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أريد أن
أقوم بإ عداد خطة واضحة
من خالل
تطوير أعمالي السابقة
}
حلقة التعلّ م

مستوى المشاركة

مستوحى من
ضع خطة تعلّ م ،ص 145 .في حزمة أدوات التصميم المرتكز على اإلنسان ،العدد  2-لندن :جهة (2.11) IDEO
أداة ذات ّية وبسيطة نسب ّياً
تستغرق وقتاً أقل للتطبيق.
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ما هو هذا
النشاط ولماذا
ينبغي أن أقوم
به؟

?

كيفية استعمالها

تقدم لك هذه األداة إطاراً واضحاً للتخطيط والعمل .يرتبط كل من العناصر األربعة
ّ

فيها بالطرق ،والنظم والعمليات المتبعة في جهة عملك .وبذلك ،تساعدك هذه
فعال من تجاربها (الناجحة والفاشلة
األداة في التحقق مما إذا كانت مؤسستك تتعلم
ً

حد سواء) وتسعى للتطوير باستمرار.
على ّ

استخدم ورقة عمل حلقة التعلم لتسجيل المالحظات في كل من المربعات األربعة.

ال يوجد بداية أو نهاية محددة لهذه العملية  -يمكنك استخدام ورقة العمل للتخطيط

إن التعلم عملية دورية مستمرة وحلقة التعلّ م هي أداة تساعدك في تحديد أثر
ّ
ما تقوم به اليوم على ما ستقوم به في المستقبل .إنها توفر نظرة عامة على
كيفية إحداث تغيير اجتماعي من خالل عملية تدريجية قائمة على مراحل متكررة.

لمشروع جديد أو تسجيل المالحظات حول مشروع حالي .بشكل أساسي ،إن
المعرفة التي تكتسبها من خالل جمع التجارب أو المالحظات أو النتائج ستساعدك
في إعادة النظر في الخطوات المقبلة وتطويرها.

تصف ورقة العمل هذه والمستوحاة من خطة التعلم الصادرة عن شركة IDEO
( )2011أربع مراحل مختلفة قد يمر فيها عملك في إطار التطوير المستمر.
يساعدك استخدام هذه األداة في فهم المراحل المختلفة عند تنفيذ أفكارك ووضع
الخطوات المستقبلية.

جمع التجارب
ووجهات النظر
مراجعة المخرجات
واآلثار

تحديد أولوية
المالحظات
والحلول
تتبع المؤشرات
ّ
والتقدم المحرز
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تقدير االحتياجات ومجال العمل| تحديد المعطيات األساسية | البحث عن قصص ملهمة

تحديد أولوية المالحظات والحلول

مراجعة المخرجات واآلثار

ترتيب المالحظات والحلول

مرجعية جديدة | تحديد التحديات التالية
تقييم عائد االستثمار | وضع خطوط
ّ

تتبع المؤشرات والتقدم المحرز
ّ

تقييم الحلول | تحديد العواقب التي لم يتم التخطيط لها

