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أريد أن
أبتكر ٔافكار جديدة
من خالل
التفكير
بطريقة مختلفة
}
االبتكار السريع لألفكار

مستوى المشاركة

مستوحى من
مولد األفكار السريعة (2013) Nesta

أداة ذات ّية وبسيطة نسب ّياً
تستغرق وقتاً أقل للتطبيق.
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ما هو هذا
النشاط ولماذا
ينبغي أن أقوم
به؟
تمكّ ن هذه األداة الفريق من ابتكار األفكار من خالل معالجة مشكلة أو فرصة معينة
من خالل وجهات نظر مختلفة .يساعد هذا على ابتكار أفكار جديدة لحلول محتملة،
تضم هذه
ويعزّ ز العروض الموجودة ،كما أنه يختبرها باستخدام منهجيات مختلفة.
ّ
األداة سبع منهجيات أو تحديات .يمكنك اختيار تلك التي تبدو أكثر مالءمة للموضوع
من بينها ،وبالتالي استخدام األداة األنسب للتشجيع على المزيد من المناقشات.
تساعد أداة االبتكار السريع لألفكار على تحديد إطار األفكار ،المشاكل أو الفرص
بحسب عالقتها بسيناريوهات متعددة .وهي توسع نطاق التفكير حول مفهوم
محدد في اتجاهات مختلفة ،بحيث تتيح السبيل إلى مناقشة محفزة تعزز بدورها
فعال ،ينبغي تفسير نقطة البداية
هذا المفهوم .الستخدام هذه األداة بشكل ّ
(المشكلة ،الفرصة ،الفكرة ،المفهوم أو االقتراح القائم) بوضوح.

?

كيفية استعمالها

الخطوة  1هو أن تبدأ من مفهوم ،مشكلة أو فرصة قائمة ثم تقوم بتطبيق التحديات

السبعة المقترحة في ورقة العمل .هذه خطوات بسيطة للمساعدة في التوصل
توسع نطاقها،
إلى البدائل التي تخالف "القوانين العادية" ،تجعلها أكثر مرونة أو
ّ

الخطوة  2مراجعة األفكار واختيار األفضل منها لمواصلة تجسيدها وتحويلها إلى

ابتكارات قابلة للتطبيق.

بما يمكّ نك من ابتكار الكثير من األفكار المدهشة في فترة قصيرة من الزمن.

القاعدة العادية

المنهجية

االنقالب

تحويل الممارسة الشائعة
رأسا على عقب

التكامل

دمج هذا العرض مع
عروض أخرى

التمديد

تمديد العرض

التفاضل

تقسيم العرض بحسب
الفئات المستهدفة

اإلضافة

إضافة عنصر جديد

الطرح

استبعد شيئاً ما

الترجمة

ترجمة الممارسات
المرتبطة بمجال آخر

استخدام عناصر
جديدة

إضافة عنصر جديد في
الممارسات مرتبط عادة
بمجال آخر

المبالغة

دفع شيء ما إلى الحد
األقصى من تجلياته

كسر القاعدة ،وتطويعها وجعلها أكثر مرونة
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تحويل الممارسة الشائعة رأسا على عقب

األطباء يعالجون المرضى

ماذا لو أصبح المرضى أطباء؟

دمج هذا العرض مع عروض أخرى

يتمكن الناس من الوصول إلى مجموعة من الخدمات في مواقع مختلفة

ماذا لو كان للخدمات المحلية المختلفة نقطة نفاذ واحدة؟

تؤمن المدارس فرص التعلّ م لألطفال والشباب أثناء النهار

ماذا لو قدمت المدارس أيضاً حصصاً للرياضة والترفيه والتعليم المجتمعي بعد ساعات الدوام؟

تقسيم العرض بحسب الفئات المستهدفة

هناك منهجية "واحدة تناسب الجميع"

لو كانت الخدمة مصممة لتلبية احتياجات كل شخص على حدة ومقسمة إلى شرائح تستهدف
الجمهور بشكل مختلف؟

إضافة عنصر جديد

توفر البقاليات المواد الغذائية

ماذا لو قدمت البقاليات سلعاً ومواد غذائية وأوصلت أيضاً وجبات ساخنة لكبار السن في منازلهم؟

استبعد شيئاً ما

تعتبر السجون مهمة لتحقيق الفعالية في نظام العدالة الجنائية

ماذا لو كان عليك إغالق ثالثة سجون؟

ترجمة الممارسات المرتبطة بمجال آخر

المستشفيات والمطارات هي أنواع مختلفة من العمليات

ماذا لو تم تطبيق ممارسات إدارة المطار على المستشفيات؟

إضافة عنصر جديد في الممارسات مرتبط
عادة بمجال آخر

التعليم والتدريب ممارستان منفصلتان

ماذا لو تم تقديم التدريب كجزء من التعليم الثانوي؟

دفع شيء ما إلى الحد األقصى من تجلياته

المدارس األطفال والشباب للتعلم ،لكن ضمن مساحة مخصصة لذلك فحسب

ماذا لو استطاع الطالب التعلم ،في أي وقت وفي أي مكان يريدونه؟

تمديد العرض

