
أداة التحليل السباعية
توفر هذه األداة طريقة مقصودة 
لفحص التغيير الالزم من خالل 

عرض عناصر معينة لتوجيه عملية 
االستكشاف والتخطيط.

يعتبر إشراك اآلباء باعتبارهم شركاء 
في العملية أمًرا ضرورًيا حتى تنتقل 
تجاربهم الُمعاشة ومعرفتهم إلى 

عملية التخطيط واتخاذ القرارات

دعم االستكشاف والتخطيط
يعّد علم التنفيذ إطاًرا واحًدا يمكنه دعم االستكشاف المقصود والعادل 

والتخطيط أثناء بناء البنية األساسية لقيادة الوالدين واالستمرار في 
تطويرها.
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فوائد موثوقة

االستخدامات المتسقة لالبتكارات

الوالء

االندماج

والمكافئة

التمرين

التدريب

االختيار

تدخالت األنظمة

اإلدارة الداعمة

 دعم القرارات 

نظام البيانات

العوامل الموجهة للقيادة
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العوامل الموجهة 
للتنفيذ

نحن بحاجة إلى العوامل الثالثة الموجهة لتحقيق 
النجاح

القيادة: توفير االستراتيجيات الالزمة التخاذ القرارات 
وتوجيهات األداء التنظيمي

التنظيم: وهي آليات إلنشاء العناصر الالزمة للمؤسسة 
وبيئات النظام التي تستضيف الخدمات الفعالة واالحتفاظ 

بها.

الكفاءة: وهي آليات لتطوير القدرة على تنفيذ أحد 
االبتكارات وتحسينها واالحتفاظ بها

التكيففنية
 © Fixsen & Blase, 2008

تعرف على المزيد حول علم التنفيذ والعوامل الموجهة للتنفيذ من 
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تنفيذ ابتكاًرا حقيقًيا لقيادة الوالدين: 
دليل المناقشات االستكشافية:

هل هذا هو األمر الصحيح الذي علينا القيام به؟
الحاجة:

ما الذي تفهمه عن الحاجة إلى جلب قادة أبويين حقيقين في عملك؟ •

هل توافق على أن هذه مشكلة تحتاج إلى معالجتها، وهل هناك اتفاق حول الفائدة المحتملة،  •

والقيمة؟

كيف يتناسب هذا مع عملك نحو تحقيق العدل؟ •

الدليل:
ماذا يقول الدليل؟ •

هل يستحق ذلك؟ ماذا تعرف عن الفائدة المحتملة التي ستدعمك وتحافظ على قيامك بذلك؟ •

المالءمة:
كيف يتالءم ذلك مع ما يخصك من عمل، وعطاء، ومبادرة، وسياق تنظيمي وقيم ومعتقدات •
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تنفيذ ابتكاًرا حقيقًيا لقيادة الوالدين:
دليل مناقشات التخطيط

هل يمكننا القيام بذلك على نحو صحيح؟
سهولة استخدام االبتكار:

هل يمكن استخدام هذا االبتكار الخاص بإحضار القادة األبويين إلى العمل بسهولة؟ •

هل هناك آخرون ممن قد يظهرون نتائج نجاحاتهم ،سواء كانوا من نفس والياتك أو  •

مؤسستك أو المواقع؟

هل يمكنك االستفادة من خبراتهم ودروسهم المكتسبة، وأي من مواردهم؟ •

هل لديكم تعاريف تشغيلية للوظائف األساسية؟ •

هل تتوفر مساعدة تقنية عالية الجودة؟ •

هل ُحددت دعائم التنفيذ جيدًا؟ •

القدرة على التنفيذ:
ما هي القدرة التي تحتاجها لتنفيذ ذلك بشكل كامل؟ •

كيف يمكنك الحفاظ عليه وتمويله؟ •

كيف ستشتري العضوية من الشركاء للتفعيل؟ •

كيف ستشتري العضوية من اآلباء للتفعيل؟ كيف ستجمع البيانات وتحللها؟ •

توافر الموارد:
ما هي الموارد المتاحة؟ •

ما هي الموارد التي تحتاجها؟ •

ما هو التمويل، ودعم الموظفين، والتدريب، والتمرين، والدعم اإلداري، إلخ. •

القدرة على التعاون:
هل لديك القدرة على التعاون في ذلك؟ •

هل أنت قادر على تحديد الهدف من المشاركة، والعمليات الشفافة وعمليات التواصل؟ •

هل لديك فريق عمل لدعم جهود فريقك؟ •
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