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فيتسهمثرةومؤمترابطةقوىفثمةالوتيرة؛سريعالتغييرعصرفياليومنعيشأنناعلىاثنانيختلفال

اليومننابإمكاأصبحالقوى،هذهوبفضل.الرقميةوالثورةاإلنترنتوشبكةالعولمةغرارعلىالتغييرهذا

دماتالخلتقديمحديثةوسائلوتطويرجديدةمنتجاتوابتكاراألفكارمشاركةمضىوقتأيمنأكثر

االختراعءاتبرالتسجيلالمقدمةالطلباتإلىأنظرالتغيير،حجمتُدركولكي.وبساطةيُسرأكثربصورة

العالميةالمنظمة"عنوردمابحسبمسبوقةغيرمستوياتإلىلتصلبسرعةعددهاازدادوالتي

."الفكريةللملكية

بيلسفعلى.اإلبداعيةالطفرةلهذهالكاملةاإلمكاناتمنالمستفيدينأبرزمنالخاصالقطاعولعل

منالاألموهذهوتأتيمضىوقتأيمنأكثراستثماريةأموالًااليومالناشئةالشركاتتحصدالمثال،

علىقيُطلالذي–"الملياريةالشركات"مصطلحيُبتكرلمالواقع،في.قبلذيمنتنوّعًاأكثرمصادر

ناشئةشركاتاحتضانوأصبح.2013العامفيسوى–دوالرمليارعلىقيمتهاتزيدالتيالناشئةالشركة

.لتحتيةاالبنىمنالخاصةبمنظومتهاالشركاتتلكتتمتعأنيتطلباألضعف،تلكواستبعادأقوى،

القطاعمعالمساواةقدمعلىالطفرةهذهمنالحكوميالقطاعيستفيدأنيجبالحال،وبطبيعة

هذاكنول.الحكوميةالخدماتعلىالمخاطرلتجنّبوالتوجّهالبيروقراطيةتطغىماغالبًاأنهغيرالخاص؛

.بطيئةبخطىولويتغيراألمر

منماتوالخدالسياساتلتحسينالالزمةأدواتهاقائمةتوسيععلىالعالمحولالحكوماتتعكفحاليًا،

األعمالريادةعلىوقائمةمرونةأكثرمناهجاعتمادذلكويشمل.أفضلبشكلالتحدياتمواجهةأجل

رادأفتوقعاتسقفالرتفاعنتيجةذلكإلىالحاجةوتنشأ.المقدمةوالخدماتالحلولتحسينبغية

رعأساآلنهيالمستهلكينإلىالخاصالقطاعيقدمهاالتيفالخدمات.مضىوقتأيمنأكثرالمجتمع

جودةفيربتومطالبةالحكوماتأنيعنيوهذاالسابق،فيعليهكانتمماالحتياجاتهممالءمةوأكثروأذكى

.المجتمعألفرادمماثلة

وهيئةالناشالشركاتحاضناتعننقلًابتبنيهاالحكوماتبدأتالتياألدواتمنواحدةإلىهنانتطرّق

األوليةالنماذجوتصميمالتطويرحيثمنالوتيرةسريعانتشارًااليومتشهدباتتالتي"االبتكارمختبرات"

كبيرحدإلىةمتنوعبأشكالتأتياالبتكارمختبراتأنبالذكرالجديرومن.الواعدةاألفكارطرحفيوالتوسّع

.ذهاتنفالتيوالمشاريعفيهاوالمشاركينتشغيلهاكيفيةحيثمنالبعضبعضهاعنوتختلف

مختلفة؟الالمختبراتتعملكيف:الحكوميةاالبتكارمختبرات"عملطريقة"علىالتقريرهذايركّزوعليه،

كما.ةالمتنوّعالمختبراتأنواععبرتحقيقهايمكنالتيواإلنجازاتالتشغيل،نماذجلمختلفوالمزايا

أنلىإهنااإلشارةوتجدر.مختلفةدولفيمتنوعةابتكارمختبراتثالثحالةدراساتالتقريريتضمن

.ناجحةتكونأنيمكنجذريبشكلالمختلفةالمنهجيات

استعراضهومنهالهدفبلمعين؛نهجعلىمصادقةبمثابةليسهوالتقريرهذاأنإلىاإلشارةتجدر

مناراالبتكمختبراتتمكّنالتيالمختلفةاألساليبلفهمالعالمحولمنالحالةدراساتمنمجموعة

طويرلتتسعىالتيللحكوماتمتعمقةرؤىتقديمإلىباإلضافةأفضل،أداءمستوىوتقديمالنجاح

.االبتكاريةقدراتها

2



:  مختبر غنت الحي في بلجيكا
جزء من شبكة االبتكار األوروبية 
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الشركاتمتضالتيوالخاصالحكوميالقطاعينشراكاتخاللمنالحيةللمختبراتاألوروبيةالشبكةتعمل

ونظموخدماتلمنتجاتأوليةنماذجوإعدادابتكاربغيةواألفرادوالمعاهدوالجامعاتالعامةوالهيئات

.محليينمواطنينبمشاركةالواقعأرضعلىواختبارهاوتقييمهاجديدة

أعمالفيالخبرةمنسنوات10علىيزيدمايمتلكالذيالحيغنتمختبرعلىالمحليالمدينةمجلسيُشرف

لدعمرقميةالالتقنياتتوظيفيتضمنبماالحضري،للتطويرمبتكرةمنهجياتبتطويرالمرتبطةالمدينة

نبشأفقطوليسالمجاالتجميعفيوجامعاتهاغنتمدينةبينالوثيقةالعالقةوتعزيزاإلدماججهود

البحثمعاتمجتمعجنبإلىجنبًاالمختبريعملكما.واالتصاالتالمعلوماتبتكنولوجياالمتعلقةالقضايا

للخروجواقعالأرضعلىواختبارهاعمليًاوتطبيقهاوالتطويراألبحاثمناالستفادةأجلمنالمحليةواالبتكار

.المستقبليةوالخدماتللتطبيقاتفاعلةاستخدامبحاالت

كيرالتفبطريقةمعًاتشتركالتيالوحداتمنمجموعةتضم

معاراألفكوتبادلوالتعاونالمحليةالمشاكلحلعلىوتعمل

مثلوت.األوروبيةالقارةأنحاءجميعفياألخرىالحيةالمختبرات

نولوجياتكتُسخرابتكارشبكاتمعظمهافيالحيةالمختبرات

فيهايصبحمنهجيةعلىوتعتمدواالتصاالتالمعلومات

.آخرينمشاركينمعومتكافئينمتساوينالمستخدمون

مفهومكاناألصل،وفي

امرتبطًالحيّةالمختبرات

بهدفالمنشأةبالمساحات

تفاعلأنماطمراقبة

.التكنولوجيامعاإلنسان

المختبراتهذهتُركزفيما

معينةمنطقةعلىعمومًا

أوالجامعيالحرمفيسواء)

(أوسعنطاقعلىأوالمدينة

االبتكارعلىوتعتمد

جزءًاباعتبارهالمشترك

إذ.منهجيتهامنأساسيًا

عينبالمشتركاالبتكاريأخذ

منمتنوعةمجموعةاالعتبار

إلىالتوصلأجلمنوذلكالجماعي،التعهدمنالمستقاةتلكسيماالالمتبادلة،والمعرفةوالقيوداآلراء
ةغايفيأمرًااألفرادمدخالتمنممكنعددأكبرعلىالحصوليكونوعليه،.جديدةمفاهيمأوسيناريوهات

.االبتكارمختبراتمنالنوعلهذابالنسبةاألهمية



4

ختبرلمالرئيسيينالشركاءقائمةوتضم
"iMinds"والمحليةالحكومةالحيغنت

وهي)الخدماتتقديمفيشريكتها
جالمفياالبتكارتدعمفلمنكيةمنظمة
المعلوماتوتكنولوجيااإلعالم

لياتالكجميعإلىباإلضافة،(واالتصاالت
فيبما)المدينةفيالكبرىوالجامعات

ية،التطبيقللعلومأرتيفيلدجامعةذلك
ذاتغنتوجامعةالعلياغنتوكلية

نالمطوريوشبكات(الدوليالتصنيف
أما.المجتمعيةوالمنظماتالمحليين

نالمدفهوللمختبر،األساسيالتركيز
.لةالصذاتالخدماتتطويروآلياتالذكية

المختبراتتوليالعملية،الناحيةومن
هموتضعللمواطنينكبيرةأهميةالحية

.االبتكارمركزعملياتصميمفي

عةأربعلىالحيالمختبرينطويبينما
:هيرئيسيةعناصر

النشطينالمستخدمينإشراك1.
المستخدمينتمكينآخربمعنى)

املشبشكلالتأثيرمنالنهائيين
؛(االبتكارعمليةعلى

االختبارأي)واقعيةبيئةتوفير2.
العامةاألماكنفيوالتجربة
؛(الفعلية

المعنيةالجهاتمختلفمشاركة3.
وخدماتحلولمزوديإشراك)

الخدماتومقدميالتكنولوجيا
المعنيةالحكوميةوالجهات

منالنهائيينوالمستخدمين
؛(المقيمينأوالموظفين

وجهعلى)األساليبمتعددمنهج4.
يباألسالمنمزيجًايعتبرالتحديد،

تخصصاتمنالناشئةواألدوات
النفسعلمذلكفيبمامتعددة،

واإلدارةاالجتماعوعلم
.(والهندسةاالستراتيجية

حثالبفياألخيرتينالخطوتينيخصوفيما
نجحتمتعددة،معنيةوجهاتمنهجياتعن

المنشآتبينبالجمعالسابقةالمشاريع
والناشطينوالمتوسطةالصغيرة

ينوالمواطنوالطالبوالباحثيناالجتماعيين
حشدتآخر،بمعنى.الحكوميينوالموظفين

وجهاتمنممكنعددأكبرالمشاريعهذه
.الفئاتمختلفمنالقيّمةالنظر
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عالمشاريعلىاألمثلةأهمولعلّ
الحيغنتمختبرنفذهاالتي

باسمالمعروفالمشروع
إذ."غنتأجلمنتطبيقات"

بمشاركةغنتمدينةنظّمت
يسنوهاكاثونالحيغنتمختبر

عاموحتى2011عاممناستمر
المشاركةبابوكان.2019

زمملتمطورأومبرمجأليمفتوحًا
للمشاركةمتحمسشخصأيأو

أما.السنويةالفعاليةهذهفي
فقدالفعالية،هذهمنالهدف

رتطويفييتمثلبسيطًاكان
لجنةعلىوعرضهافكرةأومنتج

يتبنعادلةولكنصارمةتحكيم
المستجداتآخرعلىأحكامها

البياناتمجموعاتوأحدث
.المدينةمنالمتاحة

الناجحةاألوليةالنماذجمنعددعنالهاكاثونفعالياتمنالسلسلةهذهأثمرتوقد
.حكوميةالوالجهاتالمؤسساتفيتستخدمفعليةمنتجاتإلىبعدفيماتحوّلتالتي

اناتبيمجموعاتباستخدامالطلبحسبمصممةبأنهااألوليةالنماذجتلكوتميّزت
فعالياتإحدىركزتالمثال،سبيلفعلى.محددةمحليةاحتياجاتوتخدممتخصصة
طبيقاتالتوكانت.المدينةفيوالثقافةالمتاحفعلىالسنواتمنسنةفيالهاكاثون

:يليكماالفائزة

.غنتفيمتحفأليالعشوائيالتحديدفييساعدتطبيق▪

ألرشيفافيالموضوعةالفنيةالقطععلىالتصويتمناألفراديمكّنتطبيق▪
.المتاحففيبضمّهايرغبونوالتي

.المتاحففيالحياةلبثالمعززالواقعيستخدمتطبيق▪

الضوئيوثالتلنسبةيقيستطبيقابتكارعنأخرىهاكاثونفعالياتأثمرتالمقابل،في
لضوئي،االتلوثحولاألفرادوتثقيفجديدةبياناتتطويربهدفوحولهاغنتمدينةداخل
علىبناءًللمشيوصحةمالءمةاألكثرالموقعإيجادعلىاألفرادآخرتطبيقساعدفيما

.الهواءتلوثومستوياتالمشيمسارات

ي،فردبشكلأومتعددةفرقشكلعلىفيهالمشاركةيمكنالذيالهاكاثونوتخلل
لجنةالهذهتقوموبدورها،.اليومنهايةفيتحكيملجنةعلىوعرضهرقميمشروعتطوير
الفائزيندتحديثمومناالستثنائيالتصميمأواإلبداعيةالخصائصأوالفكرةبتقييم

.جوائزعدةومنحهم



مختبر االبتكار في قسم الخدمات الحكومية
في سنغافورة يقود عملية ابتكار متنوعة 
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حلمفيفجأةالخلّاقةاألفكارتنشأقد

االبتكارأمّاإنذار،سابقدونالبصر

ائيعشوبشكليحدثمافنادراًالحقيقي

الخطواتتمهّدمافغالبًامدروس،غير

نجاحاتتحقيقنحوالسبيلالصغيرة

اأيضًاالبتكارينشأوقد.عظيمةوإنجازات

كالتفكيرالمنظمةالعملياتمن

أنيمكنأخرى،أحيانوفي.التصميمي

ومراقبةالتكنولوجيابينالجمعيؤدي

ملعطريقةتغييرإلىكثبعنالتحديات

طريقةحتىأوالحكوميالقطاعموظفي

.ةالحكوميالخدماتمعالمواطنينتفاعل

قسملالتابعاالبتكارمختبربداياتتعود

أُسسحين2012عامإلىالعامةالخدمات

عرفيُ وكانتصميميتفكيروحدةليكون

ربةالتج"مختبرباسمرسميغيربشكل

دورإسنادومع،2017عاموفي."البشرية

طاعالقتحوّلبتعزيزيتمثلللوحدةجديد

اسمليحملاسمهتغييرتمّالحكومي،

.رسميًا"االبتكارمختبر"

وعملميميالتصالتفكيرجانبإلىجديدةأدواتعلىاالبتكارمختبرفريقتعرّفالسنين،مرورومع
افةثقوتعزيزغرسالمختبرواصلكما.المشاركةالجهاتمعالتعاونطرقمنالعديدتجربةعلى

للمختبراألصليالتشغيلنموذجوكان.جديدةرؤىواكتشافجديدةتفكيرطرقنشرعبراالبتكار
.األخرىالحكوميةلألجهزةخدماتهاتقدّممركزيةاستشاريةوحدة

ودمجهااراالبتكعملياتمختلفمنالمستفادةالدروسجميعاالبتكارمختبروثّقاإلطار،هذاوفي
يرالتفكمبادئبيناإلطارهذاويجمع."الحكوميةالخدمةفياالبتكارعمليةإطار"تحتجميعًا

إلىةباإلضافاألعمال،عملياتهندسةوإعادةالتنظيميوالتطويرالسلوكيةوالرؤىالتصميمي
ادئمبعلىقائمنهجتحتجميعًاويضعهاذلك،وغيرالسيناريوهاتوتخطيطالبياناتتحليل

منبدلًاةالمرجوّالمخرجاتعلىالتركيزعلىاألفرادمساعدةوبُغية.القيمةوإضافةالتعلًمسهولة
.العالقةذاتللتخصصاتإشارةوأيالمراجعجميعإقصاءالفريقتعمّدالمنهجيات،

الفاعلةاألدواتمنومجموعةمشتركةلغةالحكوميالقطاعلموظفييوفّراإلطارأنعلمًا
باتبتكاري،االالتفكيرأساليبمجالفيالمختبريقدّمهالذيالتدريبوبفضل.االبتكارلممارسات

منهاانييعالتيالتحدياتمنوالحدأفضل،بشكلالتحدياتحلّ الحكوميالقطاعموظفيبإمكان
.والراحةالكفاءةمنأكبربقدرتتسمخدماتوتقديمالمواطنون
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موظفيتعليمىعلالتركيزأولًا،.رئيسيةأساليبثالثةباتباعاالبتكارثقافةنشرعلىاإلطارويعمل
التي-"الميكاثون"فعالياتوإقامةالتدريبيةالدوراتخاللمنمبدعينليكونواالحكوميالقطاع

استخدامونالمشاركيتعلّمحيث-التكنولوجياعلىتركيزًاأقلولكنهاالهاكاثون،فعالياتتشبه
معالفعالياتمنالنوعهذافيالحكوميالقطاعموظفوويتعاون.عمليةبطريقةاإلطار

.الحلولإلىوالتوصّلالمستخدمينواختبارالتحديّاتلتحديدالمواطنين

منفبدلًادوار؛األتبادلبتجربةاالبتكارمختبربدأفقدتدريجيًا؛نُفذتاألخيرةالخطوةأنّالذكرويجدر
منليتمكّنوااألجهزةهذهموظفيتدريبعلىالمختبرعمداألخرى،األجهزةمشاريععلىالعمل

امواقحيثالعمليات،علىمدرّبينالمختبرموظفوأصبحوهكذا.بأنفسهممشاريعهمتنفيذ
منوغيرهاالمقابالتبإجراءيتعلقفيماالحكوميةللجهاتالتابعةالمشاريعفرقوتيسيربتوجيه

لتفكيراترسيخفيالفرقأرشدواكماالمواطنين،منالمستخدمينمعالتفاعليةالبحثأنشطة
.األوليةالنماذجوإعداداألفكاروتوليدالمنطقي

يتمالتيالحلولاكتسبتأكثر،العمليبالتطبيقالمشاريعفرقانخراطوبفضلالطريقةوبهذه
مناريعالمشانتقلتماوسرعان.المعنيةالجهاتقبلمنوالقبولالملكيةمنأكبرقدراًتطويرها
المختبرفريقمكّنالذياألمروتنفيذها،األفكار،اختبارإلىالمستخدميندراسةمناألولىالمراحل

ىعلاالبتكاروعملياتمهاراتونشرالمشاريعفرقمنالمزيدلتدريبأكبروقتتخصيصمن
.الحكوميةالخدماتقطاعأنحاءجميعفيأكبرنطاق

يفاالبتكارمختبريُساعدثانيًا،
وّلتحجوائزتوزيعفعاليةاستضافة

مسابقةوهيالحكومي،القطاع
رسيخلتخصيصًاأُعدتسنويةابتكار
بتكاراالبروحواالحتفاءالتقديرثقافة

.الحكوميالقطاعفي

مختبرقيامخاللمنوأخيرًا،
ميةالحكوالجهاتبتدريباالبتكار

.االبتكارمشاريعتنفيذأثناء



8

سمىيُالذكيةللهواتفتطبيقًاكاناالبتكارمختبرنفّذهرئيسيمشروعأولأنّإلىويُشار
“Moments of Life”

6ربعمأطفاللديهمممنواألمهاتاآلباءاحتياجاتلفهمإثنوغرافيةدراساتالمشروعاستخدم
ميمتصعمليةلتوجيهوُظّفتتصميمومبادئرؤىعنالدراساتهذهأثمرتوقد.دونوماسنوات

منحة"برنامجيفللشمولبطلبوالتقدّمطفلهمامولدتسجيلللوالدينالتطبيقيُتيح.التطبيق
األطفالبرياضاالهتماموتسجيلالبحثإلىباإلضافةواحد،طلبنموذجخاللمن"الطفل

علىفكانالسابق،فيأمّا.لطفلهمالتطعيموسجالتالمقبلةالطبيةالمواعيدواستعراض
.الخدماتهذهعلىللحصولمختلفةحكوميةجهاتمراجعةالوالدين

Moments"جبرناممنحكوميمسؤولجانبإلىاالبتكارمختبرأشرف of Life"عشراتعلى
اعيةاالجتمالتنميةوزارةمنالبياناتعلماءقامحينفيالمواطنين،معأُجريتالتيالمقابالت
ستُجرىينالذالمواطنينسماتلتحديدالحكوميةاألجهزةمنالعديدفيالبياناتبتحليلواألسرية

.المقابالتمعهم

حكوميةجهة15معبالتعاون–المشروعلجنةمساعدةبُغيةالمواطنينرواياتتوثيقذلكوتخلّل
.المواطنينمنللمستخدمينمشتركةأهدافإلىالتوصّلفي-

يةحكومجهاتأربعلجمععملورشةبتنظيماالبتكارمختبرقاماألولي،النموذجتطويروبعد
ئيسيةالروالسياساتالعملياتعلىالضوءتسليطتمّحيثاألعمال،عملياتفيمعًاللتعاون

مستخدمينمعمتعددةجوالتتكرارذلكوتبعحذفهاأوصياغتهاإعادةأومراجعتهايلزمالتي
تطبيقخاللمنالرقميةالخدمةأُطلقتالمطاف،نهايةوفي.حقيقييننهائيين

Moments of Life (Families)2018يونيوفي



وحدة الرؤى السلوكية
: في مقاطعة أونتاريو في كندا 
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علىةوالمبنيالتكلفةمنخفضةالتغييراتتعد
تماماهوراءاألساسيالدافعالبسيطةالتقنيات
ذلكومؤخرًا،السلوكيةبالرؤىالحكوميةالوحدات

زيادةفيتلعبهأنيمكنهاالذيالهامللدور
تموقد.وخدماتهاوبرامجهاسياساتهافعالية
أكثرمنذأونتاريوفيالسلوكيةالرؤىوحدةإنشاء

موتصميبتطويرمعنيةوهيسنوات،خمسمن
أفرادمصلحةفيتصبالتيالسياساتواختبار

ويعد.بحتعلميتفكيرعلىبناءًالمجتمع
أحدوالتطبيقالهدفبينالفجوةمفهوم
الرؤىوحدةعليهاتعتمدالتيالمهمةالمبادئ

هذاعلىالواقعيةاألمثلةومن.السلوكية
منقصدغيرعنالمجتمعأفرادتهربالمفهوم

التبرعأواللقاحاتأخذتجنبأوالضرائبدفع
وهذه.الكثيرةالنشغاالتهموذلكباألعضاء،

وكيةالسلللرؤىيمكنالتيالمجاالتعلىأمثلة
.تحسينهافيالمساعدة

إجراءعلىالدائمالوحدةاهتماميقتصروال
نطاقعتوسيأيضًايشملبلالسلوكية،التجارب

رقطإيجادعلىشركائهاومساعدةالتجاربنتائج
مثلأعمالها،فيالسلوكيةالرؤىلدمججديدة

عملياتوإجراءوالبرامج،السياساتتصميم
اناتالبيمبادراتواستخدامالسلوكي،التدقيق

السلوكية،الرؤىمعجنبإلىجنبًاالضخمة
السياساتمجالفيلالبتكارقاعدةوإنشاء
فيالسلوكيةالرؤىوحدةتتبع.عامبشكل
الرؤىفريقمنمستقاةمنهجيةأونتاريو

السلوكي،للتصميمIdeas42ومركزالسلوكية
فيبجهودهمامعروفتانمؤسستانوهما

السياساتعلىالسلوكيةالعلومتطبيق
أطلقوقد.الزمنمنعقدمنأكثرمنذالحكومية

تنطويوهي(TESTS)اسمالمنهجيةهذهعلى
،االستكشافالهدف،تحديد:خطواتخمسعلى

.النطاقوتوسيعالتجربةالحلول،إيجاد

االبتكارات القائمة على البيانات
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تحديدىعلالمشروعفيوشركائهاالسلوكيةالرؤىوحدةبينالتعاونيتمالهدف،تحديدمرحلةفي
الجانبةمراجعوتضمن.التغييرهذالقياسآليةوإيجادتغييرهايمكنالتيالمترتبةالسلوكيات

علىرجوالمالسلوكيالتغييرينطويأنالمبكرةالمرحلةهذهخاللعادةًإجراؤهايتمالتياألخالقي
ياقالسباستكشافالباحثونيقومثم.سواءحدعلىوالحكومةالمجتمعألفرادواضحةفوائد

واألبحاثالمؤلفاتمراجعةيتضمنأنيمكنوالذيالمحدد،اإلجراءبهذايحيطالذيالسلوكي
ةرحلخارطةمنمعدلةنسخةووضعالمصلحة،أصحابمعالمقابالتوإجراءالصلة،ذاتالنوعية

تمنعماةًعادالتياألساسيةالسلوكيةالحواجزبتحديداالستكشافمرحلةوتختتم.المستخدم
رؤىتتضمنالتيالمحتملةالحلولمنصيغعدةوضعيتمذلك،بعد.اإلجراءاتاتخاذمنالناس

مرحلةخالل.االستكشافمرحلةخاللتحديدهاتمالتيالسلوكيةالحواجزلمعالجةمختلفةسلوكية
خةنسأو"عادةًالمستخدمةالنسخة"وإزاءالبعضبعضهاإزاءالحلولهذهاختباريتمالتجربة،
وحدةشركاءإعالميتمثم.مراقبةعشوائيةتجربةإجراءخاللمنذلكيتمماوعادةالقائم،الوضع

نطاقوسيعبتالقيامبينالخيارسيمنحهممماالتجربة،بنتائجفيهاالقراروصناعالسلوكيةالرؤى
.منفعةالمقابلالكلفةتحليلعلىبناءًوذلكالراهن،الوضععلىاإلبقاءأوفعاليةاألكثرالحل
تتطلبدائريةعمليةعلىتنطويماعادةالمنهجيةهذهأنإالطرحها،سهولةمنالرغموعلى

.المشروعنتائجتنقيحأوالمستفادةالدروسدمجأجلمنالمختلفةالمراحلبيناالنتقال
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صةالخاالعشوائيةالتجاربإجراءإلىباإلضافة
وكيةالسلالرؤىوحدةتقدمالسلوكية،بالعلوم
منلشركائهامختارةاستشاريةخدمات
الجهاتمنواسعةولمجموعةالوزارات

الرؤىلوحدةيمكنالطريقة،وبهذه.الحكومية
القيمةبُعدشركاءهاتمنحأنالسلوكية
يهافينصحالالتيالحاالتفيحتىالمضافة

.كاملتجريبيمشروعبتنفيذ

كيةالسلوالعلوملتطبيقالقدراتتنميةتعد
ماتالخدمستوىعلىالحكوميةالسياساتفي

الرؤىوحدةاختصاصجوهرالحكومية
تنميةأنشطةغالبيةأنومع.السلوكية

خاللمنتُجرىالوحدةتقدمهاالتيالقدرات
والقطاعالوزاراتمعالمشتركالعمل

المشاريعتنفيذأجلمنككلالحكومي
قدمتالوحدةأنإالالسلوكية،للرؤىالتجريبية

الحكوميةالخدمةلموظفيعملورشأحيانًا
عملدليلفريقهموضعوقد.المحافظاتفي

يهتوجعلىيساعدالسلوكيةللرؤىمستقل
تاالختبارامنهجيةتطبيقعمليةخاللالقراء

.يةالسلوكرؤىعلىتحتوينتائجتقديمنحو

عموثيقبشكلالسلوكيةالرؤىوحدةوتعمل
علىالحكوميةالجهاتمختلففيشركائها

أنويذكر.وتنفيذهاالعمليةالحلولوضع
يفتكالتوفيرمنتمكنواقدوشركاؤهاالوحدة

ىعلالدوالراتبماليينتقدرسنويةتشغيل
علىسكانهاساعدتحيثأونتاريو،مقاطعة

البرامجتحديثمنيوميبشكلاالستفادة
إنسانيطابعوإضفاءالحكوميةوالخدمات

.عليها

اليحوالسلوكيةالرؤىوحدةنفذتاليوم،وحتى
وقد.السلوكيةللرؤىتجريبيًامشروعًا30

فياالمتثالزيادةفيالمشاريعهذهساهمت
إمكانيةوتعزيزالغرامات،تسديدمجاالت
يرتوفوحتىوالسالمةالصحةلخدماتالوصول

استخداممعدالتزيادةخاللمنوالمالالوقت
حةوالصالسالمةوتحسينالرقمية،المنصات

لىعأونتاريوسكانتشجيععنفضلًاالعامة،
قدمتكما.القيمةوالخدماتالبرامجاستخدام

وصناعالحكوميالقطاعفيلزمالئهاالوحدة
ألدلةاإلىالمستندةالمشورةأونتاريوفيالقرار

خاللمنلديهمالقدراتبناءفيوساهمت
االستشاريةوالمشاريعالعمل،ورشتنظيم

ميةالرقالسلوكيةللرؤىدليلووضعالمختارة،
.للجمهورمتاح

:األخرىالنوعيةاإلنجازاتوتشمل

ورمالفيروسلقاحعلىالحصولفرصتعزيز▪
الضعفبمقدارالبشريالحليمي

3ربمقداالتطعيماتعناإلبالغفرصتعزيز▪
رسميةإلكترونيةقناةعبروذلكأضعاف،

عنقسرطانعنالكشفمعدالترفع▪
%30بنسبةالرحم

المحصلةالغراماتقيمةفيمتوقعةزيادة▪
سنويًادوالرمليون9.3بمبلغ

دوالرمليون4.85قيمتهمتوقعانخفاض▪
كنيمألسبابالمتأخرةالرسومفيسنويًا
تجنبها



ADDRESS

602 Pinnacle Building, 

Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1,

Dubai, United Arab Emirates

Email: info@iag.sg
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