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مجــال النضــج )Maturity Spectrum( للتعــاون والتعّلــم 
)CLA( والتكّيــف

 ،LEARN ،ــه ــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( وآليــة الدعــم التابعــة ل ــم )PPL( التابــع للوكال قــام مكتــب السياســة والتخطيــط والتعلّ
بتطويــر إطــار التعــاون والتعلـّـم والتكّيــف )CLA( وأداة النضــج لمســاعدة بعثــات الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة علــى التفكيــر بتعّمــد وتركيــز 
أكبــر حــول كيفيــة التخطيــط لتوجهــات التعــاون والتعلـّـم والتكّيــف وتنفيذهــا بشــكل يتناســب مــع مضمــون اإلدارة ويســاعدها علــى تحقيــق أهدافهــا 
التنمويــة. وبالرغــم أن تصميــم هــذه األداة يســتهدف وبشــكل أولــي جمهــور الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة الســتخدامها فــي ورشــات العمــل 
ــة  ــا صل ــون لهم ــن أن تك ــال النضــج )Maturity Spectrum( يمك ــف ومج ــم والتكّي ــاون والتعلّ ــار التع ــم، إال أن إط ــة التقيي ــاركية ذاتي التش

بجمهــور أوســع.

يحــدد إطــار التعــاون والتعلـّـم والتكّيــف للوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة المكونــات الرئيســية والفرعيــة للعمــل اليومــي، والتــي يمكــن أن تشــكل 
فرصــاً لعمليــة تعــاون وتعلـّـم وتكّيــف تكــون مقصــودة ومنهجيــة ومرتبطــة بالمــوارد. ويــدرك اإلطــار إمكانيــة وجــود التنــوع فــي شــكل التعــاون 
والتعلـّـم والتكّيــف فــي المنظمــات والبرامــج المختلفــة، بينمــا يغطــي فــي الوقــت نفســه للتعــاون والتعلـّـم والتكّيــف هيــكالً ووضوحــاً وتماســكاً عبــر 

بعديــن رئيســيين:

• التعاون والتعّلم والتكّيف في الدورة البرامجية: كيفية ادماج التعاون والتعلّم والتكّيف في عمليات الدورة البرامجية بما فيها 
  االستراتيجية والمشروع وتصميم النشاط وتنفيذه.

• الظروف الممّكنة: كيفية دعم ثقافة المنظمة وعمليات أعمالها وتخصيص الموارد لعملية دمج التعاون والتعلّم والتكّيف.

ومــن خــالل اإلدراك بــأن التعــاون والتعلّــم والتكّيــف ليــس ثنائــي األقطــاب )أي ال يتعلــق بعمــل شــيء مــا أو عــدم عملــه(، قــام مكتــب السياســة 
والتخطيــط والتعلّــم وآليــة الدعــم، LEARN، التابعــة لــه بتطويــر مجــال أو طيــف مــن الممارســات لــكل واحــد مــن الـــ 16 مكــون فرعــي فــي 
اإلطــار. ويوفــر المجــال أمثلــة علــى أســاليب الدمــج الممكــن وجودهــا فــي مراحــل مختلفــة: غيــر موجــود بعــد، ناشــئ، متوســع، متقــدم، ممأســس. 

تكــون توصيفــات مرحلــة النضــج توضيحيــة فقــط وال يقصــد بهــا إطــالق عمليــة إعــادة التفكيــر فــي الممارســات الحاليــة وفــرص التحســين.

ــم  ــاً لمراحــل النضــح. ورغــم أن الوصــف ت ــم الرئيســية للموضــوع وتشــمل وصف وتصــف كل صفحــة مكــون فرعــي فــي هــذا المــورد المفاهي
تطويــره أصــالً للوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة، إال أن غالبيــة المفاهيــم يمكــن تحويلهــا ببســاطة أو أن تكــون لهــا مفاهيــم مكافئــة فــي المجتمــع 
المجلــي الشــريك. فعلــى ســبيل المثــال، رغــم أن المنظمــات خارجــة الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة قــد ال تجــري »مراجعــات لمحفظاتهــا« 

)وهــذا جــزء مــن مكــّون »التوقــف والتفكيــر«(، إال أن الغالبيــة تجــري نوعــاً مــن اللقــاءات لمراجعــة التقــدم الحاصــل فــي البرامــج.

هــذه هــي النســخة الســابعة مــن إطــار التعــاون والتعلـّـم والتكّيــف ومجــال النضــج. ســوف يســتمر مكتــب السياســة والتخطيــط والتعلـّـم وآليــة الدعــم، 
LEARN، التابعــة لــه بمراجعــة وتحديــث اإلطــار والمجــال بشــكل دوري بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة مــن المســتخدمين، لــذا إذا كانــت لديــك 
أيــة مالحظــات حــول المضمــون، يرجــى إرســالها بالبريــد اإللكترونــي إلــى العنــوان learning@usaid.gov. يســعدنا كذلــك أن نســمع منكــم 

حــول كيفيــة اســتخدامك لهــذا المضمــون مــع فريقــك أو منظمتــك.

ــب  ــدى مكت ــة LEARN ل ــل آلي ــد جــرى إعــداده مــن قب ــة، وق ــة الدولي ــة للتنمي ــة األميركي ــل الوكال ــة مــن قب ــم إصــدار هــذا المــورد للمراجع ت
التعلّــم والتقييــم والبحــوث )LER( التابــع للوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة فــي مكتــب السياســة والتخطيــط والتعلّــم. تقــوم مجموعــة ديكســيس 

.LEARN ــإدارة ــارية ب االستش
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التعاون
التعاون الداخلي

التعاون والتعّلم والتكّيف في دورة البرامج 

.1

.2

.3

المفاهيم الرئيسية
تحديد ووضع أولويات الفرق/المكاتب األخرى للتعاون االستراتيجي

تحديد كيفية التشارك مع هذه الفرق/المكاتب

التعاون مع الفرق/المكاتب بناء على القرارات التي تم التوصل إليها

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• نحن ال نتعاون بعد مع   
   فريق/مكاتب أخرى

• نحن نتعاون مع فرق/
     مكاتب أخرى بأسلوب    

     عشوائي

• صوامع المعلومات 
     شائعة

• نتعاون أحيانًا مع 
    فرق/مكاتب أخرى

• يتميز التعاون بين 
      المكاتب بتبادل    

    المعلومات

نقوم في العادة:

• بتحديد الفرق/المكاتب 
     و/أو األفراد الذين يمكن 
     أن يكون لهم أكبر األثر 
     على التخطيط والتنفيذ

• باتخاذ القرارات حول 
     شكل التعاون لزيادة 

     التواصل والتناسق

• بالتعاون استراتيجيًا مع 
     تلك الفرق/المكاتب و/أو 

     األفراد حول القرارات التي   
     تم التوصل إليها

نقوم بشكل مثابر 
وممنهج:

• بتحديد الفرق/المكاتب 
     األخرى و/أو األفراد اآلخرين 

     الذين يمكن أن يكون 
     لهم أكبر األثر على 

     التخطيط والتنفيذ

• باتخاذ القرارات حول شكل 
     التعاون لزيادة التعاون

• بالتعاون استراتيجيًا مع 
     تلك الفرق/المكاتب و/أو 

     األفراد حول القرارات التي 
     تم التوصل إليها
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التعاون
التعاون الخارجي

التعاون والتعّلم والتكّيف في دورة البرامج 

.1

.2

.3

المفاهيم الرئيسية
تحديد ووضع أولويات أصحاب المصالح الرئيسيين للتعاون االستراتيجي

تحديد كيفية التشارك مع أصحاب المصالح الرئيسيين

التعاون مع أصحاب المصالح الرئيسيين بناء على القرارا التي تم التوصل إليها

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• نحن ال نتعاون بعد مع   
     أصحاب المصالح

• عملية تحليل أصحاب 
     المصالح غير رسمية وغير 

   موثقة

• نتعاون مع أصحاب 
     المصالح بأسلوب 

    عشوائي

• يتم إعالم أصحاب 
     المصالح بخطط و/أو 

     تدخالت الوكالة األميركية 
      للتنمية الدولية

• تشمل عمليات التخطيط 
     أحيانًا تحلياًل ألصحاب 

     المصالح

• نتعاون مع الحكومات 
     المضيفة ونظرائنا فيها 

     و/او شركاء التنفيذ 
     بموجب اتفاقيات  

    محددة

• التعاون مع أصحاب 
     المصالح اإلضافيين 

     مقتصر على 
     المشاورات/ جمع 

    المعلومات إلعالم 
     قرارات الوكالة األميركية 

     للتنمية الدولية

نقوم في العادة:

• باستخدام تحليل 
   أصحاب المصالح لتحديد 

    ووضع أولويات أصحاب 
    المصالح

• باتخاذ القرارات حول 
     شكل التعاون لزيادة 

     التواصل والتناسق، وقد 
     يشمل تشجيع التعاون 

     بين الشركاء عندما يكون 
     لذلك عالقة

• بالتعاون استراتيجيًا مع 
     أصحاب المصالح 

     الرئيسيين حول القرارات 
     التي تم التوصل إليها

نقوم بشكل مثابر 
وممنهج:

• باستخدام تحليل أصحاب 
     المصالح لتحديد أصحاب 

     المصالح

• باتخاذ القرارات حول شكل 
     التعاون لزيادة التواصل 

     والتناسق، والذي يشمل 
     طلب التعاون بين الشركاء 

     عندما يكون لذلك عالقة

• بالتعاون استراتيجيًا مع 
     أصحاب المصالح 

     الرئيسيين حول القرارات 
     التي تم التوصل إليها
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قاعدة األدلة الفنية

التعاون والتعّلم والتكّيف في دورة البرامج 

.1

.2

.3

المفاهيم الرئيسية
تتبع قاعدة األدلة الفنية

تطبيق قاعدة األدلة الفنية في التخطيط والتنفيذ

المساهمة في/توسيع قاعدة األدلة الفنية

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• ال نعرف عن قاعدة األدلة 
    الفنية

• نتابع بشكل غير رسمي 
     قاعدة األدلة الفنية 

     القائمة

• قمنا بتحديد بعض 
    فجوات المعرفة

• نعمل على متابعة 
     واستخدام تقارير 

     التقييم األولية بشكل 
     أساسي من أجل تحديد 

     المعاني الضمنية للبرامج

• نعمل على ملء فجوات 
     المعرفة باستخدام 

    توجهات غير رسمية 
    أو عشوائية

نقوم في العادة:
• بمتابعة قاعدة األدلة 

     الفنية القائمة بما فيها 
    بحوث محدثة وخبرات 
    في المادة الموضوعية 

     التي ولدتها الوكالة 
     األميركية للتنمية الدولية 

     وغيرها
• باستخدام خليط من 

    أنواع ومصادر المعرفة 
     ذات العالقة لتحديد 

     المعاني الضمنية وإعالم 
     االستراتيجية/ المشاريع و/

     أو النشاطات
• بملئ الفجوات ونساهم 

     بمعرفة جديدة من خالل 
    خليط من المعرفة 

    والبحوث وإجراء التجارب 
    والتقييم

نقوم بشكل مثابر 
وممنهج:

• بمتابعة قاعدة األدلة 
     الفنية القائمة بما فيها 
     بحوث محدثة وخبرات 
    في المادة الموضوعية 

     التي ولدتها الوكالة 
     األميركية للتنمية الدولية 

     وغيرها
• باستخدام خليط من  

     أنواع ومصادر المعرفة 
     ذات العالقة لتحديد 

     المعاني الضمنية وإعالم 
     االستراتيجية/ المشاريع و/

     أو النشاطات
• بملئ الفجوات ونساهم 

     بمعرفة جديدة من خالل 
     خليط من المعرفة 

     والبحوث وإجراء التجارب 
     والتقييم
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ج
ضــ

ل النــــ
حـــ

مرا

اإلصدار رقم ٧ اإلصدار رقم ٧

التعّلم
نظريات التغيير

التعاون والتعّلم والتكّيف في دورة البرامج 

.1

.2

.3

المفاهيم الرئيسية
نوعية نظريات التغيير

اختبار واستكشاف نظريات التغيير

الوعي بين أصحاب المصالح بنظريات التغيير والتعّلم الناتج عن اختبارها

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• لم نقم بعد بتطوير 
    نظرية تغيير

• تصف نظريات التغيير 
     عادة نشاطات قائمة

• يتم تطوير نظريات 
     التغيير المنطقية بناء 

     على فهم األدلة الفنية 
     القائمة ويتم تحديد 

     الفرضيات

• يتم اختبار بعض نواحي 
     نظريات التغيير من خالل 

    التقييم

• يتم التشارك بنظريات 
     التغيير وفهمها بين عدد 

    محدود من الموظفين 
    وأصحاب المصالح 

    الرئيسيين

• يتم تطوير نظريات التغيير 
     المنطقية بناء على فهم 

     المضمون والتحليل 
    المعني، إضافة إلى إلى 

     األدلة الفنية القائمة

• نقوم وبشكل منتظم 
     باختبار واستكشاف 

     النظريات حسب األولويات 
     وفرضياتها باستخدام 

     مجال متنوع من 
    توجهات التعّلم ما بعد 

     أعمال التقييم

• يتم التشارك بشكل 
    واسع بنظريات التغيير 

     وفهمها من قبل غالبية 
     الموظفين وأصحاب 

     المصالح الرئيسيين

نقوم بشكل مثابر 
وممنهج:

• بتطوير نظريات تغيير 
    منطقية بمدخالت كافية 

    من أصحاب المصالح بناء 
    على فهم للمضمون 

    وتحليل ذو عالقة وأدلة 
    فنية قائمة

• باختبار واستكشاف  
     نظريات التغيير وفرضياتها  
   وتعديل النظريات )حسب 

     الحاجة( بناء على النتائج

• باستخدام والتشارك 
     بالتعّلم من اختبار نظريات 

     التغيير إلعالم أعمال 
     التخطيط والتنفيذ للوكالة 

     األميركية للتنمية الدولية 
    وغيرها
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ج
ضــ

ل النــــ
حـــ

مرا

اإلصدار رقم ٧

التعّلم
تخطيط السيناريو

التعاون والتعّلم والتكّيف في دورة البرامج 

.1

.2

.3

المفاهيم الرئيسية
تحديد المخاطر والفرص من خالل تخطيط السيناريو

متابعة االتجاهات المعلقة بالسيناريوهات

التجاوب مع وتطبيق التعّلم من خالل المتابعة

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• لم نشارك بعد في 
     تخطيط السيناريوهات

• نطرح بشكل غير 
    رسمي أسئلة »ماذا لو«

• نسأل ونوثق أسئلة 
    »ماذا لو« حول الصورة 

    األكبر

• نقوم بمتابعة 
    التوجهات بشكل غير 
    رسمي والمتعلقة بتلك 

     األسئلة

• نقوم في العادة بتطوير 
    طروحات السيناريوهات 
    للتفكير بالمخاطر والفرص 

     المحتملة

• نقوم وبشكل منتظم 
     بمتابعة التوجهات 

     المتعلقة بهذه 
     السيناريوهات

• تقوم عملية متابعة  
     السيناريوهات في غالب 
     األحيان بإعالم عملية 

     التخطيط والتنفيذ

• نقوم وبشكل مثابر
     بتطوير طروحات 

     سيناريوهات تحدد 
    مؤشرات إنذار مبكر 

     للمخاطر أو الفرص 
     المحتملة

• نقوم وبشكل ممنهج 
   بمتابعة التوجهات 

     المتعلقة بالسيناريوهات

• نستخدم مؤشرات اإلنذار 
    المبكر للرد على التغيرات 

    في المفاهيم في 
    الوقت الحالي أو 

   الواقعي
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ج
ضــ

ل النــــ
حـــ

مرا

اإلصدار رقم ٧ اإلصدار رقم ٧

التعّلم
المتابعة والتقييم من أجل التعّلم

التعاون والتعّلم والتكّيف في دورة البرامج 

.1

.2

.3

المفاهيم الرئيسية
أهمية رصد البيانات في عملية صنع القرار

تصميم وتنفيذ عمليات التقييم إلعالم البرامج القائمة والمستقبلية

تصفيف المتابعة والتقييم وجهود التعّلم عبر االستراتيجية والمشروع ومستويات النشاط

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• يتم تنفيذ جهود 
     المتابعة والتقييم 

     بشكل أولي لتحقيق 
     متطلبات تقديم التقارير

• بيانات المتابعة بشكل 
    عام غير متصلة مع 

     عملية صنع القرار

• تعمل عمليات التقييم 
    المطلوبة في العادة 
     على تحديد معلومات 

     جديدة ذات عالقة

• تكون بيانات المتابعة  
     أحيانًا ذات عالقة 

     وتفصيل كاف إلعالم 
     عملية صنع القرار

• نستخدم نتائج التقييم 
     إلعالم النشاطات أو 

     المشاريع المستقبلية

• نقوم في العادة بتحديد 
     وتجميع بيانات المتابعة 

    ذات النوعية الجيدة 
     والمصداقية لتقوم 

     بإعالم عملية صنع القرار

• نقوم وبشكل منتظم 
     بتصميم وإجراء عمليات 

     تقييم إلعالم البرامج 
    القائمة والمستقبلية

• نقوم بشكل مقصود 
     بتصميم جهود المتابعة 

     والتقييم ليكون باإلمكان 
     تجميع التعّلم الناتج 
     عبر المشاريع و/أو 

    النشاطات إلعالم قرارات 
    التصميم والتنفيذ

• نقوم وبشكل مثابر 
    بوضع األولويات وجمع 

     بيانات المتابعة ذات 
    النوعية الجيدة 

    والمصداقية العالية إلعالم 
    عملية صنع القرار

• نقوم بتصميم وإجراء 
     عمليات تقييم في وقتها 

    المحدد إلعالم البرامج 
     القائمة والمستقبلية

• نقوم بشكل مقصود 
     بتصميم جهود المتابعة 

     والتقييم ليكون باإلمكان  
     تجميع التعّلم الناتج عبر 
     المشاريع و/أو النشاطات 

     وتغذيتها من أجل إعالم 
    تحقيق النتائج على 

    مستوى المهمة
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اإلصدار رقم ٧

ج
ضــ

ل النــــ
حـــ

مرا

التكّيف
التوقف والتفكير

التعاون والتعّلم والتكّيف في دورة البرامج 

المفاهيم الرئيسية
تنوع وهدف فرص التوقف والتفكير

توقيت فرص التوقف والتفكير إلعالم عملية صنع القرار

نوعية فرص التوقف والتفكير

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• لم نشارك بعد في فرص 
     التوقف والتفكير

• نشارك في مراجعات 
   سنوية مطلوبة  

   للمحفظة وعمليات 
   الجرد نصف المدة

     ألهداف 
   المساءلة وتقديم 

   التقارير

• اجتماعات الشركاء 
     نادرة وتستخدم لتوفير 

   المعلومات للشركاء في 
     التنفيذ

• يمكن تحديد فرص 
     إضافية للتوقف والتفكير 

     لم يتم العمل عليها

• نشارك في مراجعات 
     المحفظة واجتماعات 

     الشركاء حسب الحاجة 
     والتي تركز بالدرجة 

     األولى على التعّلم على 
    مستوى النشاط، إضافة 
     إلى عملية الجرد منتصف 

     المدة

• ال تتسق نشاطات 
     التوقف والتفكير مع 

     جداول التصميم 
     والتنفيذ

• تتميز نشاطات التوقف 
     والتفكير بنشر المعلومات 

   وتبادل المعرفة األساسية

نقوم في العادة:

• باستضافة وحضور 
     نشاطات التوقف والتفكير 

    المتنوعة والمتعلقة  
    بالتوقف والتفكير 
    والتفكير بالتقدم 

    والتعّلم حتى تاريخه
• نعقد نشاطات التوقف 

     والتفكير لتغذية جداول 
     التصميم والتنفيذ ليتم 

     إحداث التعّلم عندما 
     يكون األكثر فائدة

• بتيسير نشاطات التوقف 
     والتفكير للموظفين 

   وأصحاب المصالح ذوي 
     العالقة باستخدام مجال 

     متنوع من التوجهات 
    لتشجيع الحوار الصريح

نقوم بشكل مثابر وممنهج:
• باستضافة وحضور 

     نشاطات التوقف والتفكير 
     المتنوعة والمتعلقة 

     بالتوقف والتفكير 
     والتفكير بالتقدم والتعّلم 

     حتى تاريخه
• نعقد نشاطات التوقف 

     والتفكير لتغذية جداول 
     التصميم والتنفيذ ليتم 

     إحداث التعّلم عندما 
     يكون األكثر فائدة

• بتيسير نشاطات التوقف 
    والتفكير للموظفين 

    وأصحاب المصالح ذوي 
    العالقة باستخدام مجال  

    متنوع من التوجهات 
    لتشجيع الحوار الصريح
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ج
ضــ

ل النــــ
حـــ

مرا

اإلصدار رقم ٧ اإلصدار رقم ٧

التعّلم
اإلدارة التكيفية

التعاون والتعّلم والتكّيف في دورة البرامج 

المفاهيم الرئيسية
تحليل التعّلم من التنفيذ و/أو فرص التوقف والتفكير

إعالم عملية صنع القرار

متابعة القرارات المتخذة بهدف اإلدارة عن طريق التكيف

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• لم نحدد بعد الفرص 
     لتطبيق التعليم أو 

     تعديل المسار

• نعمل مع الشركاء 
    لتحديد النجاحات 

     والتحديات والمواضيع التي 
     تبرر المزيد من االستكشاف 

     على مستوى النشاط

نعمل مع الشركاء بهدف:

• تحديد النجاحات 
     والتحديات والمواضيع 

     التي تبرر المزيد من 
     االستكشاف على

     مستوى النشاط

• استخدام التعّلم إلعالم 
    القرارات على مستوى 

     النشاط فيما يتعلق 
     بالحفاظ على والتكيف 

    مع التوجهات الحالية

• نتخذ إجراءات أحيانًا 
     بناء على القرارات التي تم 

     التوصل إليها والتشاور 
    مع الزمالء الرئيسيين في  

    اإلدارة حسب الحاجة

نقوم بشكل مثابر وممنهج:

• بالعمل مع أصحاب 
    المصالح الرئيسيين 

    الداخليين والخارجيين 
    لتحليل النجاحات 

    والتحديات وحاالت 
     الفشل لتحديد الدروس 

     والموضيع التي تبرر المزيد 
     من االستكشاف

• باستخدام التعّلم إلعالم 
     القرارات فيما يتعلق 

     بالحفاظ على والتكيف 
     مع أو التوقف عن 
     التوجهات الحالية

• بالعمل مع الزمالء 
     الرئيسيين في اإلدارة 

     ومكاتب واشنطن )حسب 
     ما هو مناسب( التخاذ 

     إجراء لتكييف المشاريع 
     واالستراتيجية و/أو 

     النشاطات بناء على ذلك
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ج
ضــ

ل النــــ
حـــ

مرا

اإلصدار رقم ٧

ج
ضــ

ل النــــ
حـــ

مرا

الثقافة
االنفتاح

الظروف الممّكنة

المفاهيم الرئيسية
االرتياح في التشارك باألفكار واآلراء

االنفتاح على سماع وجهات النظر البديلة

االستعداد التخاذ إجراء حول أفكار جديدة

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

•االنفتاح على التشارك في 
   وسماع وجهات نظر بديلة 

   أو تجربة توجهات جديدة 
   ال يشكل بعد جزء من 

   ثقافة اإلدارة

بعض األفراد فقط:

• يطرحون أسئلة صعبة 
     أو يشعرون بالقدرة على 
     التعبير عن وجهات نظر 

     غير مرغوبة

• يشجعون وجهات نظر 
     بديلة

• مستعدون الستكشاف 
     أفكار غير مجربة أو 

     جديدة

أقلية من موظفي اإلدارة:

• يطرحون أسئلة صعبة 
     أو يشعرون بالقدرة على 
     التعبير عن وجهات نظر 

     غير مرغوبة

• يشجعون وجهات نظر 
     بديلة

• مستعدون الستكشاف 
     أفكار غير مجربة أو 

     جديدة

غالبية موظفي اإلدارة:

• يطرحون أسئلة صعبة 
     أو يشعرون بالقدرة على 
     التعبير عن وجهات نظر 

     غير مرغوبة

• يشجعون وجهات نظر 
     بديلة

• مستعدون الستكشاف 
     أفكار غير مجربة أو 

     جديدة

الموظفون في كل اإلدارة 
وبدعم من قيادتها 

وبشكل مثابر:

• يطرحون أسئلة صعبة 
     أو يشعرون بالقدرة على 
     التعبير عن وجهات نظر 

     غير مرغوبة

• يشجعون وجهات نظر 
     بديلة

• مستعدون الستكشاف 
     أفكار غير مجربة أو 

     جديدة
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الثقافة
العالقات والشبكات

الظروف الممّكنة

المفاهيم الرئيسية
تطوير عالقة ثقة

تبادل معلومات محدثة

استخدام الشبكات عبر النظام لتوسيع الوعي الوضعي

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• ال يعمل الموظفون بعد 
     على استخدام العالقات 

     والشبكات لالستفادة 
     منها

بعض األفراد فقط:

• لديهم عالقات وشبكات 
    داخلية وخارجية قوية 

     مبنية على الثقة المتبادلة

• يتواصلون بشكل مثابر 
     وشفاف مع مجال 
     واسع من أصحاب 

     المصالح )حسب ما هو 
     مناسب( لتبادل 

     المعلومات المحدثة 
     والمعرفة الضمنية 

• يستخدمون العالقات 
     والشبكات للبقاء على 

     وعي ومعرفة بالتطورات 
     عبر النظام والتي يمكن 

     أن تؤثر على وتدعم أو  
     تنظم الجهود الحالية أو 

     المستقبلية

أقلية من موظفي اإلدارة:

• لديهم عالقات وشبكات 
    داخلية وخارجية قوية 

     مبنية على الثقة المتبادلة

• يتواصلون بشكل مثابر 
     وشفاف مع مجال 
     واسع من أصحاب 

     المصالح )حسب ما هو 
     مناسب( لتبادل 

     المعلومات المحدثة 
     والمعرفة الضمنية 

• يستخدمون العالقات 
     والشبكات للبقاء على 

     وعي ومعرفة بالتطورات 
     عبر النظام والتي يمكن 

     أن تؤثر على وتدعم أو  
     تنظم الجهود الحالية أو 

     المستقبلية

غالبية موظفي اإلدارة:

• لديهم عالقات وشبكات 
    داخلية وخارجية قوية 

     مبنية على الثقة المتبادلة

• يتواصلون بشكل مثابر 
     وشفاف مع مجال 
     واسع من أصحاب 

     المصالح )حسب ما هو 
     مناسب( لتبادل 

     المعلومات المحدثة 
     والمعرفة الضمنية 

• يستخدمون العالقات 
     والشبكات للبقاء على 

     وعي ومعرفة بالتطورات 
     عبر النظام والتي يمكن 

     أن تؤثر على وتدعم أو  
     تنظم الجهود الحالية أو 

     المستقبلية

الموظفون في كل اإلدارة 
وبشكل مثابر:

• لديهم عالقات وشبكات 
    داخلية وخارجية قوية 

     مبنية على الثقة المتبادلة
• يتواصلون بشكل مثابر 

     وشفاف مع مجال 
     واسع من أصحاب 

     المصالح )حسب ما هو 
     مناسب( لتبادل 

     المعلومات المحدثة 
     والمعرفة الضمنية 

• يستخدمون العالقات 
     والشبكات للبقاء على 

     وعي ومعرفة بالتطورات 
     عبر النظام والتي يمكن 

     أن تؤثر على وتدعم أو  
     تنظم الجهود الحالية أو 

     المستقبلية
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اإلصدار رقم ٧
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ل النــــ
حـــ

مرا

الثقافة
التعّلم المستمر والتحسين

الظروف الممّكنة

المفاهيم الرئيسية
يقضي الموظفون الوقت في التعّلم والتفكير

التحفيز على التعّلم

استخدام النهج التكراري الذي يمّكن من التحسين المستمر

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• الموظفون قادرون على 
التركيز على التعّلم والتفكير 

فقط خارج ساعات العمل 
العادية 

بعض األفراد فقط:

• يأخذون الوقت 
     لتعّلمهم وتفكيرهم 

     الخاص

• يستخدمون التوجهات 
     التكرارية التي تمّكن من 

     التحسين المستمر

أقلية من موظفي اإلدارة:

• يشاركون في فرص 
    التعّلم والتفكير

• يستخدمون التوجهات 
     التكرارية التي تمّكن من  

     التحسين المستمر

• يشارك غالبية موظفي 
     اإلدارة في فرص التعّلم 

     والتفكير

• الموظفون في العادة 
     متحفزون للتعّلم حتى 

     يتمكنوا من النمو مهنيًا 
     وتحسين فاعلية 

     المنظمة

• يستخدم غالبية 
     الموظفين والشركاء 
     المنفذين التوجهات 

     التكرارية التي تمّكن من 
     التحسين المستمر

• يشارك الموظفون في 
    كل اإلدارة وبدعم من 

    قيادتها في فرص التعّلم 
     ويعرفون كيف 

    يساهمون في فاعلية 
     المنظمة

• الموظفون متحفزون 
     بشكل مثابر للتعّلم حتى 

     يتمكنوا من النمو مهنيًا 
     وتحسين فاعلية المنظمة

• تشجع قيادة اإلدارة 
    وبشكل مثابر الموظفين 

     والشركاء المنفذين 
     الستخدام التوجهات 

     التكرارية التي تمّكن من 
     التحسين المستمر
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العمليات
إدارة المعرفة

الظروف الممّكنة

المفاهيم الرئيسية
البحث عن مصادر مختلفة ألنواع المعرفة من أصحاب المصالح

تقطير المعرفة

التشارك في المعرفة مع أصحاب المصالح

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• ال نعمل على البحث عن 
مصادر المعرفة أو تقطيرها 

أو التشارك بها

في التخطيط والتنفيذ، 
نقوم بشكل نادر:

• بالبحث عن مصادر 
     المعرفة الفنية أو 

     الموضوعية أو التجريبية 
     من أصحاب المصالح 

     الرئيسيين

• بتقطير المعرفة إلعالم 
     القرارات

• بالتشارك في المعرفة 
     استراتيجيًا ومن خالل 

     صيغ صديقة للمستخدم 
     للتأثير على القرارات داخل 

     وخارج الوكالة األميركية 
     للتنمية الدولية 

في التخطيط والتنفيذ، 
نقوم أحيانًا:

• بالبحث عن مصادر 
     المعرفة الفنية أو 

     الموضوعية أو التجريبية 
     من أصحاب المصالح 

     الرئيسيين

• بتقطير المعرفة إلعالم 
     القرارات

• بالتشارك في المعرفة 
     استراتيجيًا ومن خالل 

     صيغ صديقة للمستخدم 
     للتأثير على القرارات داخل 

     وخارج الوكالة األميركية 
     للتنمية الدولية 

في التخطيط والتنفيذ، 
نقوم في العادة:

• بالبحث عن مصادر 
     المعرفة الفنية أو 

     الموضوعية أو التجريبية 
     من أصحاب المصالح 

     الرئيسيين

• بتقطير المعرفة إلعالم 
     القرارات

• بالتشارك في المعرفة 
     استراتيجيًا ومن خالل 

     صيغ صديقة للمستخدم 
     للتأثير على القرارات داخل 

     وخارج الوكالة األميركية 
     للتنمية الدولية 

في التخطيط والتنفيذ،
 نقوم بشكل مثابر 

وممنهج:

• بالبحث عن مصادر 
     المعرفة الفنية أو 

     الموضوعية أو التجريبية 
     من أصحاب المصالح 

     الرئيسيين

• بتقطير المعرفة إلعالم 
     القرارات

• بالتشارك في المعرفة 
     استراتيجيًا ومن خالل 

     صيغ صديقة للمستخدم 
     للتأثير على القرارات داخل 

     وخارج الوكالة األميركية 
     للتنمية الدولية 
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العمليات
الذاكرة المؤسسية

الظروف الممّكنة

المفاهيم الرئيسية
الوصول إلى المعرفة المؤسسية

تحوالت الموظفين

مساهمات الموظفين المحليين في سلك الخدمة الخارجية في الذاكرة المؤسسية

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• ال يوجد لدينا بعد أية \
    أنظمة أو عمليات للحفاظ 

    على الذاكرة المؤسسية

• لدينا نظام/أنظمة إلدارة    
     المعلومات غير 

    مستخدمة

• تمت صياغة عمليات 
     التحول واالستيعاب 

     ولكنها غير مستخدمة

• يستخدم موظفو اإلدارة 
     نظام إدارة المعلومات 

     في احتياجات العمليات 
     اليومية وسبل الوصول 
    األساسية إلى المعرفة 

    المؤسسية

• يعتمد تحويل المعرفة 
     االنتقالي بين الموظفين 

     المغادرين والقادمين إلى 
     درجة كبيرة على المبادرة 

     الفردية

• يلعب الموظفون 
     المحليون أحيانًا دورًا في 

     الحفاظ على استمرارية 
     المعرفة

• يستطيع موظفو 
     اإلدارة وأصحاب المصالح 

     ذوي العالقة الوصول 
     إلى المعلومات 

     والمعرفة الضرورية
• يعمل الموظفون 

     المغادرون والحاليون في 
    العادة على نقل معرفة 

     اإلدارة وفهمهم 
     للمضمون المحلي  

     والعالقات الرئيسية إلى 
     الموظفين القادمين

• يعتبر الموظفون 
     المحليون في العادة 

     على أنهم مصدر المعرفة 
     المؤسسية ويتم 

     تشجيعهم على 
     المساهمة لصالح 

     الموظفين القادمين 
     وعمليات التحول

• يستطيع موظفو 
     اإلدارة وأصحاب المصالح 

     ذوي العالقة الوصول 
     إلى المعلومات والمعرفة 

     المحدثة بسهولة وفي 
     الوقت المناسب

• يعمل الموظفون 
     المغادرون والحاليون 

     بشكل ممنهج على نقل 
     معرفة اإلدارة وفهمهم 

     للمضمون المحلي 
     والعالقات الرئيسية إلى 

     الموظفين القادمين
• يعتبر الموظفون 

     المحليون بشكل مثابر 
     ومتواصل على أنهم 

     مصدر المعرفة المؤسسية 
     ويتم تشجيعهم على 

     المساهمة لصالح 
     الموظفين القادمين 

     وعمليات التحول
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اإلصدار رقم ٧ اإلصدار رقم ٧

العمليات
صنع القرار

الظروف الممّكنة

المفاهيم الرئيسية
الوعي بعمليات صنع القرار

االستقاللية في صنع القرار

مشاركة مناسبة من أصحاب المصالح في صنع القرار

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• ليس لدينا بعد وضوح 
     حول عمليات صنع القرار

     أو السلطة على صنعه

• ال يفهم سوى موظفون 
     معينون في اإلدارة  

     وشركاء منفذون عمليات 
     صنع القرار في البرامج أو 

     مدى استقالليتهم

• عقالنية القرارات المتخذة 
     نادراً ما يتم توثيقها وال 

    يتم التشارك بها مع 
    أصحاب المصالح إال بعد 

    اتخاذ القرارات

• ال يفهم سوى قلة من 
     موظفي اإلدارة 

     والشركاء المنفذون 
     عمليات صنع القرار في 

     اإلدارة

• يختلف مستوى استقالل 
     الموظفين التخاذ القرارات 

     فيما يتعلق بعملهم 
     حسب الفرق واألفراد 

     المشاركين

• يتم اتخاذ القرارات أحيانًا 
     بعد الحصول على 

    مدخالت من أصحاب 
    المصالح ويتم توثيق 

     المنطق وراءها 
     مشاركتهم به

• يفهم غالبية موظفي
     اإلدارة والشركاء 

     المنفذون عمليات صنع 
     القرار في اإلدارة

• يعطى الموظفون في 
    العادة مستوى مناسب 

     من االستقاللية لصنع
      القرار فيما يتعلق 

      بعملهم

• يتم اتخاذ القرارات في 
    العادة بعد طلب مدخالت 

     من أصحاب المصالح 
    الداخليين والخارجيين 
    المناسبين، ويتم توثيق 

     المنطق وراءها
     مشاركتهم به

• عملية صنع القرار شفافة 
    بشكل كامل

• يعطى الموظفون بشكل 
    مثابر مستوى مناسب من 

     االستقاللية لصنع القرار 
     فيما يتعلق بعملهم

• يتم اتخاذ القرارات بشكل 
    مثابر بعد طلب مدخالت 

     من أصحاب المصالح 
     الداخليين والخارجيين 

     المناسبين، ويتم توثيق 
     المنطق وراءها 
     مشاركتهم به
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ج
ضــ

ل النــــ
حـــ

مرا

اإلصدار رقم ٧

الموارد
موارد اإلدارة

الظروف الممّكنة

المفاهيم الرئيسية
األدوار والمسؤوليات مقابل التعاون والتعّلم والتكّيف

التطوير المهني في التعاون والتعّلم والتكّيف

الحصول على دعم التعاون والتعّلم والتكّيف

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• ال نعمل بعد على 
    االستفادة من الموارد

    المالية والبشرية لدعم 
    دمج التعاون والتعّلم 

    والتكّيف عبر دورة البرامج

• خبراء اإلدارة في مجال 
    المتابعة والتقييم

     مسؤولون عن التعاون 
     والتعّلم والتكّيف

• بعض األفراد فقط مدربون 
    في مجال التعاون والتعّلم 

    والتكّيف ومعترف بهم 
    في معارف ومهارات 

    تتعلق بالتعاون والتعّلم 
    والتكّيف

• خبير/خبراء المتابعة 
    والتقييم في اإلدارة 
     ونقاط االتصال من 

    المكاتب الفنية 
     مسؤولون عن التعاون 

     والتعّلم والتكّيف

• أقلية من الموظفين 
     مدربون في مجال 

     التعاون والتعّلم والتكّيف 
     ومعترف بهم من حيث 

     المعرفة والمهارات 
     المتعلقة بالتعاون 

     والتعّلم والتكّيف

• لدى اإلدارة نقاط اتصال 
    تتعلق بمجال التعاون 
    والتعّلم والتكّيف في 

     مكتب البرامج وعبر 
     المكاتب الفنية

• غالبية الموظفين مدربون 
     في مجال التعاون 

     والتعّلم والتكّيف ومعترف 
     بهم من حيث المعرفة 

     والمهارات المتعلقة 
     بالتعاون والتعّلم والتكّيف

• الموظفون في كل اإلدارة 
     يدخلون التعاون والتعّلم 

     والتكّيف في مجال 
    عملهم وهناك خبراء 

     متفوقين في مجال 
      التعاون والتعّلم والتكّيف 

      عبر اإلدارة ينسقون 
      الجهود مع مكتب البرامج

• الموظفون في كل اإلدارة 
     مدربون ومعترف بهم من 

     حيث المعرفة والمهارات 
     المتعلقة بالتعاون 

     والتعّلم والتكّيف

• تحصل اإلدارة على 
     وتستخدم دعمًا مكّيفًا 
     لتشجيع عملية التعاون 

     والتعّلم والتكّيف الفاعلة
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مرا

اإلصدار رقم ٧ اإلصدار رقم ٧

  

الموارد
التعاون والتعّلم والتكّيف في آليات التنفيذ

الظروف الممّكنة

المفاهيم الرئيسية
نوعية اآللية ومجالها لتمّكن التعاون والتعّلم والتكّيف

إعداد الميزانيات

تركيبة الموظفين ومهاراتهم

ممأسسمتقدممتوسعناشئغير موجود بعد

• ال تدعم آيات التنفيذ 
    بعد دمج وتكامل التعاون 

    والتعّلم والتكّيف في 
    اإلدارة

نقوم بشكل نادر:

• باستخدام أنواع اآلليات
    التي تمّكن تكامل ودمج 

    التعاون والتعّلم والتكّيف 
    خالل التنفيذ

• بتخصيص و/أو الموافقة 
    على موارد آليات لدعم 

    تكامل التعاون والتعّلم 
    والتكّيف

• بالطلب و/أو الموافقة 
    على موظفين رئيسيين 

    لديهم قدرات في اإلدارة 
    التكيفية وغيرها من 

    المهارات المتعلقة 
    بالتعاون والتعّلم والتكّيف

نقوم أحيانًا:

• باستخدام أنواع اآلليات
    التي تمّكن تكامل ودمج 

    التعاون والتعّلم والتكّيف 
    خالل التنفيذ

• بتخصيص و/أو الموافقة 
    على موارد آليات لدعم 

    تكامل التعاون والتعّلم 
    والتكّيف

• بالطلب و/أو الموافقة 
    على موظفين رئيسيين 

    لديهم قدرات في اإلدارة 
    التكيفية وغيرها من 

    المهارات المتعلقة 
    بالتعاون والتعّلم 

والتكّيف

نقوم في العادة:

• باستخدام أنواع اآلليات
    التي تمّكن تكامل ودمج 

    التعاون والتعّلم والتكّيف 
    خالل التنفيذ

• بتخصيص و/أو الموافقة 
    على موارد آليات لدعم 

    تكامل التعاون والتعّلم 
    والتكّيف

• بالطلب و/أو الموافقة 
    على موظفين رئيسيين 

    لديهم قدرات في اإلدارة 
    التكيفية وغيرها من 

    المهارات المتعلقة 
    بالتعاون والتعّلم 

والتكّيف

نقوم بشكل مثابر 
وممنهج:

• باستخدام أنواع اآلليات
    التي تمّكن تكامل ودمج 

    التعاون والتعّلم والتكّيف 
    خالل التنفيذ

• بتخصيص و/أو الموافقة 
    على موارد آليات لدعم 

    تكامل التعاون والتعّلم 
    والتكّيف

• بالطلب و/أو الموافقة 
    على موظفين رئيسيين 

    لديهم قدرات في اإلدارة 
    التكيفية وغيرها من 

    المهارات المتعلقة 
    بالتعاون والتعّلم والتكّيف
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