمة
المساندة التي يتم
استخدامها
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فترة االستخدام

تسجيل الخروج
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