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تصدير

فحني للنور، يظهر اخرتاٍع كل من يحذِّروننا خبري مائة يوجد األمر؛ هذا جميًعا رأينا لقد
إخفاء وتهديد املميزة الهالة فقدان من الخوف دعواُت ارتفَعْت املطبوعة الصحافة عت اخُرتِ
السكك اعتُِربت كما بأيديهم، الرهبان يخطُّها كان التي الشخصية بالوثائق مقاَرنًة الُهِويَّة،
الناس يَُعِد لم إذ التشكُّك؛ من كبري بقدر الهاتف وُقوِبل البرشية، للروح تهديًدا الحديدية
يحدث لم ومنعزلني. وحيدين يِصريوا أن إىل ذلك وسيؤدي منازلهم، مغادرة إىل بحاجٍة
عىل السمَع أََعْرنا أننا ولو املخاطر. من أعظم دوًما الفرص كانت إذ األمور؛ هذه من أيٌّ
به يُسَمع لم جديد يشءٍ فكلُّ الكهوف؛ ونقطن جوعى اآلن إىل َلظللنا خبري، للمائة الدوام
جانب له — جديدة وفكرٍة — جديد تطوٍر وكلُّ الخطورة، من معينًا قدًرا يحمل قبُل من
اإليجابية الجوانب عىل الرتكيز طريق عن فقط َم التقدُّ قون يحقِّ والبُرش سلبي، وآَخر إيجابي

شأن. ذات قوٍة نقاِط إىل وتطويرها
تمنعها أْن ا إمَّ بإمكانك بل الصدفة، بمحض الوجود إىل تظهر ال الجيدة األفكار إن
احتضان يف صون متخصِّ بها الخاصة ستور برين ورشكة شنتزلر وناديا ترعاها. أن ا وإمَّ
األفكار)، من كبري عدد وراء (السعي الكبرية األعداد بقانون واعون إنهم ورعايتها. األفكار
بينها)، رابط يوجد ال أنه الظاهر من يبدو التي املناطق بني (الربط الجانبي والتفكرِي
مع والتعامل الرتدد)، إىل يميلون البرش يجعل الفشل من (الخوف الفشل مع والتسامِح
الصورة»)، بهذه األمَر فعلنا «لطاملا مثل: (عبارات لالبتكار القاتلة «امُلثبتة» التعبريات
أساليب بكل واعون هم الحال وبطبيعة الرسمي، وغري الرسمي التواُصل عىل والحفاظ

ع). مترسِّ انتقاٍد دون من األفكار (إنتاج الذهني الَعْصف
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التفكريُ يزال وال صعبًا، يبدو واملؤسسات الرشكات يف املبادئ هذه تطبيُق يزال ال
وإنما عمالقة، قفزاٍت نتيجَة تأِت لم االبتكارات غالبيُة الحقيقة، ففي مسترشيًا؛ الضيق
التي بالطريقة أخرى، إىل َقبُْل من ُمحددة مماَرسة أو لِبنية ع متوقَّ غري انتقاٍل نتيجُة هي
الطرق عىل فقط ينتقلون الذين األشخاص إن وحديثهم. األطفال تفكري يف ونحبها نعرفها
عن بهم تمرُّ عندما الحياة، ُع تنوُّ يفاجئهم أالَّ ينبغي بكثرة، املستخَدمة املعتادة الرسيعة

… شيئًا عنها يعلمون ال مجهولة مساراٌت واليسار اليمني
إىل املستقل والتفكري االبتكار يحتاج إذ االبتدائية؛ واملدرسة الروضة يف األمر يبدأ
هو ما مع للتكيُّف املزعومة والرضورُة السطحي، ع املترسِّ االنتقاُد ا أمَّ والتشجيع. الدعم
كلَّ فتقتل مالمَحها؛ الجمهور د يحدِّ تعليمية منظومة يف األطفال وإقحاُم وطبيعي، معروف
ومباِدئَ خطوٍط إىل بحاجٍة نحن بالطبع الجديدة. والخربات األشياء نحو الحماس صوِر
توضح الكتاب، هذا ويف واألفكار؛ املعايري بني تعاُرض يوجد أن رضوريٍّا فليس إرشادية،
ل التوصُّ مفتاُح هو الصحيح العمل إطاِر تحديِد فنَّ أنَّ عدة، أموٍر بني من شنتزلر، ناديا
و«إضفاء املدرسية، اإلنجازات تحقيق أجل من املتواصل الضغُط أما عة. متوقَّ غري أفكاٍر إىل

ُحرة! أرواح بناء إىل مطلًقا يؤدي فلن جامعاتنا؛ عىل فيه امُلباَلغ املدرسية» بْغة الصِّ
ننتظر كجماعاٍت لكن املتطرفة، الرياضات يف املخاَطرة صوِر كلَّ نتقبَّل نحن كأفراٍد،
يمنعنا أنه كما االبتكارات، حالة يف ممكنًا هذا ليس باملائة. مائًة آِمنًا يشء كلُّ يكون أن
لالبتكار، تقبَُّلهم يُظِهروا أن واإلداريني السياسيني وعىل بوضوح، إمكاناتها رؤية من
أن األقل عىل ينبغي الرضورية املناحي كل يف اإلصالح يف الرغبَة إن واالكتشاف. واملخاَطرة،
بيل رشكة أن فلو صعبًا؛ لإلصالحات الفعيل التنفيذ ظلَّ لو حتى السياسيني، أعني يف تَُرى
مفتِِّيش يِد عىل َألُغلَقْت الحايل، وقتنا يف ُوِجدت جراج داخَل َسها أسَّ التي الصغرية جيتس
يُسَمح أن املحال من َلكان اليوَم ظهر قد األطفال شلل َلَقاُح كان ولو أملانيا، يف املصانع
التحذيرات عىل برتكيزها السياسات، من النوع هذا تكلفِة ُل تحمُّ بوسعنا ليس لكْن به.
نتمكَّن كي معتاد، وغري جديد هو ما بكلِّ النََّهم ذلك إىل مجدًدا بحاجٍة نحن بل والحظر،

بالثقة. نتحىلَّ ونحن القادمة األلفية دخول من
النََّهم! ذلك تعزيز عىل املعتاد غري الكتاب هذا يساعدك أن آُمُل

النجنشايت فلوريان د.
٢٠٠٤ يناير ميونيخ،
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متهيد

الجاد. العمل عن بديًال ليس اإللهام

(١٨٦٤–١٩٢٠) أملاني واجتماع اقتصاد عاِلم فيرب، ماكس

∗∗∗

إىل خياله يف التي الجديد املنزل صورة بتحويل جيد معماري مهندس أيُّ يُسارع لن
مراحُل ة ثمَّ البناء، أعمال تبدأ أن فقبَل الفور؛ عىل بنائه يف البدء طريق عن ملموس واقٍع
مْسٍح وإجراء الرسومات، إعداد إىل حاجة فهناك والتجهيز؛ التخطيط من عدة رضوريٌة
املحددة، ل التحمُّ قدرِة لتحديِد الخطط رسم يجب كما البيت، عليها ُسيقام التي لألرض
الخطوة وهي امُلقرتح، العمل عىل موافقتَهم املنزل مالكو يمنح أن يجب آِخًرا وليس وأخريًا
معماري مهندس أيُّ يعمل كلها. العملية يف الخطوات أصعُب أنها يتضح ما غالبًا التي
وميزانيٍة واضح تفويٍض دون فمن التفصيل؛ من للغاية دقيقٍة مستوياٍت عىل الواقع يف
الرؤيِة معرفة يف أوًال سريغب لذا التخطيط؛ عملية يف البدء حتى يستطيع لن تفصيلية
الذي املال ومقداِر تطبيقها، عليه التي واملعايرِي أحالمه، ملنزل اآلَخر الطرُف يمتلكها التي

إنفاقه. بوسعه
املنزل، بناءِ بمثاِل يتعلَّق فيما عمره، من الخامسة يف طفٍل أيِّ نظر يف بديهيٍّا يبدو وما
ومع رشكة. أي داخَل جديدة أفكاٍر عن البحث عملية عىل باملثل ينطبق أن املفرتض من
عادًة يشبه رشكة أي داخل األفكار عن فالبحث الواقع؛ أرض عىل كثريًا األمور تختلف ذلك،
واضحًة تكون أن حتى قبل البناء، اَل وُعمَّ الخرسانة َط خالَّ يطلب حني البنَّاءُ به يقوم ما
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تظهر التي األوىل فالفكرُة ذلك؛ من أسوأ هو ما هناك بل سيبنيه. الذي املبنى نوعيُة لديه
كامل فريٍق ودْفِع دة، معقَّ أبحاث يف للبدءِ يكفي بما جيدًة تُعتَرب ما عادًة الرشكة داخَل
أن أَْشُهر بضعة بعد نكتشف ثم التنفيذ، أعمال من مكلِّفٍة سلسلٍة لتدشني املهندسني من

هدوء. يف املرشوع يُدَفن ثَمَّ وِمن األساس؛ من الجودة بتلك تكن لم الفكرة
توليِد فعمليُة جيًدا؛ املدروسة لألفكار مساويًا وال الجاد، العمل عن بديًال اإللهام ليس
شديًدا، انتباًها تتطلَّب ة شاقَّ عمليٌة للتنفيذ، والقابلة اقتصاديٍّا الواعدة األفكاِر األفكار،
ن وتتضمَّ الالعبني من العديد فيها يشرتك لعبة فهي تعلُّمها؛ يمكن عملية فهي ذلك ومع
توليَد يستطيعون اللعبة هذه مبادئَ مون يتفهَّ الذين وحَدهم واألدوات. القواعد من العديَد
مجال يف الداخلية التحديات ملواجهة أو الجديدة، والخدمات للمنتجات سواء الجيدة، األفكار

االسرتاتيجية. أو البرشية املوارد إدارة أو العمليات،
وأظهَرْت االبتكار، وإدارة االبتكار حول املاضية القليلة األعوام خالل الحديث َكثَُر
بعض حدَّدت وقد لها. االبتكار أهمية مقداَر وأدرَكْت باملوضوع اهتمامها عديدة رشكاٌت
املنتجات (يف االبتكارات بتطوير تتعلَّق مسئوليات وعيَّنت بعينها، عملياٍت الرشكات
تعتمد إنها إذ األوان؛ فوات بعد العمليات هذه تبدأ لألسف لكْن باألساس)، والخدمات
العمليات. هذه داخَل تلقيَمها فقط وتنتظر حولنا، موجودٌة الجيدة األفكار أنَّ حقيقِة عىل
يختلف لن جديدة أفكار عن البحث وعند إنذار، سابِق دوَن تظهر ال األفكار أن بَيَْد
ربما قش. كومة يف إبرة عن البحث عن الوحي يأتيك أن وانتظار اسرتخاءٍ يف الجلوُس
الحظ من كثريًا أكثر السيئ الحظ سيقابلك الشديد لألسف لكْن بحثك، يف الحظ يصادفك
املوضوعة، املعايري إىل ترقى ال بفكرٍة االكتفاءُ كثريًا عليك سيتعنيَّ أنه يعني ما وهو الحسن؛
يجتمعان. ال واالحرتافيُة فالحظُّ القائمة؛ املشكلة تناسب بحيث خصوًصا َمُصوغة هي وال
أطِلق أن يمكنني كيف غرار: عىل أسئلًة ألنفسهم األعمال روَّاُد ه يوجِّ يوم، كل ويف
استخدام يمكنني كيف أملعية؟ فكرة عىل فوًرا أعثر أن يمكنني كيف مجايل؟ يف رائجة نزعًة
إخفاًقا تصري أن من الفكرة أمنع أن يمكنني كيف أفكار؟ عىل العثور يف رشكتي موارد
والنزعات األفكار، توليد وأساليب االبتكار، موضوع حول الكتب مئات أُلَِّفت لقد كبريًا؟
االعتقاد فإن ذلك ومع وغريها؛ املعايري وشبكات معها، للتعاُمل امُلقرتَحة والطرق الرائجة،
عملية توجد أن املمكن من أنه بمعنى — منهجية بصورة إيجادها املمكن من األفكار أن

بشدة. معتاد غري يزال ال — للتطبيق قابلة ناجحة أفكاٍر توليِد إىل تُفِيض قياسية
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جديدة، بأفكار بها يخرجون التي الكيفية عن مجالك يف القرار ُصنَّاَع سألَت وإذا
هي: ِذْكًرا الطرق وأكثُر املختلفة، اإلجابات من نطاٍق عىل حينها فستحصل

لكن للمقرتحات: بَْرنامٍج أو مكافآٍت بنظاِم عادًة املرتبط الفردي، األداء تشجيع •
الزمالء جانب من التقبُّل وعدم األفراد، املوظفني مكافأة هي النموذج هذا مشكلة
األفكار أن ثبت فقد ذلك ومع الفكرة. تطوير عملية من جزءًا يكونوا لم الذين
مقاَرنًة صات، التخصُّ ِد متعدِّ فريٍق أي داخَل بكثري أعىل بوتريٍة تُنتَج الجيدة
يساوي أيًضا لألمور. ضيٍِّق بمنظوٍر املعتاد، يف يتَِّسمون، الذين املنعزلني باألفراد
يكون السبب ولهذا التنفيذ؛ مرحلة يف ذهبًا وزنَه الرشكة داخل األوسع الدعُم
داخل املقرتحات برامج غرار عىل الَحَسن، امَلْقِصد ذات املنظومات مصريَ الفشل
إخفاءَ ع تشجِّ وإنما لألفكار، الجماعية التوليد عمليَة ع تشجِّ ال ألنها الرشكات؛

بالرسية. وإحاطتها الغري عن األفكار
مشكلة لكن الِفَرق: داخل أكرب بشكٍل رها وتُطوِّ األفكاَر تناقش بارعة إدارٍة وجود •
منشغلني أنفسهم األشخاص سنجد ما فدائًما الشديد؛ االنغالق هي النهج هذا
تظهر وال سطحيٍّا، إالَّ املوضوع استثماُر يجري ال السبب ولهذا عينها؛ باألفكار
الفريق طاقة استنزاف يف يتمثَّل إضايف خطر وهناك نادًرا. إالَّ عة متوقَّ غري حلوٌل

األسايس.
عائالت، تُِديرها التي الرشكات يف دائًما الحال هو وهذا معني: بمدير األفكار ربط •
املديُر دام ما بنجاٍح املنظومة هذه تعمل الجديدة. األفكاَر «الراعي» يُطِلق حيث
يُسَمح لم أو للسلطة كفء تداول يحدث لم وإذا جديدة. أفكاًرا يخلق امَلْعِنيُّ
ستكون فحينها األفكار، توليد من النوعية هذه أرسار عىل شخٍص أيِّ باطِّالع

خطر. يف — نفسها الرشكة ثَمَّ ومن — االبتكار عىل كلها الرشكة قدرُة

ذلك ومع الطرق، هذه جميع يف األفكار لتوليد منظمٍة عمليٍة عىل العثور الصعب من
تجعلنا االبتكارية «قوتنا قبيل من بعباراٍت تمتلئ بالرشكات الخاصة امَلهمة بيانات تزال ال

«… للسوق زعماءَ
مرشوع عىل سنوات حتى أو لشهور املهندسني من عدد يعمل الرشكات، بعض ويف
الفكرة أن من الوقت هذا كل انقضاءِ بعد يتأكَّدون ثم واحدة)، فكرة عىل (َمبنيٍّ وحيد
استغالله املمكن من كان َقيِّم وقت يضيع وبهذا بتقديمه؛ تَِعُد كانت ما فعًال تقدِّم ال
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لوقت بالتوازي واعدة أفكار َعْرش عىل العمل األفضل من يكن أََلْم جديد. يشء إطالق يف
يكن أََلْم ناجًحا؟ ليصري اآلَخر البعض يستمر بينما يفشل وهو بعضها ومشاهدة محدود،
هؤالء ترك من بدًال أيام، لبضعة والتطوير البحوث لقسم الكاملة القوة تسخري األجدى من

لشهور؟ وحدهم يعملون املاهرين األشخاص
جديدة، لفكرة بذرة آالف ١٠ عىل تعثر أن األفكار لتوليد محددة عملية باستطاعة إن
مركزة تكون (لكنها تماًما متباينة اتجاهات يف جميعها تنطلق المعة، فكرة ٢٠ منها تُختار
عىل األفكار وتُختََرب شخص، ألف إىل يصل ما تضمني يجري األساسية). املهمة عىل دائًما
هذه إىل والدول الصناعية القطاعات مختِلف من الواردة البيانات وتتدفق السوق، يف الفور
واملورِّدون) واملوظفون والسابقون الحاليون (العمالء كلها امَلْعِنية األطراف وتُسِهم العملية،
تنفيذها يف البدء ويمكنك واسع، بدعم الطريقة بهذه َرت ُطوِّ التي الفكرة تحظى الفكرة. يف
الخاصة باألبحاث أْكَفاء مهندسني ثالثة اضطالِع تكلفِة عن تقلُّ هذا كلِّ وتكلفُة بارتياح،

عام. ملدة ما بمرشوٍع
املنتجات تطويِر هدَف فقط تخدم ال األفكار لتطوير امُلحدَّدة الواضحة العملية إن
النظر برصف مبتكرة، بطريقة قضية كلَّ تتناول اإلبداعية فالرشكاُت الجديدة؛ والخدمات

جديد. منتٍج بتطويِر أو داخلية بمشكلٍة تتعلَّق القضية كانت إذا ا عمَّ
املوظفني وإرشاك واالنفتاح، التجريب، حبُّ ييل: ما اإلبداعية الرشكات سمات من
الشبيه الفضوِل وتشجيع الخارجية، األطراف وتضمني الهرمية، املستويات جميع من
أحدهم يضطلع اإلبداعية الرشكة ويف الجديدة. باألشياء االستمتاع وشعوِر األطفال بفضول
حتى الفكرة (من الجديدة األشياء لتطوير واضحة عملية وتوجد األفكار، تطوير بمسئولية
التخصيص هذا من بالرغم لكْن املرشوعات. لهذه بوضوٍح محددة ميزانية وتوجد التنفيذ)،
أفكار جلب عىل قادًرا بوصفه إليه يُنَظر الرشكة موظفي من موظف كل فإن الواضح،

جديدة.
بشكل األفكار توليِد ثقافِة َغْرس عىل عالوة اإلبداعية، اإلدارة هياكل إنشاء أوًال يجب
واملعايري واإلجراءات واملساحات واألدوات واملسئوليات فالهياكُل الرشكة؛ داخَل مقصود
إىل إدخالها ذلك بعد يمكن جيدة، أفكار توليد أجل من رضورية أموٌر كلُّها العمل، وأُُطر
الرؤية تجنُّب يف يعاِونون خارجيني رشكاء تضمني الرضوري من يكون وقد التنفيذ، حيز

املحدودة. الضيقة
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تمهيد

وستعرف: الناجحة، األفكار توليد عملية معالم عىل ستتعرَّف الكتاب هذا يف

األفكار. توليد عملية مع التعامل كيفية •
تحتاجهم. وخارجها الرشكة داخل األطراف أي •

التفصيلية. مكوناتها إىل األفكار ابتكاِر مهمِة تقسيم يمكنك كيف •
األفكار. من كبري عدد عن تبحث كيف •

لك. مناسبة املنهجيات أي •
استخدامها. ينبغي الفلرتة عمليات أي •

بينها. املقارنة تتيح بطريقة الجيدة األفكار عرض كيفية •
املفضلة. فكرتك اختيار بخصوص قراٍر اتخاِذ عمليِة يف يُستخَدم املعايري أي •

األفكار. جودة تقييم يمكنك كيف •
التقييم. لهذا مالئم املعايري أي •

ويمكنك األفكار، تطوير عملية خالل املتعة من وافر بقدر ستحظى ذاته، الوقت يف
بكفاءة. للتنفيذ قابلًة أفكاًرا بنفسك َر تطوِّ كي وقٍت أيِّ يف العملية هذه تطبيق

شنتزلر ناديا
٢٠٠٥ يناير بيل،
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الكتاب. هذا قراءة خالل ذهنك إىل د سَرتِ التي األفكار كلِّ تسجيل يف املساحة هذه استخِدْم





األفكار إلنتاج ماكينة

منطقيٍّا؟ أمًرا لألفكار الصناعي اإلنتاج يَُعدُّ ملاذا

∗∗∗

العرشين. القرن بداية منذ تقريبًا ُصِنع فيلٍم كل يف األقل عىل واحدة مرًة «فكرة» كلمة تظهر
«أبولو فيلم من وهو خاص، نحٍو عىل بذاكرتي َعِلق باألفكار، يتعلَّق بعينه، مشهد ة وثَمَّ
يف «١٣ «أبولو الفضائية السفينة بطاقم السبيل ينقطع املشهد هذا يف هانكس. لتوم «١٣
نظًرا الهبوط؛ كبسولة إىل يتحركوا أن بد وال بالغة، صعوبات يبدو فيما ويواجهون الفضاء،
السفينة طاقم فواَجَه كافيًا، يكن لم ذلك وكأن الرئيسية. الغرفة يف األنظمة جميع لتََلِف
بالشكل تعمل ال فهي الهبوط؛ كبسولة يف الكربون أكسيد ثاني مرشحات مع مشكالت
العصف جلسات أشهر من واحدٍة وقائُع تدور نفسه، الوقت يف الطاقم. سالمَة وتهدِّد املالئم
ويقوم صني، املتخصِّ من فريًقا الرحلة قائد يستدعي حني هيوستن، يف التاريخ يف الذهني
قائًال: طاولٍة عىل ١٣ أبولو متن عىل وقتئٍذ املوجودة األشياء جميع يحوي ُجوال بتفريغ
األشياء.» هذه باستخدام ممكن وقت أرسع يف الكربون أكسيد لثاني مرشًحا يل «أَنِشئوا
ويخرتعون، يخرتعون، فمَضْوا فعله؛ يجيدون ما أفضَل وفعلوا العمل يف الفريق رشع
عملية ناسا، طريقة عىل لألفكار توليٍد لعملية نموذج إنه الحل؛ ُوِجد أْن إىل ويخرتعون،
لم لو سيحدث كان ماذا تَُرى الحال. هذه يف اإلطالق عىل منهجي غري بشكل ولكن ناجحة،

بنَّاء؟ حلٍّ عن جهودهم تُْسِفر
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التوليد

استكشاف
االتجاهات

مقابالت
األفكار

الفريق
اإلبداعي

استكشاف
اإلنرتنت

مقابالت
الخرباء

االختيار

معاينة
مخطط أويلاختيار األفكارا;الك

سوق األفكار
التنفيذ

دعم برين ستور

التكثيف

مدينة
األفكار

فريق
البحث

تصميم
األفكار

اإلدارة

ق ا;جتمع الخالَّ
شبكة
األفكار

البدء

تعمل ولكي وتنفيذها. واختيارها وتكثيفها، األفكار، توليد من تتألَّف ستور برين أفكار ماكينة
ذكية. مبتكرة إدارة إىل األفكار توليد عملية تحتاج املاكينة،

وهو نريو، دي وروبرت هوفمان لداستن الكلب» «ذيل فيلم من يأتي آَخر مشهد
ُقبَيْل خاص: بشكل األمريكية وللسياسة عام، بشكل أمريكا ألوضاِع ساخرة محاكاة
ثَمَّ ومن مراِهقة، فتاة مع أقامها عالقٍة عىل التغطية إىل الرئيس يحتاج مباَرشًة، االنتخابات
ومستشارِة (هوفمان) هوليوودي منتٍج مع وبالتعاون نريو)، (دي أزماته مديَر يستدعي
ألبانيا. يف افرتاضية حرٍب بإنتاِج األزمات مدير يقوم هاش)، (آن املحلية للسياسة الرئيس
بالحيل امليلء هوليوود صندوِق يف بالتنقيب الفريق يقوم االفرتاضية، الحرب تجسيد عند
أغنية فتُؤلَّف قديم»؛ آَخَر من جديد يشء «خلق ملبدأ إعماًال أفكار؛ حساء وإعداد والخدع
العالم» «نحن أغنية غرار عىل املوسيقي، املجال يف عظماء مطربون بها يشدو للحرب،
وأحداٍث للحرب، ترويجية مقاالٍت جانِب إىل عدة، سنوات قبل ظهرت التي للجوع املناِهضة
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أفضل الرئيسإىل فريق ل يتوصَّ الحرب. من قادمني الوطن إىل عودتهم يُزَعم وأبطاٍل للحرب
والكحوليات الفيتامني حبوب وتعاطي الليلية، املناوبات من مزيٍد قضاءِ طريق عن أفكاره

هوليوود. طريقة عىل لألفكار توليد عملية يف الهوليودي، املنتج فيال يف
توليد كيفية عن ورشكاءنا عمالءنا دائًما نسأل كنا املاضية، القليلة السنوات مدى عىل
وقد القرار، ُصنَّاع من سألناهم الذين األشخاص معظم بأن علًما رشكاتهم، يف األفكار
سبيل عىل عناها، توقَّ إجابات بينها من كان مختلفة، إجابة مائتَْي عن يزيد ما جمعنا
رشكتي»، يف األفكار عن مسئولون لديَّ «املهندسون أو السوق»، عن بأبحاث «أقوم املثال:
ولكننا اإلداري»، الفريق مع ذهني بعصف «أقوم أو اإللهام»، ألجد الخارج إىل «أسافر أو
أفكاري أفضل إىل ل «أتوصَّ األديرة»، أحَد «أدخُل مثل: أدهَشتْنا، إجابات عىل حصلنا أيًضا
يف الحالقة مرآة يف أنظر «حني أو جيدة»، بأفكار تأتيني ما دائًما «زوجتي القيادة»، أثناء

«… الصباح
بالكاد يعتمد ال قراٍر صانِع أي أنَّ وهو: أََال مشرتك، يشء يجمعهم املجمل يف أنهم غري
قوى أو بهم، الخاصة اإللهام قوى عىل يعتمدون تقريبًا فجميعهم منهجية؛ عملية أي عىل
إىل وتلقائيٍّا بمفردهم لوا يتوصَّ أن بد ال بأنهم يؤمنون جميًعا فُهْم اآلَخرين؛ لدى اإللهام
هؤالء القرار ُصنَّاع يكن لم لو األمام. إىل رشكاتهم َدْفع شأنها من سيكون جيدة، أفكار
األفكار لتوليد املتنوعة األساليب هذه َألدَّْت واالبتكار؛ للتجديد والحاجة الوقت ضغط تحت
الوقت هو فهذا ساعات، لبضع للركض أذهب «سوف يف: كما مقبولة، نتائج إىل تأكيد بكل
— واقعي سيناريو وهذا — كان لو ماذا ولكْن األفكار.» أفضل فيه تأتيني ما دائًما الذي
الظروف يف ينجح الذي األفكار مصدُر يجلب ال قد حينئٍذ حاًرضا؟ واالبتكار الوقت ضغُط

ُمجِدية. نتيجة أيَّ األخرى
بقاعدة مدعومة غري كونها يف يتمثَّل الفردية، األفكار توليد ألساليب آَخر عيٌب ثمة
يستطيع وال الفكرة، تطوير يف للفكرة النهائيني املستخِدمني من أيٌّ يشارك فلم عريضة؛
ومثل العملية، يف موظف أي دمج يتم ولم األفكار، توليد عملية إىل رأيه يضيف أن خبري أي
بشكل الحقيقية أو اإللكرتونية القمامة سلة يف املقام بها يستقر أن يمكن الفكرة هذه
يف األسلوب هذا أن هو الحاسم والعيب واقعية. بحاجة ارتباطها لعدم نظًرا للغاية؛ رسيع
اثنتان أو واحدة فكرة بل عام، بشكل املختلفة األفكار من الكثري عنه ينتج ال األفكار توليد
قضاء يف ترغب هل األفكار؟ هذه من أيٍّ تنفيذ باإلمكان يكن لم إْن يحدث ماذا األكثر. عىل

وحدك؟ الركض يف عديدة أخرى أيام
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زاخر والتاريخ وتنفيذها، بمفردهم رائعة أفكار خلق أشخاصيمكنهم بالطبع يوجد
العديد يف األسايس والبحث واملوسيقى الفن ويقدِّم األفراد. عبقريِة لومضاِت عديدة بأمثلة
عمليٍة وجوِد دون تطويرها؛ إىل ا حقٍّ تحتاج ألفكاٍر أمثلًة العلمية والفروع املجاالت من
إىل بحاجٍة وأينشتاين وموتسارت، وجوته، جوخ، فان يكن فلم األفكار؛ لتوليد منهجية
يوجد اإللهام). من هائٍل بقدٍر يتمتعون استثنائيني عباقرة كانوا (ولكنهم أفكار ماكينة
أفكاًرا يوم كلَّ يولِّدون ِفَرق، أو ألشخاص أمثلة اليومية الحياة من األقل املستويات يف أيًضا

ناجحة. ذلك من بالرغم ولكنها منهجية، غري
بيال: يف مباَرشًة لألفكار مصنعنا بجوار يوجد النوعية هذه من لفريق مثاٌل ة ثَمَّ
الفرنسية)، اللغة يف «طفرة» لكلمة املرادف (وهي essor «إسور» ى يُسمَّ صغري متجر
صغرية مجموعًة أيًضا ويبيعون الخاصة، ُحِليِّهم بإنتاج يقومون يل، أصدقاء لثالثة مملوك
كلَّ الثالثة يواِجه مني. املصمِّ كبار ابتكار من واإلكسسوارات املالبسوالحقائب من وحرصية
َعْرضها، امُلْزَمع القادمة الُحِيلِّ مجموعة أجل من املتجر واِجهِة تجهيِز كيفيِة مشكلَة شهر
الفكرة هذه تنفيذ كيفية عن أفكار عن يبحثون ثم رئيسية، فكرة يختارون ما ودائًما
من الذهني، العصف يف إرشاكي يتم وجودي، يتصادف حني وأحيانًا املتجر. واجهة يف
فكرتنا عن ببالك يخطر ماذا لألفكار، مصنع يف تعملني أنِت «مهًال، مثل: عبارات خالل
إثارة من تحويه ِلَما الصغرية املناقشات بهذه أستمتع ما دائًما وملوكهم»؟» «املهرجون
األفكار يطوِّرون إنهم أفكاَره؛ الثالثي الفريق هذا خْلِق كيفيِة عن الكثري وأعرف وتشويق،
جانبًا ويطرحون يتناقشون، فهم الفني؛ املستوى عىل األشخاصموهبًة أكثر بنفسطريقة
يتَِّفقون النهاية ويف الجعة، ويحتسون ويتجادلون، يدمجون، ما ويدمجون يطرحون، ما
وعىل الخارجية. بعضاألطراف أفكاِر أو برأِْي يستعينون األمر، لزم وإذا مقبول. مسار عىل
ما فدائًما النجاح؛ إىل يؤدي فإنه كبري، حدٍّ إىل املنهجية إىل يفتقر األسلوب هذا أن من الرغم
والرغبة الفضوَل بداخلك يثري بشكل وتعرضالُحِيلَّ ومثريًة، مدهشًة، املتجر واِجهاُت تكون

املتجر. دخول يف
ليسوا الثالثة، كأصدقائي الفنية اإلمكانيات نفس يملكون ال ن ممَّ آَخرون، هناك
يف ال الفعَّ وغري املنهجي غري األسلوب هذا بمثل أفكاٍر إىل ل للتوصُّ يكفي بما محظوظني
أشياءَ خْلُق يمكنه بحيث كوري، ماري أو دافنيش ليوناردو شخص كل فليس الواقع؛
وقتًا؛ تستغرق ما عادًة العظيمة األشياء أن حقيقِة عن فضًال هذا نفسه، داخل من عظيمٍة
ه، موجَّ بأسلوب أفكاٍر إنتاِج نظاِم وجود إىل حاجة توجد لذلك الوقت؟ لديها رشكة وكم
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تستمر إذًا ملاذا منهجي. بشكل أفكاًرا تنتج أْن بالفعل نسبيٍّا السهل من أنَّ هو السارُّ والنبأ
يمكنها منهجية عملية بالفعل توجد أنه حني يف عبقري، إلهاٍم وانتظاِر واالخرتاع التفكري يف

املطلوب؟ الوقت يف للتنفيذ قابلة جيدة فكرٍة تطويَر لك تَْضَمن أن

ال فعَّ أمٌر منهجيٍّا األفكار توليد عملية تنظيُم (1)

الخام، املواد رشاءِ من معينة: ملنهجية َوْفًقا رشكة أية يف إجراء أي يتم العملية، الناحية من
املوظفني، وتقييم املعدات وَطَلِب عمل، مكاِن وتأسيِس البضائع، وتسليم اإلنتاج وعملياِت
الفاعلية هذه ألن وأيًضا ال، فعَّ أمٌر ألنه هذا؟ يلزم ِلَم التسويق. ومعايري السلع إنتاج إىل
املثال. سبيل عىل العميل مع كالتواُصل ا، حقٍّ املهمة األشياء أجل من بداخلك الطاقَة تحرِّر
الواقع يف إنه بل املعتاد، يف منهجية بال ذ يُنفَّ الذي الوحيد اليشء هو األفكار عن البحث لكن
مئات عدة منذ املتَّبَع األسلوب بنفس ذ يُنفَّ يزال ال الذي القيمة سلسلة من الوحيد الجزء

والخطأ. التجربة بأسلوب تحديًدا، السنني؛ من
يف املرتفعة األجور ذوي املتخصصني أو الفنانني، أو العباقرة، أن الناس معظم يظن
كذلك؛ ليس املوقف لكن األفكار، تطوير يستطيعون َمن فقط هم والتطوير، للبحث إدارٍة
املناسبون، األشخاُص أُِرشَك إذا قصرية، زمنية فرتة يف تطويرها يمكن الجيدة فاألفكاُر
األفكار عن املنهجي البحث يوفر ذلك، إىل باإلضافة ومنهجية. منظمة بعملية التُِزم وإذا
مطلًقا؛ يسلكه أن بمفرده لشخٍص يمكن ال املثايل، املستوى بلوغ نحو مضمونًا مساًرا
أجل األشخاصمن من متنوعة مجموعة مع للعمل املتاح القصري الوقِت استغالُل فاألفضُل
ُل التوصُّ ثم بخصوصاألمر، املحتَملة الرؤى كلِّ وتقييُم املوضوع، إمكانيات كامِل استغالِل
سيجد ما عبقريٍّا بأن االعتقاد مخاَطرَة تخوض أن عن للتنفيذ؛ وقابلة مقبولة نتيجة إىل

ال. ربما أو بنفسه، حالٍّ

لألفكار»؟ الصناعي «اإلنتاج يعني ماذا (2)

منها الغرض كان أيٍّا — الجيدة األفكار أن مفهوِم عىل لألفكار الصناعي اإلنتاج مبدأ يقوم
تُنْتَج التي األخرى السلع شأن شأنها منظمة، منهجية عمليٍة بواسطِة تطويرها يمكن —
«القديمة» األشكال أن يعني ال هذا محدَّدة. أدوات وباستخدام سلًفا محدَّدة لعمليٍة َوْفًقا
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ومن بمفرده فنٍّا يصنع الفنان فسيظل منطقية، تَُعْد لم أو صالحًة تَُعْد لم األفكار لتوليد
حني اإللهام انتظار أيًضا ويمكنك األفكار. لتوليد عملية الستخدام االضطرار دون داخله،
هكذا، الحال فيها يكون ال التي املواقف كل ويف النجاح. أو الوقت ضغط تحت تكون ال
بشكل األفكار لخلق املمكنة الوسائل من عدد من واحدًة بنا الخاصة األفكار ماكينة تُعتَرب
بعينها، عمليٍة أيِّ عن مستقلٌة لألفكار الصناعي اإلنتاج إليها يستند التي واملبادئُ منهجي.

األفكار. إنتاج مجال يف الخربة من عديدة وسنوات السليم املنطق عىل ببساطة وقائمٌة
األفكار ر تُطوَّ إذ لألفكار؛ الصناعي لإلنتاج األساسية املبادئَ املاكينة صورة ص تلخِّ
اليشء تفعل ما دائًما فاملاكينة املصادفة. بمحض تحدث ال محددة واضحة عمليٍة إطاِر يف
بمهامَّ للقيام املاكينة ضبط يمكن ذلك ومع سلًفا، محددة معينة خطوات َوْفَق نفسه،
الرشوط جميع تلبِّي متنوعة أفكاًرا النتيجة تكون ما ودائًما شكل، من أكثَر وتنتج متعددٍة

املطلوبة.
رشكات يف بالذات، الخربة ذوي املهندسني إبهار عن أبًدا الحقيقة هذه تتوقَّف وال
والذين للطائرات)، (املصنِّعة إمرباير أو دوبونت، أو لوجيتك، أو بوش/سيمينز، مثل
معني، لسيناريو وفًقا العمل يعتاد فاملهندس أفكارنا. ماكينة باستخدام أفكاًرا أنتجوا
أو ناجح كمرشوع املرشوع تصنيف من يتمكَّن أن إىل آَخر تلو حالٍّ «يجرب» ويظل
بصنِْع تقوم األولية، املرحلة ففي تماًما: مختلف بشكل فتعمل األفكار، ماكينة أما فاشل.
إىل ثانية مرحلة يف تكثيفها ثم ما، حلٍّ ألحجية املمكنة الِقَطع جميع من منهجي مزيٍج
يثمر ا ممَّ بالتوازي، سيناريو عرشين إىل خمسة عىل العمل ثم محتملة، سيناريوهات
ميزة ثمة ُمجِدية. ألنها ناجحة؛ كمرشوعات تصنيفها يمكن ما دائًما عديدًة مرشوعاٍت
العمالء، (مثل: األفكار» من «املستهدفني ل املتواِصل اإلرشاك يف تَْكمن اإلجراء لهذا أخرى
توليد عمليِة يف رين) واملطوِّ والتجار، واملوظفني، واملساهمني، النهائيني، واملستخدمني
تتعرَّض ثَمَّ ومن بالسوق؛ عالقة لها ليست ابتكاراٌت ر تُطوَّ ال الطريقة وبهذه األفكار؛
الحقيقي السبب يكمن ال بالتكنولوجيا، تَُدار التي الرشكات من العديد يف ففي للرفض.
الكرام مروَر العمالء عىل تمرُّ أفكاٍر تطوير يف وإنما االبتكار، قوة غياب يف االبتكارات لفشل
الالسلكية التطبيقات بروتوكول لنأُخذْ األوان. قبل السوق إىل تُطَلق أو تجربتها، دون
تكنولوجيا سبَقْت التي هذه، املحمول الهاتف تكنولوجيا إن املثال: سبيل عىل (WAP)
ماذا بداياتها. يف ضخمًة صعوباٍت واَجَهْت ،(UMTS) املتنقلة لالتصاالت العاملي النظام
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الوارد من البداية؟ منذ التقنية هذه تطوير يف املحتملون العمالء َك أُْرشِ لو سيحدث كان
اليوم. أكربَ قبوًال سيلقيان كانا وتطبيقاته الالسلكية التطبيقات بروتوكول أن للغاية

واختيارها وتكثيفها، األفكار، توليد (3)

الثالثة املكونات أيًضا ويصف األفكار، لتوليد مرشوع أي لنجاِح للغاية بسيط مبدأ هناك
املراحل هذه إن األفكار. واختيار األفكار، وتكثيف األفكار، توليد األفكار: ملاكينة األهم
البحث يف ترشع حني دائًما تردِّدها جملة أْي الشخيص؛ شعارك تصبح أن ينبغي الثالث
بفصل أفكار تطوير يف يرغب شخص أي يقوم أن املهم ومن اخَرتْ. كثِّف، ولِّْد، أفكار: عن
دمجها ثم األفكار، بتجميع تقوم أن أوًال فعليك بعض؛ عن بعضها الثالث العبارات هذه
نحن كذلك؟ أليس معقوًال، هذا يبدو وتختار. تقرِّر أن يمكنك فقط وحينئٍذ وتنقيحها،
نحَو الطريق عىل وخطورًة شيوًعا األكثر العثرة حجر هو فهذا ذلك ومع ذلك. نعتقد أيًضا

فكرة. أيِة
قد كنُت بسويرسا؛ اإلعالن وكاالت كربى من واحدة يف ذهني عصٍف جلسَة أتذكَّر
فضوٌل لديَّ كان الوكالة. موظَِّفي مع لسيارة اسٍم عن للبحث خارجي كطرف ُدِعيت
الفور. عىل فواَفْقُت كهذه، احرتامها ولها معروفة وكالة يف يحدث أن كهذا ألمٍر كيف ملعرفِة
العميل مستشارة من متنوعة، بوظائف يعملون الوكالة، من موظفني ثمانية حوايل حرض
تكن لم العميل. طرف من شخص أي يوجد ولم اإلنتاج؛ مسئول إىل الجرافيك م وُمصمِّ
عائلية، سيارة وكانت الجديدة، للسيارة صورة هو يل ُقدَِّم ما كلُّ رشح؛ وال مقدمة هناك
الكثري يعرفون اآلَخرين أن املفرتض من حسنًا، نفيس: يف فكَّْرُت لها. اسم إيجاد من بد ال

ونََر. فلننتِظْر أخرى. تفصيلية معلومات إىل يحتاجون وال السيارة، هذه عن
اقرتاحاٍت من هل «حسنًا، قائلًة: الذهني العصف جلسَة العميل مستشارة افتتَحْت
تواَلِت وببطء، ذلك، بعد ثانية. عرشين لحوايل بكلمة أحٌد يَنِْبس لم السيارة؟» هذه السم
اللوح عىل به ملحوظٍة بكتابِة العميل مستشارة قامت وقد اسم، بأول مبدوءًة املقرتحات
غيابه، أو االسم، ذلك مدلوِل بشأِن مناَقشة بدأت األول، املقرتح طرح وبمجرد الورقي.
وأسماء األسماء، جودة حول جوهرية مناَقشة إىل الذهني العصف جلسُة وانجرَفْت
عىل أسماء أربعة هناك كان دقائق خمس وبعد العميل. ينتجها التي األخرى السيارات
دقائق عرش بعد االجتماع العميل مستشارة أنَهْت جيًدا. منها أيٌّ يكن ولم الورقي، اللوح
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أكثر ستفكِّر إنها وقالت الورقي، اللوح عىل أخرى أسماء ثالثَة َلْت سجَّ أن وبعد أخرى،
العميل. مع األسماء بشأن

ما األفكار: َمصنَع نظر وجهة من التقليدي اإلجراء لهذا مقتضب تحليل ييل فيما
وقع؟ الذي الخطأ

يكونوا ولم الجلسة، بموضوع علٍم عىل املشاِركون يكن لم واضحة: غري معلومات (١)
واضحتني. واملهمة املعايري تكن لم املعرفة. مستوى بنفس جميًعا

أسلوب نفس يف جميًعا أشخاصيشرتكون من متشابهة مجموعة من الفريق تألََّف (٢)
عضو ُضمَّ حني يف العميل، ك يُْرشَ لم اإلعالن): وكالة من كانوا األشخاص (جميع التفكري
املعلومات. بيان عىل لالطالع سبيل لديه يكن لم ألنه صورية؛ لوظيفة فقط ولكن خارجي،
يف نجاًحا ق يحقِّ ًال، مفضَّ اسًما تختار أن ما حدٍّ إىل املستحيل من الكمِّ: غياب (٣)
إليجاد األقل عىل مقرتح ألف إىل بحاجٍة فأنت مقرتحة؛ أسماء ثمانية من قائمٍة من السوق،

جيد. اسم
والقرار، والتكثيف التوليد مراحل إىل الفكرة عن البحث عملية تقسيم من بدًال (٤)
بقرار َرْت ُدمِّ الفور وعىل األوىل، الفكرة نُوِقشت فقد البداية: من مًعا املراحل جميع ُخِلطت
فرصًة الجديدة األفكاُر تُْعَط فلم التجميع؛ مرحلة يف تزال ال املجموعة كانت بينما ام، هدَّ

حقيقي. بشكل

املؤقتة! الكمبيوتر جهاز شاشِة عىل ذلك اكتْب «َقرِّر». «كثِّْف»، «ولِّْد»،
املراحل أن بوضوح ترى أن يمكنك الفصل، بداية يف الواردة األفكار ماكينة صورة يف
هذا تتقبَّل أن وبمجرد واضح. بشكل األخرى عن إحداها منفصلة تظل ولكنها مرتابطة،

باألفكار: املراحل تُثِْري أن حينئٍذ يمكنك القانون،

بذوٍر عن البحث املثال: سبيل عىل متنوعة؛ أساليب باستخدام األفكار» «توليد •
ومعرفة واالحتياجات، الرغبات وجمع وخارجيني، داخليني أعضاء مع لألفكار
والبحث الخرباء، ومقابَالت األفكار، مقابَالت خالل من املستخدم واحتياجاِت أفكاِر
(استكشاف اإلنرتنت عىل أو أخرى صناعية قطاعاٍت أو أخرى دوٍل يف اإللهام عن

اإلنرتنت). استكشاف أو االتجاهات
التوليد مرحلة يف تُولَّد التي األفكار شظايا دمج إعادة طريق عن األفكار» «تكثيف •
وتقييم عاطفية، تدقيق عملية خالل ُجِمعْت التي األفكار وترشيح متواصل، بشكل
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قابلة نهائية مفاهيم وتطوير املعلومات، بيان يف امُلدَرجة للمعايري وفًقا األفكار
النظر. بمجرد للمقارنة

وُصنَّاع املرشوع» «مالك مع بالتعاون منظَّم شكل يف األفكار عىل «االستقرار» •
الرشكة. يف القرار

نَِشط، بشكٍل تمارسها أن بد ال عملية هو خربتنا، واقع من هنا، سهًال يبدو ما إن
الفخِّ نفس يف نقع ما غالبًا األفكار، بمصنع العاِملني نحن، وحتى الجد. مأخذَ وتأخذها
ألننا ربما الخاصة، ألهدافنا أفكاٍر تطويِر إىل نضطر حني غالبًا، عمالؤنا فيه يقع الذي
مباَلغ بشكل جيًدا أنفسنا نعرف ألننا منظَّمة؛ غري بطريقة لنا يخطر سوف شيئًا أن نعتقد
جديد. بثوب قديمة أفكار إال هو ما إليه ل نتوصَّ ما فكلُّ بالطبع؛ يحدث ال ما وهو فيه،
بأنه شعوًرا لديك ألن ببساطة املنهجي؛ غري األسلوب لتجربة دائًما يُْغِريك ما هناك ولكن
بُطُرق معرفة لديك تصبح أن فبمجرد ُمغاَلطة؛ هذه أن إال منهجي. أسلوب اتِّباع من أسهُل
داخلية أطراف دمج وإمكانية العمل، وسهولة النتائج، موثوقيَة تستحِسن ناجحة، منهجية

املرشوع. يف وخارجية

والخارجية الداخلية األطراف صدام (4)

وبالتأكيد محايد. جديد منظور وجود رضورة لألفكار؛ الصناعي اإلنتاج قوانني أهم من
بدًال الرشكة. يف األسايس فريقك مع أو وحدك األفكار توليد مع تعاَمْلَت إذا ذلك ق تحقِّ لن
األفكار، توليد عملية يف مختلفة ورًؤى بخلفياٍت أشخاٍص إرشاك إىل بحاجٍة أنت ذلك، من
يف التطوير عملية يف األفكار) من (املستهَدفني املحتَملني املستخِدمني إرشاك أيًضا وينبغي
عىل فرًقا تنشئ كيف تتعلَّم سوف ق»، الخالَّ «املجتمع ب الخاص الفصل يف مبكرة. مرحلة
أطراف وأي خارجية، أطراف إرشاك عند اعتبارك يف وضعه إىل تحتاج وما األفضل، النحو

عمالئنا. مرشوعاِت يف بإرشاكها — لألفكار كمصنع — نحن نقوم خارجية
فكرَة انَْس الكثري. قَت حقَّ قد بالفعل تكون املرشوع، األشخاصاملناسبنييف أرشكَت إذا
يُْجُدون َمن فقط هم يديك بني الذي املوضوع عن صة املتخصِّ املعرفة ذوي األشخاص أن
واالهتمامات والتخصصات املعرفة، مجاالُت تنوََّعْت فكلَّما األفكار، لتوليد مرشوعاتك يف نَْفًعا
املثريين األشخاَص اجعِل أفضل. ذلك كان األفكار، توليد مرحلة يف املرشوع فريق داخل
يوًما ستكون الرؤى هذه كل أن تجد وسوف الشخصية، أفكارك شبكة من جزءًا لالهتمام
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عرفَت إذا الشخيص؛ املستوى عىل به تشعر سوف الذي اإلثراء عن فضًال نفع، ذات ما
وجودهم. وقدَّرت يوم كلَّ مختلفني أشخاًصا

األفكار توليد (5)

عدد ازداد أقل، عام بشكل األفكار لتوليد املتاح الوقت كان كلَّما بسيطة: معادلة إليك
الوقت، من مزيد لديك كان وكلما الفكرة، لتطوير جمعها إىل ستحتاج التي اإللهام مصادر
أن يمكنك الذي الوقت حجم لزيادة نظًرا إليها؛ ستحتاج التي املبدئية األفكار عدد قلَّ
َمن ولكْن: لإللهام. الحاسم الوميض انتظار ل تحمُّ أيًضا يمكنك كما تشكيلها، يف تمضيه
السوق تحتاج بينما األيام، هذه طويلة لفرتة اإللهام النتظار الوقَت بالفعل يملك الذي ذا
ممتازة فكرٍة إيجاِد إىل بحاجٍة نحن إذًا دائًما؟ بخطوة يسبقونك واملنافسون جديد يشء إىل

لنا. املتاحة القصرية الزمنية الفرتة خالل املبدئية، الفرص وزيادِة
من الكثريَ جانبًا تطرح سوف األولية. املادة من ضخم مزيج مع للتعامل نفسك ْز َجهِّ
من كبرٍي كمٍّ وجوِد يف كثريًا أكرب تكون مثرية فكرة عىل العثور فرصة ولكن األولية، املادة
لدينا إن هذا؟ يعني ماذا ولكن القليلة. الشظايا بعض وجود حالة يف منها األولية» «املادة
أفكار. شظيِة ٥٠٠ عن يقل ال ما إىل تحتاج الجيدة الفكرة ستور: برين يف عامة قاعدة
يمكنك واحدة فكرة النهاية يف لديك لتبقى أفكار، ستِّ عن يقل ال ما إىل بحاجة أنك وبما
أفكار، شظيِة أو خام فكرٍة ٣٠٠٠ عن يقل ال ما إىل بحاجٍة فأنت إذًا وتنفيذها؛ اختيارها

جاهزة. أفكار صورة يف وتشكيلها ودمجها، َفْلَرتَتها، يمكنك
املناسب الفريق إىل فقط ليس بحاجٍة أنت اإللهام، من الكبري الكم هذا إيجاد أجل ومن
لديك عام، بشكٍل املناسبة. األدوات إىل بحاجٍة أيًضا ولكنك ق»)، الخالَّ «املجتمع فصل (انظر
من واحد كل عن الكتاب هذا يف مستقل فصل ويوجد اإللهام، لجمع أساسية مصادر أربعة

املصادر: هذه

تقوم ساعات، وست ساعة بني مدتها ترتاوح عمٍل ورُش هي اإلبداعية»: «الِفَرق •
والخارجية. الداخلية األطراف مع بالتعاون الخام املواد بجمع خاللها

غريبة مدخالت عن البحث هو اإلنرتنت»: واستكشاف االتجاهات «استكشاف •
يف تضمينها يمكنك مختلفة، ودوٍل صناعية قطاعاٍت من مألوفة وغري وشاذة

الحق. وقت يف املرشوع
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ألفكار بذوًرا إعطاؤك يمكنهم الذين الخرباء مع مناقشات هي الخرباء»: «مقابالت •
معينة.

أو اإلدارة، أو العمالء، غري أو للموظفني، استطالعات هي األفكار»: «مقابالت •
الفكرة. يف بيشء املساَهمة يستطيعون ن ممَّ آَخرين،

الكيف إىل الكم من التكثيف: (6)

مختِلف وإرشاِك الرؤى ِع وتنوُّ الكمِّ عىل الفكرة إلنتاج األوىل املرحلة يف الرتكيُز ينصبُّ بينما
من املناسبة االستنتاجات باستخالص — التكثيف — الثانية املرحلة تُعنى األشخاص،
فريق قام إذا بأقىصرسعة هذا تحقيق ويمكن السابق. يف توليدها تم التي الخام األفكار
ُوِجدت، التي الخام األفكار ودمج بَفْرز واملحتوى املنهجية يف صني املتخصِّ من مناسب

األفكار. من للتطبيق قابل عميل عدد إىل تصل بحيث
«مدينة املاكينة من األول الجزء ى يُسمَّ النماذج. من العديد يف هذا يحدث أخرى مرة
األفكار، توليد مرحلِة يف أُوِجدت التي األفكار شظايا إىل النظر هي ووظيفته األفكار»،

الرؤية. هذه منطلق من جديدة وأفكاٍر توليفاٍت وَخْلِق
«مدينة يف ُصِنعت التي األفكار تُقيَّم وفيها األول»، «الفحص عملية تحدث ذلك بعد
املجموعة ضمن ما فكرٌة تظل أن املمكن من كان إْن تحديد ويتم عاطفي، بأسلوب األفكار»

ما. بشكٍل تغيريها أو رفضها ينبغي أو املختارة،
معايري عىل بناءً املتبقية األفكار خاللها وتُقيَّم املعايري»، «فحص هي التالية الخطوة

املرشوع.
فريق يقوم حيث البحث»؛ «فريق إىل األفكار بوتقة يف اآلن املتبقية األفكار تَُقدَّم
يف صني املتخصِّ من وغريهم األفكار، توليد منهجية يف صني املتخصِّ من ومحنَّك صغري
يت ُسمِّ وقد الحمم». «مصباح مرحلة يف شامل الختبار األفكار بإخضاِع أخرى، مجاالت
مصابيح يف كما وترتابط، وتنفصل وتهبط، ترتفع األفكار ألن نظًرا هذا باسمها التقنية هذه

أخرى. مرًة للرواج عودة اآلن تشهد والتي الستينيات، إىل ترجع التي الشهرية الحمم
فحص يجري للغاية)، ومطولة ساخنة أحيانًا تكون (التي املناقشات هذه نهاية يف
جدواها من ق التحقُّ أجل من هذا ل؛ التحمُّ قوة اختبار من اإلفالت يف تنجح التي األفكار تلك
أن االبتدائية املرحلة يف لطفٍل (يمكن بسيطة بلغة األفكار تُصاغ ذلك، بعد تنفيذها. وقابلية
األفكار. تصميِم مرحلِة يف للمقاَرنة وقابٍل باملحتوى يرتبط مرئيٍّ شكل يف وتُوَضع يفهمها)
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ينبغي وما املاكينة، من األجزاء هذه كل تعمل كيف تفصيًال تعلم سوف الحقة، فصول ويف
بنفسك. املبادئ لهذه وفًقا أفكار تطويَر أردَت إذا إليه تنتبه أن

القرار اتخاذ عملية يف الشفافية تحرِّي (7)

يمكنك ال أنه غري ذلك، عىل االعتماد يمكنك جيدة، األفكار ماكينة يف تُولَّد التي األفكار إن
بشكل معها يتفاعل سوف األفكار هذه عليه تُعَرض َمن كلَّ أنَّ حقيقِة عىل االعتماد دائًما
قويٍّا عاطفيٍّا عنًرصا تجد ولذلك ذوق؛ مسألُة يشء، كل قبل فاألفكار، وبنَّاء. موضوعي
ولكْن العواطف. عىل تعيش فاألفكار املبدأ؛ حيث من جيد يشء بالطبع والعواطف، حاًرضا.
— باألمر صلة لها تكون ال ربما التي — الفردية العاطفية املالحظات تتسبَّب أالَّ املهم من

مهدها. يف فكرٍة َوأِْد يف
نحٍو عىل ما فكرٍة اختيار إىل تؤدي التي القرار اتخاذ عملية م تُصمَّ أن املهم من لذا
الذي الشخص (أي املرشوع» «مالك بإرشاك أوًال مستوينَْي؛ عىل هذا تحقيق ويمكن شفاف.
الرشكة الحتياجات األفكار تلبيَة يضمن أن شأنه من فهذا املرشوع؛ يف الفكرة) إعداَد طَلَب
حال املسار، بتصحيح ويقومون املرشوَع هون يُوجِّ املرشوعات فأصحاُب فعيل؛ بشكٍل
بمنزلة املرشوعات أصحاب يكون كذلك بالغ، بشكل املنشود الهدف عن املرشوع انحَرَف
الفكرة بعرض أيًضا الشفافية ق تتحقَّ الرشكة. يف اآلَخرين القرار لُصنَّاع للجودة ضامٍن
بتقييمها وُمطاَلبتهم الرشكة، داخل األفراد من كبرية مجموعٍة عىل النهائية صورتها يف

منهجيٍّا.
تحَظى لن وأيها الرشكة، يف كبريًا قبوًال ستلقى األفكار أيُّ األفكار» «اختيار مرحلة تبنيِّ
بشكل االستقطابي التأثري ذات واألفكار قوي. استقطابي تأثري لها سيكون وأيها باملوافقة،
ذات األفكار وتلك جيدة. أنها الجميع يظن التي تلك شأن شأنها ومثرية، مشوِّقة تكون عام
رقم املوضوع أيًضا تصبح التي تلك هي تكون ما عادًة الرشكة داخل االستقطابي التأثري
الخاص الفصل يف املوضوع هذا عن املعلومات من مزيًدا تجد أن ويمكنك السوق. يف واحد

األفكار». «اختيار ب
عىل عرضها أْي السوق؛ يف الفاعلية إثبات بمرحلِة األفكار اختيار مرحلِة إتْباع ينبغي
مواَجهة أبًدا ينبغي ال أنه غري فعليٍّا. الفكرة يستخدمون سوف الذين األشخاص أولئك
َحظيت قد التنويعات هذه تكون أن وينبغي للفكرة، مختلفة صور ثالث من بأكثر السوق

الرشكة. داخل من واسعة بمواَفقة بالفعل
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األفكار إدارة (8)

إرشاك يمكن مرشوع كل يف ألنه نظًرا شديدة؛ بجاذبية لألفكار الصناعي اإلنتاج يحظى
مهاراتهم من االستفادة ويمكن حالة، كل يف األنسب األشخاَص يمثِّلون الذين هؤالء
أمر عليه والرقابة املرشوع إدارة أن يعني هذا أن غري املرشوع. يف الواسعة ومعرفتهم
تنسيقي، دور يشء كل قبل وهو بدور، تضطلع األفكار إدارة أن أيًضا ويعني ضاغط،
مسئولًة بالطبع، األفكار، إدارُة تَُعدُّ كذلك ذاتها. حدِّ يف الفكرَة ينتج أن بالرضورة وليس
اإلطار أن من التأكُّد خالل من باألساس هذا تضمن أنها إالَّ باملحتوى، املرتبطة الجودة عن
يف املناسبة األدوات لهم تتاح األشخاصاملناسبني وأن مهمته، يؤدي الفكرة إلنتاج املوضوع
فاعلية إىل يؤدي أن شأنه من وهذا أفكار، تطوير عىل قادرين يكونوا لكي املناسب؛ الوقت

بالغة.
بخيبة الخاصبنا، األفكار ملصنع انضمامهم املحتمل املوظفني، من الكثري يصاب لذلك
التنسيق من الكثريَ ن يتضمَّ سوف األفكار مصنع يف دورهم أن يعلمون حني البداية يف األمل
ا حقٍّ بإمكانك أن يعتقدون َمن إن األفكار. عىل اإلبداعي العمل يتضمن ا ممَّ أكثر والتخطيط
خاطئة صورة لديهم لألفكار، مصنٍع يف تنفيٍذ موضَع أفكارك وتضع نفسك، عن تعربِّ أن
تنسيقيٍة وظيفٍة وجوِد دون من جيدة أفكار تطوير يمكن ال ولكن األفكار. إدارة عن
وْضَع ن تتضمَّ األفكار فإدارة األفكار؛ ملرشوع عامة ونظرة منهجية معرفة لديه وشخٍص
والبدء»)، املعلومات «بيان فصل (انظر املرشوع مالك مع بالتعاون للمرشوع واضح رشٍح
واملفاهيم واألفكار العمليات وفحص املرشوع، بمالك واالهتمام املرشوع، جودة ومراقبة
يف املوضوع هذا عن املزيد ُمطاَلعة يمكن وتوجيهه. الفكرة وعرضمرشوع ناقد، بأسلوب

األفكار». «إدارة فصل

التنفيذ (9)

تقيض الجيدة األفكار من فالكثري ذلك ومع جيدة، فكرة ألية املنطقية النتيجة هو التنفيذ
توقيت إن تنفيذها. وقِت حلوِل مع قديمًة تصبح ثَمَّ وِمن األدراج؛ حبيسَة للغاية كبرية فرتة
التعريف أثناء االعتبار يف يُؤَخذ أن بدَّ وال فكرة، أية لنجاح األهمية يف غاية أمٌر التنفيذ

باملرشوع.
تنفيذ يف اشرتاكهم يحتمل الذين أولئك إرشاك القاطعة، األهمية ذات األمور ومن
أن بالفعل ينبغي التنفيذ أعمال فأسُس للغاية؛ مبكًرا ليس لكن مبكًرا، إرشاًكا املرشوع
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جدوى يف التفكري خالل من األفكار، توليد عملية من التكثيف مرحلة خالل مبكًرا تُرىس
املختلفة. والسيناريوهات لو»، يحدث «ماذا وأسئلِة لتنفيذها، املطلوبة واملوارد األفكار،

التنفيذ. إلحاح مدى عىل اعتماًدا املسائل لهذه يُوَىل الذي األهمية حجم ع يتنوَّ وسوف
أعوام، عرشة خالل ممكنة سلعية ملنتجات رًؤى عن املثال، سبيل عىل تبحث، كنَت إذا
عقده امُلْزَمع من لحدٍث تخطِّط كنَت إذا أما إلحاًحا. األكثر املسألة هو التنفيذ يكون فلن
ويمكنك محورية، أهميٍة ذات بالتنفيذ املتعلِّقة املسائل تكون فحينها أسابيع، ثالثة خالل

«التنفيذ». فصل يف املوضوع هذا عن املالحظات من مزيًدا تجد أن

متزايدة أهمية ذو قطاع لألفكار: الصناعي اإلنتاج (10)

البسيطة فكرتنا كانت رشكتنا. بتأسيس باملدرسة، وفتاًة طالبنَْي نحن، قمنا عاًما ١٥ منذ
الوقت، ذلك يف أفكار. إىل تحتاج التي الرشكات مع أفكاًرا يملكون الذين الشباب جمع هي
أننا غري منها، تنبثق سوف لألفكار الصناعي اإلنتاج عملية أن عن فكرة لدينا تكن لم
فالجمع للذهول؛ مثري بشكل بسيطة األفكار، إلنتاج أساسية آليًة وجدنا قد أننا نعلم كنا
نتخيَّلها لم جديدة ألفكار وديناميكيات طاقًة أطَلَق وخارجية، داخلية أطراف بني املنهجي
أفكاًرا، ر نطوِّ فكنا الشباب؛ مجال يف مرشوعاتنا باكورُة كانت الشباب، مهد يف وكفريق . قطُّ
الخفيفة، الوجبات من جديد منتٍج أو كوكاكوال، لرشكة جديدة لَحْملٍة املثال، سبيل عىل
منزليَة منهجيتنا كانت التدخني. عن االمتناع بموضوع الشباب توعية كيفية عن أفكاًرا أو
أطراف تجميِع اسرتاتيجيِة غراِم يف وقعنا أننا إالَّ التطور، شديدَة تكن ولم ما، نوًعا الصنع
السويرسية، الصحة بهيئة الخاص املرشوع يف األوىل. النظرة من مًعا وخارجية داخلية
جاء ب، الوبائي الكبد التهاب ضد طواعيًة التطعيم عىل الشباب لتحفيز يهدف كان والذي
أفكاٍر لتطويِر ص التخصُّ من عاٍل مستًوى عىل أطباء مع سويرسا أنحاء جميع من الشباب
فكان ورسيع، عفوي بشكل الطرفني بني حدث الذي التقارب مدى والحظنا ومناقشتها.
األطباء لدى وكان ب، الوبائي الكبد التهاب بخصوص التساؤالت من الكثريُ الشباب لدى
طرٍف كلُّ فيها أثرى حالًة ْقنا حقَّ بارعة، وسطية خالل ومن للشباب. التساؤالت من الكثريُ
حد عىل الصحة لهيئة قيمة ذات وكانت الشباب، أقنعت لَحْملة جيدة فكرة وُوِضعت اآلَخَر،

سواء.
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أن ستور لربين األوىل األيام يف األخرى التجارب من وعدٌد التجربة هذه لنا أوضَحْت
ناجحة. معادلٌة شابَّة؛ أطرافخارجية مع الرشكة من أطرافداخلية جمع من املعادلة هذه
أفضل مذاًقا تكتسب مًعا، الصحيحة املكونات اجتمَعِت إذا املذاق؛ جيِد بحساءٍ أشبه إنها
سبيل عىل نفًعا؛ تُْجِد لم األسايس املبدأ هذا عن لالنحراف بذلناها محاولة وكل ببساطة.
املراهقني، من بدًال العميل عمِل مجاِل يف يدرسون طالٍب بتوظيِف نقوم كنا حني املثال:
ق تحقِّ لم التجارب فهذه بامليزانية؛ تتعلَّق ألسباٍب الداخلية األطراف مع بالعمل االكتفاء أو

الداخلية/الخارجية. لألطراف مزيجنا مثل الجيدة األفكار من املستوى نفس
من السنني، مر عىل أخرى وتقنياٌت أدواٌت ُطوِّرت البسيطة، اآللية هذه َرِحم ومن
القرار ُصنَّاع ِقبَل من مضموٍن وبقبوٍل فيه، وموثوق رسيع نحٍو عىل األفكار تطوير أجل
لألفكار»، الصناعي «اإلنتاج عالمِة إضافِة سوى شيئًا نفعل ولم املرشوع. يف املشاركني
املنتجات بها تُنتَج التي الطريقة بنفس األفكار إلنتاج مفتاًحا وجدنا قد أننا أدركنا أن بعد
وخضَعِت الوقت، بمرور املاكينة لهذه جديدة أجزاء أُِضيفت ماكينة. بواسطة األخرى:
أكثر وصار أداؤها َن وتحسَّ دائم، بشكل والتدقيق للفحص — تزال وال — الواجهات

موثوقيًة.
من إال يوجد لم — اآلن بديهيٍّا وجودها نعترب التي — املاكينة أجزاء من والكثري
وأدوات تقنيات تُضاف كانت اخرتاٍع مرشوِع كل فمع للعمالء؛ خاصة مرشوعات أجل
مستغَربًا ليس أمر وهذا — ما عميٍل أجِل من بتجربتها نقوم كنا جديدة وتحسينات
أقدامنا تََطُؤها جديدة أرض بمنزلة تَُعدُّ جديدة عملية فكلُّ — أفكار مصنع إىل بالنسبة
ابتهاٍج بنظرِة مهمة كل إىل ننظر أن اعتدنا لقد ما. بطريقٍة منها ونستفيد مرة ألول

إليه. ستقودنا الذي باالتجاه املهمُة لتفاِجئنا أنفَسنا ونرتك بطفل، خليقة وفضوٍل
آند جونسون رشكة إلينا عهَدْت حني املثال، سبيل عىل لنا، جديدة منطقة كانت لذا
الفوط من لنوٍع للرتويج سويرسا، يف شابات فتيات مع جديدة أفكار بتطوير جونسون
معظم عن شيئًا نعرف ال مثلما السوق، أبحاث عن يشء أيَّ نعلم نكن لم النسائية.
املوضوع يف التفكرِي عىل يُرِغمنا وهذا معها، التعاُمل العمالء منا يطلب التي املوضوعات
ماكينة من للغاية مهم جزء ُطوِّر وقد وواقعيًة. شموليًة وأكثر أرسع، بشكٍل به واإلملاِم
موجهة بفكرة الخاصة املكونات تحديًدا السوق، ألبحاث األول املرشوع هذا من أفكارنا

األفكار. مرشوع إطار يف تقييمها يمكن والتي الخرباء، ومقابالت للغاية
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السوق ألبحاث وحدة لبناء بذلناه الذي والجهد الوقت من الضخم القدُر َعوَّض وقد
اآلن ألننا الحني؛ ذلك منذ مرة مائَة تكاليَفه جونسون؛ آند جونسون لعميلنا مرة ألول
جزء وكل أداة وكلُّ االبتكارية. مرشوعاتهم لدعم أفضَل أداًة لعمالئنا نقدِّم أن نستطيع
فماكينُة مرات؛ عدة وتعديله فحصه تمَّ عمالئنا أجل من مستديم بشكٍل نستخدمه باملاكينة
جديدة، بأجزاء فتُزوَّد املستمر، التطوير من حالٍة يف هي بل ثابتًا، شيئًا ليست األفكار
نجرِّبها تقنية وكلُّ أحدث. بنَُسخ عنها يُستعاض أو تعديلها ويتم أدوات، مجموعات أو
ماكينة يف دمجها قبل تطويرنا عملية خالل اختباٍر محطاِت بعدة تمر جيدة ونجدها
الكتاب هذا يف إليها أُِشريَ التي واملفاهيم واألدوات املبادئ بأن تثق أن يمكن لذلك األفكار؛
بالتطبيق. لها صلَة ال مجرَّدة أفكار أو فيها، مشكوك تجارب أو لطيفة، أفكار مجرد ليست

«الخطرية». املرشوعات مئات يف وفاعليتها جودتها األفكار ماكينة أثبتَْت وقد
يف مرة ألول الرشكات عىل الحايل بشكلها بنا الخاصة األفكار ماكينة عرضنا حني
التطوَر ببساطة إلينا بالنسبة كانت فقد ثوريًة؛ الفكرة كانت َكْم نَِعي نكن لم ،١٩٩٧ عام
إىل واالبتكار، التجديد بموضوع تتعلَّق مرتابطة غري أدواٍت استخدام من املنطقي الطبيعي
االستفادة الصناعية القطاعات جميع يف العمالء يستطيع منهجية، صناعية عملية استخدام
عام يف ستور برين عن زيورخ أوف جورنال نيو صحيفة كتبَْت وقد متساٍو. نحٍو عىل منها

والعرشين. الحادي القرن من رشكة وكأنها ،١٩٩٩
غالبية يف كبرٍي حدٍّ إىل ُمهَملني األفكار وتوليد االبتكار كان الزمن، من املرحلة هذه يف
من اليوَم نجد أن يمكن مثلما ابتكار» «مسئول لوجود أثٍر أيُّ هناك يكن فلم الرشكات؛
التطوير هذا وكان والخدمات، املنتجات تطوير عىل مقتًرصا االبتكار كان فقد آلَخر؛ حني

والتطوير. للبحث إدارة مسئولية كان أو وحده بالتسويق مدفوًعا إما
بحقٍّ املبتِكرة فالرشكات األخرى؛ الرشكة أجزاء يف يتوقَّف ال موضوٌع االبتكار ولكن
بوصفه االبتكار إىل تنظر أيًضا ولكنها فحسب، مبتَكرة وصورة مبتَكرة منتجات لديها ليس
وهذا أفضل؟» بشكٍل نفعلها أن يمكننا «كيف بفكرِة مدفوعة وهي بأكملها، للرشكة املحرك
امُلقدَّم الطعام إىل عمالء، خدمة أو جدد موظفني عن البحث من املجاالت، جميع عىل يرسي
أرض يف استكشافية كبعثة كمغامرات، أنشطتها إىل تنظر املبتِكرة والرشكات امَلْقِصف. يف
فيه تكون معني صناعي قطاع يف الواجبة للمهامِّ الخطِّي اإلنجاَز باعتبارها وليس مجهولة،
تسلسالت ولديها القرارات، صنَْع املبتِكرة الرشكات وتهوى سلًفا. محدَّدة املمارسات أفضل
ومثل للرشكة. الدائم التطوير يف موظفيها تُِرشك ما ودائًما اإلمكان، قدر مسطَّحة هرمية
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ِفَرق إرشاك مثل لألفكار، الصناعي لإلنتاج األساسية املبادئ تتبع الرشكات من النوعية هذه
وتنفيذها، األفكار لتوليد واضحة وعمليات تنظيمية بِبنًى واالستعانة التخصصات، متعددة

الرشكة. مستوى عىل االبتكار نحو شامل ه بتوجُّ تمتُّعها جانب إىل
تحتاج التي األفكار إيجاد من تمكِّنها التي املاكينة، هو الرشكات هذه تفتقده ما ولكن
موضٍع يف الرشكات هذه ستكون املاكينة، هذه مثل فمع فيه؛ موثوق وبشكل برسعة إليها
باالبتكار تتميَّز ال التي الرشكات تلك حتى ولكن هائلة. برسعة أفكارها لتطوير لها يؤهِّ
قدرتها عىل قاطع بشكل يعتمد ونجاُحها يوم، كلَّ جديدة أفكاٍر إىل تحتاج النخاع، حتى
يزداد التمييز وهذا منافسيها. وخدمات منتجات عن نفسها تمييز عىل قدرتها عدم أو
وعىل التسعري، مستوى عىل التمييز احتماالت من محدود عدٍد سوى يوجد فال صعوبًة؛
معظم فإن التسويق، مستوى عىل أما لالستنساخ، الجديدة األفكار تميل املنتجات مستوى
بذل إىل بحاجٍة الرشكات أن يعني هذا البسيطة. األساسية األفكار نفس تستخدم الرشكات
يومي. أساس عىل هذا إىل بحاجٍة وهي كافة، املستويات عىل التميُّز تحقيِق بغيَة الجهد كل
املوظفني من ضخمة بمجموعة االستعانة دون األفكار هذه تطوير يف يرغب شخص وأي

أفكار. ماكينة إىل ببساطٍة: أو عملية، إىل أو منظومة، إىل يحتاج الوقت وموارد

لألفكار» الصناعي «اإلنتاج جوهرية: مفاهيم

منهجي غري بأسلوب يتم األفكار توليد يزال ال نسبيٍّا. حديثًا مفهوًما لألفكار الصناعي اإلنتاج يَُعد •
منتجات أي شأن منهجي بأسلوب أفكار إنتاج املمكن من ولكن الرشكات، من العديد يف ويدوي

أخرى.

حني فقط مناسبًا يكون معظمها ولكن أفكار، إىل ل للتوصُّ واإلجراءات التقنيات من العديد يوجد •
األفراد. إلهام عىل تعتمد ألنها فتخفق؛ األخرى الحاالت جميع يف أما الكافيان. واإللهام الوقت يتاح

جيدة أفكاٍر وجود يف إال ممكنًا يكون ال والتميُّز االبتكار، أجل من الرشكات عىل الضغط يزداد •
الرشكة. مستويات جميع عىل

واملستخِدمني خارجية، وأطراًفا املؤسسة، داخل من أشخاًصا لألفكار الصناعي اإلنتاج يضم •
العملية. داخل — السوق أي — للفكرة املحتَملني

إطار داخل جيدة فكرة تطوير عىل ويساعد والكفاءة، بالفاعلية لألفكار الصناعي اإلنتاج يتَِّسم •
وُصنَّاع الرؤى من باألمر صلة له ما جميَع شامًال بوضوح، محددة وبتكاليف بوضوح، محدَّد زمني

القرار.
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وتكثيفها، األفكار، توليد األجزاء: من العديَد األفكار إلنتاج صة املخصَّ األفكار ماكينُة تشتمل •
حتى بعض، عن بعضها واضح بشكل املراحل هذه فصل من بد وال وتنفيذها. بينها، من واالختيار
وتوجيهها العملية يف التحكُّم ينبغي املاكينة، ولتشغيل البسيطة. الصغرية األفكار مرشوعات يف

األفكار). (إدارة

36



املعلوماتوالبدء بيان

عنه. تبحث ما تعرف كنَت إذا فقط يشء أيَّ تجد أن يمكنك

∗∗∗

إحدى مدير قال هكذا فكرة؟» لديه منكم فَمن مجموعتنا، يف جديد منتج إىل بحاجٍة «نحن
كانت إن الفريق األشخاصيف أحد تساءََل لفريقه. املعروفة السويرسية الشوكوالتة ماركات
تقليديًة املدير إجابة وجاءت إنتاجه. امُلْزَمع الجديد للمنتج إطارية رشوط أو معايري هناك
االجتماع ينتهي شيئًا.» ابتِكروا فقط املرحلة. هذه يف داٍع بال أقيِّدكم أن أريد «ال للغاية:
دون الغارقة، الُجرذان من مجموعة مثل املنشود، الهدف عن البحث عىل الفريق ويعكف

عمل. خريطة حتى لديهم يكون أن
للبحث كافية للسؤال البسيطة األولية الصياغة مجرَّد أن املديرين من العديد يعتقد
وِمن الفريق؛ عىل «القيود» قلَّت املوضوعة، الرشوط قلَّت كلما وأنه الجيدة، األفكار عن
البحث من بكثري إلهاًما أكثر الكاملة الحرية أن يعتقدون فهم أفضل؛ األفكار ستكون ثَمَّ
بثقافة وعي ولديهم جيًدا، الرشكة يعرفون الذين األشخاُص فحتى مغالطة؛ تلك املركَّز.
هذه مثل عىل بناءً ُمقِنعة أفكاًرا بالكاد رون يطوِّ سوف االسرتاتيجية، وتحدياتها الرشكة
للغاية، وفضفاضٌة ينبغي ا ممَّ أكثر عامٌة ببساطٍة هنا السؤال فصياغة للسؤال؛ الصياغة
التفكري طريق عن البحث أن حقيقِة عن فضًال أساسية، معايري أو معلومات توجد وال

لألفكار. املنظمة التوليد عملية من بكثري فاعليًة أقلُّ فحسب
الحاجة زادت مثرية، الفكرة تكون ألن الحاجة زادت كلَّما ولكن متناقًضا، األمر يبدو
أستطيع امللعب، أعرف أْن فبمجرد البداية؛ من بوضوح املعالم د محدَّ امللعب يكون ألن
أعرف فلن محدًدا، امللعب يكن لم إْن أما حدوده. كلِّ واستكشاَف بُحرِّية فيه التحرَُّك حينها
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التكثيف

االختيار

اإلدارة
التنفيذ

التوليد

ق ا#جتمع الخالَّ
شبكة
األفكار

البدء

مضموَن تفصيليٍّا يحدِّدان وهما األفكار، إدارة مراحل من مرحلتان هما والبدءُ املعلومات بياُن
تنفيذ ينبغي التي والكيفية االعتبار، يف وضعها ينبغي التي واملعايري وأهدافه، األفكار، مرشوع
بوضوح النقاط هذه تحديد بعد إالَّ الفكرة إنتاج يبدأ أن يمكن وال بها. األفكار توليد مرشوع

شديد.

يبدو للغاية. كثريًة أمامي املفتوحة االحتماالت وستكون األفكار، عن بحثي أبدأ أين من
مثل جيد بشكل ر يتطوَّ فلن للسلوك؛ حدوٌد له تُوَضع لم طفٍل برفقِة كنُت لو كما األمر
يف البدءَ بها أستطيع خريطٍة إىل بحاجٍة إنني آَخر: بتعبرٍي أو سلوكه. حدوَد يعرف طفل
واألحراش االتجاه بشأن واملعلوماُت الوجهة، نقاُط تكون أن عىل كنز، عن البحث رحلة
عن البحث يكون ال بذلك الخريطة؛ عىل حًة موضَّ املحظورة، واملحيطات والجبال املنيعة

القش. من كومة وسط إبرة عن بالبحث شبيًها الكنز
بياِن فوجوُد والفوىض؛ التنظيم بني ما األفكار لتوليد جيد مرشوع أي يتأرجح
األفكار تجميع عملية يف يُْلِهمك كي له نفسك ترْكَت إذا إالَّ قيمة ذا يكون لن منظَّم معلومات
وقمَت االتجاهات»)، و«استكشاف األفكار»، و«مقابالت اإلبداعي»، «الفريق فصول: (انظر
السماح عىل القدرة لديك تكون ألن أيًضا تحتاج هذا ولتحقيق استغالل. أفضل باستغالله
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والبدء املعلومات بيان

ربما الذي االتجاَه ح توضِّ فالحدود املحدد. املسار حدود يف تماًما، التافهة األفكار بطرح
الصلة. ذات األفكار به توجد

امللعب حدود تعيني (1)

األشخاص يحتاج جديد. شوكوالتة منتج عن املثال، سبيل عىل البحث، بصدد نحن
أْي األفكار؛ توليد عملية يف ل ُمَفصَّ وبشكل مسبًقا التفكري إىل املرشوع، مالكو أْي املسئولون؛
وإمكانات املنافسني، ومنتجات القائمة، املنتجات عىل بناءً بالفعل، عنه يبحثون ما تحديد
الفكرة، فيه تسري أن يمكن الذي االتجاه عن «فكرة» لديك تكون ألن بحاجٍة أنت الرشكة.
فقد السن، يف طاعنًا جمهوًرا املثال، سبيل عىل تواِجه، الشوكوالتة رشكة كانت فإذا
املمكن من بالعكس. والعكس سنٍّا، أصغر لجمهور ه موجَّ منتٍج تطويُر منطقيٍّا يكون
من هل ممكنًا. ثانيًا سؤاًال فعليٍّا؟» لتصنيعه لون مؤهَّ نحن الذي «ما السؤال يكون أن
أن أم الجديد، املنتَج أفكار عىل يقوم إنتاٍج مصنِع أو جديدة ماكينة عىل الحصول الوارد
الرسعة مدى ما بمعنى الجديدة، الفكرة لتنفيذ املناسب الوقت ما امليزانية؟ سيخرق ذلك
عىل الجديد؟ للمنتج املتوفرة والتطوير البحث ميزانية هي ما الفكرة؟ لتنفيذ املطلوبة
ر يُطوَّ التكاليف باهظة معملية تجارب مرحلَة الرشكة ل تتحمَّ أن يمكن هل املثال: سبيل
نجاًحا ق حقَّ املنتجات أيُّ الرائحة؟ أو القوام مثل كليٍّا جديدة بخصائص منتٌج خاللها
السوق بيانات هل نجاح؟ أيَّ ق تحقِّ لم التي املنتجات وما األخرية السنوات خالل مميًزا
أي املستهلكني؟ لدى الشوكوالتة أكل عادات عن معلوماٍت توفر التي البيانات تلك متاحة؛
ينبغي التي األخرى املعايري ما فيها؟ مرغوب وأيها استعمالها، يحظر الخام/املكونات املواد
كوسيلة استعماله يمكن والذي للرشكة حاليٍّا القائم التجاري االسم ما املنتَج؟ بها يَِفي أن
كليٍّا؟ جديد تجاري اسم عن البحث املنطقي من سيكون هل أم الجديد؟ املنتَج لتسويق
األفكار. عن البحث يف البدء قبل عنها اإلجابة ينبغي التي املحتَملة األسئلة بعض فقط هذه

مبهمة أفكار إىل تؤدِّي املبهمة التعليمات (2)

باإلمكان يكون فلن الفكرة، عن البحث رحلة أجل من بوضوح امللعب حدود تُعنيَّ لم إذا
وثقافة واملحظورات، امليزانية، ومستويات املعايري، مثل أموٌر وتوفر جيدة. أفكار إيجاد
كان أفضل، قطعيٍّا مرغوبًا ليس بما معرفتك كانت وكلَّما للبحث، جيًدا إطاًرا الرشكة

39



األفكار ماكينة

عىل أعرف، كنُت فإذا أفضل. بشكل فيها البحث يمكنك التي املجاالت تحديد بإمكانك
للحملة متاحة فقط يورو ألف ١٥٠ لديها األطفال مساعدِة مؤسسَة أن املثال، سبيل
لم لو ا عمَّ تماًما مختلفة وأفكار مجاالت عن أبحث سوف فحينئٍذ القادم، العام يف الجديدة
األساسية املعلومات هذه تكن لم إذا أنه ذلك، من األسوأ يل. متوفرة املعلومات هذه تكن
تنفيذها. يمكن وال الواقع عن تماًما بعيدة أفكاًرا ر أطوِّ أن املحتمل من فسيكون يل، متوفرة
االقتصاد لوزارة تابع أبحاث مركز وهو — بكوبنهاجن الب» «مايند مديرو أخربني
لألسئلة عمالئهم صياغة يف للتشكيك يضطرون ما غالبًا أنهم — الدنماركية بالحكومة
إحالتها يمكن ال للغاية دة معقَّ بمرشوعات يتعلَّق األمر لكون هذا ويُعَزى كامل. بشكل
«النمو بموضوع يتعلق املثال، سبيل عىل املرشوعات، أحد فكان األفكار. توليد عملية إىل
األطراف لجميع يمكن القضية، لهذه واضحة صياغة إيجاد ويَُعدُّ الدنمارك»، يف االقتصادي
بشأن الوضوح إىل الجميع يحتاج أوًال، كبرٍي. تحدٍّ بمنزلة عليها، املواَفقة باملرشوع امَلْعِنية
بالنسبة الظروف (مثل مستقبًال للتغيري القابلة العوامل وما «نمو»، بكلمة يقصدونه ما
القاعدة هذه إنشاء وينبغي (… والثقافية االجتماعية هات والتوجُّ والقوانني، الرشكات، إىل
كما املصلحة، ذات امَلْعِنية األطراف زادت وكلَّما األفكار. عن البحث يف البدء قبل املشرتكة
يستحقُّ األمر ولكن واضح. بشكل مشرتكة قاعدٍة إيجاِد صعوبُة زادت الحكومات، مثال يف

املرشوع. يف الفهم وسوء االلتباسات تجنُّب من يمكِّنُك هذا ألن دوًما؛ الجهد

«الغبية» األسئلة من وواحد ألف (3)

افتتاحي اجتماٍع أو عمالئنا، مع أول اجتماٍع بتنظيم نقوم جديد، مرشوع يف البدء عند
توليد بشأن القائمة التساؤالت كل توضيح عىل االجتماع هذا يعمل األفكار. توليد ملرشوع
هذا لنا ر يوفِّ وثقافتها، الرشكة عن القليَل عادًة يعرفون الخارج، من وكأطراف األفكار.
نقيض الحاالت، بعض ويف ممكن. نحٍو أفضِل عىل الرشكة بأنشطة لإلملام فرصًة االجتماع
خالل صحيح. نحو عىل حاليٍّا عليه يعكفون ما استيعاب أجل من الرشكة يف أيام بضعة
نتناول فنحن األمور؛ من الكثري عن ونتساءل األسئلة من الكثريَ نطرح األول االجتماع

معرفتنا. زادت تساءلنا، فكلَّما صحفي؛ شبِه بشكٍل املرشوع
ألننا «غبية»؛ أسئلة طرح عىل القدرِة ميزُة بالطبع لدينا تكون الخارج، من كأطراف
نطرح ال نحن (ملحوظة: الفرتة تلك يف جيد بشكٍل عمالئنا ومشكالِت أنشطَة نعرف ال
األسئلة هذه أن الحظنا وقد (… األفكار بتوليد بالتكليف نحَظى أن إىل بحقٍّ الغبية األسئلة
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تضعها أن ينبغي حقيقٌة وهي املرشوع؛ عن املعلومات معظَم توفر ما غالبًا ظاهريٍّا الغبية
تثق شخص مع املعلومات بياِن بمناقشِة تقوم ال ملاذا لألفكار. مرشوعاتك يف اعتبارك يف
ستساعدك والتي تسمعها، سوف التي األسئلة كمِّ من تذهل سوف الرشكة؟ خارج من به

سؤالك. وصياغِة تكويِن عىل
الخارجية األطراف إىل بالنسبة حد ألقىص ومسليًا مثريًا األمر يكون ما أيًضا غالبًا
نطَِّلع أفكار كمصنع فنحن األفكار. توليد أجل من األسئلة بصياغة أنفسهم يشغلون عندما
الرشكات ثقافات من العديد عىل ونتعرَّف عمالئنا، عن الخصوصية شديدِة معلوماٍت عىل
اكتسبناها التي الصناعة، قطاع عن االتساع الشديدة املعرفة عن فضًال يوم، كلَّ املختلفة
من حرف كل من قطاعاٍت عمالئنا ملفاُت وتضم التجاري. نشاطنا من عاًما ١٤ خالل
معدات الكيماويات، السيارات، البنوك، الروائح، الفضاء، الجوية، املالحة األبجدية: الحروف
األغذية، للزالزل، املضادة املباني املرشوبات، املخفضة، السلع معارض األسنان، أطباء
التأمني، املستشفيات، املنزلية، اإللكرتونية األجهزة األعشاب، مبيدات الوظيفية، األغذية
السياسية، األحزاب العطور، املكاتب، معدات اإلعالم، االستثمارية، السلع املصالح، جماعات
املحطات الكوارتز، ساعات العامة، النقل وسائل العاديني، األفراد الوقائية، الحمالت
الشباب، منتجات اليوجا، مراكز األدوات، التليفزيون، االتصاالت، التجزئة، تجارة اإلذاعية،
بإمكاننا ألن جديد؛ مرشوع لكلِّ مفيدة بالقطاعات الواسعة املعرفة وهذه الكثري. وغريها
فنحن ذلك ومع بها. فعيلٌّ إملاٌم لدينا التي القطاعات من مشابهة نماذج استدعاء دائًما
التفكري ومسارات والتحيُّزات، املزعجة، التفصيلية املعرفة من ِحلٍّ يف خارجية كأطراف
بحرية نحظى نحن ذلك، إىل إضافة الرشكات. تضعها التي واملحظورات سلًفا، املحددة
أحَد فال األفكار؛ توليد املتخصصيف لنشاطنا نظًرا العميل؛ أمام بمظهرنا يتعلَّق فيما أكرب
ثمينة. ساعات معاصمهم وحول سوداء ُحَلًال يرتدون عاديني مستشارين يرى أن يتوقع
االجتماع يف أفضل بشكٍل للعمل عمالءنا يدفع الذي باألسلوب اإلملام استطعنا وكلَّما
طبائعهم عىل والتأقلم أفضل، بشكل األفكار توليد مرشوع عرب مرافقتَهم استطعنا األول،
يحتاج املثال: سبيل عىل التقليدية». «غري وجوانبهم الخاصة وأمنياتهم الغريبة، وعاداتهم
التنسيق عىل القدرة إىل — الرائدة الزراعية الرشكات إحدى — سينجينتا رشكة عميلنا؛
األفكار. لتوليد مرشوع لكل القرار وُصنَّاع الدولية املرشوعات قادة من يُحَىص ال عدد بني
مكاٍن اختياِر يف األول االجتماع من ساعة أول نميض أن بسهولٍة يحدث أن املمكن من
ومساوئ ملميزات وطريفة حامية بمناقشة ذلك بعد لينتهَي األفكار، توليد ملرشوع مناسب
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بالعميل الخاصة املعرفة هذه دمج يمكننا التايل، املرشوع ويف املتعددة. الدولية املطارات
لندن؟ يف رأيك ما «روبرت، للعميل: مناسب حلٍّ واقرتاح األول االجتماع يف مباِرش بشكل
بُْعد عىل فندًقا ووجدنا إعجابَك، سيناُل املطار يف جديًدا مطعًما اكتشفنا لقد الحقيقة يف

املطار.» من ساعة
هذا أن إدراكهم قلة ومدى منتجاتهم مع عمالؤنا د يتوحَّ َكْم نالحظ أخرى، حاالت يف
أحد تحدَّث فقد الخارجية؛ لألطراف اليشء بعض وتافًها سخيًفا يبدو أن يمكن د التوحُّ
الطعام تناول أثناء جهوري بصوت املثال، سبيل عىل املراحيض، ألنظمة البارزين امُلَصنِّعني
وعن والثقيلة، الخفيفة «الوظائف» وعن وذاك، املرحاض هذا مزايا عن األول االجتماع بعد
يمكنك وكما بتصنيعها. يقومون املراحيضالتي مع بعضعمالئهم يواجهها التي املشكالت
واجهناها ا ممَّ أكثر املوضوع، هذا داخل أنفسنا» «غمس يف صعوباٍت واَجْهنا فقد تتخيَّل، أن
أيًضا نبدأ ما، بموضوٍع تماًما أنفسنا نشغل أن بمجرد أننا غري األخرى، الحاالت كل يف
عن مكثَّف بشكل التحدُّث يف نبدأ أن ا جدٍّ الوارد ومن عمالئنا، أسلوب بنفس الترصف يف

املالئمة. وغري املالئمة املناسبات جميع يف وعيوبها ومزاياها املراحيض
األفكار. توليد عملية بداية يف خاصًة ا، مهمٍّ موضوًعا البعد مسألة تُعتَرب حال، أي عىل
االهتمام غياب وبني جانب، من ومنتجاتها الرشكة الغامضنحو املوقف بني ما موضٍع ففي
املرشوع صالحية» «تقيصِّ ل مثالية وعاطفية نفسية ذهنية حالة هناك اآلَخر، الجانب عىل
يف املرشوع يف املشاركني أولئك إدخال بإمكانك أن تضمن أن فقط عليك بنَّاء. نحٍو عىل
خدمًة املرشوع داخل تجلبها التي الخارجية األطراف لك تقدِّم وسوف الذهنية، الحالة هذه

الصدد. هذا يف قيِّمة

أفضل نتائج إىل تؤدي املشرتكة اللغة (4)

بحيث معني، بأسلوب األفكار توليد الخاصبمرشوع السؤال يُصاغ األول، لالجتماع نتيجًة
عنها. نبحث التي الفكرة فيه تسري أن ينبغي الذي االتجاه بشأن متفقني الجميع يجعل
الفكرة ألن بالفعل؛ منطقية السؤال صياغة تكون أن ضمان هي لألفكار كمصنٍع ومهمتنا
عمًال يكون أن يمكن ما وهو للسؤال، منطقيٍة بصياغٍة إالَّ تطويرها يمكن ال بحق الجيدة

للغاية. ا شاقٍّ
ماركت» «ميديا لرشكة جديد شعاٍر بتطوير نقوم أن يفرتض كان حيث مثاًال أذكُر
تعلَّق وحني األول، االجتماع يف حاَرضيْن املتجر ومدير التسويق مدير كان السويرسية؛
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تكون أن يجب كان إْن عىل االتفاَق االثنان يستطع لم الجديد، للشعار املعايري بتحديد األمر
كلتا تُعَطى أن االثنان واقرتح منخفض»، «سعر أم متعددة» «اختيارات األساسية العبارة
به بشعار ى يُسمَّ ما يوجد فال هذا، ضد ستور برين يف نحن وكنا متساوية. ِقيمًة العبارتني
ساعتني حوايل أمضينا منهما. واحًدا سنرفض وكنا األهمية، من القدر نفس عىل عبارتان
حيث من العبارتني ترتيب ينبغي كيف لنعرف األسئلة من الكثري وطرحنا الغرفة، هذه يف
وحدَّدنا األسايس، املعيار هي متعددة» «اختيارات عبارة تكون أن عىل واتفقنا األولوية،
السويرسية األملانية باللغة النهائي الشعار وكان ثانوي. كمعيار منخفض» «سعر عبارة
أغنية وزن عىل . اشَرتِ ثم أخرى، آلراءٍ واستِمْع حولك، انظْر بمعنى: Luege, lose, chaufe
luege, lose, الطرق عىل للسالمة سويرسا يف األطفال رياض مرحلة يف األطفال يتعلَّمها

الطريق). اعُربِ ثم وأنِصْت، ويمينًا، يساًرا (انظْر laufe
بيانات تطوير كيفية تعلُّم يف الراغبة الرشكات مع نعقدها التي العمل ورش يف
اإلعداد؛ مرحلة يف الصعوبات من الكثري يواِجهون األشخاص معظم أن رأيُت املعلومات،
األفكار عن بالبحث مباَرشًة يبدءون فهم للفكرة. الفعيل التوليد مرحلة عن الفكرة لتوليد
يف املساعدة أجل ومن يجدونه. مسدود طريق أول إىل — التعبري جاز إْن — ويهرعون
األفكار» إيداع «منطقة قدَّمُت األفكار، عن الفعيل البحث مرحلة عن اإلعداد مرحلة فصل
منه يطلب ما، فكرٍة وصف يف ويبدأ أحدهم ينحرف أن بمجرد املذكورة. العمل ورش يف
املرحلتني فصل يمكن وهكذا األفكار؛ إيداع منطقة يف الفكرة تلك كتابَة اآلَخرون املشاِركون
املجموعة داخل األفكار هذه إدراج يمكن ذلك بعد األخرى. عن إحداهما واضح بشكل
لك خطر إذا وباملناسبة، األفكار. توليد مرحلة يف تحديًدا املناسب، الوقت يف لألفكار الكلية
يف الفور عىل لتبدأ جانبًا الكتاب تضع أالَّ فأرجو الكتاب، هذا قراءتك أثناء األفكار بعض
ملحوظًة اكتْب الغرض. لهذا الكتاب بداية يف لألفكار إيداٍع منطقَة لك أدرجنا فقد التطبيق،

… القراءة واستكِمِل االسرتخاء وعاِود الحق، لوقت هناك بأفكارك

سهلة لغة واستخدام االختصار املعلومات: بيان (5)

ولكْن مرشوعاتنا، يف األفكار توليد بعملية الخاص املعلومات بيان كتابة العميل يتوىل ال
قد أننا من ق التحقُّ للعميل يتسنَّى حتى «امُلخاَلصة» من كنوٍع بكتابته، نقوم َمن نحن
بتكليِف الداخلية، املرشوعات يف املبدأ هذا استخدام أيًضا يمكنك صحيح. نحٍو عىل فهمناه

43



األفكار ماكينة

يكون أن وينبغي األول. لالجتماع كنتيجٍة املعلومات بيان بكتابة األفكار توليد فريِق
سوف املعلومات. بيان عىل يصدِّق ثم األول، االجتماع يف حاًرضا امَلْعِنيُّ الداخيل «العميل»

الحًقا. فعليٍّا صلة ذات ستكون النتائج أن هذا يضمن
تحتوي صفحات. ثالَث يتجاوز ال وعادًة بسيط، بأسلوب املعلومات بيان يُصاغ
حقيقة ما حاليٍّا؛ فيه نفسه العميل يجد الذي املبدئي للموقف وصف عىل األوىل الصفحة
عن نتحدَّث الثانية الصفحة يف الوقت. ذلك يف العميل تشغل التي القضايا وما الوضع،
السؤال صياغة وكيفية بالضبط، عنه نبحث ما بتحديد نقوم وهنا األفكار، توليد أهداف
املهمة الثانوية املعايري وما األفكار، عن للبحث يصلح الذي األسايس املعيار وما املحوري،
التي األفكار عدَد بالتحديد نذكر ذلك، إىل باإلضافة ثانويني). معيارين عن تزيد أالَّ (عىل
املعلومات هذه كل تكون أن ينبغي األفكار. توليد عملية نهاية يف العميل عها يتوقَّ أن يمكن
أفراد من تكون أن إىل الحاجة دون فهمها ويمكنك املوضوع، صميم ويف وقاطعة، مقتضبة،
مضموَن يكرِّر أن عرشة الثانية يف طفل استطاع إذا هو: النقطة لهذه واختبارنا الرشكة.

واضح. املعلومات بيان فإن واحدة، مرة قراءته بعد املعلومات بيان

(مخترصقليًال) جيد معلومات لبيان مثال

املبدئي املوقف

ويف العالم، أنحاء كل يف األرضية األلغام ضحايا مساعدِة هدَف لنفسها ماين-إكس» «رشكة وضَعْت
خرييٍّا احتفاًال املؤسسة تُِقيم عام، كلَّ وكعادتها األلغام. إزالة أجل من ضغوٍط مماَرسة الوقت نفس

األلغام. بمسألة إجباريٍّا الناس توعية وثانيهما األموال، جمع أولهما هدفان؛ له

األهداف

الضيوف. ذاكرة يف يخلد كي القادم، لالحتفال جيدة أفكار عن اآلن املؤسسة تبحث

املعايري

تكون أن يجب العامة. لدى كبري صًدى لها يكون أن عنها يُبَحث التي للفكرة األسايس املعيار
الناس. حديَث املؤسسة

االحتفال يف التربعات جمع يف ممكن نجاح أكرب ق تحقِّ أن (أ) فُهَما: لألفكار الثانويان املعياران ا أمَّ
يورو. ١٥٠٠٠ تتعدَّى ال بتكلفة للتنفيذ قابلة فكرًة تكون أن و(ب) الخريي،
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النتائج

العامة. لدى كبري أثٌر لها سيكون ألنشطٍة أفكار خمس عن يقل ال ما عرض

هنا) ها واختُِرص ط بُسِّ (الذي هذا املعلومات بيان يصبح فصاعًدا، املرحلة هذه من بدءًا
خطوات لجميع أساٍس بمنزلة يعمل فهو بأكمله؛ األفكار توليد مرشوع عرب بوصلتنا هو
وواضًحا، جيًدا املعلومات بيان كان وإذا وتكراًرا. مراًرا حوله والتشاور قراءته وتتم العمل،
َمُصوًغا كان أو واضًحا يكن لم إذا أما جيدة. داللة وهي لألسئلة، مربر هناك يكون فلن
عىل قادًرا تكون ولن األفكار، لتوليد العملية هذه يف مراًرا تتعثَّر فسوف رديء، بأسلوب
عمليَة د يجمِّ أن ا حقٍّ يمكن الواضح غريُ املعلومات وبياُن واملعايري. األهداف عىل االتفاق
ا عمَّ بالتساؤل نفسك تشغل أن إىل متكرر نحٍو عىل ستضطر ألنك تها؛ بُرمَّ األفكار توليد

ته. بُرمَّ األمر حوله يدور
يف املؤسسة خارج من أطراف إرشاك عند خاصة أهمية له جيد معلومات بيان ووجود
الخارجية؛ لألطراف مفهوٍم مستًوى إىل النقاط أهمَّ يجلب الجيد املعلومات فبياُن العملية؛

واحدة. لغًة الجميع يتحدَّث أن يضمن ثَمَّ وِمن

املمارسة إىل تحتاج الواضحة املعلومات بيانات (6)

برين يف علينا أيًضا هذا ويرسي جيد. معلومات بياِن بإعداد التمرُّس إىل بحاجٍة أنت
أنشأنا فقد العاديني. األفراد مع نمارسه فنحن للتدريب: مثاليٍّا مجاًال وجدنا وقد ستور،
١٠ مقابل فكرة إيجاِد بمهمِة تفويضنا خالله من العاديني لألفراد يمكن لألفكار متجًرا
قصرية أفكار توليد عملية ننفذ ثمَّ معهم، معلومات بيان بكتابة فنقوم تقريبًا؛ يورو
للممارسة جيدين عمالء العاديون األفراد يُعتَرب املكثف). الذهني (العصف مكثَّفة ولكنها
يعتادوا لم الرشكات، موظفي عكس عىل ألنهم، املعلومات؛ بيانات كتابة عىل والتدريب
يقومون املوظفني من الكثري أن مسألة (أما عام بشكل التفويضات من نوٍع أيِّ صياغَة

أخرى). قصة فتلك يجيدونه، ال يزالون وال يوميٍّا بهذا
لتعلُّق نظًرا والدقة؛ الحساسية يف غاية أسلوبًا العاديني األفراد مع التعامل يتطلَّب
تستطيع لكي األسئلة من ممكن قدٍر أكربَ تطرح أن املهم من ذلك، ومع خاصة. بأسئلة األمر
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لصديقته يقدِّمها أن يمكن التي الهدية عن رجل سأل إذا لذلك بوضوح؛ امللعب حدود تعينَي
أهداها وماذا تحبه، ال وما صديقته، تحبه ا عمَّ تسأله أن فعليك ميالدها، عيد يف كهدية
… بنفسه شيئًا يفعل أن ا مستِعدٍّ كان إذا وما إنفاقه، يف يرغب الذي واملبلغ املايض، العاَم
ومثابر ه موجَّ بأسلوب السؤال إىل بحاجٍة أنت األسئلة، لهذه إجابات عىل وللحصول إلخ.
إذا مما الدقة بنفس ق التحقُّ إىل أيًضا بحاجة أنت الرشكات. مع تتبعه مما بكثري أكثر
هم بينما زائفة بذرائع يأتونا عاديون أفراد فهناك صياغتها؛ أثناء منطقيًة األسئلة كانت
يف ُمسنَّة سيدة املثال، سبيل عىل جاءتنا، فقد تماًما. مختِلف يشء إىل يحتاجون الحقيقة يف
الذي ما تعرف أن وأرادت املطبخ، يف غريبة ضوضاء تسمع كانت إنَّها وقالت ستور، برين
يتناوالن وهما معها املعلومات بيان بكتابِة مرشوٍع مدير فقام بشأنها. تفعله أن يمكن
مجرد كانت املطبخ يف الضوضاء أن منها واتََّضح هة، موجَّ أسئلة بضعة وسألها القهوة،
الذي زوجها كان إذ املعيشة؛ بغرفة باملنزل كانت «الحقيقية» املشكلة وأن ثانوية، مشكلة
يثري وكان وقته، يشغل كيف يعرف يكن ولم شهر، قبل تقاَعَد قد عقوٍد منذ بها اقرتن
من الصادرة الغريبة الضوضاء عن يتَقىصَّ أن يريد حتى يكن ولم حاد، بشكل أعصابها
ما بيشءٍ االهتمام ملعاَودة زوجها دفِع كيفيِة عن لها األفكار بعض بإيجاد فقمنا … املطبخ

أخرى. مرًة

تُصدَّق ال أفكار طلبات (7)

يُصدَّق. ال واجَهتْنا التي األسئلة فنطاق لألفكار؛ متجرنا يف الخاصة الطلبات هذه نحب
وأراد العمل، يف رئيسه ِقبَل من بالتجاُهل يشعر املتاحف، بأحد يعمل شخٌص هناك كان
ذو الصبي ذلك هناك وكان منه؛ التقدير من بمزيد يحظى أن يستطيع كيف يعرف أن
أرسٍة سليُل وهناك كمبيوتر؛ جهاز له يشرتي بأن والده إقناع أراد الذي عاًما، عرش االثني
يف الكائن به الخاص للشاليه مناسب اسم عن يبحث كان الشحن مجال يف باٌع لها يونانية
الحب يف الوقوع تريد كانت التي عاًما، والسبعني الخمسة ذات العجوز والسيدة سويرسا؛
والد وكذلك طفلهما؛ بتعميد تُنَىس ال احتفال َمراِسم عن يبحثان اللذان والوالدان مجدًدا؛

لألبد. التكاليف مشكلة عىل السيطرة أراد الذي بالهواتف، املهووسات الثالث الفتيات
بالرشكات يتعلَّق فيما جديدة، أفكاًرا يمنحنا ما دائًما العاديني األفراد مع العمل إن
أن أرادت التي الكلب صاحبة هناك كانت املثال، سبيل فعىل أفكار. إىل تحتاج قد التي
بعض منَّا وطلبت الصغري ملحبوبها امليالد، عيد تسبق التي األربعة لألسابيع روزنامة، تصنع
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مشوًِّقا السؤال وجدنا تعمل. أن يمكن وكيف عليه، تبدو أن يمكن الذي الشكل عن األفكار
معه رنا وطوَّ الحيوانات، طعام مصنِّعي كبار بأحد باالتصال سارعنا إننا حتى للغاية،
مع بتطويرها قمنا التي األفكاَر لنعرض نكن لم بالطبع الحيوانات. ملنتجات جديدة أفكاًرا
طريقة: عىل تجاريٍّا، تطبيًقا يتيح السؤال ولكن رشف. مسألة فتلك رشكة، عىل عادي فرد

أيًضا. واحدة لنا يجلب فكرة عن يبحث َمن كل

ويساعدوننا والجاد، املضحك بني ما ترتاوح أفكار، بطلبات يوم كلَّ العاديون األفراد يواجهنا
متواصل. بشكل عمليتنا تحسني عىل

بسيطٍة مهامَّ فباستخدام أيًضا؛ لنا أخرى ميزات العاديني األفراد مع لعملنا إن
باإلمكان يصبح أو تحسينها، عىل والعمَل باستمرار األفكار توليد عملية مراَقبَة نستطيع
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مع املرشوعات تُعتَرب آِخًرا، وليس وأخريًا «َمِرح». ميداٍن يف جديدة وإجراءاٍت أدواٍت اختبار
فلسوء فيه؛ التدرُّب املستقبليني األفكار ملنتجي يمكن الذي الوحيد املجاَل العاديني األفراد
ليس مهني. تدريٍب فرتِة يف تتعلَّمه أو جامعٍة يف األفكار إنتاَج تدرس أن يمكنك ال الحظ

… كمبيوتر بعاِلم ى يُسمَّ ما هناك يكن لم ١٩٥٠ عام ففي يَعلم، َمن ولكْن اآلن، حتى

عليا إدارية مهمٌة املعلومات بيان (8)

صاحب الشخُص يشرتك أن املهم فمن معلومات؛ بيان كتابِة بمهمِة آَخَر تفويُض يمكنك ال
بسيطة: واألسباب املعلومات. بيان إعداد يف ذ ستُنفَّ التي بالفكرة يتعلَّق فيما النهائي القرار
قادًرا يكون فلن األفكار، الخاصبتوليد املعلومات بيان كتابة يف ما شخٌص يُشارك لم فإذا
معايري تحديِد بفرصِة القرار صانع َحِظي إذا ولكْن النهائية، األفكار جودِة تقييِم عىل

النهاية. يف بموضوعية الجودة تقييم عىل أيًضا قادًرا يكون فسوف البداية، يف الجودة
املعلومات، بيان مسئولية ل تحمُّ تجنُّب يف يرغبون الذين العمالء من كافيًا عدًدا نعرف
أسلوِب باستخدام املعلومات، بيان يفوضع باملشاركة إقناعهم من نتمكَّن الحاالت معظم ويف
ألجل املال من الكثريَ يُنِفق العميل أن لهم ح فنوضِّ املايض؛ من سيئة وأمثلٍة دقيق جداٍل
فقط، املؤسف من يكون لن وأنه د، محدَّ معلومات لبيان وفًقا لة مفصَّ أفكاًرا تنتج عملية
لتجنُّب فقط وليس مناسبة، أفكاٍر إنتاِج لضماِن الفرصة ننتهز أالَّ أيًضا، الحماقة من بل

قديمة. أفكار إنتاج
دون — الشخصية قناعاتنا يخالف بما — بتنفيذها قمنا التي املرشوعات تلك كانت
تلك من إرضاءً أقل نتائَج دائًما تثمر املشاركة؛ من املستوى هذا القرار لُصنَّاع يكون أن
يكفي فال القرار. يصنعون َمن مع باالتفاق واألهداف املعايري إىل فيها ل يُتوصَّ كان التي
املرشوع كان إذا حال أي عىل يفعله ما (وهو املرشوع يف مساهمته القرار صانع يقدِّم أن
االجتماع يف حاًرضا يكون وأن املعلومات، بيان إعداد يف يشارك أن بد ال بل له)، أهميًة يمثِّل
هو فهذا عليه؛ ويوافق كتابته بعد ويقرؤه أُِعدَّ الذي املعلومات بيان عىل ويطَِّلع األول،

الخاطئة. والتأويالت الفهم سوء لتجنُّب الوحيد السبيل
الجميع يكون أن يف شكٌّ هناك يظل تفصيليٍّا، الخطوات هذه كل اتباع عند حتى
تكون أن يتصادف قد جيًدا، لها أُِعدَّ التي املرشوعات يف حتى اليشء. نفس عن يتحدثون
املشاركني جميع رؤية عن مختلفٌة عنها، سيُبَحث التي الفكرة لنوعية لبعضاملشاركنيرؤيٌة
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وينبغي آلَخر. حنٍي من املعلومات بيان ُروِجع لو املفيد من يكون لذلك املرشوع؛ يف اآلخرين
الفكرة. عن البحث خاِرطِة بشكِل الجميع يلمَّ أن إىل بتكراره املرشوع مدير يقوم أن

الغذائية املواد بيع كربىرشكات ميجروس؛ لصالحرشكة األفكار لتوليد مرشوًعا أذكر
قيام بكيفية تتعلَّق أفكار إيجاد املفرتض من كان املرشوع، هذا يف بسويرسا. بالتجزئة
الفكرَة باعتباره اآلخرين، واملوظفني للعمالء «الطَّزاجة» شعار بنقل الرشكة موظفي
االستعداد أُْهبة عىل وكنا واضًحا، وكان املعلومات بيان تحديد تمَّ الرشكة. لدى الرئيسية
برين مع أفكاٍر عن ميجروس موظفو فيه سيبحث الذي اإلبداعي، للفريق اجتماع ألول
معنا، اتفق الذي الشخص املرشوع، ملالك ظهر حينها الرشكة. خارج من وأطراٍف ستور
املشكلة كانت العمل. ورشة لحضور آَخر شخًصا وأرَسَل األخرية، اللحظة يف مهم آَخر موعٌد
وحني مستعدة. تكن لم ثَمَّ وِمن املعلومات؛ ببيان علٍم عىل تكن لم أرَسَلها التي املندوبة أن
«ال، فجأًة: تقول باملندوبة إذا االستهاليل؛ االجتماع يف مًعا املعلومات بيان تناُول عىل عكفنا
التوقيت يف العبارة هذه جاءت عنها!» نبحث التي الفكرة هي تلك ليست تماًما! خطأ هذا
مًعا، املعلومات بيان ملناقشِة ساعة من ألكثر واحتجنا املشاركني، جميع وأربكت الخطأ
آَخر شكل بأي وليس — الشكل هذا عىل عليه االتفاق تم قد املرشوع أن حقيقِة وتوضيِح

اإلبداعي. الفريق مع االجتماع نبدأ أن أخريًا استطعنا وحينها املدير، ِقبَل من —

ر يتطوَّ أن يمكن املعلومات بيان (9)

ولكن األفكار، توليد مرشوع خالل أكثر ر يتطوَّ أو املعلومات بيان يتغريَّ أن يمكن بالطبع
وينبغي بعناية، دراسته ينبغي املعلومات بيان عىل تطرأ التي التغيريات هذه من تغيري كل
سبيل عىل منطقيٍّا؛ التغيري يكون أن يمكن بالطبع بوضوح. يُدوَّن أن — يشء كل قبل —
امليزانية، عىل رات تطوُّ طرأت إذا أو املشهد، يف جديدة اسرتاتيجية اعتبارات ظهرت إذا املثال:
ينبغي الحاالت، هذه مثل يف املعلومات. بيان تغيري إىل جديدة معلومات ظهور أدَّى إذا أو
العمل خطوات حيث من األفكار توليد عملية يف يتغريَّ سوف ملا الواضح التسجيل أيًضا

الزمني. واإلطار واملشاركون، واألدوات، املستخَدمة،
واقع ومن ما. مرشوٍع داخل كليٍّا الفكرة عن البحث عملية تتغريَّ حني الخطورة تبدأ
بأسلوب األهداف تحديد وتمَّ املرشوع، إدارة ت تغريَّ إذا الحاالت معظم يف هذا يحدث الخربة
االستمرار منطقيٍّا يزال ال كان إذا فيما بعناية التفكري ينبغي الحالة، هذه يف تماًما. جديد
الصفر نقطة من البدء األفضل من كان إذا أو ة، املتغريِّ الظروف هذه تحت املرشوع يف
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مرتفعٌة؛ تماًما مختلفة أهداف الجديدة املرشوع إدارة لدى تكون أن فاحتماالُت جديد، من
باملرشوع. صلة له تعود لن موجود معلومات بيان أي أن الحالة هذه يف املحتمل من لذلك

املعلومات بيان تحليل (10)

املستحيل من يكون فسوف جيد؛ معلومات بيان وجود عند األمر ينتهي ال الحظ، لسوء
يف الصيغة بهذه جديد؟» شوكوالتة ملنتَج جيدة فكرًة سيشكِّل الذي «ما السؤال عن اإلجابة
املنظورات وتحديد له، املكوِّنة أجزائه إىل تحليله إىل بحاجٍة فالسؤال األفكار. لتوليد عمليٍة
هو املهم األمر تقليدية، وغري جريئة تكون أن يمكن وهذه خاللها. من رؤيته يمكن التي
األفكار توليد عملية يف للمشاركني يتسنَّى بحيث اإلمكان؛ قدر وملموسة واقعية تكون أن

األمثلة: بعض إليك الفور. عىل السؤال مع التعاُمل

وأصحاب السن، كبار من للمواطنني الشوكوالتة من رائًعا نوًعا سيمثِّل الذي «ما •
مني، واملصمِّ واملتميزين، التكنولوجيا، ومدمني والرجال، ع، والرُّضَّ األعمال،

الشوكوالتة؟» ومدمني الشوكوالتة، يكرهون وَمن واملمرضات،
الشوكوالتة؟» إىل إضافتها يمكنكم التي الجديدة املكونات «ما •

الشوكوالتة؟» من املزيد تناُول يمكن مناسبات أية «يف •
تؤديها أن يمكن التي األخرى الوظائف ما للناس. السعادة تجلب «الشوكوالتة •

الشوكوالتة؟»
عنها؟» ماذا الصحية، «الشوكوالتة •

كثريًا؟» الحلوى يحبون ال الذين األشخاص إغراء يمكنك جديدة منتجات «بأي •
هنا؟» يوجد ال ولكْن األخرى، الدول يف يوجد الشوكوالتة منتجات من نوع «أي •

الشوكوالتة؟» تناول إىل ل بالتحوُّ املدخنني إقناع يمكن «كيف •

من بدًال املرشوع أثناء «الصغرية» الواقعية األسئلة من النوع هذا تستخدم سوف
استكشاف أو االستطالعات، أو اإلبداعي، الفريق مرحلة يف سواء «الكبرية»، األسئلة
الحاجة زادت معقًدا، املرشوع كان كلَّما عامة: وكقاعدة اإلنرتنت. استكشاف أو االتجاهات،
يف هذا عن املعلومات من مزيد (ثمة األفكار لتوليد الالزم الوقت حجم وزاد تحليله، إىل

اإلبداعي»). «الفريق فصل
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مستقبيل منظور من التفكري (11)

أسئلة ووضع األسايس للسؤال املعقدة الصياغة تحليل يف صعوبًة ستواجه ربما البداية، يف
عامٍّ بشكٍل الناس تفضيُل هنا تواجهنا قد التي الخاصة املخاطر ومن منفصلة. واقعية
«كيف السؤال: َطرح عند كبرية جدوى من فما املستقبل، من بدًال باملايض أنفسهم شْغَل
الزبائن يأتي ال ملاذا قبيل: من أسئلة يف تفكر أن يف متجرنا؟» إىل العمالء من مزيًدا نجتذب
الخطأ؟ األشخاص يأتيك وملاذا املتجر؟ يف ترتكبه الذي الخطأ وما أمس؟ يأتوا لم أو اليوَم

مثل: إيجابية أسئلة تصوغ أن كثريًا األفضل ومن

الزبائن؟» أعني يف إثارًة أكثر لجعله متجرنا يف اتخاذها يمكننا التي الخطوات «ما •
ق؟» تسوُّ مدمِن إىل بالنسبة األحالم متجر يبدو «كيف •

طيب؟» بشعور ق التسوُّ يكرهون الذين األشخاص حتى يشعر متجر أي «يف •
الناس؟» لجذب املتجر خارج نفعله أن يمكن الذي «ما •

الناس؟» لجذب بها نقوم أن يمكن التي الرتويج أشكال «ما •

أسئلة لها وتصوغ للفكرة املحتملة املشاهد جميع تحدد أن هي الفكرة ترى، كما
عملية يف املشاركني برفقة املتجر تزور أن للغاية املنطقي من املتجر، مثال يف بسيطة.
أسئلًة تَعدَّ أن أيًضا الرضوري من سيكون هناك. األفكار بتوليد وتقوموا األفكار، توليد
مع الحال هو كما — الفرعية األسئلة جميع تكون أن بمكان األهمية ومن الغرض، لهذا
البالغة األسئلة ترشيح إىل بحاجٍة أنت الحدود. ألقىص وواقعية بسيطًة — املعلومات بيان
يمكنك فقط حينها الفرعية؛ األسئلة يستوعب صغريًا طفًال يجعل الذي الحد إىل التعقيد
العمل عىل ِبناءً ُمثِمر بشكل التالية املرحلة ر وتُطوِّ والبدء، املعلومات بيان مرحلة تُنِهي أن

به. القيام تم الذي

والبدء» املعلومات «بيان جوهرية: مفاهيم

عىل سيحكم الذي القرار ُصنَّاع) (أو صانع أن من فتأكَّْد العليا. اإلدارة مسئولية املعلومات بيان •
املعلومات. بيان تقييم يف األقل عىل أو اإلعداد، يف مشارك النهاية، يف الفكرة

الفكرة عن بالبحث الخاص السؤال لصياغة أفكاٍر مرشوِع أي بداية يف كافيًا وقتًا ْص خصِّ •
خارجيٍّا طرًفا اجعْل بيشء. املساهمة يمكنهم الذين الرضوريني األشخاص جميع أِرشْك بوضوح.

املعلومات. بيان بمناقشة يقوم
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إضافية، قراءة مواد إضافة يمكنك .A4 مقاس ورقات ثالث عىل املعلومات بيان يزيد أالَّ يجب •
املرجوَّة واألهداف املبدئي، املوقف يشمل وهو قصريًا. يكون أن ينبغي األسايس املعلومات بيان ولكن
أي يف فكرة (كم عة املتوقَّ النتائج وكذا ثانويني، معيارين مع وربما األسايس، املعيار مع الفكرة من

شكل).

جملتك. يف «و» كلمة استخدام دون أمكن، إْن الفكرة، أهداَف ْد حدِّ •

واحد معيار يكفي منها؛ ينبغي مما أكرب عدًدا ْد تحدِّ ال ولكن قاطًعا، وضوًحا واضحة معايريَ ْد حدِّ •
ثانويان. ومعياران أسايس

كان إذا املعلومات؟ بياُن حوله يدور ما عرشة الثانية يف تعرفه طفل يستوعب هل االختبار: أْجِر •
تنطلق. أن يمكنك كذلك، األمر

أن من أيًضا تأكَّْد األفكار. توليِد مرشوِع يف يومي ورفيٍق عمٍل كورقِة املعلومات بيان استخِدْم •
إجماَع يمثِّل أنه ويعرفون املعلومات، ببيان دراية عىل األفكار توليد عملية يف املشاركني األشخاص
مع دوًما وتعاَمْل املعلومات، بيان يف تُعدَّل التي واألهداف التغيريات ِل سجِّ املرشوع. يف املشاركني

الحالية. النسخة

أدِرْج فرعية. وأسئلة بحث مجاالت إىل تحليله يف ابدأ جيد، معلومات بيان لديك يتوافر حني •
يمكنك املناظري لهذه وواقعية بسيطة أسئلة بصياغة وقم املختلفة، املناظري من ممكن عدد أكربَ
كلما هنا: ذاته املبدأ ينطبق مفتوحة. إيجابية أسئلًة ُصْغ اإللهام. عن البحث عند الحًقا استخدامها
إىل أربعة من يكفي البسيطة، األسئلة إىل بالنسبة أفضل. عة املتوقَّ األفكار كانت أبسط، السؤال كان
حوايل فيكفي نسبيٍّا، املعقدة األسئلة إىل بالنسبة أما األفكار؛ عن بحث إلجراء فرعية أسئلة ستة
إىل عرشين من يلزم التعقيد، الشديدة األسئلة إىل وبالنسبة فرعيٍّا؛ سؤاًال عرش خمسة إىل عرشة

فرعيٍّا. سؤاًال ثالثني
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قيمًة. أكثَر يجعلها اآلخرين عىل أفكارك عْرُض

∗∗∗

الفئات ُمخاَطبة إىل الحاجَة السويرسية الحديدية السكك هيئُة أدركْت سنوات، بضع منذ
اهتمام إثارة شأنه من ما تدرس وراحت فاعليًة، أكثر بأسلوب الشباب من املستهدفة
عروض تقديم حل: إىل لوا وتوصَّ مطوَّلًة مناقشاٍت التسويق فريُق عقد الشباب. وحماس
بحيث ديكوراتها ت تغريَّ التي القطارات، بمقصورات للشباب األسبوع نهاية لعطلة خاصة
الفكرة، بهذه ستور برين إىل الحديدية السكك هيئة وجاءت الديسكو. صاالت تشبه
الشباب استَمَع ا. حقٍّ جيدة أنها من للتأكُّد الشباب؛ بعض عىل الفكرة باختبار إلينا وعهدوا
«قوة أن هي األفعال ردوُد احتوتها التي العامة الرسالة كانت مملَّة. ووجدوها الفكرة، إىل
هيئة طالبَتْنا للرقص.» صاالت وليس قطارات، خدمات كونها يف تكمن القطار خدمات
وكانت واملتخصصني؛ والخرباء، الشباب، مع الفكرة يف التفكري بإعادة الحديدية السكك
عاًما، ٢٦ سن حتى للشباب القطار لركوب بطاقة عن عبارة وهو ،«٧ «تراك هي النتيجة
كل يف مجانًا السفر من السنة، يف واحدة ملرة القطار ركوب تكلفة دفع حال تُمكِّنهم، والتي
بني التعاون أدَّى لقد ليًال. قطار آِخر حتى مساءً السابعة الساعة من سويرسا يف القطارات
تشويًقا أكثر فكرة إىل (الشباب/الخرباء) الخارجية واألطراف (العمالء) الداخلية األطراف

السويرسية. الحديدية السكك بمحطة التسويق خرباء بها قام التي املحاولة من بكثري



األفكار ماكينة

التكثيف

االختيار

اإلدارة
التنفيذ

التوليد

ق ا#جتمع الخالَّ
شبكة
األفكار

البدء

و«املجتمع اإلدارة. فريق إىل املناسبني األشخاص ضم إىل بحاجٍة أنت أفكارك، ماكينة تعمل لكي
يف نة املتضمَّ والخارجية الداخلية األطراف من تتألَّف األشخاص من مجموعة هو ق» الخالَّ

الفكرة. مرشوع

الجيدة؟ الفكرة ما (1)

جميع تضم وهي ومناسبة. عة، متوقَّ وغري بسيطة، بأنها ا حقٍّ الجيدة الفكرة تتميز
التنفيذ. سهلَة ذلك مع وتظل امُلجاَزفة، من كبري قدر عىل تنطوي أن فيجب املتناقضات:
تكون أن ينبغي الحاليني. العمالء حنَق تثري أالَّ ينبغي ولكْن عنها، الجميع يتحدث أن يجب
يراها جديدة خدمة خلق تود لعلك للغاية. ُمبتَكرة الوقت نفس ويف وأكاديميٍّا، علميٍّا سليمة
إىل اإلجراءات تبسيط تود وربما املوظفني. احتمال نطاق يف تظل ولكن ثورية، العمالء
العمالء خسارة دون ما منتٍَج تصميِم تجميل أو املعنيِّني، األشخاص إزعاج دون كبري حد

الحاليني.
واالعرتاضات االحتماالت جميع دراسة إىل بحاجة إذًا فأنت فكرٍة، عن تبحث كنَت إذا
بجاذبية تضحي أالَّ ينبغي ذلك ومع واإلضافة، املشاركة عن تبحث دائًما فأنت البداية؛ منذ

ومناِسبة. عة، متوقَّ وغري بسيطة، تكون أن ِلزاًما ويظل العملية، هذه خالل الفكرة
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ومناِسبة. عة، متوقَّ وغري بسيطة، الجيدة الفكرة

نتيجة أفضل إىل تؤدِّي الجيدة التوليفة (2)

للوهلة مستحيًال يبدو يشء وهو توازن، عمليِة تحقيِق بمنزلة الوجيهة األفكار خلق إن
الباحثني من كثري صعب. إنجاز إنه بإيجاز: مختلفتني. ثقافتني بتوحيد أشبه يشء األوىل؛
خلق يحاولون فهم قاتًال؛ خطأ يرتكبون ألنهم اإلنجاز؛ هذا تحقيق يف يخفقون األفكار عن
عادًة متجانسة، ملجموعة األفكار توليد يرتكون فتجدهم املتناقضات، يف تفكري تناقضدون
املتجانسة واملجموعة مستشارين. أو وكالة، أو الرشكة، داخل من أشخاص من تتألف ما
املتناقضات، تفحص وال معني، إطار داخل تظل فهي لألمور؛ متشابهة رؤية لديها تكون
إن املدونة. غري والقوانني واملبادئ الحقائق يف تشكِّك وال عة، متوقَّ غري أسئلًة تطرح وال
إالَّ بينهم، كبرية ألفًة أفرادها يجد قد األسلوب بنفس يفكرون الذي األفراد من مجموعة
الوكالة مدير نائبة رينولد، أورسوال أوجَزْت وقد رتيبة. روتينية أفكاٍر سوى يخلقوا لن أنهم
األفكار «كل بقولها: رائع بشكٍل هذا والتكنولوجيا، املهني للتعليم السويرسية الفيدرالية
األفكار وهذه قائمة.» ألفكار مرجعيات ببساطة هي املغلقة دائرتنا محيط يف رها نطوِّ التي
تيار مع وتسري االنزعاج، تثري ما ونادًرا عة، ومتوقَّ واحد، اتجاه يف تتحرك جميًعا املرجعية
مثل عن سيدافع وَمن منها؟ سينزعج الذي َمن لها؟ س سيتحمَّ الذي َمن الرشكة. ثقافة

الفكرة؟ تأييد يف فجأًة أيًضا هم يرغبوا أن إىل اآلَخرين ويقنع األفكار هذه

الناس انزعاج تثري املهمة االبتكارات (3)

فتوليُد أهمية؛ ذات ابتكاراٍت متجانسة مجموعات ِقبَل من تُولد التي األفكار تكون ال عادًة
وتنفيذُ والجهد. العمل من الكثري ويتطلَّب مريح غري أمٌر أهمية ذات ابتكارات وتحقيق
يُعاَمل وال معقًدا أمًرا يُعتَرب ولذلك اليومي؛ النشاط من عاديٍّا جزءًا ليس أيًضا جيدة فكرة

كأولوية.
واحدة تُعدُّ التي دوبونت، قامت بوضوح: ذلك يبنيِّ دوبونت رشكة من مثال ثمة
بوليمر بتطوير والليكرا)، التيفلون (مثل االصطناعية للمواد املصنِّعة الرشكات أبرز من
من حد؛ أقىص إىل مثريٍة بخواصَّ املادة هذه تتميَّز «بيوماكس». ى يُسمَّ بيولوجيٍّا يتحلَّل
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يمكن أين سؤال: املادة رو مطوِّ واَجَه وحينها باملاء، احتكاكها لدى تتحلَّل أنها حقيقة بينها
من لعدد صعبًا األفكار عن البحث كان أهمية؟ ذات تكون أن يمكن مَلن أو استخدامها؟
بسيطة، بكلمات الرائعة مادتهم لوصف لهم يؤهِّ موقٍع يف أنفسهم العلماء يكن لم األسباب؛
إليهم يُنَظر السوق يف لها موضٍع خلِق يف ونجحوا أخرى مواد مع تعاَملوا الذين فالزمالء
األفكار توليد يف املساعدة أن الرشكة إدارُة تَعترب ولم لألفكار. رين موفِّ من أكثر كمناِفسني
برين اقرتحت عندما إالَّ االنقشاع يف األفق يف الغيوم تبدأ ولم بها. املنوطة املهام بني من
منظَّمة بطريقٍة األفكار عن والبحث الرشكة، خارج من أشخاٍص مع العلماء جْمَع ستور
«تخيَّْل سؤال: طرحنا بمادتنا؟» تفعلون سوف «ماذا بسؤال: التالعب من وبدًال وممنهجة.
يف غاية احتماالٌت تواَلِت الفور وعىل املثال. سبيل عىل تأكل؟» أن تريد ماذا ميكروب، أنك
الخارجية، األطراف (العمالء، أكوان ثالثة بني التصاُدم بفضل بيوماكس، الستخدام اإلثارة
الحلوى ِعِيصِّ يف أو السجائر، أعقاب يف املثال، سبيل عىل كاستخدامه، الصحيح)، السؤال

املثلجة.
من الكثري معها تجلب جديدة، فكرة تواِجه متجانسة ملجموعة الفطري االتجاه إن
الطريق باتخاذ القرار واتخاذ الرتاُجع نحو والتنفيذ، اإلعداد مرحلتَي يف والشك الجهد
يف مخيفة تكون الجريئة واألفكار املعقدة فاملرشوعات محض. برشي فعٍل ردُّ َلُهَو السهل؛
التحديات ويرون املجازفات، يخَشْون ألنهم بالعجز ويشعرون يتجمدون فالناس البداية؛
مثل األفق عرب نحوهم تنجرف وكأنها «فشل» لكلمة تخيُّالت ولديهم نحوهم، ُمقِبلًة التقنية
أكثر من واحٌد املهني، بمسارك امُلخاَطرة ثَمَّ ومن ضخم، فشٍل تحقيِق من والخوُف رساب.
إىل يُضاف األساس. من اكتشافها عدم حتى أو الجديدة األفكار تنفيذ لعدم شيوًعا األسباب
مسئوليَة تكون ما عادًة فاالبتكارات قوي: بشكل يتجىلَّ فردي حيز داخل التفكري أن ذلك
نظًرا يتقهقرون أو املوضوع من االقرتاب عىل األخرى األقسام تجرؤ وال والبحث، التطوير

ومشكالت. مصاعب من األمر عليه ينطوي ملا
اليوَم، جديدة كابتكارات تباع التي والخدمات املنتجات من الكثري أن نجد السبب، لهذا
يوجد ال بالفعل. قائمٍة ملنتجاٍت تُذَكر ال وتحسينات هاميش تطويٍر مجرَد كونها تعدو ال
تباع أالَّ يجب ولكن امُلنتَج، حياة لدورة للغاية مهمة فهي التحسينات؛ هذه مثل يعيب ما

جديدة. كابتكارات ا حقٍّ
وعن سابقيه عن تمييزه إىل يحتاج األياَم، —هذه جديدة خدمة أو — جديد منتج أي إن
والتسويق، السعر مستويات عىل التمييز هذا تجعل أن بالطبع يمكنك املناِفسة. املنتجات
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الحقيقي التمييز إن بكثري. أصغر هنا امللعب إن إذ فقط؛ معني حد عند يقف هذا ولكن
معها تجلب كانت إذا فقط جيدة تكون الجديدة والفكرُة جديدة، لفكرة كنتاٍج فقط يحدث
ذلك. إىل الوصول يف تنجح ما نادًرا املتجانسة واملجموعاُت املوجود. عن حقيقيٍّا تمييًزا

األفكار جميع موت تعني القاتلة التعبريات (4)

العنرصاملبتكر هو فكرة عن البحث يف متجانسة مجموعة تبدأ حني يُفتَقد الذي الثاني األمر
البحث، عملية يف الطاغية الرؤية هي الداخلية الرؤية كانت فإذا األفكار؛ توليد عملية يف املرح
املساعدة من فبدًال املنهجية؛ الناحية من جيًدا كان مهما املنشود باملعدل البحث يسري فلن
والرغبة املهنية، فاالعتبارات وعرقلته. إبطائه عىل املشاركون يعمل األفكار، عن البحث يف
يف يتبنيَّ كما املشهد، تتصدَّر الذاتية والرقابة الوظيفي التسلسل واعتبارات االستحواذ، يف

املشهورة: القاتلة» «التعبريات

بالفعل. ذلك أعرُف •
قبُل. من ذلك جرَّبنا لقد •

بالفعل. ذلك يفعل املنافس •
التكلفة. باهظ إنه •

بذلك. القيام يمكننا ال •
تقنية. صعوبات هناك •

ذلك. املدير يرفض سوف •
صورتنا. يالئم ال إنه •

أضحوكة. أنفسنا من نجعل سوف •

ذلك. عن كافية معرفة لدينا ليست •
ذلك. تنفيذ يمكن ال •

ومنفرة. صعبة األفكار توليد عملية يجعلون فهم ثَمَّ ومن لألفكار؛ حقيقة مكابح إنهم
ومنفرة؟ صعبة عملية خالل من عليها العثور يمكن عة املتوقَّ غري األفكار أن ا حقٍّ تعتقد هل
هي القاتلة الحجَج فإن الفكرة، حول ون يلتفُّ َمن هم دائًما األشخاصأنفسهم كان إذا
منظور من إليها يُنَظر جديدة فكرة فكل الجديدة. األفكار وليس تظهر، التي األشياء أول
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القرش. كأسماك الجديدة األفكار يهاجمون يشء لكل «ال» يقولون الذين األشخاص

كفيل وهذا ذلك؟» يجدي أن يمكن «كيف منظور من بدًال هذا؟» يجدي أن يمكن ال «ملاذا
مكمِنها. من تُنتَشل أن حتى قبل األفكار كنوز بتدمري

فمعظم يل»؛ ملك «إنها يقول َمن أيًضا هناك «ال»، يقولون الذين أولئك إىل باإلضافة
والرشوع جيدة فكرة امتالك إن ما. لشخٍص ِملك األفكار أن يعتقدون األيام هذه الناس
تخدم أن ينبغي لذلك املهني؛ رك لتطوُّ مفيًدا أمًرا يُعتَرب املناسب الوقت يف استخدامها يف
فإذا السوق. حتى أو الرشكة تفيد فقط ذلك وبعد أسايس، بشكل الفرد أهداَف الفكرُة
أن املمكن فمن الخطأ، الشخَص أخربُت أو الخطأ، التوقيت يف بفكرتي اآلَخرين أخربُت
أو بالرفض، الفكرة تُقابَل أن املمكن فمن املهنية؛ مسريتي عىل سلبي تأثري لذلك يكون
النهاية هي هذه تكون وهكذا الخطأ»؛ «الشخص ِقبَل من أسابيع بضعة بعد لها ج يُروَّ
واحدة. رشكة داخل املتعددة املجموعات بني التباُدَل يُِعيق قد هذا إن بل ودافعيتي، لرتقيتي
األخرى نستله رشكة مجموعاُت طرَحتْه املنتجات، تجديد بعمليات يتعلَّق سؤاٍل عىل ا فَردٍّ
نعرف، أن حتى نريد ال «نحن املديرين: كبار أحد لنا قال السنني، إحدى يف العاَلم حول
تبادل يسوء أن يفرتض ما أفهم ال زلُت وما ابتكاراتنا.» ويرسقون إلينا فسيأتون وإالَّ

العالم. حول الرشكة نفس من املختلفة املجموعات بني املنتجات تجديد عمليات
يف الرغبة يسوده مناخ يف تسمعه ما هو فكرتي!» رسقت «لقد أو فكرتي!» كانت «تلك
أفكارهم، عن بالحديث يسعدون ما عادًة الناس أن هو الغريب األمر واالستحواذ. التملك
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الناس تجعل ما هي الرشكة ثقافة إن اآلَخرين. مع أفكارهم بمشاركة بالفعل ويستمتعون
يشعر فقط فحينئٍذ السلوك؛ هذا عىل مكافأتهم طريق عن بأفكارهم االستئثار إىل نزاعني
كي ممكن؛ وقت ألطول لنفسه بها واالحتفاظ «فكرته» امتالك إىل بالحاجة الشخص
معهم، ومشاركتها بها اآلَخرين إخباِر من بدًال ما مرحلٍة يف الشخصية ملنفعته يستخدمها

بها. االنتفاع الجميع يستطيع لكي
تتطور الفكرة بأن قناعة فلدينا تماًما؛ مختلًفا أسلوبًا ننتهج ستور برين يف هنا نحن
العديد تجمع فالعملية عليها. العمُل املختلفني األشخاص من واملزيد للمزيد أُِتيح كلما أكثر
النهائي النتاَج ببساطٍة هذا يكون حينئٍذ جيدة؛ فكرة إىل وتحوِّلها مًعا األحجية ِقَطع من
لتسلُسل النهائي النتاج هي الشوكوالتة تكون مثلما جيد، بشكل مدارة لعملية املنطقي
هناك بأن تام وعي عىل نحن للشوكوالتة. مصنع يف العمل خطوات من بوضوح محدد
األفكار، توليد يف األمر يختلف وال الشوكوالتة، تصنيع عملية يف مبدعة وروًحا إلهاًما أيًضا
إالَّ التقليديني، غري واملفكِّرين االستطالع، وحب والفوىض، اإللهام، إىل نحتاج نحن بالطبع
برين تجعل التي األسباب أحد وهذا فردية. أداءات وليست العملية من جزءٌ األمور هذه أن
يساهم َمن فكلُّ سلًفا؛ ُمحدَّد بمقابل األفكار لتوليد عملية يف يشارك َمن كلَّ تكافئ ستور
نجاح يف بيشء ساَهَم قد املناسبة، اللحظة يف ابتسامة أو سؤال بمجرد ولو حتى بيشء،
وأشخاٍص ويدفعونهم، اآلَخرين زون يحفِّ أشخاٍص إىل تحتاج األفكار توليد فعمليُة الفكرة؛
إنتاج يف تساهم املختلفة واملهاراُت املختلفة النظر ووجهاُت يُحلِّلون. وأشخاٍص يراقبون،

عبقريٍّا. كان مهما واحد شخص من بكثري أكثر جيدة فكرة
من اإللهام من عبقرية لومضات األمثلة من له حَرص ال عدًدا بالطبع، التاريخ، لنا يقدِّم
األفكار توليد يف األسلوب وهذا «مجانني». ومهندسني حمقى، ومخرتعني عاديني، أشخاص
أن املحتمل من هل ولكن األفكار. عن املنهجي البحث مع جنب إىل جنبًا وقيمته فاعليته له

املتباينة؟ مجموعتنا تقدِّمه مثلما تنفيذه ويمكن يُقبَل اقرتاًحا مجنون عاِلٌم يقدِّم

بالتصادم املختلفة للعوالم السماح (5)

عىل ق الخالَّ مجتمعك يف والخارجية الداخلية األطراف بمزج الخاص املبدأ هذا أخذَت إذا
ستور برين يف هنا ونحن بالفعل. الكثري جنيَت قد تكون األفكار، عن بحثك يف الجد محمل
األفكار، توليد عملية من األوىل املرحلة ففي الخارجية؛ والرؤى النظر وجهات ضمَّ أََجْدنا
— وموظفيه عميلنا أْي — الرشكة داخل من األشخاص بدمج نقوم اإللهام، جمع مرحلة

59



األفكار ماكينة

البداية. منذ مًعا تتصادم تماًما مختلفة عوالَم نَدَُع ثَمَّ وِمن الرشكة؛ خارج من أطراف مع
سويرسا من إما عاًما، و٢٠ ١٤ بني ما الشباب هي لعمليتنا املثالية الخارجية واألطراف
فيه يبدو ما بني من كان املرشوع. طبيعة عىل اعتماًدا تنوًُّعا، األكثر العاَلم دول من أو
برين يف عاًما عرش أربعة مدى عىل واختُِرب ُجرِّب إجراءٌ األوىل، الوهلة من ومغامرة مخاطرة
القرار وُصنَّاع الشباب بني فالجمع األفكار؛ توليد عملية يف املشاركني جميع يفيد ستور،
السابق لألفكار القاتلة التعبريات عىل مباِرش تأثري لها التي اإليجابية، اآلثار من عدد له

ذكرها:

كبري بشكل ُمْعٍد فريوس بمنزلة يكون وهذا التكلُّف، وعدم بالجرأة الشباب يتميَّز •
القرار. ُصنَّاع مع مشرتكة عمل ورشة يف

لذلك ونتيجًة بَخَلِدهم؛ يدور ما يقولون فهم واملبارشة؛ باألمانة الشباب يتميز •
عاًما عرش الثالثة ذا دانيال املثال سبيل عىل خذْ ملطف. تأثري لهم يكون ما غالبًا
آند يس ملتجر املجتمعني العليا اإلدارة أعضاءَ مرة ذات سأل فقد لندن؛ من القادم
وراح إيه، آند يس من مالبس يرتدون أنفسهم هم كانوا إْن واملوضة، لألزياء إيه
أقىص عىل الداخلية، ومالبسهم جواربهم بأن حنق، يف يعرتف، اآلَخر تلو الواحد
إذًا «وملاذا قال: ثم ثواٍن، لبضع األمر يف دانيال فكََّر إيه. آند يس من جاءت تقدير،
وجوههم —وعىل عادوا ثم الجميع، فضحك املالبس؟» هذه نرتدي أن منَّا عون تتوقَّ

إيه. آند ليس جديدة أفكار عن البحث إىل تحديًدا العمل، إىل — واضح ارتياح
املديرين يدفعون ذلك خالل ومن وبكفاءة، برسعة العمل يمكنهم الشباب •
مرشوعاتنا، من الكثري ففي األداء؛ مستويات أعىل نحو العملية يف املشاركني
يف التخيُّل ويواصلون باألفكار، ينضحون الشباب يظل كيف عمالؤنا يندهش
يمكن العمل بأن االنطباع وينقل ُمْعٍد العمل» يف «الُخلُق وهذا العمل. يوم نهاية

متعة. يكون أن
الشباب ألن الشباب؛ إرشاك خالل من قيمة بال تصبح الفريق يف الهرمية التدرُّجات •
حتى شديدة، بعفوية العمل يف يرشعون وألنهم الهرمية، بالتدرُّجات يهتمون ال
وقد آجًال. أو عاجًال نفسه، اليشء فعل يف يبدءون ما عادًة التنفيذيني املسئولني إن
رسمي بشكل اآلَخر منهم كلٍّ مخاَطبَة أفرادها اعتاد إدارٍة لِفَرق أمثلة لدينا كانت
األوىل باألسماء اآلَخر منهم كلٍّ دعوة يف بدءوا وفجأًة لسنوات، األلقاب باستخدام
وجود يف ظهم تحفُّ عن يتخلَّْون مديرين رأيُت وقد األفكار. توليد مرحلة خالل
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نافورة وسَط كانوا لو كما شعروا أنهم العمل ورشة انتهاء بعد ويخربوننا الشباب،
أن املؤكد شبه ِمن أنَّه العمل بدء قبل الشباب نخرب نحن باملناسبة، الشباب. من
فالعديد ا؛ حقٍّ صحيح وهذا املديرين. هم يخافون مما أكثر يخافونهم املديرين
عمل ورشة بدء من يوم قبل بنا يتصلون كانوا الخربة ذوي امُلحنَّكني الخرباء من
سلوكهم. يكون أن يجب وكيف يرتدوه، أن ينبغي ا عمَّ ليسألونا األفكار؛ توليد

لعمالئنا يبيِّنون وهم الرتكيز، يف سهولة ويجدون وكفاءة برسعة يعملون الشباب •
واملرح. املتعة من الكثري يتخلَّله أن ذلك مع ويمكن جيدة، نتائَج يُؤتِي العمل أن
عىل خاللها الرتكيز الشباب يستطيع التي الفرتة طول من عمالؤنا يُذَهل ما ودائًما
ونشاًطا انتعاًشا أكثر يكونون مًدى أي وإىل التعلُّم، يف رسعتهم ومدى ما، مهمٍة
الضغط. عىل املعتادين املديرين من ساعات، ثماني مدتها عمٍل ورشِة نهاية يف

تماًما، الطفويل فضوَلهم بعُد يفقدوا ولم بالغة، برسعة بالفعل يتعلَّمون الشباب •
املعلومات يستوعبون فهم التعليمي؛ النظام يف سنوات عدة قضاء من الرغم عىل
ال الحاالت بعض ففي األخرى. واملعارف باملعلومات برباعة ويربطونها رسيًعا
هم العمل؛ ورشة بداية يف ما خدمٍة أو منتٍَج عن يُذَكر يشء أي الشباب يعلم
برنامج وهو املعلومات»، «مركز يف مضمونه عىل تقريبي بشكل يتعرَّفون فقط
وقد األفكار. عن البحث موضوَع بإيجاٍز ستور برين أو العميل يعرضفيه قصري
النفايات من التخلُّص من املوضوعات، أنواع شتى عن الشباب أسئلة إىل استمعُت
أو اختيارها، يتم التي الضارة األعشاب مبيدات بها تعمل التي والطريقة النووية،
مثل: التقليدية الشبابية املوضوعات إىل فخمة؛ أعمال رجاِل طائرِة عمل طريقة
املوسيقى، أو املنزيل الرتفيه أنظمة أو املرشوبات، أو واألحداث، للفعاليات التسويق
وغالبًا اليوم. الشباب اهتمام قلة من يشكو متشائم كلِّ آراء لتصحيح ا حقٍّ وأضطرُّ
الفطرية. وسذاجتهم لصدقهم نظًرا وحاسمة قاطعة أسئلة الشباب يطرح ما

اللَِّعِب يف متعًة يجدون فهم باألفكار؛ يتعلَّق فيما التملك بحب الشباب يتسم ال •
مشاِرك وأي مجنونة. اقرتاحات وإيجاِد السماء، يف قالٍع وبناءِ الجديدة، بالحلول
هو ال، أم معنًى له يفعله ما كان إْن أبًدا نفسه يسأل لن اإلبداعية ِفَرقنا يف شاب
الشباب ويستمتع سمكة. وكأنه يشعر الفور وعىل املياه داخل بنفسه يُْلِقي فقط
نسخة إيجاِد خالل من التطوير، من مزيًدا عليها ويُدِخلون اآلَخرين بأفكار
يزوِّدون بذلك وهم األسئلة؛ من الكثري طرح أو جامح، منظور تبنِّي أو جديدة،
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«لم فجأًة: يقولون عمالئنا من الكثريَ فأجد للتفكري؛ جديدة بمسارات عمالءنا
إىل للنظر مرة ألول استعداٍد عىل ويكونون قبل.» من الشكل بهذا األمر يف أفكِّر

جديد. بأسلوب ما موضوٍع
و«نعرف بالفعل»، جرَّبناه و«لقد هذا»، يُجِدي «لن غرار: عىل القاتلة التعبريات إن •
مدموجني ليسوا ألنهم الشباب؛ عىل غريبة تعبرياٌت محضحماقة»؛ و«هذا ذلك»،
استطالع، وحبِّ بفضوٍل الجديدة االقرتاحات إىل ينظرون فُهْم الرشكات، هياكل يف
قوية بحجة بَوأْدها املسارعة من بدًال عليها التطوير من مزيٍد بإدخال ويَْسعدون
ومحنك خبري طائرات مهندس جعل عىل القدرة لديه فاملراهق لذلك وُمقِنعة؛
طائرٍة يف القيادة قْمرة تحرَّكت لو سيحدث فيما التفكري يف دقائق بضَع يميض
(وهو األمام يف جذابة رؤيٍة نقاُط وأُِضيفت الخلف، أقىص إىل األمام أقىص من
مختلفة فكرة إىل النهاية يف ل وتوصَّ ، قطُّ به ح يرصِّ أن للمهندس يكن لم اقرتاٌح
زاوية بنقل تقوم كامريا بتصميم القْمرة، من برؤية الركاب تزويد وهي تماًما،

املقاعد). يف الشاشات إىل بالطيارين الخاصة الرؤية
أشكال مع التعامل يف باالرتياح يشعر جديًدا جيًال الشباب يمثِّل وأخريًا، •
يفعل لم كما العامة والعالقات واإلعالن، التسويق، وتقنيات الجديدة، التكنولوجيا

قبلهم. جيل أيُّ

ما أمٍر عىل مًعا العمل القرار وُصنَّاع الشباب يبدأ كيف أرى وأنا ١٩٨٩ عام منذ
يمرحون وكيف الحايل، انتقاِد دون مًعا جديًدا شيئًا يخلقون وكيف دقائق، غضون يف
أحدهم واحدة كلمة ليتبادلوا يكونوا لم الذين األشخاص أن كيف ورأيت مًعا. ويضحكون
تلتقي كيف ورأيت رهيب. وقٍت ضغِط تحت مًعا جديدة مسارات يرتادون اآلخر، مع
اإلبداع عىل وقدرة استطالع، وحب باحرتام، مًعا االختالف تمام مختلفتان مجموعتان
وتجعلني العملية، حياتي من يوم كل يف بالسعادة تغمرني اللقاءات هذه إن واالبتكار.

الخطوة. هذه عىل باإلقدام تغاِمر التي والخارجية، الداخلية األطراف أحرتم
يسريون ثقٍة، بانعداِم البداية يف العملية واَجهوا الذين الشكَّاكون، األشخاص حتى
واستعداٍد إحماءٍ مرحلِة بعد التوقف بالكاد يستطيعون اآلن أنهم لدرجِة رسيع، بمعدل
تسويٍق مديِر مع األرض عىل يجلس عرشة الثالثة يف باملدرسة تلميذًا تخيَّْل ما. نوًعا بطيئة
ملصق عىل معتِمَديْن ما، موضوٍع عن الحديث يف مًعا تماًما ويستغرقان البنوك، بأحد

دعائي.

62



ق الخالَّ املجتمع

الشبكة؟ تعمل كيف (6)

االستعانة يف أو بنفسك، األطرافالخارجية من منهجية شبكة بناء يف صعوباٍت سوفتواِجه
أن يفيدك سوف مجموعتك، تصميم عند ولكن األفكار. لتوليد األوىل مرشوعاتك يف بالشباب
املشاِركني نختار وكيف شبكتنا، تعمل وكيف ستور، برين يف ذلك نفعل وكيف ملاذا تفهم

العمل. ِوَرش يف
جانب إىل بيانات قاعدة يف لون مسجَّ شبكتنا يف يشاركون الذين الشباب جميع إن
بلغٍة التحدُّث عىل القدرة املثال: سبيل عىل املهارة، تكون أن ويمكن الفردية؛ مهاراتهم
قد الشخص يكون أن أو اإلنرتنت، يف خاص بشكل جيدة بمهارات التمتُّع أو أخرى،
مدرسية مجلة تحرير تويلِّ مثل هوايٍة عن عبارة تكون أو غريب، بلد يف طفولته أمىض
باملهارات أفرادها يتمتع مجموعة تُشكَّل املرشوع، حسب عىل افة. كشَّ مجموعة قيادِة أو
أو اإلنرتنت عىل عمٍل كفرصِة مرشوٍع أي يف االشرتاك بنرش ونقوم امَلْعِني، للمرشوع املهمة
مهاراتهم عن معلوماٍت ويقدِّمون للوظيفة، املحتَملون املشاركون ويتقدَّم أخرى، قنوات يف
وبعدها باستبيان)، باالستعانة معينة مهاراٍت إلثباِت يضطرون الحاالت من كثري (ويف
إىل باالستناد هذا كل ويتم للمرشوع. األشخاص أنسب دعوِة من يُمكِّننا موقٍع يف نكون
تجاريٍّا، متاحة كبرية بيانات قاعدة أية عىل استمارة نموذِج باستخداِم اإلنرتنت شبكة
إىل رحلة فمجرد باستمرار؛ ومهاراتهم بياناتهم وتحديث توسيع الشبكة ألعضاء ويمكن
غرار عىل جديدة مهارات اكتساب يف تساعد أن — املثال سبيل عىل — يمكن بورما،
ق» الخالَّ «املجتمع شبكِة عْضُو استطاع إذا آسيا»، يف «خبري أو غريبة» وجهات إىل «مسافر
بعنايٍة العمل ِفَرق توليف يتم مالئم. بأسلوٍب الرحلة أثناء وواَجَهه تعلََّمه ما يُظِهر أن
مستويات ومن مختلفة، عمرية وفئات مناطق ومن مختلفة، اهتمامات ذوي أشخاص من

والتباين. ع التنوُّ شديد فريًقا نخلق وهكذا مختلفة، تعليمية
من االستفادُة املتنوعة املرشوعات من العديد يف بالفعل املشاِركني للشباب يُمكن
مرشوعات؛ مديري أو اجتماعات، مقرري أو كوسطاء، والتدرُّب التقدُّم وفرص إمكانياِت
إرشاكهم يتم ما وغالبًا الشباب، مرحلَة يتجاوزون عندما حتى الشبكة ضمن يظلُّون لذلك
لورينت، املهنية املسرية هذه ملثل الجيدة النماذج من ولعل املتخصصة. مجاالتهم يف كخرباء
كان حني ستور برين يف املهنية مسريته بدأ فقد عاًما؛ والعرشين األربعة ذا اتصاالتنا مديَر
األول املرشوع يف الحظنا وقد مرة. ألول األفكار مرشوعات أحد يف وشاَرك عرشة، الثانية يف
من املستَمدة واملعلومات الحقائق جميع بربط لورينت يقوم إذ الرباعة؛ غاية يف لورينت أن
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الوقت ذلك يف رائعة. أفكار منه وتتفجر بمهارة، االتساع الشديدة العامة بمعرفته املرشوع
ولكْن الطاقة، من بالًغا قدًرا بداخله يحمل ما، نوًعا النشاط مفرط يافًعا طفًال لورينت كان
وإىل ال. فعَّ بشكل طفلهما قدرَة عان يوسِّ كيف يعرفان بوالدين يحظى كان الحظ لحسن
الفنية، املرشوعات من والعديد املدرسية مجلته ومرشوع والتشيلو، البيانو دروس جانب
عىل مطلًقا أملنا لورينت يخيِّب ولم الطاقة، هذه مع للتعاُمل خطًة ستور برين له قدَّمت
يعمل كان ما دائًما األفكار، توليِد عمِل ِوَرش يف املشاركة عن ففضًال السنني؛ هذه كل مدار
موظفي مع الليل ساعات يميض كان سنه ولِصَغر اإلجازات. يف داخلية مرشوعات عىل
للتأكُّد املساء يف لورينت والدة من هاتفية مكاملات ون يتلقَّ كانوا ما ودائًما ستور، برين
كفاية الصعب من كان فقد مخاوفنا، أقل هذه كانت أسنانه. غسل قد صغريها أن من
إىل الذهاب يف بالتفكري وإقناعه الليل، منتصف قرَب عقله» «إيقاف مفتاح إيجاد محاَولُة
موضوع عن مجلٍة إنتاِج ملرشوِع قائًدا مرة ألول أصبح عرشة السادسة سن ويف الفراش.
ولن السخونة، شديد صيًفا كان عاًما. ١٨ إىل ١٤ بني ما العمرية للفئة هٍة موجَّ التغذية،
درجة ٢٤ حرارتها تبلغ التي الدافئة، بيل بحرية يف ثيابه بكامل لورينت َدْفعي أبًدا أنىس
لها نهايَة ال مناَقشٍة بعد بشدة يلهث كان حيث والخارج؛ الداخل من يهدأ أجعله لكي
وأسبوًعا هنا أسبوًعا وبيل، برلني بني ما لورينت يعيش واليوَم للمجلة. املحتَمل االسم حول
والنرشات الربيدية املراسالت من لالتصاالت، ستور برين مرشوعات بكل ويعتني هناك،
مثل املوظفني من العديد وهناك الجديدة، االتصال وجهات العامة العالقات إىل الدعائية
يف ًدا مجدَّ فاعلني أعضاءً يصبحوا أن يمكنهم ستور، بربين حرٍّا ارتباًطا املرتبطني لورينت،

لعمالئنا. مرشوعات

تتمدَّد صغرية شبكة (7)

سويرسا. من الشباب من التواُضع غاية يف بشبكة ١٩٨٩ عام يف نشاَطها ستور برين بدأت
«الشباب» فئة عىل التعرُّف يريدون كانوا عمالء مع مرشوعات يف للمشاركة ندعوهم كنا
أواخر يف معهم. واحدة طاولة عىل للجلوس الجرأة وواتَتْهم أفضل، بشكل املستهدفة
سن بني ما األشخاص هم «الشباب» أن هو سويرسا يف السائد الرأي كان الثمانينيَّات،
عن األرض وجه عىل منتج ألي استمالتهم يمكن الذين والعرشين، والخامسة الخامسة
له ويا الصاخبة. واأللوان املوسيقية، واألسطوانات اإلنجليزية، باللغة إعالني منشوٍر طريق
ذلك يف حتى كثب، عن املستهدفة الشباب فئة إىل ينظر شخص فأي فادح! خطأ من
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شأنهم — الشباب وأن متنوعة، فرعية ثقافات إىل منقِسم «الشباب» أن يجد كان الحني،
املوضوعات من متنوعة بمجموعة بل اليشء، بنفس مهتمني جميًعا ليسوا — الكبار شأن

املختلفة.
لوزارة التابعة اإليدز» «أَْوِقفوا حملة انتشار قاعدة توسيع مرشوعاتنا أوائل من كان
بني ما العمرية الفئة اهتمامات مع تتوافق أن امُلزَمع من كان والتي السويرسية، الصحة
الوكالة إىل سويرسا أنحاء جميع من الشباب جاء الغرض، هذا سبيل ويف عاًما؛ و١٩ ١٥
من العديد وتقييم بتطوير وقاموا برن، يف آنذاك اإليدز» «أَْوِقفوا لحملة امُلنظِّمة اإلعالنية
املجالت يف نُِرش صفحتني من إعالن خاص: بشكل ُمقِنعة إحداها وكانت املتنوعة، األفكار
للعلكة، هوليوود رشكة برعاية اليسار، عىل العلكة من قطعة وأُلِصقت املدارس، ألطفال
بقلب مزيَّنة علبة يف ذكري واٍق أُلِصق األيمن الجانب وعىل التقبيل»، أجل «من أسفلها: وُكِتب
مدارسسويرسا. يف كبريًا نجاًحا اإلعالن القى وقد اإليدز»، «ضد بعبارة: ُمذَيَّلة اللون أحمر
سيما ال املدارس، من الكثري فثار املحظورات، من يزال ال اإليدز موضوع كان الفرتة، تلك يف
خالل من نُِرش قد اإلعالن أن الخدعة كانت اإلعالن. بسبب الكاثوليكية، الداخلية املدارس
سويرسا، يف املدرسية اإلدارة عن واملحتوى التمويل صعيَدي عىل املستقلة املدرسية املجالت
حدود داخَل املجلة بيِع حظَر هي اتخاذها للمدارس يمكن التي الوحيدة الخطوة وكانت
مباَرشًة. املدارس بوابات أمام املبيعات يف مثرية زيادة إىل بالطبع أدَّى الذي األمر املدارس؛
بالفئة امَلْعِنية تلك األفكار؛ توليد مرشوعات أنواع شتى يف الشباَب أَرشْكنا وبالتدريج
سبيل عىل فيها، نضطر التي األخرى املرشوعات يف أيًضا ولكن الشباب، من املستهَدفة
للشباب املنهجي اإلرشاك يف منهُجنا وأثبََت ثراءً. األكثر األشخاص إىل النظر إىل املثال،

عاًما. عرش األربعة مدار عىل املرشوعات كل يف جدارتَه

الجانبيون واملفكِّرون صون واملتخصِّ الخرباء (8)

العالم، أنحاء سائر يف اآلن تمتد والتي بهم، نستعني الذين املستقلني األشخاص شبكة يف
األنواع: شتى من ومفكِّرين صني، ومتخصِّ خرباء، أيًضا ستجد ولكنك فقط، شبابًا تجد لن
أو تغذية، استشاريَّ أو الشوكوالتة، يف خبريًا أو متعددة، جامعات يف جامعيني أساتذة
يف الربمائية الكائنات يف ًصا متخصِّ أو سريك، مديَر أو س، بالتنفُّ العالج يف ًصا متخصِّ
ولدينا إطفائه). بنِيَّة حريٍق عىل طائرة من يقفز (الذي الطائر اإلطفاء رجل وحتى الربية،
األمور سوىرشح نفسه) هو يقول (مثلما آَخر يشء فعل يمكنه ال رشح» م «مصمِّ الشبكة يف
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— امرأة كاهٌن أيًضا ولدينا بسيطة. َمجازية بلغٍة استيعابها أجل من لآلخرين الصعبة
صيف ومتخصِّ اآليل، اإلنسان يف وخبريٌ أفالم، —ومنتُج الرجال من يكون أن املعتاد من وكان
ومطوِّرون، وفنيون، جرافيك، مو ومصمِّ منتجات، ُم ومصمِّ أوبرايل، ومطرب الربية، الحياة
يف وعلماء اليابانيات، يف وخبريٌ نفسيون، وأخصائيون ومعلمون، حضانة، ومرشفاُت
وإنجلرتا، والنمسا، وأملانيا، سويرسا، من قادمون وهم كثريون. ذلك وغري السياسة،
وهونج وسنغافورة، واليابان، والهند، واملكسيك، وهولندا، املتحدة، والواليات وفرنسا،
(وتضم يوم كلَّ الشبكة وتنمو العالم. من أخرى وأجزاء والصني، والربازيل، كونج،
أساِس عىل شبكتنا تعمل وال الشباب). من تقريبًا نصفهم عضو، ٢٥٠٠ حوايل اليوَم
املرشوعات أحد يتطلَّب حني ل يُفعَّ الذي الحر، االرتباط أساِس عىل ولكن الثابت، التعاون
بها يتقدَّم التي الطريقة بنفس للوظائف صون املتخصِّ ويتقدَّم صة. املتخصِّ املهارات تلك

األمر. لزم إْن تُختَرب والتي مهاراتهم، تسجيل خالل من الشباب،
دٍة محدَّ الزمن من لفرتٍة ما دوًرا يلعب حينئٍذ فإنه مرشوع، يف ما شخٍص إدراج عند
االلتزام يستمر أن يمكن بها املنوط الوظيفة حسب وعىل املرشوع، يغادر ثم بوضوح،
أو املثال)، سبيل عىل األفكار، لتوليد عمٍل ورشِة يف املشاركني إىل (بالنسبة ساعات لبضع
أو املثال)، سبيل عىل األفكار، مقابالت أو االتجاهات استكشاف إىل (بالنسبة أيام بضعة
ما دائًما أنه هو املهم اليشء املثال)؛ سبيل عىل مرشوع، مدير إىل (بالنسبة شهور عدة
أشخاٍص دعوِة نظاُم لنا ويضمن حالة. كل يف فقط الحايل املرشوع تجاه االلتزام يكون
لديهم كان إذا باملرشوع، الصلة األشخاصذوي أولئك إدراِج عىل القدرَة للمشاَركِة معيَّنني

َكد. بكل املرشوع عىل للعمل الحافز ولديهم متاح، كاٍف وقت
إذا فقط املثايل، األداء إىل الوصول ملبدأ وفًقا يعمل وهو باستمرار، النظام تعديل يمكن
للمرشوع وأعضاء مشاركني عن نبحث حينها مقيًَّدا، األفكار عن للبحث املتاح الوقت كان
عملية يف لتسويات نلجأ — الوقت العتبارات نظًرا — األمر يستلزم وحني مكاتبنا، محيط يف
مختلط، بفريق عميلنا يحظى ذلك ومع الرسعة. هو املرشوع يف يشء أهم ألن االختيار؛
وميزانيٌة أكرب وقٌت لدينا توافر إذا أما وخارجية. داخلية أطراف إرشاك يف مبدئنا مع يتفق
«مجتمعنا من للمرشوع مناسبني مستقلني عاملني عن بحثنا دائرة توسيُع فيمكننا أعىل،
رفيع. مستًوى عىل خرباء يضم ما غالبًا بحق، مثايل مختلط فريق بتجميع ونقوم ق»، الخالَّ
فهذا مرشوع؛ لكل املستقلني العاملني من تماًما جديد فريق بتجميع ستور برين تقوم
والجهُد الطاقة. واستنزاَف الهرمي، والتفكريَ سابًقا، املكوَّنة األفكاَر يتفادى أن شأنه من
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جيًدا؛ تخطيًطا األفراد تدريب عملية تخطيط وينبغي كبري، جهٌد كهذا فريق لقيادة الالزم
والكفاءة. العالية املرونُة هو املثالية، التوليفة عن فضًال ذلك، من عليه ل نتحصَّ وما

اسة الحسَّ املرشوعات (9)

الشبكة، هذه عن مرة ألول يسمعون حني واألمان الرسية أمور عىل عمالئنا من كثري يقلق
أمضيناها التي عاًما عرش األربعة مدار عىل ذلك يف قطُّ مشكلة أيَّ نواجه لم أننا والحقيقة
من يأتوننا الذين باملرشوعات املشاركني جميع أن ذلك يف األول والسبب النشاط؛ هذا يف
النقاط فقط أمامهم، املتاح املرشوع عن املعلومات جميُع أبًدا لديهم تتوافر ال الرشكة خارج
بالتأكيد ساَهَم قد «األمان» فكرة نحو الهادئ هنا تَوجُّ أن أهمُّ هو ما ولكْن بهم. املتصلة
يعملون فقط هم «الرسية»؛ مسألة بشأن تفكرٍي مجرد يفكرون ال مشاركينا أن حقيقِة يف
العكس يُطَلب لم (ما العميل بُهِوية أيًضا إخبارهم يتم ما وعادًة جديدة، فكرة عىل معنا
ونظًرا ِقبَلنا. من بالنتائج إبالغهم أيًضا يتم بنجاٍح املرشوع إتمام وبمجرد رصيح)، بشكل
واضح، بشكل محدد مرشوع يف املبذول الجهَد نكافئ وإنما الفردي، األداءَ نكافئ ال ألننا
يكون معنا يعمل َمن فكلُّ األفكار؛ تملُّك يف بالرغبة يتعلَّق فيما مشكلة أية أيًضا نواجه لم

برمته. املرشوع نجاح يف األحجية من بقطعة يساهم بأنه تامة دراية عىل
متالزمُة تحدث ال حتى مرشوع؛ لكل تماًما جديد فريق تجميع أيًضا املهم من

مطلًقا. الطاقة استنزاِف
الحساسة؛ البيانات وحماية الرسية يف عمالئنا رغبَة الجد َمْحمل عىل نأخذ نحن بالطبع
واملعلومات البيانات استخدام عدم عىل ينصُّ اتفاٍق عىل ع يوقِّ مرشوع يف مشاِرٍك فكلُّ
من نوًعا آَخر تنويه أو تحذير أيَّ ونعترب املرشوع، يخص فيما إال املرشوع يف الواردة

عكسية. بنتائج يأتي قد أو املغاالة

الرشكة ابتكارات يف والخارجية الداخلية األطراف (10)

األفكار تكون أن عىل ما، رشكٍة لصالح مبتكرة أفكار لتطوير تفعله أن يمكن الذي ما إذًا
كل يف متناِقضة آراء إدراُج يمكنك صلة؟ ذات الوقت نفس ويف عة، متوقَّ وغري بسيطًة،
الداخيل املنظور هي ارتباًطا األكثر الثالثة املناظري لعل البداية. منذ ابتكاٍر مرشوِع
املنظوَر يدعمون يفرشكتك يعملون الذين فاألشخاُص للعملية؛ املحايدة واإلدارة والخارجي
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الخارجي املنظوَر يدعمون الرشكة خارج يعملون الذين واألشخاُص تلقائيٍّا، الداخيل
وغري جديدة أفكاٍر تطويَر لك يتيح سوف ما فقط هو املجموعتني بني والجمُع تلقائيٍّا،

منظَّم. إلجراءٍ املجاَل تُفِسح للعملية امُلحاِيدة واإلدارُة عة، متوقَّ
الرشكة، يف مختلفة وظيفية ملجاالت وممثِّلني مختلفة، هرمية مستويات إدراج إن
كبري؛ نحٍو عىل خالله من الفكرة إىل يُنَظر الذي املنظور توسيع من ببساطة يمكِّنك سوف
رشكتك َمْقِصف يف الوجبات تقدِّم التي السيدة إرشاك يف فكَّرَت هل الكثري. تجني ثَمَّ ومن

بها. للُمساَهمة األشياء بعض لديها أن املؤكد من األفكار؟ لتوليد عمليٍة يف
أفكار إىل ل للتوصُّ كافيًة تكون لن الرشكة داخل من النابعة النظر وجهات ولكنَّ
من الخارج. من أشخاًصا تضم أن أيًضا ينبغي ا؛ حقٍّ صلة وذات عة، متوقَّ وغري بسيطة،
مع ذلك تجرِّب أن يمكنك ولكْن الطاولة، إىل شباب أي إحضار يف تنجح لن أنك املحتمل
خارج اهتمامات أي لديهم ليس أشخاٍص إىل بالفعل روا تطوَّ الذين هؤالء تجنَّْب الطالب.
من لُقْربهم نظًرا جيًدا؛ خياًرا رشكتك يف املتدرِّبون يكون أن أيًضا يمكن مجالهم. إطار
الرشكة. داخل موجودون ذلك مع ولكنهم لألمور، الخارجي بمنظورهم الشباب شخصية
عن فيها وتتحكم والخارجية الداخلية األطراف مع عمٍل ورشَة تدير أن بالطبع، بد، وال

ُقْرب.
بالفعل. تريدها التي النظر وجهات يف والخارجية، الداخلية األطراف من كل مع فكِّْر،
لتغليف أفكاًرا ر نطوِّ كنا فحني املستخِدمني؛ من إثارًة أقلَّ املحنَّكون الخرباء يكون ما غالبًا
بل التغليف، يف خرباء نُِرشك لم املثال، سبيل عىل دوبونت، رشكة لصالح الدواء وتعبئة
الخبرية معرفتهم وكانت قريب، بمستشًفى التمريض فريق أعضاء من العديد أرشكنا
رأي من املرحلة هذه يف إلينا بالنسبة قيمًة أكثر التغليف مع اليومي التعاُمل من املستَمدة
محدوًدا. الواقعي بالعالم احتكاكهم يكون قد الذين ممتاز، بشكل املؤهلني األغلفة مي ُمَصمِّ
نظر وجهة أهي مرشوعك: أجل من االحتياج أشدَّ إليها تحتاج النظر وجهات أي فكِّْر
إىل أيًضا تحتاج أن املحتَمل من هل نظري؟ أساس ذات خبرٍي نظر وجهة أْم امُلستخِدم،
ما كل عنك؟ تماًما مختلف بأسلوب يشء كل إىل وينظر يشء كل يناقش جانبي، مفكِّر
منهم، تطلبه ما دائًما يفعلون بأشخاصمريحني نفسك تحيط أالَّ به ننصحك أن نستطيع
ويدفعونك املساء، حتى الصباح من تفعله ما يناقشون بأشخاصمزعجني نفسك أَِحْط بل
بك، الخاص األفكار توليد ملرشوع بكثري أكرب نفٌع لذلك يكون فسوف اليأس، إىل أحيانًا

بكثري. أبعد آفاٍق إىل وسيدفعك
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فحني كبرية؛ بأهمية للعملية املحايدة اإلدارة تحظى الفريق، تشكيل إىل باإلضافة
يكون أن ولكْن ذلك، يف بأس وال رأي، لهم يكون أن يف الجميع يرغب باألفكار، األمر يتعلَّق
أنت مستقلة. ورقابة توجيه إىل تحتاج مسألة فهذه القرارات اتخاذ يف دوًرا وتلعب رأي لك

السلطة. من معني بقدر املرشوع ه يوجِّ آلَخر آٍن من ما شخٍص إىل بحاجٍة أيًضا

األفكار لتوليد ضاغط ملرشوع متوازن لفريق مثال

الداخيل املنظور

الفكرة. موضوع يف متخصصة معرفة من له بما التطوير قسم من املهندس •

سلطة. من له بما اإلداري املدير •

واآلالت. باملاكينات ممتازة معرفًة يملك الذي اإلنتاج خطِّ مرشف •

الفكرة. عن ملسئوليته نظًرا التسويق مدير •

التسويق. قسم يف لالستطالع املحب الفضويل املتدرِّب •

واملاليات. املبيعات ممثِّلو •

الخارجي املنظور

سواء). حد عىل وذكور (إناث طالب ثمانية •

الروسية). بالسوق يتعلَّق املرشوع (ألن الرويس الشأن يف خبري •

األفضل. الثالثة عمالؤك •

يديره؟ أن ينبغي َمن

«ال». يقول ما دائًما الذي للمهندس يتصدَّى أن حتى يمكنه خربة، ذو منسق •

ق» الخالَّ «املجتمع جوهرية: مفاهيم

أن عىل واحرْص األفكار، لتوليد مرشوٍع كل يف سواء حد عىل والخارج الداخل من أطراًفا أِرشْك •
بالكفاءة. تتميَّز محايدة إدارة هناك تكون
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املثاليون واملشاِركون خارجها. ومن الرشكة داخل من النظر وجهات من ممكن قدر أكرب عن ابحْث •
يتم ال الذين الرشكة داخل من واألشخاص والشباب، البيوت، وربَّات الطالب، املثال: سبيل عىل هم،
أو العمالء، أو باملتخصصني، االستعانة أيًضا يمكنك األفكار. توليد مرشوعات يف عادًة إرشاكهم

ومتخصصني. كخرباء االستشاريني

أشخاص ثمانية بني ما األفكار توليد عمل ورشة يف املشاِركة املجموعة حجم يرتاوح أن ينبغي •
والخارجية الداخلية األطراف بني متوازنة عالقة وهناك أقىص؛ كحد شخص ومائتَْي أدنى كحد
حجًما، أصغر مجموعات وجود يكفي سوف املرشوع من املتأخرة املراحل ويف املثالية. األحوال يف

املرشوع). إدارة منهم أشخاص، ستة إىل (أربعة خرباء من األحيان أغلب يف وستتألف

الطبع حقوق تكلفَة األجر هذا يغطَي أن عىل واحرْص جهودهم، عىل للمشاركني األجَر أجِزِل •
مدة ستكون وكم منهم، ع املتوقَّ ما محدد: بشكل املطلوب العمل حجَم للمشاركني ْد حدِّ والنرش.
يتعلَّق فيما مسبًقا اتفاقاٍت اعقِد يستوفوها؟ أن ينبغي التي املسبقة الرشوط وما مشاركتهم،

املنظور). التخصص، (مجال املنشودة واملساَهمة الطبع، وحقوق بالرسية،

الذين أو الفردية، الشديدو فاألشخاص الفريق؛ يف كالعبني رصاحًة املشاركون يُدَعى أن ينبغي •
عن تبحث أنك عىل ْد شدِّ العملية. يعطِّلون ثمن، بأي اآلخرين عن والتميُّز الظهور يف يرغبون

مشرتكة. عملية يف الفكرة عن البحث سيُجَرى ولكْن جديدة، نظر ووجهات مساهمات

الشخصية. األفكار نتائج وليس حل، إليجاد املبذولة والجهود العملية، يف املشاركة عىل كاِفئ •

بشكل األفكار ونقد بمراَجعة ليقوم الخارج من بشخص استِعْن أجًال، األطول املرشوعات يف •
موقع يف يظل أن بالطبع، األسايس، للفريق (يمكن املرشوع يف خطوة لكل جديًدا فريًقا ْن كوِّ دوري.

كامًال). املرشوع فرتة طواَل املسئولية

املعلومات تحبس ال باملرشوع. الخاصة باملعلومات املشاركني تجاَه سخيٍّا كْن بجرأة»؛ «شاِرْك •
اْعقِد ولكِن جديدة، أفكار أية يجلب لن املعلومات عىل ظ فالتحفُّ الخارج؛ إىل يشء ب يترسَّ أن خشيَة

والخصوصية. الرسية بشأن املشاِركني مع اتفاقاٍت
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وخارجية. داخلية أطراف يد عىل الخام األفكار جمع

∗∗∗

تُمِيض أن فعليك عالية، أبراًجا تبني أن أردَت «إذا مرة: ذات بروكنر أنطون املوسيقار قال
من شكل وكل املوسيقى عىل فقط يَْرسي ال وهذا األساس.» عىل العمل يف طويلة فرتًة
املرحلُة تُعنَى أن بُدَّ فال جيدة، أفكار إنتاج أردَت فإذا األفكار؛ عىل أيًضا بل الفن، أشكال
أو األساس، هو فذاك املختلفة؛ األفكار بذور من ممكن قدٍر أكرب بتوليد املرشوع من األوىل

ا. حقٍّ جيدة نتيجة لتحقيق الالزم األسايس، العمل
واضح، معلومات بيان تكوين يمكنك كيف أوضحُت والبدء»، املعلومات «بيان فصل يف
ناديُت ق»، الخالَّ «املجتمع فصل ويف املكونة. أجزائه إىل البيان هذا تقسيم يمكنك وكيف
ويف بحق. جديد يشء ينتج لكي األفكار، عىل مًعا للعمل والخارجية الداخلية األطراف بدفع
توليد لعملية املختلفة املراحل فصل من بد ال أنه تعلَّمَت األفكار»، إلنتاج «ماكينة فصل
واضح. بشكل بعض عن بعضها اإلدارة) – القرار اتخاذ – التكثيف – (التوليد األفكار
وفصل الداخلية/الخارجية، واألطراف املعلومات، بيان — الثالثة املبادئ هذه ستُطبَّق واآلن

عميل. بشكل — املراحل
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التوليد

استكشاف
االتجاهات

مقابالت
األفكار

 الفريق
اإلبداعي

استكشاف
اإلنرتنت

مقابالت
الخرباء

االختيار

التكثيف

اإلدارة
التنفيذ

تستمر عمل ورشة ففي ألفكارك؛ الخام املادة توليد مرحلِة يف األهم األداة هو اإلبداعي الفريق
ممكن عدد أكرب بجمع مًعا والخارجية الداخلية األطراف تقوم ساعات، وثماني ساعة بني ملا

األفكار. مكونات من

هو اإلبداعي والفريُق األفكار، عن البحث عند إبداعي» «فريق إىل بحاجة ا حقٍّ أنت
إرشاٍف تحت مًعا الرشكة وخارج داخل من األطراُف فيها يأتي عمل ورشة عن عبارة
هم الواقع يف ال، املعلومات. بيان عىل بناءً األفكار توليد أجل من ص متخصِّ مهني وتوجيٍه
وأجزاء، ومكوِّنات، أفكار، جزيئاِت عن فحسب يبحثون بل كاملة، أفكار عن بعُد يبحثون ال
مختلفة، مناظري عدة من ما سؤاٍل عىل الضوء إلقاء هو والهدُف منقوصة؛ ومفاهيم وأفكار
قابلة فكرٌة تسقط أن يحدث ما ونادًرا الخام. واألفكار البذور من ممكن عدد أكرب وتوليد
ل يُتوصَّ فما أيًضا، املطلوب هو هذا فليس اإلبداعي؛ الفريق ورشة يف السماء من للتنفيذ
لكي املرشوع من التكثيف مرحلة يف إلهاٍم بمنزلِة تعمل جنونًا أكثر وخواطر أفكار هو إليه

وتُدَمج. أكثر ر تُطوَّ
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املناسب املكان إىل األشخاصاملناسبني جلب (1)

أشخاص من (مزيج مشارًكا ١٥ يف اإلبداعي الفريق ورشة متطلبات من األدنى الحد يتمثَّل
أيًضا، مشاِرك ق منسِّ وربما التحفيز، عىل وقادر متمكِّن ق ومنسِّ والخارج)، الداخل من

النتائج. بتدوين ليقوم األقل عىل واحد وشخص
وكقاعدة الطبيعي. النهار ضوءُ يغمرها كبرية قاعة إىل بحاجٍة أنت ذلك، إىل باإلضافة
عدد أضعاف أربعة عن يقل ال ما تََسع أن عىل قادرًة القاعة تكون أن ينبغي عامة:
إلقامة قاعًة تتخريَّ أن املنطقي ومن العمل. ورشة إىل دَعْوتَهم الذين الفعليني املشاركني
أجواءً املشاركون يدخل ستور، برين يف اليومي. بعملك ممكنة صلٍة أقلُّ لها العمل، ورشة
بحشائش املفروشة واألرضية الربَّاقة، األلوان ذات الجدران حيث مجنون؛ مصنع عن تنمُّ
من والعديد الغريبة، والزخارف أثاث، إىل تحوَّلت التي الصناعية واملنتجات صناعية،
يتسلَّمون حني وصولهم، لحظَة تماًما غريبة أجواءً يواِجهون فهم االستحمام. أحواض
غرفة يف للنفخ، قابلة بالستيكية حقيبة يف بها سيعملون التي والخامات أسمائهم شارَة
مواعيد لبيان شاشات بها املعلَّقة بنا، الخاصة الوردي اللون ذات الدخول» «تسجيل

املطارات. يف املوجودة كتلك املغادرة
مؤثرات وإضافِة مجنونة داخلية ديكورات وْضِع يف التفكري يف متعًة نجد بالطبع
نأخذهم فنحن عمالئنا؛ نفوس يف نُحِدثه الذي األثر هو الحاسم العامل ولكنَّ جديدة،
عىل يعمل هذا لِبنايتنا. املألوفة غري األجواء دخولهم لحظَة اليومية املكتبية حياتهم خارَج

املرحلة. هذه يف صافية أذهانًا نريد ونحن أذهانهم، تصفية
يمكنك وال مشاِبه. جوٍّ عن البحث يمكنك ولكْن كهذا، جوٍّ استنساخ بالطبع يمكنك ال
يف ترغب ربما ألنك فيه؛ املباَلغ أسلوبنا بنفس العمل ورشة قاعة تصميم أيًضا بالطبع

عينه. املبدأ تطبيق بإمكانك يظل ولكْن … ذلك بعد آَخر لغرٍض استخدامه
نقوم ا، جدٍّ كثريًا يحدث ما وهو خارَجها، آَخر مكان يف أفكاًرا ستور برين تنتج حني
غرفتنا؛ تُحِدثه الذي األثر نفس إحداث يمكنها غرفٍة عن نبحث إذ تماًما؛ نفسه باليشء
يف مشاِركينا لنضع املعتادة، املكتب بيئة عن مميز بشكل مختلف جوٍّ عن نبحث فنحن
هذه مثل عن البحث يف والطاقة الوقت من الكثري نبذل ونحن ومنفتح. إيجابي ذهني إطار
املشاركني تخيلِّ إمكانية مدى عىل قوي بشكل تعتمد النتائج جودة أن نعلم ألننا الغرفة؛
املحيطة؛ البيئة بتأثري تستِهْن ال حال. أية عىل خربتنا أظَهَرتْه ما وهذا اليومي، روتينهم عن
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ودفرتًا، للكتابة، َمْسنًدا اإلبداعي: الفريق لورشة الالزمة الخامات جميَع األدوات حقيبُة تحوي
صغريًا. معلومات وكتيَب والرشب، لألكل وشيئًا وغراءً، ا، ومقصٍّ

لن ولكنك االهرتاء، حد إىل كثريًا مجرَّبة مسارات تجد سوف العادية، مؤتمراتك قاعة ففي
جديدة. طرًقا تجد

استوديوهات أو امني، الرسَّ استوديوهات املثال، سبيل عىل للغاية، الجيدة األماكن من
يف الرياضية. الصاالت أو السينما، ُدور أو املسارح، أو املصانع، َرْدهات أو رين، املصوِّ
املكاَن هو اإلطالق عىل مناسب غري األوىل للوهلة يبدو الذي املكاُن يكون األحيان بعض
من شيكاغو يف عمٍل ورشِة قاعِة إليجاد املثال، سبيل عىل احتجنا، فقد تماًما؛ املناسب
نوًعا محاِفظ عميل مع نتعامل أننا نعرف كنا عمالئنا. أحد سينجنتا، لرشكة مرشوع أجل
الندوات مراكز مثل كالسيكيًة، أكثر احتماالٍت عن للبحث كثرية بجوالت قمنا ولذلك ما؛
أكثر وعاديٍّا عقيًما يشء كل كان حيث الحلول؛ هذه من بأيٍّ نَْرَض ولم املؤتمرات، وقاعات
يُستخَدم كان شيكاغو، ملدينة الشمايل الطرف يف شباب مركَز وجدنا ذلك بعد ينبغي. مما
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هوب الهيب حفالت أو املفتوح» امليكروفون «أمسيات مثل الفعاليات، أنواع شتى إلقامة
املثال، سبيل عىل هناك، كان فقد نرغبها؛ التي البديلة املمتعة بالتجربة ويتميَّز املوسيقية،
من الكثري هناك وكان — متشابهان مقعدان هناك يكن لم — القاعة يف مختلًفا مقعًدا ٥٠
كانت املكان. أرجاء يف منترشة لطيفة، ولكنها الفائدة، العديمة والديكورات األثاث ِقَطع
الفناء إىل مؤدٍّ َمنفذٌ أيًضا بها وتواَفَر رائعة، علوية إضاءة عىل تحتوي العمل ورشة قاعة
التي الضخمة البحرية تلك — ميشيجان بحرية إىل الفناء هذا من املسافة وكانت الخلفي؛
املؤدِّي وامَلنفذ الطبيعي النهار ضوء وكان فقط، مرت ٢٠٠ حوايل — شيكاغو عليها تطل
ولكْن القاعة، هذه يف باالرتياح فوري شعوٌر وخاَمَرنا األفكار، إلنتاج مثاليَّنْي الخارج إىل
املكان تنظيف بعد املغامرة. نخوض أن قرَّرنا الشعور؟ بنفس سيشعر عميلنا كان هل
القنب رائحة غطَّى جوٍّ معطِّر واستخدام مؤقتة، بصفة األثاث من باملائة ٨٠ وإزالة تماًما،
من كلٌّ شعر بعُد؟ حدث وماذا ألغراضنا. ممتازًة القاعة أصبحت بفاعلية؛ بالهواء العالقة
أفكار إنتاَج واستطاعوا األجواء، هذه داخَل باالرتياح املدعوَّة الخارجية واألطراف العميل

مًعا. رائعة

النقد من خاٍل ه توجُّ (2)

ومنفتحة النقد من خالية إبداعي فريق ورشة تصميم عىل قاطع بشكل النتائج جودة تعتمد
وهو لألفكار، الخام املادة جمع هو العمل لورشة األوحد الهدف إن جديد. هو ما كل عىل
إالَّ هو ما يُنتَج ما معظم إن الواقع، يف األفكار. من فائض إنتاج إىل أيًضا تلقائيٍّا يؤدي ما
يُستخدم، لن ما أبًدا تعرف ال البداية يف ولكنك منه، بد ال أمر فهذا ُمستخَدم؛ غري فائض
كمغامرة، الخام األفكار توليد عملية إىل انظْر تُقدَّر. ال قيمة ذو أنه الحًقا يتبنيَّ سوف وما
الحجر بجرِّ وتقوم املاس، من قطعة يحوي أنه مفِرتًضا الجبل من حجًرا فيها تحمل أحيانًا
الحجر كان إْن لرتى لالنتظار مستِعدٌّ وأنت االفرتاض، هذا عىل فقط بناءً أسفل إىل معك

الثمني. بمحتواه بالفعل يُفاِجئك سوف
البحث عند ثمني حجٍر إىل قيمة بال ظاهرها يف تبدو فكرة تتحوَّل أن املمكن من باملثل،
تطوير يمكن كيف تعرف أن إمرباير الربازيلية الطائرات تصنيع رشكة أراَدْت أفكار. عن
واالتصاالت املقاعد، وترتيب والرتفيه، الداخيل، التصميم حيث من اإلقليمية النفاثة الطائرة
وأخصائيو طريان، مهندسو فيها شاَرَك التي — اإلبداعي الفريق عمل ورشة يف املستقبل. يف
ينبغي «كيف التايل: السؤاَل أخرى، أمور بني من طرحنا، — وشباب وطيارون، تسويق،
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مجموعات ثماني َعَكفت مطلًقا؟» الهبوط يف الركاب يرغب ال بحيث طائرة وتصميم إعداد
وكان يدوية، وخامات ورقية طائرًة مجموعة كلُّ واستخدمت دقائق، لعرش املهمة هذه عىل

األخرى. املجموعات عىل وعرضه وتسميته نموذج بناء هو الهدف
تمكَّنت بحيث للغاية؛ ديناميكيٍّا العمل كان مجموعة، كل يف الشباب مشاركة وبفضل
قامت فقد مذهًال؛ األمر كان العرش. الدقائق نهاية يف مثري نموذج عرض من مجموعة كل
أربٌع فكَّرت بينما الطائرة، داخل سباحة حوض بإنشاء الثماني املجموعات من خمس
لم بالتأكيد األمام. يف للرؤية أماكن إلتاحة الخلف إىل األمام من القيادة قْمرة نقل يف منها
يكن لم حيث مهندسني؛ مع تقليدية ذهني عصف جلسة يف تظهرا أن الفكرتني لكلتا يكن
كانتا بل بهما، ُسِمح فقد اإلبداعي، فريقنا عمل ورشة يف أما عمليٍّا. تطبيقهما باإلمكان
خلق أجل من رضوريٌة؛ الواقعية وغري التقليدية غري األفكاُر وهذه أيًضا، فيهما مرغوبًا

املرشوع. من التالية املرحلة يف ع متوقَّ وغري واقعي يشء
مقعد، كل يف معطرة رذاذات السباحة أحواض صارت إمرباير، مرشوع حالة يف
كلُّ خاللها من يستقبل الطائرة، يف متعددة أماكن يف كامريات الرؤية نقاط أصبحت بينما
سنوات، خمس وبعد شاشة. بواسطة مقعده إىل تُنَقل تقليدية، وغري مشوِّقًة َمشاِهَد راكٍب

الطائرات. من العديد يف اآلن التكنولوجيا هذه تُستخَدم

وجيه سؤال (3)

املستطاع، بقدر د معقَّ وغري بسيًطا اإلبداعي الفريق عمل ورشة يف السؤال يكون أن ينبغي
األمثلة: بعض ييل وفيما

(حزب املتحدة؟» للواليات رئيسة تصبح أن أراَدْت لو لنفسها مادونا ج تروِّ «كيف •
األخرية».) اللحظات يف انتخابية لحملة «أفكار مرشوع سويرسي، سيايس

للتغليف، كومبيبلوك جي آي (إس الظالم!» يف فتحه يمكن ملرشوٍب غطاءً ْر «طوِّ •
جديدة».) ألغطية «أفكار مرشوع

(متاجر املنتج؟» هذا عىل يطلقه أن املريخ من لشخٍص كان الذي االسم «ما •
للشباب».) جديد «مرشوب مرشوع للتجزئة، ميجروس

لتطبيقات «أفكار مرشوع (دوبونت، تأكله؟» أن تحب الذي فما ميكروبًا، كنت «لو •
البيولوجي».) للتحلُّل القابلة امُلصنَّعة بيوماكس ملادة
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ملبيد اسم «إيجاد مرشوع (سينجنتا، .LUMبالحروف جميًعا تبدأ كلمة ٥٠ اكتب •
جديد».) ضارة أعشاب

آند (يس املحالت؟» يف ه ستغريِّ كنَت الذي فما إيه، آند يس ملحالت رئيًسا كنَت «لو •
للشباب».) مثرية البيع ساحات «جعل مرشوع إيه،

االضطرار دون يستوعبه مراهًقا يجعل حدٍّ إىل ببساطة السؤال يُصاغ حني فقط
مثل إعداد فإن لذلك مثرية؛ أفكار شظايا عن يُسِفر أن نفرتض أن نستطيع مرتني، للسؤال
كهذه. عمٍل لورشة اإلعداد ضمن ويدخل الجيدة، لألفكار سابًقا رشًطا يَُعد األسئلة هذه
أو فكرية، صياغات أو غريبة، كلمات أية األسئلة ن تتضمَّ أالَّ خاص نحٍو عىل املهم ومن
األساسية األفكار من يكفي ما ي لتلقِّ واحد سؤال يكفي ال وعادًة الفهم. صعبة حقائق
أقىصلورشة كحد سؤاًال و٣٠ ساعة، مدتها عمل لورشة أسئلة ستة األقل عىل فيلزم املثرية؛

جيدة. نتائج تحقيق أجل من ساعات، ست مدتها عمل
قصري، تجريبي اختبار خالل من جيدًة السؤال صيغُة كانت إذا ما تعرف أن يمكنك
لورشة السابق اليوم يف لالختبار املتطوعني املشاركني وبعض قك منسِّ مع إجراؤه يمكنك
وبشكل بسالسة تتدفق األسئلة كانت إذا ما ا جدٍّ رسيًعا تالحظ سوف اإلبداعي. الفريق
عة. متوقَّ غري أفكار تطوير يمكنهم املشاركون كان إذا وما املشاركني، إىل ق املنسِّ من ُمقِنع
بحاجٍة إذًا فأنت األمور؛ رشح يف للبدء اضطرَّ إذا أو السؤال، صياغة عند املنسق تعثَّر فإذا
إذًا فأنت ُمملَّة، مساهمات سوى ينتجون ال املشاركون كان وإذا السؤال. صياغة إعادة إىل
َل التوصُّ بإمكانك أن تبنيِّ الخربة أن غري به. تعمل الذي األسلوب بشأن التفكري إىل بحاجة
لحظة: مهًال مناسبة. وتقنية للسؤال بسيطة بصياغة لالستخدام وقابلة مشوِّقة مادة إىل

بالتقنية؟ املقصود ما تقنية؟

التقنيات من متنوعة مجموعة استخدم (4)

فمن األسئلة؛ بها ترتبط تقنيات إىل أيًضا تحتاج بل بسيطة، أسئلة إىل فقط تحتاج ال أنت
لساعتني، طاولة إىل بصٍرب يجلسوا أن عمل ورشة يف املشاركني من ع تتوقَّ أن املستحيل
بصياغة ترتبط متنوعة أنشطة عن عبارة هي والتقنيات سعداء. َوُهم أفكاًرا وينتجوا
تكون (أحيانًا املخ من مختلفة أجزاء بتنشيط وتقوم األفكار، عن بالبحث الخاص السؤال
م، امُلَجسَّ التخيُّل عىل القدرة وأحيانًا اللغوية، املهارات وأحيانًا مطلوبة، اإلبداعية املهارات

77



األفكار ماكينة

ساعات لِستِّ املشاركني— جميع قدرَة األساليب هذه وتضمن التجريدية). املهارات وأحيانًا
للموضوع. زين متحفِّ يكونوا وأن الرتكيز، عىل — األمر استدعى إذا

لة ُمفصَّ تقنيات صنَْع ونواِصل مختلفة أداة ١٠٠ من أكثر نستخدم ستور برين يف
عديدة، مرشوعات يف بالفعل معنا عملوا الذين بالذات، العمالء وأولئك العمالء. أسئلة عىل
الجيدة بعضالتقنيات إىل احتجَت إذا الوقت. طوال جديدة بأنشطة نفاجئهم أن يف يرغبون
واختُِربت ُجرِّبت فقد «كالسيكياتنا»؛ أهم نَْسخ يمكنك بك، الخاص األفكار توليد ملرشوع

بسيط. بشكل استخدامها ويمكنك املرات، آالَف

الذهني العصف (1-4)

والبنَّاءة؛ الجيدة التقنيات من جيًدا، تعرفه ربما الذي التقليدي، الذهني العصف يُعتَرب
ملبادئ وفًقا الواحدة الذهني العصف جلسة تستمر إبداعي. بأسلوب ذ يُنفَّ حني فقط ولكْن
سؤال عن اإلجابة خاللها من ويمكن دقيقة، و١٥ دقائق ٥ بني ما لألفكار الصناعي اإلنتاج
الشوكوالتة بها تقوم أن يمكن التي الوظائف ما املثال: سبيل عىل عدة؛ بتنويعات واحد
املريخ؟ ورجال واملديرين، السن، يف املتقدِّمني واملواطنني والشباب، خاصلألطفال، بشكل
رسيًعا يُقال ما تدوين يمكنه وشخٍص الذهني، العصف لجلسة ق منسِّ إىل تحتاج سوف
بالكمبيوتر متصل للفيديوهات بث بَْرنامج أو ورقي ولوح اثنان)، هناك يكون أن (واألفضل

املالحظات. ن يدوِّ الذي بالشخص الخاص الشخيص

الذهني: العصف قواعد

بال أو أحمق األوىل للوهلة بدا إن (حتى ببالهم يخطر ما كل قول للجميع يمكن •
معنى).

تصدر أو ينتقدون الذين األشخاص استبعاد ويمكن النقد. عدا مباح، يشء كل •
الذهني العصف جلسة من بالفعل!) ذلك ذكرنا (لقد دائًما سلبية تعليقات منهم

الحمراء. البطاقة باستخدام
ن. يُدوَّ حتى فكرِّره ما، يشءٌ يُدوَّن لم إذا •

أخرى. مرًة فُقْله بالفعل، قيل يشء لك خطر إذا •
وبوضوح. عاٍل بصوٍت تحدَّْث •
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يتطلَّب حسبما تمتد الذهني العصف جلسَة ويَدَع األول، السؤال بطرح املنسق يقوم
العصف جلسة يجعل أن ويمكنه التايل، السؤال يطرح ذلك بعد التباطؤ. يف تبدأ أن إىل األمر
أو املقاعد، عىل يقفون أو يقفون، يجعلهم كأْن للتحرُّك؛ املشاركني بدفع إثارًة أكثر الذهني

املثال). سبيل عىل الحجرة (بمغادرة املشهد ون يغريِّ أو األماكن، ون يغريِّ
رسعة وعىل ق، املنسِّ جودة عىل كبري بشكل الذهني العصف جلسة جودة تعتمد
جلسة تصبح أن يمكن شديد، ببطء سارت فإذا التدوين؛ بعملية يقوم الذي الشخص
تجلب فإنها ديناميكية، وكانت معقولة برسعة سارت إذا أما رسيًعا؛ مملَّة الذهني العصف

ا. حقٍّ عة متوقَّ غري نتائج إىل وتؤدي املرح من الكثري
العصف نجاح أجل من خاص بشكل مهمًة ببالك» يخطر يشء كلَّ «ُقْل قاعدة تُعتَرب
أنهم كمثاٍل مشاركينا نخرب ما دائًما بنا، الخاصة اإلبداعي الفريق عمل ورشة يف الذهني.
كل يف واحد بيشء تثق أن ويمكنك معنى. بال كان ولو حتى يشء، كلَّ يقولوا أن ينبغي
املكتبي، األثاث عن أم الفضاء، إىل السفر عن أكانت سواء تقريبًا، ذهني عصٍف جلسِة
التي لألسئلة مناسب الذهني والعصف األقل. عىل واحدة مرة معنى بال كلمة تسمع سوف
أفكار إيجاد أجل من املثال، سبيل عىل باإللهام، اآلَخَر مشاِرٍك كل يزوِّد أن خاللها من يُمكن
ويشارك دقائق خمس مدتها ذهني عصٍف جلسِة ففي أفكار؛ تداعيات أو للغاية خيالية
وهذا الواحدة، الدقيقة يف ٥٠ أْي مستوحاة؛ فكرة ٢٥٠ حوايل جمع يمكن مشارًكا، ١٥ بها
دقيقة. ١٥ من ألكثر كهذه ذهني عصٍف جلسُة تستمر أن ينبغي وال العالية! الرسعة يعني

األفكار كتابة (2-4)

يمكن تقنية وهي ومتنوعة، سديدة أفكار لجمع جيدة وسيلة األفكار» «كتابة تقنية تُعتَرب
مجموعات. يف أو فردي بشكل سواء املشاركني، ِقبَل من تنفيذها

سبيل عىل السؤال، كان فإذا عمل؛ بورقة السؤال صيغة تقرتن أن بد ال لها، ولإلعداد
فستحتوي قبُل؟» ذي من أفضُل اآلن املنتج أن املنتج هذا ملشرتي ح توضِّ «كيف هو: املثال،

بداخلها. للكتابة فارغة نجمٍة شكُل وبجوارها للمنتج، صورٍة عىل املالئمة العمل ورقة
ومن ملئها. يف ويبدءون هذه، العمل أوراق من مجموعة عىل املشاركني جميع يحصل
ما بشأن التفكري يف وقتًا املشاركون يُضيِّع وأالَّ فكرة، لكل جديدة ورقة استخدام املهم
أي دون فقط األخرى تلو ورقًة يملئون املشاركني أن من ق املنسِّ يتأكد أن وينبغي كتبوه.
بعدها الواحد، للسؤال دقائق ثالث هو األفكار كتابة جلسة ملدة الجيد واملتوسط آَخر. يشء
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ورقًة ْص خصِّ ُمسبًَّقا. زة مجهَّ نماذج عىل أفكارهم املشاركون يكتب األفكار» «كتابة تقنية يف
الدوام. عىل فكرة لكل منفصلة

مقرِّر ِقبَل من بها ما ن ويُدوَّ تُجَمع ثم صندوق، يف أو األرض عىل ببساطة األوراق تُوَضع
األقل. عىل ُملهمة فكرة ٤٠٠ عن مشارًكا، ١٥ وجود يف هذا، يُسِفر الجلسة.

األفكار محطة (3-4)

فرتة يف مختلفة منظورات عدة من ما سؤاٍل إىل للنظر جيدة وسيلًة األفكار» «محطة تَُعد
جماعية عمٍل محطاِت ست إىل تحتاج سوف األفكار محطة مرحلة يف للغاية. قصرية زمنية
منفصلة عمٍل مقصوراِت ست عن عبارة تكون ستور برين يف املحطات وهذه معزولة،
ست نستخدم السفر وعند الصغرية»، «املختربات ونسميها أشخاص، ثمانية منها كلٌّ تََسع
مختلفة نقاط ست يف بالتوازي العمل يمكنهم املشاركني أن املهم اليشء متحركة. خياٍم
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يف بعينه لسؤاٍل أفكارهم ويدوِّنون محطات، ست عرب املشاركون ينتقل األفكار»، «محطة يف
ملهمة. موسيقى نغماِت عىل دقائق ثالث ملدة محطة كل

ستة إىل تحتاج بينها. ل التنقُّ لتسهيل املحطات برتقيم ُقْم اآلَخر؛ أحدهم يزعج أن دون
أوراق عىل األسئلة بطباعة ُقْم لها؛ أفكار جمع يف ترغب األفكار» «محطة لتمرين أسئلة
فور محتواها رؤيَة املشاركون يستطيع بحيث محطة كل يف العني مستوى يف وثبِّتها كبرية،
كاٍف عدٍد عىل يحتويان بة القالَّ الورقية األلواح من اثنني إىل أيًضا وتحتاج املحطة، دخولهم
إعادة يمكن التي السبورة أقالم أو العريضة األقالم ل (يُفضَّ الكتابة وأدوات األوراق من

محطة. كل يف ملئها)
يتالءم بشكل توضيحية برسوم تزويدها أو املحطات تزيني أيًضا يمكنك شئَت، إْن
لتغيري أفكار عن نبحث كنا حني للمشاركني. إلهاٍم كمصدِر تعمل بحيث السؤال، مع
لتبدو الست املحطات من واحدة كلِّ بتزيني قمنا املثال، سبيل عىل مطاعم سلسلة اسم
الطراز من بدايًة وعنارصديكور وصور، منصوبة، طاوالت هناك فكانت مختلفة؛ كمطاعم
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التمرين هذا من الهدف كان املكسيكي. إىل ووصوًال باآلسيوي، مروًرا التقليدي، السويرسي
تدعيم ببساطة يمكنك أو الرَّنَّان. الَوْقع ذات الغريبة األسماء من ممكن عدد أكرب وضع
ُملِهمة، وتراها للعمل دعٍم كوسيلِة املوسيقى تهوى كنَت وإذا مناسبة، بصورة السؤال
منها كلٍّ مدُة موسيقية مقطوعات ست بإعداد وُقْم للتمرين، مناسبة موسيقى عن فابحْث

واحدة. دقيقة
الست. املحطات عىل ويُوزَّعون ق، املنسِّ بواسطة مجموعات ستِّ إىل املشاركون م يُقسَّ
الورقية األلواح عىل املطروح السؤال عن أفكاًرا املشاركون ن يدوِّ املوسيقى، بدء وفور
إذا يدوية، مخططات أو رسوم بوجود أيًضا يُسَمح وبالطبع تباًعا، محطاتهم يف بة القالَّ
حيث التالية؛ املحطة إىل مجموعة كل تنتقل دقائق، ثالث بعد بها. يَسمح السؤال كان
زمن ودقيقتان العمل، زمن دقيقة ١٨) دقيقة ٢٠ وبعد الفور. عىل التمرين يُستأنَف
وتَُعدُّ مشارًكا. ١٥ من ملهمة فكرة ٨٠٠ حوايل جمعَت قد تكون املحطات)، بني ل التنقُّ
متعددة، مناظري من إليها النظر يمكن التي األسئلة أنواع لجميع مناِسبة األفكار» «محطة
لتوليد محدودة زمنية فرتة سوى فيها لديك يكون ال التي اإلبداعي الفريق لِوَرش وأيًضا

للغاية. قصرية زمنية فرتة يف امللِهمة األفكار من الكثريَ تُولِّد التقنية فهذه اإللهام؛

األفكار سباق (4-4)

الصناعي البحث يف لفلسفتنا شبًها األقرب ألنها لدي؛ لة املفضَّ التقنية هي األفكار» «سباق
عىل نحن نعمل اكتْب.» ثم أوًال، «فكِّْر لك: يقال حيث املدرسة، عكس عىل األفكار. عن
إىل نحتاج وأحيانًا للغاية، متأخرة مرحلة يف التفكري ويأتي فكِّْر.» ثم أوًال، «اكتْب مبدأ:
هذه إحدى األفكار» و«سباق بهذا، يلتزمون مشاركينا أن من للتأكُّد الِحيَل بعض استخدام
وتدعهم مشاركينا، عقوَل تُْغِلق األفكار عن للبحث الرسيع اإليقاع ذات التقنية فهذه الِحيَل؛

فقط. الفطري املستوى عىل يعملون
وتحتاج الركض، من الكثري يتخللها تقنية األفكار» «سباق فإن االسم، يُوحي كما
بالخارج، األفكار» «سباق إقامة يمكنك معتدًال، الجو كان إذا لتطبيقها. كبرية مساحة إىل
وإىل للغاية. كبرية مؤتمرات قاعة يف أو مصنع، يف أو طويل، رواق يف أيًضا يصلح ولكنه
عرش لكتابة متَّسٌع بها العمل، أوراق من كميات إىل أيًضا تحتاج الكبرية، املساحة جانب

اللون. أخرض وَختْم ومسند، للكتابة، وأدوات منها، كلٍّ عىل أفكار
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يف األفكار من عدد أكرب كتابة يمكنه الذي َمن األفكار»: «سباق يف بالرسعة يتعلَّق كله األمر
وقت؟ أقرص

يف أمتار. عرشة عن تقل ال مسافة بينهما تفصل محطتني بني األفكار» «سباق يحدث
يقف األخرى، ويف عمل. ورقاِت عرش عىل أفكار عَرش مشرتك كلُّ يكتب املحطتني، إحدى
نحو املشاركون ويهرول الحشود. هجوم انتظار يف أمكن) إْن اثنان (ومساعدان ق املنسِّ
صالحة، فكرة لكل مواَفقة ختم عىل ويحصلون ملئها، بعد العمل أوراق أيديهم ويف ق املنسِّ
يجمع التالية. العرش األفكار بتدوين يقومون حيث األوىل املحطة إىل عائدين يهرولون ثم
صة). املتخصِّ املحالت لدى (متاح بمشبك مزوَّد ورق مسند بمساعدة أوراقهم املشاركون
ستكون التمرين. نهاية يف الخرضاء األختام من عدد أكرب يجمع الذي الشخص هو والفائز
مسلية. لعبة أو مجلة، أو الشوكوالتة، من قطعة متواضع: يشء سابًقا؛ الجائزَة ْزَت جهَّ قد
الخجولون املشاركون فحتى للغاية؛ ومثمرة َمِرحة بأنها األفكار» «سباق تقنية تتميَّز
حقيقيني أبطاًال يصبحون أفكار، إنتاج سيستطيعون كانوا إْن يعرفون ال الذين ما، نوًعا
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وانقطَعْت للغاية، ريايض بأسلوب التمرين تناولوا مجموعات شاهدُت لقد التمرين. هذا يف
تتأكد أن دائًما ينبغي بالسالمة، تتعلَّق وألسباب دقائق. عرش غضون يف تماًما أنفاسهم
جميع وأن عراقيل، أي من تماًما خاٍل الثانية واملحطة األوىل املحطة بني الطريق أن من
ذنا نفَّ وقد أنفسهم. يصيبوا وأالَّ أدائه، يف أنفسهم يُنِهكوا بأالَّ توعيتهم تمت قد املشرتكني
التقنية، هذه استخدام بدأنا منذ األفكار» «سباق تمارين من تمرين ٥٠٠ عن يقل ال ما

قط. أحٌد يَُصب ولم
يَْقرب ما تجمع أن مشرتًكا ١٥ مع دقائق خمس مدته األفكار لسباق تمرين يف يمكنك
بمعنى املشاركني؛ معدة» «من مباَرشًة تأتي امللهمة األفكار وهذه ملهمة، فكرة ٤٠٠ من
أن األمر يف املثري خاص. نحو عىل مثريًة يجعلها ما وهو تأويلها، أو بتنقيتها يقوموا لم أنهم
طموًحا األكثر يكونون ما غالبًا «ال»، دائًما يقولون الذين أو الشك، إىل النزاعني األشخاص
األشخاص هؤالء أرى ما وغالبًا ذلك. بعد ق يتحقَّ بما وينبهرون التقنية، هذه مع وتطلًُّعا
انفصلوا وقد األخرى، العمل ِوَرش يف اهتمامهم عدم يُظِهرون أو عابسني يبدون الذين
ورشة من ى تبقَّ ملا وجوههم عىل االبتسامة ترتسم ما وعادًة التمرين، هذا يف أنفسهم عن

سعيًدا! يجعلك أن يمكن الضغط أترى، العمل.

األفكار تشكيل (5-4)

بالعمل مولعني أشخاص إىل املشاركني ل وتحوِّ اليدوي، املستوى عىل التقنية هذه تعمل
نستعني ما أيًضا وغالبًا مة، وامُلجسَّ رة امُلصوَّ األفكار خاصلجمع بشكل مفيدة وهي اليدوي،
يعملون املشرتكني تجعل أن التمرين لهذا ل ويُفضَّ املشرتكني. بني الجليد لكرس كوسيلة بها
مختلفة ألوان بستة لدنة تشكيل موادُّ عمٍل مجموعِة لكلِّ أشخاص، ثالثة من مجموعات يف
الصقة، مالحظات وأوراق املقوَّى، الكرتون ورق من وقطعة األفضل)، هو (الصلصال
بالسؤال، عالقة له م ُمَجسَّ نموذج بناء يف املهمة تتمثَّل للكتابة. وأدوات أسنان، وأعواد
النماذج، لتسمية الالصقة املالحظات وأوراق األسنان، أعواد باستخدام صغرية أعالم وعمل

األخرى. املجموعات عىل العمل عرض ثَمَّ وِمن
عىل ما؛ شكٍل بواسطة أو تصويري بشكل عنه اإلجابة يمكن كسؤال مناسب يشء كل
خالل أحالمك مطعم شكل سيكون «كيف أو االنتباه!» يلفت شيئًا «أنِشئْ املثال: سبيل

الصغري؟» املحرك بهذا قيادتها يُمكن التي املركبة نوع «ما أو عاًما؟» ٥٠
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الدقيق، للَقْطع وسكني للتشكيل، لدنة مواد إىل املشرتكون يحتاج األفكار»، «تشكيل لتقنية
م. ُمَجسَّ بشكل األفكار لعرض تعريٍف وملصقاِت

النماذج تلك إنشاء يتم لكي للغاية؛ قصريًا املهمة لهذه املتاح الوقت يكون أن يجب
أعمالهم عن بالرتاُجع أنفسهم إلقناع وقت املجموعات لدى يكون وال املألوفة، وغري املذهلة
تسمية للغاية املهم ومن دقيقة. ٢٠ إىل ١٥ هي املثالية واملدة بنائها. وإعادة الجريئة الفنية
املالحظات بتدوين القائم الشخص يقوم أن حينها بد فال هذا، نسيان تمَّ وإذا النماذج،
تضيع ال حتى الشفهي، العرض خالل بالضبط يقال ما بتسجيل النماذج عرض أثناء
للكرس. تتعرَّض أو طويًال تدوم ال عادًة ألنها النماذج؛ تصوير أيًضا ينبغي التفاصيل.
يف أو كصورة إما التالية، العملية إىل النتائج انسياب إمكانية من تتأكد أن دائًما بد وال

املكتوبة. الصيغة
موضوع إلنهاء أو ما، موضوٍع يف للبدء للغاية مناِسبًة األفكار» «تشكيل تقنية تَُعدُّ
إىل اليدوية لألشغال مواد بإضافِة نقوم املعقدة، املوضوعات إىل وبالنسبة فنية. بطريقة
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تكون أن وينبغي مجموعة، كل إىل بالنسبة واحدًة تكون أن بد وال اللدنة، التشكيل مادة
كافية؛ اللدنة التشكيل مادة تكون ما وعادًة تقيِّده. وال للخيال، زة محفِّ والخامات املواد
أن بهم يُفرتَض ال أنهم املشاركون يفهم أن املهم ومن يشء. أي بها تصنع أن بإمكانك ألن

النموذج. وراء الفكرة هو يهم ما وإنما جميلة، نماذج يصنعوا
واملعهد جنيف جامعة مع األفكار» «تشكيل تقنية خاصمع بشكل مبهرة تجربة أذكر
االنتباه»؛ «إدارة موضوع عن مرشوٍع يف معنا التعاون أرادا اللذين اإلداري، للتطوير الدويل
املرشوعات يف موظفيهم انتباه بزيادة املديرين قيام كيفيِة بمسألِة يتعلَّق املرشوع كان
متعددة جوانب عىل الضوء بعض نُلِقي أن أردنا اإلبداعي، الفريق عمل ورشة يف املهمة.
من العديد الفريق يف لدينا كان االنتباه. خلق يمكن كيف ونكتشف االنتباه، موضوع حول
انتابهم وقد آَخرين، ضمن وموتوروال بنك، ودويتشه سيمنز، من العليا اإلدارات مديري
خلق إىل بحاجٍة أننا نعرف وكنا املرشوع، هذا يف الشباب إرشاك إزاء الشك من كبري قدٌر

املرشوع. بداية يف مبهرة تجربة
— الشباب أحد بمشاركة — مدير كل قام األفكار»؛ «تشكيل هو األول التمرين كان
نحو عىل أظهَرْت نموذًجا، ٤٥ أمامنا كان دقائق عرش وبعد لالنتباه، مثري نموذج بتكوين
النظر يمكن التي املختلفة الطرق وكمَّ االنتباه، لتجذب املوجودة املختلفة الوسائل كمَّ مبهر
العمل. ورشة بقية يف مشاركينا مع أخرى انتباٍه مشاكل أية لدينا تَُعد ولم بها، املوضوع إىل
مشرتًكا، ١٥ وبمشاركة دقيقة، ٢٠ إىل دقائق ١٠ من ملدة األفكار» «تشكيل باستخدام
يمكن بما انطباًعا سيمنحك الذي األمر نموذًجا؛ عرش وخمسة خمسة بني ما تكوين يمكنك
لدى تكون أن أيًضا املهم من حوله. تدور أن يمكن ما أو النهائية، الفكرة عليه تبدو أن
مفيد فهذا األخرى؛ للمجموعات مخترص بشكل النموذج عرض عىل القدرُة مجموعٍة كل
للفكرة، دقيًقا وصًفا يدوِّن أن املالحظات تدوين عىل القائم للشخص ويمكن للتحفيز،

العروض. معظم مع للضحك يدعو مما الكثري أيًضا هناك يكون ما وعادًة
تامة؛ بحرية األفكار» «تشكيل تمرين م يُصمَّ أن أيًضا يمكن املعقدة، املرشوعات يف
التي للمرشوبات جديدة أفكار وْضِع مهمُة أمامنا كانت نستله، رشكة لصالح مرشوٍع ففي
فيه يستطيع مختربمرشوبات إلقامة مفتوحة ميزانية العميل من فطلبنا القهوة؛ فيها تدخل
ثالجات، خمس باستئجار وقمنا مرشوباتهم، خلطات إعداَد اإلبداعي الفريق ورشة أعضاءُ
املكونات بجميع لة ُمَحمَّ شاحنة واشرتينا تسخني، وألواح ثلج، وماكينة خالطات، وعرشة
الكراميل وصوص واألعشاب الفواكه إىل والقهوة الحليب من القهوة، ملرشوب املمكنة
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كان األفكار»، «تشكيل جلسة يف ن. مكوِّ ١٠٠ من أكثر إىل إجماًال عددها وصل والتوابل،
عىل وعرضها أسماءً، وإعطائها مرشوباتهم، توليفات ملزج ساعة نصف املشاركني لدى
كذلك مذاقها وكان للغاية، مغامرة جزئيٍّا، الرتكيبات، كانت لتذوُّقها. اآلخرين املشاركني
«كوميوشيك»، والفراولة الطيب جوزة مع القهوة مرشوب ي ُسمِّ املثال: سبيل عىل أيًضا؛

العمل. لبقية ممتاز إلهام بمنزلة كانت النتائج عىل املالحظات ولكن

األفكار تخطيط (6-4)

مًعا. للعمل والخارجية الداخلية األطراف لدفع جيدة وسيلًة بالصور العمل يكون ما غالبًا
استخدامها، املشاركني معظم يهوى برصيٍّا، ومحفزة بسيطة تقنية األفكار» و«تخطيط

وغراء. كبرية وملصقات ومقص، واملجالت، الصحف، من العديد إىل فيها وتحتاج

ييل: ملا للغاية مناِسبة والتقنية

الناس ماليني يجعل سوف ملصًقا «اصنْع املثال: سبيل عىل التواصلية، األسئلة •
الجديد!» الكامامبري جبن يحبون

وعبارات صوًرا «اجمْع املثال: سبيل عىل الداعمة، والُحجج الرباهني عن البحث •
«!٧ دبليو إم بي سلسلة يف الجديد اللوحي الكمبيوتر استخدام تدعم

الشوكوالتة؟» هذه تُؤَكل عالم أي «يف املثال: سبيل عىل مصورة، عوالم عن البحث •
لهذه املثايل الشخص ح يوضِّ ملصًقا «اصنْع مثل: املجردة، األسئلة وأيًضا •

الوظيفة!»

والخارج الداخل من فاألشخاص لية؛ تأمُّ شبه تقنية األفكار» «تخطيط تقنية تُعتَرب
لها مواد أي بقصِّ البداية يف ويكتفون املجالت، من األفكار الستيحاء أنفسهم يََدعون
لصنع مًعا جمعوها التي املواد إلصاق يف حديس بشكل يبدءون ذلك بعد بالسؤال. عالقة
واحدة وجلسة امُللصق. عىل عرضه أرادوا ما بتوضيِح وتعريفه بتسميته يقومون فني عمل
خمس إىل مني ُمقسَّ مشارًكا ١٥ بمشاركة دقيقة، ١٥ حوايل مدتها األفكار» «تخطيط من
الالحقة. العملية يف بها االستعانة يمكن ُملهمة فكرة ١٠٠ حوايل تنتج سوف مجموعات،
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أو معني موضوٍع عن الحديثة املجالت من ملصًقا املشاركون يصنع األفكار»، «تخطيط يف
بوضوح. ُمصاغ سؤاٍل

الربنامج (5)

التالية: العنارص من األساس يف اإلبداعي الفريق ورشة تتألَّف

كلٌّ ويتعرَّف أنفسهم، بتقديم املشاركني جميع خالله يقوم الجمود، لكرس سؤال (١)
من مختلطة مجموعة لكونهم رضوري؛ أمر وهذا قليًال. أفضل بشكل اآلَخر عىل منهم

والخارج. الداخل من األشخاص
«بيان فصل (انظْر باملرشوع الخاص املعلومات بياِن من مستَمدة متنوعة، أسئلة (٢)
األمر. تطلَّب إْن املالئمة واملوسيقى سؤال، لكل األنسب العمل وتقنيِة والبدء»)، املعلومات
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من مزيًدا اإلبداعي الفريق ورشة يف املشاركون فيه يَعرف معلومات» «مركز (٣)
ممكن، قدٍر «أقل بمبدأ: نعمل ونحن األفكار. عن البحث عملية يف السؤال عن املعلومات
املسهبة، والتفسريات الخطب بفعل املشاركون يرتبك أن ينبغي فال الرضورة»؛ بحسب
عن يعرفونها التي التفاصيل كانت وكلَّما أفكار، إليجاد طاقتهم استغالل لهم ينبغي بل
الربنامج تنظيم مهمُة العمل ورشة قائد كاهل عىل وتقع أفضل. ذلك كان أقل، املرشوع
األفكار بذور ويجمعون الصحيح، املنظور يتبنَّون تجعلهم بطريقٍة اإلبداعي» «للفريق
أن يمكن إذ العمل؛ ورشة بداية يف املعلومات مركز يكون أن بالرضورة وليس املناسبة.

اسرتاتيجيٍّا. مواتية مرحلة عند يحدث
برين يف ومتنوعة. صحية خفيفة وجبات مع للغاية وقصرية دورية راحة فرتات (٤)

مرشوبات. أو زباديٍّا، أو ُفشاًرا، أو فاكهًة، نقدِّم ستور

الرسعة! الرسعة، الرسعة، (6)

منح دوًما أالحظه وما الندوات. يف العمل ورش بعض ارتَْدَت قد نفسك أنت أنك شكَّ ال
وهذا الورش؛ هذه يف ما نتيجٍة إىل للتوصل ينبغي، مما أكرب الوقت من قدًرا املشاركني
األوىل دقيقًة العرشين يمضون املشاركني ألن التفاعل؛ ديناميكيات جميع ضياع يف يتسبَّب
ببعض ب قالَّ ورقي لوٍح بملء يقومون وأخريًا بفتور، املهمَة يناقشون ثم قصري، حديث يف

عرضه. يمكنهم يشء لديهم يكون أن ملجرد الجمل
من ا جدٍّ القليل أَِتح املبدأ: هذا قلب إىل بحاجٍة إذًا فأنت أفكاًرا، تصنع أن أردَت إذا
بني ما الربنامج من قسم كل مدة ترتاوح ستور برين يف منه. الكثري إتاحة من بدًال الوقت
عرش غضون يف حلٍّ إيجاد عليهم بأن ما مجموعًة أخربت فإذا دقيقة، وعرشين دقائق عرش
والقيود، املشكالت، يف التفكري من بدًال منِتجني ويكونون الجميع يتحرك فسوف دقائق،
بل مطلًقا، بشأنها التفكري ينبغي ال األمور هذه أن يعني ال هذا املحتملة. الفنية والعوائق
فحني الحًقا؛ يأتي املناسب الوقت وهذا فقط، املناسب الوقت يف لكْن فيها التفكري ينبغي
األشياء كل بل تُجِدي، لن التي األشياء كل معرفة يف نرغب ال األفكار، توليد بصدد نكون

رائعة. ستكون التي
يجدي هذا أن غري املشاركني؛ لدى األدرينالني مستوى يزداد محدوًدا، وقتًا أتْحَت إذا
املراهقني إن الخارج. من أطراف مع الداخل من أطراٍف بمزج فقط قمَت إذا بالفعل تماًما
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«لديكم قلنا: فإذا خاص؛ نحٍو عىل جادٍّ بشكل املتاح الوقت يأخذون معهم نعمل الذين
َمن هم املراهقون يكون ما وعادًة حينه، يف ا حقٍّ يبدءون فإنهم اآلن!» ابدءوا دقائق، ثالث
عرشة الرابعة يف باملدرسة تلميذًا سمعت مرة ذات لديهم. ما أفضل لتقديم العمالء يدفعون
يسري الذي النهج هو وهذا العمل!» بدأنا لقد تنتظران؟ «ماذا املديرين: من الثنني يقول
وبكفاءة، براجماتي بشكل العمل يبدأ فالجميع اإلبداعي؛ الفريق ورش معظم يف األمر عليه
بمقرتحاتهم األخرى املجموعات إدهاِش هدَف ألنفسهم ويحدِّدون معينة، برسعة ولكن
يف أقول كنُت مثلما — بالضبط وهذا الواقعية؛ عن تماًما البعيدة أو املجنونة، أو الطريفة،

عنه. نبحث ما — الغالب
العمل هذا يف بحت بشكل جادة تكون ال األموُر املنشود، الطموح عن النظر برصف
انتهاء بعد واملراهقون عمالؤنا يكملها التي املرجعية التغذية استبيانات فمعظم الجماعي؛
يتعلَّق فيما لنا مقياًسا أيًضا الضحك ويَُعد تخلَّلها. الذي الضحك كمَّ تُذكِّر العمل، ورش
بعد القلب من ضحك هناك يكن لم فإذا ال؛ أم جيد بشكل يسري ما برنامٌج كان إذا بما

الربنامج. تعديل إىل ة ُمِلحَّ بحاجٍة ونكون خطأ إذًا فهناك ميضساعة،

تنظيمية قضايا (7)

الفريق ورشة يف بارتياح شعروا إذا املستوحاة، األفكار من املزيد جمع املشاركون يستطيع
يَْعلق جو خلق وكيفية الورشة، هذا مثل يف الخلفية يف يحدث ما فإن لذلك اإلبداعي؛
والطعاَم القاعَة، هذا ويشمل األهمية. ببعض يحظيان طويل، لزمن املشاركني ذاكرة يف
إن أْي القهوة! وبالطبع والتهوية، العمل، مواد وجودَة املكان، وترتيَب املقدََّمني، والرشاب

بشأنها. التفكري ينبغي التي األمور من كبريًا عدًدا هناك
يف الدائر العمل تَدَع أن ينبغي وال جيدة، فكرة وضع هو بالطبع األسايس هدفك إن
االحتياطات، بعض تتخذ أن الحكمة من أنه غري الكمال. إىل سعي إىل ر يتطوَّ الكواليس
َوْليكن األشخاص— أحد كلِّْف واملرشوبات. األطعمة وتوفري الرتتيب هما األهم الشيئني ولعل
أثناء مرتَّبتان االسرتاحة وقاعة العمل قاعة أن من التحقق بمسئولية — مثًال املتدربني أحد
وتنظيف موضعها، إىل وإعادتها املواد وجمع الفخارية، اآلنية إزالة بمعنى العمل؛ ورشة

العمل. ورشة نهاية يف املضيف لهذا االمتنان غاية يف تكون سوف إلخ. … الطاوالت
واألعصاب. للوقت توفريًا خارجي مصدر إىل باملؤن التزويد مسألة إسناد ل يُفضَّ
الصغرية، الشطائر مثل واللذيذة، الصحية الخفيفة الوجبات من يكفي ما توفري عىل احرْص
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مثل الدَِّسمة األطعمة تََجنَِّب الفواكه. أو اململَّحة، األصابع أو الزبادي، أو الُفشار، أو
فسوف عامًة؛ الدهنية األطعمة أو املقلية، البطاطس رقائق أو الحلوى، قطع أو الشوكوالتة،

العمل. عن انتباههم وترصف مشاركيك، معدة عىل ثقيلة تكون
الراحة، فرتات مع الربنامج وإجراءِ العمل، ورشة تنظيِم من كلٍّ مناقشة ينبغي
ورشة قيادة فريق ِقبَل من مسبق بشكل بالتفصيل الفنية والتفاصيِل البارزة، والنقاِط
نهاية يف ممكن إطراءٍ أفضَل املشاركون لك يقدِّم أن تضمن الطريقة فبهذه العمل؛
لألطراف امُلَصدَّرة الصورة كانت وكلَّما الخلفية.» يف التنظيم الحظنا «بالكاد العمل. ورشة
لذلك قيمًة؛ أكثر االعتبارات هذه كانت إليك، بالنسبة مهمة املرشوع يف املشاِركة الخارجية
باألشخاصالقادمني االعتناء عن ٍد محدَّ بشكٍل مسئوًال أحَدهم تجعل أن املالئم من يكون قد

العمل. ورشة وبعد وأثناء قبل الخارج من

العمل ورشة لغة (8)

وكقاعدة أيًضا. اإلبداعي فريقك تنظيم من جزءًا مالءمًة األكثر املرشوع لغة اختيار يَُعد
األنسب هي اإلنجليزية اللغة فإن األم، اللغة األشخاصنفس جميع لدى يكن لم إْن أساسية:
باإلنجليزية، العمل عىل معتادين العاملية الرشكات موظفي فمعظم العمل؛ لورشة كلغة
فهي األسباب؛ من لعدٍد اإلبداعي الفريق لِوَرش للغاية مناسبة لغٌة اإلنجليزية اللغة أن كما
أي يف املفضلة الديناميكيات خلق يف تساعد عوامل وكلها ُمتكلَّفة، وغري ومباِرشة، عفوية،
والشعوَر لفظيٍّا فيها املشاركني طالقَة فإن عليها، تستقر التي اللغة كانت وأيٍّا فريق.
فهم املراهقني؛ مع مشكلة هذا يمثِّل ال األيام وهذه محورية. أهمية ذوا أمران معها بالثقة
شكوك أي هناك كانت إذا أما تقريبًا. األم لغتهم مثل جيد بشكل اإلنجليزية يتحدَّثون
يف طالقًة األكثر ذلك هو إرشاكه ينبغي الذي الشخص فإن اآلخرين، املشاركني إىل بالنسبة
بالتوازي: أفكار بوضع تقوم اللغات متعددة ِفَرق مع العمل يمكنك وكبديل، املرشوع. لغة
أوروبا، أنحاء جميع من جاءوا عرشة الثالثة يف ِصبية مع إيه آند يس لصالح مرشوع ففي
طريق عن األخرى املجموعات إىل النتائج بتوصيل قمنا ثم بلغتها، تعمل مجموعة كل جعلنا
يكون أن األهم اليشء كان الحالة هذه يف ولكن كبريًا، لوجستيٍّا جهًدا هذا يَُعد مرتجم.
والفرنسية، واإلسبانية، األملانية، يف امُلتمثِّلة األصلية، بلغاتهم التحدُّث عىل قادرين الشباب

واإلنجليزية. والهولندية،
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الالزم من أقل أو أكثر أفكار توليد (9)

عدد وعىل السؤال تعقيد مدى عىل كبري بشكل اإلبداعي الفريق لورشة الزمنية املدة تعتمد
«ما سؤال عىل فقط العمل يف ساعة تقيض املثال، سبيل عىل كنَت، فإذا املنشودة؛ النتائج
أن يمكنك الجديد؟» التجميل مستحرضات إنتاِج لخطِّ املتاحة املبتكرة التوزيع قنوات هي
إلنتاج تكثيفها يمكن للغاية قليلة أفكار لديك ستكون إذ كافية؛ مادة تولِّد لن أنك تفرتض
مختلفة أوجًها يحوي التوزيع» «قنوات سؤال أن إىل هذا ويُعَزى الحًقا. ا حقٍّ املشوِّقة األفكار

اإلبداعي. الفريق ورشة يف تغطيتها ينبغي األوجه هذه وكل للغاية، كثرية
نريد «أين موضوع عن مادة جمع يف ساعات تميضست كنَت إذا اآلخر، الجانب عىل
معلومات لديك ستكون بأنه تثق أن يمكنك فحينها العام؟» هذا الرشكة رحلة يف نذهب أن
التكثيف، مرحلة يف للغاية كبري وقت لقضاء الحاجة أشد يف تكون وسوف الالزم، من أكثر
طول بشأن بعناية التفكري إىل بحاجٍة أنت الخام. املادة من ا حقٍّ الجيدة الستخالصاألفكار
تفاهًة، األكثر لألسئلة دقيقة ٢٠ تكفي سؤال؛ لكل األفكار توليد يف قضاؤها امُلزَمع الفرتة

كافية. فرتة ساعات ثماني تكون ما فعادًة التعقيد الشديدة األسئلة أما

اإلبداعي الفريق جوهرية: مفاهيم

وفريق والخارج)، الداخل (من مشارًكا ١٥ حوايل إىل تحتاج اإلبداعي، الفريق عمل ورشة إلقامة •
يعتني ومضيف املالحظات، لتدوين وشخص األقل، عىل واحد منسق من يتألَّف املرشوع، لقيادة

وتنظيمها. القاعة ترتيب عىل ويحافظ والرشاب بالطعام

أضعاف أربعة استيعاب عىل قادرًة اإلبداعي الفريق لورشة صة املخصَّ القاعة تكون أن ينبغي •
وأن الطبيعي، النهار ضوء يغمرها أن بد وال العمل. ورشة يف فعليٍّا سيشاركون الذين األشخاص
اليومي. عملك جو عن اإلمكان قدر مختلفة تكون أن ويجب أمكن، إْن الخارج إىل َمنْفذ لها يكون
تُنظَّم أن املنطقي ومن العمل، ورشة مدة طوال املحمولة الكمبيوتر وأجهزة املحمولة الهواتف تُحظر

املعتادة. املكتبية األعمال لتنفيذ يوم كلَّ قصرية راحٍة فرتاِت عدة

اإلبداعي الفريق ورشة مدة حسب عىل و٣٠، ٤ بني ما ترتاوح (التي األسئلة تكون أن بدَّ ال •
عىل املشاركني ز وتحفِّ متنوعة التقنيات تكون أن ينبغي املالئمة. بالتقنية ومرتبطة بسيطة الالزمة)
والخارج الداخل من أطراف بدمج ُقْم دقيقة. ١٥ من ألكثر األنشطة تستمر أالَّ وينبغي االستمرار،

تمرين. كل يف مًعا
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األكسجني؛ وإمداد الكافية والحركة والصحية، املناسبة الخفيفة والوجبات الدورية، الراحة فرتات •
بعد أطول راحٍة فرتَة وخذ القاعة، تهوية جودة من تأكَّْد لذا النتائج؛ جودة عىل تؤثِّر عوامل كلُّها

القاعة. من الخروج املشاركون خاللها يستطيع تقدير، أقىص عىل ساعٍة

جمعها تمَّ ملهمة فكرة كل إىل بحاجٍة أنت جيد. نحٍو عىل وتُحَفظ ن تُدوَّ النتائج جميع أن من تأكَّْد •
مادة. أي من تتخلَّْص ال التكثيف. مرحلة أجل من

األسئلة إىل بالنسبة السؤال؛ تعقيد درجة حسب عىل اإلبداعي الفريق لورشة الزمنية املدَة اضبِط •
إىل ساعتان التعقيد املتوسطة األسئلة إىل وبالنسبة ساعتني، إىل دقيقة ٢٠ تكفي البساطة الشديدة
من أكثر أو أقل مادة توليد تجنَّْب ساعات. ثماني إىل ست التعقيد الشديدة ولألسئلة ساعات، أربع

الالزم.

93





ومقابالتاخلرباء مقابالتاألفكار

األشخاص. من كبري عدد أفكار من االستفادة كيفية

∗∗∗

الخاصبالفريق الفصل يف محدًدا. غرًضا لألفكار الصناعي اإلنتاج عمليِة تقنياِت كلُّ تخدم
الخاص الفصل ويف املختلفة، املنظورات من عدٍد خالل من كثٍب عن املسألة تدبَّْرنا اإلبداعي
بلدان وإىل أخرى قطاعاتصناعية إىل سننظر واستكشافاإلنرتنت، باستكشافاالتجاهات
إىل فستقودنا الخرباء ومقابالت األفكار مقابالت أما جديدة، بأفكار الخروج بهدف أخرى

اآلخرين. مع الحوار خالل من األفكار توليد
النادر من لكْن الدوام، عىل أفكاًرا يمتلكون الناس ألن مهم؛ اآلَخرين مع الحوار إن
من الخوف نجد الغربية، أوروبا يف وهنا اآلَخرين. عىل أفكاره عرض عىل أحد يتدرَّب أن
لنفسه، يُبِقيها املعتاد ففي جيدة، فكرٌة أحدهم لدى كان فلو مسترشيًا، األفكار مشاركة
ذها سينفِّ كان أحًدا أن املؤكد فمن بحق، جيدة فكرة أنها «لو التايل: النحو عىل نفكِّر فنحن
ن َممَّ للسخرية نتعرَّض حتى أو قاتلة بتعبريات نُواَجه أن من نخاف أو طويل.» وقت منذ

حولنا.
عىل باملثل ينطبق فاألمر الغري، عىل عرضها يندر التي هي وحدها األفكار ليست لكن
فنحن الواعدة، األفكار أو النائمة» «األفكار كل أْي واآلراء؛ التحسني، واقرتاحات الشكاوى،
ألصدقائنا إالَّ عادًة الضيق بهذا نبوح ال لكننا السيئة، الخدمة من الشديد بالضيق نشعر
عىل إضافية أخرى دقيقة قضاء عدم إىل يدفعنا عارم بغضب نشعر قد أو معارفنا، وأقرب
فكرة أيَّ الشديد الضيَق لنا سبََّب الذي الشخص يملك ال املعتاد يف لكْن ساخن. هاتفي خطٍّ
مستقبًال. أفضل بشكل فعله يمكنه ما بشأن ملموسة اقرتاحات ى يتلقَّ ما ونادًرا فعله، ا عمَّ
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مقابالت
الخرباء

واحتياجات برًؤى أفكارك بوتقة إثراء يمكنك الخرباء» و«مقابالت األفكار» «مقابالت مرحلتَْي يف
١٠٠٠ إىل الخرباء كبار من ٣ من تتألَّف التي االستطالع مجموعاُت وتقدِّم مهمة، وتقييمات

املطلوبة. البيانات للفكرة) املحتَملني املستخِدمني بهم (ونعني األفكار من املستهَدفني من

يحملون عديدون أشخاص — فقط أوروبا يف هنا ليس وبالتأكيد — هنا يوجد إذًا
إمكانيَة األفكار مقابالت تتيح اآلخرين. عىل يعرضونها ال لكنهم عقولهم، يف جيدة أفكاًرا
ذلك، عىل عالوًة بك. الخاص األفكار مرشوع يف ودمجها األفكار، هذه مثل عىل التعرُّف
مع تماًما — للفكرة املستقبليني املستخِدمني أِي — الفكرة» من «املستهَدفني سؤال يتوافق
للوصول الوقت من قصرية فرتة يف اآلراء من الكثري تجمع فأنت صناعيٍّا؛ األفكار إنتاج نهج
بكثري فعاليًة أكثُر وأمنياتهم أفكارهم عن الناس سؤاَل أن كما أرسع، نحٍو عىل نتيجة إىل
مبدأ مع األفكار مقابالت تتوافق ذلك، عىل عالوًة املعلومات. هذه مثل غياِب يف العمل من
معلومات عىل حصلُت انفتاًحا، أكثر بصورة األفكار مع تعاملُت فكلَّما املشاركة»؛ عىل «أقِدْم
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بها، امُلوثوق اآلراء مقدار قلَّ باألفكار، لنفيس احتفظُت فكلما صحيح؛ أيًضا والعكس أكثر،
األفكار. هذه بشأن اآلَخرين املحتَملني املستخِدمني من عليها أحصل التي

مثل ففي ابتكاري؛ مرشوع أي من متأخرة مرحلة يف عادًة السوق بحوث تَْحُدث
ممكنًا»، «ليس أو «حسنًا» مفادها: السوق من استجابًة ع تتوقَّ أن فقط يمكنك الحالة هذه
أنك لو ذلك، من العكس عىل الفكرة. بها تثري ملموسة مساَهمة أي عىل تحصل لن لكْن
تضمني يمكنك فحينها فحسب، مبدئية أساسية فكرًة الفكرة» من «امُلستهَدفني عىل عرضَت

الفكرة. يف القيِّم مردودهم

الناس آراء استطالع (1)

وقٍت يف الحًقا سيُواَجه الذي املستهَدف، الشخص بواسطة األفكار عىل الحكم دائًما يجب
ع التنوُّ شديدة مجموعات ثمة أن الواضح من امَلعِنيَّة، الفكرة عىل واعتماًدا الفكرة. بهذه ما
صغار، أطفال من تتألَّف املجموعات هذه كانت حالتنا يف سؤالهم. يمكن األشخاص من
وُمِسنني، العليا)، اإلدارة وحتى املستويات أدنى (من رشكات وموظفي وشباب، وأطفال
وآَخرين ومهندسني جودة، ومديري شخصيني، ومديرين ومستثمرين، مهمة، وشخصيات
لالهتمام املثري األمر املنشودة. الفكرة عن فيها نبحث التي املنطقة عىل اعتماًدا غريهم،
مع بالتواصل االهتمام فقدت أنها دائًما يبدو إذ هذا؛ عمل تخىش عديدة رشكات أن هو
وتكراًرا مراًرا السؤال أن إالَّ الحق. وقت يف أفكارها سيستخدمون الذين األشخاص أولئك
سريغب هل بفكرتنا؟ الصحيح االتجاه يف نسري هل األفكار: تطوير عملية من مهم جزء
هل رضوريٌة؟ التصحيحات أيُّ الحًقا؟ تطبيقها أو استخدامها أو رشائها يف شخص أي
األطفال يمتلك أفضل؟ بشكل فعله يمكننا الذي ما ا؟ حقٍّ تريده الذي ما ممتعة؟ الفكرة
األسئلَة ه ونُوجِّ به يُحتذَى نموذًجا َفْلنتخذهم األسئلة، لطرح يدفعهم الذي الكايف الفضوَل

رصاحة. بكل
هو ملا تقييم هناك ناحية، فمن املقابالت؛ إجراء عند رئيسيان مكونان دائًما يوجد
املتعلِّق السؤال هناك أخرى ناحية ومن حاليٍّا، املوجودة األفكار ذلك يف بما بالفعل، موجود
متعددة مراحل يف األفكار مقابالت عقد املمكن من السبب ولهذا املنشودة؛ اإلضافية باألفكار
بداية يف األفكار بماكينة الخاص املخطط (انظر األفكار توليد مرحلة ففي املرشوع. من
والتي املستهَدفة، املجموعة احتياجات عىل التعرُّف يف األساسية املهمة تتمثَّل الفصل)،
مرحلة يف مثًال. اإلبداعي الفريق داخل األفكار لتطوير كأساس ذلك بعد استخدامها يمكن
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التي الخام األفكار فعالية من ق التحقُّ أجل من املقابالت استخدام املمكن من التكثيف،
جرى التي — لة املفضَّ الفكرة إخضاع للغاية املهم من التنفيذ مرحلة وقبل تطويرها، جرى

للتدقيق. — األفكار اختيار مرحلِة يف اختيارها
الرضوري من وليس ، نوعيٌّ غرٌض املقابالت هذه ملثل يكون قد املرشوع، عىل واعتماًدا
مسح إجراء إىل حاجة هناك ستكون األخرى، الحاالت ويف الحالة. هذه يف تمثيلية تكون أن
مالئًما النوعي النهج يكون للغاية عديدة حاالت يف التمثيلية. العيِّنات إىل استناًدا كمي
تنفيذ من يُمكِّنك موضع يف ستكون األفكار إلنتاج الخاص مرشوعك ويف مثايل، بشكل
استطالًعا أجريَت وإذا شخًصا. و٥٠ ٢٠ بني يرتاوح عدٍد مع بنفسك، األفكار مقابالت
اإلجراء استخدام وبإمكانك ثالث، طرٍف مساعدِة إىل األرجح عىل ستحتاج فحينها تمثيليٍّا،

الحالتني. كلتا يف التايل

املقابلة مجموعة اختيار (2)

مقابلتهم. يف ترغب الذين األشخاص مجموعَة بوضوح تحدِّد أن هو فعله إىل تحتاج ما أول
األبحاث (يف االستقصاء مجموعة ْد حدِّ يُنىس؟ أالَّ يجب الذي َمن أسئلتك؟ عن إجابة لديه َمن
٢٠ آراء تستطلع أن فقط تريد كنَت لو حتى «عينة»)، مصطلح أيًضا يُستخَدم السوقية
ينبغي إذ األفراد؛ من متنوًعا خليًطا آراؤها امُلستطلعة املجموعة تضم أن املهم من شخًصا.
لو املثال: سبيل وعىل املستهَدفة، مجموعتك يف التنوع من أقىصقدر تحقيق تحرصعىل أن
هامبورج يف العمر من عرشة والتاسعة عرشة الثالثة بني مراهقني مقابلِة إىل بحاجة كنَت
داخل التنوع من األكرب القدر تحقيق إىل تهدف أن عليك فحينها بها، املحيطة واملنطقة
(بمعنى جيد ديموغرايف خليٌط لديك يكون أن عىل أيًضا تحرص وأن العمرية، الفئة هذه
املدينة أجزاء من بعضهم يكون أن ولكْن عينها، املدرسة من جميًعا املراهقون يكون أالَّ
والبعض قريبة، ثرية منطقة من بعضهم يكون وأن الضواحي، من والبعض الداخلية
يف واجهناه مثاٌل ويبنيِّ املدرسة). يرتادون وال املهني التدريب يف منخرطني مراهقني اآلَخر

األمر. هذا أهمية مدى سويرسا
الحديدية السكك أجل من رناها طوَّ التي الشباب تذكرة فكرة اختبار نريد كنا
أفعال ردود عىل نحصل كي املستهَدفة؛ املجموعة عىل مباَرشًة بي، بي إس السويرسية،
وهي إمنتال، منطقة ذلك يف بما سويرسا، أنحاء كل من وفتاة شاب ١٠٠ قابَْلنا الشباب.
أحد كان املنطقة. هذه من شباب خمسَة قابلنا وبالفعل باألساس، زراعية نائية منطقة
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املهرجان لحضور خصم عىل الحصول أمكنك لو شعورك سيكون «كيف يقول: األسئلة
الخمسة الشباب هؤالء من أيٍّ لدى يكن لم البطاقة؟» هذه بفضل الطلق الهواء يف املقام
عن فكرة أيُّ — حدة عىل منهم كلٌّ ُسِئل وقد عاًما، و١٨ ١٣ بني أعمارهم ترتاوح الذين —
سنعلم كنا َلَما تمثيلية، عيِّنة لدينا تكون أن عىل نحرص لم ولو الطلق». «الهواء مصطلح
يمثِّل أنه املفرتض من بموضوٍع معرفٍة عىل الشباب كل ليس سويرسا، يف حتى أنه، حينها

للشباب. كبرية أهميًة

الخرباء مقابالت (3)

مثرية مكونات عىل للحصول الوحيد السبيل هي الفكرة من املستهَدفني مقابلة ليست
َمن لكْن الخرباء. تسأل أن أيًضا للغاية املثمر من يكون أن يمكن إذ لفكرتك؛ لالهتمام
«إنهم بقولهم: السؤال هذا عىل فوًرا عديدون أشخاص يجيب املناسبون؟ الخرباء هم
مثل تضمني املمكن من معني.» موضوع عن الكثري يعرفون جيًدا لون مؤهَّ صون متخصِّ
يَجري كثرية أحيان يف أنه له يُؤَسف فما وحدهم! هؤالء ليس لكْن بالفعل، الخرباء هؤالء
املوضوع. يف مهم بيشء امُلساَهمة بمقدورهم الذين األشخاص الحقيقيني؛ الخرباء إقصاء
ى املسمَّ امُلنتَج َرِحمه من ُولِد الذي السويرسية، الحديدية بالسكك الخاص مرشوعنا يف
عملية يف القطارات عىل العاملني التذاكر قاطعي تضمنَي العميل عىل اقرتحنا ،«٧ «تراك
األفكار بشأن آرائهم عىل نحصل كي منهم شخًصا ٢٠ نحو نقابل بحيث األفكار، توليد
وقال آرائهم، سماَع يطلب أحًدا أن ملعرفِة التذاكر قاطعو اندَهَش بالفعل؛ رناها طوَّ التي
وقد رأيه. فيها يُطَلب التي العمل من عاًما عرشين خالل األوىل املرة إنها أحدهم لنا
بي بي إس كانت الذي الشباب ُمنتَج باستخدام الخاصة الفكرة إىل الخرباء هؤالء قادنا
قد كانوا التذاكر قاطعي ألن مساءً؛ السابعة الساعة بعد ليًال السفر نطاق يف عنه تبحث
املمتلكات، وتخريب األمنية، املشكالت املساء: يف بها مرُّوا التي العديدة باملشكالت أخربونا
للشباب للجميع: مناسبًا حالٍّ النهائي امُلنتَج م قدَّ وقد ليًال. وحدهن للسفر النساء وبُْغض
حل أمكنها التي بي بي وإلس مساءً، السابعة بعد مجانًا السفر بمقدورهم صار الذين
الذين «الخرباء» كان وقد مساءً. السابعة بعد خاويًة تَُعد لم القطارات ألن األمنية؛ املشكالت
ق تدفُّ بالفعل َس وتأسَّ احتياجاتهم، عىل إطالَعنا استطاعوا ألنهم للغاية؛ ُممتنِّني قابلناهم
حني مقابلتهم يف ا حقٍّ ترغب الذين األشخاص يف جيًدا فكِّْر السبب لهذا للمعلومات. مهم

الخرباء! مع الحديث بصدد تكون
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تضمينها: دوًما نحب الخرباء من بشدة لالهتمام مثرية فئات ة ثَمَّ

من بالرضورة ليس معني، بموضوع للغاية منشغلون أشخاص وهم املهووسون: (١)
لهؤالء يكون األحيان من كثري يف عنه. وصغرية كبرية كلَّ فعليٍّا ويعرفون املهني، الجانب
للمهووسني .(www.nokiasucks.com (مثًال: الويب عىل الخاصة صفحاتهم األشخاص
عليك ذلك، ومع عنه. قيِّمة معلومات توفري ويمكنهم بعينه، موضوع حيال متفرِّد منظوٌر

وآرائهم. مصادرهم صحة من ق تتحقَّ أن عادًة
خالل معينة وظيفًة يؤدُّون عاشوا الذين األشخاص من كثري املتقاعدون: الخرباء (٢)
موضوَع تمسُّ داَمْت ما تقاعدهم بعد بها اهتمامهم عىل سيظلون كلها، املهنية حياتهم
العديد لدينا شبكتنا، يف أخريًا. لهم يستمع أحدهم بأن سيسعدون كما الشخصية، خربتهم
من متحرِّرون أنهم كما مرشوعاتنا، يف كبرية متعًة يجدون الذين سنٍّا األكرب الخرباء من
يف الخبرية آرائهم تقديم هؤالء وبإمكان محدد، عمٍل بصاحِب تربطهم قد التزامات أي

حرية. بكل مرشوعاتنا
واملؤسسات الرشكات ويف العايل، التعليم كليات ويف الجامعات، يف الباحثون (٣)
شخص وكلُّ قبُل، من فيه التفكري ألحٍد يسبق لم العاَلم يف موضوع يوجد ال الخاصة:
أكثر عنه ويعرف طويلة، زمنية فرتة طوال رسالته بموضوع انشغل دكتوراه رسالَة يُِعد
باستخداِم مؤلِّفيها عىل العثور املعتاد يف ويسهل للجميع، متاحة الرسائل هذه سواه. ن ممَّ
األفكار. مصانع ومن الرشكات من االستفسارات ي بتلقِّ يسعدون وهم الحديثة، البحث ُسبُل
مجالهم نطاق خارج تقع مهمٍة عىل بالعمل األبحاث مجال يف العاملون عادًة يستمتع أيًضا

التغيري. سبيل عىل البحثي
عن دعائي كتيب فكرَة ر نطوِّ أن علينا كان عمالئنا، أحد لصالح ذناه نفَّ مرشوع يف
عاًما، و٣٠ ٢٠ بني أفرادها أعمار ترتاوح مستهَدفة مجموعة أجل من التغذية، موضوع
فريًقا زنا جهَّ التنفيذ. عملية تويلِّ كذلك منَّا طلب أنه لدرجة بشدة؛ األفكاَر العميل أَحبَّ وقد
كان كلمات. إىل األفكار يحوِّلوا أن بهم يُفرتَض كان شباب صحفيني من يتألَّف تحريريٍّا
الثمانية ذات املدرسة طالبة — بيانكا وتولَّْت الفضاء»، يف «الطعام هو املوضوعات أحد
املعلومات عىل العثور من تمكِّنها التي بل السُّ أفضل فتدبَّرت املوضوع، إعداَد — عرشربيًعا
لو حبذا الخرباء، أحد إىل تتحدَّث أن لها األفضل من سيكون أنه لها أوضحنا الرضورية.
الفضاء رائد أن عىل الجميع اتفق هكذا نيكولري!» كلود لنسأل «بالطبع، فضاء. رائَد كان
الشخص كان ناسا، وكالة لصالح عديدة فضائية بعثات يف شاَرَك الذي هذا، السويرسي
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ا مهتمٍّ كان شخًصا ألن سعيًدا؛ نيكولري السيد وكان بيانكا به اتصلت الفور وعىل املناسب؛
إن يتناوله). كان كيف ذلك من (واألهم الفضاء يف وهو طعاٍم من يتناوله كان ما بمعرفِة

الطرفني. لكال رائع أمٌر الخرباء إرشاك
وهم امُلْفِرطون»، «املستخِدمون لقب عليهم يُطَلق الخرباء من أخرى مجموعة ة ثَمَّ (٤)
أجريناه مرشوٍع يف للغاية. متكرر بشكل بعينه منتًَجا أو خدمًة يستخدمون أشخاص
الكيفية غرار عىل أفكاًرا لها ر نطوِّ كنا مثًال، الطائرات، لتصنيع برازيلية رشكة لصالح
٢٥٠ سأْلنا اآلن، من سنوات عرش بعد التجارية الطائرات عليها تبدو أن يمكن التي
كمِّ من اندهشنا وقد ورغباتهم، احتياجاتهم عن بالطائرات السفر يُكِثرون ن ممَّ شخًصا
األفكار من بها. لنحلم نكن لم والتي الخرباء هؤالء بها تحدَّث التي لالهتمام، املثرية األفكار
الباعثة الهادئة الرحالت لون يفضِّ كانوا هؤالء السفر الكثريي املسافرين أن مثًال املتكررة
أن لون يفضِّ كانوا كذلك والطعام، والتسلية باملعلومات املليئة الرحالت عىل االسرتخاء، عىل
الصادرة األفكار هذه القصرية. الطريان رحالت خالل مؤتمر عقد عىل القدرة لديهم تكون

مرشوع. أي يف ذهبًا وزنها تستحق الخرباء عن

االستطالع مضمون إعداد (4)

االستطالع. مضمون بناء يف البدء عليك معهم، املقابلة إجراء تريد َمن عىل تستقر أن بمجرد
االستطالع مضمون إن االستطالع. خالل من إليها تسعى التي األهداف يف فكِّْر هذا، ولعمل
مضمون يختلف ال املبدأ، حيث من ذلك. بعد ره ستطوِّ الذي االستبيان أساس يمنحك
املعلومات «بيان فصل (انظْر باملرشوع التعريف لعملية أخرى صورة كونه عن االستطالع
يمكن صورة إىل املعلومات بيان يف الواردة املوضوعات بتبسيط َمْعِنيٌّ وهو والبدء»)،

االستطالع. يف معها التعامل
رجال من املسافرين لخدمة جديدة أفكار تطوير هي مرشوعك مهمة أن لنفرتض

التالية: النقاط د ستحدِّ االستطالع مضمون يف أوروبا. يف األعمال

األفكار تطوير قبل إما االستطالع وضع يمكنك االستطالع: إجراء ينبغي متى •
مرحلة بعد وإما األمر)، بهذا املتعلِّق الفصل (انظر اإلبداعي الفريق داخل املبدئية
يف األساسية املبادئ تضع األوىل الحالة يف أنك هو هنا الفارُق اإلبداعي. الفريق
الثانية الحالة يف أما اإلبداعي، الفريق داخل استخدامها يمكنك والتي االستطالع،
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االستطالع عليهم تُجِري الذين األشخاص مواَجهِة إمكانيُة لك متاحًة فستكون
تحقيقه تريد ما عىل بقوٍة يعتمد التوقيت اختيار فإن ثَمَّ ومن املبدئية؛ باألفكار

االستطالع. خالل من
يف االستطالع؟ وراء من تتحقق تراها أن تريد التي النتيجة ما االستطالع: هدف •
نريد مثًال، أوروبا، يف األعمال رجال من املسافرين خدمات الخاصبتطوير مثالنا
نتعرَّف أن ذلك من واألهمُّ املستهَدفة، املجموعة هذه احتياجات عىل نتعرَّف أن
دراسٍة إجراءُ هو هنا الهدف الحايل. الوقت يف السفر بشأن ضيقهم يُثِري ما عىل
األعمال رجال من املسافرين صات ومنغِّ احتياجات عىل تمثيلية) (وليست نوعية

سويرسا. يف الرشكات أهم لدى
التي واالفرتاضات االستطالع، يف عنها سيُجاب التي األسئلة ِد حدِّ االستطالع: حجم •
بهدفتقديم استبياٍن بناءِ عند االفرتاضات تُصاغ ما دائًما األسئلة. هذه حول لديك
أن أودُّ ذلك: عىل مثال األسئلة. فيه تسري أن ينبغي الذي االتجاه حول التوجيه
عند بغيضًة األعمال رجال من املسافرون العنارصيجدها أيَّ االستطالع أعرفمن
«األمتعة»، املطارات»، يف االنتظار «زمن مثل: معينة، افرتاضات ستضع السفر.
األهل عن «البُْعد الصحي»، غري «الطعام الشخصية»، للَّمسة تفتقر التي «الفنادق
إىل التحدث يمكنك االفرتاضات هذه تضع وكي إلخ. … ل» «التعجُّ واألصحاب»،
الكيفية يبنيِّ للمقابلة مخطًَّطا اكتْب االستطالع. يستهدفها التي للمجموعة ُممثٍِّل

االستبيان. بها م سيَُصمَّ التي
حجم ِلعيِّنتك. التفصييل الرتكيب أِي مقابلتهم؛ تودُّ الذين األشخاَص تحديًدا عرِّْف •

االستطالع. أهداف عىل بشدة يعتمدان العيِّنة وتركيب

االستبيان صيغة (5)

وضع إىل ستحتاج الناس، من معينة مجموعة أفكار من ق التحقُّ بهدف استبيانك بناء عند
واألشياء والخربة، والرأي، والتطبيق، املعرفة، التالية: العناوين من مؤلَّفة معيارية، صيغة
ويُْرس، برسعة األفكار مقابالت أجل من االستبيان بناء عىل ستُِعينك الصيغة وهذه املسلية.

بموضوعك. صلة ذات نتائج تحقيَق يضمن ما وهو
اخرتاع تُِعيد أن عليك فليس الفعالية؛ عىل أساًسا يقوم لألفكار الصناعي اإلنتاج تذكَّر:
أسئلة أية عليها ِزْد ثم الصيغة، هذه عىل االعتماد بوسعك ولكْن استطالع، كل يف العجلة
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املنتجات أو األفكار لتقييم مناسبة (1 الجدول (انظر الصيغة وهذه الرضورة. عند إضافية
جديدة. أفكار لتوليد وكذلك بالفعل، املوجودة

االستبيان. صيغة :1 جدول

الجديدة الفكرة مستوى التقييم مستوى العنوان

أعرفه؟ أن أريد الذي ما املطبوخ؟ الجبن عن أعرفه الذي ما املعرفة
اهتمامي؟ يثري الذي ما    

املطبوخ؟ الجبن أصنع أن ل سأفضِّ كيف بنفيس؟ املطبوخ الجبن أصنع كيف التطبيق

رأيي؟ أغريِّ يجعلني أن يمكن الذي ما املطبوخ؟ الجبن يف رأيي ما الرأي
أن عيلَّ ُعِرضت التي الفكرة شأن من هل

رأيي؟ تغريِّ
ُعِرضت التي الفكرة يف رأيي ما

عيلَّ؟
 

بالجبن تجمعني أن سأود التي الخربات ما
مستقبًال؟ املطبوخ

الجبن مع السابقة خرباتي ما
املطبوخ؟

الخربة

املعتادة غري األمور الغرائب، املمتعة، األمور
املطبوخ. بالجبن املتعلِّقة

غري األمور الغرائب، املمتعة، األمور
املطبوخ. بالجبن املتعلِّقة املعتادة

املسلية األشياء

لألسئلة الصحيح األسلوب (6)

املفتوحة، األسئلة نستخدم ونحن استبيان، أي يف األسئلة من مختلفة أنواع استخدام يمكنك
«ال أو «ال» أو «نعم» ب عنها امُلجاب واألسئلة متعدد، من االختيار وأسئلة التدريج، وأسئلة

أدري».

نُجِري الذين األشخاص يستطيع األسئلة من النوع هذا يف املفتوحة»: «األسئلة •
تحديًدا مناسب األسئلة من النوع وهذا لهم. يحلو كما اإلجابَة معهم املقابلَة
ومع أوسع. منظوًرا له ر توفِّ إنها إذ الشخص؛ عقل داخل «النائمة» األفكار لطلب
الصعب من ألنه بشدة؛ ُمجِهدة عملية اإلجابات هذه تقييم أن تعَي أن عليك ذلك
ظ. متحفِّ نحٍو عىل األسئلة من النوع هذا استخِدْم ولهذا محددة؛ فئات يف تصنيفها
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فماذا الفكرة، هذه يف ما جانٍب تحسني أمكنك «لو املفتوحة: األسئلة أمثلة ومن
س؟» الرشكة من تريده الذي «ما سيكون؟»

معه تُجِري الذي الشخص احتاج متى ج»: مدرَّ مقياس عىل املشتملة «األسئلة •
درجة عن التعبري إىل احتاج أو مثًال، ما فكرٍة أو ما يشءٍ تقييم إىل املقابلة
ويَُعد ج، مدرَّ مقياس عىل املشتملة األسئلة تُستخَدم فحينها ما؛ ليشءٍ تفضيله
من التدريج نظام يتألَّف أن املمكن ومن نفًعا. األكثر ١٠ إىل ١ من املدرَّج املقياس
«ينطبق مثل: عباراٍت من أو املثال)، سبيل عىل (لألطفال سماييل وجوه مجموعِة
«ال عيلَّ»، أقل بدرجة هذا «ينطبق عيلَّ»، جزئيٍّا هذا «ينطبق عيلَّ»، تماًما هذا
للغاية؛ دقيقة تقييمات بوجود يسمح األسئلة من الشكل وهذا عيلَّ». هذا ينطبق

رقم. إىل تحويلها يمكن إجابة كلَّ ألن
موضوُع الشخُص يختار األسئلة من النوع هذا يف متعدد»: من االختيار «أسئلة •
األسئلة من الصورة وهذه ما، قائمٍة من — أكثَر أو — واحًدا خياًرا املقابلة
«أي مثًال: الشخص، عىل باالحتماالت عرضقائمة املمكن من يكون حني تُستخَدم
املعدنية املياه أنواع كل عليه تعرض ثم ترشبه؟» أن ل تفضِّ املعدنية املياه أنواع
تُدِرجه؛ أن نسيَت نوع ألي زائًدا سطًرا تضيف أن تنَس ال السوق. يف امُلتاحة
متعدد من االختيار أسئلة تخدم ل. املفضَّ نوعه إضافة الشخص يستطيع وبذا
عىل والعميَل االستجابات، تقييم عىل القائم والشخَص املقابلة، موضوع الشخَص
أيَرس النتائج وتقديم والتفسري والتقييم االستجابة عملية تجعل ألنها سواء؛ حدٍّ

بكثري.
عنه اإلجابة يمكن األسئلة بعض أدري»: ال أو ال أو بنعم عنها امُلجاب «األسئلة •
الرشكة تعرف «هل السؤال: مثل أدري»، «ال أو «ال» أو «نعم» ب بسيطة إجابة
ذلك ومع امللموسة، الحقائق استيضاح بغرض مة ُمصمَّ األسئلة وهذه ص؟» س
النوعية. هذه من ثالثة أو سؤالني من أكثر عىل استبيان أي يشتمل أن ينبغي ال

املقابالت إجراء عىل القائمني واختيار واملضمون، االستبيان اختبار (7)

كي أشخاص؛ خمسة عن يقل ال ما عىل ُمسبق بشكل االستبيان تخترب أن بالتأكيد ينبغي
ال. أم وواضحة بسيطة كانت إذا وما املنشودة، األجوبة تمنح األسئلة كانت إذا ما تعرف
االستبيان تجربة ينبغي بأنه تقيض املتَّبعة القاعدُة الكبرية، األشخاص مجموعات حالة يف
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إطالع إن األخرية. للمرة للتعديل إخضاعه قبل اإلجمايل العدد من باملائة ٥ نسبة عىل
أن يودُّ أحد فال الخصوصية، شديدُة شخصية عمليٌة واحتياجاتك أفكارك عىل ما شخٍص
أماكَن يف املقامة الشخصية املقابالت تكون السبب ولهذا إليه؛ يستمع كله العالم أن يعتقد
أن املنطقي من أيًضا الصدد. هذا يف األنسب هي مثًال، كمقًهى والراحة، البهجة عىل باعثٍة
لهذا؛ نفسية أسباب وثمة املستهَدفة، باملجموعة الصلة وثيقي املقابالت عىل القائمون يكون
عني. غريب شخص بأي مقاَرنًة آلُفه لشخٍص وصدًقا انفتاًحا أكثر أجوبة أعطي فسوف
االرتباط حيث من األهمية شديد دوًرا ومظهُره املقابلة إجراء عىل القائم سلوُك يلعب أيًضا
إجراء عىل فالقائمون ُمقدًما؛ النقطة لهذه توجيههم يجب ولهذا االستطالع؛ بموضوع
من عه توقُّ يمكنهم ما أيًضا وإنما املقابلة، موضوع معرفة إىل فقط يحتاجون ال املقابالت
عمالء من معهم املقابلُة ستُجَرى الذين األشخاص كان لو املثال: سبيل عىل اآلَخر؛ الطرف
من بنطاًال املقابلة إجراء عىل القائم يرتدي املفرتضأن ليسمن فحينها دبليو، إم بي رشكة
يكون أن ينبغي أيًضا الطراز. عتيقة فاجن فولكس سيارة راكبًا املقابلة إىل ويصل الجينز،
البلد يف والسلوكيات العادات أِي املحلية؛ بالثقافة معرفٍة عىل املقابالت إجراء عىل القائمون
فيه يشعر بالثقة، ُمشبَع وديٍّ جوٍّ َخْلق إن املالئم. النحو عىل املقابلَة يُْجُروا وأن امَلْعِني،
املنشود الجو ويختلف األهمية. شديد أمر َلُهو واألمان، بالراحة املقابلة موضوع الشخص
يف عجوز سيدة أم العمر، من عرشة الثالثة يف مراهق مع املقابلَة تُجِري كنَت إذا ما بحسب

والسبعني. الخامسة
مقابالت ١٠ من أكثر يُْجُروا أن املقابالت إجراء عىل القائمني من مطلًقا نطلب ال نحن
القصوى). الرضورة حاالت يف إالَّ إليها يُلَجأ ال التي الهاتفية، املقابالت (باستثناء فقط
وأنا أشخاص عرشة مع التحدُّث يمكنني مقابالت، إجراء عىل القائمني أحد فبوصفي
باالهتمام للتظاهر مضطرة أكون وال قاٍس، بروتني االلتزام دون ومن باهتمامي، محتِفظة
فحسب، االستبيان إكمال عملية عىل املقابلُة تقترص أالَّ أيًضا ينبغي كذلك. لست أنا بينما
بني ما املقابلة إجراء عىل القائم فيه يقرأ شخصني، بني حواٍر صورِة عىل تكون وإنما
االنتباُه املهذَّب من ذلك، عىل عالوًة إضافية. معلومات أية بشأن مالحظاته ويدوِّن السطور،
— رضوريٍّا هذا كان لو العميل استشارة بعد — الرد وَمنْحه للمقابلة اآلَخر الطرف ألسئلِة

ممكن. وقت أرسع يف
فكِّْر بسيطة. هدية ومنحه املقابلة موضوع للشخص الشكر توجيه امُلحبَّذ من أيًضا
املقابلة من عليها تحصل التي املعلومات تَُعد مًدى أي إىل مالئمة. وعطاءٍ أخٍذ عمليِة يف
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فاخرة رشاب قنينِة يف املقابلة أتعاُب تتمثَّل أن يمكن مثًال، الخرباء، مقابالت حالة يف قيِّمة؟
املالئمة الهدية تكون أن يمكن اآلخرين، املقابلة أطراف حالة ويف الخبري). نوع عىل (اعتماًدا
كاألقالم الخالصة، التجارية األغراض إن معينة. قيمة وله املقابلة بموضوع مرتبًطا شيئًا
إْن عمالئنا مع نناقش دائًما إننا جافة. وتبدو مالئمة غري تُعدُّ العميل، شعار تحمل التي
سيَْسعد مالئم. برتتيب املفرتضالقيام من كان إْن أو عدمه، من الهدية تقديَم يريدون كانوا
طيبًا. انطباًعا العميل وسيرتك الصغرية، اللفتات بهذه دوًما املقابلة موضوع الشخص

االستطالعات تقييم (8)

وتتصل االستجابات، كل تقدِّم التي ستور، برين بيانات قاعدة يف االستطالعات نتائج نُْدِخل
حجًما، األصغر العيِّنة حالة ويف األخرى. األفكار توليد عمليات بقية من املأخوذة بالبيانات
استجابة كلَّ تربط أن األمر يف امُلهم إكسيل. جدول باستخدام التقييم إجراء أيًضا يمكنك
املثرية البيانات بني إحصائيٍّا تقارن أن عىل قادًرا تصري كي عنه؛ صدرت الذي بالشخص
املهمة. البيانات من غريهما أو النوع أو العمرية املجموعات بني االختالف مثل: لالهتمام،
وهي األفكار، مقابالت يف واألرقام بالحقائق الحال، بطبيعة ون، مهتمُّ أننا من الرغم وعىل
ون ومهتمُّ الفردية االستجابات معرفة عىل حريصون الغالب يف فإننا مهم، مغًزى لها بالفعل
أْن بمقدورها ألنَّ تماًما؛ مساره عن املرشوعات أحد تُخِرج أن يمكن االستجابات وهذه بها.
تماًما جديدة بأفكار تأتي أو ما، لفكرٍة مقنعة ة ُحجَّ تقدِّم أو ما، مشكلٍة إىل االنتباه تجذب
اكتشاف يمكنه املرشوع، فريق بواسطة نوعي مسٌح أوًال يُجَرى السبب ولذلك املرشوع؛ إىل

االستثنائية. الفردية االستجابات هذه من أيٍّ
استقطابية ووفق وسيطة، ِقيَم باستخدام اإلحصائي التقييم يُجَرى ذلك بعد

األفكار»). «اختيار فصل يف املوضوع هذا عىل أكثر (تعرَّْف االستجابات

املعلومات إبالغ (9)

متعددة: مستويات عىل األفكار مقابالت تقييم عملية تَْحُدث

االستطالع: ملجموعة الديموغرايف املفتاح وفق واألرقام للحقائق جذَّاب واضح تقديم (١)
الرجال؟ رأي عن النساء رأي يختلف هل السن؟ كبار قاله الذي وما الشباب، قاله الذي ما
الريفية؟ املناطق يف يعيشون الذين وأولئك املدن، يف يعيشون الذين األشخاص عن ماذا
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وجهة من األرقام هذه مثل تمثيل يكون رشكة، كل يف األرقام بتحليل َمْعِنيون أشخاص ة ثَمَّ
ثناياها. بني املوجودة واملبتكرات األفكاَر الفور عىل ويكتشفون كبرية، أهمية ذا نظرهم
تُجَرى أن الرضوري من فليس ولطيفة، جذَّابة التقييم عملية تكون أن يمكن وباملناسبة،
الجداول جانب إىل االستجابات محتوى تبنيِّ كي الصور تُستخَدم ال ملاذا جاف. بأسلوب

البيانية؟ والرسوم
املحورية العبارات هي ما املقابالت: من مستقاة مفهومة موجزة منطقية نتائج (٢)
مع التعامل يجيدون ال الذين ألولئك خاصة أهميٌة األمر لهذا االستطالع؟ من املأخوذة

ُمحكمة. قصرية حقائق قراءَة لون يفضِّ والذين األرقام،
باألرقام مباَرشًة مدعومة تكون أن يمكن التوصية وهذه النتائج: عىل مبنية توصية (٣)
املقابالت األشخاصموضوع كان فلو عنها، تَحيد أن أيًضا يمكن لكْن املحورية، والعبارات
قاتلة منطقية ًة ُحجَّ واحد شخٌص قدََّم بينما رائعة، بعينها فكرًة أن عىل متَِّفقني جميعهم
ينبغي ثَمَّ ومن أساسها؛ من بالفكرة تطيح أن املنطقية الحجة لهذه يمكن فحينها ضدها؛

راسخ. أساس عىل َمبْنِية التوصية تكون أن

«املقابالت» جوهرية: مفاهيم

عنها. اإلفصاح منهم تطلب أن هو فعله عليك ما كلُّ أفكار، لديهم الناس •

هذه من مختلطة عيِّنة باختيار وُقْم بالفكرة، الحًقا سيتأثرون الذين األشخاص مع تحاَوْر •
األشخاص. من املجموعة

أناًسا يكونوا أن الرضوري من ليس الخرباء أن وتذكَّْر امَلْعِني، املوضوع بشأن الخرباء مع تحاَوْر •
يكونوا أن يمكن امُلْفِرطني واملستخِدمني والباحثني واملتقاعدين املهووسني وأن عاليًا، تأهيًال مؤهلني

أيًضا. مناسبني

للمقابلة. سيناريو واكتْب االستطالع أهداف توضيح عىل احرْص •

الرأي، التطبيق، «املعرفة، التالية: العنارص من املكوَّنُة الصيغُة تكون قد استبيان. بتجهيز ُقْم •
لك. مفيدًة املسلية» األشياء الخربة،

الذين لألشخاص املعلومات تقديم لون يفضِّ الناس أن وتذكَّْر املقابلة، موضوع األشخاص اخَرتِ •
من املقابلة إجراء عىل القائمني فاجعِل السن، صغار شباٍب محاورة يف ترغب كنَت فلو يشبهونهم؛

املقابلة. عقَد يتولَّْون سنٍّا أكرب أشخاًصا فاجعْل مسنني، محاورة يف ترغب كنَت ولو الشباب،
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احرْص سلوكية. إرشادات وامنحهم حرص، بكل تهم بُمهمَّ املقابالت إجراء عىل القائمني عرِِّف •
مريح. مناخ يف ودوًدا حواًرا يخلقوا أن ولكْن األسئلة، بقراءة يكتفوا أالَّ عىل

األشخاص طرحها التي األسئلَة ِن دوِّ بسيطة. هدية وامنحهم املقابلة موضوع األشخاص اشكِر •
صورة بناء عىل يساعد فهذا رسيًعا؛ اإلجابات عىل يحصلوا أن عىل واحرْص املقابلة، موضوع

العميل.

إحصائيٍّا وكذلك االهتمام)، محل والعبارات األشخاص حيث (من نوعيٍّا النتائج بتقييم عليك •
الرجال/النساء، املدينة/الريف، (مثل: الديموغرافية العوامل باستخدام النتائج حلِِّل باألرقام.

البيانية. مخططاتك يف الديموغرافية التأثريات واعرض الشباب/املسنني)

التالية. الخطوة بشأن توصيًة ْم وقدِّ املحورية، والعبارات باألرقام، مزوًَّدا تقييًما ْز جهِّ •
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آفاقك. ع يُوسِّ أن شأنه من رشكتك نطاق خارج نظرة إلقاء

∗∗∗

املزيج هذا شِهَد واألغذية. التجميل مستحرضات تصنيع يف تعمل رشكة رئيس أنك تخيَّْل
مؤثِّرة، طريقة بأي تالٍق دون من بالتوازي اإلنتاج خطَّي ِكال ويسري التاريخ، مدار عىل نموٍّا
مستهلكي أن املستهلكني عىل امُلجَراة الدولية البحثية الدراسات من تكتشف ذلك ومع
بني الفاصلة املنطقة يف تقع منتجات وجود — أخرى أمور بني من — عون يتوقَّ اليوم
مثل تصنيع عىل بقوة الرشكات من عدد يعمل وبالفعل واألغذية. التجميل مستحرضات
من ِقَطع عىل يحتوي الذي الزبادي غرار عىل األسواق، يف جزئيٍّا املتاحة املنتجات، هذه
سنحت قد الفرصة أن تجد الرشكة، لهذه التنفيذي الرئيس بوصفك منظورك، من الصبار.
األفكار مصانع أحد من تطلب ثَمَّ ومن هذين؛ العمل نطاَقِي تضاُفر من تستفيد كي أخريًا
واألغذية. التجميل مستحرضات بني الفاصلة املنطقة يف تقع ملنتجات اقرتاحات عن البحَث
داخل أشخاصمن من امُلؤلَّف اإلبداعي الفريق يف األفكار مصنع يف األول ن امُلكوِّ تَمثَّل
األحجية وِقَطع لألفكار، امُلذهلة الجريئة املتميزة األوىل البذور إن خارجها. ومن املؤسسة
واألغذية؛ التجميل مستحرضات بني الفاصلة املنطقة يف الواقعة الجديدة باملنتجات الخاصة

باألفكار. تَُموج بوتقة وكأنها هناك، للنور ظهرت
وأفكاِر ومقرتحاِت ورغباِت احتياجاِت استطالُع يُجَرى إذ املقابالت؛ هو الثاني ن امُلكوِّ
يشء بكل الخاصة ور الصُّ ن تتكوَّ خاللهما ومن وتحليلُها، املستهلكني من عريضة مجموعٍة

واألغذية. التجميل مستحرضات بني الحدود عىل يقع أنه الناس ر يَتصوَّ أن يُمكن
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اإلبداعي
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مقابالت
الخرباء

األفكار. توليد مرحلة يف ُمستخَدمان أسلوبان اإلنرتنت واستكشاف االتجاهات استكشاف
متعددة، صناعية وقطاعات مناطق من مأخوذة مدهشة أفكاًرا االتجاهات استكشاف يقدِّم
زمنية فرتة يف الدولية العنكبوتية الشبكة من مهمًة ُمدَخالٍت اإلنرتنت استكشاف يجلب بينما

قصرية.

الدويل. الجانب غريبة، أفكار أمثلة، ناقص: يشء ثمة لكْن مهم، املكوِّنني هذين ِكال
إذ النطاق؛ هذا تغطيُة اإلنرتنت واستكشاف االتجاهات استكشاف عمليتَي شأن ومن
يؤدي كثرية أحيان ويف األفكار، لبوتقة معتادة غري أفكاًرا وتضيفان املنظور عان توسِّ
إنشاء إىل األفكار واستكشاف االتجاهات استكشاف عمليتَي عرب يُكتَشف بسيط ُمدَخل
ومع االستطالع، يف الواردة االحتياجات مع مثايل بشكل تتوافق بالكامل، جديدة فكرة
مختلفة نظرًة العمليتان هاتان تُقدِّم أحيانًا لكن اإلبداعي. الفريق رها طوَّ التي األفكار
عملية تفتح أيًضا به. حلم أْن ألحٍد يسبق لم جديد منظور أمام الطريق تفتح للمشكلة،
نحٍو عىل جديدة مبتكرات يطوِّرون الذين العمالء، من كثرٍي أعنَي االتجاهات استكشاف
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ق حقَّ أنه يشعر الذي القطط، طعام ماركات إحدى منتجات مدير مثل فحسب، تراكمي
َلُمون السَّ من بدًال الجديدة الربي َلُمون السَّ نكهة إطالق يستطيع عندما عظيًما إنجاًزا
طعام يف التصديق عىل استعصاءً األفكار أكثَر االتجاهات استكشاف عملية تتقىصَّ املعتاد.
للحيوانات صة امُلخصَّ الطاقة مرشوبات من بدايًة العالم، بقاع شتى يف األليفة الحيوانات
ووصوًال املتحدة، الواليات يف للكالب ص املخصَّ األسنان بمعجون ومروًرا كوريا، يف األليفة

االسكندنافية. الدول من اآلتية فة امُلجفَّ الخنازير أنوف إىل
ال عدًدا فجأًة التجميل/األغذية مستحرضات لرشكة التنفيذي الرئيس يجد وهكذا
النطاقات له يبنيِّ ما وهو الدول، من متنوعة كبرية مجموعة من املنتجات من يُحَىص
مرشوبًا يُعدُّ الذي الهند جوز لبِن مثل: والبدنية، الجمالية الصحة بني املوجودة امُلمكنة
تحتوي التي اليابان من اآلتية واألغذيِة آسيا، يف الشخصية ألغراضالعناية أيًضا ويُستخَدم
مكوِّنات عىل تحتوي والتي املتحدة، الواليات يف املوجودة والفيتاميناِت الصبار، ِقَطع عىل
الخاصة األمثلة ليس الصدد هذا يف املميز األمر الكثري. ذلك وغري البرشة، لتجديد خاصة
الخط عىل الواقعة املنتجات هذه ملثل الفعيل الوجود عىل الربهنة وإنما املنتجات، بهذه

كهذا. يشءٍ إنتاج يف نرغب أن الخبل من وليس الصناعتني. بني الفاصل

املختلفة العديدة االتجاهات استكشاف أوُجه (1)

العملية لهذه األسايس فالغرض الحرية؛ بعض االتجاهات» «استكشاف مصطلح يسبِّب قد
االتجاهات من االستفادة وإنما املبكرة، مراحلها يف األمد الطويلة االتجاهات اكتشاف ليس
يمكن صورة الحاليني، واملزاج للواقع صورة رسم هو املغزى إن الحالية. والحركات
بعض طريق عن النقطة هذه توضيح املمكن ومن األفكار. مرشوع توجيه يف استخدامها

األمثلة:
تأسيسها بعيد تحتفل املنزلية، األدوات بيع يف املتخصصة نيكرمان، رشكة كانت
املعروفة، وغري املعتادة وغري لالهتمام املثرية املنتجات عن ستور برين وسأَلْت الخمسني،
أرسَلْت بتأسيسها. فيه تحتفل الذي العام ذلك يف الرشكة متاجر يف عرضها يمكن التي
ومكسيكو وطوكيو أنجلوس لوس منها مدن، عدة إىل االتجاهات مستكِشفي ستور برين
عىل العثور بهدف االتجاهات استكشاف عملية أُجِريت ذلك، عىل عالوًة وسيدني. سيتي
مثل: األشياء، من تُصدَّق ال تشكيلًة وجدنا وقد اإلنرتنت؛ شبكة عىل معتادة غري منتجات
يمكنك وكرٍة واحدة، مرة لالستعمال داخليٍّا لباًسا ٢٦٥ عىل تحتوي داخلية مالبس ُعَلب
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للجعة، بثالجة مزوَّدة للنفخ قابلة وَمْرتبٍة املنحدرات، أحد هابًطا والتدحرج فيها الدخول
وإجماًال الحايل)، وقتنا يف املطابخ من الكثري إىل طريقه وجد (وقد الزيتون لزيت ورشاٍش
بعد األفكار أُِضيفت اآلخر. من غرابًة أكثر منها كلٌّ مقرتح، منتج ٣٠٠ من أكثر عىل عثرنا
من أكثر تضم قائمًة أنتج ما وهو اإلبداعي؛ الفريق من اآلتية املقرتحة املنتَجات إىل ذلك

تطويرها. يجري اقرتاح ٤٠٠
بفائدة يعود غذاء أْي ال؛ فعَّ وظيفي لنيِّ غذاء فكرة تطويَر نوفارتس رشكة أرادت
تُعزِّز التي الربوبيوتيك، زبادي مرشوباُت املعروفة الحالية األمثلة (من الجسد عىل إضافية
آراء واستطالع اإلبداعي الفريق عمل إىل وباإلضافة األمراض). مقاومة عىل الجسم قدرة
العالم، من عديدة مناطق يف الة فعَّ وظائف لها منتجات عن البحث يف رشعنا مستهِلًكا، ٢٥٠
اليابان يف األسماك عظام من مصنوع دقيٌق مثًال منها آسيا، يف املنتجات أغلَب وجدنا وقد
(رشاب «الثقة» مرشوب يُدعى كوريا يف ومرشوٌب العظام، لنمو للغاية مفيد أنه يُفرتَض
(ال بأنفسهم ثقًة أكثر يظهروا أن يريدون حني الكوريون يرشبه لالشمئزاز) مثري ر ُمخمَّ
الغذاء أن فكرَة هذا الثقة مرشوُب لنا قدَّم وقد بالفعل). يُفِلح األمر كان إْن البتة أدرى
تكون أن يمكن الفاعلية وأنَّ جسدية، وظيفة له تكون أن الرضوري من ليس ال الفعَّ
تجعل ثالثية فعالية له لإلفطار منتٍَج فكرِة تطوير يف البحث نتيجة تمثَّلت وقد نفسية؛

واليقظة. والسعادة بالجمال يشعر املستهلك
األليفة. للحيوانات جديدة ملنتجات أفكار عن تبحث فودز) مارس(ماسرت كانترشكة
الواقع، يف بالفعل؟ األسواق يف متاح هو ما بخالف والكالب للقطط تقديمه يمكنك الذي ما
األربعة لألسابيع تقويٍم عمَل أراَدْت إذ السؤال؛ هذا يف نفكِّر جعلتنا التي هي لدينا عميلٌة
استكشاف طريق وعن املحتمل. شكله عن وسألتنا كلبها، أجل من امليالد عيد تسبق التي
أشياء بني من — وجدنا واليابان، املتحدة والواليات املتحدة واململكة هولندا يف االتجاهات
مستحرضاتتجميل وخطَّ للكالب، بالفم للعناية للكالبومنتجات صة ُمخصَّ أخرى—نعاًال
من (مصنوًعا للكالب سيجاًرا وبالطبع والكالب، للقطط شعٍر وأصباَغ األليفة، للحيوانات

الكالب). بسكويت
عملية استخدمنا الحديدية، بالسكك األطعمة لعربات لة امُلشغِّ الرشكة حالة ويف
نكتشف لم لكنَّا لة، املتنقِّ الطعام تقديم لخدمة أمثلٍة عن للبحث االتجاهات استكشاف
يوجد فال ا؛ ً ُمبرشِّ يكون أن يمكن ذاته حدِّ يف وهذا بالعالم، مكان أي يف ا حقٍّ مذهل يشء أيَّ
لعدم يدعونا سبب هذا هل هو: اآلن والسؤال املتنقلة. الطعام تقديم خدمات يف جذاب يشء
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وتقديم الشجاعة بعض إلظهار يدفعنا سبب أنه أم الحايل، عميلنا لصالح يشء أي فعل
عندما ييل: فيما املشكلة تمثَّلت وقد بالطبع، الثاني الرأي هو الجواب مدهشة؟ اقرتاحات
الفكرة، تنفيذ من تُمكِّنه التي املوارد وال الشجاعة عميلنا لدى تكن لم الجد، وقت حان

أيًضا. اآلَخرين املتنقلة الطعام خدمات ُمقدِّمي من العديد حال هو وهذا
لطعام جديدة منتجات تطويَر األطفال طعام تصنيِع رشكاِت إحدى منا طلبَْت
وفرنسا املتحدة والواليات املتحدة اململكة يف االتجاهات استكشاف عمليُة وأدَّت األطفال،
الصغرية (كالنقانق باليد تؤكل لألطفال أطعمٌة مثًال: منها املفاجئة، املنتجات من عدد إىل
وتناُولها)، الربطمان من بأنفسهم إخراجها األطفال يستطيع والتي برطمان، يف املوضوعة
للغاية عجيبة وتركيباٌت بالفراولة»)، امُلنكَّه «املاء (مثل الرشب ماء من النكهات وعرشاُت
من العديد إىل االتجاهات استكشاف عملية أدَّت وقد البسكويت. أو اإلفطار حبوب من

اليوم. سويرسا من رشاؤها يمكنك التي املنتجات

كمكافأة االتجاهات استكشاف (2)

موظفينا. ومع شبكتنا داخل بشدة فيه مرغوب نشاط االتجاهات استكشاف عملية إن
عىل «ُمطَِّلعون أشخاص هم املهمة، هذه يف بهم نستعني الذين الخارجيون واألشخاص
لها تجري التي الدول وثقافة عمالئنا، ثقافة بشأن يعرفون فهم واحدة»؛ ثقافة من أكثر
كثريًا أرسع عة املتوقَّ وغري الغريبة األشياء يالحظون وهم االتجاهات، استكشاف عملية
ياباني لشخص قلَت أنك فلو واحدة. دولة ثقافة داخل بالكامل يعيشون الذين أولئك من
املنتجات تغليف طرق من لالنتباه مثرية طريقة ٥٠ أكثر عىل «اعثْر اليابان: داخل يعيش
أما يشء. كل عىل معتاٌد ألنه فائدة؛ ذي يشء عىل يعثر لن فحينها طوكيو.» متاجر داخل
شخصسويرسي. أيُّ يالحظها ال عديدًة أشياءَ الياباني الشخص فسيالحظ زيورخ، يف

وأن مفتوحة، أعينَهم يُبْقوا وأن باليقظة، االتجاهات مستكشفو يتحىلَّ أن املهم من
واإللهاءات االنطباعات من الضخم العدد ويعني وفاعلية. برسعة العمل عىل قادرين يكونوا
عىل تركيزه الشخص يفقَد أن إمكانيَة — االتجاهات استكشاف عملية به تتَّسم الذي —

رسيًعا. الهدف
للموظفني كمحفز فريقك داخل االتجاهات استكشاف عملية استخدام بالتأكيد يمكنك
الخروج فرصة األسايس فريقنا نمنح أيًضا نحن الجيد. عملهم عىل تكافئهم أن تريد الذين
القدرَة هذا يمنحهم ناحية، فمن دورية؛ فرتات عىل االتجاهات استكشاف عملية وممارسة

113



األفكار ماكينة

استكشاف عملية لجودة الجيد الضبط من يمكِّنهم أخرى ناحيٍة ومن بالتنوع، الرتحيب عىل
الستكشاف مثرية جوالت يف بالخروج سني امُلتحمِّ الفريق ألعضاء يُسَمح حيث االتجاهات؛
بأن مرهون هذا (لكن طيبة نتائج عىل الحصول أنت وتضمن واآلَخر، الحني بني االتجاهات

واضًحا). زمنيٍّا وإطاًرا دقيقة، تعليمات تمنحهم
أشرتي أن يمكنني فمثًال: نظري، يف الجنة إىل برحلة أشبه االتجاهات استكشاف إن
صناديق يف ستور برين إىل وأرِسله العميل، بمرشوع صلة له تكون أن يمكن يشء كل
دولة تغطيَة عادًة حاولُت االتجاهات، الستكشاف مرشوٍع بصدد كنُت وكلَّما ضخمة،
بمرشوع الصلة ذات باألفكار فقط تمدنا ال االتجاهات استكشاف عملية إن بنفيس. واحدة
حديثة مناهج عىل وتُطِلعنا جديًدا، ومنظوًرا أساسيٍّا، تحفيًزا كذلك تمنحنا بل العميل،
عليها نعثر التي املنتجات ألغرب صغريًا معرًضا دائًما نُِقيم ستور، برين ويف عملنا. ألداء
األمري، قرص شكل عىل دبي من أباجورة هي نظري يف األشياء وأفضُل العالم، أنحاء كل يف
وَمْلمُس رائحُة له وصابون الربتقال، برائحة أكسجني ورشاش للكالب، ص ُمخصَّ وزبادي
أسالك من مصنوعة أفريقيا جنوب من وسلَّة «لوسيفر»، تُْدعى فرئان ومصيدة الشوكوالتة،
كلمة عليه مكتوبة حاسوبية مفاتيح لوحة مفتاح من ونسخة الكالب، ِللُغة ومرتِجم الهاتف،
وعىل يشء. ال بسيط: والجواب األشياء، هذه كل الغرضمن عن نفسك تسأل ربما «الذعر».
النظر يف الرغبَة توقظ األشياء هذه فإن تماًما، صحيًحا ليس الجواب هذا أن من الرغم
توليد مرشوعاِت يف تحتاجه الذي املنظور هو بالضبط وهذا مختلفة، بطريقة األشياء إىل

بك. الخاصِة األفكار

جيدة نتائج جيدة، تعليمات (3)

التعليمات عىل ينطبق والبدء»، املعلومات «بيان ب امُلَعنْون الفصل يف أوضحتُه أْن سبََق ما كلُّ
وأنت النتائج، جودة عىل مباِرش تأثريٌ لها األسئلة جودة إن االتجاهات. باستكشاف الخاصة
النتائج عىل تحصل كي عنه البحث االتجاهات مستكشفي عىل ما بدقٍة تُحدِّد أن إىل بحاجٍة
تستطيع لالهتمام أغراضمثرية عن «ابحْث الدقيقة: غري التعليمات أمثلة من تنشدها. التي
الدقة الشديدة التعليمات أمثلة من ذلك، النقيضمن عىل قائمتها.» يف بيعها نيكرمان رشكة

ييل: ما

املنتجات من ممكن عدد أكرب عىل ساعة، ٢٤ غضون يف العثور، هي «مهمتك •
أنها ترى ومفاجئة، معتادة غري بأغراض الخاصة الفوتوغرافية والصور واألمثلة
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عليه، عثورك مكان ماهيته، الغرض، رقم دفرتك: يف مدوَّنة امَلْعِني الغرض تفاصيل كل
السعر. له، تفاصيل/رشح

عامة، متاجر ثالثة التالية: املواقع ُزِر فضلك من أملانيا. يف حاليٍّا موجودة غري
ومتجَريْن معدات، ومتجَرْي املكتبية، لألدوات ومتجَريْن أطفال، لعب ومتجَرْي
بقيمة منتجات رشاء يمكنك نظرك. تلفت أخرى متاجر وثمانية الكتب، لبيع
ُمنتَج كلِّ من اثنني دوًما اشِرت فضلك من أمريكي. دوالر ٥٠٠ قدرها إجمالية
رقم عليها يُكتَب مرقمة بملصقات املنتجات وميِِّز دفرت، يف املنتج تفاصيل ْن ودوِّ

دفرتك.» يف الوارد امُلنتَج
رسم، أو فوتوغرافية صورة طريق عن رشحها يمكن املنتجات بعض أنَّ رأيت لو •
انقِل دفرتك. يف بالتفاصيل ملحوظة ْن ودوِّ رسًما، ارسم أو صورة التِقْط فحينها

دفرتك. بحسب الصور برتقيم وُقْم املحمول، كمبيوترك إىل الرقمية الصور
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االتصال سيكون الحال بطبيعة بيانات. أية تضيع ال كي بدقة التعليمات توجيه يجب
يكون ما عادًة لكْن استفسارات، أية هناك كانت لو متاًحا االتجاهات بمستكشفي هاتفيٍّا
عليها الحصول يتم التي النتائج تقييم وبني االتجاهات مستكشفي نتائج ي تلقِّ بني الوقت
غرض ١٠٠ إىل يصل ما االتجاهات مستكشفي أحد يجمع أن املمكن ومن للغاية. قصريًا

تقييمها. يجب كلها وهذه والتفاصيل، املالحظات من مئات ويرسل مختلف،

االتجاهات استكشاف أساليب (4)

االتجاهات استكشاف يف عديدٍة أساليَب استخدام يمكن اإلبداعي، الفريق مع الحال هو كما
أو حدة عىل كل األساليب هذه استخدام ويمكن املنشودة، املعلومات عىل الحصول أجل من
األساليب نستخدم ونحن االتجاهات. استكشاف عملية أهداف عىل اعتماًدا مًعا، استخدامها

والوصف: والصور، واملجالت، والحديث، الرشاء، التالية:

جيدة أفكار إىل يقود أن يمِكن وهذا متعددة، مواقع األغراضمن تُشرتَى «الرشاء»: •
العائلية، واملتاجر والبازارات، الكربى، املتاجَر املواقُع هذه وتتضمن للمرشوع.
السكك محطات يف املوجودة واملتاجر املستعملة، أو الرخيصة املنتجات وأسواق

للبيع. والخدمات املنتجات فيها تُعَرض التي األماكن من وغريها الحديدية،
استكشاف املراد البلد يف الناس إىل االتجاهات مستكشف يتحدَّث «الحديث»: •
طرح يف الحًقا يستخدمه استبيانًا يُمنَح حيث األفكار؛ عن داخَله االتجاهات
يف هنا املقصود الحديث ليس عفوية. حوارات يف عديدين أناٍس عىل األسئلة
يمكن شخيص حوار وإنما الرسمية، املقابالت يف تُدار التي كاألحاديث حقيقته

امَلْعِني. البلد من جديدة أفكاٍر تكوين فيه
وسائل من وغريهما والصحف املجالت عرب األفكار تُنَقل ما كثريًا «املجالت»: •
يبحث وهنا الوسائط. من غريها أو التليفزيونية، أو السينمائية كاإلعالنات النرش؛
األشياء ويحدِّد املطبوعات، من ممكن عدٍد أكِرب ثنايا بني االتجاهات مستكشف

عليها. ويُعلِّق يجدها التي املناِسبة
واملنتجات لألفكار صوًرا االتجاهات مستكِشف يلتقط العملية هذه يف «الصور»: •
وصفها أو الفكرة رشاء املمكن من يكون ال حني تحديًدا مالئم وهذا الجيدة،
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مثًال الهند (يف املعتادة غري والخدمات املنتجات ذلك: أمثلة من بسيطة. بكلمات
النظافة خدمات يقدِّم كي آَخر إىل منزل من يذهب الذي األذن منظِّف نجد
للغاية)، الغريبة املطاعم تصميمات بعض نجد املتحدة الواليات ويف الشخصية،

كلمة. أَْلف عن الصورة فيها تُْغِني التي األفكار أو
أو تصويرها يمكن ال التي املتبادلة والعالقات واألنظمة السلوكيات «الوصف»: •
لدخول خاصة «أسعار املثال: سبيل (عىل األسلوب بهذا نقلها يجري ماديٍّا، نقلها
َوُهنَّ باريس يف َن يِرسْ الالتي للنساء خصم باملائة ٥٠» أو اإلثنني»، يوم السينما

إفيان»). ماركة معدنية مياه زجاجَة يُمِسكن

األفكار عن التنقيب (5)

كذلك. العمل من الكثري ويتضمن للغاية، ممتع أمر االتجاهات استكشاف عملية تقييم إن
للشحن، فيدكس خدمة طريق عن مكتبنا إىل تصل التي واملالحظات، األغراض كل تحتاج
استئجار إىل فيها احتجنا اتجاهاٍت استكشاِف عمليات لدينا كانت وفرزها. تفريغها إىل
للغاية املالئم من يكون الحاالت هذه مثل ويف الناتجة، املواد فيها نضع كي إضافية غرفة

هناك. كبرية مساحة لديك ستكون إذ رياضية؛ ألعاب بقاعة االستعانة
تُوَضع بحيث املوضوع، بحسب مجموعات األغراضيف تُنظَّم املواد، كل تفريغ وبمجرد
التوصيفات وإدخال األغراض تصوير يجري وأخريًا مًعا. واحٍد بموضوٍع املرتبطة األشياء
هذه البيانات قاعدة من تقريٍر طباعة يمكن اآلن البيانات. قاعدة يف املالئمة وامُلدَخالت
مع تتوافق التي األفكار أو األغراض أما املوضوعات، ومجموعات األغراض كلَّ يعرض
فيجري األفكار)، مقابالت اإلبداعي، (الفريق للمرشوع مختلفة مرحلة يف حالية فكرة

الفور. عىل الفكرة لهذه تخصيصها
التالية، املرشوع مراحل إحدى يف استخدامها وقت حتى صناديق يف األغراض تُخزَّن
االحتفاظ من احذْر لكن بأوصاف، مزوَّدة صناديق يف وتُوَضع تُصنَّف املرشوع نهاية ويف
حني الندم أشد وندمنا مرة، ذات الخطأ هذا يف وقعنا فقد الالزم، من أطول لفرتة باألشياء
مرحلة نهاية يف التسلية سبيل عىل مزاد إجراءُ يمكنك وبالطبع التنظيف. جلسة وقُت جاء

ملوظفيك. معرض إقامُة أو االتجاهات، استكشاف
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اإلنرتنت استكشاف (6)

إثراء هو اإلنرتنت استكشاف عملية هدف فإن االتجاهات، استكشاف يف الحال هو كما
يمكن مًدى أي إىل جميعنا نعرف البالد. خارج من وأمثلٍة بأفكاٍر بك الخاصة األفكار بوتقة
ويف مبهًرا. األمر يزال ال هذا ومع الدولية، العنكبوتية الشبكة عىل مفيدة أفكار عىل العثور
من أكثر اإلنرتنت عىل بها متعلِّقة معلومات عن بُحرِّية عديدة تكشفرشكات الحايل، وقتنا
كل عن الصفحات آالف وهناك إلخ)، … صحفية مؤتمرات سنوية، (تقارير أخرى قناة أي

اإلنرتنت. عىل موضوع
عىل القادرون هم وحدهم املدرَّبون فاألشخاص الذهب؛ بمنجم أشبه اإلنرتنت أن إالَّ
ولهذا الرتاب؛ عىل إالَّ اآلَخرون يعثر لن بينما األرض، باطن من النفيس املعدن استخراج
يفعلون، ما يعرفون أشخاٍص يد عىل اإلنرتنت استكشاف عمليِة إجراءُ املهم من السبب
بواحد الخاص الكود تعرف أن الكايف من فليس املعلومات. عن البحث يف خرباء أشخاٍص
رضورية أمور كلها الصحيحة واألدوات والتدريب فاملوهبُة البحث؛ محركات من أكثر أو
تودُّ كنَت ولو العدد. الهائلة املحتَملة املعلومات مصادر بني من القيِّمة املعلومات عىل للعثور
خارجي خدمٍة مقدِِّم إىل بها تعهد بأن أوصيك فحينها اإلنرتنت، استكشاف عملية إجراءَ
الخارجيني املتعاِقدين ومن الدولية، شبكتنا من كثريًا نستفيد ستور، برين يف محرتف.
أجل من املطلوبة الِحيَل كلَّ يستخدم وبعضهم اإلنرتنت، ر تطوُّ مع عددهم زاد الذين
بحاجٍة تكون ربما املوضوع، عىل اعتماًدا اإلنرتنت. عىل املنشودة املعلومات عىل الحصول
تدريبًا ى تلقَّ لإلنرتنت بارع ح بمتصفِّ تستعني أن املثال: سبيل عىل املهارات، من مزيج إىل
كان إذا الرسومية، الناحية من املالئمة للمواقع أمثلٍة عن للبحث الرسومي التصميم عىل
االستعانة يمكن أو ما. لفكرٍة رسوميٍّ لتصميٍم جيدة نماذج عىل بالعثور َمْعِنيٍّا املرشوع
يُخاَطب التي اإلنرتنت مواقع عن للبحث النفس، بعلم معرفة له لإلنرتنت، بارع ح بمتصفِّ

النفسية. الناحية من بارعة بطريقة الزائرون فيها
فاللغة اللغة؛ طريق عن تكون اإلنرتنت استكشاف عملية لتنظيم الطرق أفضل
تسهم التي اللغوية الجوانب عىل بناءً القرار اتخاذ ينبغي ذلك وبعد إجبارية، اإلنجليزية
اللغة يعرفون أشخاص يد عىل املواقع هذه فحص ينبغي ذلك بعد املنشود، املوضوع يف
إنشاءَ الخاصبك الكمبيوتر جهاز يستطيع (هل مالئمة كمبيوتر أجهزة باستخدام امَلْعِنية،
ورشِح ترجمِة عىل قادرين أشخاٍص إىل ستحتاج وبالطبع مثًال؟) العربية باللغة نصوٍص

عليها. يُعثَر التي املواقع
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مرحلة يف األهمية الفائقة اإلعداد مهامِّ من واضٍح معلومات بياِن تجهيُز يُعدُّ أيًضا
املرشوع عن األساسية املعلومات بعَض اإلنرتنت مستكشفي امنْح اإلنرتنت. استكشاف
أي عنه؟ البحث تريد الذي ما اإلنرتنت: استكشاف مرحلة أهداَف لهم ْد حدِّ ثم بالكامل،
(سيكون عنه؟ تبحث ال الذي وما أمَكن) لو بعضاألمثلة ْم (قدِّ به؟ تهتم املعلومات من نوٍع
نهايته. يف وأَوِقْفها البحث، لعملية واضًحا زمنيٍّا إطاًرا ْد حدِّ أيًضا) أمثلة تقديم هنا املفيد من

التالية: املعلومات اإلنرتنت مستكشفو يُقدِّم أن املهم من

عليها. ُعِثر التي اإلنرتنت لصفحة رقمية) (صورة شاشة لقطة •
عليها. ُعِثر التي اإلنرتنت لصفحة (عنوان) URL رابط •

متفرِّد «شكل (مثًال: الصفحة عىل املوجودة الصلة ذات املعلومات عن تفاصيل •
البيانات»). لقاعدة خاص هيكل بفضل اإلنرتنت عرب الرشاء عملية من

اإلنرتنت استكشاف عملية تقييم (7)

لها، تفصييل بوصف مصحوبًة واحد ملف يف عليها ُعِثر التي الصفحات جميع تُوَضع
أجل من األفكار لفريق متاًحا ويجعله النتائج، ألهم ملخص بوضع األفكار مدير ويقوم
لالهتمام املثرية النتائُج النتائج. عىل تحتوي التي امللفات جانب إىل األفكار، تكثيف مرحلة
بالفكرة الخاصة البيانات قاعدة إىل مباَرشًة تُحال املوجودة لألفكار الواضحة اإلحاالُت أو
لرعاية املمِكنة األشكال بتطوير معنيٍّ األفكار لتوليد مرشوٍع يف املثال: سبيل عىل امَلْعِنية؛
طعاَم واآلباء األطفال تناُوِل فكرُة السطح عىل َطَفْت العمل، أصحاب جانب من األطفال
وَمن تحديًدا؛ ذلك تُقدِّم لرشكات األمثلة من عدد عىل اإلنرتنت مستكشفو وعثر مًعا، الغداء
األصلية، بالفكرة تقديمه يتم ملا موجزة وتوصيفاٍت الرشكات هذه عناويِن ربُط يتم ثمَّ
شأنه من فهذا اإلنرتنت؛ استكشاف ملف يف الصلة ذات الصفحات إىل مرجعية إحالة وعمُل

بكثري. أيَرس والولوج االستعراض عملية يجعل أن
املمكن فمن املرجعية، اإلحاالت من النوعية تلك عن فقط تبحث ال أنت ذلك، ومع
االتجاهات. واستكشاف اإلنرتنت استكشاف عمليتَي يف مستقلة جديدة أفكار عىل العثور
االتجاهات واستكشاف اإلنرتنت استكشاف عمليتَي بوسع ناحيٍة، فمن مهم: األمرين ِكال
اإلتيان أيًضا لهما يمكن أخرى، ناحيٍة ومن َوأْدها؛ أو دعمها أو املوجودة األفكار إثراءُ
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امُلدَخالت تدبَُّر العمليتان هاتان تضمن الحالتني، من أيٍّ ويف جديدة. أو ملحوظة غري بأفكاٍر
أخرى. دول يف املوجودة وتلك الغريبة،

القليلة األمثلة ومن االتجاهات. استكشاف عملية تنفيذ وراء األسباب من عدد ثمة
اإلنرتنت (واستكشاف لها االتجاهات استكشاف عملية إجراء املنطقي من التي للمرشوعات

ييل: ما أيًضا) الدوام عىل

من الجديد، املنتج مكونات لكل ونماذج أمثلة عن البحث يمكن جديد: منتج تطوير •
عيِّناٍت االتجاهات استكشاف عمليُة توفر التسويق. أو املحتوى أو التغليف حيث
استخدامها ويمكن العالم، أنحاء جميع يف موجودة منتجات من لالهتمام مثريًة

األفكار. تكثيف مرحلة يف
الخدمات وأفكاُر والرشكاُت املعتادة غري املنتجاُت جديدة: عمل مناطق عىل العثور •
عليها العثور هو تحتاجه ما وكل العالم، أنحاء جميع يف متاحٌة كلُّها الجديدة
تكملُة اإلنرتنت واستكشاف االتجاهات استكشاف عمليتَي بمقدور فحسب.

عة. متوقَّ غري أفكار تطوير وباإلمكان املحيل، منظورك
أو القائمة الهياكل أو العمليات تحسني عن املوضوع كان لو هيكلية: مشكلة حل •
معلومات تقدِّم أن تحديًدا اإلنرتنت استكشاف لعملية يمكن فحينها تعديلها،
عىل املبتكرة وإجراءاتها عملياتها تعرض أن تحب فالرشكاُت قيِّمة، إضافية
وأوراٍق أكاديمية دراساٍت عىل العثور املمكن ومن بأمثلة. تستشهد وأن اإلنرتنت،
يف ذلك بعد تضمينها ويمكن بسهولة، املطلوب املوضوع تخص بحثيٍة ونماذَج
التوظيف ونماذُج املوظفني، تعينُي املوضوعات: هذه أمثلة من األفكار. توليد عملية
والتطوير والتدريُب الصناعي، النفس وعلُم واملوظفني، العمالء ورضا الجديدة،

الكثري. ذلك وغري اللوجستية، والرتتيباُت الداخليان،

عملية تجهيز أجل من دولة، لكل األقل عىل أيام خمسة حسبانك يف تضع أن عليك
مستكشفي عن البحث ن يتضمَّ ال (وهذا وتقييمها وتنفيذها بها االتجاهات استكشاف
يومني، أو يوًما نفسها االستكشاف وعمليُة واحًدا، يوًما التجهيز يستغرق االتجاهات).
وتستغرق ساعة، ٢٤ للتوصيل فيدكس أو إل إتش دي خدمة عرب املواد إرسال ويستغرق
وسيعمل تضيفها دولة لكل إضافيٍّا يوم نصَف الحسبان يف َضْع واحًدا. يوًما التقييم عمليُة

أنفسهم. االتجاهات مستكشفو بها
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طوال يعمل ساخن، هاتفي خطٍّ تجهيُز امُلجِدي من أنه الخربة واقع من تعلَّْمنا
مستكشفي مع نعمل حني سؤال. أيُّ لديهم طرأ حالِة يف االتجاهات ملستكشفي ساعة ٢٤
بشأن النصَح أحيانًا يحتاجون والذين ستور، برين يف السن الصغار الشباب من اتجاهات
نتوىلَّ الرضوريات)؛ من غريهما أو املال، إنفاق أو السفر، جوازات (كرسقة العملية األمور
حول مهمة أسئلة املستكشفني لدى تكون أحيانًا لكْن . شكٍّ دوَن التواُصل هذا توفري
أنك ظننَت وإذا رسيًعا، عنها اإلجابة تتم لم لو للغاية رديئٍة نتائَج إىل تؤدي قد املحتوى،
االتجاهات، استكشاف عملية أجل من دولة لكل يورو آالف ٥ نحو تخصيِص إىل بحاجٍة

منطقيٍّا. ذلك يكون لن فحينها

اإلنرتنت» واستكشاف االتجاهات «استكشاف جوهرية: مفاهيم

الغريبة األفكار ق بتدفُّ تسمحان مالئمتان، عمليتان اإلنرتنت واستكشاف االتجاهات استكشاف •
أخرى. دول يف موجودة نماذج عىل العثور أو مرشوعك، إىل أخرى دول من اآلتية وتلك

أو الصور، أو املجالت مقاالت أو املنتجات من عيِّنات االتجاهات استكشاف عملية توفر •
اإلنرتنت، استكشاف عملية أما املرشوع. موضوع حول تدور معينة بثقافة الخاصة التوصيفات

اإلنرتنت. عىل لالهتمام املثرية العبارات أو النماذج أو األمثلة عن فتبحث

أولئك هم األشخاص أنسُب االتجاهات، استكشاف يف املجالني: كال يف صني ُمتخصِّ إىل بحاجٍة أنت •
يف أما املدهشة. األفكار اكتشاف عىل والقادرين املستكشفة، الدولة وثقافة بثقافتك جيًدا ني امُلِلمِّ
بأساليب مثالية معرفًة يمتلكون باإلنرتنت مهووسني أشخاص إىل بحاجٍة فأنت اإلنرتنت استكشاف
استكشاف عمليَة عليها ستُجِري التي الدولة لغِة من وُمتمكِّنني التعليمات، ويتبعون البحث

اإلنرتنت.

مستكشفي امنْح لالهتمام. إثارًة أكثر نتائج عىل حصلَت دقًة، أكثر تعليماتك كانت كلما •
كيفية بشأن واضحًة وتوجيهاٍت فهم، سوءِ أي من خاليًة تعليماٍت اإلنرتنت ومستكشفي االتجاهات

يجمعونها. التي املواد وتنظيِم أرشفِة

بتوثيقها وُقْم املوضوع بحسب نظِّْمها االتجاهات، مستكشفي كل من املواد ى تتلقَّ أن بعد •
قبُل، من تطويرها جرى التي األفكار مع تتوافق التي الواضحة األفكار ِد حدِّ شديد. بتفصيل
فريق مرحلِة يف باستخدامها لك تسمح بطريقٍة املتبقية املواد ِز جهِّ مباِرش. نحو عىل بها واربْطها

البحث.
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الكيف. إىل الكمِّ من التحوُّل

∗∗∗

املناسبني للوظائف املتقدِّمني عىل الحصول حول أفكار عن معنا يبحث كبري مستشًفى كان
املرور وبعد الورشة، منتصف ويف وأرسع. أيرس بشكل الصحية الرعاية قطاع يف للعمل
ذعر: يف — العاملني شئون مدير وكان — عميلنا قال الرسعة، شديدة أفكار توليد بمرحلة
بالبحث أشبه األمر ولَّدناها؟ التي األفكار هذه كل من املناسبة الفكرة سنجد كيف «ولكن

القش!» من كومة يف إبرة عن
يخشون عمالئنا من فالعديُد عديدة؛ مناسبات يف االرتياح عدم من النوَع هذا قابلنا لقد
أدوات استخدام فبعد األفكار. توليد مرحلة من بها نخرج التي الكبرية األفكار كميَة قليًال
األفكار مقابالت وكذلك اإلنرتنت، واستكشاف االتجاهات واستكشاف اإلبداعي الفريق
عدد إىل اختزالها يجب خام، فكرٍة آالف ١٠ إىل العدد يصل أن يمكن الخرباء، ومقابالت
عىل معتادين ليسوا عموًما والناس التالية. التكثيف مرحلة يف الجيدة األفكار من قليل
أكثُر واٍف بشكل املعلومات من قليلة كمية مع التعاُمَل أن يجدون الناس أغلب إن إذ ذلك؛

املعلومات. من كبرية كمية مع الرسيع التعامل من منطقيًة
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األفكار

فريق
البحث

تصميم
األفكار

تتألَّف املكتملة األفكار األفكار. تكثيف مرحلة يف خطوتان هما البحث وفريق األفكار مدينة
األفكار. توليد مرحلة خالل جمعتَها التي األحجية ِقَطع من

كميات معالجة عىل الواقع يف قادرة ليست فعقولنا صحيح، الغريزي التفكري هذا
آالف ١٠ يتدبَّر أن واحد شخص من يطلب أحد ال لكْن مفيد، بشكل البيانات من ضخمة
الغرض. لهذا مالئمان فني ودعم وإجراءات مناسب، فريق فهناك وحده؛ مكتملة غري فكرة
تكثيُف يجري إذ يكون؛ ما أوضح عىل صناعيٍّا األفكار إنتاج نهج ق يتحقَّ املوضع هذا ويف
قليل عدد مع املتعمق التعامل عمليات ستحدث ُمحكمة. عملية باستخدام منهجيٍّا األفكار

اآلن! ليس لكن كذلك، واملناقشة والتدبر الحريص، والتحليل األفكار من
إىل ْلنا توصَّ ما رسعان األفكار، توليد بمرشوعات األولية خرباتنا وبعد ستور، برين يف
األفكار من ضخمة كمية نتيح أن فعاليًة واألكثر واألنجح األيرسواآلمن من أن النتيجة: هذه
صني امُلتخصِّ من قليلة مجموعة بجعل مقاَرنًة وذلك بالتنوع، يتَّسم مناسب لفريق امللهمة
أن بعد جيًدا، املدروسة املناهج من محدود عدد دراسة عىل يعكفون العالية األجور ذوي
أي تطوير عن عجزهم يف يتمثَّل خطًرا هناك ألن فكرة!» عىل «العثور عليهم أن نخربهم

املتاح. القصري الوقت غضون يف لالستخدام قابلة فكرة
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داخله يبحث أن الفريق يستطيع عقيل» «َمعني بمنزلة تُعدُّ الضخمة البيانات كمية إن
باإلبداع!» «التحيل هي اآلن املطلوبة املهمة ليست للمرشوع. مالءَمًة األكثر األفكار تلك عن
املرشوع، تخدم أن يمكن التي األفكار بذور كل املتاحة؛ امللهمة األفكار كل «َفْرز وإنما
الفعل وليس املناسب، باالختيار مهتمون فنحن ثَمَّ ومن مناسب»؛ نحو عىل مًعا ودمجها

اإلبداعي.
كبري عدد من تأتي األفكار وشظايا امللهمة األفكار ألن أيًضا؛ مفيد العقيل املعني ذلك
متباينة، وخربات اهتمامات لهم أشخاص ق؛ الَخالَّ املجتمع داخل املختلفني األشخاص من
جيدة، أفكار توليد مرحلة اجتياز وبعد مختلفة. عمرية ومجموعات مناطق من ويأتون
ممكن هو مما رحابًة أكثر بدء نقطَة لالهتمام، مثريًا مزيًجا بالفعل لدينا افرتاضأن يمكننا

قسم. أو رشكة أي يف املعتاد يف
نفع ذات هي بل األفكار؛ توليد مرحلة يف فقط مفيدة ليست بالتنوع تتَّسم التي والِفَرق
املحتدمة الضخمة البوتقة هذه يتناول شخص كل إن أيًضا. األفكار تكثيف مرحلة يف كبري
صو فُمتخصِّ الخاص؛ منظوره من إليها ينظر شخص وكل مختلفة، بطريقة األفكار من
املدهشة، الصادمة األفكار عن يبحثون والشباُب تسويقي، منظور من يتناولونها التسويق
القوة نقاط له شخص كل ذلك، عىل عالوًة وهكذا. املفيدة، األشياء عن يبحثون والزبائُن
التنبيَه لون يفضِّ َمن فهناك مختلفة؛ بأساليب العمل ل يفضِّ شخص وكل به، الخاصة
ُمسبًقا الفكرة مناقشة إىل آَخرون يحتاج بينما السمعي، التنبيَه آَخرون ل ويفضِّ البرصي،
بوتقة استخدام من املشاركني نمكِّن كيف هو: والسؤال طيبة. نتائج عىل يحصلوا كي
األفكار، لتكثيف األوىل املرحلة يف مفيد؟ نحو عىل العقيل»، «املعني ذلك هذه، األفكار
األفكار، مدينة وهي: املنطقية، البسيطة واإلجراءات األساليب من قليًال عدًدا نستخدم

البحث. وفريق الحمم ومصباح املعايري، وفحص األول والفحص

األفكار مدينة (1)

«مدينة اسَم التكثيف عملية من األوىل املرحلة فيه ذ ننفِّ الذي االفرتايض املكان عىل نطلق
يد عىل تمحيصها يمكن األفكار توليد مرحلة عن الناتجة امللهمة األفكار وكل األفكار».
يف املولَّدة األفكار كل بإدخال قمنا الغرض ولهذا املدينة؛ هذه يف الفريق أعضاء جميع
الكلمات من متنوعة مجموعة وفق ونظَّمناها بها، ر تُطوَّ التي اللحظة يف بياناتنا قاعدة
وعملية السوقية، األبحاث من اآلتية النتائج زت ُجهِّ رضوريٍّا. ذلك كان حيثما املفتاحية
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امللصقات أو البيانية الرسوم باستخدام وأُِتيحت الخرباء، مقابالت أو االتجاهات استكشاف
هذه عىل االطِّالع عىل القدرَة الجميع يملك واآلن املثال. سبيل عىل التصويرية العروض أو

وهي: عدة، قنوات باستخدام األفكار، مدينة يف الرَُّؤى

شاشة عىل عشوائي، وبرتتيب وهدوء، ببطء امللهمة األفكار كل تتحرَّك «السينما»: •
اهتمامهم. تثري التي تلك واختياَر كلها، رؤيتَها املشاهدون يستطيع بحيث كبرية،
يمكن ال ما وكل وامللصقات، والصور األبعاد الثالثية امللهمة األفكار كل «املتحف»: •
امُلشاِهد يستطيع حيث املتحف؛ يف عرضها يمكن البيانات، قاعدة يف تضمينه
ُملصق (األشياء األشياء هذه من األفكار ليستلهم يليه الذي إىل مكاٍن من االنتقال

بالفعل). وأوصاف تسميات عليها
من مثًال (أنا مباَرشًة البيانات تناُوَل لون يفضِّ الذين األشخاص أولئك ب»: «امَلْرشَ •
بشبكتنا، املتصلة املحمولة الكمبيوتر أجهزة إىل الجلوس يمكنهم النوع)، هذا
األفكار مع دمجها بهدف هناك املوجودة البيانات قاعدة من ُمدَخالت عن والبحث

الجديدة.
من واحٍد يف الحدائق لجوِّ مماِثل جوٍّ يف أنفَسهم املشاركون يجد «الحديقة»: •
يف الجلوس األفكار مناقشة يحبون الذين األشخاص وبإمكان األخرى، املواقع
األفكار ومناقشة البيانات) قاعدة من مطبوعة (نسخة األفكار كتاب مع الحديقة

الجديدة.
معينة، ملهمة فكرة منها كلٍّ عىل مكتوب صغرية بطاقات تُوَضع «املغطس»: •
الذين ألولئك للغاية مالئم أمر هذا كبري. مغطس يف البيانات قاعدة من مأخوذة

الصدفة. بمحض وتطويرها األفكار وانتقاء التنقيب يحبون

بنحو تمتلئ التي — القائمة األفكار بوتقة تقليص هو األفكار مدينة من الهدف إن
بني ما أْي حجمها؛ من باملائة ٥ نحو إىل — املتوسط يف مرشوع لكل ملهمة فكرة آالف ٣
ر نوفِّ األفكار، مادة لرؤية املتعددة اإلمكانيات إىل وباإلضافة املتوسط. يف فكرة و٢٠٠ ١٥٠
من خليًطا املشاركون يزال ال املرحلة هذه (يف متعددين وخرباء متعددة طرًقا للمشاركني

وخارجها). املؤسسة داخل
العميل مع املعلومات بيان مرحلة يف رناه طوَّ الذي للسؤال الدقيقة الصيغة نعرض
بني ضمني أو عابٍر بشكٍل فقط ظهر السؤال هذا أن من الرغم فعىل املثال؛ سبيل عىل
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االهتمام. محور اآلن فإنه األفكار، توليد مرحلة خالل العمل لورشة زة امُلجهَّ األسئلة ثنايا
من أفكار خلق هو اآلن الهدف أن الجلسة ق منسِّ ح يوضِّ األفكار، مدينة مرحلة بداية يف
السؤال عىل تُجيب والتي األدوات، من وغريه اإلبداعي الفريق بها جاء التي األفكار شظايا
الدقيقة الصيغة تحمل بطاقًة ى يتلقَّ مشارك كل فإن ثَمَّ ومن املعلومات؛ بيان يف املطروح
مدينة زيارته خالل الشخص بها يسرتشد التي البُوصلة بمنزلة ليكون العميل، لسؤال

األفكار.
الكتابة، مسئول خاصة: مهامَّ يؤدُّون أشخاص ثالثة للمشاركني ر نوفِّ املرحلة هذه يف
األفكار جمِع مهمَة يتوىلَّ الكتابة مسئوُل التوضيحية. الرسوم ومسئول املزج، ومسئول
لم إذا البيانات، قاعدة إىل إدخالها ثم ،A4مقاس ورق عىل اليد بخط املشاركون كتبها التي
وجدوا الذين باملشاركني فيهتم املزج مسئول أما بأنفسهم. ذلك عمل يف املشاركون يرغب
من واثقني غري لكنهم مًعا يمزجوهما أن اآلن ويَودُّون ما، لفكرٍة لالهتمام مثريين مكوِّنني
تأخذهم أن يمكن التي املختلفة االتجاهات معهم الشخص هذا فيناقش ذلك، عمل كيفية
التوضيحية، الرسوم مسئول أما البيانات. قاعدة إىل األفكار ويُدِخل املزج، عملية فيها
مصحوبة وهي األفكار فْهُم األيرس من سيكون أنه املشاركون رأى وقتما لوحاٍت فريسم

البيانات. قاعدة إىل وإضافتها التوضيحية الرسوم مْسَح فيُجِري توضيحية، برسوم
تركيز يكون والكم، بالرسعة نهتم حيث اإلبداعي، الفريق مرحلة يف يحدث ملا وخالًفا
سون املتحمِّ الشباب كان فبينما تأنِّيًا؛ األكثر والعمل الجودة عىل منصبٍّا األفكار مدينة
هدوء يف اآلن املشاركون يعمل األداء، مستويات أعىل إىل السابقة املرحلة يف املديرين يدفعون
يف تحدث جديدة تحالُفات نرى ما عادًة ويدوِّنونها. األفكار ويتبادلون ويتناقشون مًعا،
إىل بعضهم تعرَّف قد وخارجها الرشكة داخل من القادمون أولئك يكون إذ املرحلة؛ هذه
يصري فجأًة املرحلة. هذه يف اللقاء عند جديدة بأعني بعًضا بعضهم ورأى قليًال، بعض
نظر يف لالهتمام مثريًا مناَقشٍة رشيَك املدير يصري بينما املدير، إىل بالنسبة خبريًا الشاب
حوارات أيَّ نفرض ال فنحن هذا، ومع . ُممالٍّ شخًصا السابق يف يجده كان أن بعد الشاب،
من يمنعه ما يجد لن فحينها األفكار، اصطياد عىل بمفرده العمَل أحدهم أراد فإذا فرًضا؛
بأعيننا نرصدها التي الواعدة األفكار اصطياد إىل نسعى ستور برين يف ونحن ذلك، عمل

بأنفسنا. نظامنا إىل نُدِخلها ثم امُلدرَّبة،
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توضيحي: مثال باستخدام العملية من املرحلة هذه عن فكرة لك َم أُقدِّ أْن يمكنني
مجلس حدَّدها إدارية ِقيَم ثالث توصيل هو رولكس، رشكة عميلنا، مع هدفمرشوعنا كان
دقيقة. ٤٥ مدته ُملتًقى يف مدهشة محبَّبة بطريقة هذا نفعل وأن اإلداري، للفريق اإلدارة
غرسها يجب كان بل فحسب، الذهني املستوى عىل الثالث الِقيَم توصيل املطلوب يكن لم
و«أن به»، يُحتذَى نموذًجا تكون «أْن هي: الثالث الِقيَم كانت اإلداري. الفريق داخل عميًقا
اإلبداعي الفريق مرحلة ويف واألشياء». البرش تحرتم و«أْن األعمال»، رائِد سلوَك تسلك

منها: مختلًفا، منظوًرا ٢٤ من األسئلة صياغَة تدبَّرنا

دقيقة؟ ٤٥ مدار عىل األشخاص من مجموعة بانتباه االحتفاظ يمكنك كيف •
القادم؟ املثري الحدث سيكون فماذا سريك، مدير كنَت لو •

طويل؟ لوقت يتذكَّرك بحيث لشخٍص تمنحه أن يمكن الذي ما •
َجار؟ الشِّ من يمنعاهم كي أطفالهما مع والداك يفعله الذي ما •

ل يُوصِّ وكيف به»؟ يُحتذَى نموذًجا تكون «أن موضوع يف تعلُّمه يمكن الذي ما •
املوضوع؟ مادَة املعلم

األفكار، بوتقة يف أفكار بذرة آالف ٣ من أكثر لدينا كان العمل، من ساعات ثالث بعد
ألوان»، ثالثة – قيم «ثالث األسنان»، «تنظيف التالية: العبارات املثال سبيل عىل ومنها
«تصميم ثنائية»، دراجة «ركوب املنحوتات»، «تصميم املخ»، «غسيل الكرات»، «تقاذف

بالطبع. الكثري ذلك وغري مًعا»، الطقوس أحد «إجراء مًعا»، «الغناء إعالني»، ملصق
املخ»؛ «غسيل أو مًعا» «الغناء مثل: عبارات بصدد نفَسه املشارك يجد األفكار مدينة يف
«مسئول بمساعدة وإما بمفرده إما بينهما، ويمزج لالهتمام مثريتني العبارتني كلتا فيجد
الثالث، الِقيَم موضوِع حول أغنيًة الفريق «يؤلِّف الجديدة: الفكرة تكون بحيث املزج»،
وتكراًرا، مراًرا األغنية تشغيل يجري تسجيالت». استوديو يف احرتايف بشكل لها ويسجِّ
األغنية. عليه لت ُسجِّ مدمًجا قرًصا وحده) اإلداري الفريق (وليس املوظفني كل ويُعَطى
الذي الكتابة» «مسئول إىل يعطيها أو بنفسه، البيانات قاعدة إىل الفكرَة املشاِرك يُدِخل
يجدون الذين السن الكبار املشاركون تحديًدا سيقدِّرها الخدمة (هذه عنه نيابًة يُدِخلها

الكتابة). رسعة يف الصعوبات بعَض
قيمة»، لكل مختلف و«تخصيصلون الكرات» «تقاذف فكرتي آَخر يرىشخٌص ربما
وكلُّ مختلف، لون لها ص يُخصَّ الثالث القيم من قيمة «كلُّ مفادها: فكرٍة إىل ر يتطوَّ وهذا

128



البحث وفريق األفكار مدينة

مسئول ا�زج

مسئول الرسوم
التوضيحية

مسئول الكتابة

مدينة يف املشاركني التوضيحية؛ الرسوم ومسئول املزج، ومسئول الكتابة، مسئول يساعد
وصياغتها. بالرسوم وتوضيحها األفكار مزج يف األفكار

مع التعاُمل يمكنه واآلن الكرات. تقاذف عىل أساسيٍّا وتدريبًا كرات ثالث يُمنَح موظف
يوم.» كلَّ الثالث القيم

رضوريًة التوضيحية الرسوم ومسئول املزج، ومسئول الكتابة، مسئول أدوار ليست
مع مختلفة زوايا من األفكار إىل تنظر أن هو بكثرٍي األهم بل األفكار، مدينة يف للنجاح
األفكار كلُّ تُقدَّم بأن هذا تضمن أن يمكنك منها. ملموسة جديدة أفكاًرا تخلق وأن فريقك،

مختلفة. وبصور واضح بشكل اإلبداعي الفريق من اآلتية امللهمة
األفكار كمية عىل اعتماًدا ساعات، وأربع دقيقة ١٥ بني ما األفكار مدينة جلسة تمتد
األشخاص، من ع متنوِّ خليط من يتألَّف الفريق كان لو توليدها. جرى التي املبدئية امللهمة
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التالية للمرحلة جاهزًة تكون بحيث فكرة و٥٠٠ ٤٠ بني ما تطويُر سيَجري فحينها
رولكس، رشكة مثال يف ترى أن يمكنك وكما فحصاألفكار. وهي األفكار؛ بتكثيف الخاصة
بعُد، مصقولة غري تزال ال لكنها ملموسة، صورة يف اآلن َمُصوغة صارت األفكار فإن

التالية. القليلة الخطوات يف وأكثر أكثر ملموسًة الفكرة وستصري

وفحصاملعايري الفحصاألول (2)

مثل أموٍر يف التفكري إىل نضطرَّ لم اللحظة هذه حتى أنه هو األفكار ماكينة يف املذهل اليشء
الرضورية، غري األمور من ذلك غري أو الهرمي، الرتتيب أو القاتلة التعبريات أو الجدوى
أهداف دون ومن فوضويٍّ نحٍو عىل نعمل كنا أننا يعني ال هذا لكنَّ عظيمة! ميزة وهذه
التي املواد رتَّبنا ثم عديدة، جوانب من واستكشفناه العميل، سؤال عىل ركَّزنا لقد محددة؛
فلرت عرب للمرور جاهزٌة اآلن وهي لألفكار، األولية البذوَر وخلقنا مْزَجها، وأََعْدنا جمعناها
إىل حاجة هناك العدد، الكبرية الِفَرق لتوديع املناسب الوقت هو أيًضا اآلن الكبري. األفكار
مختلفة. نظٍر وجهاِت الفريق هذا يمثِّل أن أيًضا يجب لكْن األفكار، يختار كي جديد فريق

يتضمن: الفريق وهذا

إليها ل التوصُّ تمَّ التي األفكار تقييم عىل القادرين األشخاص أِي املعايري؛ خرباءَ •
مرموقون خرباء إنهم البدء. مرحلة يف تحدَّدت التي املرشوع، معايري ضوء يف
يكون (عادًة معيار لكلِّ األقل عىل شخصني استشارة وينبغي املالئم، املجال يف
يكونوا أن يمكن الخرباء وهؤالء إضافيان)، ومعياران أسايس واحد معياٌر هناك

خارجها. أو الرشكة داخل من
رأيهم يكون والذين الجانبي، التفكري بعملية القيام عىل القادرين األشخاَص •
لسنواٍت عملوا أشخاًصا هؤالء يكون املعتاد ويف ممكن». يشءٍ «كل أن األسايس
رشكاتهم يديرون أو املفاهيمي، العمل يف أو والفعاليات، املرشوعات إدارة يف عدة

يوم. كلَّ جديًدا شيئًا يبتكروا أن عليهم أشخاًصا الخاصة؛
األفكار تصنيف ويمكنهم لألفكار، الصناعي اإلنتاج بعملية ني امُلِلمِّ األفكار خرباءَ •

منظورهم. وفق وتخصيصها
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مدينة من تأتي التي األفكار بذور تقييُم هو األول الفحص عملية من الهدَف إن
كان: إْن تحديِد بهدِف األفكار

األفكار. بوتقة يف إبقاؤها املمكن من •
جانبًا. تنحيتها الواجب من •

تغيريها. ينبغي •

أيَّ نستبعد ال أننا كما املرحلة، هذه يف تماًما جديدة القرتاحات مساحٌة هناك تزال ال
«برين تطبيق إن والخارجيني. الداخليني الخرباء آلراء جرٍد بعملية نقوم بل تماًما، يشء
بالطبع بوسعك لكْن أجلنا، من بالحسابات يقوم الخاصبنا) البيانات قاعدة (تطبيق بيز»
العمل يمكنك أو فكرة، لكل نقاًطا يمنحوا أن املشاركني من تطلب بأْن بنفسك بها القيام

إكسل. برنامج جداول مثل البيانات، إلدارة بسيطة أداٍة عىل
تَظهر أن يمكن كذلك. بالعاطفية وتتَِّسم حيوية مرحلٌة األول الفحص مرحلُة
األفكار بعَض أحدهم ينسف أن املمكن ومن بها، مسموح وهي هنا، القاتلة التعبرياُت
املمكن من ذلك ومع قبل». من هذا فعلنا «لقد أو تام»، «ُهراءٌ إنها يقول بأن جذورها، من
أموًرا فيه ويرى بشدة، لالهتمام مثريًا التام» «الُهراء هذا الفريق داخَل آَخر شخٌص يجد أن
نزال ال نحن إذًا «الفحصاألول»). يف هذا عىل للتعليق مساحة (توجد تطويرها يمكن كثرية
االستقطابية الخارجية األفكاَر يمنح ، ثريٍّ بتنوٍع يتَِّسم التخصصات متعدد فريٍق بصدِد

بها. يخرج أن شخٍص أليِّ يمكن التي العادية لألفكار الفرصَة يمنح مثلما فرصًة
نوفارتس؛ أجلرشكة من بتطويره قمنا منتٌَج الناجحة الخارجية األفكار هذه أمثلة من
وظيفة تأدية يمكنها غذائية مادة أْي ال»؛ فعَّ وظيفي لنيِّ «غذاء تطوير يف املهمة تمثَّلت
مجرَّدة، الفكرة تبدو املستهلك. منها سيستفيد التي الغذائية سماتها جانب إىل أخرى
من ع متنوِّ كبري بعدد خرجنا وبالفعل املرشوع، داخل كثريًا لالهتمام مثريًة كانت لكنها
عىل إيجابي تأثري لها التي الخرضوات، حانة فكرُة مثًال االقرتاحات هذه من االقرتاحات؛
بعد تناُولها يمكنك التي بالجوارانا، املزوَّدة الزنجبيل عسل حلوى أيًضا وهناك الهضم،
الفكرة كانت متنبًها. وتُبِقيك الفم من الطعام رائحة تزيل بحيث وجبتك من االنتهاء
يُعَجب لم أنه من الرغم عىل — األفكار بوتقة يف باقيًة ظلَّت التي االستقطابية الخارجية
ويُشِعرك االستيقاظ، عىل يُِعينك إذ وظائف؛ ثالث له إفطاٍر مرشوَب تخصُّ — الجميع بها

والجمال. بالسعادة
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أن املمكن من وكان األوىل، الوهلة من الخطورة وشديدَة سخيفًة الفكرة هذه بدت
داخل األفكار مدير لكنَّ القاتلة، التعبريات بأحد نَِصفها بأن األفكار، بوتقة من نزيلها
كهذا. ملنتٍج حان قد الوقت أن عىل األدلة تقديَم وواَصَل بحماس، املنتج عن داَفَع املرشوع
والرضا، والجمال بالصحة والشعور الباكر، الصباح من باليقظة الشعور فكرة كانت
اإلبداعي الفريق مرحلتَي خالل مرات عدَة السطح عىل — األمر حقيقة يف — ظهرت قد
واليقظة «الجمال فكرُة أظهَرْت النهاية ويف مستهلًكا؛ ٢٥٠ مع جرت التي األفكار ومقابالت
ذي اإلفطار مرشوب «أوكليا»؛ ُمنتَج صورة عىل األسواق يف ُطِرحت ثم نفَسها، والسعادة»

التأثري. الثالثية الرتكيبة
األسماء. تطوير عند بوضوح تُرى أن يُمكن االستقطابية األفكار هذه مثِل أهميَة إن
التجارية العالمات من وكالهما داز، هاجن أو كوداك مثل أسماء اختيار عمليات أَحُرض لم
داخَل ديمقراطيٍّا لالختيار فرصٍة بأي ليحظيا االسمان هذان كان ما لكْن القوية، الدولية
هذين أن ظني أغلُب اليوم. رشكات يف الشائعة الكالسيكية األفكار توليد مرشوعات من أيٍّ
ستور برين يف فحسب. نفسيهما وأثبتا قوية، شخصيات جانب من طرحهما جرى االسمني
األفكار وهذه النهائي. االختيار مرحلة حتى للبقاء طيبة فرصًة االستقطابية األفكار تمتلك

عنها. يتحدَّثون وتجعلهم الناس اهتمام تثري فهي مهمة؛
فكرة أنها رأيك حتى أو ما، فكرٍة جدوى يف بالتشكُّك شعورك إن ذلك، عىل عالوة
يقتنع كيف الدوام عىل ويدهشني جودتها. عن شيئًا يبدي ال األوىل؛ النظرة من غبية
نذكره التسمية، لعملية آخر مثال ة وثَمَّ البداية، يف لها رفضهم من فرتة بعد بأفكاٍر عمالؤنا
االتصاالت كلية تعاونَْت فقد العواطف؛ فيها تحتدم التي املواضع أشد من هذا ألن هنا
موضوعات حول العايل، للتعليم أخرى كليات مع آي، دبليو إيه إس السويرسية، والتسويق
مركزية، تعليمية ُحَزًما التعاون هذا ثمرة وكانت التجاري، والعمل والتسويق االتصاالت
تسميات بني من ستور، برين واقرتحت اسًما؛ تحمل أن التعليمية املنصة هذه احتاجت وقد
education and التعبري من املشتق ،ed.win أو Edwin وتُكتَب وين، إد االسَم أخرى،
االسم هذا حظي وشخصيٍّا. لالنتباه، ومثريًا جديًدا، االسم كان والفوز. التعليم بمعنى win
التقييم: استمارة عىل كتب أحدهم إن بل البداية، يف العميل جانب من للغاية سلبي بتقييم
لكْن تماًما، السباق من خرج قد وين إد االسم وكأن بدا جون؟!» نسميه ال ملاذا وين؟ «إد
ويف الظهور، االسم هذا واَصَل التقديمي العرض مرحلة فخالل ا؛ حقٍّ حدث ما هذا ليس
كان وبينما وين. إد االسم وساندوا رأيهم وا غريَّ قد الحارضين معظم كان االجتماع نهاية
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االتصال تنسوا «ال بالفعل، بدأت قد النكات كانت االجتماعات حجرَة يغادرون الحارضون
للحوارات، جيدة مادة يَُعد الجيد االسم إن إدوين.» مع املدرسة إىل «سأذهب أو بإدوين.»
بهذه صادم مقرتح تقديم يتطلَّب الحال بطبيعة هنا. للحوار مادة االسم صار وبالفعل
فحينها عمالئنا، إىل خدمة به سنقدِّم بأننا مقتنعني كنا لو لكْن الشجاعة، بعَض الدرجة

الشجاعة. هذه عىل نعثر أن الصعب من يكون لن
االستقطابية الخارجية األفكار بهذه عمًدا بيز» «برين بيانات قاعدة تحتفظ ولهذا
هذه بعد كلية بصورة تختفي ال فالفكرُة املبدئي؛ للرفض تعرُّضها بعد حتى النظام، داخل
فقط واحد شخص رغب ولو األفكار، بوتقة من إخراجها عىل الجميع اتفق إذا إالَّ املرحلة
بالطبع. قليلة بنقاٍط إالَّ تحظى لن لكنها باقية، ستظل فحينها البوتقة، داخل إبقائها يف

بيان مع منهجيٍّا تواُفقها اختبار ثمَّ األول، الفحص مرحلة يف عاطفيٍّا األفكار فلرتة تجري
املعايري. فحص عملية يف املعلومات
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تفحص هذه الفلرتة فعملية مباَرشًة؛ األول الفحص بعد املعايري فحص عملية تجري
أسايس واحد معيار وهي املرشوع، بداية يف أُرسيت التي املعايري ضوء يف األفكار كل
ضوء يف أوًال األفكار كل فلرتة عىل اآلن املشاركون يعمل ولهذا تذكر؛ كما ثانويان ومعياران
مقدار تقييم يجب الثانويني. املعيارين مع تواُفقها ضوء يف ثم الرئييس، املعيار مع تواُفقها
نظرة تَْعرض اإلحصائية وهذه عرش، إىل واحدة من بدرجات املعايري مع األفكار اتفاق

بطريقتني: األفكار لكل شاملة

كل عليها حصلْت نقطة َكْم الرتتيب: قائمة يف وضعها بحسب لألفكار شاملة نظرة (١)
فكرة؟

املتعددة التقييمات تحيد مًدى أيِّ إىل حدة: عىل كل األفكار الستقطابية شاملة نظرة (٢)
املتوسط؟ عن للمشاركني

الطاقة فكل عمل، من سبق ملا منهجية جرٍد عمليَة تمثِّالن الشاملتان النظرتان هاتان
يف العمل استمرارية أساس وهما اثنني، جدولني يف اآلن تُعَرض األفكار هذه يف بُِذلت التي

البحث. فريق مرحلة

الحمم مصباح األول: الجزء البحث، فريق (3)

املستقبيل، التصميم ذات األسطوانية املصابيح تلك إنها الحمم؟ مصابيح هي ما أتعرف
غريها عن تنفصل والتي فاقعة، ألوان ذات كراٌت داخله تطفو ن ملوَّ سائل بها يوجد التي
هذه يف مذهل أمٍر حدوِث إىل يؤدي الدفء تأثري إن بها. االلتحام تعاِود ثم الكرات، من
عنها. تنفصل ثم الفقاقيع من غريها مع وتتَّحد وتنخفض، الفقاقيع ترتفع إذ املصابيح؛
تزال ال التي األفكار مع األفكار ماكينة يف التالية الخطوة يف تحديًدا يحدث ما هو وهذا

الحمم. مصباح اسم العملية هذه عىل نطلق السبب ولهذا موجودة؛
الفحص عمليتَي يف شاركوا الذين عينهم األشخاص بمشاركة العملية هذه تجري
ورقًة مشارك كلُّ ويُمنَح العملية، هذه قيادَة خربة ذو وسيط يتوىلَّ املعايري. وفحص األول
يشغل أن يمكنه البداية ويف باألفكار، الخاصة والتوصيفات الرتتيبات عليها ن مدوَّ مطبوعة
املؤيدة الحجج وتُقدَّم باختصار، فكرة كل تُناَقش ذلك بعد منفرد. بشكٍل بها نفسه

لها. واملعارضة
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يمكن كيف مثل: مهمة، أسئلة ستور برين يف ون املختصُّ ويسأل رأيهم، الُخرباء يُقدِّم
يتسبَّب أن يمكن الذي ما هذا؟ عن املزيد يعرف َمن قبل؟ من هذا ُجرِّب هل هذا؟ عمل
الجديدة النقاشات عرب تدريجيٍّا الفكرة ح تُنقَّ املعلومات. كل تخزين يجري ثم فشلنا؟ يف

للفكرة. تفصييل وصٌف ينتج ثم املتواصلة، والتعديالت والُحَجج
املثري من أيًضا سبق. فيما منفصلة كانت أفكاٍر مزج عادًة يجري املرحلة هذه يف
عىل الظهور تواِصُل األوىل، الوهلة من عجيبة أو عبثية تبدو التي األفكار أن لالهتمام
فهي املتاعب»؛ «مثريات اسم األفكار هذه عىل نُطلق الحمم. مصباح عملية خالل السطح
املعتاد يف تراود األفكار وهذه بسهولة، ذهنك عن طرحها يمكنك ال مريحة غري أفكاٌر
بشكل لالهتمام مثريًة تجدها ذلك وبعد غبية، األفكار هذه تجد البداية يف املشاركني. كلَّ
تلك من بعينها فكرًة أذكر أخرى. مرة تماًما خاطئًة تجدها ربما النهاية ويف مفاجئ،
من الرغم عىل أذهاننا، عن طرحها نستطيع وال اليوم إىل منها نضحك نزال ال النوعية،
عىل «التصويب» يتعنيَّ حيث القطارات، داخل تُلَعب لعبة فكرة بعد: أحد ذها ينفِّ لم أنه
الزر عىل ضغطت أنني فلو املحمولة، الهواتف باستخدام الريف يف امُلتحركة األهداف
اللعب، وضعية يف الهاتف يكون حني أْي املناسب؛ الوقت يف املحمول هاتفي يف املناسب
أكرب عىل يحصل الذي الشخص هو والفائز باللعبة، رصيدي يف «الجوائز» تُوَضع فحينها
هذه ظلَّت مجموعات. يف أو منفرٍد بشكٍل اللعبة هذه لعب ويمكن «الجوائز»، من عدد
الهواتف شبكات بإحدى الخاصة الحمم مصباح جلسة خالل السطح عىل تطفو الفكرة
أعطى ثم «ال.» قال: ثَمَّ ومن البداية؛ يف للغاية سيئة الفكرة هذه أن العميل وجد املحمولة،
الكل أصبح وفجأًة باهًرا، نجاًحا ق ستحقِّ الفكرة هذه بأن يقنعه كي الخرباء ألحد الفرصَة
إن وقال متشكًِّكا، األفكار مدير كان أخرى، ناحية من الفكرة. هذه عن الحديث يف راغبًا
مراًرا الجوائز لعبة عن ثنا تحدَّ كذلك. الربح ق تحقِّ ولن شعبية، كلعبة مالئمًة ليست الفكرة
ربَحْت فقد النهاية، يف ذ تُنفَّ لم أنها من الرغم وعىل الحمم، مصباح جلسة خالل وتكراًرا
الروح رفع سبيل عىل هذا كان إْن حتى عرضها، سيجري التي األفكار قائمة يف مكانًا

املعنوية.
مشاعُر تتسبَّب أالَّ ويجب بحرص، إدارتها إىل تحتاج الحمم مصباح جلسة إن
العثور وهي املنشودة؛ الفعلية املهمة عن الجلسة منسق تشتيت يف وميولهم املشاركني
مصباح جلسة هدف إن ومعايريه. العميل أهداف مع تتوافق التي الجيدة األفكار عىل
وست ساعة بني ما تمتد الجلسة وهذه كهذه، فكرة و٢٠ ١٠ بني ما عىل العثور هو الحمم

املرشوع. تعقيد مدى عىل اعتماًدا ساعات
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الثاني الجزء البحث، فريق (4)

األخرية اللمسات الخرباء، من مختارة مجموعة ن يتضمَّ ستور، برين من فريق يضع اآلن،
يف إجابة إىل تحتاج التي األسئلة كل وتُدَرج تفصيلية، دراسًة فكرٍة كل تُدَرس األفكار. عىل
التي املشكالت ما تحديًدا؟ تعمل كيف ممكنة؟ نجعلها كيف تنفيذها؟ يمكنه َمن قائمة:
املشابهة. األسئلة من ذلك وغري وأكثر؟ أكثر الفكرة هذه تحسني يمكن كيف تظهر؟ قد
هنا الهدف إن أيام. وعدة ساعات بضع بني العمل هذا يمتد املرشوع، نوعية عىل واعتماًدا
تنفيذها يتطلَّب أو تنفيذها، يتعذر أو العميل، بيان مع تتوافق ال التي األفكار استبعاد هو
العميل يُمنَح بالفعل. املنافسون استخدمها التي األفكار تلك أو الجهد، من هائًال قدًرا

املقبولة. األفكار تنفيذ حول مبدئيٍّا توجيًها
املحتملة الجهات عن والبحث الخرباء مع واملناقشة واالختبارات الجدوى دراسات تمثِّل
أم عامة طبيعة ذا التوضيح هذا وكوُن املرحلة. هذه من جزءًا الفكرة؛ تنفيذ عىل القادرة
الفريق مرحلة نهاية ويف للفكرة. املتاحني وامليزانية الوقت مقدار عىل يعتمد تفصيلية
األساسية القاعدة وتنطبق .A4 مقاس عادية ورقة عىل فكرة كل وصف يجري البحثي
يتألف أن بمكان األهمية فمن النجاح؛ لها أردنا لو البحثي الفريق مرحلة عىل أيًضا ذاتها
أفراده ألفضل ر يوفِّ أن اإلبداعي الفريق يحتاج األفراد. من الصحيح الخليط من الفريق
النجوم من فريٍق وجود إىل ذلك يؤدي أن دون من لكن املركزة، صة املتخصِّ املعرفَة
أفكارهم وضع مع كفريٍق مًعا العمل إىل يحتاجون صون واملتخصِّ فالخرباءُ املنفردين؛

ثانوية. مرتبة يف الخاصة وصورتهم
واعتماًدا الدوام. عىل حارضين العميل طرف من القادمون الخرباء يكون أن ينبغي
البحث، فريق إىل الفكرة) طلب الذي (العميل املرشوع مالك نضم إما فإننا املرشوع عىل
خليًطا يضم أن يمكن البحث ففريق ومهم؛ صعب قراٌر هذا دونه. من العمل نُباِرش وإما
بقية يف بها تجري التي السالسة بنفس املرحلة هذه يف األمور تسري ال وقد متجانس، غري
العديد عىل عالوًة الرأي، يف واختالفات محتدمة، مناقشات فهناك الفكرة؛ إنتاج مراحل
الديناميكية، التفاعالت هذه مع التأقلُم العمالء كل بمقدور ليس األسئلة. من والعديد
نتائج إىل ل التوصُّ يف واألمل بالتفاؤل االحتفاظ مع املناقشات يف ذاته الوقت يف واملشاركُة
مع جيًدا ويتوافقون املناقشات هذه مثل عىل معتادون آَخرون عمالء ة ثَمَّ النهاية. يف طيبة
الصحيح الفريق فقط نمتلك أالَّ املهم ومن الخبرية. نظرتهم إىل أيًضا يرجع ما وهو الفريق،
املقاطعات؛ من الكبري الكمِّ ذلك وسط السليم اإليقاع عىل نحافظ أن بل الصحيح، ق وامُلنسِّ
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بزغت فكرة من وَكْم فجأة، رت ُدمِّ قد األفكار أن فيها يبدو التي الجمود لحظات يقلِّل فهذا
جديد. من حياتها استعادت أن بعد الرماد وسط من كالعنقاء

أي الفكرة. م ُمصمِّ أجل من بياٍن إعداد هي البحث فريق مرحلة يف األخرية الخطوة
بعضها مقارنتها بغرض األفكار هذه مع استخدامها ينبغي تصويرية رسوٍم وأي نمٍط
مرحلة بني بسالسة االنتقال يجري وهكذا للعميل؟ الفكرة توضيح ينبغي كيف ببعض؟

األفكار. تصميم التالية: والخطوة البحث ِفَرق

البحث» وفريق األفكار «مدينة جوهرية: مفاهيم

امُللهمة: املبدئية األفكار من كبري عدد بني من جيدة أفكار تطوير أجل من رضورية التالية الخطوات

وتحليلها. دراستها من الخارجية األطراَف تُمكِّن بطريقٍة املعلومات ِز جهِّ •

استخِدْم األفكار. بيان ضوء يف األفكار توليد مرحلة من املنبثقة امُللهمة األفكار وحلِِّل ادرْس •
الفريق يف شاركوا الذين األفراد نفس يكونوا أن ل ويُفضَّ وخارجها، الرشكة داخل من فريًقا
منظورات من امُللهمة املبدئية األفكار إىل النظر إمكانيَة املشاركني امنِح للكفاءة. تحريًا اإلبداعي،
مشارٍك كلُّ ل يتوصَّ أن املفرتض من كذلك. ومناقشتها متعددة أدوات استخدام وإمكانيَة متعددة،

به. ا خاصٍّ اقرتاًحا ١٥ عن يقل ال ما إىل

بشكل فيها تقرِّر عاطفية فلرتة عملية (أ) جولتني: يف املتبقية املقرتحات وفلرتة تقييم عىل اعمْل •
تقييم يجري املعايري، بحسب فلرتة عملية (ب) ال. أم السباق يف ستظل الفكرة كانت إْن تلقائي
أن عىل احرْص األفكار. بيان مرحلِة من الثانوية واملعايري الرئييس املعيار ضوء يف فيها األفكار

السباق. داخَل الجميع بقبول تَْحَظى ال التي األفكار تظل

قيادة تحت تفصيليٍّا، وتقييمها مناقشتها يجب هذه الفلرتة مرحلة بعد املتبقية األفكار جميع •
احرْص التايل. املستوى إىل باألفكار واالرتقاء املتعددة املواقف وتلخيص تبنِّي يمكنه خبري، ق ُمنسِّ

كافية. راحة فرتات هناك تكون أن عىل

ال (فيما لة ُمفصَّ واضحة بصورة األفكار ِصِف األفكار. لكل األساسية الجدوى وابحِث ناِقْش •
عرض سيتم (كيف األفكار تصميم بمرحلة الخاص البيان ز جهِّ .(A4مقاس عادية صفحة يتجاوز

التايل). الفصل انظِر املحتوى؟ حيث من وكذلك البرصي املستوى عىل وتوصيلها األفكار هذه

الخرباء وأي الخربة نطاقات أي فكِّْر البحث: فريق مرحلة نجاح يف حاسمة أهمية له الفريق •
داخل للعمل مستعدون هم الذين للخرباء إالَّ الدعوة ِه توجِّ وال البحث، فريق مرحلة يف سيفيدونك

ال. أم البحث فريق مرحلة داخل املرشوع) (مالك العميل تضمني ينبغي كان إْن وانظْر فريق،
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إْن اإلمكان. قدر املقاطعات من خاٍل هادئ مكان يف البحث فريق مرحلة تَجري أن املهم من •
والسفن بالفنادق، االجتماعات قاعاُت مثًال املناسبة املواقع فمن لألفكار، مصنًعا لديك يكن لم
املدارس، وقاعات هاتفية)، بتغطية تتمتَّع (التي الجبلية واألكواخ منفصلة)، اجتماعات قاعة (احجز
عملك جانب من ُمطاَرًدا فيها نفسك تجد ال أخرى قاعة أي أو منفصلة)، قاعة (احجز واملطاعم

اليومي.
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البقاء؟ طويلة وجعلها فهمها، وتيسري األفكار، مقارنة يمكن كيف

∗∗∗

ومناقشتها. عرضأفكار خاللها تَمَّ حرصلها ال اجتماعاٍت يف بالفعل شاركَت قد أنك شك ال
املعرضالتجاري يف نفَسها رشكتُك تقدِّم أن ينبغي كيف هو: املرة هذه السؤال لنفرتضأن
وموظفة التسويق مدير لدى االقرتاحات. من عدد فيه يُناَقش اجتماع لعقد يُدَعى القادم؟
مدير يعرض عرضها؛ منهما كلٌّ يودُّ التي األفكار بعُض املبيعات قسم من التدريب تحت
أيام؛ لعدة سكرتريته عليه عملت تقديميٍّا عرًضا ويقدِّم الثقة، بمنتهى فكرته التسويق
وبحوزته ويأتي الجميلة، والصور الجرافيك ورسوم والحقائق، باألرقام الحضور فينبهر
املوظفة تملك ال مشارك. كلِّ عىل جذَّاب ملف يف منه نسخٍة بتوزيع يقوم مطبوع ملخص
أفكارها وتعرض العروض، تقديم يف الكبرية الخربة نفس املبيعات قسم من التدريب تحت
تصوغ وال للثقة فاقدًة وتظهر اليد، بخط مكتوبة ُمفكِّرة من استحياءٍ عىل بالقراءة شفاهًة

كبري. بوضوح أفكاَرها
تأكيد؛ بكل التسويق مدير فكرة االهتمام؟ من األكرب بالقدر تَْحَظى سوف فكرة أية
األكثر املرسل وهو ِثقًال، يمنحانه الرشكة يف وموقعه أقدميته األسباب: من لعدد وذلك
إىل بالنسبة أما مقنعة. وصيغته جيد، بشكل م وُمصمَّ ق ُمشوِّ عرضه أن كما مصداقيًة،
ربما بالرشكة. صلًة األكثر واملعلومات والحقائق، بالعبارات، أكرب خربة فلديه املحتوى،
ولكنها موضوعي، بشكل إليها النظر عند أفضل أفكاًرا التدريب تحت املوظفة تقدِّم
ال قد ألنها — صلة ذات غري واملحتويات مهنية، غري عرضها صيغة ألن كُمرِسل؛ ستخفق

الرشكة. احتياجات عىل مركزة تكون
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التكثيف

االختيار

اإلدارة
التنفيذ

التوليد
مدينة
األفكار

فريق
البحث

تصميم
األفكار

األفكار تُوَضع املرحلة، هذه يف األفكار. تكثيف مرحلة يف األخرية الخطوة هو األفكار تصميم
وباقية. الفهم، وسهلَة للمقارنة، قابلًة تجعلها صورٍة يف

أردَت وإذا ما، فكرٍة لتقييم مهمة عوامَل واملحتويات والصيغة امُلرسل يُعتَرب لذلك
األفكار لتوليد مرشوع من التكثيف مرحلة بعد املتبقية العديدة األفكار من أيٌّ تعرف أن
واملحتوى. الشكل حيث من دة ُموحَّ صيغة يف وضعها إىل أوًال فستحتاج أسوأ، أو أفضل
الحني ذلك حتى وباقية الفهم سهلة تصبح وال الحني، ذلك حتى األفكار مقارنة يمكن وال
األفكار. لتوليِد ملرشوٍع النهائي الناتج لقيمة حاسمان عامالن الفهم وقابلية والبقاء أيًضا،
االندهاش عن أبًدا أكف ال عديدة، سنوات قبل وتصورناها وضعناها التي األفكار أرى حني
حتى املوقف. سياق خارج وأنا إضايف رشح دون فوًرا الفكرة أستوعب أزال ال أنني من
لآلخرين؛ رشحها عىل قادرون الفكرة ووضع بتطوير صلة لهم تكن لم الذين األشخاُص

األفكار». «تصميم بفضل
ل تدخُّ أي —دون امُلحتملنيعنها العمالء أخرب أن أحبُّ التي — املفضلة فكرتي ُوِضعت
ذكي بشكل تُعَرض فقط ولكنها الفكرة، عن التفصيلية الوثائَق أدرس ولم جانبي، من
أفكار وضع هو املرشوع هذا من الهدف كان الفور. عىل يفهمونها الجميع إن حتى للغاية،
األشخاص حيال ما بيشءٍ للقيام زيورخ، يف العامة النقل بوسائل التذاكر ِقَطع ملوظفي
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املتحركة الرسوم بواسطة تُعَرضاألفكار التذكرة. ثمن دفع دون املواصالت يستقلون الذين
كلمات. دون الفكرَة وتبنيِّ ثواٍن، ثالث حوايل جميًعا تستمر التي األخاذة، القصرية الوميضية
ظهر وعىل التذكرة تُقَلب ثم حافلة، تذكرَة تصدر املثال، سبيل عىل تذاكر، ماكينَة فرتى

مجانًا.» كوكاكوال زجاجة عىل واحصْل تذاكر، عرش «اجمْع عبارة: أرى التذكرة

رسوم باستخدام مجانًا» كوكاكوال زجاجة عىل واحصل تذاكر ١٠ «اشِرت فكرة عرضت
الة. َفعَّ ولكنها بسيطة، وميضية متحركة

جميًعا ألنها أخرى؛ بأفكار ومقارنتها تصنيفها وأستطيع الفكرة تتضح الفور وعىل
شكل ألن داخليٍّا؛ األفكار هذه مثل عرض أيًضا الرشكات تحب الشكل. بنفس حة موضَّ
دون الشكل بهذا األفكار تمرير يمكن ذلك كل وفوق والبساطة، الجاذبية غاية يف العرض
الوقت؛ بمرور مألوفة غري األفكار تصبح أن يحدث قد ذلك وخالف للمعلومات، فقدان أي
فيها يهمس التي الصينية»، «الهمسات لعبة يف كما لآلخرين، باستمرار لرشحها نتيجًة
الشخصاألخري، إىل الجملة وصول ومع وهكذا، الدائرة يف يليه للشخصالذي شخصبيشء

األصلية. الجملة فحوى معرفة تستحيل
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الخلفية، إىل امُلرسل ى يتنحَّ وباقية، ومفهومة للمقارنة قابلًة ما فكرٌة تصبح أن بمجرد
هدف بالضبط وهذا د؛ ُموحَّ شكل يف عديدين أشخاص مقرتحات تُعَرض حني خاصًة
إنتاج يف ترغب ال كنَت إذا حتى لألفكار. الصناعي اإلنتاج عملية داخل األفكار» «تصميم
فهمها، يف أسهل تكون املختلفة األفكار أن بحقيقة تلتزم أن ينبغي صناعيٍّا، أفكارك
كافة. األفكار بعرض شخصمحايد وقام الشكل، بنفس ُعِرضت إذا محددة بنية وتكتسب
تكون األفكار»)، «اختيار فصل (انظر منظَّمٍة اختياٍر عمليِة بإجراء ذلك بعد قمَت إذا
عىل قبوًال واألكثر إثارًة، األكثر الفكرة (بمعنى كثريًا أعىل املفضلة الفكرة إيجاد فرصة
نحٍو عىل تبدأ أن يمكنك ثَمَّ ومن وأرسع؛ أسهل نحو عىل الوقت) نفس يف واسع نطاق
رشعوا الذين بمنافسيك مقاَرنًة تناُفسية ميزة هذا يمنحك وسوف فكرتك، تنفيذ يف أرسع

ملوضوعاتك. مشابهة موضوعات يف وربما الوقت، نفس يف أفكارهم بشأن التفكري يف

البرص ملح يف (1)

غضوِن يف يُفَهم ال الذي اإلعالن أو الدعائي امللصق أن مبدأ أساس عىل اإلعالن صناعة تعمل
استيعاب باإلمكان يكن لم فإذا األفكار؛ عىل املبدأ نفس ويرسي ينجح. ال واحدٍة ثانيٍة
الفكرَة ر التصوُّ ص يلخِّ أن بدَّ ال السبب ولهذا تنجح؛ ال فإنها ثواٍن، بضع غضون يف الفكرة

الحال. يف يُفَهم الفكرة جوهر تجعل لدرجٍة ببساطة
الفكرة. جوهر عن االنتباه ترصف ألنها عرضالفكرة؛ يف مكاٌن امُلربكة للتفاصيل ليس
التقديمي العرض يف فكرة لكل مختلًفا خلفية لوَن استخدمنا عندما املثال: سبيل عىل
ذات الفكرة تعجبني «ال العميل: قال سنوات، عدة قبل السالمي من جديد منتٍج ألفكاِر
فلم اإلطالق، عىل أهمية أية الفكرة يف الوردي ِللَّون يكن لم اإلطالق.» عىل الوردي اللون
إن نفسها. الفكرة عن العميل انتباَه رصفت لها، رضورَة ال ُمشتِّتة تفصيلٍة سوى يكن
فيه مباَلغ تمثيل أو كاريكاتريي، رسم إىل قليًال أقرُب ما لفكرٍة الجيد التقديمي العرض

الفكرة. من السخرية دون للفكرة
مالئمة صيغة لك تَْخطر لم فإذا الفكرة، لجودة معياًرا أيًضا الجيد التصور يَُعد
التعقيد، بالغة الفكرة تكون ما فغالبًا لفكرتك، تخيُّلية صورة لك تَْخطر لم أو للتصور،
ووجدَت للفكرة، عديدة صور لك خطَرْت إذا اآلَخر، الجانب عىل صياغة. إعادة إىل وتحتاج
هذه نجاح احتماالت فإن الفكرة، لتوضيح منها األنسب وتحديد أمرك حسم يف صعوبًة
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تستحق التصور، عىل مستحيلة أو األوىلصعبة للوهلة تبدو التي األفكار حتى عالية، الفكرة
صحيح. بشكل التصميم

يمكن فال رها؛ تصوُّ يف خاصة بصعوبة األسماء تتَّسم األسماء: هو لهذا جيد مثال ثمة
عرضت إذا ولكن للمقارنة. قابلة تكون ال حينئٍذ ألنها نهائيٍّا؛ تصميًما األسماء إعطاء
جيل، بشكٍل يَغيب العاطفي العنرص فإن ككلمات، األولية» «صيغتها يف ببساطة األسماء
بحيلة هنا االستعانة ويمكن خاص. نحو عىل عاطفية أفكاًرا األسماء لكون رضوري وهذا
فنيِّي من كبرية جمعية اختاَرتْه الذي الجديد لالسم األفكار» «تصميم عرض يتم بسيطة:
ثَمَّ ومن يستخدمونها؛ التي املركبات يف العمالء عىل املثال، سبيل عىل الصغار، الكهرباء
يظهر لم إْن حتى استخدامه، عند زبائنهم عىل االسم تأثريَ الحال يف يتخيلوا أن يمكنهم
يف أو إعالن، أو إنرتنت، صفحة شكل يف االسم عرض ويَُعدُّ النهائي. املستقبيل التصميم يف
— الجديد الرشكة اسم مستخِدًما مكاملٍة عىل يردُّ الذي الهاتف عامل مثل — سماعي شكٍل

ما. اسٍم لعرض املناسبة العرض وسائل من

املحكوم التصور (2)

وهذا مهيمن. وغري ومحكوم داعم تأثري له يكون أن وينبغي الفكرة؛ خادم هو التصور
الواضح العرض عىل أكرب قيمٍة وضع إىل األفكار ر تصوُّ عىل القائمني حاجة سبب هو أيًضا
الفوز ليس الفكرة ر تصوُّ من الهدف إن أوسع. «شهرة» عىل حصولهم من أكثر للفكرة،
كبري موضٌع الذات لتقديم فليس ممكن، تصميٍم أوضِح تقديُم وإنما تصميم، أفضِل بجائزِة
الفكرة يستوعب الجيد األفكار» م و«مصمِّ والتكرب. الغرور عن ينمُّ ًفا ترصُّ باعتباره هنا
الخاص املعلومات لبيان الوصول ويمكنه معدودة، ثواٍن غضون يف لها تصوًرا سيضع التي
أساليب من بعدد يعمل أن يمكنه مثايل، موقف ويف منه. املطلوب النحو عىل بالتصميم

بالرسعة. يتميَّز ذلك كل وفوق التصور،
عىل القدرُة لديهم تكون أن ستور برين لدى العاملني األفكار» مي «مصمِّ من نطلب
ر التصوُّ أسلوب تعقيِد درجِة حسب عىل ساعات، ثالث إىل ساعة غضون يف فكرة أية ر تصوُّ
أن يمكن ال لألفكار الصناعي لإلنتاج اإلجمالية العملية ألن الرسعة؛ عىل نُِرصُّ كما املعتمد.
محدد زمني إطار يف فكرتهم استالم إىل يحتاجون فعمالؤنا الوقت؛ من الكثري تستغرق
ولكْن التصور، عىل وليس ذاتها الفكرة وضع عىل العملية تركيز يَنْصبُّ بالطبع بوضوح.

نفسها. الفكرة مثل جيًدا التصور يكون أن بدَّ ال
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جريدة أو لحافلة فيمكن للمتلقي، مألوف يشء عىل للغاية ال َفعَّ نحٍو عىل االسم عرض يمكن
مرئي عرٍض وسيلِة أي من بكثرٍي أفضل نحٍو عىل اسًما تَعرض أن املثال، سبيل عىل يومية،

أخرى.

التصور معلومات بيان (3)

املعلومات «بيان فصل (انظْر املعلومات بيان جودِة عىل ما فكرٍة جودُة تعتمد مثلما
ر، بالتصوُّ الخاص املعلومات بيان وضوِح عىل بقوة األفكار تصميم جودُة تعتمد والبدء»)،
العوالَم املعلومات بياُن يشمل أن بُدَّ ال بالطبع. املصمم ومهارات األفكار جودة عىل وأيًضا
أسلوب أيُّ األفكار؟ عرض ينبغي كيف للتصور. املطلوب واألسلوَب فيها املرغوب رة املصوَّ
ما العميل: عىل باألساس يعتمد فالقرار القرار؛ هذا اتخاذ يف ْع تترسَّ ال صحيًحا؟ سيكون
الفكرة ذ ستُنفَّ هل تقدُّمية؟ أم محاِفظة رجعية رشكة أهي للعميل؟ مالءَمًة األكثر األسلوب
املقام يف تُعنى أنك أم رضوريٍّا)، أمًرا واقعي عرٍض تقديَم يجعل الذي (األمر نسبيٍّا برسعة
والرسوماُت معقدة أفكاٌر هي هل ه)؟ موجَّ بتمثيل يسمح (ما الرُّؤى أو بالدراسات األول
الفوتوغرافية عرضالصور من مزيج إىل تحتاج أفكاٌر أم لعرضها، األنسب هي التوضيحية
من كبري عدد هناك معني؟ واقعي موقف يف متضمنة ألنها التوضيحية والصور الواقعية
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مبدأ تتبع أن األفضل فمن أسلوبًا، تتخريَّ وحني برصيٍّا، ما فكرٍة جوهر إىل الوصول أساليب
الرضورة». بحسب ممكن، قدٍر «أقل

أفضل األقل (4)

صورة تُعَرضيف أن ينبغي أفكارنا بأن قناعٍة عىل كنا لألفكار، كمنتجني نشاطاتنا بداية يف
مكتظة ضخمة ملفات لعمالئنا نقدِّم كنا لذا ُمسهبة؛ تكون أن واألهم معقدة، مفاهيم
قبل ذلك يكون ما ودائًما التوضيحية، الرسوم ومئات اسرتاتيجية، ومفاهيم باستنتاجات،
الخلفية باملادة أنفسهم يشغلوا أن يََودُّون عمالءنا أن العتقادنا لألفكار؛ الفعيل العرض
يشعرون عمالؤنا وكان كذلك، األمر يكن لم ولألسف عرضنا، تقديم قبل وبمفاهيمنا
املادة، بمحتوى االهتمام يفقدون ما غالبًا إنهم حتى الضخمة، املجلدات هذه من بالضجر
اليوَم قناعٍة عىل نحن التي األفكار من العديد أن النتيجة وكانت ذاتها. حدِّ يف وبالفكرة

تُباَرش. لم تنفيذها، ينبغي وكان ا حقٍّ جيدة كانت بأنها
ومركَّز عرضقصري يف لعمالئنا األساسية أفكارنا فنقدِّم تماًما؛ العكس نفعل واليوَم
تقدير، أقىص عىل واحدة دقيقًة فكرة بكل الخاص العرض ويستغرق للعميل. ومفهوم
األفكار. لكل ر التصوُّ أسلوب نفس ويُستخَدم معنًى، ذات بطريقة فكرة كل ر تصوُّ ويتم
األفكار عىل اآلن يركِّزون فعمالؤنا بالضبط، املطلوبة أنها االسرتاتيجية هذه أثبتَْت وقد
ومعدل عمالئنا، رضا معدل زاد لذلك ونتيجًة امُلرسل؛ أو الشكل عىل وليس املحتوى، وعىل
بمزيٍد األفكار عرض اآلن أيًضا املمكن من صار قد ألنه ببساطة كبري؛ بشكل األفكار تنفيذ

الداخيل. االقتناع من

األفكار م مصمِّ (5)

املتميزين مني املصمِّ جانب فإىل أفكار»؛ «مصمَم يصبح أن يمكن قديم م ُمصمِّ أي ليس
يرغبون أْي أنفسهم؛ عن التعبري يف يرغبون الذين الجرافيك مو مصمِّ أيًضا يوجد الكثريين،
الجيدون، األفكار مو ُمصمِّ أما صورة. كل يف التصميمية تخيُّالتهم أو مهاراتهم إظهار يف
منهم والكثريُ األفكار، رشُح مهمتُهم واقعيني رين مصوِّ أنفَسهم فريون اآلخر، الجانب عىل
صهم، تخصُّ مجال يف حقيقيون محرتفون وهم ستور. برين أفكار مي مصمِّ فريق بني
النماذج، إعداد أم الكاريكاتري، أم التوضيحية، الرسوم أم الصناعي، التصميم أكان سواء
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العديد بني يجمعون بحق منهم والبارعون املثال. سبيل عىل الوميضية املتحركة الرسوم أم
أو تفضيالتهم ون ويُنَحُّ املواقف، من العديد مع رسيًعا التأقلم ويستطيعون األساليب، من

جانبًا. الفنية طموحاتهم
يحبون وهم األفكار، توليد عملية ملرافقة املصورين هؤالء بمثل االستعانة أيًضا يمكننا
بتوثيق فيقومون الرضورة؛ اقتضت كلما ويشاركون آلَخر، آٍن من العمل يف املشاركة
األولية لألفكار تمهيدية مخططات يرسمون أو الرقمية، بكامرياتهم األفكار توليد عملية
سبيل عىل اآلخرين األفكار مي مصمِّ وتدريب املعلومات بيان يف يساعدوننا أو للمشاركني،
اإلنتاج عملية يف مثاليون رشكاء فهم ثَمَّ ومن واإلنتاجية؛ بالرسعة جميًعا ويتميزون املثال.

لألفكار. الصناعي
عملية يف املشاركني شأن شأنهم ق، الخالَّ مجتمعنا يف أيًضا أعضاء األفكار مو ومصمِّ
أقل. وال أكثر ال نفسها، العملية من يتجزأ ال جزءٌ ببساطة فهم ثَمَّ ومن األفكار؛ توليد
يف الكاملة الحرية لهم تكون أن اعتادوا الذين الجرافيك مو ومصمِّ املالبس مو مصمِّ أما
العمل؛ يف أسلوبنا عىل االعتياد إىل البداية يف فيحتاجون التصميم، عند يشء بأي القيام
ليسوا وأنهم إجمالية، نتيجة إىل للوصول خدمًة يقدِّمون أنهم معرفِة إىل يحتاجون فهم
من ًعا متوقَّ يكون ما فعادًة معكوًسا؛ يكون الحال بطبيعة واألمُر النتيجة. عن مسئولني
الجميع ألنَّ ربما املحتوى؛ يف املساَهمة من مرتفع مستًوى لهم يكون أن املصممنيخصوًصا

املحتوى. يف بالكثري يساهمون أنهم يعرف
من ولعلَّ جيد، نحٍو عىل التحدي لهذا التصدِّي يستطيعون مني املصمِّ جميع ليس
ٍر تصوُّ لوضع معه تعاونَّا الجرافيك لتصميمات صغريًا مكتبًا لذلك فيها املباَلغ األمثلة
مكتملة، األفكار توليد عملية كانت الفتيات. تستهدف صحية فوٍط حملَة تخص لفكرٍة
املجالت إحدى يف صغري إعالن عن عبارة فكرتنا، لتصميم تماًما واضحة رؤية لدينا وكانت
وصار باملهمة، كثريًا استمتع الذي الجرافيك تصميمات مكتب بإطالع فقمنا الشبابية؛
من كثريًا. أعجبه الذي العميل عىل وعرضناه ثالثة، أو تعديلني إجراء بعد رائًعا اإلعالن
أسلوب أم الجرافيك؟ رسوم أم الفكرة؟ أهي العميل: أعجب ما بالضبط د تحدِّ أن الصعب
جعلت التي هي قطًعا مساهمتهم أن يرى الجرافيك تصميمات مكتب كان املختار؟ التصور
عىل ملكيٍة حقوِق رسوِم عىل بالحصول طاَلبوا الفور وعىل الشكل، بهذا متحمًسا العميل
تصميمات مكتب وأن تماًما، واضًحا كان املوقف أن من الرغم وعىل ُوِضعت. التي اإلعالنات
الحصول عىل ماِلكوه أرصَّ فقد له، املنشئ وليس املرشوع يف ِقبَلنا من موكًال كان الجرافيك
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املواقف من كثري ويف املجال، هذا يف األمور تسري هكذا التأليف. حقوق نظريَ مالئم مبلٍغ عىل
فية التعسُّ اإلجراءات من امُلنِشئون يحمي ألنه أيًضا؛ ومنطقيٍّا مرشوًعا التأويل هذا يكون

والرشكاء. للعمالء
بشكل مملوٌك األفكار الستخدام املطلق فالحق مختلف؛ بأسلوب ستور برين تعمل
وقد العملية، يف يشاركون َمن لكلِّ والنرش التأليف حقوق ملكية تكون بينما للعميل، واضح
نتوىلَّ لألفكار، صناعيني منتجني وبصفتنا مشاركتهم. نظريَ مناسبة مكافأة هؤالء ُكوِفئ
األطياف. شتى األشخاصمن من مجموعة بمشاركة للعميل مالئمة فكرة ونضع ما عمليًة
عىل عالوًة للفكرة. منشئ وبالتأكيد العملية، يف مهم وعنرص رشيك هو يشارك َمن وكلُّ
الصناعي التوليد عملية يف تماًما مستبَعد أمٌر فكرة أية ابتكر َمن بشأن التفكري فإن ذلك،
خاصة موهبة جانب إىل صة، املتخصِّ ومعرفته خربته بجلب األفكار م ُمصمِّ فيقوم لألفكار،

لألفكار. الصناعي التوليد عملية يف معينة مهمة يف
الذي الجرافيك، تصميم مكتب مع ًما ُمقدَّ واضًحا اتفاًقا عقدنا قد أننا الحظ ولحسن

ببساطة. املشكلة حلَّ استطعنا ثَمَّ ومن املرشوع؛ مقابِل بخصوِص معه تعاملنا

مشكلة لكل املناسب التصور شكل (6)

األبسط الشكل يكون ما وغالبًا بها، الخاص األفكار لتصميم املناسب الشكُل فكرٍة لكل
البسيطة، الوسائل هي البسيطة األفكار ر لتصوُّ الوسائل أفضل ولعل املناسب، الشكل هو
قمة يف تكون أْن إىل تحتاج املرشوعات بعض ففي للقاعدة؛ استثناءات دوًما هناك ولكْن
التي األفكار عىل خاصٍّ نحٍو عىل هذا وينطبق ما، لفكرٍة الحماس توليد أجل من اإلبداعية
تلك ويف معارض. والثاني مؤيد، أحدهما قسمني؛ إىل الجمهور م تقسِّ سوف أنها تعلم

للفكر. ومحرًِّكا مستِفزٍّا األفكار تصميم يكون أن يمكن الحالة
خطوط يف الطعام عربة عن املسئولة للرشكة أفكار بوضع قمنا سنوات بضع منذ
تغيري كيفية بشأن الشكل)، هذا يف موجودة تَُعد لم (والتي السويرسية الحديدية السكك
املدير كان الصغري. املرشوبات ركن وتغيري املطعم، يف واألطعمة املرشوبات تقديم طريقة
أننا وعرفنا الصفات، بنفس فريقه يكن لم بينما ومبتكًرا، متفتًحا شخًصا التنفيذي
ِه والتوجُّ التقدُّمي املدير توقعاِت من كلٍّ إرضاءِ إىل سنحتاج ألننا الحذر؛ ي لتوخِّ سنضطر

األفكار. لتصور عرٍض كأسلوِب العميل العرض أسلوَب اعتمدنا ولذا لفريقه؛ املحافظ
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يسري بَُشوش شابٌّ وهو القهوة»، «عامل فكرة املثال، سبيل عىل األفكار، بني من كان
فقط: واحٍد منتٍج ببيع ويقوم وصينية، قهوة وعاء ومعه الصباح، يف القطار أرجاء عرب
بارع عميل بأسلوب عرضها إىل بحاجٍة كنا ولكننا بسيطة، الفكرة كانت ا. جدٍّ جيدة قهوة
شارة صدره عىل اللون، فيضَّ زيٍّا — موظفينا أحد — سايمون فألبسنا قليًال؛ فيه ومباَلغ
عىل ويربط الشهرية)، سوبرمان شخصيِة زيِّ غرار (عىل القهوة» «عامل عليها مكتوب
كبرية أقداح عليها صينية خرصه عىل يربط بينما ظهر، حقيبة وكأنه قهوة وعاءَ ظهره
األقداح يمأل أن سايمون يستطيع بحيث القهوة وعاء إىل أنبوبًا وأضفنا وسكر، وكريمة
بصبِّ العرضوقام غرفة إىل سايمون دخل مني، إشارة ي تلقِّ عند مباِرش. وبشكل بسهولة
العمالء ُرسَّ الخاص. ذوقه بحسب كلٌّ العمالء، لجميع الطازجة الساخنة القهوة من قدح
كانت لو عما الطريقة، بهذه أفضل نحٍو عىل الفكرة تخيَُّل استطاعوا أنهم واألهم كثريًا،
القهوة تقديم تماًما امُلمكن من أن القهوة» «عامل فكرة أثبتت وقد «فحسب». ُرِسمت قد

قطار. يف وسهولة برسعة
انطباًعا يخلق ألنه عرض؛ كوسيلِة بحذٍر العميل العرض استخدام من بدَّ ال أنه غري
األسئلة من الكثري هناك يزال ال الواقع يف أنه حني يف بالفعل، التنفيذ مرحلة يف الفكرة بأن
سبيل وعىل الشك. إىل النزَّاعة للجماهري للغاية مناسب األسلوب هذا أن غري املفتوحة.
جزءًا تجعلها بذلك فإنك معروفة، بيئة يف األفكار عرضَت إذا بأنك القول يمكنك املبالغة،

للجمهور. اليومية الحياة من
لتصنيع نيوترفريز رشكة لصالح الزبادي من جديدة ألنواع بعضاألفكار بوضع قمنا
دانون. زبادي وبيِع بإنتاِج أخرى، أشياء بني من تقوم، والتي بجنيف، األلبان منتجات
عبوة عن عبارة وهي السعادة»، «عبوة املثال، سبيل عىل مقرتًحا، ١٥ حوايل بني من كان
صغريًا قدًرا منها كلٌّ تجلب مختلفة بأطعمة ُمَعبَّأة الزبادي، من علب ٤ من ُمكوَّنة عة ُمجمَّ
الجييل بحبات وزبادي الشوكوالتة، بحلوى زبادي الفراولة، زبادي الحياة: إىل السعادة من

بالرباوني. وزبادي الصغرية،
نيوترفريز، تنتجها التي األصلية الزبادي عبوات يف املنتجات جميع بعرض قمنا
فوتوغرايف تصوير ورق عىل وطبعناها منتج، لكلِّ والغطاء للعبوة بسيًطا تصميًما وأخرجنا
بشأن التفكري علينا كان بعدها اإلمكان. قدر «الحقيقية» الزبادي لعلب مقارب أثٍر لخلِق
بنا، الخاص األفكار م ُمصمِّ سفني، لدى كان للمنتج. املتنوعة األفكار لعرض امُلثَْىل الطريقة
للزبادي؛ صٍة مخصَّ كبري متجر ثالجِة يف نعرضاألفكار أن وهو ال؛ فعَّ ولكنه بسيط مقرتٌح
املالئمة. اإلضاءة فيها بما الثالجات، هذه من األصل طبق نسخٍة إنشاء يف رشعنا ثَمَّ ومن
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وأخذوا ماركت، سوبر كمستهلكنييف فون يترصَّ عمالؤنا كان العرضالتقديمي، خالل
الثالجة، من عة امُلجمَّ العبوة ُسِحبت األنظار. يلفت منتج أول عن املنتجات وسط يبحثون
املجمعة العبوات جميع اختفت أن إىل قصري عرضتقديمي خالل من بواسطتنا حت ُرشِ ثم

الثالجة. من
ويشكِّل معروفة، بيئة يف ُغِرست قد جديدة فكرٍة كون يف التصور هذا مثِل ميزُة تكمن
جديدة لوظائف أفكاًرا املاكينة مُلصنِّع وضعنا فقد الخيالية؛ لألفكار خاصة أهمية هذا
الوظائف تضمني يف شديدة رغبة األفكار تصميم مرحلة يف لدينا وكانت القهوة. ملاكينة
القهوة، ملاكينة جديد شكل يف املاكينة) لتشغيل فقط مقبضواحد استخدام (مثل الجديدة
ملاكينات تماًما جديد تصميم بإعداد هنا نُْعَن لم ألننا مربًكا؛ سيصبح كان هذا أن غري
العميل وكان فحسب، للماكينة جديدة وظائف تصميم منا مطلوبًا كان وإنما القهوة، إعداد
حاليٍّا املستخَدمة النوعية يف ُعِرضت أنها لو مجنونة، وظيفة لتقبُّل استعداًدا أكثر سيصبح

القهوة. ماكينات من

واحد» بمقبض القهوة ماكينة «تشغيل فكرة استيعاب عميلنا عىل كثريًا األسهل من كان
به. الخاصة املألوفة القهوة ماكينة عىل التعرُّف استطاع لو املذهلة،

العرض هي سواء؛ حدٍّ عىل عميلنا ومع معنا للغاية رائجة أخرى عرٍض وسيلُة ة ثَمَّ
املتحركة، الجرافيك لعرضرسوم مفيدة أداًة الوميض يُعتَرب الوميضية. املتحركة بالرسوم
استخدامه أيًضا يمكن وبالطبع اإلنرتنت. شبكة عىل مكان كل يف األيام هذه ويُستخَدم

الجامدة. األفكار يف الحياَة يبعث فالوميض اإلنرتنت، نطاق خارج
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معرفَة أرادت والرحالت، السفر وكاالت إلحدى وضعناها قد كنا فكرٌة هذا أمثلة من
غري ولكن األنظار، تلفت بطريقٍة السفر وكالة حدود خارج وجوٌد لها يكون أن يمكن كيف
اصطحابها يمكن عجالت عىل تسري سفر وكالة إنشاءُ املقدَّمة املقرتحات من كان ُمكلِّفة.
عرض وشاشة دعائية، ومنشورات كمبيوتر، لوحدة كافية مساحة وبها مختلفة، أماكن إىل
شعار يحمل وَعَلم عامة، ترويجية ومادة حاليٍّا، الوكالة تقدِّمها التي العروض آِخَر تُظِهر
ويقف ُمغلقًة العربَة أوًال عرضنا الوميض، باستخدام العرضالتقديمي خالل السفر. وكالة
العديدة املختلفة األجزاء عىل وبالضغط السفر، بوكالة املبيعات مندوبي أحد بجوارها
والنرشات الكمبيوتر، مثل ذكرها؛ السابق األدوات وظهرت األبواب فتح أمكن للعربة،
بالكامل. مفتوحة وهي املتحركة السفر لوكالة النهائية الصورة وكانت إلخ. … الدعائية

األفكار. يف تدبُّ الحياة بدأت ما ورسعان الشكل، بنفس األخرى األفكاَر ْمنا وقدَّ
التوضيحية الرسوم هي األفكار تصميم مرحلة يف األزلية لة املفضَّ الوسائل أن شك ال
التصميم يكون ما وعادًة بالكمبيوتر. املدعومة أم باليد املرسومة أكانت سواء واملخططات،
مجردة الفكرة كانت كلَّما هي: والقاعدة برصيٍّا. ما فكرٍة لعرض كافيًا األبعاد الثنائي

عاطفي. عنرص إدراج املهم من كان وفنية،
جي آي إس رشكة لصالح الجديدة املرشوبات بعض وتعبئة لتغليف أفكاًرا وضعنا
— الكرتون من املصنوعة املرشوبات عبوات بتصنيع تقوم رشكة وهي — كومبيبلوك
وكان حياة، بال ا جافٍّ كله األمر بدا جادة. فنية حاسوبية رسوم يف األفكار هذه وُعِرضت
عىل الفني؛ الرسم بجوار لفكرتنا لنموذج ملوَّنة صورة وضع هو إليه ْلنا توصَّ الذي الحل
كرتون عبوات صنع لفكرة اخرتناه الذي النموذج هو الطائر الطبق كان املثال: سبيل
شكل مثل للغاية مسطَّحة لتصبح فارغة تصبح أن بعد عليها الضغط يمكن للمرشوبات،
للمساحة ر موفِّ جديد شكٍل لتمثيِل للَفْرِد القابل الجبن مثلثات عبوة أوصورة الطائر. الطبق

املثال). سبيل عىل القهوة (لكريمة صغرية لعبوات

جيدة نصوصألفكار (7)

تُعَرض الذي اللغوي الشكل أيًضا ولكن املهم، الوحيد اليشء ليس للفكرة البرصي العرض
أن أيًضا وينبغي وجذابًا، العرضقصريًا هذا يكون أن ينبغي أنه بالفعل أوضحنا وقد به،
تقني، منتج عن املثال، سبيل عىل نتحدث، كنا فإذا الفكرة؛ مع تتناسب بلغٍة مكتوبًا يكون
أكثر أسلوٍب استخداُم سيكون بينما وجادة، مباِرشًة تكون أن يجب املطلوبة اللغة فإن
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املرئية الوسائل جديد. منتج أيِّ أشكاِل لتمثيل الفنية الرسوم مع املعروفة الصور مزج يمكن
كومبيبلوك. جي آي إس لرشكة مملوكة

أيًضا أفضل» «األقل قاعدة تَْرسي ما وغالبًا جديد. عطر توصيِل لفكرِة مالئًما وتنميًقا تأنًقا
الفكرة، عن األساسية األشياء قوُل هو اللغة من األسايس فالغرض اللغوي، العرض عىل

رسيًعا. حوله تدور ما وتوضيُح
تضمن بسيطة وصفة فهناك باوربوينت، برنامج باستخدام عرًضا تقدِّم أن قرَّرَت إذا

العرض: نجاح لك
هو ما ملعرفة متشوًقا الجمهور يجعل فهذا قصري؛ ترويجي بملخص فكرة كل تفتتح

قادم.
هذه تعمل أكثر. ليس الفكرة، موضوع يََمسُّ قصري الفت» «سؤال :١ الصفحة
وتجهيزه السابقة، الفكرة أو املقدمة عن نفسه فصل يف الجمهور مساعدة عىل الصفحة

التايل. للعرض والفضول ب الرتقُّ من معني حسٍّ إيقاِظ عىل يعمل فهذا التالية؛ للفكرة
من األكرب الجزءَ للفكرة البرصي العرُض ويَْشغل هنا، الفكرة تَُرشح :٢ الصفحة

بإيجاز. الفكرَة فيها ترشح أن يمكنك أسطر ثالثة باألسفل ولديك الصفحة،
معلومات أو األمر، لزم إذا إضافية إيضاحية تفاصيل وضع هنا يمكن :٣ الصفحة
من نماذج أو املحتملة، العقبات أو بالفعل، قبُل من توضيحها تم أمور أو التنفيذ، عن
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«ما اليشء الكب"، الذي يدور ويسبح؟» 

عرض تقديمي 

ويسبح؟» يدور الذي الكبري، اليشء «ما

هذه عن االستغناء يمكنك متاحة، غري أو رضورية غري املعلومات كانت إذا أخرى. قطاعات
الصفحة.

باوربوينت: برنامج مع للتعاُمل مهمة قواعد بضع هناك

التقديمي. العرض يف مكاٌن له ليس بالفكرة صلة له ليس ما كلُّ •
الخطوط يف واملباَلغَة الربَّاقة، األلوان ذات املزخرفة الخلفيات استخداَم تجنَِّب •

الخط. وأحجام
وشعاَر الخط، وأحجاَم الالزمة، الخطوط جميَع تحوي رئيسية رشيحًة حدِّْد •

رشكتك.
للفكرة. رك تصوُّ خالف أخرى إضافية عنارصبرصية أيَّ تستخِدْم ال •

بسيطة لغة استخِدْم األفكار: وصف عىل تَْرسي الصحافة يف تَْرسي التي والقواعد
بوضوح املوضوَع ارشِح مباَرشًة. الجمهور خاِطِب الغريبة. الكلمات تجنَِّب قصرية. بجمل

الواضحة. غري الغامضة الفنية املصطلحات وتجنَِّب
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مخترص. ووصٍف برصي عرٍض باستخدام الفعلية الفكرة تَُرشح

مفيدة التالية القواعد تكون فسوف إضايف، كعنرص الورق عىل كمفهوم فكرتك وصفَت إذا
لك:

مدعوم للفكرة رشح الفت، سؤال العرض: يف املستخَدم النظام نفس استخِدْم •
إىل تحتاج أن ينبغي مثايلٍّ، نحٍو وعىل األمر. لزم إذا إضافية ومعلومات برصيٍّا،

فكرة. لكل أقىص كحدٍّ A4 ورقات ثالث
ثالثة فقرة كل لطول األقىص الحد يكون أن عىل قصرية، فقرات إىل النص م قسِّ •

أسُطر.
ورصينًا. وشائًعا مريًحا خط حجم استخِدْم •

الرسيعة. لإلحالة فهرًسا استخِدْم •
الفكرة. فهم يف تساعد ال التي والعناَرص اللزوم عن الزائدَة املعلوماِت تجنَِّب •
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باوربوينت برنامج بدائل (8)

وبقدر التقديمية، العروض إلنتاج شيوًعا األكثر األداَة الحايل الوقت يف باوربوينت يَُعد
بعينها؛ أفكار يف استخدامها تماًما الخطأ من يكون أن املمكن من أنه إالَّ األداة، هذه نفع
شكٍل باستخدام الجمهور إىل امللل ترسيب خطَر يحمل بباوربوينت م امُلصمَّ فالعرض
خطر. يف للفكرة العادل التقييم مسألَة يضع وهذا النوم؛ إىل ودَفَعهم عليه اعتادوا للعرض

ييل: ما املمكنة األخرى العروض أشكاُل تكون أن املمكن من

عرُض يحويها التي العنارص نفس يَْحوي فكرة لكلِّ ملصٌق م يُصمَّ امُللصقات: •
مما كثريًا أكرب للفكرة البرصي العرض لجعل الفرصَة يمنحك هذا الباوربوينت؛
بعمل وقم الحجرة، يف امللصقات بتعليق ُقْم الكمبيوتر. عىل عرًضا استخدمَت لو

يليه. للذي ملصٍق من هة موجَّ جولٍة
معرًضا تُِقيم أن يمكنك األبعاد، ثالثيِة أجساٍم مع تتعامل كنَت إذا املعرض: •
أنحاء يف موزَّعًة التقديمي العرض يف املستخَدمة األجسام عرض فيتم لألفكار؛
الشخَص هذا تُطِلع أن املهم من ووصفه. جسم كلِّ شخصبتقديم ويقوم الغرفة،
باإلمكان يكون لكي بالضبط؛ جسم كلَّ بها يقدِّم أن ينبغي التي الكيفية عىل

ببعض. بعضها مقاَرنة
العرض أو االستعراض اعتبار يمكن اإليضاحي: العرض أو االستعراض •
أو التعقيد، شديدَة الفكرُة كانت إذا الفكرة لتقديم مناسبة وسيلًة اإليضاحي
تربير ويمكن الجهد، من الكثريَ الوسيلة هذه تتطلَّب للغاية. متطلبًا الجمهور كان
لجعلها أخرى وسيلة بأي الفكرة عرض املمكن من يكن لم إذا فقط استخدامها
مناسبة أداًة أيًضا اإليضاحي العرض أو االستعراض يَُعد للجمهور. مفهومًة

أعرض. لجمهوٍر األفكار لتقديم

األفكار» «تصميم جوهرية: مفاهيم

وباقية. للمقارنة، وقابلًة الفهم، سهلَة أفكارك يجعل سوف لألفكار الجيد التصميم •

تحقيق يمكنه مناسب م ُمصمِّ عن وابحْث ألفكارك، التقديمي للعرض واضًحا معلومات بياَن ُصْغ •
البيان. هذا
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تعقيد درجُة تكن لم ما التوضيحية/املخططات)، الرسوم ل (يُفضَّ عرض وسيلِة أبسَط اخَرتْ •
أخرى. وسيلًة تتطلَّب الفكرة

املثال. سبيل عىل كخرباء األفكار، وضع عملية يف األفكار مي مصمِّ أِرشْك أمكن، حيثما •
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للجمال. مسابقة ليس األفكار اختيار

∗∗∗

ولألسف، والسلبية. اإليجابية باملشاعر ترتبط للغاية، عاطفية مسألة األفكار هذا: يف جدال ال
ا حقٍّ رائعًة شخصيٍّا أجدها التي فالفكرُة فكرة؛ كل تجاه مختلفة شخصمشاعُر كلَّ تنتاب
فسوف للتفاوض، قابلة غري والعواطف االنفعاالت ألن ونظًرا السوء. يف غايًة زمييل يراها قد
نحن حتى الصعوبة. بالغ أمًرا األفكار اختياَر يجعل وهذا ا، جدٍّ واملواقفرسيًعا اآلراءُ تَثْبت
لنا أتاحت طريقًة نجد أن قبل الصعبة بالطريقة نتعلَّم أن علينا كان لألفكار، كمصنع
نفسها القرار عملية عىل الحفاظ مع األفكار، تقييم يف العواطف ل بتدخُّ نسمح أن بالفعل
فْهِم يف شديدة صعوبة وجدنا طويلة، فرتة مدار وعىل اإلمكان. قدر العاطفية عن بعيدًة
عمالؤنا يجد وملاذا لألفكار، النهائي العرض يف الحد هذا ملثل وتصل املشاعر تحتدم ملاذا
مراحل يف ُوِضعت التي األفكار أن للتو والحظنا أكثر. أو فكرٍة عىل االتفاق يف بالغة صعوبًة
بالرفضخالل تُقابَل كانت ما غالبًا عمالئنا، ِقبَل من ومثرية جيدة كأفكار وُقيِّمت متعددة،
منهجي بشكل ُوِضعت التي فاألفكاُر القرار؛ اتخاذ من التايل املستوى يف التقديمي العرض
األشخاص من العديد إرشاك من الرغم عىل أثر، لها يَُعد ولم فجأًة اختفت قد مراحل عدة يف
األفكار إن الفكرة. تنفيذ بإمكانية الجميع واقتناع القرار، اتخاذ عملية يف الرشكة داخل من
ويف رائع. هذا للروعة! يا قائًال: شخص يفكِّر قد البداية ففي ؛ التغريُّ رسيع يشءٌ ببساطة
جيًدا يكون أن املفرتَض ما قائًال: يفكِّر مختلفة مزاجية حالة يف يكون حني الثانية املرة

ذلك؟! بشأن
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التكثيف

االختيار

اإلدارة
التنفيذ

التوليد
معاينة
مخطط أويلاختيار األفكارا"الك

سوق األفكار دعم برين ستور

اختيار يف القرار وُصنَّاع أنت ويساعدك األفكار، تطوير عملية يف مهمة مرحلة األفكار اختيار
لتنفيذها. األفكار أفضل

بيشء أيًضا مررَت قد ستكون نفسك أنت أنك واثق وأنا للغاية، ضاغًطا األمر كان
إحدى أدارته اسٍم، عن للبحث مرشوٍع ففي عمالئنا؛ إىل بالنسبة كذلك واألمر مماثل.
عىل تغلَّبا اإلدارة، عىل اسمني العميلة اقرتحت دوننا، من الزراعية الهندسة مجال يف عميالتنا
يُستخَدما لم جديدين اسمني بالفعل وكانا لة، امُلسجَّ التجارية العالمة حماية قضايا عقبة
التي املعايريَ االسمان استوىف فقد ذلك جانب إىل الزراعية. الهندسة مجال يف قطُّ قبُل من
الحال؛ يف االسمني ِكال املدير رفض الرشكة. هذه يف تجارية عالمة أيُّ تستوفيها أن بدَّ ال
هناك أن ة بُحجَّ واآلَخر الشخصية، حياته بغيضيف بيشء ذكَّره قد االسم أن ة بُحجَّ أحدهما
وشخصيٍّا باألمر له صلَة ال السببني كال كان للغاية. مشابًها اسًما يحمل شوكوالتة من نوًعا
ملاذا باألسماء. األمر يتعلَّق حينما ل تتدخَّ ما دائًما التي املشاعر يُربز الذي األمر للغاية؛
وبنَّاء؟ محايد بأسلوب تقييَمه يستطع لم ملاذا الشخيص؟ النحو بهذا االسم عىل املدير َحَكم
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حكمه إصدار عىل قادًرا يكون لكي أدواٌت لديه تكن ولم قبُل، من يشارك لم ألنه ببساطة
عاطفي. غري بأسلوب

عىل إيجابي تأثريٌ لهما عاملني هناك أن لدينا ثبت املرشوعات، من عدد تحليل بعد
وهما: املرشوع، نهاية يف لألفكار املمنوح الدعم

تم الذين القرار فُصنَّاع املرشوع؛ من الحاسمة املراحل يف القرار ُصنَّاع إرشاك (١)
أكثر وهم الفكرة، ُوِضعت كيف ويفهمون النتيجة، عن باملسئولية يشعرون إرشاكهم

األفكار. اختيار يف القرار التخاذ جاهزيًة
بشكل وخالية منظمة عملية يف االختيار تمَّ فإذا الفكرة، الختيار منظم إجراء (٢)
مجرد صحي ه بتوجُّ األفكار جميع فحص يمكن فحينئٍذ واالنفعاالت؛ املشاعر من كبري
أحد لدى سلبية مشاعَر تثري أنها ملجرد ما فكرٍة رفِض فرصة تقلُّ ثَم ومن املشاعر؛ من

االختيار. عملية يف املشاركني

من ممكن مستًوى أعىل إدراَج نحاول أمكن وكلَّما اإلرشاك، نسبة نزيد كنا ما دائًما
برمتها، العملية يف مصاحبتنا إىل يحتاجون عمالءنا أن يعني ال هذا العملية. يف القرار صنع
النقاط يف االنخراط خالل فمن تماًما؛ العكس عىل بل فيها، العمل من الكثري لديهم وأن

ثمني. وقت أيَّ يهدرون ال القرار ومراحل األساسية
تعرض فحينما قليًال؛ أصعب أمًرا ناجحة منظمة اختيار عملية عىل العثور كان
عن ويعربِّ سلطة له تكون أن يف الجميع ويرغب الغليان، يف املشاعُر تبدأ ما عادًة أفكارك،

الجوانب: من عدٍد يف بالغ بشكل االختيار عمليَة تواِجه التي التحديات وتتنوع آرائه.

األفكار. اختيار عند االعتبار يف املناسبني األشخاص وضع من بدَّ ال •
يف بد ال ولكْن بريوقراطية، تبدو أو للملل مثريًة االختيار عملية تكون أالَّ يجب •

منظم. بشكل تتواصل أن نفسه الوقت
يكون ال الذي األمر (وهو األفكار تقييم يمكن لكي بالقواعد الجميع يلتزم أن بدَّ ال •

عاطفيٍّا). مشحوٍن جوٍّ يف سهًال
أن اإلطالق عىل واألفضُل يمكن، ما بأرسع متاحًة التقييم نتائج تكون أن بدَّ ال •

االجتماع. خالل ذلك يتم
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جيًدا، عمالؤنا يستوعبها التصميم، رائعَة تقييٍم عمليَة نستخدم اليوَم ونحن
األفكار مناقشة يف تبدأ أن فبمجرد بنفسك، ترى سوف دوًما. بها ويشيدون ويتقبلونها،

قبُل. ذي من بكثري أكثر أفكاٍر تنفيذ عىل قادًرا تكون سوف النحو، هذا عىل وتقييمها

املادة اإلعداد: (1)

األفكار، تصميم مرحلَة أتممَت قد تكون أن ينبغي األفكار، اختيار عملية تنفيذ أجل من
كل تخيُّل ويجب تقديمي، عرٍض شكِل يف متاحًة أفكاُرك تكون أن رضورة يعني وهذا
املرشوع، مالك عميلك، مع بأكمله العرَض تناقش أن يجب أمكن، وكلما ما. شكٍل يف فكرة
يف املشاركني لغة مع ويتالءم بموافقته، يحظى العرض أن وتضمن األفكار، اختيار قبل
آَخر. شخٍص أي من بفريقه درايًة أكثر فهو بجديٍة؛ مساهمته خذ األفكار. اختيار عملية
والوثائق، املستندات جميع ويف العرضالتقديمي يف متسلسٍل بشكٍل األفكار برتقيم ُقْم
ذات الفكرة رقم مع املشاركني وثائق وجميع التقديمي العرض من لكلٍّ تسميًة وَضع
فسيكون ،٣٠ عن العدد زاد إذا أما فكرة. و١٥ أفكار ٩ بني يرتاوح املثايل والعدد الصلة.

األفكار. هذه كل تقييم الصعب من

األفكار: اختيار لعملية ييل ما إىل تحتاج سوف كذلك

ال أخرى، (مرًة عرض رشيحة عىل أو ورقة عىل األفكار لجميع عام استعراض •
األفكار). ترقيم تنَس

لكل التالية الخانات ملء للمشاركني ويمكن فكرة. لكل مشاِرك لكلِّ تقييم نموذج •
التقييم: نموذج عىل فكرة

بالفكرة. املشارك إعجاب ملدى ،١٠ إىل ١ من مقياس عىل تقييم، (١)
عامة. مالحظات (٢)

التنفيذ. عىل التنفيذ/القدرة عىل مالحظات (٣)

رقًما إعطائها مع النموذج، عىل األفكار جميع ل فتُسجَّ ترتيب. قائمة إلعداد نموذج •
بصورة. تمثيلها وربما
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اختيار أثناء فيه الرتتيب وقائمة التقييم نتيجة إدخال يمكن تقييم برنامج •
للخرباء ويمكن لذلك، األبسط املناسبة األداة هو إكسيل برنامج ويَُعد األفكار،
بنا. الخاص بيز» «برين حل مثل البيانات، قواعد حلول بأحد االستعانة أيًضا

ييل: بما القيام عىل قادًرا الربنامج يكون أن بد ال •

للتقييمات. املتوسطة القيمة حساب (١)
قوة مدى بيان بمعنى للتقييمات؛ (االستقطاب) املعياري االنحراف حساب (٢)

اآلَخر. عن أحدها التقييمات يف اآلراء انحراف
فكرة كلُّ فيها تُعَطى والتي املشاركني، لكل امُلَجمعة الرتتيب قائمة عرض (٣)
األقل القيمة ذات الفكرة إن (أْي العكسية بالقيمة توضيحها ثم معينًا، مركًزا

.(١ املركز يف تكون

فوًرا. النتائج لعرض مرئي بث برنامج •
املشاركني. لكل كتابة أدوات •

برمته اإلجراء اختبار املهم من مرة، ألول األفكار اختيار عملية بتنفيذ تقوم حني
للتأكُّد تقديمي عرٍض كل قبل اليوَم به نقوم نزال ال أمر وهو جيًدا، الحاسوبي وبرنامجك
عرض أثناء الفنية املشكالت من إحراًجا أكثر يشء فال يرام؛ ما عىل يسري يشء كل أن من
السارة. غري املفاجآت هذه مثل دون من يكفي ما الصعوبة من به برمته واألمر األفكار،
األفكار، اختيار أجل من مساعد إىل أيًضا تحتاج لديك، املتاحة املادة إىل باإلضافة
األفكار» «مسئول فيقوم التقييم؛ نظام يف وإدخالها املشاركني تقييمات جمع يف يساعدك
«مدير يوجد بينما لألمور، اإلداري بالجانب املرشوع» «مدير ويعتني األفكار، بعرض
«إدارة فصل يف األفكار مرشوع يف األدوار عن املزيد (ثمة أسئلة أي عىل لإلجابة األفكار»

األفكار»).

الدعوة اإلعداد: (2)

هم َمن معرفة وإنما األفكار، اختيار عملية يف املساهمني األشخاص عدد املهم ليس
أشخاص؛ خمسة عن يقل ال ما وجوَد تضمن أن ينبغي ذلك ومع املساهمون. األشخاص
عملية تنفذ أن املمكن من أقل. العدد كان إذا معنًى بال يكون للنتائج العرضاإلحصائي ألن
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من العديد إىل تحتاج حينئٍذ ولكنك شخص، ٢٠٠ إىل يصل أشخاٍص بعدِد أفكار اختيار
مباَرشًة، التقييم بعد النتائج إعالَن تستطيع فلن وإالَّ النتائج، إدخال أجل من املساعدين
يف مباَرشًة التقييم إجراء ميزُة وتكمن بالطبع. محتمل أمر أيًضا ذلك أن من الرغم عىل
يتفق أن بالرضورة ينبغي ال لألفكار تقييمهم أن للمشاركني التوضيح إمكانية يف البداية
حدٍّ إىل األفكار لتقييم العاطفية العناَرص يُخِمد الذي األمر اآلخرين؛ املشاركني تقييم مع

كبري.
احرْص األفكار، اختيار عملية يف حارضين يكونوا أن تودُّ الذين األشخاص دعوة عند
القرار ُصنَّاَع تُِرشك أن أيًضا املهم من واملعرفة. الكفاءة من مثايل مزيٌج لديك يكون أن عىل
تنفيذها. سيتم التي الفكرَة النهاية يف سيقرِّرون األشخاصالذين هم هؤالء إن إذ العملية؛ يف
التدرُّج مستويات مختلف من الرشكة داخل من الحارضون األشخاص يكون أن وينبغي
الهادفة األمور من ضعيفة. األفكار توليد عمليِة بموضوِع صلتهم ولكن أمكن، إذا الوظيفي
(انظْر األفكار توليد عملية من جزءًا بالفعل كانوا الذين املشاركني أولئك تدعو أن أيًضا
موضوع يف املعتَمدين الخرباء وإرشاُك األفكار. اختيار عملية إىل اإلبداعي») «الفريق فصل

نفسها. الرشكة داخل هؤالء عىل العثور يمكن ما وعادًة ، شكٍّ بال أيًضا مفيٌد املرشوع
أو خطاٍب يف األفكار، اختيار عملية يف عوه يتوقَّ أن يمكن بما مقدًما املشاركني أبلِِغ

املثال: سبيل عىل اإللكرتوني، الربيد عرب

ستيفن السيد عزيزي

الشوكوالتة «منتجات ملرشوع األفكار اختيار عملية يف للمشاركة جاهز أنك أعرف أن يسعدني
صباًحا ٩:٥٠ الساعة يف الوصول سيادتك من نرجو .٢٠٠٤ فرباير ١٥ يف تنطلق التي الجديدة»،
تقييٍم إجراء يف صباًحا ١٠:٠٠ الساعة تمام يف البدء يمكننا لكي للمؤتمرات، «بارالين» قاعة يف

ظهًرا. ١٢:٠٠ الساعة حتى سيستمر االجتماع بأن علًما لألفكار.

واملوظفني، القرار ُصنَّاع من واسعة راجعة تغذية ي تلقِّ هي األفكار اختيار عملية من الهدف
كمدير الوظيفية بصفتك لسيادتك الدعوة هت ُوجِّ وقد الجديد، ملنتجنا عرشة الخمس األفكار عن

تسويق.

االجتماع: أعمال جدول ييل فيما

قصرية. ومقدمة الرتحيب (١)

األفكار. بها ُوِضعت التي الكيفية مناقشة (٢)
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أساس عىل (تقييم تقييٍم نموذِج عىل فكرة لكل تقييم وإجراء فكرة، لكل تقديمي عرض (٣)
العاطفة).

نسبي). موضوعي (تقييم لألفكار ترتيٍب قائمِة إعداد (٤)

الرتتيب. وقائمة النتائج عرض (٥)

املطالب. املناقشة/عرض (٦)

كل ومساوئ مزايا عىل التعرُّف وإنما االجتماع، خالل منتج عىل االتفاق ليس األسايس الهدف إن
تحليلنا. يف االعتبار يف وضعها ذلك بعد يمكننا والتي فكرة،

تطوير يف املهمة املرحلة هذه يف لنا دعمك عىل الشكر جزيَل لك ه نُوجِّ أن ونودُّ رؤيتك إىل نتطلَّع
الشوكوالتة. من جديد منتج

امُلخِلصة
املرشوع إدارة فورتفينجلر، ريتا

قاعة إىل مبكًرا تصل أن ينبغي األفكار، اختيار عملية إلجراء امُلحدَّد اليوم يف
برنامج يعمل هل يرام: ما عىل اللوجستية الرتتيبات جميع أن من وتتأكد االجتماعات،
الالزمة املواد كل هل صحيح؟ بشكل ل ُموصَّ املرئي البث جهاز هل بك؟ الخاص التقييم

متوافرة؟

واملقدمة الرتحيب األفكار: اختيار عملية إجراء (3)

من الهدف فيها ترشح بسيطة، مقدمة تَُصوغ أن ينبغي األفكار اختيار عملية بداية يف
القواعد. ح وتوضِّ األفكار اختيار عملية

التالية: النقاط توضيح وينبغي

وتُقيَّم األفكار، من العديد يُعَرضخاللها منظمة عملية هي األفكار اختيار عملية •
عدة. أشخاص بواسطة مختلفة نظر وجهات من
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التي الفكرة اختيار ليس فالهدف للجمال؛ مسابقًة ليست األفكار اختيار عملية •
تملك التي الفكرة اختيار وإنما الفائزة، الفكرة باعتبارها الجميع إعجاب تنال

واضح. بشكل التنفيذ إمكانية من قدر أقىص
أهميتُه له مشارٍك كل رأي إنَّ ديمقراطية؛ عملية ليست األفكار اختيار عملية •
القرار. ُصنَّاع يِد يف يقع النهاية يف ذ ستُنفَّ فكرة أي بشأن القرار ولكن وقيمتُه،
التي األفكار أي األفكار؛ اختيار عملية يف خاصة إثارة لها االستقطابية األفكار •
بينما للغاية، جيدة الفكرة أن املشاركني بعض فريى الخالف، من الكثري تخلق
خاص بشكل مثرية أنها يثبت ما عادًة األفكار هذه ومثل سيئة. البعض يراها
شخص كل ليس عنه. يتحدثون شيئًا الناس وتمنح جدًال تخلق ألنها السوق؛ يف
حماس لديهم جيدة يجدونها الذين أولئك ولكن جيدة، األفكار هذه مثل أن يرى
قدَّمت ١٩٦٣ عام يف الحقيقة: هذه توضح رائعة قصة ة وثَمَّ تجاَهها. خاص
األمريكية. آفيس لرشكة أكثر» نحاول «نحن شعاَر اإلعالنية دي» بي «بي وكالة
اثنني رقم الرشكة هي آفيس فرشكُة اسرتاتيجية؛ ألسباب الشعار هذا ُوِضع وقد
اختُِرصت العمالء. عىل للحفاظ أكرب جهد بذل إىل تحتاج ولذا السوق؛ يف «فقط»
الوكالة واستطلعت أكثر». نحاول «نحن أو أكثر» نعمل «نحن إىل آنذاك العبارة
«نحن الرسالة أن وجدوا باملائة ٥٠ حوايل أن ووجدت الشعار، بشأن العمالء آراء
ذات رشكًة تبدو آفيس جعلت أنها إىل وأشاروا ببساطة، عبقرية أكثر» نحاول
وسخيفة، ساذجة الرسالة فوجدوا اآلَخرون، باملائة ٥٠ ال أما خاصة. مصداقية
تحاول رشكة وليس بالفعل، أفضل رشكة لديهم تكون أن لون يُفضِّ إنهم وقالوا
الوكالة أوصت لذا ما؛ نوًعا وحاد واضح استقطاب ثمة فحسب. أفضل تكون أن
التنفيذي املدير — تاونسند يس روبرت صار وقد آَخر، شعار باستخدام آفيس
وهذه النتائج لهذه الهادئة باستجابته اإلعالن عاَلم يف معروًفا — آفيس لرشكة
السوق.» حصة من باملائة ٥٠ امتالك يف مشكلة لديَّ «ليس قال: فقد التوصية؛

اليوم. حتى يُستخَدم الشعار يزال وال
من اطلْب تماًما. بالقواعد الجميع يلتزم أن املرشوع نجاح أجل من املهم من •

بحذافريها. تعليماتك اتِّباَع املشاركني جميع
بالضبط: األفكار اختيار بعملية الخاص اإلجراء ارشِح •

املرحلة هذه ويف ا. رسٍّ املشاركني جانب من األفكار تُقيَّم األوىل، الجولة يف –
تعديالت أيِّ من الخايل األصيل العفوي فالرأي األفكار؛ تُناَقش أالَّ يجب الوقت من
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لديك ليس أيًضا املرحلة هذه يف املرحلة. هذه يف خاصة أهميٌة له مشاِرك لكل
«شعورك عىل بناءً فكرة كل بتقييم ُقْم فقط الفردية؛ األفكار مقاَرنِة إمكانيُة
لهذه الكبرية األهمية تكمن وهنا انطباع، أول بثاني ى يُسمَّ ما يوجد فال الداخيل»؛

املرحلة.
وإما عامة مالحظات إما — شئَت إْن — فكرة كل عىل مالحظات ْن دوِّ –

للتنفيذ. أهليتها عىل تعليقات
رؤية عىل قادًرا تكون سوف األفكار، اختيار عملية من الثاني الجزء يف –
تضع سوف العام العرض هذا عىل وبناءً عام، عرض يف مجدًدا األفكار جميع
الفكرة من يبدأ واضح، تسلسل يف األفكار فيها تضع ترتيب قائمة يف األفكاَر
ترى التي الفكرة إىل وصوًال للتنفيذ، (١ (رقم األكرب االحتمالية لها أن ترى التي
هذا يتم أن رضوريٍّا يَُعد ولم للتنفيذ. احتمال أي لها ليس أو احتماًال األقل أنها
فكرة أي موضوعيًة. أكثر ملعايري وفًقا ولكْن بحٍت، بشكٍل املشاعر عىل بناءً التقييم
النظر وجهات تُدَرج سوف بالطبع يمكنك؟ ال وأيها تنفيذها، تتخيَّل أن يمكنك
محطَّ تكون أن ينبغي يَُعد لم األول، التقييم عكس عىل ولكْن أيًضا؛ الشخصية

االنتباه.
الفردية الخطوات وارشح العملية، عن أسئلة لطرح الفرصَة املشاركني امنِح •

األفكار. اختيار عملية لتنفيذ جاهز اآلن أنت الرضورة. استدعت إذا ًدا مجدَّ

يف بمعلمتك اليشء بعض ويذكِّرك ، ممالٍّ روتينيٍّا يبدو اإلجراء هذا أن تعتقد كنَت إذا
٣٠ عىل يزيد فيما لنا، أظهَرْت الخربة ولكن محق. األرجح عىل فأنت االبتدائية؛ املرحلة
أحافظ األيام هذه ويف األفكار، اختيار مرحلة يف للصدفة يشء أي ترك يمكن ال أنه مرشوًعا،
عدَّة يف املشاركني مع موازية أفكاٍر اختيار عمليِة تنفيِذ بصدِد كنا إذا هدوئي، عىل حتى
ألنني فقط هذا ولكن هاتفي. مؤتمر بواسطة بينهم االتصال يتمَّ أن يمكن والذين مواقع،
الثقافية. والحواجز والعادات، اللغة، حواجز تتجاوز األفكار، لتقييم صيغة لدي أن أعلم
السم أفكار اختيار عملية يف يشارك كان الالتينية أمريكا من شخٌص مؤخًرا يل أرسل وقد
«إقناع يف نجاحي عىل فيها شكرني اإللكرتوني، الربيد عرب رسالًة الزراعية؛ املنتجات ألحد
ما دائًما ذلك، ومع منظمة». تقييم عملية يف باملشاركة الصلبة الالتينية األمريكية رءوسهم
املنظم، التقييم بني التوازن تحقيق صعوبة مدى املرحلة هذه مباَرشِة عند يل واضًحا يكون

الهرمية. والتسلسالت الكامنة، والعواطف
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التقييم األفكار: اختيار عملية إجراء (4)

توتُّرك يثري أن يُمكن هذا كبري. حدٍّ إىل ناقٍد لجمهور أوًال فكرتك اعرْض العمل. إىل واآلن
يف املوجودين املشاركني جميع من ومبارش رسيع مردود عىل تحصل عندما سيما ال ا، حقٍّ

الحجرة.
جيًدا الفكرة أعددَت قد كنت وإذا اإلمكان، قدر وبموضوعية بهدوء الفكرة اعرض
املشاركني امنح فكرة، كل بعد مشكلة. هذا يُمثل أن ينبغي ال األفكار، تصميم ملرحلة وفًقا
مالحظات أية وإبداء خاصتهم التقييم نموذج عىل الفكرة لتقييم الوقت من قصريًا قدًرا
بالنسبة املناسب والوقُت بالكثري. أو بالقليل ليس امُلتاح الوقت أن من تأكَّْد لهم. تخطر
اطلب قليًال. يكتبون يزالون ال الذين املشاركني عدد يكون عندما هو العمل ملواصلة إيلَّ
يقومون مساعديك اجعل كاٍف. وقٌت لديهم يكن لم إذا بأنفسهم يشتكوا أن املشاركني من
جيد نحو عىل اإليقاع هذا يسري ما عادًة التقييم، نظام يف وإدخالها فوًرا األوراق بجمع
األفكار عىل تحافظ دمت وما اسرتاحة، تأخذ وال األفكار عرض تُقاطع ال أفكار. ثالث بعد
دقيقة ٤٠ من أكثر األويل والتقييم التقديمي العرض يستغرق أن ينبغي ال مخترصة،

فكرة. لعرشين
عىل واحًدا تعليًقا منهم واحد كل يُعلِّق أن املشاركني من تطلب أن يمكنك ذلك، بعد
لدى املتخصصة املعرفة عن خاص بشكل تبحث أنك لهم ح وضِّ املرحلة. هذه يف املأل
وهي أَال التالية، بالخطوة صلة له تعليًقا يُبُْدوا أن ينبغي وأنه الوقت، هذا يف املشاركني
يتسنَّى حتى بإيجاز، التعليقات ِص لخِّ ثُمَّ التعليقات هذه كل ْن دوِّ ترتيب. قائمة إعداد

صحيح. بشكل يشء كلَّ استوعبوا قد كانوا لو مما التحقق للمشاركني

الرتتيب قائمة األفكار: اختيار عملية إجراء (5)

يقوم أخرى، مرة الخطوة، وهذه األفكار. لكل ترتيب قائمة إعداد هي التالية الخطوة
(الرقم، األفكار لجميع عامة نظرة إىل يحتاجون بهذا، وللقيام منفرًدا. مشارك كل بتنفيذها
املشاركني من اطلْب الرتتيب. قائمة ونموذج لها)، توضيحي رسم وربما الفكرة، ووصف
أمر الرتتيب قائمة ووضوح رقًما. فكرة كل إعطاء أْي واضح؛ تسلسل يف األفكار َوْضَع اآلن
وإما نسبيٍّا سهلة إما املهمة وتكون ذلك. غري كانت إذا تقييمها يمكن ال إذ األهمية؛ يف غاية
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١٥ عىل يزيد ما وجود ففي تقييمها؛ عليك التي األفكار عدد حسب عىل ما، نوًعا صعبة
األخرى عن إحداها األفكار تختلف ال إذ للدرجة؛ سهًال واضح ترتيب إجراء يكون ال فكرة،
عىل اآلن تحتاج سوف النظام. يف تدخل واجعلها اكتمالها بعد القوائم اجمِع قويٍّا. اختالًفا
أخرى. مرة قصرية اسرتاحة تأخذ أن يمكنك ثَمَّ ومن النتائج؛ إلدخال دقائق بضع األرجح

عرضالنتائج األفكار: اختيار عملية إجراء (6)

نظام يف رسيعة نظرة عليها وألقيَت النتائج، جميع أدخلَت قد ستكون االسرتاحة أثناء
بيانية: مخططات ثالثة تقديم عىل قادًرا تكون أن اآلن وينبغي بك. الخاصة التقييم

األفكار). (عرضجميع األوىل الجولة عن الناتجة التقييمات لجميع املتوسطة القيمة (١)
املعياري). االنحراف (الصيغة: التقييمات استقطابية (٢)

األفكار. ترتيب قائمة (٣)

بإيجاز؛ وترشحها جميًعا الثالثة البيانية املخططات تعرض أن اآلن عليك ينبغي
صورة بل نهائية، نتيجة ليست هذه أن ْح وضِّ لألفكار. الراهنة الحالة تعرض أن بمعنى

العام. للمزاج أولية
الثالثة: البيانية املخططات عىل أسايس بشكل تنطبق قليلة تعليقات ة ثَمَّ

املتوسطة القيمة مخطط (1-6)

املراكز؛ أعىل يف للعقول إثارًة األقل باألفكار الحال ينتهي أن يحدث ما غالبًا •
تأثري لها يكون ال الحال بطبيعة األفكار هذه مثل أن إىل ببساطة هذا ويُعزى
هذه أن عىل الرأي يف يتَّفقون ما عادة املشاركني جميع أن بمعنى قوي؛ استقطابي
ولكنها بإجماع، تحظى أن يمكن األفكار هذه مثل إن للتنفيذ. حة مرشَّ األفكار
هذه أصف ما ودائًما االستقطاب. عىل املتدنية لقدرتها نظًرا باهتة؛ تكون ما عادة
لن أو يستطيع ال الفريق كان فإذا البديلة»: «الخطة ل ممتازة أفكار بأنها األفكار
تكون أن يمكن األفكار هذه مثل فإن قوي، استقطابي تأثري ذات فكرة عىل يتفق
أفكار هناك تكون ما فغالبًا العادة؛ يف يحدث ما ليس بالطبع وهذا مناسبًا. خياًرا
إىل ل نتوصَّ لم «ملاذا عندها: أنفسهم العمالء ويسأل األول، باملركز تحظى رائعة،

بأنفسنا؟» هذا
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ويراها ا جدٍّ بعضاألشخاصجيدة يجدها التي األفكار أي — االستقطابية األفكار •
يكون ما عادًة األفكار تلك حول فالخالف أيًضا؛ مثريٌة — السوء غاية يف البعض

والتشويق. اإلثارة غاية يف تكون أن للمناقشة ويمكن بكثري، أقوى

االستقطاب ُمخطَّط (2-6)

للتو. ُعِرضت التي املتوسطة القيم عن املعياري االنحراف سوى ليس االستقطاب •

للمناقشة. مثريًا ويكون للغاية، مرتفًعا يُعتَرب نقاط ثالث عن يرتفع استقطاب وكل
استقطابًا تُحِدث ال أو اإلطالق، عىل استقطاب أي تُحِدث ال أفكار بالطبع توجد •
جيدة الفكرة وجد قد املشاركني من كبريًا عدًدا أن إما يعني وهذا للغاية؛ كبريًا
معظم أن وإما السبب، لهذا الرتتيب قائمة يف مرتفع بمركز َحِظيت قد وأنها ا، جدٍّ
تدنِّيًا األكثر املراكز من واحد يف فهي ثَمَّ ومن سيئة؛ الفكرة أن يرون األشخاص

الرتتيب. قائمة يف

الرتتيب قائمة مخطط (3-6)

إذ األويل؛ بالتقييم مقارنتها هو األهم اليشء يكون الرتتيب، قائمة إىل النظر عند •
األويل التقييم منذ املشاركني إىل بالنسبة األفكار تطوَّرت كيف هنا واضًحا يصبح
إليهم». «محبَّبة صارت قد أنها كيف يتضح ثمَّ ومن الرتتيب؛ قائمة إعداد حتى
التقييم يف متوسطة أو ضعيفة كأفكار ُقيِّمت خاص نحٍو عىل املثرية األفكار وهذه
فهناك أيًضا؛ يرسي والعكس الرتتيب. قائمة يف أعىل مركز يف فجأًة لتظهر األويل،
مستوى يف فجأًة وتظهر األويل، التقييم يف للغاية إيجابيٍّا تقييمها جاء التي األفكار
يمكن اآلراء؟ عىل يطرأ الذي التغريُّ هذا وراء األسباب ما الرتتيب. قائمة يف أدنى
الغريب، باليشء ليس التذبذب هذا إن هذا. عىل مباَرشًة بوا يُعقِّ أن للمشاركني
ما؛ ملنتٍج جديد اسٍم مثل الكبري، العاطفي الطابع ذات األفكار إىل بالنسبة سيما ال
فيها. يُنَظر مرة كل يف جديدة مشاعر وتُوقظ باستمرار، ر تتطوَّ بالذات فاألسماء
مدى الرتتيب قائمة تعكس أن يجب صحيح، بشكٍل هوا ُوجِّ قد املشاركون كان إذا •
لذا للمشاركني؛ الشخصية التفضيالت تعكس مما أكثر األفكار تنفيذ احتمالية

أيًضا. هذه النظر وجهة من األوىل التقييم مع الرتتيب قائمَة قاِرْن
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يختار أن مشارٍك كلِّ من اطلْب جميًعا، الثالثة البيانية املخططات تَعِرض أن بعد
وأَعِلمهم االجتماع اختِتم ذلك بعد اختياره. وراء السبَب ح ويوضِّ املفضلة، الثالث أفكاره
— أيًضا املكتوبة التعليقات عىل بناءً — والتوصية التقييم عىل االطِّالع سيستطيعون بأنهم

أيام. بضعة غضون يف

والتوصية التقييم (7)

األفكار اختيار بعملية الخاصة واملساهمات والتعليقات، الحقائق، جميع دراسة يف وقتك خذ
العميل يقوم أن ينبغي التي باألفكار يتعلَّق فيما توصيًة منها واستِمدَّ هدوء، يف أخرى مرًة
نتيجَة — شعور انتابك إذا النهائي االختيار يف قبوًال أقل أفكاًرا تضم أن يمكنك بتنفيذها.
تقديم بإمكانك كان وإذا تنفيذ، احتمالية لديها الفكرة هذه بأن — والتقييم املناقشة
فباعتبارك تفكري، بال فيها تثق ال ولكن بالتقييم، الواردة باألرقام ِثْق لتوصيتك. أسباب
األفكار، تلك وتزكِّي الداخيل بشعورك تثق أن أيًضا ينبغي املرشوع، عن املسئول الشخص

ذ. تُنفَّ أن يجب بأنها — برمته املرشوع انتهاء بعد — الشعور ينتابك حيثما

األفكار» «اختيار جوهرية: مفاهيم

تدعو أن وينبغي منظمة، تقييم عملية استخدام يجب للتنفيذ، املناسبة األفكار اختيار أجل من •
املعنيِّني. القرار ُصنَّاع جميَع إليها

.١٠ إىل ١ من مقياس عىل فكرة كل تقييم (أ) خطوات: ثالث من االختيار عملية تتألَّف •
املفضلة. الثالث األفكار اختيار (ج) ترتيب. قائمة إعداد (ب)

محايد أساس عىل املتعددة املراكز مقارنة يمكن بذلك أسماء؛ ذكر دون التقييم عملية تجري •
املناقشة. خالل

عىل ِبناءً قراَره يتخذَ أن اآلن القرار لصانع يمكن توصية؛ إىل ل وتُحوَّ االختيار عملية نتائج تُحلَّل •
املتوافرة. البيانات

هو منها الوحيد فالهدف ديمقراطية؛ عملية وال للجمال مسابقة ليست األفكار اختيار عملية •
األفكار. الختيار األمثل الدعم توفري
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األفكار؟ مرشوع يف يشء كل تُتاِبع كيف

∗∗∗

الوظيفة طلب نموذج يف يكتبون معنا، وظيفة لشغل يتقدَّمون الذين األشخاص معظم
املساهمة بإمكانهم أن ويعتقدون األفكار، من الكثري لديهم ألن لدينا العمل يودون أنهم
البداية، يف شديد إلحباط جميعهم ويتعرَّضون فريقنا، داخل امُلثىل بالطريقة األفكار بهذه
بل بأفكارك، املساهمة ليس األفكار مصنع يف وظيفة أي يف يشء أهم أن يسمعون حني
نستعني أنفسهم األفكار من الكثري لديهم الذين واألشخاُص وتمكينها، اآلخرين آراء تنسيق
أشخاصيرون األسايسهو فريقنا يف إليه نحتاج ما إن مستقلني. كموظفني الغالب يف بهم
نادرة فصيلة هذه تبدو وهيكلتها. وإعدادها األفكار توليد عملية تمكني يف قوتهم نقاط

بنفسك. أفكاًرا تضع أن ما عمليٌة تُتيح أن كثريًا األصعب فمن وهلة، ألول
خلق إىل نضطر ال بأننا بالغة سعادة نسعد ستور برين يف نحن صادًقا، أكون ولكي
ق الخالَّ املجتمع من املناسبني باألشخاص االستعانة يمكننا ولكن يوم، كلَّ بأنفسنا األفكار
إدارية، وظيفة األول املقام يف هي األفكار منتج وظيفة فإن املنطلق، هذا من مرشوع. لكل

جيدة. أفكار وضع أجل من وكيف، َمن، إرشاك ينبغي متى معرفة حول تدور فهي
رتيب منهجي بشكل ويعملون للضجر مثريون موظفينا أن بالطبع يعني ال هذا
أفكاٍر عىل األفكار توليد مرشوع نهاية يف عمالؤنا يحصل أن ضمان هي فمهمتهم فحسب؛
نحن بها نُعجب أفكاًرا تكون أن بالرضورة ليس ذلك. يف الرغبة ولديهم تنفيذها يمكنهم
هذه ومثل نافعة. أفكاًرا تكون أن يجب بل سمعتنا، تعزيز يف استغاللها يمكننا أو أنفسنا،
استطالع. وحب باحرتام بعًضا بعضهم املشاركون فيه يُعاِمل فريق داخل تُوضع األفكار
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التوليد

االختيار

التنفيذ

التكثيف

ق ا#جتمع الخالَّ
شبكة
األفكار

البدء

اإلدارة

ظل يف األفكار مرشوع وتطوير األمثل، املحتوى إىل الوصول األفكار» «إدارة مرحلة تضمن
باألشخاص مستعينًا سلس، إجراءٍ وتفعيل وتنظيم بتحديد تقوم فأنت املحدد، الزمني اإلطار

تنفيذها. يمكن أفكار هي النهائية وامُلحصلُة املناسبة؛ واألدوات املناسبني

يف العملية. بها ستخرج التي األفكار نرى أن الحرصعىل نحرصكلَّ مرشوع، كل يف
األفكار، فيه تُوَضع أن يمكن الذي االتجاه عن مبهمة فكرة لدينا تتوافر ما أحيانًا البداية،
وندير الذهنية الصور هذه عن نتخىلَّ ما رسعان ذلك بعد أيًضا. األفكار هذه ونناقش
ما ودائًما ومجدية! ومذهلة، مثرية، األفكار أن كيف أُفاَجأ مرة كل ويف فحسب، العملية

قبُل. من باٍل عىل أنفسنا نحن لنا تخطر لم احتماالت عن العملية ض تتمخَّ

متنوع مزيج (1)

نزال فال العملية، عن «فقط» مسئولون ذاتهم حد يف األفكار منِتِجي أن من الرغم عىل
يف موظفونا يكون أن بد ال وجودهم، خالل فمن ستور. برين يف مثري ُملِهم جوٍّ إىل نحتاج
الرضورية، النقطة إىل رسيًعا ق الخالَّ املجتمع يف عضٍو وكل عمالئنا إليصال يؤهلهم موضع
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األشخاص؛ من عادية نوعية إىل بالتأكيد نحتاج ال ذلك، وألجل مثمرة. عمل ورشة أجل من
الذهن. وثاقبي وملهمني، مثريين، يكونوا أن ينبغي بل

وعىل التنوع. يف غاية أشخاص من مزيًجا لحسابنا يعملون الذين األشخاص يمثِّل
بأجر، العاملني املوظفني مزيج كان عاًما، عرش ألربعة املمتد ستور برين تاريخ مدار
العامة ومعرفتُهم الواضح، التحلييل وتفكريُهم لعمليتنا، وانجذابُهم التباين. شديَد يزال، وال
املتخصصة. واملعرفة التعليم من لدينا أهمُّ خاص؛ بشكل التقليدي غري املنظور أو الواسعة
األمر وهو اإلبهار، لحدِّ واعتيادية للغاية تقليدية ذاتية سرية لديهم ن ممَّ األشخاص أما
حياته، يف الشخص شهده فما معنا؛ كبرية فرصة لهم فليس الرشكات، معظم يف املطلوب
حدٍّ وإىل بعينه. موضوع عن يشء بكل إملامه من لدينا أهم قه، وحقَّ خربات من به مرَّ وما
ذاتيٍّا. تعلَّمنا — ستور برين يف اآلخر أحدنا يدعو مثلما — «عباقرة» جميًعا نحن معني،
تعليم خالل من لألفكار» الصناعي «املنِتج مهنِة تعلُُّم بعُد باإلمكان ليس األسف، فمع
١٧ سن يف املدرسة ترك املثال، سبيل عىل شخٌص، يُعدُّ إلينا فبالنسبة جامعي؛ أو مدريس
أكثر سنوات، لعدة افة كشَّ جماعَة وقاَد جيد بشكل اللغة استخدام يستطيع ولكنه عاًما،

صيفي. عمل بأي حتى يلتحق لم أعمال إدارِة خريِج من أهميًة
روَّاد وكأننا نشعر زلنا وما — األفكار لروَّاد الفريق هذا يف االندماج يف الرغبَة إن
أيًضا: املهمة األخرى السمات ومن إلينا. بالنسبة مهم أمٌر فيه؛ مكان وإيجاد — بالفعل
التعامل يف تماًما فطرية قدرة جانب إىل والرسعة، النقد، وتقبُّل الضغط، ل تحمُّ عىل القدرة
أجنبية لغة عن يقل ال بما ممتازة ومعرفة اللغة، الستخدام التامة واإلجادة الكمبيوتر، مع

السليم. املنطق واألهم واحدة،
بتعليم حظي َمن منهم األشخاص، من متنوعة مجموعة مع تعاَمْلنا السنني، مدار عىل
من منتقاة صغرية مجموعة ييل وفيما منه. نصيبًا يَنَْل لم َمن ومنهم جامعي، أو مدريس

ستور: برين لدى عملوا الذين ،٨٠ عددهم يفوق الذين األشخاص

معنا عمل وقد رائعة، نصوًصا ويكتب عاًما ١٧ سن يف املدرسة ترك الذي رينيه: •
اإلعالنية تانك لوكالة اإلبداعي املديُر اليوَم وهو أعوام، أربعة منذ ستور برين يف

بإستونيا.
ساخر، نقدي حس ولديه الثانوية، الشهادة عىل وحاصل عاًما، ١٨ باسكال: •

طالب. اليوم وهو ستور، برين يف عامني أمىض وُمفكِّر.
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يف عامني أمىض مونتيسوري. ملدرسة مشارك ومؤسس نفيس أخصائي دانيال: •
جديد. من مونتيسوري ملدرسة مديًرا اليوَم وعاد ستور، برين

اليوَم وهي ستور، برين يف عامني أمضت الثانوية. الشهادة عىل حاصلة سارة: •
بالتليفزيون. أخبار نرشات قارئُة

املرشوعات. من يُحَىص ال وعدد رائعة أفكار لديه النشاط مفرط مراهق بينك: •
من يعمل حيث كاليفورنيا يف اليوَم ويعيش ستور، برين يف أعوام ثالثة أمىض
جامعي. ألستاذ ومساعًدا الهليكوبرت، مرور حركة عن ُمبلًِّغا أخرى: أشياء بني

اليوَم وهي تحليلية. وعقلية منضبطة شخصية تمتلك كورية، سويرسية ريزا: •
أفالم. ُمخِرجة

تعمل واليوَم ستور، برين يف أعوام أربعة أمضت سابقة، حلوى صانعة دوريس: •
سويرسا. يف واالتصال اإلعالن مدارس كربى يف حسابات كاتبَة

ناقٍل أرسُع اليوَم وهو ستور، برين يف أمىضعامني امليتال، ملوسيقى عازف توث: •
«بيل». رشكة لدى بالدرَّاجة

لصالح التربعات بجمع اليوَم ويعمل ستور، برين يف عامني أمىض متزلِّج، ثيلو: •
للطبيعة. العاملي الصندوق

اإلطالق. عىل سمعتها الخري» «صباح أَرقَّ وتقول معنا، تمرين فرتة خاضت نورا: •
كممرضة. للعمل اليوَم وتتدرَّب

للصهاريج. سويرسي مصنع يف التمرين تحت تعمل وسابني: خطَّاطة؛ إرس: •
الخاصة. اإلعالنية وكالتهما اليوَم وتمتلكان ستور، برين يف عامني أمضتا

جم وحبٌّ العسكرية األغراض تجاه ضعف نقطة لديه عبقري م ُمصمِّ سفني: •
التصميم. مدارس بإحدى ومدرس جرافيك م مصمِّ اليوم وهو للبط،

ستور لربين موعًدا ١٣ إبرام من تمكَّنت عرشة، الثامنة يف يابانية فتاة سوري: •
أسبوعني. غضون يف اليابان يف الرشكات ُكربيات رؤساء مع

عاٍل قدٍر وعىل بطالقة، اإلنجليزية تجيد عاملي ه توجُّ ذات سويرسية، سيدة برتا: •
كولومبيا. بجامعة الدكتوراه عىل الحصول أجل من اليوَم وتدرس الُخلُق، من

مة ُمصمِّ اليوَم وهي ستور، برين يف واحًدا عاًما أمضت جامحة طفلة نيكوليت: •
التليفزيونية. سويرسا فيفا بقناة الربامج ملقدِّمي أزياء

يف اليوَم وتعيش للطبيعة، العاملي الصندوق لدى سابقة مرشوعات مديرة ماجي: •
السوق. أبحاث يف صة املتخصِّ املعروفة املعاهد أحد لدى وتعمل لندن
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فنانة وميشا، سابقة؛ أزياء مصممة وآنا، سابق؛ فندق مدير ساندرو، وحاليٍّا: •
عبقري؛ مواقع مربمج وجان، سابقة؛ سيارات مبيعات مندوبة وباربرا، سابقة؛
الدراسة عن انقطع وماركوس، املعلومات؛ تكنولوجيا يف صعبقري متخصِّ وجان،
مندوب وباسكال، ُمدلَّل؛ عبقري ولوران، العلمية؛ شهادته عىل يحصل ولم
لبيع متجر صاحب ومارتن، سابًقا؛ بالتجزئة األزياء لبيع متجر يف مبيعات
وسام، اليابانية؛ الشئون يف وخبرية سابًقا، أعمال سيدة وكورنيليا، سابًقا؛ القنب
السويرسية؛ الحكومة لدى الوقت ولبعض ستور، برين يف الوقت لبعض يعمل
ولدينا مكتب. زميلة ويل، التعليم؛ عىل مدمن وبيا، سابًقا؛ شعر فة مصفِّ وكيت،
ثمانية ويرتادها برينز»، «ميني ى تُسمَّ والتي بنا، الخاصة األطفال حضانة أيًضا

أطفال.

ومع ذلك. يف جدال ال األشخاص، من ما نوًعا مجنونة مجموعة عام، بشكل تلك، تبدو
مجاُل يتيحها التي واالحتماالت للفرص حماٌس لديهم الذين األشخاص نوعيُة فنحن ذلك
أجل من يوم كلَّ النظام هذا من أكثَر االستفادة يحاولون والذين لألفكار، الصناعي اإلنتاج

عمالئنا.
فكلُّ إلينا؛ تُوكل التي املتنوعة واملهام العمالء تجاه ا خاصٍّ حماًسا «عباقرتنا» يملك
هنا شخص ألي يمكن «ال إنتاجنا: مدير ساندرو، يقول كما أو مغامرة، بمقام هو يوم
تكتسب ستور برين عمل مجال ففي صحيح؛ وهذا اليوم.» شيئًا يتعلَّم لم إنه يقول أن
يجعل ا ممَّ الصناعة؛ قطاعات من كبرية مجموعة من أيًضا، عميقة ولكنها متنوعة، معرفًة

اآلَخرين. العمل ألصحاب جذٍب مصدَر أيًضا موظفينا

األفكار» «مديرو يكون أن ينبغي ما لالنتظار: وقت ال (2)
به القيام عىل قادرين

إىل بحاجة إذًا فأنت صناعيٍّا، أفكار إنتاج يمكنه رشكتك، يف قوي فريق بناء أردَت إذا
أشخاًصا يكونوا أن فينبغي األول؛ اليوم من إسهاماتهم طرح يف البدء يمكنهم أشخاص
وينبغي القليل، وليس به للقيام ا جدٍّ الكثري لديهم يكون أن لون ويفضِّ املجاَزفة يحبون
لتوليد مرشوع فأيُّ ما، ملرشوٍع بالعرض الخاص الجانب يحبون ن ممَّ يكونوا أن أيًضا
كلُّ يسري أن بد ال الجزء هذا ويف املرشوع، عرب يمتد مرسحي جزء عىل يشتمل األفكار
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عىل القدرة ولديهم التنفيذ، عىل قادرين أشخاص عىل االعتماد عىل احرْص بالدقيقة. يشء
فال. العميل التنفيذ أما عليه، التدرُّب يمكن فالتفكري العكس؛ وليس أيًضا، التفكري

عملية إجراء وهي أَال األفكار، توليد ملرشوع إداري فريق لتكوين جيدة طريقة ثمة
مختارة مجموعة ييل وفيما املتقدمني. عىل فرضضغوط من تخَش ال املتقدِّمني. لكل تقييم
أفكار»: «مديري ک قدرتهم الختبار املحتَملني «العباقرة» مع بتنفيذها نقوم التدريبات من

(عىل العامة املعلومات من عريضة قاعدًة املتقدِّمون يملك هل العامة»: «املعلومات •
حدٍث تاريخ وتحديد الحاليني، الوزراء جميع أسماء ِذْكر يمكنهم هل املثال: سبيل
بشكل والوحدات األحجام تصنيف يمكنهم هل بيولوجي)؟ مصطلح ورشح ما،
أو الذهب، من كيلو أو حاليٍّا، الحليب لرت تكلفة مثًال، يعرفون، (هل منطقي

إس)؟ كايني بورش سيارة
معلومة مصطلحات سماع عند للمتقدمني يخطر الذي ما األفكار»: تداعي «اختبار •
لدى أذهانهم إىل تتبادر التي واألحداث الصور ما فقط؟ الرشكة داخل هم مَلن

معينة؟ كلمات ِذْكر
برين قائمة من املتقدِّمني اختيار عليها يقع التي األفكار ما األفكار»: «تقييم •

اختيارهم؟ لتربير يسوقونها التي األسباب وما املسبق؟ لالختيار ستور
أنفسهم؟ ينظِّمون كيف فريق؟ داخل املتقدِّمون يعمل كيف الجماعي»: «العمل •

منظم؟ بأسلوب يفكر وَمن القائد؟ يصبح وَمن املبادرة، يأخذ َمن
د معقَّ طويل نصٍّ استيعاب عىل املتقدمني قدرة مدى ما التلخيص»: عىل «القدرة •

جمل؟ ثالث يف وتلخيصه رسيًعا
باألملانية، أنفسهم عن للتعبري املتقدمني إجادة مدى ما اللغوية»: «القدرة •
إجادتهم مدى ما عبارات؟ صياغة يمكنهم هل أخرى؟ أجنبية ولغة واإلنجليزية،

اللغوية؟ والقواعد النطق يف
كيف الهاتفية؟ املكاملات إزاء املتقدمني فعل رد يكون كيف العمالء»: مع «التعاُمل •
يجيدون مًدى أيِّ إىل االستقبال؟ مكتب إىل يأتون الذين العمالء مع يتعاملون

االرتجال؟
إعداد يمكنهم وهل الكمبيوتر؟ ملهارات املتقدمني إجادة مدى ما الفنية»: «املهارات •

أولويات؟ ووضع منهجي، بشكل والعمل امللفات، لحفظ نظام
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داخل كيمياء هناك تكون أن األهم ولكن فريقك، الختيار مهمة املؤرشات هذه كل
وينبغي ُقْرب، عن مًعا األفكار» «مديرو يعمل أن بدَّ فال بك؛ الخاص األفكار تطوير فريق
يف الصعبة. املواقف يف حتى مًعا جيد وبشكل بسالسة العمل عىل القدرة لديهم تكون أن
املضغوطة؛ التسليم مواعيد أو املرشوع ضغوط من أكرب تحديًا ذلك يكون ما عادًة فريقنا،
شخص بأي الفريق بتعريف — الرشكة مؤسيس بصفتنا — نحن نكتفي ال السبب، ولهذا
أمكن حيثما القرار يف كامًال الفريق دمج نحاول بل لألفكار»، «مديًرا يصلح أنه نعتقد

شخًصا). ٢٠ وجود يف ممكن (وهذا

األفكار» «فريق يف األدوار توزيع (3)

فبمجرد العواطف؛ عن «بعيًدا» األفكار تبقي أن يمكنك فال للغاية؛ عاطفي موضوع األفكار
مكونًا يَُعد البُعد أن غري تعجبك. ال وإما تعجبك إما فهي األفكار، مع التعامل يف تبدأ أن
منخرطني أشخاص إىل املرشوع يحتاج جانب، فمن األفكار. لتوليد مرشوع لنجاح فاصًال
أشخاص لوجود حاجة هناك اآلَخر الجانب عىل ولكْن تشكيلها، يف دوًرا ويلعبون العملية يف
تعرَّضت وإال مهم، للنفوذ التوزيع وهذا األفكار، جودة لضمان بُْعد عن املرشوَع يراقبون
الحكم عن يُعِجزهم لحدٍّ باألفكار ويُحاَرصون العملية، يف بشدة الجميع ينخرط أن لخطِر

ال. أم تستحق ما فكرٌة كانت إن ما عىل
«مسئول العمالء: عن مسئوالن مرشوعاتنا يف شخصان دائًما يوجد السبب لهذا
بعقد فيقوم املرشوع، عن املسئول هو األفكار مسئول املرشوع». و«مدير األفكار»
املرشوع، نهاية يف األفكار عرِض عن مسئوٌل وهو العميل، مع واملفاوضات االجتماعات
املرشوع طواَل العميل فرُيافق املرشوع، مدير أما لتنفيذها. للعميل أكثر أو فكرة وتزكيِة
ويَعدُّ املشرتكة، العمل ِوَرش خالل بالعميل بالعناية ويقوم ُقْرب، عن املرشوع يف وينخرط
مسئول مع بمناقشتها ذلك بعد ويقوم العميل، من األسئلة ى يتلقَّ أو مرحلية تقاريَر
األشخاص مع كثب عن ويعمل املرشوع، إنتاج عىل اإلرشاف املرشوع مدير ويتوىلَّ األفكار.
األفكار تلك باختياِر أيًضا يقوم اإلنتاج، إىل وباإلضافة األفكار». «إنتاج قسم يف املسئولني
يُشارك ال جهته، من األفكار. مسئول عىل األفكار هذه وعرِض طرحها، امُلزَمع من التي
محددة مراحل يف األفكار جودَة يراقب ولكنه اإلنتاج، عملية يف نَِشط بشكل األفكار مسئول
نظاُم أثبََت وقد ال، أم العميل ورشوط متطلبات تستويف األفكار كانت إْن ما ويقيِّم بوضوح،

املرشوعات. مئات يف فاعليتَه هذا السلطات» بني «الفصل
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املرشوعات، ِفَرق هيكلة إىل تحتاجون أنكم أفكارك، فريق وإىل إليك بالنسبة يعني، هذا
األفكار، دوَّامة عن منأًى يف ويبقى املرشوعات، نجاح عن مسئول شخصواحد يكون بحيث

يحدث. ملا عامة بصورة ويحتفظ
األفكار». و«مدير األفراد» «مدير أيًضا: شخصني من فريق هو األفكار إنتاج وجوهر
بالتخطيط األفكار مدير فيقوم العميل؛ يطلبها التي املهمة تنفيذ عن مسئوالن فهما
الالزمة املوارد األفراد مدير ر يوفِّ بينما الزمني، والجدول باملحتوى يتعلق فيما للمرشوع
العوامل وأهم أول هما واألفراد الوقت يف امُلتمثِّالن العامالن وهذان ق». الخالَّ «املجتمع من

أوًال. لهما ويُخطَّط لألفكار، الصناعي للتوليد مرشوع يف

والتوقيت األفراد (4)

األسايس، للفريق اجتماٍع يف السؤال هذا يُناَقش ومتى؟ املرشوع؟ يف يُشارك أن ينبغي َمن
وتُوَضع األفراد. ومدير األفكار، ومدير املرشوع، ومدير األفكار، مسئول من: يتألف الذي
هذا عقد يمكن ال وبالطبع التخطيط. عملية أثناء االعتبار يف املرشوع وإدارة العميل رغبات
املعلومات «بيان فصل (انظْر واضحًة العميُل يطلبها التي املهمة تكون عندما إالَّ االجتماع
بشكل األفكار ماكينة ضبط يمكن لكي ملزًما املرشوع توقيَت نجعل ونحن والبدء»).
من ذلك إن إذ املحدد؛ الزمني الجدول عن ننحرف أن يحدث ما ا جدٍّ ونادًرا فيه. موثوق
ماديٍّا. مكلِّف أمر وهذا بأكملها؛ وللشبكة بالكامل، ملاكينتنا تام ف توقُّ إىل يؤدي أن شأنه
«املجتمع من املشاركني يف املطلوبة املواصفات تُناَقش الزمني، الجدول يتضح أن بمجرد
مدير ِقبَل من املواصفات هذه تُنَرش ذلك بعد املرشوع. يف مشاركتهم امُلزَمعة ق» الخالَّ
لألشخاص يتسنَّى لكي اإلعالنات، أو اإلنرتنت عرب موقعنا مثل املناسبة، القنوات يف األفراد
ونوعيَة الفريق حجَم األفكار توليد مرشوع ميزانية ه وتُوجِّ للمشاركة. التقدُّم املناسبني
دوًرا األمثل ي توخِّ مبدأ يلعب كذلك صارم. بشكٍل املرشوع إىل ضمهم يتم الذين الخرباء
بأشخاص يُستعان الوقت، أو األموال حيث من للغاية، محدودة امليزانية كانت فإذا هنا،
فيمكننا واملوارد، الوقت حيث من سخية ميزانية لدينا كانت إذا أما تكلفًة. أقل وخرباء أقل

تكلفًة. أكثر وخرباء أكرب ِفَرق لضمِّ التخطيط
والتي األفكار، إلنتاج الفعلية العملية تبدأ أن يمكن املرشوع، فريق تأسيس بمجرد
األوىل املرحلة يف األفكار. واختيار األفكار، وتكثيف األفكار، توليد مراحل إىل م تُقسَّ
االتجاهات واستكشاف الخرباء، ومقابالت األفكار ومقابالت اإلبداعي، الفريق أدوات نَعدُّ
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وفحص والفحصاألول، األفكار، مدينة دور يحني الثانية، املرحلة ويف واستكشافاإلنرتنت.
مرحلة يف واختيارها األفكار تقييم يجري ذلك بعد األفكار. وتصميم البحث، وفريق املعايري،
ستُستخَدم التي األدوات اختياِر مسألة وتعتمد التنفيذ. إىل ننتقل ثَمَّ ومن األفكار؛ اختيار
الدقيق فالتسلسُل العميل؛ يحدِّدها التي وامليزانية املعلومات بيان عىل استخدامها وكيفيِة
متعلقة مسألة هو بالتوازي، معينة إنتاٍج مراحل تنفيِذ َحاَل املثال، سبيل عىل لألدوات،
ي تلقِّ تاريخ من يومني ستور برين يف القصري العمل مرشوع ويستمر الزمني. بالجدول
املرشوع أما إجماًال. شخًصا ٣٠ فيه ويشارك يورو، ١٣٧٥٠ ويتكلَّف املطلوبة، املهمة
٢٠٠٠ من أكثر فيه ويشارك بالتوازي، دول ثالث يف ذ ويُنفَّ أشهر، أربعَة فيستمر الكبري،

يورو. ٣٩٥٦٠٠ ويتكلَّف شخص،

املرشوع طريق (5)

كل اإلنتاج، ملراحل التفصييل التخطيط يبدأ أن يمكن واألشخاص، األدوات تحديد بمجرد
مرحلة: لكل بوضوح محددة إعداٍد مهامُّ وهناك حدة. عىل

ويقدِّم العميل، رشكة عن موجود هو ما كلَّ املرشوع مدير يستطلع «البدء»: •
بالتعاون املرشوع بشأن باألسئلة قائمٌة وتَُعدُّ واألرقام. الحقائق ألهم عامة صورة
املرشوع مديُر يصوغ العميل، مع االستهاليل االجتماع بعد األفكار. مسئول مع

عليه. اطِّالعهم ينبغي َمن كلِّ مع استهالليٍّا اجتماًعا ويُنظِّم املعلومات بياَن
وكيف الحايل، املرشوع يف املهمة املهارات املرشوع يناقشفريق ق»: الخالَّ «املجتمع •
بنِرش األفراد مديُر ويقوم مرحلة، كل يف املستقلني العاملني فريق تكوين ينبغي
طلبات وتحليِل وتصفيِة املناسبة، القنوات يف شغلها املطلوب املتعددة الوظائف
التي األفراد مجموعَة يقرتح ثم وتقييمات، اختياٍر اجتماعات وعقِد التوظيف،
األشخاص استدعاء يتم ذلك، بعد املرشوع. فريق ِقبَل من االختيار عليها وقع
يضمن كذلك األمور. مجريات عىل وإطالعهم ق» الخالَّ «املجتمع من املختارين
وينظم بهم، سيُستعان الذين األفراد توثيق يف ثغرات أية وجود عدم األفراد مدير
سفرهم، ونفقات أجورهم دفع بمعنى بالكامل، األشخاص لهؤالء املعقدة اإلدارة

االجتماعية. ومدفوعاتهم
بناءً األفكار وضع لعنارص تفصييل برنامج إعداد من بد ال اإلبداعي»: «الفريق •
لألمور اللوجستي للجانب التخطيط أيًضا وينبغي العميل، معلومات بيان عىل
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الخام األفكار إدخال يتم التي البيانات قاعدة إعداد من بد وال القاعات. وإعداد
لحضور الالزمة املعلومات عىل وإطالعهم املشاركني جميع اختيار من بد وال إليها،
اجتماعات يف — اإلبداعي» «الفريق سيصبح الذي — األداء فريق يجتمع االجتماع.
باإلمكان كان إذا ما ملعرفة تجريبي تشغيل يف كامًال الربنامج ويخترب تحضريية،
تغيريات. أي إلجراء حاجة هناك كان إذا وما بواسطته، املنشودة النتائج تحقيق
إعداد إذًا ينبغي األداة، هذه استخدام حال الخرباء»: ومقابالت األفكار «مقابالت •
ووضع آراؤهم، ستُستطَلع الذين األفراد من عينة وتحديد اآلراء، الستطالع منهج
توفري مثل املرحلة، هذه يف أيًضا رضوريٌة التحضريية واملهام استبيان. نموذج
واختيار العينة، من باملائة ٥ عىل االستبيان واختبار االستطالع، بيانات قاعدة
األمور. مجريات عىل وإطالعهم االستطالع سيجرون الذين املستقلني العاملني
توثيق وإعداد مواعيد، وتحديد مقابلتهم، ستَجري بَمن االتصال من بد وال
نتائج وصول وعند اإليضاحي). العرض مواد املثال: سبيل (عىل لالستطالع
ِقبَل من ومراجعتها املقابالت، يُْجُرون َمن بمعرفِة إدخالها من بد ال االستطالع،

للنتائج. ورقة يف وتُوثَّق النتائج تُقيَّم النهاية ويف األفكار. مدير
من تفصييل معلوماٍت بياُن يُكتَب اإلنرتنت»: واستكشاف االتجاهات «استكشاف •
أن ينبغي ما فيه يُذَكر اإلنرتنت»، «مستكشفي أو االتجاهات» «مستكشفي أجل
رحالت مثل اللوجستية، املسائل توضيح وينبغي منطقتهم. نطاق يف عنه يبحثوا
البيانات قاعدة إعداد وينبغي عليها. ُعِثر التي املواد إرسال احتماالت أو الطريان
يف وتصنيفها فرزها ينبغي املواد، جميع وصول وبمجرد نتائج، إدخال أجل من

وتقييمها. البيانات قاعدة
التوليد مرحلة من الناتجة األفكار جميع إدخال ينبغي األفكار»: «فحص •
األفكار لفحص عديدة نماذج يف إعدادها يجري ذلك بعد بوضوح. وتسجيلها
األفكار فحص مرحلِة يف املصاغة األفكار إىل صوٌر تضاف للمشاركني. وإتاحتها
يف عليها العمل يمكن حتى األفكار مدير ِقبَل من ح وتُنقَّ وتُحرَّر أمكن، حيثما

التالية. املرحلة
تكون أن وينبغي األفكار، مديِر مسئوليُة البحث فريق تعديل البحث»: «فريق •
عن املرشوع بخلفية ا ُمِلمٍّ يكون وأن ذهنه، يف باملعايري الخاص واإلطاُر املهمُة

البحث. فريَق ويقود قلٍب، ظهِر
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ويف لها. املتواصل والصقل القائمة لألفكار املنهجي التقييم هو األهم اليشء
األبحاث بإجراء األفكار مدير يقوم الخرباء، مع البحث فريِق مرحلِة تنفيذ أثناء

األفكار. تنفيذ إمكانية حول شكوك أيِّ انتفاءِ من للتأكُّد الرضورية؛
م ُمصمِّ أجل من املعلومات» «بيان بإعداد األفكار مدير يقوم األفكار»: «تصميم •
للعمل وعيناٍت مقتطفاٍت يطلب ذلك بعد األفكار. مسئول مع ويناقشه األفكار،
مع وبالتوازي للمهمة. األنسب الشخص مع عقًدا ع يُوقِّ ثم عدة، مني ُمصمِّ من

تقديمي. عرض يف األفكار تُصاغ األفكار، تصميم عملية
التجريبي والتوثيق العرضالتقديمي بإعداد األفكار مدير يقوم األفكار»: «اختيار •
إعداد مهمة تيسري أجل من صغرية بطاقة عىل فكرة كلُّ وتُطبَع األفكار، لجميع
قاعدة إعداد من بد وال األفكار». «اختيار عملية يف املشاركني عىل ترتيٍب قائمِة

والتعليقات. التقييمات جميع إدخال أجل من وبرمجتها بيانات

للرشكاء اتصاٍل جهاِت وينشئون أيًضا، التنفيذ مرحلة يف العميَل املرشوع فريُق يرافق
األشخاص بني قون وينسِّ املرشوع، مراحل االجتماعاتيف ويقودون الفكرة، لتنفيذ املحتَملني

ذلك. العميل طلب إذا التنفيذ يف املشاركة واملؤسسات املختلفني

الحب من كثري إىل بحاجة األفكار عمالء (6)

فاالعتناء يواجهاننا؛ اللذين الوحيدين التحديني ليسا فيها والتحكم العملية إعداد إن
أهمية وذو أيًضا متطلَّب أمٌر — العمالء أي — األفكار عىل يتعاقدون الذين باألشخاص
نستثمر ونحن روتينية، عملية ليس األفكار رشاء إن املرشوع. نجاح أجل من محورية
هًة موجَّ العالقات هذه تكون أن عىل عمالئنا، مع رسمية غري عالقات إنشاء أجل من الكثري
ومتى األفكار تُصاغ كيف العميل يفهم أن إلينا بالنسبة ا جدٍّ املهم ومن خدمتهم. نحو

للنجاح. حاسًما عامًال مشاركته تكون
من يبدأ وهو مرشوعاتنا؛ يف عليهم تماًما جديًدا موقًفا يواِجهون عمالءنا أن تنَس ال
البيئة عن كليًَّة مختلفة بيئًة يَُعد الذي لألفكار، مصنعنا إىل فيها يدخلون التي اللحظة
مع يتعاونون اإلبداعي»، «الفريق ورشة يف ذلك، بعد الرشكات. ملوظفي عموًما املعتادة
يثري أن يمكن هذا يف التفكري ومجرُد السنني، بعرشات يَْصُغرونهم الخارج من أطراف
األسلوب عن العمل ورشة قبل يسألوننا العمالء من كثري ويوجد التوتر. من عالية درجًة
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يكونوا أن ينبغي الذي وما يرتدوه، أن ينبغي وما ف، الترصُّ يف ينتهجوه أن ينبغي الذي
املعلومات وتقدِّم األسئلة هذه مثَل املرشوع إدارُة ع تتوقَّ أن بد وال عموًما، به وعٍي عىل
فحقيقُة اإلبداعي»؛ «الفريق ورشة يوم يف املفاجأة تأثرِي تقليِص دوَن ولكْن الصحيحة،
التوليد يف الخارجية األطراف إلرشاك الرئيسة املزايا من واحدًة تَُعد هنا مًعا العوالم تصاُدِم

لألفكار. الصناعي
الصناعي اإلنتاج وعملية األفكار إن بالعميل. االهتمام من جزءًا املثايل املظهر يَُعد
أخرى. مفاجآٍت مواَجهِة إىل العمالء يحتاج وال يكفي، بما التجريبية األمور من لألفكار
انطباٍع خلق أجل من العمالء؛ مع تواُصلنا ويف توثيقنا يف ممكن جهد كلَّ نبذل ونحن
يَِعي أن إلينا بالنسبة املهم فمن د. موحَّ بمظهر الظهور ذلك، كل وفوق واإليجاز، بالوضوح
أمينة. أيٍد يف مرشوعاتهم وأن محرتفني، مع يتعاملون أنهم مرشوعاتهم عىل يأتمنوننا َمن
ولكن دائًما، ومثايل رائع يشء كل أن أو أبًدا، أخطاء نرتكب ال أننا ذلك يعني ال وبالطبع
يف املطلوبة الجودَة نتجاوز وأننا والكمال، اإلجادة أجل من نكافح أننا إلينا بالنسبة املهم

تقريبًا. الحاالت جميع
الصناعي اإلنتاج نموذج عىل مًة ُمصمَّ رشكتك، يف أفكاٍر إدارَة تُنِْشئ أن قرَّرَت إذا
إىل بحاجٍة أنك غري األفكار، عنارصماكينة ببعض القتناعك ذلك ستفعل إذًا فإنك لألفكار،
لن بالتأكيد وأنهم الرأي، نفس لهم سيكون رشكتك يف املوظفني جميع ليس أن تَِعي أن
مواَجهة ويمكنك الرشكة، خارج من أطراٍف إرشاُك فيها يتسبَّب قد التي الفوىض موا يتفهَّ
تحليَت إذا نحٍو أفضل عىل فحسب) األمر بادئ يف يكون أن نأمل (الذي التشكُّك هذا
ووجوُد مثايل؛ بشكل املرشوع يف الداخليني بعمالئك واعتنيَت واملهنية، الجيد بالتنظيم
الذي األسلوب بنفس ذلك تفعل أن عليك ليس هذا. يف يساعدك سوف للمهام واضح توزيٍع
واحد أي وقرِّْر إجراءاتنا عىل نظرًة أَْلِق ولكْن األخرى، االحتماالت آالف فهناك تماًما؛ نتَِّبعه
فاعليتَه. هنا الوارد األفكار» «إدارة يف املهام توزيُع أثبََت وقد لك. يصلح أْن يمكن منها

الجودة ضمان (7)

العملية طوال منشغلة األفكار» «إدارة وتجعل متطلَّبة، مهمة األفكار جودة تقييم إن
لألفكار الصناعي التوليد عملية عن نتجت أفكار أي لتمرير مستعدين غري فنحن برمتها.
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كل يف الجودة ملراقبة فحٌص يُجَرى أن عىل نحرص ولذا جودتها؛ فحص دون عمالئنا إىل
كبرِي بمهمِة هذا ميتلر، ماركوس رشيكي، يقارن ما ودائًما املرشوع. من جديدة مرحلة
رائعة، مطبخه من تخرج التي األصناف أن من التأكد يف يرغب ما دائًما فهو جيد؛ طهاة
ويتذوَّق كثب، عن املطبخ من تخرج التي األطباق إىل وينظر الباب عند يقف يجعله ما وهذا
ويعتمد فقط. الرائعة اإلبداعات هو مطبخه يغادر ما أن يضمن وبذلك وهناك؛ هنا من
يُجِري يظل ولكنه فريقه، نطاق داخل تتم جيدة سلسة عملية عىل أيًضا الطهاة» «كبري

بنفسه. النهائي الفحص
للعميل يضمن فهو الدور؛ بهذا األفكار مسئوُل يضطلع األفكار، لتوليد عملية أية يف
أن بد ال أوًال، لهذا: رضوريان فحصان ة ثَمَّ العيوب. من وخلوها األفكار جودة مستوى
املثال سبيل عىل — مفرتًضا كان فإذا العميل، معلومات بيان مع متطاِبقًة األفكار تكون
نعرض أن يشءٍ يف املهنية من فليس يورو، ٣٠٠٠٠٠ ما فكرٍة تنفيِذ تكلفُة تتجاوز أالَّ —
يشرتط العميل كان إذا أو األفكار. هذه جودة بلغت مهما يورو، ٧٠٠٠٠٠ ستتكلَّف أفكاًرا
فليس شخصني، من ُمكوَّن فريق بواسطة عليها واإلرشاف الفكرة تنفيذ باإلمكان يكون أن
ويقوم كامًال، قدم كرة فريَق تنفيذُها سيتطلَّب أفكاًرا تعرض أن اإلطالق عىل منطقيٍّا
فيتأكد الثاني، الفحص أما العميل. عن نيابة األفكار هذه مثل برفض األفكار» «مسئول
هي هل ا؟ حقٍّ بسيطة الفكرة هل الداخلية: ستور برين معايري مع الفكرة تواُفق من
االختباَر هذا تتجاوز ال أفكار وأي مًدى؟ أيِّ وإىل صلة؟ ذات هي هل للعميل؟ مفاِجئة

املهمالت. سلة مكانها يكون

القادم املرشوع أجل من األخطاء من التعلم استخالصاملعلومات: (8)

هذه من تتعلَّم أن يجب، بل فيمكنك، لألفكار؛ مرشوع كل يف األمور ن تحسِّ أن يمكنك
أن ينبغي فال املتزايدة، والرشوط املتطلبات مع للتوافق العملية تعديل أجل من األشياء
من بد ال التعرُّضللصدأ. يف األدوات تبدأ أالَّ ويجب ثابتة، عقيدة أو مبدأ إىل العملية ل تتحوَّ
بشكل هذا نفعل ونحن عليها، التطوير من مزيٍد وإدخال باستمرار األفكار ماكينة صيانة
املسئول الفريق مع مرحلة كل بعد تحليٍل إعداِد خالل من ما، جانٍب من للغاية براجماتي
ما جيد؟ نحٍو عىل سار الذي ما اإليجابية: بالجوانب ونبدأ املرشوع، يف املرحلة تلك عن
ثالث عن يقل ال ما بتدوين الفريق يف عضو كل ويقوم أعجبنا؟ الذي ما ُممتًعا؟ كان الذي
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يؤكِّد ما مرة؛ كل يف عنها للحديث اإليجابيات من الكثري دائًما ويوجد نتبادلها. ثم نقاط،
عليها. االعتماد بمقدورنا وأن ناجحة، العملية أن وللمشاركني لنا

بني ما بتدوين هنا شخص كل يقوم أخرى ومرًة السلبية، الجوانب تُجَمع ذلك بعد
والتعقيب النقاط بجمع األفكار مسئول ويقوم وتُحلَّل، نقطة تُناَقشكل نقاط. وثالث نقطة
ويُنَظر دائًما تظهر التي النقاط ومن أيًضا. نقطة كل وتُدوَّن األمر، استلزم كلما عليها
تحسينه؟ يمكن الذي ما تغيريه؟ يمكننا الذي ما اإلنتاج: فريق ِقبَل من كثب عن إليها
بتدوين مشرتك كل فيقوم عملية، ونصائح أفكار عن املخترصعبارة التقرير يف األخري البنُد

القادمة. املرة يف العملية تحسني كيفية عن األقل عىل واحدة فكرة
يف مباَرشًة تنفيذها يمكننا للتحسني، البساطة شديدَة مقرتحاٍت هذه تكون ما أحيانًا
ولكنها القصري، املدى عىل تنفيذها يمكن ال مقرتحات تكون ما وأحيانًا القادم، املرشوع
الربمجيات عىل تعديل إدخال املثال: سبيل (عىل الرضورية للتطويرات قائمتنا إىل تضاف

القاعة). تصميم عىل تغيري أو
األفكار. توليد لعملية املتواصل التحسني يف ضخمة مساعدة لنا تقدِّم التقارير هذه إن
وما العملية. يف تحسينه يمكننا ا عمَّ ونسألهم عمالئنا إىل أيًضا نُنِصت نحن بالطبع
مدى قياُس خاللها من يمكننا عامًة مالحظاٍت يكون ما عادًة العمالء من نستخلصه
توليد عملية حول عملية نصائح منه أكثر معني، موضوع عن الرضا عدم أو الرضا
أو القصرية التحسينات قائمة يف أيًضا تُدَمج العام لالنطباع الذهنية الصور وهذه األفكار.

املدى. املتوسطة

األفكار» «إدارة جوهرية: مفاهيم

لجودة معيارك هو — الفكرة عىل معك تعاقَدْت التي الجهة أو الشخص بمعنى — «عميلك» •
(انظر املعلومات بيان يف معه حدَّدتَها التي ومتطلباته، رغباته نحو تماًما نفسك ْه وجِّ األفكار:

والبدء»). املعلومات «بيان فصل

بالعميل للعناية شخٍص تخصيص خالل من أمكن، إْن ثنائيات يف لألفكار مرشوع أيَّ تناَوْل •
بدور لالضطالع وشخٍص املرشوع)، األفكار/مدير (مسئول معينة مسافة من املرشوع ومراَفقة
هذا ويُعدُّ أكثر. األدوار بتوزيع فُقْم تسمح، الفكرة ميزانيُة كانت إذا األفراد. األفكار/مدير مدير

امُلعقدة. املرشوعات يف خاص بشكل منطقيٍّا

عرب ومرافقتُهم لعمالئك، العملية وتوضيُح رشُح هي مرشوع أفكار/مدير كمسئوِل مهمتك •
األفكار. جودة وضمان العملية
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األشخاص واستدعاء له، والتخطيط املرشوع إعداد هي أفراد أفكار/مدير كمدير األساسية مهمتك •
املناسبة. األدوات باستخدام جيدة أفكاٍر عن ذلك يُسِفر أن وضمان ق»، الخالَّ «املجتمع من املناسبني

كان إذا املثال: سبيل (عىل بك الخاص األفكار» «فريق إىل آَخرين أشخاًصا تضم أن أردَت إذا •
من أكثر يعملون أشخاٍص عىل االعتماد عىل فاحرْص بالتوازي)، مرشوعات عدة تدير أن عليك
وينبهرون العملية َسرْي عىل الحفاظ يمكنهم الذين األشخاص عىل اعتِمْد يفكرون. الذين األشخاص
والتمتُِّع التلخيص، عىل والقدرِة طبيعية، لغوية مقدرة وامتالِك الرسعة، إىل انتِبْه األفكار. بإنتاج

كيمياء. الفريق أفراد بني أن من تأكَّْد ذلك كل وفوق واسعة، عامة بمعلومات

البداية من املرشوع يف إرشاكهم يف ترغب الذين األشخاص ومواصفات الزمني الجدوَل ِد حدِّ •
بالجدول وااللتزاُم األمثل، ي توخِّ ملبدأ وفًقا يعمل لألفكار الصناعي اإلنتاُج تذكَّر: بذلك. والتِزْم
مع للتعاُمل النتائج نحو هة وموجَّ بالتكلفة، وواعية مركَّزة وسيلٍة تطويِر عىل يساعد الزمني
من املطلوبة املرحلة يف مثالية نتيجة إىل لَت توصَّ قد تكون سوف املرشوع. موضوع «الفكرة»

الوقت.

عىل تعاَقدوا فقد واحرتام، وفطنة باهتماٍم داخليني، عمالء كانوا لو حتى عمالئك، مع تعاَمْل •
يَُعد وهو رسمي، غري جوٍّ إضفاءِ بني التوازن عىل حاِفْظ فكرة. رشكتك: مستقبل تفيد مهمة سلعة
املثالية النصائح لتقديم حيويًة تَُعد وهي معينة، مسافٍة وجوِد وبني جيدة، أفكار إلنتاج رضورًة

ذ. ستُنفَّ التي الفكرة لتزكية ثَمَّ ومن لعمالئك؛

بعملية بك الخاص األفكار فريُق يلتزم أن عىل ا ُمرصٍّ فُكْن لفكرة، عميًال نفسك أنت كنَت إذا •
ال األقل. عىل األخرى عن إحداها األفكار واختيار والتكثيف التوليد مراحُل فيها تنفصل واضحة،
املعلومات، (بيان األساسية املراحل يف واضًحا موقًفا اتَِّخذْ ولكن الالزم، من أكثر املرشوع يف تنخِرْط

حدَّدتَه. الذي املسار عىل املرشوَع وَضِع األفكار)، اختيار اإلبداعي، الفريق
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التنفيذ

وقتها؟ حان التي األفكار ذ تنفِّ كيف

∗∗∗

بتطوير األوىل بالدرجة ينشغل شخًصا وبوصفي يوم، كلَّ األفكار بتنفيذ مشغول أنك شك ال
ما أن غري بذلك؛ القيام عن نصائَح إليك أسدي أن ألفرتض أكن لم تنفيذها، وليس األفكار
املنهجي والتنفيذ ما لفكرٍة املنهجي التطوير بني الصلة هو بالتأكيد حه أوضِّ أن أستطيع

لها.
وتكثيف األفكار، توليد مراحل بفصل صناعيٍّا ما فكرًة طوَّرت قد أنك لنفِرتْض
الفكرة واختبار والخارج، الداخل من املناسبني األشخاص وإرشاك قرار، واتخاذ األفكار
يف التنفيذ فإن ذلك، كلَّ فعلَت قد كنَت إذا الرشكة. مستويات جميع عىل قبولها وضمان
واختياُر واضحة، خطة وضُع هو إليه تحتاج ما كلُّ ا؛ حقٍّ السهولة منتهى يف أمٌر ذاته حد
املهم ومن الالزمة. األموال وتوفري واضح، زمني جدول ووضُع امُلمكنني، األشخاص أفضل
يف تُفرط وأالَّ األفكار، عن البحث لعملية واملنطقية الطبيعية ة التتمَّ هو التنفيذَ تعترب أن

هزيل. تنفيٍذ بإجراءِ الفكرة يف استثمرتَها التي العديدة واملوارد واألشخاص املناهج
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بتفاصيل تماًما ممتازة فكرة إفساد يتم كان كيف رأيُت ما كثريًا لألسف، لكن
تكون ما عادًة التغيريات هذه إن يُذَكر؛ رضر بال األوىل للوهلة تبدو صغرية وتغيريات
وتنزعها الفكرة تُضِعف ما عادًة الحقيقة يف ولكنها الفكرة، تخدم أن ويُفرتَض نية، بُحْسن
فصل (انظر األفكار اختيار أثناءَ عامًة يحدث اإلضعاُف وهذا املذهل. البسيط جوهرها من
آراءٍ إجماِع بتحقيق ينبغي ا ممَّ أكثر ينشغلون الذين القرار فُصنَّاُع األفكار»)؛ «اختيار
فكرة يف ويمزجونه فكرة كل من يسريًا قدًرا فيأخذون مًعا، األفكار من عدٍد ملزج يميلون

جديدة.
ألحد األخرية الدقائق يف تكتيكية أفكاٍر بوضع قمنا انتخابية، حملة من كجزء مثال:
الناخبني استمالة للحزب يمكن كيف حول أفكاٍر الكبرية؛ السويرسية السياسية األحزاب
انعقاد قبل األخرية القليلة األسابيع يف ه، صفِّ إىل معني اختيار عىل يستقروا لم الذين
يقوم فعالية إقامة هي األوىل الفكرة الحزب: تفضيَل نالتا فكرتان هناك كانت االنتخابات.
يُسكِّن الذي — ألكاسلتزر عقار من وعبوة إعالمي منشور بتوزيع الحزب أعضاءُ خالَلها
«ال تقول: رسالة عليها — الخمر رشب عن الناتج االتزان وعدم الصداع ويعالج األلم
بفرتة االنتخابات قبل العامة األماكن يف االنتخابات.» بعد االتزان بعدم بالشعور تُجازف
الحزب، يتخذه الذي الحيادي املوقف إىل بوضوح يشري اإلعالمي املنشور كان وجيزة.
يخىش أالَّ يجب لذلك وأنه الواقعية، الحلول عن داَفَع الحزب هذا أن للناخبني ح ويوضِّ
الواضح ومن االنتخابات. يعقب الذي اليوم يف االتزان عدم من حالٍة بأي يُصاب أن أحٌد
الثانية، الفكرة أما الناس. مع املباِرش وتواُصلهم الحزب أعضاء عن انبثقت الفكرة أن
أعوام «أربعة عنوان يحمل ُملصق عن عبارة وكانت فحسب، االتصاالت عىل تعتمد فكانت
خالَلها يقوم فعاليٌة أيًضا الحملَة هذه تصاحب أْن عليه املزمع من كان عبثًا». ليست
بنرش الحزب قيادة قامت النهاية، ويف مباِرش. بشكل املارَّة إىل بالحديث الحزب أعضاءُ
ودعا أعوام؟» ألربعة «صداع وشعار ألكاسلتزر عبوة فيه ظهر صحف، بضع يف إعالن
الفاترة الحملة بهذه اقتنعوا الذين األشخاص عدد َكْم أتساءَُل والتصويت. للذهاب الناس
ما كل الحالة؛ هذه يف يشء أي يجلب لم األفكار مزج إن امَلْعني. الحزب لصالح للتصويت
(وهو ال العنرصالَفعَّ بَرتْك الضغط من القليل خلق عىل عالوًة التأثري، إضعاف هو إليه أدَّى
متعددة، أفكار ملزج جيدة أمثلة توجد بالطبع الشارع). يف مباَرشًة الناس مع التواُصل
آراءٍ إجماِع تحقيق ملجرد وليس حقيقية، قناعة منطلق من اتخاذه ينبغي القرار هذا ولكن

فحسب.
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األخرى الطرق ومن األفكار، تنفيذ سوءِ طرِق من فقط واحًدا األفكار مْزُج يَُعد
يف غاية فكرٍة تحويل يمكن الطريقة وبهذه صغرية؛ تبدو التي التفاصيل تغيري مواَصلُة
لتوضيح االتصاالت عاَلم من آَخر مثاٌل ييل وفيما قيايس. وقت يف حقيقية كارثٍة إىل البساطة

النقطة: هذه
عبارة وهو — السويرسية الحديدية السكك هيئة أجل من «٧ «تراك منتج ابتكرنا حني
استخداَم عاًما ٢٦ إىل ١٦ سن من الشباُب بواسطتها يستطيع حديدية، سكك بطاقة عن
رسوم مقابَل مساءً، ٧ الساعة بعد السويرسية الحديدية السكك شبكة يف القطارات جميع
معها، التعاُمل اعتادوا التي اإلعالنية الوكالَة الحديدية السكك هيئة أوكَلْت — زهيدة سنوية
رسالُة كانت املستهَدفة. الفئة إىل املنتج لتوصيل عامليٍّا معروفة دولية إعالنية مؤسسة وهي
الذين الشباب وجد مساءً.» ٧ الساعة بعد بالقطارات مجانًا «ساِفْر البساطة: شديدَة املنتج
بدأت ثَمَّ ومن اإلثارة؛ غاية يف وراءه األساسية والفكرَة املنتََج أن الرأي استطالِع يف سألناهم
حني الشارع، يف أسري كنُت األيام أحد ويف للشباب. املنتج هذا ترويج عىل العمل الوكالة
منتجنا تحديًدا حوله، يدور ما عرفُت ما ورسعان دعائي، ملصق عىل فجأًة عيناي وقَعْت
بشدة فيه تشكَّكُت ما أن غري امللصق. عىل املرسوم الشعار عىل تعرَّفُت ألنني ٧»؛ «تراك
أن يشعرون سوف أنفسهم «٧ «تراك يستخدموا أن املفرتض من الذين الشباب أن هو
مجانية عن وال بالقطار، السفر عن يشء أيَّ امللصق يذكر فلم هم، إليهم ه موجَّ امُللصق
يقدِّم ٧ «تراك تماًما: مختلفة الرسالة جاءت لقد مساءً. السابعة الساعة عن وال الرحالت،
ما، بيشء سعيًدا يبدو لشاب صورٌة ومعها له.» يتَّسع ال امللصق هذا أن لدرجِة الكثريَ لك
مسئولو رأى لقد حدث؟ ماذا السعادة. بهذه صلًة لها أن بََدا عديدة لرشكات وشعاراٌت
بالعديد «٧ «تراك لبطاقة األساسية الفكرة إثراءَ الرضوري من أن عمالؤهم) (وربما الوكالة
وعروٍض الغنائية، للحفالت خاصة وأسعاٍر للشباب، خاصة كعروٍض اإلضافية، املزايا من
أن أيًضا الُجدد الرشكاء أراد ربما ولكن ذلك، يعيب ما ليسهناك امُلستهَدفة. للفئة تسويقية
بعد مجانًا «السفر وهي األساسية، الفكرة إضعاف إىل هذا أدَّى لقد اإلعالن. يف ذكرهم يَِرد
للجميع! مؤسف أمر اإلعالن! من ميزة بأي حتى الجدد الرشكاء يحَظ ولم مساءً»، ٧ الساعة
مع باالشرتاك ُوِضعت التي للمنتج والجيدة البسيطة األساسية الفكرة وبفضل ذلك، ومع

نجاًحا. «٧ «تراك َق حقَّ املستهدفة، الفئة بني رسيًعا ميزتها انترشت والتي الشباب،
الفريق، داخل املعلومات إتاحة عدم هي جيدة فكرٍة تنفيِذ لسوء الثالثة الطريقة
فكرتك توصل لن بالتأكيد فإنها االطِّالع، من هزيل قدٍر عىل املوظفني قاعدُة كانت فإذا
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تريد ما موظفوك يعرف ال حني قيمة بال تصبح واألفكار املفاهيم فأفضُل للعمالء؛ جيًدا
جذَّابة واجهات يوم: كلَّ كمستهلكني بالضبط التأثريَ هذا نعايش ونحن بها. تحقيَقه
بشكل إطالعهم لعدم نظًرا عصيبة؛ مواقَف يواجهون املوظفون خلفها يقف للرشكات
أو للعمالء. املهمة املعلومات أو الواجبة، الترصفات أو الجديدة، االسرتاتيجيات عىل كاٍف
املعلومات. هذه لتوصيل الكايف التدريب عىل يحصلوا لم ولكْن لهم، متاحًة املعلومات تكون

فيها. التفكري عند للمال مضيعٌة الظروف هذه تحت وتنفيذها األفكار يف واالستثماُر
إىل توصيلها يمكن كيف هو: السؤال يكون بابتكارها، العليا اإلدارة تقوم فكرة لكل
الكثري إىل بحاجٍة أنت — ْب تتعجَّ وال — بهذا للقيام األدنى؟ املستويات يف املوظفني جميع

أخرى. مرًة الجديدة الجيدة األفكار من

فقط األفضَل أِرشِك (1)

كفاءًة، األقل املتنوعني األشخاص من «الكثري قاعدة: ترسي حيث األفكار، ابتكار عكس عىل
هي: بالتنفيذ األمر يتعلَّق حني السائدة القاعدة تكون كفاءًة»، أعىل قليلني أفراًدا وليس
والرؤى فقط»، واألفضل األفراد، من ممكن عدٍد أقلُّ أْي األفراد؛ من فقط الالزم «القدر
التنفيذ. عىل مبدئيٍّا أيًضا ترسي األفكار إنتاج يف ق» الخالَّ «املجتمع إىل بالنسبة ترسي التي
مجموعة من للمرشوع مقرتحات تقديم إىل بالدعوة للتنفيذ األشخاص أنسب عن ابحْث
املجموعات أو األشخاص من ممكن عدد أكربَ امنَْح واملؤسسات. األشخاص من متنوعة
منظورهم؛ من التنفيذ عملية يف إسهاماتهم وتقديم املرشوع، أساسيات عىل التعرُّف فرصَة
يمكن الذين لألشخاص فرصة فهي األفكار»؛ «سوق هذا عىل نطلق ستور، برين يف نحن
يكون عرضخدماتهم. ثَمَّ ومن عليه؛ والتعقيب املرشوع، عىل للتعرُّف التنفيذ يف إرشاكهم
باألمر، املهتمني األشخاص من ومجموعة والعمالء، األفكار، مرشوع فريق من كلٌّ حاًرضا
املشاركني جميع أن بالطبع القول عن وغنيٌّ الفكرة. تنفيذ يف يشاركوا أن يمكن الذين
املرحلة. هذه يف الحقائق جميَع تفيش ال املرشوع إدارة وأن رسية، اتفاقية عىل عون يوقِّ
بمساعدة الفكرة ذ ننفِّ (سوف ثابتة بِفَرق يستعني ال ألنه الكثريَ؛ األفكار» «سوق ق يحقِّ
يمكن الرائعة» «الحفالت (رشكة مألوفة غري توليفات ل يُفعِّ بل الرائعة»)، «الحفالت رشكة
الجميل» «املكان رشكة ستكون بينما ذلك، يف األفضل ألنها والرشاب؛ الطعام توفريَ تتوىلَّ أن
األفكار» «سوق يقدِّم املصاحب). والربنامج الرتفيه، وعن مناسبة، قاعٍة إيجاِد عن مسئولًة
استبعاد يمكنك وال التعليقات، وإبداءِ التعديالت، وإجراءِ األسئلة، لطرِح مباِرشًة فرصًة
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واملجموعات األشخاص أفضل استدعاءَ يستحقُّ ا حقٍّ األمر إن هنا. الفكرة صقل إمكانية
هنا. مصريُه يتحدَّد فكرتك فنجاُح التنفيذ؛ يف للمشاركة

للتنفيذ رك تصوُّ العمل، ُمخطط (2)

للتنفيذ، دقيق ر تصوُّ إىل أيًضا بل جيد، فريق إىل فقط تحتاج ال للتنفيذ، االستعداد أجل من
يف املستخدمة للمخططات املماِثل هذا، العمل ومخطُط املرشوع. أثناء باستمرار يُعدَّل
يجري التي البحث»، «فريق مرحلة يف تُوَضع التي األفكار ورقِة سوى ليس الهندسة،

التكلفة. ومعلومات واملراحل، الدقيقة، التنفيذ بتفاصيل اآلن إثراؤها
التالية: املعلومات عىل تحتوي للَّفِّ قابلة ورقة عن عبارة العمل» و«ُمخطَّط

وأين، ومتى، وكيف، وماذا، َمن، بتفاصيل: مصحوبًا للفكرة التفصييل ر التصوُّ (١)
(عىل املعلومات مصدر ذكر دائًما وينبغي التفاصيل. من ممكن كمٍّ أكرب ويُدَرج وملاذا؟
يجب الغرض إن للتكنولوجيا»، الفيدرايل «املعهد من ماير، األستاذ «يقول املثال: سبيل
لديك تكون بذلك .(«100045-E املاكينة مع يتناسب لكي ٥سم، × ٣ من أكرب يكون أالَّ
أيًضا ويُستحَسن واضحة. غري معلومات هناك كانت إذا املصدر إىل الرجوع إمكانيُة دائًما
بهذه الخاصة اإللكرتوني الربيد وعناوين الهواتف أرقام جميَع تضمُّ بيانات قاعدة إنشاء

املصادر.
جيد»، غري هو و«ما جيد» هو «ما نموذج هنا نستخدم ونحن الجاري؛ التخطيط (٢)
كفاءتها. أثبتت ولكنها بالطبع، للغاية بسيطة وصفة التالية». و«الخطوات/املسئوليات
اجتماعات إجراء وكذلك يومي، بشكل القائمة هذه تحديث مهمَة املرشوع» «مدير يتوىلَّ
مرًة أدنى بحدٍّ االجتماعات هذه تُجَرى أن وينبغي التنفيذ، يف املشاركني جميع مع دورية

يومية. اجتماعاٍت عقُد رضوريٍّا يكون قد القصوى الحاالت ويف أسبوعني، كل

للتنفيذ املتاح الوقت يكون وكلَّما واملهام، لألدوار واضح توزيٍع إىل التنفيذ ِفَرُق تحتاج
الفريق ويلعب التوزيع. هذا عىل االعتماد عىل قادًرا تكون أن املهم من سيكون أقرص،
أيًضا فاصًال دوًرا — املرشوع ومدير األفكار ومسئول العميل من يتألَّف الذي — األسايس
أي نجاح عىل حاسم بشكل دورهم يؤثِّر أن ويمكن التنفيذ، يف الدافعة القوُة فُهم هنا؛
كلُّ يواجهها التي واملتاعب للصعوبات ا مستعدٍّ تكون أن أيًضا عليك سيكون مرشوع.
ويُْرس. بسالسة األمور كل فيه سارت مطلًقا تنفيٍذ مرشوَع أشهد لم ا حقٍّ فأنا مرشوع؛
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عيد من يوٍم قبَل الطباعة دار يف حدث ما هلٍع يف إنتاجنا، مدير مورجان، ساندرو يتذكَّر
عىل للمواَفقة جاهز شبَه دبليو، إم بي رشكة لعميلنا، مهمٍّ يشءٍ إنتاُج كان فقد الفصح؛
قياس جهاُز لديه ليس لألسف أنه الطبع ماكينة عند الطباعة مسئوُل وأخَربَنا الطبع.
بمزج قام ولذلك األلوان)؛ لدرجات دقيق توزيٌع بها ألوان لوحة عن عبارة (وهو األلوان
إجراءُ باإلمكان يَُعد ولم «يدويٍّا». دبليو) إم بي برشكة الخاص املعروف (األزرق اللون
أن يمكنك اإلنتاج، يف خربة لديك كانت إذا يشء. كل قبل الفصح عيد كان فقد تغيري، أي
مالحظته، ودقة إنتاجنا مدير دبلوماسية وبفضل إنتاجنا. مدير انتاب الذي الهلَع تتخيَّل

النهاية. يف رائًعا دبليو إم لبي امُلميز األزرق اللون جاء
كلتا ويف حقيقيًة، أزماٍت تمثِّل وأحيانًا النطاق، محدودَة الصعوبات تكون أحيانًا
كان فإذا املأزق؛ من نفسك إلخراج القوي الثالثي الفريق هذا إىل بحاجٍة أنت الحالتني،
الترصفوالسيطرة تستطيع ألن فرصة إذًا فلديك أشخاص، ثالثة من األسايسمؤلًَّفا فريقك
الحال يكون ما (وهو ما يشءٍ إنتاج إىل يحتاج مرشوع كل يف املثال: سبيل عىل األزمة؛ عىل
أن لواحٍد يمكن أشخاص، ثالثة من فريق ويف اإلنتاج. يف مشكالت هناك ستكون عادًة)،
بالعميل لالعتناء وواحد التنفيذ، بفريق لالعتناء وواحد اإلنتاج، عىل اإلرشاف أجل من يوجد
الوقت يف ممكنًا ذلك كل يكون فلن بمفردك، كنَت إذا أما وَقِلًقا. متوتًرا يكون ما غالبًا الذي

نفسه.
وتصميِم البسيطة، الفعاليات من املرشوعات، من الكثري بتنفيذ بالفعل قمنا لقد
أشكال إنتاج مثل امُلتطلَّبة، املرشوعات وحتى املعقدة، املطبوعة املواد من آالف عدة وطباعِة
إحدى ملوظفي دة امُلعقَّ التدريبية الجلسات من العديد إجراء أو الصني، يف بالستيكية
بأنفسهم األفكاَر عمالؤنا ذ ينفِّ الحاالت، من كثري يف أنه غري الجنسيات. املتعددة الرشكات
تدريَب األخرية ن وتتضمَّ التنفيذ. عملية نرافق فقط يََدعوننا أو تنفيذها، يف يُِرشكوننا وال
العمل» «مخططات ومتابعِة دورية اجتماعاٍت خالل من بالعميل الخاصة املرشوع ِفَرق

كبري. حدٍّ إىل عمالئنا لدى التنفيذ عملية كفاءة زيادة يمكننا بذلك بنا؛ الخاصة

مهم هو ما اعرْف (3)

واالحتفاُظ األولويات، تحديُد هي تنفيٍذ مرشوِع أي يف األشياء أهم فإن خربتي، واقع من
يمكن يشء فال التنفيذ، أجل من األشخاص أفضَل ك صفِّ إىل تضم كنَت فإذا صاٍف؛ بذهن
خالل من الجودة هذه تفسد أالَّ املهم ومن بالجودة. يتعلَّق فيما خاطئ نحٍو عىل يسري أن
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بناءً بوضوح، محدد دوٌر الفريق يف شخص فلكل الخاطئة؛ القرارات أو السيئ التخطيط
دور أنَّ أيًضا ْح ووضِّ املرشوع، بداية يف األدوار هذه وضوح من فتأكَّْد خربته؛ مجال عىل
يمكنك بذلك والقرارات؛ الزمني بالجدول يتعلَّق فيما الفصل القول له املرشوع إدارة
قطًعا، مطلوبة الخربات من واملساهماُت أفضل. نحٍو وعىل أكرب بسهولٍة املرشوع يف التحكم
لالقرتاحات ا حدٍّ تضع ثَمَّ ومن ككل؛ املرشوع ُهِويَّة يف املرشوع إدارُة تفكِّر أن بدَّ ال ولكن
فغالبًا السيطرة. نطاق عن املوقف يخرج حني التنفيذ عىل القائمني األشخاص من الواردة
التنفيذ عىل القائم للفريق ح أوضِّ أن إىل بحاجٍة بأنني — املثال سبيل عىل — أشعر كنت ما
مطلوبة تكون الجديدة االقرتاحات إن ذ. تُنفَّ أن «فقط» ويجب بالفعل موجودة األفكار أن
إرشاك من أيًضا َحِذًرا كْن األكرب. التصور يف قيمة لها تعود ال ولكْن التفصيلية، األمور يف
واقعيون أشخاٌص لديك كان فإذا فريقك؛ لغِة بنفس يتحدثون ال التنفيذ عملية يف أشخاٍص
إذا تندِهْش فال عاطفي، جانبي تفكري ذا شخًصا معهم ودمجَت فريقك، يف النخاع حتى
بالتحقيق ولكن الجديدة، باألفكار اهتمامنا يكون ال التنفيذ، مرحلة يف هات. التوجُّ تصلَّبَِت

لألفكار. املادي

بالتنفيذ اآلخرين أقنِع (4)

الخرباء إقناع يف ولكْن بفاعلية، إجرائها يف يكُمن ال التنفيذ عملية يف ا حقٍّ الشاق العمل إن
أرشكَت قد كنَت إذا ذ. تُنفَّ أن ا حقٍّ يجب الفكرة هذه بأن الرشكة يف امُلحنَّكني القدامى
املوظفني بقية تأييد كسب يف صعوبًة تجَد أن ينبغي فال األفكار، اختيار يف القرار ُصنَّاع
عىل شخص كل فأقنْع األمر، اقتىض وإذا بخطوة، خطوة ِرسْ التنفيذ. مرحلة يف تدريجيٍّا
قاطع بشكل لهم ْح ووضِّ مكتوبة، املوافقات هذه واجعْل تنفيذها، ينبغي التي بالفكرة حدة
إىل بحاجٍة فأنت العملية؛ يتخلَّل الذي بالجهد تستِخفَّ ال هنا. ملزًما التزاًما تتوقع أنك
عليك ب سيتوجَّ فريقك. داخل ما فكرٍة فرض عىل قادًرا تكون لكي فردي مشرتك كل دعم
(عىل صغرية فكرٍة تنفيِذ يف ترغب كنَت إذا ما حسب عىل تماًما مختلف فريٍق إقناع بالطبع
بكيان يتصل جديد شعار املثال: سبيل (عىل أكرب يشء أو العميل)، فعالية املثال: سبيل
بل اإلدارة، إقناع فقط عليك يكون لن الكبرية، املرشوعات فمع السوق). يف تماًما جديد
بالتغيريات التفصيل من بكثري وإبالغهم بأكملها، العاملة القوة من حلفاء اكتساب أيًضا

القادمة.
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يمكنك موظفيك. انتباه توجيه وهي الكربى، املرشوعات تنفيذ يف حاسمة نقطة ة ثمَّ
األمثلة: بعض ييل وفيما متنوعة، إجراءات باستخدام املرشوعات يف االنتباه ه توجِّ أن

مستخِدًما باستمراٍر، املنشودة النهائية والنتيجة املرشوع أهداَف كرِّْر «التكرار»: •
اإللكرتونية، والرسائل الكمبيوتر، يف املؤقتة ف التوقُّ شاشات مثل: متعددة، طرًقا

التصورات. وتحديثات املعلوماتية، والفعاليات
املثال. سبيل عىل التنفيذ أيام أول يف املرشوع» انتهاء «حفل عن أعِلْن «اإلغراء»: •
باستمراٍر الفريَق ويُخِطر الحفل، هذا تنظيِم مسئوليَة يتوىلَّ صغريًا فريًقا ْ عنيِّ
املأكوالت، سيتحدث، َمن املدعوُّون، َمن سيقام، (أين بالحفل املتعلِّقة بالحقائق
تحقيق حتى باملرشوع لاللتزام الجميع س يتحمَّ بذلك إلخ)؛ … الخاصة األنشطة

التصور.
عىل يمكنك، خاص. بانتباه األصدقاء يحظى ما دائًما الفريق»: «الصداقات/روح •
ملرشوع االنتباه لكسب يتودَّد فريق، كل يف مرشوع» «قائد تحدِّد أن املثال، سبيل
ويقدِّم األفكار، ويشارك اآلخرين، مع ويتناقش فريقه، يف ودي بأسلوٍب التنفيذ

إلخ. … للفريق العامة املزاجية الحالة عن تقريًرا
جيد بشكل تُفلح فهي بحذر؛ استخدامها ينبغي وسيلٌة التهديدات «التهديدات»: •
ومن األيام. هذه االنتباه لكسب مقبولة وسيلًة دائًما تكون ال ولكنها للغاية،
الدخول بْهِو يف تنازيل جدول تعليُق املثال، سبيل عىل للتهديد، فة املخفِّ األشكال
والنجاحات. اإلخفاقات عن دورية تقارير أو العمل، إىل يأتي موظفحني كل يراه

«التنفيذ» جوهرية: مفاهيم

عىل واحرْص تنفيذَه، وتاِبْع أكثر أو اقرتاٍح عىل استِقرَّ األفكار. لتوليد املنطقية التتمة هو التنفيذ •
إىل باستمراٍر العديدة الفكرة تفاصيل بتغيري أو مًعا، تتالءم ال أفكاٍر بمزِج األفكار إضعاف عدم

عليها. التعرُّف املستحيل من ويصبح الفكرة ُهِويَّة تتالىش أن

املرحلة، هذه يف خارجه. من وإما الفريق داخل من إما للتنفيذ، ممكن رشيك أفضل عن ابحْث •
فريقك، مع متوافقون التنفيذ عن املسئولني أن من تأكَّْد ولكْن حقيقيني. خرباء إىل بحاجٍة أنت

عمل. ومنهَج مشرتكة لغًة واخلْق
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فاجمْع األمر، استلزم وإذا به، للقيام تخطِّط ما يؤيدون الرشكة وموظفي فريقك أن من تأكَّْد •
املناقشات خالل عليها اتُِّفق التي األهداَف واحد كل مع ْل وسجِّ حدة، عىل كلٌّ شخصيٍّا، القرار ُصنَّاع
يستطيع موظف آِخر حتى أنه تأكَّْد الكبرية، املرشوعات يف األهداف. واجتماعات املوظفني مع

العميل. إىل الفكرة توصيَل

عىل أشخاص ثالثة من يتألف للمرشوع فريق بتكوين ُقْم براجماتي. بشكل التنفيذ لعملية خطِّْط •
املشكالِت وافتِح املرشوع، يحرزه الذي َم التقدُّ ِل سجِّ عام. بشكل باملرشوع باالعتناء يقومون األقل،
املرحلية. بالنجاحات علًما القاعدة) (حتى كامًال الفريَق وأَِحِط الدورية، االجتماعات يف تواجهك التي

من اإلمكان، قدر التنفيذ مرشوع عىل منصبٍّا فريقك انتباِه عىل حاِفْظ الكبرية، املرشوعات يف •
متنوعة. وطرق بأساليب مستعينًا متنوعة، بطرق املرشوع إىل االنتباه جذب خالل
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تنظيمها. يمكن الرائعة األفكار

أوبنهايمر، روبرت جوليوس
(١٩٠٤–١٩٦٧) أمريكي فيزيائي

∗∗∗

أسهَل لألفكار الصناعي التوليد عالم جعل من تمكَّنُت قد أكون أن القارئ، عزيزي آمل،
بالتطوير الخاصة واألدوات للعملية املتواِصل التطوير إن إليك. بالنسبة االستيعاب يف قليًال
كي الكثري أمامنا يزال ال أنه من واثقة وأنا فريقنا، شغِف محوُر هو لألفكار املنهجي
مصنع إن وألنفسنا. لعمالئنا تنظيًما وأكثَر وأبسَط أوضَح العملية جعل أجل من نكتشفه
فنحن هذا ومع مطروق، غري دربًا نرتاد زلنا وما جديًدا، شيئًا يزال ال بنا الخاص األفكار
شديدة عملية وفَق يعملون الذين ستور، برين أمثال الخدمات، ُمقدِّمي بأن مقتنعون
األهمية عىل سيحصلون حدة؛ عىل قضية لكل املناسبني باملشاركني ويستعينون املنهجية،
تطويَر تواِصل التي الرشكات وأن القريب، املستقبل يف مكان كل يف يستحقونها التي

خطرية. تناُفسية مصاعب مواَجهُة عليها سيتعنيَّ منهجية غري بطريقة ابتكاراتها
يف وكذا مؤسستك، أو رشكتك يف أدواتنا مجموعة عىل االعتماد تستطيع أن وآمل
وبرسعة، منهجية بطريقة األفكار تطوير بعملية تستمتع وأن الشخصية، مرشوعاتك

األشخاص. من الصحيح باملزيج وباالستعانة
وأهمهم أولهم األشخاص، من عدٍد إسهاِم دون من النور إىل ليَظهر الكتاب هذا كان ما
عرش األربعة مدار عىل عمليتنا تطوير يف أعضاؤه عاَونَني الذي بأكمله، ستور برين فريُق



األفكار ماكينة

أن يجب الذين عمالؤنا يليهم يوم. كلَّ جهد من لديهم ما أقىص ومنحوني املاضية، عاًما
األشخاص أشكر أن أيًضا أودُّ كما لالهتمام. املثرية واألسئلة الطلبات مئات عىل نشكرهم

أسماؤهم: التالية

يف بأطفالنا واعتنائه ونقده، امَلِرحة وروحه مثابرته أجل من زوجي، ماركوس، •
األسبوعية. العطالت من والعديد العديد

وفضولهما وضحكاتهما، الكتابة، عن يل تشتيتهما أجل من طفيلَّ، وإيال، نيمو •
وأسئلتهما.

والبَنَّاء. العميل التحريري عمله أجل من األدبي، وكييل جوروس، أوليفر •
ابتكرها التي صوره أجل من الكتاب، لهذا اإليضاحية الصور ام رسَّ فيرب، سفني •

مرات. بثالث املعتاد عن تزيد برسعٍة
املزوَّدة املثالية الحديدية السكك شبكة أجل من السويرسية، الحديدية السكك هيئة •

ل. املتنقِّ مكتبي يف أعانتني التي بالكهرباء،
أشقُّ كنت بينما إيَّاه منحاني ما وكل دعمهما أجل من ، والَديَّ وفيلفريد، يوهانا •

الحياة. يف طريقي
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إضافية إلكرتونية ومواقع قراءات

خالل األدبيات ومراجع املنشورة اإللكرتونية املواقع روابط مع سيئٌة مواقُف صادَفتْنا
التحيلِّ نريد وألننا وصالحة. حديثة املراجع كون عىل االعتماد مطلًقا يمكننا فال مرشوعنا؛
http://www اإللكرتوني موقعنا عىل وضعنا فقد القضية، هذه يف اإلبداع من بمزيٍد
املواقع وبروابط امُلوىصبها، بالقراءات ثة ُمحدَّ قائمة .brainstore.com/ideamachine/
أنه وهي إضافية، مزيًة أيًضا هذا يمنحك الكتاب. هذا مادة تكمل التي املتاحة اإللكرتونية
متصفحك. يف كتابته إىل تضطر ال بحيث اإللكرتوني املوقع عنوان عىل النقر إالَّ عليك ما

بورشِة الخاصة العملية املواد بعض أيًضا نُقدِّم الكتاب، هذا يقدِّمها إضافية وكميزة
جرِّبها! تحميلها. يمكنك بحيث اإللكرتوني، العنوان هذا عىل األفكار، لتوليد عمٍل

اإليضاحية ور الصُّ ام رسَّ عن

نعومة منذ الليجو» «ملك اسم عليه أُطِلق الكتاب. لهذا التوضيحية الصور رسم فيرب: سفني
لزوَم ال أمٌر اإلعالن أن يُؤمن كان وإْن جرافيك، رسوم َم ُمصمِّ الحًقا صار ثَمَّ ومن أظفاره؛
عىل تحتوي التي واملرشوبات املايونيز أن املرض بوسواس املصاب الفنان هذا يؤمن له.
إعجابه بسبب مطلًقا البط لحَم يتناول ال لكنه اإلنسان، غذاء من عنه غنى ال جزء الكافيني
والسباحة املتهادي (السري حركية وظائف ثالَث امتالكها نتيجَة الطيور، بهذه الشديد
هذا يُهيمن أن ويأمل للرب، األعظم الخلق بمنزلة ماكينتوش أبل يَعترب وهو والطريان).
من مبهرة مجموعًة املايض يف يعتنق كان القريب. املستقبل يف العاَلم عىل املثايل الكائن

ُهَراء. َمْحض األمر حقيقة يف أغلبها لكنَّ األخالقية، املبادئ

http://www.brainstore.com/ideamachine/
http://www.brainstore.com/ideamachine/





