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أداة رسم الخرائط التنظیمیة

استحدثت أداة رسم الخرائط التنظیمیة لمساعدة موظفي المؤسسة على التفكیر في نقاط قوتھا وتحدید مجاالت التعزیز المؤسسي من خالل بناء 
توافق في اآلراء على نطاق المؤسسة. ویتیح ھذا االستطالع الفرصة لمؤسستك لكي تدرس نفسھا ككل، والسؤال عما ُینفذ على نحو جید وما یمكن 

تحسینھ؛ وبالتالي فھي تساعدك على تحدید المجاالت ذات األولویة بشكل جماعي لعمل التحسین واتخاذ خطوات لتناولھا.

ُصممت أداة رسم الخرائط التنظیمیة لتكون وثیقة الصلة بالمؤسسات بمختلف أحجام ومستویات قدراتھا – من  المؤسسات الصغیرة أو التي 
تأسست مؤخًرا إلى المؤسسات  العتیقة والمعقدة.

ومن المفترض أن یعبئھا جمیع الموظفین - البرامج واإلدارة - واألعضاء المعنیین في الھیئة اإلداریة الرئیسیة (التي تعرف أحیاًنا باسم مجلس 
اإلدارة) حسب االقتضاء، حیث أن وجھات النظر المختلفة لھا قیمة في فھم نقاط القوة الخاصة بمؤسستك ومجاالت النمو بھا.

ومن األفضل أن تتم العملیة من خالل شخص واحد لیس موظًفا أو عضو مجلس إدارة لیؤدي دور المیسر. ویمكن أن ُینفذ التمرین بطریقتین: إما أن 
یمأل المشاركون االستطالع بشكل فردي قبل الجلسة األولى، أو یمأل المشتركون االستطالع خالل الجلسة نفسھا. سوف یخبرك المیسر الخاص بك 

ما إذا كنت ستمأل االستطالع قبل الجلسة أم ال. وإذا مألتھ قبل الجلسة، یرجى التوقف في نھایة الصفحة 24. ویجب علیك فقط ملء االستطالع  
بدایة من الصفحة رقم 25 عندما یطلب منك المیسر القیام بذلك خالل الجلسة.

یرجى مالحظة ما یلي:

تھدف الفئات الواردة في ھذا االستطالع إلى مساعدتك للنظر إلى مؤسستك ضمن مصفوفة: (أدنى، أساسي، معتدل، قوي).

یرجى عدم التركیز بشكل كبیر على ترتیب أو "نتیجة" محددة؛ فما بھمنا ھو الوصول إلى انطباعك عن أین تقف مؤسستك. وتكمن 
القیمة الرئیسیة لھذة األداة في المناقشة الجماعیة.

إذا كان لدیك مشكلة في االختیار بین ترتبین (على سبیل المثال، أساسي ومعتدل)، یمكنك وضع عالمة على الدائرة التي في المنتصف 
لإلشارة إلى أنك تعني في شيء ما بین الترتیبین.

یرجى مراعاة أنھ ال یمكن توقع أن تكون أي مؤسسة "قویة" في جمیع الفئات.

یرجى استخدام خانة التعلیقات، التي ستجدھا في نھایة كل جزء، لشرح اختیارك لترتیب بعینھ، خاصة إذا وجدت أن الوصف الحالي  ال 
یصف وصًفا دقیًقا مؤسستك. قد تكون ھذه مالحظات غیر رسمیة یمكنك الرجوع إلیھا خالل المناقشة الجماعیة. وبالنسبة للتعلیقات فھي 

للرجوع إلیھا وحدھا ولن یدرسھا المیسر أو یجمعھا.

سیقودكم المیسر بعد ذلك كمجموعة من خالل تدریب لتحدید األولویات الجماعیة لمؤسستكم فیما یتعلق بالتعزیز المؤسسي. وبالتالي سیؤدي 
ذلك إلى مناقشة أفضل السبل لتحقیق التغییرات ذات األولویة الخاصة بكم، كما سیكون بمثابة مدخل لتحدید النتائج المتوقعة واالستراتیجیات 

والجدول الزمني والمسئولین عن عمل التعزیز المؤسسي الخاص بكم.

ونظرا ألن ھذه العملیة خاصة بك، یمكنك تحدید كیفیة مشاركة النتائج مع جمھور خارجي. عند االنتھاء من االستطالع، سیشاركھ المیسر مع 
قادة مؤسستك، والذین بدرھم سیراجعون الوثیقة ویحددون الجوانب التي ستتم مشاركتھا مع الجمھور الخارجي، إن وجد. شكًرا على وقتكم 

ومشاركة وجھة نظركم!

•

•

•

•

•

•

•

من فضلك ال تسأل اآلخرین عن كیفیة إجابتھم لالستطالع قبل إكمال االستطالع بنفسك. یجب أن تكون ھذه إجاباتك - سیكون ھناك وقت 
مناسب لبناء اإلجماع في وقت الحق.

إذا كنت تعتقد أن السؤال ال یمكنك اإلجابة علیھ، یمكنك تخطیھ. ولكن إذا كنت تعتقد أن السؤال لو صیغ بطریقة مختلفة یمكنك اإلجابة علیھ 
ما علیك سوى ذكر ما ترد أن یوضحھ السؤال  في خانة التعلیقات .

سیساعد المیسر الخاص بك المجموعة للتوصل إلى ترتیب بتوافق اآلراء لكل فئة فرعیة. ومرة أخرى، یرجى االنتظار الستكمال تدریب ترتیب 
األولویات في نھایة االستطالع حتى یطلبھ منك المیسر، بعد أن تكون قد حددت ترتیبات اإلجماع على نحو جماعي. وبعد ذلك سیطلب منك ترتیب 

أولویاتك األولى والثانیة والثالثة للتعزیز التنظیمي.

سیكون االستثناء الوحید للقیادة التنفیذیة، حیث من المفترض أن یؤدي كل مشارك ھذا الجزء والسؤال النھائي دون كشف للھویة ومن ثم تسلیمھا إلى 
المیسر، الذي بدوره سیحدد ترتیب اإلجماع وفًقا لجمیع الردود الخطیة.

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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 المھمة واإلستراتیجیة 
قوي

المھمة والرؤیة
 أدنى 

ال توجد مھمة أو رؤیة 
مكتوبة وال توجد مجموعة 

من القیم المشتركة على 
نطاق واسع  تحكم العمل.

أساسي
المھمة والرؤیة مكتوبة 

ولكن غامضة. الكثیرون 
داخل المؤسسة ال 

یستطیعون التعبیر عنھما.

معتدل
 تعبیر واضح عن مھمة 

المؤسسة ورؤیتھا؛ في حین 
یمكن أن یكونان أكثر 

تحدیًدا، وكثیر من 
الموظفین على درایة بھما 
ویظھرون التزامھم بھما.

Clear,specific,and
compelling expression
of organization’s
mission and inspiring
vision; staff and board
are fully committed to
the mission and vision.

ال توجد أھداف ونتائج 
واضحة للعمل 

. البرنامجي للمؤسسة

یتم وضع ھدف طویل األجل، 
ولكنھ لیس محدد  أو قابال 

للتحقیق وال توجد نتائج 
قصیرة األجل. ویمكن لعدد 
قلیل من الموظفین وأعضاء 

مجلس اإلدارة شرح ذلك.

ھدف واضح ونتائج ، ولكن 
ال یمكن تقییمھا بسھولة. وفي 

حین یعرفھا معظم العاملین 
في المؤسسة، إال إنھا ال 
توجھ العمل البرنامجي 

والتشغیلي.

توجد خطة إستراتیجیة 
مكتوبة ولكنھا ال تقدم توجیھ 

واضح لعمل المؤسسة؛ نادرا 
ما یشار إلیھا.

تقدم الخطة اإلستراتیجیة 
توجیھ عام للعمل البرنامجي 

والتشغیلي ولكنھا ال توجھ 
بشكل منتظم عملیة صنع 

القرار.

تركز الخطة اإلستراتیجیة 
تركیًزا واضًحا على النتائج 

المرجوة والتأثیر وتوجھ 
عملیة صنع القرار، حیث یتم 

مراجعة البرامج وتعدیلھا 
بانتظام في ضوء التحدیات 

والفرص الجدیدة لضمان 
االتساق مع الخطة.

 التعلیق:

تعبیر واضح ومحدد ومقنع
عن مھمة المؤسسة ورؤیتھا
الملھمة؛ یلتزم الموظفون 
ومجلس اإلدارة التزاما تاًما

بھما.

ھدف واضح ونتائج قابلة 
للتحقیق یمكن تقییمھا  

معروفة في المؤسسة ككل؛ 
كما أن ھذا الھدف والنتائج  

توجھ كال من العمل 
البرنامجي والتشغیلي.

األھداف والنتائج

ال توجد خطة إستراتیجیة الخطة إستراتیجیة
مكتوبة ویمكن أن یفتقر عمل 
المؤسسة إلى التركیز مع قدر 

ضئیل من الدمج بین 
المشاریع.

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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 البرمجة

التوافق مع المھمة/
 البرنامج

ال ترتبط المشاریع مباشرة 
بالمھمة أو األھداف؛ ُتحدد 
معظم األعمال من خالل 

مشاریع مختلفة ومستقلة ال 
تتكامل مع بعضھا البعض.

یمكن ربط معظم المشاریع 
بمھمة المؤسسة وأھدافھا، 

ولكن یصعب علیھا تحدید ما 
یقع من ھذه المشاریع  وما ال 
یقع منھا ضمن مھمتھا؛ تعمل 

المشاریع بشكل مستقل عن 
بعضھا البعض.

تدمج المشاریع المختلفة في 
برامج محددة على نحو جید 
ومتسقة مع مھمة المؤسسة 

وأھدافھا. وتمیل البرامج إلى 
العمل بشكل مستقل عن 

بعضھا البعض.

 یرجى اإلشارة إلى الفئات التي تعتبرھا مستبعدة تاریًخیا.
على سبیل المثال: "المرأة الریفیة" و "األشخاص ذوو اإلعاقة" و " جماعات الشعوب األصلیة "

جمیع البرامج محددة  على 
نحو جید ومتسقة تماما مع  
مھمة  المؤسسة وأھدافھا؛ 
ُتدمج البرامج مع بعضھا 

البعض وتعمل بالتشاور مع 
بعضھا البعض لتحقیق أقصى 

قدر من الفعالیة.

تخطیط البرامج
ُتصمم البرامج على أساس تقییم 
الفرص أو االحتیاجات الموثقة؛ 
وكثیرا ما یعاد تقییمھا وتنقیحھا 

لضمان فعالیتھا على النحو 
األمثل.

یحدث تخطیط للبرامج ولكنھ 
ال یحتوى على تقییم رسمي 

للفرص أو االحتیاجات.

ُیجرى تقییم للفرص أو 
االحتیاجات وتوثیقھا، وتنقح 
استراتیجیات البرامج أحیانا 

استنادا إلى تقییمات غیر 
رسمیة.

نادًرا ما یحدث تخطیط 
للبرامج وال یحتوى على 

تقییم للفرص أو 
االحتیاجات.

یتم السعي للوصول إلى 
أصوات الفئات المھمشة داخل 

المجتمعات التي تعمل فیھا 
المؤسسة بشكل استباقي ویكون 
لھذه األصوات تأثیر واضح في 

البرمجة.

تنعكس أحیاًنا أصوات الفئات 
المھمشة في عملیة  صنع 
القرارات بشأن البرمجة.

ینعكس أصوات الفئات 
المھمشة غالبا في برنامج 

صنع القرار بشأن البرمجة.

ال تنعكس أصوات الفئات 
المھمشة داخل المجتمعات 

التي تعمل فیھا المؤسسة 
في صنع القراراتت بشأن 

البرمجة.

تضمین أصوات 
المھمشین

 التعلیق:

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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 التعلم والتقییم

یتم إجراء تقییم للبرامج  
ولكن لیس مرتبًطا بشكل 

واضح بأولویات المؤسسة أو 
نظریة التغییر أو أھداف 

التعلم؛ قد تستخدم ھذه 
المعلومات أو ال تستخدم 

لتوجیھ عملیة صنع القرار 
االستراتیجي أو التعلم 

التنظیمي.

تستخدم نظم جمع البیانات 
وتحلیلھا ولكن یمكن أن 

تكون أفضل تصمیًما وأكثر 
مالئمة ومفیدة لمن 

یستخدمونھا. وتوفر األدلة 
التي یتم جمعھا بعض 

المعلومات المفیدة لتتبع 
التقدم نحو النتائج على 

مستوى المؤسسة.

تدمج نظم جمع البیانات 
وتحلیلھا بشكل فعال في عمل 
المؤسسة وتعتبر وثیقة الصلة 

ومفیدة لمن یستخدمونھا. 
توفر األدلة التي یتم جمعھا 
معلومات مفیدة لتتبع التقدم 

نحو النتائج على مستوى 
مستوى المؤسسة.

ال یوجد اھتمام بالتفكیر 
والتعلم على نطاق مؤسسة 
وال یتوقع أن تؤدي األدلة 
إلى استحدث استراتیجیات 

مصقولة وتحسینات في 
الممارسات.

ھناك اھتمام قلیل وموارد 
قلیلة جداً  للتفكیر والتعلم 

على نطاق المؤسسة ؛ ھناك 
القلیل من األدلة المستخدمة 

لتحسین االستراتیجیات 
والممارسات.

في حین أن ھناك اھتماًما 
بالتفكیر والتعلم على نطاق 
المؤسسة، فإن ھناك القلیل 

من الموارد المتاحة لضمان 
حدوثھما بانتظام عبر 

الوحدات والبرامج؛ تحدث 
تحسینات في االستراتجیات 

والممارسات بناء علی 
األدلة، ولکنھا غیر متسقة.

وتوجد ثقافة للتفكیر والتعلم 
على نطاق المؤسسة وتوجد 

الموارد وتستخدم لضمان 
حدوث التعلم من األدلة 

والخبرات. ویؤدي ما یتم 
تعلمھ إلى تحسینات في 

االستراتیجیات والممارسات 
عبر الوحدات والبرامج ویتم 
مشاركة ھذه الدروس داخلًیا 

وخارًجیا.

تقییم البرامج
یحدث التقییم المنھجي 
للبرامج ویحدد عموًما 

بأولویات المؤسسة ونظریة 
التغییر و / أو أھداف 

التعلم؛ وما یتم تعلمھ یوفر 
معلومات ذات صلة تمكن 

من اتخاذ القرارات 
اإلستراتیجیة والتعلم 

التنظیمي.

تقییم البرامج غیر متناسق 
وغیر مرتبط بأولویات 

المؤسسة أو نظریة التغییر 
أو أھداف التعلم. ھذه 

المعلومات ال توجھ عملیة 
صنع القرار االستراتیجي أو 

التعلم التنظیمي.

ال یتم إجراء تقییم للبرامج.

جمع البیانات 
وتحلیلھا

تأثیر التقییم 
على المؤسسة

 التعلیق:

یوجد نظام غیر متطور 
لجمع البیانات وتحلیلھا 

ولكن ال یستخدم بانتظام؛ 
وقد  ینظر إلیھ على أنھ 
مرھق للغایة وغیر مفید 

لتتبع التقدم نحو النتائج على 
مستوى المؤسسة.

ال یوجد نظام رسمي لجمع 
البیانات وتحلیلھا.

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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 الدعم

ال یشكل إثراء مناقشات 
السیاسة العامة جزء من 

عمل المؤسسة.

إثراء مناقشات السیاسة 
العامة لھ صلة بعمل 

المؤسسة ولكنھ ال یتم 
بطریقة منھجیة.

یشكل إثراء مناقشات السیاسة 
العامة جزء من اإلستراتیجیة 
األساسیة للمؤسسة، ولكنھ ال 

یسترشد دائما بإستراتیجیة 
دعم متماسكة.

تستخدم إستراتیجیة دعم 
متطورة إلثراء مناقشات 
السیاسة العامة بصورة 

استباقیة وتفاعلیة.

ال یتم متابعة التطورات 
السیاسیة عن كثب.

متابعة التطورات السیاسیة 
بشكل غیر مستمر.

متابعة التطورات السیاسیة 
باستمرار، ولكن ھناك 

القلیل من االستفادة داخل 
المعلومات. 

متابعة التطورات االجتماعیة 
واالقتصادیة والثقافیة 

باستمرار، وھي عناصر 
أساسیة تساعد على إثراء 
األھمیة المؤسسیة لعمل 

المؤسسة وتعزیزھا.

استراتیجیة 
الدعم

المشاركة المجتمعیة

لیس ھناك استعداد أو 
مھارات أو اتصاالت 

للتواصل مع صانعي القرار 
و / أو صانعي السیاسات 

الرئیسیین أو التعلم منھم أو 
الحصول على دعمھم أو 

تقدیم الدعم لھم.

محدودیة االستعداد والمھارات 
واالتصاالت للتواصل مع 

صانعي القرار و / أو صانعي 
السیاسات الرئیسیین أو التعلم 
منھم أو الحصول على دعمھم 
أو تقدیم الدعم لھم. وللمؤسسة 

اعتراف محدود باعتبارھا 
مورد مضاف للقیمة في ھذا 

الصدد. 

یوجد استعداد مؤسسي 
ومھارات واتصاالت مؤسسیة 

للتواصل مع صانعي القرار و / 
أو صانعي السیاسات الرئیسیین 
أو التعلم منھم أو الحصول على 

دعمھم أو تقدیم الدعم لھم. 
وللمؤسسة اعتراف معتدل 

باعتبارھا مورد مضاف للقیمة 
في ھذا الصدد.

یوجد استعداد مؤسسي ومعترف بھ 
ومھارات واتصاالت مؤسسیة ومعترف 
بھا للتواصل مع صانعي القرار و / أو 
صانعي السیاسات الرئیسیین أو التعلم 

منھم أو الحصول على دعمھم أو تقدیم 
الدعم لھم وتوجھ الدعوة للمؤسسة 

والموظفین بانتظام على المستویات 
المحلیة والوطنیة والدولیة باعتبارھا 
مورًدا للقیمة المضافة في ھذا الصدد.

العمل مع صناع 
القرار

توصیات 
السیاسة العامة

ال توجد توصیات متعلقة 
بالسیاسة العامة واضحة 

أو عملیة.

بعض التوصیات ولكن 
یمكن أن تكون أكثر 

وضوًحا، وأكثر واقعیة، 
وأكثر مواءمة للجمھور 

المستھدف.

ُتقدم توصیات واضحة 
وعملیة متعلقة بالسیاسة 

العامة للجمھور المستھدف 
والمناسب، ولكن من 

األفضل مراجعتھا بشكل 
متكرر الستیعاب التغیر في 

المشھد السیاسي.

التوصیات الواضحة والعملیة 
المتعلقة بالسیاسة العامة 

والمتماشیة مع مھمة المؤسسة 
وخطتھا اإلستراتیجیة یتم 

تعدیلھا، حسب الضرورة، 
وفقا للمصالح السیاسیة 

والمشھد المتغیر.

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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التعلیق:

 تابع الدعم

وتستخدم بحوث اآلخرینالبحوث
باستمرار في إثراء مناقشات 
السیاسة العامة. وحیثما كان 

ذلك مالئًما، تجري المؤسسة 
أبحاثھا الخاصة التي تساھم 

في ھذا المجال ومعترف بھا 
فیھ، وتُدمج في أعمال 

السیاسة العامة التي تعكس 
أفضل الممارسات.

تستخدم بحوث اآلخرین غالبًا 
في إثراء مناقشات السیاسة 

العامة. ومن ثم تصبح 
المؤسسة قادرة على تحدید 
الثغرات البحثیة في المجال.

الوعي األساسي بالبحوث 
المتاحة وأھمیتھا إلثراء 
مناقشات السیاسة العامة 

ومحدودیة القدرة على دمج 
أبحاث اآلخرین في التأثیر 

على اتجاه المؤسسة 
وأعمالھا.

قلة الوعي بالبحوث الحالیة 
وأھمیتھا في إثراء مناقشات 

السیاسة العامة.

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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التعاون والتنسیق على نطاق واسع 
ومنتج مع الجھات الفاعلة الرئیسیة 

في المیدان على المستویات المحلیة  
و / أو الوطنیة  و / أو اإلقلیمیة و / 

أو العالمیة.

التعاون 
والتنسیق

الوعي بالجھات الفاعلة 
الرئیسیة في المیدان 

ویوجد عدد من حاالت 
التعاون المثمر والتعاون 

معھا.

  الوعي  بالجھات الفاعلة 
الرئیسیة  في المیدان ولكن 

یظل ھناك القلیل من 
التعاون المباشر أو التنسیق 

معھم.

قلة الوعي بالتعاون  أو 
التنسیق  العملي مع الجھات 
الفاعلة الرئیسیة األخرى في 

المیدان.

المشاركة في 
الشبكات

قیادي نشط في الشبكات 
واالئتالفات األخرى التي تحدد 

بشكل فعال جداول األعمال 
وتدفعھا

مشارك نشط في كثیر من 
األحیان في الشبكات 

واالئتالفات األخرى ولكن 
لیس ألداء بدور قیادي.

مشارك في بعض 
األحیان في الشبكات 
واالئتالفات األخرى.

ال توجد مشاركة نشطة في 
الشبكات.

الدور 
االجتماعي

تحدد المؤسسة دورھا 
االستراتیجي في مجال 

الممارسین وتقدم مساھمات 
ثابتة ومتسقة لھ.

تنشط المؤسسة في مجال 
الممارسین ولكن بدون نھج 

استراتیجي كامل.

تعتبر المؤسسة نفسھا جزء 
من مجال الممارسین ولكن 

ال یساھم بنشاط.

ال تعتبر المؤسسة نفسھا 
جزء من مجال الممارسین 

وتعمل من تلقاء نفسھا.

السمعة 
في المجال

تعتبر المؤسسة نموذًجا 
یُحتذي بھ في ھذا المجال 

من حیث التعاون أو 
التنسیق والعمل الجماعي 

وتعكس سمعتھا ذلك.

تعمل المؤسسة بشكل جید 
مع اآلخرین ومعظم 

المؤسسات تتحدث كثیًرا 
عن سمعتھا.

تشتھر المؤسسة بسمعة 
العمل بشكل جید مع عدد 
قلیل من المؤسسات ولكن 

لیس مع غیرھا.

تشتھر المؤسسة بسمعة 
عدم تعاونھا أو تنسیقھا مع 

اآلخرین.

التعلیق:

 المشاركة المیدانیة 

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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   قیادة الشبكات  
 مالحظة: یملء ھذا الجزء الشبكات أو االئتالفات فقط

التعلیق:

لدى الشبكة إستراتیجیة 
مقنعة وواضحة المعالم 

تتمیز بأنھا ممیزة ولكنھا 
مكملة الستراتیجیات 

أعضائھا.

لدى الشبكة إستراتیجیة 
واضحة المعالم التي 

تصبح غیر واضحة أحیانًا 
مع استراتیجیات 

أعضائھا.

لدى الشبكة إستراتیجیة 
واضحة المعالم جزئًیا ولكنھا 

تعتمد إلى حد كبیر على 
استراتیجیات أعضائھا، مما 
یجعل من الصعب في بعض 
األحیان التمییز بین الشبكة 

وأعضائھا.

لیس لدى الشبكة أي 
إستراتیجیة أو توجھ واضح 

المعالم یمیزھا عن 
المؤسسات األعضاء فیھا.

إستراتیجیة 
الشبكات 

تتمیز الشبكة بفعالیتھا 
الكبیرة وتشارك 

باستمرار وبشكل 
استباقي مع األعضاء 
والجمھور الخارجي.

تعمل الشبكة بنشاط مستمر 
على قضایاھا، ولكنھا یمكن 

أن تكون أكثر فعالیة في 
اتصاالتھا مع األعضاء 

والجمھور الخارجي.

الشبكة نشطة عندما تتفاعل 
مع األحداث الھامة ولكن 

خالف ذلك تكون في األعم 
غیر نشطة.

الشبكة غیر متسقة في 
اتصاالتھا ودعمھا، مما 

یؤدي إلى وجود شبكة غیر 
نشطة نسبیًا.

التوافق 

الصراعات بین 
األعضاء نادرة، وفي 
حالة حدوثھا، تحلھا 

الشبكة على نحو بناء 
یسمح بالتعاون الفعال.

تنشأ خالفات بین الحین 
واآلخر فیما بین األعضاء 

ولكن عادة ما یتم حلھا 
بطرق منتجة.

تنشأ الصراعات أو الخالفات 
في كثیر من األحیان بین 
األعضاء وغالبًا ما تمنع 
التعاون الفعال أو تقاسم 

الموارد؛ كما أن محاوالت 
الشبكة إلدارة ھذا التوترات 

تبوء بالفشل غالبًا.

تحول الصراعات أو 
الخالفات بین األعضاء 
دون التعاون أو تقاسم 

الموارد؛ ال تدیر الشبكة 
رات ھذه التوت

إدارة 
الصراعات

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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  االتصاالت الخارجیة 

إستراتیجیة واضحة المعالم 
لالتصاالت مع الرسائل 

المستھدفة والمتمیزة 
الموجھ للجماھیر ذات 

األولویة والتي یتم تنقیحھا 
بانتظام في ضوء الظروف 

المتغیرة.

توجد إستراتیجیة 
لالتصاالت ولكنھا لیست 

مصممة خصیصا للجماھیر 
المستھدفة الرئیسیة وال یتم 
تنقیح الرسائل عادة للتكیف 

مع الظروف المتغیرة.

ال توجد أي إستراتیجیة 
رسمیة لالتصاالت إال أن 

المؤسسة تقوم أحیانًا بتوعیة 
عامة عندما تتاح الفرص 

أمامھا.

المشاركة النادرة في 
التوعیة الخارجیة وعدم 
وجود إستراتیجیة للقیام 

بذلك؛ لم یتم تحدید 
الجماھیر المستھدفة 

الرئیسیة.

تتمیز الرسائل بفعالیتھا 
الكبیرة باالستمرار في 

تعزیز األھداف التنظیمیة.

تدعم الرسائل الرئیسیة 
باستمرار األھداف 

التنظیمیة.

تدعم الرسائل الرئیسیة في 
العموم األھداف التنظیمیة 

ولكنھا ال تتوافق معھا.

ال تدعم الرسائل الرئیسیة 
في بعض األحیان األھداف 

التنظیمیة وحتى تقوضھا.

عندما تحدث الھجمات، 
یتم الكشف عنھا 

والتصدي لھا في الوقت 
المناسب وبطریقة فعالة.

تكتشف المؤسسة معظم 
الھجمات التي تحدث 

وترد على معظمھا في 
الوقت المناسب وعلى 

نحو فعال.

تكتشف المؤسسة بعض 
الھجمات التي تحدث وترد 

على بعضھا بقلیل من 
النجاح.

وعندما تحدث الھجمات، ال 
یتم الكشف عنھا، وال ترد 

علیھا المؤسسة.

وتنشر المؤسسة على 
نطاق واسع معلوماتھا 

في الوقت المناسب 
بأشكال یسھل الوصول 

إلیھا، وتقدم رسائل 
واضحة ومحددة إلى 

الجماھیر الرئیسیة.

تنشر المؤسسة على 
نطاق واسع  المعلومات 

إلى الجماھیر المستھدفة، 
ولكنھا یمكنھا أن تقدیم 
ھذه الرسائل في الوقت 

األكثر مالئمة 
وتخصیصھا  وتحدیدھا  

بشكل أكبر.

ال تنشر المؤسسة 
المعلومات، ولكنھا ال تعدل 

الرسائل لتتوافق مع 
مختلف الجماھیر 

المستھدفة.

ال تنشر المؤسسة 
المعلومات إلى الجماھیر 

الرئیسیة.

تم تصمیم األدوات بشكل جید، 
ویمكن الوصول إلیھا بسھولة، 
واستخدامھا على النحو األمثل 

للوصول إلى الجماھیر المستھدفة.

األدوات مالئمة في 
الغالب للجمھور 

المستھدف، ولكنھا ال 
تستخدم بكامل طاقتھا.

تستخدم أدوات بسیطة ولكن 
قدیمة الطراز للتوعیة ولكن 
لیست فعالة دائما للوصول 

إلى الجمھور المستھدف.

ال توجد أدوات لتوصیل 
الرسالة إلى الجمھور 

المستھدف.

التعلیق:

إستراتیجیة 
االتصاالت

مواءمة الرسائل 
واألھداف

الرد على الھجمات 
على عمل المؤسسة

النشر

أدوات التواصل

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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  الحوكمة  
مالحظة: تشیر "الھیئة اإلداریة الرئیسیة"  إلى المجموعة التي تشارك بنشاط أكبر في إدارة المؤسسة (عموما مجلس اإلدارة).

یختار أعضاء الھیئة  اإلداریة 
الرئیسیة من مجموعة واسعة من 
المجاالت المناسبة؛ تمثل الفئات 

الممثلة تمثیال ناقًصا و / أو أفراد 
المجتمع الذین تمثلھم المؤسسة 
تمثیًال جیدا؛ ھؤالء األعضاء 

لدیھم خبرة واسعة وخبرة العملیة

یختار أعضاء الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة من عدد 

من المجاالت المناسبة، 
ویشملون التمثیل من 
الفئات  الممثلة تمثیًال 

ناقًصا و / أو أفراد 
المجتمع الذین تمثلھم 

المؤسسة؛ ومعظم لدیھم 
بعض الخبرة ذات الصلة.

یختار أعضاء الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة من عدد 

محدود من المجاالت؛ وھناك 
تمثیل ضئیل للفئات الممثلة 
تمثیًال ناقًصا و / أو أفراد 

المجتمع الذین تمثلھم 
المؤسسة؛ وبعض األعضاء 

لدیھم خبرة ذات الصلة.

یختار أعضاء الھیئة اإلداریة 
الرئیسیة لعدد محدود من 

المجاالت، ولدیھم خبرة قلیلة 
ذات صلة، وال یشملون 

المجموعات الممثلة تمثیال 
ناقًصا و / أو أفراد المجتمع 

الذین تمثلھم المؤسسة.

تشكیل الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة

تمثل سیاسات الھیئة اإلداریة 
الرئیسیة المتعلقة بمسائل مثل 
حدود مدة الوالیة وتضارب 

المصالح وتوجھ مجلس اإلدارة 
أفضل الممارسات وتُتبع عن 

كثب.

توجد سیاسات للھیئة 
اإلداریة الرئیسیة وتتم 

اتبعھا في مسائل من قبیل 
حدود مدة الوالیة 

وتضارب المصالح 
والتوجھ

توجد سیاسات للھیئة اإلداریة 
الرئیسیة ولكن ال تتم اتباعھا 

في مسائل من قبیل حدود مدة 
الوالیة وتضارب المصالح 

والتوجھ.

ال توجد سیاسات حول الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة بشأن، على 
سبیل المثال، مسائل من قبیل 
حدود مدة الوالیة أو تضارب 

المصالح أو التوجھ نحو الھیئة 
اإلداریة.

سیاسات الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة

یتم التخطیط الجید لالجتماعات 
العادیة وحضورھا وتوثیقھا 
على نحو جید؛ وینتج عنھا 

اتخاذ قرارات شفافة 
وإستراتیجیة وعالقات مثمرة.

تعقد معظم االجتماعات 
بسالسة مع حضور 

وتوثیق جید؛ وتتسم عملیة 
صنع القرار بالشفافیة. ال 

توفر االجتماعات دائما 
فرصة كافیة إلجراء 
مناقشات إستراتیجیة.

تعقد االجتماعات بانتظام 
ولكن عدد الحضور فیھا لیس 
جید دائًما أو موثقة على نحو 

جید؛ وغالبا ما ینتج عنھا 
قرارات غیر شفافة؛ ونادًرا ما 

تحدث التوترات 

االجتماعات نادرة والحضور 
فیھا قلیل وغیر موثقة جیًدا و / 

أو ینتج عنھا اتخاذ قرارات 
غیر شفافة؛ وغالبا ما ینشأ عنھا 

توترات.

اجتماعات الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة

تعمل الھیئة اإلداریة الرئیسیة 
والموظفین على نحو أمثل مع 

التركیز على العمل نحو تحقیق 
المھمة التنظیمیة. االتصاالت 

مفتوحة ویحصل الموظفین 
والھیئة اإلداریة الرئیسیة على 

الدعم المناسب للقیام بعملھم 
بشكل فعال.

تتواصل الھیئة اإلداریة 
الرئیسیة والموظفون بشكل 

جید نسبیًا مع بعضھم 
البعض، ولكن یحدث أحیانًا 

سوء تواصل.

تنشأ التوترات وسوء الفھم في 
الغالب بین  الھیئة اإلداریة 

الرئیسیة والموظفین.

تكون الھیئة اإلداریة الرئیسة 
والموظفون  على خالف مع 

بعضھم البعض. ویحدد ضعف 
التواصل وعدم الثقة  العالقة. 

عالقة الموظفین /  
الھیئة اإلداریة 

الرئیسیة
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  تابع الحوكمة

أدوار أأعضاء الھیئة اإلداریة 
الرئیسیة واضحة ویقدمون 

توجیھات ترحیبیة بشأن الرؤیة 
واإلستراتیجیة، ویضطلعون 
بفعالیة بأدوار مفیدة أخرى.

أدوار أعضاء الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة واضحة 

بشأ ویقدمون بانتظام 
توجیھات مفیدة ومناسبة 

للمؤسسة.

أدوار أعضاء الھیئة اإلداریة 
الرئیسیة لیست دائما واضحة 

ویقدمون توجیًھا ومدخالت 
محدودة 

أدوار أعضاء الھیئة اإلداریة 
الرئیسیة ومسؤولیاتھم غیر 

واضحة ومساھماتھم في 
المؤسسة محدودة.

المسؤولیات

ویقدم  أعضاء الھیئة اإلداریة 
الرئیسیة إسھامات ذات مغزى 

في الموارد و / أو للحصول 
على الموارد.

یقدم معظم  أعضاء الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة 

مساھمات في الموارد و / 
أو للحصول على الموارد.

یقدم بعض أعضاء الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة مساھمات 
في الموارد و / أو للحصول 

على الموارد.

ال یسھم أعضاء الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة في الموارد 
أو في الحصول على موارد.

المساھمات

یعقد اجتماع الجمعیة العمومیة 
السنوي على األقل مرة في 
السنة، یتم التخطیط لھ على 

نحو جید في وقت مبكر؛ 
ویظھر األعضاء القیادة في 

صنع القرارات اإلستراتیجیة؛ 
یتم تقدیم البیانات المالیة 

بشفافیة وإمكانیة الوصول 
إلیھا. ویتم تنفیذ إجراءات 

التصویت وغیرھا من 
اإلجراءات باستمرار؛ كما أن 
أدوار ومسؤولیات األعضاء 

واضحة جًدا.

یعقد اجتماع الجمعیة العمومیة 
السنوي مرة واحدة في السنة، 

على الرغم من أن التخطیط 
یمكن أن یكون أقوى. ویتم 

اتخاذ قرارات إستراتیجیة ولكن 
غالبا ما تنحرف المناقشات عن 

مسارھا؛ یتم تقدیم معلومات 
مالیة كاملة ولكن یمكن تیسیر 

الوصول إلیھا بشكل أكبر. ویتم 
تعقب عملیة التصویت في 
معظم الوقت؛ وفي بعض 

األحیان یحدث خلط في أدوار 
األعضاء و ومسؤولیاتھم

یعقد اجتماع الجمعیة 
العمومیة السنوي كل بضع 

سنوات. وتناقش 
اإلستراتیجیة ولكن لم ال یتم 

التوصل إلى توافق في 
اآلراء؛ لم یتم تقدیم البیانات 
المالیة بالكامل؛ ال یتم تعقب 

عملیة التصویت دائًما؛ ال 
توفر المبادئ التوجیھیة 

للعضویة سوى توجیھ جزئي 
بشأن األدوار والمسؤولیات.

نادًرا ما یعقد اجتماع الجمعیة 
العمومیة السنوي. ال یتم 

استعراض االستراتیجیات؛ لم 
یتم اإلفصاح عن البیانات 

المالیة. وال یؤدي األعضاء 
أدوارھم؛ وال یوجد أي متابعة  

عملیة التصویت؛ كما أن 
المبادئ التوجیھیة للعضویة 

غیر واضحة.

اجتماع الجمعیة 
العمومیة السنوي / 
الجمعیة العمومیة 

لألعضاء (إن وجد)

التعلیق:
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   اإلدارة المالیة  

توجد نظم وضوابط قویة 
ومناسبة تنظم جمیع العملیات 
المالیة، بما في ذلك عملیات 

حفظ السجالت الشاملة 
واإلجراءات الشفافة.

تنظم األنظمة والضوابط 
الرسمیة العملیات المالیة، بما في 
ذلك حفظ السجالت واإلجراءات 

الشفافة. وتلبي النظم معظم 
احتیاجات أصحاب المصلحة، 

ولكن ال تزال ھناك ثغرات.

تنظم بعض النظم والضوابط 
الرسمیة العملیات المالیة، 

ولكنھا لیست مناسبة تماًما. 
وال تتسم التقاریر المالیة 
بالشفافیة الكافیة لتوفیر 

المعلومات الكافیة ألصحاب 
المصلحة.

ال توجد أي أنظمة أو ضوابط 
مالیة موثقة تنظم العملیات 
المالیة. ال توجد إجراءات 

رسمیة لحفظ السجالت أوتقدیم 
التقاریر المالیة.

األنظمة المالیة 
وضوابطھا

یمتلك الموظفون المعرفة 
والمھارات الالزمة إلدارة 

الجوانب المالیة من وظائفھم 
ببراعة؛ كما إنھم مدربون 

تدریبًا تاًما على النظم المالیة 
للمؤسسة ویتبعون السیاسات 

باستمرار.

یمتلك معظم الموظفین المعرفة 
والمھارات الالزمة إلدارة 

الجوانب المالیة األكثر ضرورة 
في وظائفھم؛ وقد تم تدریب 
معظمھم على النظم المالیة 

للمؤسسة، ویتم إتباع السیاسات 
في معظم الوقت.

یمتلك عدد قلیل من 
الموظفین المعرفة والتدریب 
على إدارة الجوانب المالیة 

لوظائفھم؛ وحیثما توجد 
سیاسات، فإنھا ال یتم إتباعھا 

باستمرار.

لیس لدى الموظفین المعرفة 
والتدریب على إدارة الجوانب 

م. المالیة لوظائفھ
المھارات المالیة 

للموظفین

یتم وضع التخطیط المالي 
والمیزانیة بشكل سلیم، بما 

في ذلك المقارنات بین 
المیزانیة العادیة والمبالغ 

. الفعلیة
وال تمر المؤسسة بحاالت 

عجز.

یتم وضع المیزانیة والتخطیط 
بانتظام، ولكن المقارنة بین 

المیزانیة والمبالغ الفعلیة تحدث 
بشكل غیر متسق. وتمر 

المؤسسة بفترة عجز قصیرة في 
بعض األحیان.

یتم وضع تخطیط مالي 
محدود؛ ال تتم مقارنة 

المیزانیات بالمبالغ الفعلیة. 
وال تستطیع المؤسسة الوفاء 

بجمیع التزاماتھا المالیة 
بشكل دوري. 

ال یوجد تخطیط أو میزانیة 
مالیة تنظیمیة. وفي كثیر من 
األحیان ال تستطیع المؤسسة 

الوفاء بالتزاماتھا المالیة.

إدارة المیزانیة

تصدر التقاریر المالیة 
الشھریة - بما في ذلك 

المیزانیة العمومیة، وبیان 
الدخل، وتقریر 

المصروفات حسب النشاط 
- وتتم مراجعتھا من قبل 

اإلدارة.

تصدر التقاریر المالیة الشھریة - 
بما في ذلك المیزانیة العمومیة، 

وبیان الدخل، وتقریر 
المصروفات حسب النشاط - 

ولكنھا لیست كاملة دائًما؛ وتعمل 
ف اإلدارة في بعض األحیان 

على التناقضات.

تصدر التقاریر المالیة - بما 
في ذلك المیزانیة العمومیة، 

وقائمة الدخل، وتقریر 
المصروفات حسب النشاط - 

بشكل غیر منتظم وتكون 
غیر مكتملة أو یصعب 

فھمھا.

ال یتم إصدار التقاریر المالیة 
- بما في ذلك المیزانیة 

العمومیة، وبیان الدخل، 
وتقریر المصروفات حسب 

النشاط.

التقاریر المالیة

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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 تابع اإلدارة المالیة

صممت النظم والتخطیط 
المالي لعكس األولویات 

التنظیمیة. وتتماشى 
البرامج والتمویل بشكل 
كامل فیما یتعلق بكیفیة 

تعقب األموال

یتوافق وضع الموازنة مع مھمة 
المؤسسة وأولویاتھا، ولكن ال 
یزال ھناك تناقضات في كیفیة 

تعقب البرامج والتمویل األموال، 
مما ینتج عنھ ارتباك دوري.

وتقسم اإلدارات والبرامج 
الموازنة ولكن نظام وضع 
الموازنة ال یتواءم مع تنفیذ 
المشروع أو تمویلھ؛ كما أن 

المخصصات ال تتوافق تماًما 
مع األولویات التنظیمیة.

یتم وضع الموازنات البدائیة 
للمؤسسة، ولكن ال یتم قسیمھا 

بأي برنامج؛ وال تتفق 
مخصصات المیزانیة والتتبع 

مع األولویات التنظیمیة.

موائمة البرامج/
التمویل

وتجري معالجة لعملیات 
مراجعة الحسابات والنتائج 

السنویة المستقلة على 
نطاق المؤسسة وتوزیعھا 

على الجمھور المناسب.

تجري عملیات مراجعة مستقلة 
على نطاق المؤسسة سنویاً، غیر 

أن النتائج ال تعالج بصورة متسقة 
أو توزع على الجمھور المناسب.

عملیات المراجعة على 
مستوى المؤسسة غیر كاملة 
و / أو غیر متسقة، وال یتم 
حل المسائل المثارة دائًما.

ولم تجر أي إجراءات 
مراجعة موثقة أو عملیات 

مراجعة على نطاق 
المؤسسة.

عملیات المراجعة 
والتدقیق

التعلیق:

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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 جمع التبرعات والعالقات مع الجھات المانحة

یؤدي وضع إستراتیجیة 
طویلة األجل مطورة جدا 
لجمع التبرعات إلى دعم 

مستدام ومتنوع للعمل 
األساسي، بما في ذلك 

الجھات المانحة المؤسسیة 
والفردیة؛ یتم تقدیم مصادر 

جدیدة بانتظام.

یؤدي وضع إستراتیجیة جمع 
التبرعات إلى عدة جھات 

مانحة مؤسسیة و / أو فردیة 
تقدم بعض الدعم المرن 

المتعدد السنوات ولكن ھناك 
حاجة إلى المزید من الدعم؛ 

ویتم تقدیم أحیانًا مصادر 
جدیدة .

یقدم عدد قلیل من الجھات 
المانحة الرئیسیة الدعم 
للمشاریع من سنة إلى 

أخرى. وال توجد خطة 
طویلة األجل لجمع 

التبرعات والتركیز قلیال 
على تحدید جھات مانحة 

فردیة و / أو مؤسسیة جدیدة 
محتملة.

یقدم واحد أو اثنین من 
الجھات المانحة دعما قصیر 
األجل. وال توجد إستراتیجیة 
واضحة لزیادة اإلیرادات في 
المستقبل وال توجد محاوالت 

للعثور على جھات مانحة 
فردیة و / أو مؤسسیة جدیدة 

محتملة.

تنویع مصادر 
التمویل

تلبى األموال المجمعة 
االحتیاجات وتحظى ببعض 
المرونة؛ ھناك ما یكفي من 

االحتیاطي للسماح بزیادة 
استثمارات الموارد البشریة 

أو التوسع البرنامجي كل 
عام.

األموال التي تم جمعھا كافیة 
لتلبیة االحتیاجات الفوریة من 

الموارد اإلداریة والموارد 
البشریة واالحتیاجات 

البرنامجیة، ولكن ال توجد أي 
احتیاطي.

تغطي األموال التي تم 
جمعھا تقریبًا االحتیاجات 

اإلداریة والبرنامجیة، إال أن 
األموال محدودة وال یتم 

الوفاء بالكثیر من احتیاجات 
الموارد البشریة.

األموال التي تم جمعھا غیر 
كافیة لتلبیة االحتیاجات 

اإلداریة والموارد البشریة 
واالحتیاجات البرنامجیة.

التمویل الكافي

تحصل المؤسسة على دعم 
كافي من الجھات المانحة 
من أجل تحقیق األولویات 

التنظیمیة المبینة في خطتھا 
اإلستراتیجیة.

وتحصل المؤسسة دعًما عاًما 
في مجالي التشغیل والمشاریع 

یتسق مع خطتھا 
اإلستراتیجیة، ولكنھا ال تزال 
تكافح من أجل الحصول على 

التمویل الكافي لتحقیق 
أولویاتھا التنظیمیة.

تحصل المؤسسة علی بعض 
الدعم األساسي لخطتھا 

اإلستراتیجیة، ولکنھا تعتمد 
أیًضا على المشروعات 

الممولة من الممولین 
للمساعدة في تغطیة 

التكالیف.

یتحدد عمل المؤسسة في 
الغالب وفقًا لمصالح الممول 

في مشاریع محددة، مما 
یجعل التماسك التنظیمي 

صعبًا.

األولویات 
التنظیمیة للتمویل

یتسم الموظفون المؤھلون 
وذوي الخبرة، الذین 

تتضمن توصیفاتھم الوظیفیة 
جمع مبالغ كبیر من 

األموال، بفعالیة عالیة 
ونجاح في جمع األموال؛ قد 

یساعد أعضاء الھیئة 
اإلداریة الرئیسیة أیضاا في 

ذلك.

یمكن للموظفین المؤھلین 
الذین تشمل توصیفاتھم 

الوظیفیة جمع التبرعات، 
وبعض أعضاء الھیئة اإلداریة 
الرئیسیة جمع األموال بنجاح 

جزئي.

یتحمل الموظفون المثقلون 
باألعباء والذي لیس لدیھم 
خبرة في جمع التبرعات 

مسؤولیة جمع األموال؛ قد 
یساعد عدد قلیل من أعضاء 

الھیئة اإلداریة الرئیسیة أیًضا 
في ذلك.

ال یوجد موظفون مؤھلون 
لجمع التبرعات ویكرس 

الموظفون والھیئة اإلداریة 
الرئیسیة  القلیل من الوقت 

لجمع األموال.

موظفو جمع 
التبرعات

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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  تابع جمع التبرعات والعالقات مع الجھات المانحة

سمعة قویة وإیجابیة مع 
الجھات المانحة، ویُعرف 

عنھا إجراء اتصاالت وتقدیم 
تقاریر واضحة وفي الوقت 
المناسب فضًال عن كونھا 

استباقیة وتفاعلیة.

عالقات جیدة مع الجھات 
المانحة ولكن ال تُجرى 

االتصاالت دائما في الوقت 
المناسب على النحو الذي 

ترغب فیھ الجھات المانحة؛ 
أحیانًا تطلب الجھات المانحة 

مزیدا من التوضیح.

ال تُجرى االتصاالت مع 
الجھات المانحة في الوقت 

المناسب أو ال تكون مرضیة 
عادةً؛ غالبا ما تقدم التقاریر 
متأخرة أو غیر كاملة؛ في 

كثیر من األحیان تطلب 
الجھات المانحة مرارا 

وتكرارا مزیدا من التوضیح.

االتصاالت مع المانحین 
غیر كافیة، وتعرب 

الجھات المانحة عن قلقھا.

العالقات مع 
الجھات المانحة

التعلیق:

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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 اإلدارة

المؤسسة مسجلة قانونیا 
ومتوافقة تماًما مع القوانین 

ذات الصلة.

المؤسسة مسجلة قانونیا 
ولكنھا تكافح في بعض 

األحیان لتكون متوافقة تماما 
مع القوانین ذات الصلة.

المؤسسة في سبیلھا للحصول 
على الوضع القانوني و / أو 
ال تمتثل امتثاال تاما للقوانین 

ذات الصلة

المؤسسة لیست مسجلة 
من الناحیة القانونیة وغیر 

متوافقة مع القوانین ذات 
الصلة.

االلتزامات 
القانونیة

یتوافق الھیكل التنظیمي 
المصمم بشكل جید  بشكل 
كبیر مع أھداف المؤسسة، 
مما یتیح الفعالیة القصوى 

ووضوح األدوار 
والمسؤولیات لكل منصب.

یوجد ھیكل جید التصمیم 
لمعظم العمل، ولكن ال یزال 

ھناك بعض من عدم 
الوضوح في المسؤولیات 

واألدوار.

ھیكل تنظیمي أساسي قائم مع 
بعض التقسیمات في األدوار 

والمسؤولیات.

ال یوجد ھیكل تنظیمي 
رسمي أو تقسیم واضح 
لألدوار والمسؤولیات.

الھیكل التنظیمي

توثقق اإلجراءات اإلداریة 
بشكل واضح، ویتم إتباعھا 

في المؤسسة ككل ویتم 
مراجعة بانتظام وتحدیثھا.

تُتبع معظم اإلجراءات 
اإلداریة الموثقة جیدا ولكن 
ال تزال ھناك ثغرات؛ یتم 

مراجعة النظم بشكل دوري 
ولكن یمكن استخدام 

التحدیث.

توضح اإلجراءات اإلداریة 
الموثقة جزئیًا المھام الرئیسیة 

للمناصب، ولكنھا ال تُطبق 
على نحو متسق أو معروفة 

لدى الموظفین.

ال توجد إجراءات 
إداریة موثقة. اإلجراءات اإلداریة

تسمح نظم التكنولوجیا 
والمعلومات للمنظمة بالعمل 

على النحو األمثل؛ تتم 
مراجعة النظم وتحدیثھا 

بانتظام فضًال عن امتثالھا 
للوائح.

تعمل تكنولوجیا المعلومات 
ونظم المعلومات بشكل جید 

ولكن ال تزال ھناك حاجة 
إلى تحسینات؛ یتم مراجعة 

النظم بشكل دوري ولكن 
یمكن استخدام التحدیث.

توجد تكنولوجیات ونظم 
المعلومات ولكن ھناك أوجھ 

قصور كبیرة.

التكنولوجیا ونظم 
المعلومات غیر متوافقة 

وال تلبي االحتیاجات 
األساسیة للمؤسسة.

التكنولوجیا ونظم 
المعلومات

التعلیق:
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 الموارد البشریة 

تعكس السیاسات الواضحة 
والمحدثة باستمرار بشأن 

قضایا الموارد البشریة 
الحیویة أفضل الممارسات. 

یتم تطبیقھا باستمرار 
والموظفین على درایة 

بالقطع ذات الصلة.

توجد سیاسات موارد 
البشریة ولكنھا ال تعكس 

أفضل الممارسات؛ وعادة 
یتم إتباع ھذه السیاسات 
ومعظم الموظفین على 

درایة بالقطع ذات الصلة

تكون سیاسات الموارد 
البشریة  غیر مكتملة وغیر 

ُمحدثة وال تطبق بصورة 
متسقة.

ال توجد سیاسات 
رسمیة للموارد البشریة. سیاسات الموارد 

البشریة

تعكس خطة الموارد 
البشریة المتطورة والمعدلة 

في كثیر من األحیان المھمة 
التنظیمیة والخطة 

اإلستراتیجیة؛ ویشرف 
الموظفون الذین تلقوا 

تدریب رسمي والمؤھلون 
على الخطة.

توجد خطة للموارد البشریة 
ولكنھا تحتاج إلى تحدیث 

ومواءمة مع مھمة المؤسسة 
والخطة اإلستراتیجیة؛ یشرف 
الموظفون المكلفین بذلك على 
الخطة ولكن یمكنھم استخدام 
تدریب إضافي أو المزید من 

الموارد.

توجد خطة مبسطة للموارد 
البشریة، ولكن یشرف 

علیھا موظفون دون تدریب 
رسمي.

ال توجد خطة للموارد 
البشریة وال یوجد 
موظفون مؤھلون 

لإلشراف علیھا.

خطة الموارد 
البشریة

التوصیفات الوظیفیة  دقیقة 
ومحدثة. ویتلقى الموظفون 
التعلیقات البناءة والتقییمات 

المنتظمة ولدیھم التوضیحات 
الالزمة بشأن األدوار 

والمسؤولیات.

یتم تحدیث التوصیفات 
الوظیفیة أحیانا. ویتلقى 

الموظفون تقییمات منتظمة، 
ولكنھم یرغبون في زیادة 

الوضوح بشأن األدوار 
والمسؤولیات.

توجد توصیفات وظیفیة 
ولكنھا قدیمة ولم تعد دقیقة؛ 

ویعرب الموظفون عن 
شعورھم باللبس فیما یتعلق 

بأدوارھم ومسؤولیاتھم. 
وتجرى التقییمات بشكل 

غیر منتظم

ال یوجد توثیق 
للتوصیفات الوظیفیة 

وال  یوجد تحدید 
لألدوار والمسؤولیات. 

وال یتم إجراء  أي 
تقییمات لألداء.

التوصیف الوظیفي 
والتقییمات

تعتبر الرواتب واالستحقاقات 
والزیادات أعلى من معظم 
المؤسسات المماثلة وتشمل 

الحمایة االجتماعیة، مما 
یجعلھا رائدة في ھذا المجال.

الرواتب واالستحقاقات 
والزیادات  تنافسیة مع 

المؤسسات المماثلة، مما 
یساعد على جذب الموظفین 

واالحتفاظ بھم.

الرواتب  واالستحقاقات 
والزیادات ھي في 

المستویات الدنیا في 
المجال، مما یؤدي إلى 

مواجھة تحدیات في جذب 
الموظفین واالحتفاظ بھم.

الرواتب واالستحقاقات 
والزیادات لیست 

تنافسیة في المجال، مما 
یجعل من الصعب 

االحتفاظ بالموظفین 
الحالیین وجذب 

موظفین جدد.

التعویضات
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 تابع الموارد البشریة 

یتاح للموظفین بانتظام فرص 
للتنمیة والنمو.

یتم توفیر فرص تنمیة 
الموظفین مع بعض التردد.

فرص تنمیة قدرات 
الموظفین نادرة.

ال توجد فرص لتنمیة 
قدرات الموظفین. 

فرص تنمیة قدرات 
الموظفین نادرة.

تنمیة قدرات 
الموظفین

معدالت دوران الموظفین 
منخفضة بالنسبة للمجال، 

وتؤدي المؤسسة دورا استباقیا 
في السعي إلى االحتفاظ 

بالموظفین ذوي األداء العالي.

معدالت دوران الموظفین 
نموذجیة في ھذا المجال. 

ال تملك المؤسسة خطة 
استباقیة لالحتفاظ 

بالموظفین ذوي األداء 
العالي.

دوران الموظفین أعلى إلى 
مما ھو نموذجي في ھذا 
المجال، وخاصة بالنسبة 

للموظفین ذوي األداء 
العالي. تعترف المؤسسة 
بالمشكلة ولكن لیس لدیھا 

خطة للتصدي لھا.

دوران الموظفین ھو 
أكبر بكثیر مما ھو 

نموذجي في المجال 
وال تعالج المؤسسة 

المشكلة.

معدالت تغییر  
الموظفین

یشمل الموظفون الفئات الممثلة 
تمثیال ناقًصا و / أو أفراد 

المجتمع  الذین تمثلھم المؤسسة   
في جمیع مستویات المؤسسة، 

بما في ذلك  المناصب 
القیادیة ، ویتم تقدیر أصواتھم 

ودعمھم.

یشمل الموظفون الفئات 
الممثلة تمثیال ناقًصا و / 
أو أفراد المجتمع  الذین 

تمثلھم المؤسسة  في 
مستویات عدیدة في 

المؤسسة، ولكنھ غیر كافي 
في المناصب القیادیة.

ال یشمل الموظفون الفئات 
الممثلة تمثیال ناقصا و / أو 
أفراد المجتمع الذین تمثلھم 

المؤسسة على نحو كاف.

ال یشمل الموظفون 
الفئات الممثلة تمثیال 
ناقصا و / أو أفراد 

المجتمع الذین تمثلھم 
المؤسسة.

تنوع الموظفین

یرجى اإلشارة إلى الفئات التي تعتبرھا ممثلة تمثیًال ناقًصا:

التعلیق:
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  السالمة واألمن   

یتبع الموظفون خطة أمنیة شاملة 
یتم تحدیثھا بانتظام باستمرار 

وبشكل وثیق. ویتم تدریب 
الموظفین بانتظام على إدارة 

المخاطر لألمن الشخصي 
والتنظیمي، بما في ذلك األمن 

الرقمي.

توجد خطة أمنیة ولكن فیھا 
ثغرات كبیرة وتحتاج إلى 
تحدیث؛ یتبعھا الموظفون 

بشكل غیر متسق. ویتم 
إجراء تدریب الموظفین 

على إدارة المخاطر لألمن 
الشخصي والتنظیمي، بما 

في ذلك األمن الرقمي، 
بشكل غیر منتظم..

توجد بعض السیاسات 
األمنیة، لكنھا ال تُتبع عن 

كثب. وھناك عدد قلیل من 
الموظفین المدربین على 

إدارة المخاطر لألمن 
الشخصي والتنظیمي، بما 

في ذلك األمن الرقمي.

لم یتم وضع خطة أمنیة. 
ال یتم تدریب الموظفین 

على إدارة المخاطر 
لألمن الشخصي 

والتنظیمي، بما في ذلك 
األمن الرقمي

الخطة األمنیة 
والتدریب

یتم إجراء تحلیالت شاملة 
ومخاطر ذات صلة للعمل الجدید 

. والمستمر، بما في ذلك السفر
ویجري تحدیث البیانات الالزمة 

. عن الموظفین

وتوجد عملیة لتحلیل 
المخاطر للعمل الجدید 
والمستمر، بما في ذلك 

السفر، ولكنھا ال تُتبع عن 
كثب. ویتم جمع البیانات 

الضروریة عن الموظفین، 
ولكن ال یتم تحدیثھا بانتظام.

ال یوجد إجراء رسمي لتقییم 
المخاطر ولكن الموظفین 
یناقشون المخاطر بشكل 

غیر رسمي قبل تقییم العمل 
الجدید والمستمر، بما في 
ذلك السفر. ویتم االحتفاظ 

بالبیانات الضروریة الجزئیة 
للموظفین ولكن ال یتم 

تحدیثھا. 

وال تؤخذ المخاطر بعین 
االعتبار عند التخطیط 

للعمل الجدید والمستمر، 
بما في ذلك السفر. وال 
یتم االحتفاظ بمعلومات 

الطوارئ / االتصال 
المتعلقة بالموظفین.

التقییمات والتنقیح

یتم التشاور مع الشرکاء وأفراد 
المجال (بما في ذلك المتطوعین 
واألعضاء والمجتمعات المحلیة 
والمجال األوسع نطاقًا) بانتظام 
لضمان أال یؤثر عمل المؤسسة 

سلبا علی الحلفاء آخرین.

تناقش آثار المخاطر على 
الشركاء والمجال (بما في 

ذلك المتطوعین واألعضاء 
والمجتمعات المحلیة 

والمجال األوسع نطاقًا) 
ولكن ال توجد أنظمة رسمیة 

لتوصیل المخاطر ذات 
الصلة وتلقي المدخالت.

تعتبر اآلثار المترتبة على 
المخاطر بالنسبة لآلخرین 
(بما في ذلك المتطوعین، 
واألعضاء والمجتمعات 

المحلیة، والمجال األوسع 
نطاقا ) غیر رسمیة.

ال یتم مراعاة اآلثار 
المترتبة على المخاطر 

بالنسبة لآلخرین (بما في 
ذلك المتطوعین 

واألعضاء والمجتمعات 
المحلیة والمجال األوسع 

نطاقًا)

تأثیر المخاطر 
على اآلخرین

تعطي اإلدارة األولویة لألمن، 
وتضمن الموارد الكافیة، وتدیر 

على الدوام من خالل ضرب 
األمثلة.

ترى اإلدارة أن األمن أمر 
ھام، وقد كرست بعض 

الموارد لھ، ولكن ھناك حاجة 
إلى موارد أكبر.

ترى اإلدارة أن األمن ھو 
أولویة منخفضة وال 
تخصص موارد لھا.

ال ترى اإلدارة المخاوف 
األمنیة ذات صلة 

بالمؤسسة
التزام اإلدارة 

باألمن
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 تابع السالمة واألمن   

یتم دمج تكالیف األمن بشكل جید 
في المیزانیة ویوجد خطط وأموال 

طوارئ متاحة، إذا لزم األمر. ویتم 
تحدید الموارد القانونیة وشبكات 

التضامن بناء على الطلب.

ھناك بعض الموارد المتاحة 
لألمن ولكن ھناك حاجة إلى 
المزید من الموارد وال توجد 

أموال طوارئ لحاالت 
الطوارئ.

ال توجد موارد مخصصة 
لألمن. وفي حالة 

الطوارئ، سیلزم أخذ 
األموال الالزمة من بنود 

المیزانیة األخرى.

ال توجد موارد مخصصة 
ألموال األمن أو الطوارئ؛ 
ال توجد خطط للطوارئ أو 

موارد قانونیة أو شبكات 
تضامن.

الموارد األمنیة

تؤدي الحوادث األمنیة الموثقة 
باستمرار إلى تنقیح اإلجراءات 

استنادا إلى الدروس المستفادة؛ یتم 
مشاركة ھذه الدروس داخل 

المؤسسات وفیما بینھا لتحدید أفضل 
الممارسات.

توجد بعض الوثائق المتعلقة 
بالحوادث السابقة ولكن ال 

یوجد استعراض رسمي 
لتغییر السیاسات استناًدا إلى 

الدروس المستفادة.

ال توجد وثائق رسمیة 
للحوادث األمنیة ولكن 

بعض الموظفین على بینة 
من الحوادث السابقة؛ لم 

یتم تغییر السیاسات بحیث 
تعكس الدروس المستفادة.

وال یوجد توثیق للحوادث 
األمنیة، وال یدرك معظم 

الموظفین أي تحدیات 
تواجھھا المؤسسة.

التوثیق والتحسین

التعلیق:
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 الثقافة المؤسسة 

توجد اتصاالت داخلیة فعالة مع 
وجود نظم واضحة لتبادل 

المعلومات واتخاذ القرارات 
التي تقلل من األعطال.

توجد نظم االتصاالت 
الداخلیة وتتدفق المعلومات 
عموما بشكل جید، ولكن ال 

تزال األعطال تحدث.

نظم االتصاالت الداخلیة 
ضعیفة ویحدث سوء تفاھم 

مع بعض النظم األخرى. 
وال تتدفق المعلومات 

بشكل كاف

وال توجد نظم اتصاالت 
داخلیة، كما أن تبادل 

المعلومات غیر متكرر وغیر 
متسق.

االتصاالت الداخلیة

توجد عملیات صنع القرار 
واضحة وشفافة ومعروفة 
ومقبولة على نطاق واسع.

توجد عملیات صنع القرار 
ولكن یحدث لبس دوري 
بالنسبة لمن یمتلك سلطة 

صنع القرار.

تكون عملیات صنع القرار 
غیر واضحة في الغالب، 

مما یؤدي إلى عدم الكفاءة 
واللبس

خطوط صنع القرار غیر 
واضحة و / أو كل القرارات 

تقریبا یتخذھا شخص أو 
شخصین

صنع القرار

تشكل مدخالت الموظفین 
عملیة صنع القرار ویعبر 

الموظفون بانتظام عن 
آرائھم، بما في ذلك آرائھم 

المعارضة.

یقدم الموظفون مدخالت 
ویتم إدراجھا دوریا في 
القرارات. نادرا ما یتم 

التعبیر عن وجھات النظر 
المخالفة.

یقدم الموظفون مدخالت 
من حین آلخر ولكن لیس 
لھ تأثیر قلیل على عملیة 

صنع القرار.

ال یتاح للموظفین سوى 
فرصة ضئیلة لتقدیم 

المدخالت وال تؤخذ في 
االعتبار في عملیة صنع 

القرار.

مدخالت الموظفین

الموظفون ملتزمون للغایة 
ویخضعون للمساءلة بشكل 

كبیر بشأن جودة عملھم.

یلتزم الموظفون تجاه 
المؤسسة ونوعیة العمل 

تدل على ذلك..

یتفاوت التزام الموظفین 
تجاه المؤسسة تباینًا 

واسعًا، كما تتفاوت جودة 
العمل أیًضا.

أظھر عدد قلیل من 
الموظفین إلى التزام طویل 
األجل تجاه المؤسسة وھذا 

ینعكس في جودة العمل.

التزام الموظفین

یستخدم الموظفون بانتظام 
نھج العمل الجماعي في 

المؤسسة برمتھا لحل 
المشاكل وتحقیق األھداف.

یمیل الموظفون إلى 
العمل داخل اإلدارات 

لحل المشاكل ولكن 
ھناك تعاون غیر متسق 

داخل المؤسسة.

یمیل الموظفون إلى العمل 
بمفردھم أو مع زمیل آخر، 

ولكن ھناك القلیل من التعاون 
على المستوى التنظیمي

یعمل الموظفون من تلقاء 
أنفسھم ونادرا ما یحدث 

تعاون بینھم.
العمل الجماعي
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 تابع الثقافة المؤسسة 

یتم حل التوترات بشكل 
بناء وال تؤثر على جودة 

العمل.

یتم حل معظم التوترات 
بصورة فعالة بین الموظفین، 
على الرغم من أن عددا قلیًال 
منھا ال یزال قائًما، مما یؤثر 

أحیانًا على جودة العمل.

تؤثر بعض التوترات الرئیسیة 
على جودة عمل المؤسسة.

أثرت توترات الموظفین 
الداخلیة سلبًا على جودة 

عمل المؤسسة. 
نزاعات الموظفین

یعتبر الرفاه الجسدي 
والعاطفي للموظفین 

أولویة بالنسبة لمؤسسة 
وممارساتھم بمثابة 

إعطاء  مثال یُحتذى بھ.

تعالج المؤسسة الرفاه البدني 
والعاطفي للموظفین، ولكن 

یمكن تعزیزه بقوة أكبر.

یتأثر رفاه الموظفین الجسدي 
والعاطفي بأعباء العمل غیر 
المستدامة و / أو الصدمات 
النفسیة؛ وتعترف المؤسسة 

بذلك ولكنھا ال تعالج األمر على 
النحو المالئم.

یتأثر رفاه الموظفین 
الجسدي والعاطفي تأثرا 
شدیدا بأعباء العمل غیر 
المستدامة واإلجھاد، و / 

أو الصدمات النفسیة، وھذا 
ما ال تعترف بھ المؤسسة.

رفاه الموظفین

التعلیق:
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 القیادة التنفیذیة 

مدیر تنفیذي فعال للغایة 
یظھر عملیة صنع قرار 

واضحة وعادلة وتشاركیة 
وشفافة  تتیح للمؤسسة 

فرصة لالزدھار؛ 
وتعترف المؤسسة وتبذل 

جھودا منتظمة لتحسین 
مجاالت الضعف.

مدیر تنفیذي فعال إلى حد 
كبیر حیث یسعى للحصول 

على معلومات قبل اتخاذ 
القرار؛ وتوجد بعض العیوب 
الرئیسیة تتطلب تحسین ولكن 

المدیر یحظى باحترام كبیر 
داخلیًا وخارجیًا.

یتمتع المدیر التنفیذي بنقاط قوة 
واضحة ولكن أیًضا ببعض نقاط 

الضعف رئیسیة التي تعرقل 
الفعالیة الداخلیة وقد تؤثر على 

سمعة المؤسسة الخارجیة.

یتمتع المدیر التنفیذي نقاط 
قوة، غیر أن نقاط الضعف 

معروفة جیًدا داخلیًا 
وخارجیًا، مما یؤثر سلبًا 

على المؤسسة.

أسلوب اإلدارة 
وقدراتھ

یتمتع المدیر التنفیذي 
بتقدیر مالي استثنائي، 
وقدرة على تخصیص 

الموارد المالیة بشكل سلیم، 
وفھم جید لالحتیاجات 

المتوسطة وطویلة األجل.

یتمتع المدیر التنفیذي بالتقدیر 
المالي السلیم والرقابة مع 

بعض التركیز على التخطیط.

یمتلك المدیر التنفیذي بعض 
الخبرة في الرقابة المالیة ولكنھ 

یجري القلیل من التخطیط؛ 
یخصص االھتمام إلى حد كبیر 

للمسائل العاجلة.

یمتلك المدیر التنفیذي لدیھ 
خبرة قلیلة في التخطیط 

المالي والرقابة  المالیة و / 
أو لدیھ تقدیر مالي ضعیف.

التقدیر المالي

یمتلك المدیر التنفیذي 
مھارات تواصل مع 

األشخاص قویة ویدیر 
بشكل بناء. یتم إعطاء 

األولویة لتوجیھ الموظفین 
وتطویرھم .

یعرب الموظفون عن تقدیرھم 
بشكل عام لمھارات المدیر 
التنفیذي في مجال التواصل 
واإلدارة. ویحدث التوجیھ 

عندما یسمح الوقت

یمكن تحسین أسلوب التواصل 
واإلدارة الخاص بالمدیر 
التنفیذي؛ یتم تقدیم توجیھ 

للموظفین في بعض األحیان 
ولكنھ غیر كاف 

یعتبر أسلوب التواصل 
واإلدارة الخاص بالمدیر 
التنفیذي غیر فعال؛ یتم 
تقدیم القلیل دون توجیھ.

المھارات 
الشخصیة

یفوض المدیر التنفیذي 
مستوى ثاني من القیادة  
یتناسب مع مھام العمل 

وقوي وفعال.

یكون المستوى الثاني من 
القیادة فعال في الغالب في 

إدارتھ. ویصدر التفویض من 
المدیر التنفیذي

قلة فعالیة المستوى الثاني من 
القیادة و / أو عدم كفایة 

تفویضات المھام التي یصدرھا 
المدیر التنفیذي.

ال یوجد مستوى ثاني من 
القیادة ویفوض المدیر 
التنفیذي عدد قلیل من 

الموظفین.

المستوى الثاني 
من القیادة
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 تابع القیادة التنفیذیة 

یحظى المدیر التنفیذي 
باحترام كبیر بین الجماھیر 

الرئیسیة وینظر إلیھ باعتباره 
قائد في ھذا المجال.

یحظى المدیر التنفیذي 
باالحترام والشھرة لدى 

الجماھیر الرئیسیة.

المدیر التنفیذي غیر معروف 
جیدا. ولدیھ بعض الحلفاء 

األقویاء ولكن ال یحترم بشكل 
كبیر بین  الجماھیر الرئیسیة.

المدیر التنفیذي غیر معروف 
أو ال یحظى باحترام ملحوظ 

بین الجماھیر الرئیسیة.

السمعة الخارجیة

تدرس المؤسسة بشكل 
استباقي  خطة التعاقب، مع 

االنتقال السلس إلى قائد جدید 
متوقع.

إذا غادر المدیر التنفیذي 
المؤسسة، فستواجھ 

المؤسسة تحدیات؛ ولكن 
من المرجح أن تحافظ  

المؤسسة على نفسھا.

تعتمد المؤسسة اعتمادا كبیرا 
على المدیر التنفیذي الحالي، 
وسیكون مستقبلھا غیر مؤكد 

بدون ذلك القائد.

تعتمد المؤسسة اعتمادا كلیا 
على المدیر التنفیذي الحالي 

وال یمكنھا أن تعمل دون ذلك 
القائد.

التعاقب

التعلیق:

یرجى اإلشارة إلى مستوى االرتیاح عند مناقشة القضایا التي یغطیھا ھذا االستطالع في جلسة المجموعة المیسرة الخاصة بك.

كنت قادًرا على التحدث بصراحة 
جًدا الیوم، وحتى عن القضایا 

الصعبة.

في معظم األحیان، كنت قادًرا على التحدث 
بصراحة، على الرغم من أنني لم أعبر عن 

نفسي تماًما في بضع نقاط رئیسیة.

في حین أن بعض األجزاء كانت جیدة، إال أنھ 
كان ھناك بعض األجزاء األخرى التي لم تكن 

فیھا المناقشات الصریحة ممكنة بالنسبة لي.

لم أشعر بالراحة في التحدث 
بصراحة في ھذه الجلسة.

یرجى مالحظة أي شيء آخر في حالة رغبتك في التعلیق دون كشف ھویتك. ویمكن أن تشمل التعلیقات على تجربتك أثناء 
ملئك لالستطالع ، أو عن أي من الجوانب الموضوعیة لھ.

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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تدریب ترتیب األولویات

اآلن بعد أن نظرت في ھذه الجوانب العدیدة للفعالیة التنظیمیة، فمن المحتمل أن یكون ھناك العدید من الجوانب المختلفة التي ترغب 
في تعزیزھا. یتیح  لك التدریب التالي الفرصة للنظر فیما ترغب في ترتیب أولویاتھ أوال وثانیًا وثالثًا للعمل علي ذلك.

ملحوظة:  من المقرر اإلجابة على ھذه األسئلة في نھایة االجتماع المیسر. ولن تحتاج إلى اإلجابة على ھذه األسئلة حتى یعقد 
أعضاء منظمتك اجتماع ویحددوا إجابات على االستطالع باإلجماع.

وبمجرد االنتھاء من ذلك، تتاح لك الفرصة التالیة للنظر في ما كنت ترغب في ترتیب أولویاتھ أوال وثانیًا وثالثًا للتعزیز المؤسسي.

یمكنك اختیار التركیز على فئات أكبر (مثل الموارد البشریة) أو تحدید فئة فرعیة (مثل التوصیف الوظیفي والتقییمات).

یرجى إدراج أولویتك األولى من األوراق السابقة:

یرجى إدراج أولویتك الثانیة:

یرجى إدراج أولویتك الثالثة:

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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الستخدام المیسر فقط

شكل تقریر أداة رسم الخرائط التنظیمیة

اسم المؤسسة:

تاریخ إجراء أداة رسم الخرائط التنظیمیة:

عدد الموظفین المشاركین في أداة رسم الخرائط التنظیمیة:

عدد المشاركین من مجلس اإلدارة، إن وجد:

إجمالي عدد الموظفین:

اسم المیسر:

یرجى مالحظة أنھ في حال تحدید جانب معین من القدرات كأولویة (على سبیل المثال: المھارات المالیة للموظفین في اإلدارة المالیة أو 
البحوث في مجال الدعم):

اإلجماليثالثًاثانیًاأوال
اإلجمالي 
المرجح

المھمة واإلستراتیجیة
البرمجة

التعلم والتقییم
الدعم

المشاركة المیدانیة
قیادة الشبكة

االتصاالت الخارجیة
الحوكمة

اإلدارة المالیة
جمع التبرعات والعالقات مع الجھات المانحة

اإلدارة
الموارد البشریة
السالمة واألمن

الثقافة المؤسسة  

ورقة عمل تمارین تحدید األولویات
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الخطوات التالیة وتحدید الموارد
األولویة األولى

یرجى إدراج األولویة األولى من التدریب السابق. ویمكن أن تكون ھذه األولیة فئة رئیسیة (مثل الموارد البشریة) أو فئة فرعیة (مثل تنوع 
الموظفین).

ما ھي النتائج المتوقعة لھذه األولویة في السنوات القلیلة القادمة؟ كیف سیكون إحراز النجاح فیھا؟

ما الذي ینبغي للمنظمة أن تفعلھ تحدیًدا لتعزیز قوتھا في ھذا المجال؟ (أدرج إجراءات متابعة محددة، على سبیل المثال، الحصول على 
التدریب، تعیین موظفین، وأن یكون لدیھا قدرات تكنولوجیا المعلومات).

ما الذي یمكن أن تفعلھ منظمتك لتعزیز قوتھا في ھذا المجال بدون دعم خارجي؟

كیف یدعم الممول تحدیًدا منظمتك لتعزیز ھذا المجال؟ ما الذي ستطلبھ تحدیًدا في طلب التمویل؟

األولیة الثانیة
یرجى إدراج األولویة الثانیة من التدریب السابق. ویمكن أن تكون ھذه فئة رئیسیة (مثل الموارد البشریة) أو فئة فرعیة (مثل تنوع 

الموظفین).

ما ھي النتائج المتوقعة لھذه األولویة في السنوات القلیلة القادمة؟ كیف سیكون إحراز النجاح فیھا؟

ما الذي ینبغي للمنظمة أن تفعلھ تحدیًدا لتعزیز قوتھا في ھذا المجال؟ (أدرج إجراءات متابعة محددة، على سبیل المثال، الحصول على 
التدریب، تعیین موظفین، وأن یكون لدیھا قدرات تكنولوجیا المعلومات).

ما الذي یمكن أن تفعلھ منظمتك لتعزیز قوتھا في ھذا المجال بدون دعم خارجي؟

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة
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الخطوات التالیة وتحدید الموارد، یتبع

كیف یدعم الممول تحدیًدا منظمتك لتعزیز ھذا المجال؟ ما الذي ستطلبھ تحدیًدا في طلب التمویل؟

األولویة الثالثة
یرجى إدراج األولویة الثالثة من التدریب السابق. ویمكن أن تكون ھذه فئة رئیسیة (مثل الموارد البشریة) أو فئة فرعیة (مثل تنوع 

الموظفین).

ما ھي النتائج المتوقعة لھذه األولویة في السنوات القلیلة القادمة؟ كیف سیكون إحراز النجاح فیھا؟

ما الذي ینبغي للمنظمة أن تفعلھ تحدیًدا لتعزیز قوتھا في ھذا المجال؟ (أدرج إجراءات متابعة محددة، على سبیل المثال، الحصول على 
التدریب، تعیین موظفین، وأن یكون لدیھا قدرات تكنولوجیا المعلومات).

ما الذي یمكن أن تفعلھ منظمتك لتعزیز قوتھا في ھذا المجال بدون دعم خارجي؟

كیف یدعم الممول تحدیًدا منظمتك لتعزیز ھذا المجال؟ ما الذي ستطلبھ تحدیًدا في طلب التمویل؟

اختیاري: تعلیقات إضافیة

ھذه األداة تمثل عمال قید التطویر. نرحب بأي مالحظات أو اقتراحات من أجل التحسین. یرجى مراسلتنا على: 
.vicwigo@gmail.com و martha.farmelo@gmail.com

(Sen Associates) التصمیم األصلي من قبل سین أسوسیتس

ورقة العمل الفردیة الخاصة بأداة رسم الخرائط التنظیمیة "(تحدیث 2016) المقدمة من بیس روثنبرغ مرخصة 
(Creative Commons Attribution 4.0 International License)بموجب رخصة المشاع اإلبداعي نسب المصنف 4.0 دولي.

ورقة عمل فردیة أداة رسم الخرائط التنظیمیة

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

	OMT - 2.6
	OMT Ford Revision 2.5 (Oct.4.2016) - Cover Page
	OMT Ford Revision 2.4 (Sep.26.2016)

	OMT Ford Revision 2.5 (Oct.4.2016) - Final two pages for merge

	M&S_M&V_Scores: Off
	M&S_G&O_Scores: Off
	M&S_SP_Scores: Off
	M&S_Comments: 
	Prog_Alignmt_Scores: Off
	Prog_Plng_Scores: Off
	Prog_Inclusion_Scores: Off
	txt_Prog_Excluded_Groups: 
	txt_Prog_Comments: 
	L&E_Prog_Eval_Scores: Off
	L&E_DC&A_Scores: Off
	L&E_Influence_Scores: Off
	txt_L&E_Comments: 
	Advo_Strategy_Scores: Off
	Advo_Engagement_Scores: Off
	Advo_Power_Scores: Off
	Advo_Policy_Recc_Scores: Off
	Advo_Research_Scores: Off
	txt_Advo_Comments: 
	FE_Collab_Scores: Off
	FE_Net_Part_Scores: Off
	FE_Role_Movement_Scores: Off
	FE_Reputation_Scores: Off
	txt_FE_Comments: 
	NL_Net_Strategy_Scores: Off
	NL_Consistency_Scores: Off
	NL_Man_Conflict_Scores: Off
	NL_Comments: 
	EC_Strategy_Scores: Off
	EC_Alignment_Scores: Off
	EC_Response_To_Attacks_Scores: Off
	EC_Dissemination_Scores: Off
	EC_Tools_Scores: Off
	txt_EC_Comments: 
	Gov_PGB_Composition_Scores: Off
	Gov_PGB_Policies_Scores: Off
	Gov_PGB_Meetings_Scores: Off
	Gov_PGB_Staff_Relationship_Scores: Off
	Gov_Responsibilities_Scores: Off
	Gov_Contributions_Scores: Off
	Gov_Annual_General_Meeting_Scores: Off
	txt_Gov_Comments: 
	FS_Systems&Controls_Scores: Off
	FS_Staff_Skills_Scores: Off
	FS_Budget_Mngmt_Scores: Off
	FS_Fin_Reporting_Scores: Off
	FS_Alignment_Scores: Off
	FS_Audit_Scores: Off
	txt_FS_Comments: 
	F&DR_Diversification_Scores: Off
	F&DR_Sufficient_Funding_Scores: Off
	F&DR_Org_Priorities_Scores: Off
	F&DR_Fundraising_Staff_Scores: Off
	F&DR_Donor_Relations_Scores: Off
	txt_F&DR_Comments: 
	Admin_Lgl_Obligations_Scores: Off
	Admin_Org_Structure_Scores: Off
	Admin_Procedures_Scores: Off
	Admin_T&IT_Scores: Off
	txt_Admin_Comments: 
	HR_Policies_Scores: Off
	HR_Plan_Scores: Off
	HR_JDs_and_Appraisals_Scores: Off
	HR_Comp_and_Dev_Scores: Off
	HR_Staff_Dev_Scores: Off
	HR_Staff_Turnover_Scores: Off
	HR_Staff_Diversity_Scores: Off
	txt_HR_Groups_Underrepresented: 
	txt_HR_Comments: 
	S&S_Security_Plan&Training_Scores: Off
	S&S_Assessments&Revisions_Scores: Off
	S&S_Impact_of_Risk_on_Others_Scores: Off
	S&S_Mgmt_Commitment_Scores: Off
	S&S_Resources_Scores: Off
	S&S_Doc&Improvemt_Scores: Off
	txt_S&S_Comments: 
	OC_Int_Comm_Scores: Off
	OC_Decision_Making_Scores: Off
	OC_Staff_Input_Scores: Off
	OC_Staff_Commitment_Scores: Off
	OC_Teamwork_Scores: Off
	OC_Staff_Conflicts_Scores: Off
	OC_Staff_WellBeing_Scores: Off
	txt_OC_Comments: 
	EL_Management_Style_Scores: Off
	EL_Financial_Judgment_Scores: Off
	EL_Interpersonal_Skills_Scores: Off
	EL_2nd_Tier_Leadership_Scores: Off
	EL_Ext_Reputation_Scores: Off
	EL_Ext_Succession_Scores: Off
	txt_EL_Comments: 
	Comfort_Level_Scores: Off
	txt_Other_Anonymous_Comments: 
	txt_Priority_Exercise_1st: 
	txt_Priority_Exercise_2nd: 
	txt_Priority_Exercise_3rd: 
	txt_Organization_Name: 
	dte_OMT_Conducted: 
	nbr_Staff_Participants: 
	nbr_Board_Participants: 
	txt_Facilitators_Name: 
	nbr_M&V_Vote_P1: [0]
	nbr_M&V_Vote_P2: [0]
	nbr_M&V_Vote_P3: [0]
	nbr_M&V_Vote_Total: 0
	nbr_M&V_Wghted_Tally: 0
	nbr_Prog_Vote_P1: [0]
	nbr_Prog_Vote_P2: [0]
	nbr_Prog_Vote_P3: [0]
	nbr_Prog_Vote_Total: 0
	nbr_Prog_Wghted_Tally: 0
	nbr_L&E_Vote_P1: [0]
	nbr_L&E_Vote_P2: [0]
	nbr_L&E_Vote_P3: [0]
	nbr_L&E_Vote_Total: 0
	nbr_L&E_Wghted_Tally: 0
	nbr_Advo_Vote_P1: [0]
	nbr_Advo_Vote_P2: [0]
	nbr_Advo_Vote_P3: [0]
	nbr_Advo_Vote_Total: 0
	nbr_Advo_Wghted_Tally: 0
	nbr_FE_Vote_P1: [0]
	nbr_FE_Vote_P2: [0]
	nbr_FE_Vote_P3: [0]
	nbr_FE_Vote_Total: 0
	nbr_FE_Wghted_Tally: 0
	nbr_NL_Vote_P1: [0]
	nbr_NL_Vote_P2: [0]
	nbr_NL_Vote_P3: [0]
	nbr_NL_Vote_Total: 0
	nbr_NL_Wghted_Tally: 0
	nbr_EC_Vote_P1: [0]
	nbr_EC_Vote_P2: [0]
	nbr_EC_Vote_P3: [0]
	nbr_EC_Vote_Total: 0
	nbr_EC_Wghted_Tally: 0
	nbr_Gov_Vote_P1: [0]
	nbr_Gov_Vote_P2: [0]
	nbr_Gov_Vote_P3: [0]
	nbr_Gov_Vote_Total: 0
	nbr_Gov_Wghted_Tally: 0
	nbr_FM_Vote_P1: [0]
	nbr_FM_Vote_P2: [0]
	nbr_FM_Vote_P3: [0]
	nbr_FM_Vote_Total: 0
	nbr_FM_Wghted_Tally: 0
	nbr_F&DR_Vote_P1: [0]
	nbr_F&DR_Vote_P2: [0]
	nbr_F&DR_Vote_P3: [0]
	nbr_F&DR_Vote_Total: 0
	nbr_F&DR_Wghted_Tally: 0
	nbr_Admin_Vote_P1: [0]
	nbr_Admin_Vote_P2: [0]
	nbr_Admin_Vote_P3: [0]
	nbr_Admin_Vote_Total: 0
	nbr_Admin_Wghted_Tally: 0
	nbr_HR_Vote_P1: [0]
	nbr_HR_Vote_P2: [0]
	nbr_HR_Vote_P3: [0]
	nbr_HR_Vote_Total: 0
	nbr_HR_Wghted_Tally: 0
	nbr_S&S_Vote_P1: [0]
	nbr_S&S_Vote_P2: [0]
	nbr_S&S_Vote_P3: [0]
	nbr_S&S_Vote_Total: 0
	nbr_S&S_Wghted_Tally: 0
	nbr_OC_Vote_P1: [0]
	nbr_OC_Vote_P2: [0]
	nbr_OC_Vote_P3: [0]
	nbr_OC_Vote_Total: 0
	nbr_OC_Wghted_Tally: 0
	txt_Aspect_of_Capacity_as_Priority: 
	txt_P1: 
	txt_P1_Needs_To_Become_Stronger_Without_External_Support: 
	txt_P1_Needs_To_Become_Stronger_With_Funder_Support: 
	txt_P2: 
	txt_P1_Expected_Outcomes: 
	txt_P1_Needs_To_Become_Stronger: 
	txt_P2_Needs_To_Become_Stronger_Without_External_Support: 
	txt_P2_Needs_To_Become_Stronger_With_Funder_Support: 
	txt_P3: 
	txt_P3_Expected_Outcomes: 
	txt_P3_Needs_To_Become_Stronger_Without_External_Support: 
	txt_P3_Needs_To_Become_Stronger_With_Funder_Support: 
	txt_Additional_Optional_Comments: 
	nbr_Total_Staff_Size: 
	txt_P2_Expected_Outcomes: 
	txt_P2_Needs_To_Become_Stronger: 
	txt_P3_Needs_To_Become_Stronger: 


