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أريد أن
أقوم باالختبار والتطوير
من خالل فهم
ما هو أكثر
فعالية في عملي
}
محفزات التطوير
ّ

مستوى المشاركة

مستوحى من
ورقة عمل سكامبر  ،الواليات المتحدة :مطبعة بروفروك .إيبيرل ،ب ((1997

أداة ذاتيّة وبسيطة نسبيّاً
تستغرق وقتاً أقل للتطبيق.
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محفزات التطوير )(IMPROVEMENT TRIGGERS
ّ

الفكرة هي أن تتوصل في نهاية المطاف إلى ما يعطيك لمحة موجزة عما يجعل
من عملك مختلفاً  ،وكيفية تطويره.

أسئلة أخرى ذات الصلة ،إال أن المهم هو استخدام الفئات السبعة من األسئلة

للتحفيز على التفكير بالتحسينات المحتملة.

استبدل

ادمج

عدل
ّ

تفترض األسئلة في هذه األداة أن أي شيء جديد هو تعديل لشيء موجود
بالفعل .قد ال يكون هذا صحيحاً دائماً  ،ولكن النظر إلى عملك من هذا المنظور
قد يكون مفيداً جداً عندما تحاول توضيح كيفية اختالف عملك عن عمل اآلخرين (أو
كيفية تعويله على األعمال السابقة).

حسن
ّ

محفزات التطوير مجموعة من األسئلة التي يمكن استخدامها لمساعدتك
ّ
توفر أداة
قليال .صممت هذه األسئلة المستوحاة من
مختلفة
بطريقة
عملك
إلى
النظر
على
ً
أداة " ،"SCAMPER Eberle B. 1997للتحفيز على التفكير بطرق جديدة ،وهي
مرتبة بطريقة تمكنك من التعامل مع الطرح القائم أو إيجاد حل جديد ممكن من
بين عدد من االتجاهات .إنها وسيلة رائعة لتعزيز عملك ،وخاصة في المجاالت التي
تتوفر فيها الكثير من الحلول المتنافسة.

استخدم عملك في مجال آخر

قليال
يجب أن يوفر كل من األسئلة الموجودة على ورقة العمل وجهة نظر مختلفة
ً

حول عملك .اكتب إجاباتك في المكان المخصص ،ولكن حاول أن تبقيها مختصرة -

إن األسئلة على ورقة العمل هذه ليست إال أمثلة لتحفيز تفكيرك .قد يكون هناك

استبعد

?

اعكس

ما هو هذا
النشاط ولماذا
ينبغي أن أقوم
به؟

كيفية استعمالها
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أريد أن أقوم باالختبار والتطوير
من خالل فهم ما هو أ كثر فعالية في عملي

استبدل
ما هي المواد أو الموارد التي يمكنك

استبدالها أو مبادلتها لتحسين عملك ؟

ما المواد األخرى التي يمكن أن

تستخدمها؟

ما هي القواعد هل يمكن أن تستبدلها؟

ادمج
ماذا سيحدث إذا جمعت بين جوانب مختلفة

من عملك ،البتكار شيء جديد؟

ماذا لو جمعت بين األغراض أو األهداف؟
ماذا يمكنك أن تجمع لتحقيق أقصى قدر
من اإلقبال على عملك؟

كيف يمكنك الجمع بين المواهب والموارد

إلنشاء منهجية جديدة؟

محفزات التطوير
ّ
عدل
ّ
كيف يمكن أن تكيف أو تعدل عملك لخدمة

غرض أو استخدام آخر؟

لتعدل عملك؟
بمن يمكنك االقتداء
ّ
ما السياق اآلخر الذي يمكنك أن تضع

عملك فيه؟

ما هي المنتجات أو األفكار األخرى التي

يمكنك أن تستخدمها لإللهام؟

حسن
ّ
ما الذي يمكنك إضافته من أجل تحسين
عملك؟

استخدم عملك
في مجال آخر

هل يمكنك استخدام عملك في مكان

بتسلسل مختلف؟

من يمكنه أن يستفيد من عملك؟

ما هي العناصر أو حتى القواعد التي

به اآلن؟

ماذا يمكنك أن تؤكده أو تسلط الضوء

ما هو العنصر من عناصر عملك الذي

كيف يمكنك القيام بعملك بطريقة أخرى

يمكنك تعزيزه لخلق شيء جديد؟

كيف يمكنك تنظيم أو تبسيط عملك؟

ماذا سيحدث لو عكست عملياتك أو رتبتها

ما هي العناصر التي يمكن أن تجعل من

آخر؟

عليه لخلق مزيد من القيمة؟

استبعد

اعكس

–ربما في محيط آخر؟

هل يمكنك إعادة استخدام بعض األفكار/
األشياء من المشروع السابق؟

عملك أكثر إمتاعاً ؟

يمكنك حذفها من عملك؟

ماذا الذي يمكنك استبداله به؟

ماذا لو أنك فعلت عكس ما تحاول القيام
كيف يمكنك إعادة تنظيم عملك؟

