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أريد أن
أبتكر ٔافكار جديدة
من خالل العمل مع
أفراد يواجهون المشاكل
حلوال لها
ويجدون
ً
}

ورشة االبتكاز

مستوى المشاركة

مستوحى من
تصميم الخدمات :من الرؤية إلى التنفيذ .ص 60.روزنفيلد ميديا .لفلي ل ،.ريزن ب ،.بولين أ(2013( .

تتطلّب هذه األداة التحاور مع الزمالء .قم
بتخصيص بعض الوقت للتفاعل والتعاون بين األفراد
على مدى يوم أو نحو ذلك.
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ورشة االبتكار )(CREATIVE WORKSHOP

ما هو هذا
النشاط ولماذا
ينبغي أن أقوم
به؟
إن ورشة االبتكار هي فرصة لجمع عدد من مختلف المعنيين أو المستفيدين من
عملك والتعاون معهم ،وذلك ألنها قد تشمل األفزاد الذين تحاول الوصول إليهم،
والشركاء الذين تعمل معهم ،الخبراء في تخصصات مماثلة أو أي مزيج من هذه
المجموعات (وغيرها) التي ستستفيد من التحاور مع بعضها البعض .إنها وسيلة
جيدة لجمع الخبرات المختلفة وتبادلها ،وكذلك للمشاركة في إيجاد حلول محتملة.
يمكن أن تضيف ورشة االبتكار رؤى ثمينة حول وجهات نظر الناس المرتبطة بقضايا
معينة .وتوفر أيضاً بيئة يمكن من خاللها تبادل هذه المعرفة فور جمعها .إن تنظيم
الجلسات بحيث تضم أشخاص مختلفين من عدة خلفيات هو عمل يحتاج إلى تخطيط
دقيق .توفر هذه األداة قائمة مرجعية للتخطيط لورشة االبتكار بشكل فعال ،ما
يساعدك على االستفادة القصوى من عملية تبادل الخبرات بين مختلف أفراد فرق
العمل.

?

كيفية استعمالها
•ما هو جدول هذا اليوم؟

يمكن أن تكون ورشة االبتكار ذات أغراض مختلفة منها:

•هل سنعمل ضمن مجموعات صغيرة؟ كيف سيتبادل المشاركون األفكار؟
•ما هي المواد واألدوات التي تنوي استخدامها؟

•ابتكار مجموعة من األفكار الجديدة واستكشافها

التطور
•اختيار أفضل األفكار واالنطالق منها لتحقيق المزيد من
ّ

•وضع رؤية واضحة لكيفية تحويل األفكار إلى حقيقة واقعة في مرحلة الحقة

•كيف ستقوم بتوثيق النتائج؟

ورقة العمل التالية هي مثال واحد فحسب عن كيفية إجراء ورشة االبتكار .وباالستناد

وهناك جدول زمني واضح لألنشطة محدد خطوة بخطوة ،وتوقيت لكل نشاط يساعد

إلى االحتياجات الخاصة بك  /القيود التي تعيق عملك ،ال تتردد في تعديل (إضافة

وهنا بعض النقاط التي يجب أن نأخذها بعين االعتبار أثناء التخطيط:

لتنظيم ورشة عمل .

في إنجاح الورشة .من المهم تخطيط ورشة العمل بشكل جيد.
سيتم تنظيمها؟
•كم ستبلغ مدة ورشة العمل وأين
ّ

 /استبعاد  /إعادة ترتيب) أي عنصر من عناصر الورشة في كل مرة تخطط فيها

•من سيحضر ورشة العمل وما ستتضمنه الورشة من معرفة ومهارات؟

دقائق 5

تقديم خطة ورشة
العمل

دقيقة 20

تحديد مجاالت تركيز الجلسة للجميع /المجموعات
المصغرة
ّ

دقيقة 30

تشجيع األفراد على المشاركة وشرح كيفية
المقدم
استفادتهم من العرض
ّ

دقيقة 15

إعادة تصنيف النتائج
التي تم التوصل إليها
وتبادلها مع اآلخرين

دقيقة 30

دقيقة 15

التقدم المحرز
عرض
ّ
على الحائط في مكان
يراه الجميع

تم التوصل إليها وتحديد
االستفادة من النتائج التي ّ
الفرص
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دقائق 5

تقديم خطة ورشة العمل

ورشة اإلبداع
دقيقة 20

تحديد مجاالت تركيز الجلسة للجميع /المجموعات المصغّ رة

)على سبيل المثال :العمل في مجموعات صغيرة لخلق الشخصيات(

دقيقة 15

دقيقة 30

عرض التقدم المحرز على الحائط في مكان يراه الجميع

المقدم
تشجيع األفراد على المشاركة وشرح كيفية استفادتهم من العرض
ّ

)على سبيل المثال :إنشاء خارطة لمسيرة لكل شخص(

دقيقة 15

إعادة تصنيف النتائج التي تم التوصل إليها وتبادلها مع اآلخرين

شارك فرص التعلّ م عندما ترى أي مجموعة أن لديها إمكانية البتكار أو إضافة قيمة ما إلغناء العمل

دقيقة 30

االستفادة من النتائج التي تم التوصل إليها وتحديد الفرص

)على سبيل المثال :خريطة وعود واحتماالت ،لوحة نموذج األعمال ،نظرية التغيير(

