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العودة للقامئة

مقدمة

حول التعّلم داخل املؤسسة

مسار استخالص العرب هو مبثابة عملية تعلم تنظيمية، ويف ُصلبها خلق معارف جديدة.

التعّلم- شخصيا كان أم تنظيميا- مل يكن أبداً عملية سهلة. يعتقد الباحث واملحارض يف مجال علم النفس التنظيمي كريس أرغرييس أّن الصعوبة 

يف تحقيق تعلم ذي وزن يف املؤسسة ينبع من " روتني الّنزعة الدفاعّية" defensive routine التي تتبناها املؤسسة لنفسها، وغالبا ما تقوم بذلك 

عىل نحو غري مدرَك. روتينيات النزعة الدفاعية ُتشكل صياغات حديث ثابتة نتبّناها بغرض حامية أنفسنا واآلخرين من التهديد واإلحراج. تعود 

هذه الروتينيات ألسباب مختلفة،  نحو الحاجة للتحّكم بزمام األمور والرغبة يف تضخيم حجم " االنتصارات" وتقليص حجم" الخسائر"، والحاجة 

لتفادي املشاعر السلبية، وغري ذلك. العيب األسايس يف هذه الروتينيات هي كونها  تقف عائقا أمام  التعّلم. من هنا، وبغرض حصول عملية تعّلمية 

داخل املؤسسة، فمن املهم أن نعي وجود روتني النزعة الدفاعية هذا ونواجهه. 

كيف "ترتاءى" روتينيات النزعة الدفاعية؟ تتجسد بطرق عديدة ومتنوعة:

• نقول:  "هذه الفكرة مثرية للغاية" لكّننا ال نعتزم التعامل معها بِجدّية.	

• نتصادم عىل نحو متعّمد مع شخص معنّي ونفّند فكرته يك ال نضطر إىل تناول الفكرة والتعامل معها.	

• ندافع عن شخص ما يف مواجهة النقد تحت غطاء الرغبة يف املساعدة، ونقوم يف هذا األثناء بحامية أنفسنا من معالجة القضايا الصعبة.	

• نقوم بتسوية الخالفات والرصاعات التي تتوّلد داخل املجموعة.	

• ُنحجم عن  طرح موقفنا.	

• ُنغرّي موضوع الحديث.	

• نستخدم ) عىل نحو مدرَك أم غري مدرَك( صالحيتنا للحيلولة دون توّلد نقاش مفتوح يتحّدى الفرضيات األساسية.	

• نقوم بإزاحة األضواء عن سلوكنا ونسلطها عىل سلوك اآلخرين- نعزو املشكلة لشخص آخر، أو لـ" جهات خارجية".	

ال تتمّيز طواقم التعلم الناجعة يف عدم مامرسة روتينيات النزعة الدفاعية، إمنا يف سبل مواجهة هذه الروتينيات.

إذا ما أردنا االنخراط يف مسار  تعلمي مبا أوتينا من إرادة، فثّمة أهمية لتنمية الوعي واإلدراك  لسبل التفكري الدفاعية تلك. هذا الوعي ميّكننا 

من التعرف عىل النزعة الدفاعية ومواجهتها. من املهم أن يدرك قائد مسار التعّلم كيف ُيشخص روتني النزعة الدفاعية التي ميارسها هو وميارسها 

اآلخرون، يك يتمكن من مواجهتها.

املواقف والقيم التي  تحفز عىل التعلم داخل املؤسسة:

• الخطأ مرشوع.	

• التعلم مساٌر يستهلك الوقت	

• ال ضري إن خضنا يف أمور جديدة عىل  الرغم من املخاطر التي تحملها يف طياتها.	

• يتعاظم التعلم يف بيئة يسودها االنفتاح واإلصغاء	

• مّثة قدرة كامنة لدى الناس للتغري والنمو.	
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العودة للقامئة

استخالص العرب يف املدرسة

يندمج استخالص العرب يف املفهوم الذي مفاده أّن املدرسة هي منّظمة دارسة تطمح للتحسني من خالل مسار ُمربمج ومتواصل. يك تستخلص 

املدرسة العرب حرّي بها أن تجري تحليال  لألحداث والّنشاطات التي حصلت، واألسباب التي أّدت إىل حصولها، واستخالص النتائج. استخالص 

العرب هو مسار مربمج  من التعلم عىل مستوى الطاقم، ويبتغي خلق املعارف التنظيمية الجديدة وتذويتها بغية القيام بعميلة نسخ مستقبيل 

للنجاحات من ناحية، وبغية الحيلولة دون الوقوع يف فّخ اإلخفاقات يف أحداث مشابهة، ويف أبعاد مختلفة من النشاط املدريس، من الناحية األخرى.  

مكّونات املسار هي :

اختيار الحدث الذي سُيخَضع لعملّية استخالص العرب؛	 

تجميع البيانات: ماذا حصل، ما هي الحقائق- من وجهات نظر مختلفة؛	 

لقاء استخالص العرب: تحليل الحقائق ومدلوالتها، واستخالص العرب؛	 

توثيق العرب وتعميمها عىل عموم املنخرطني يف عمل املدرسة.	 

عىل عالقة الكلفة- الفائدة بني مّدة الحدث وبني مدة )ونتائج( عملية استخالص العرب أن تكون 

واقعية يك تتحول منهجية البحث ) املثودولوجّية( إىل روتني مدريس.

أهداف: يجري استخالص العرب بهدف:

• تحسني األداء املستقبيل؛	

• الحيلولة دون تكرار اإلخفاقات واألخطاء، أو بغرض استنساخ مرّكبات النجاح؛	

• - عىل مستوى الفرد والطاقم واملؤسسة.	 خلق معايري تعّلم وتحسني متواصَلنينْ

• رفع منسوب " الحكمة التنظيمية".	

القيم اإلضافية لعملية استخالص العرب:

• تحسني عمليات ونتائج التعلم من األخطاء، ومن بينها األخطاء التي يرتكبها غرينا؛	

• تحسني اإلنجازات والنجاحات؛	

• التشجيع عىل االنفتاح، واالستعداد للقيام مبراجعة نقدية للمسار والنتائج؛	

• تعزيز الدافعية إلجراء قياسات كمية للعمل الذي نّفدناه؛	

• بناء ثقافة االمتياز؛	

• التوازن السليم بني التواضع واالفتخار.	

• بناء ثقافة االمتياز.	

• التوازن السليم بني التواضع والتفاخر.	

اختيار حدث 
الستخالص العرب

تجميع البيانات
 لقاء استخالص 

ِعرب
توثيق العرب 

وتعميمها
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العودة للقامئة

حدث
متارس  ال  األحيان  من  الكثري  يف  املدرسة.   ومنو  تطّور  يف  إيجابّية  مساهمة  تساهم  يجابّية  إ سريورة  العرب  استخالص  يشّكل 

األحداث: من  مختلفة  أنواع  من  العرب  الستخالص  الفعلية  اإلمكانية  من  الّرغم  عىل  الفشل،  حاالت  يف  إال  العرب  استخالص  عملية 

• النجاح الذي يجب التعّلم منه؛	

• الفشل الذي قد يتكرر؛	

• حدث روتيني عىل محور خّطة العمل السنوية؛	

• مشاريع؛	

• استخالص العبـر ال يقترص عىل األحداث، ويطاُل السريورات كذلك؛	

• ميكن تنفيذ عملية استخالص العرب بغرض تعّلم موضوع ما عىل نحو عميق ) مثال: التحضري للميتساف ) امتحانات قياس النجاعة املدرسية(؛ 	

نسبة الترسب السنوية؛ التعاون بني طواقم املواضيع؛ وما شابه(.

اختيار الحدث الذي سيخضع الستخالص العرب

ال حاجة إلخضاع كل األحداث ملسار استخالص العرب. يك نستثمر موارد املدرسة بفطنة وذكاء، يتوجب علينا إجراء عملية اختيار دقيقة للحدث 

الذي سيخضع لعملية استخالص العرب. ميكن ملعيار اختيار األحداث )املعدة الستخالص العرب( أن يتناول األحداث التي توثر عىل املؤسسة تأثريا 

بالغا، أو تلك التي تزيد احتامالت تكّررها.

يك تختار حدثا  الستخالص العرب اسأل نفسك ما ييل:

• هل مّثة احتامل ألن يتكرر الحدث مستقبال يف الحياة املدرسّية؟	
• هل يوّثر الحدث عىل الحياة املدرسّية؟	
• هل يوثر الحدث عىل نجاح املدرسة؟	
• هل يؤّثر الحدث عىل منسوب حافزّية الطاقم؟	
• هل مّثة إسقاطات مالية مبارشة باهظة للحدث؟	
• هل مّثة تأثري كبري للحدث عىل النتائج املدرسية؟	
• هل يحمل الحدث يف طياته احتامل تحقيق الكثري من التعّلم عىل مستوى املؤسسة؟ 	

إذا ما كانت اإلجابة عىل واحد من األسئلة ) عىل األقل( إيجابية عىل نحو قاطع، يجدر عندها إجراء عملية استخالص عرب من الحدث. ميكن 

تلخيص األمور بواسطة املعادلة التالية:

مثن الحدث× احتامل تكراره= أهمية استخالص العرب منه
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العودة للقامئة

اختيار قائد لعملية استخالص العرب

يتمّثل دور قائد عملّية استخالص العرب يف توفري الّدعم للمشاركني وللمسار عىل حد سواء:

 الدعم التنفيذي	 

االهتامم بتنفيذ االستعدادات املطلوبة

االهتامم بتطبيق العبـر وتعميمها

 الّدعم الوجدايّن	 

خلق ُمناخ  ال ُتطَلق فيه األحكام واالنتقادات

الّتشديد عىل فرضيات أساسية تشجع عىل التعّلم

الّدعم املعريّف	 

املحافظة عىل منهجّيات العمل. 

 الّدعم اإلدارّي	 

إدارة جدول األعامل

املحافظة عىل الرتكيز يف املسار، وعدم التهرب منه

ُيجسد  يك  للعرب،  الستخالص  سريورات  املدير  يقود  أن  الحال  بطبيعة  املهم  من  بالّضورة.  املدرسة  مدير  ليس  العرب  استخالص  قائد 

أهمية النشاط ويكون مبثابة القدوة، لكن، وعىل الرغم من ذلك فثّمة أهمية ألن تتحّول عملّية استخالص العرب إىل روتني مدريٍس ثابت.

من املفضل عىل سبيل املثال أن يقّرر املدير إجراء مسار استخالص عرب مرتني أو ثالث مرات يف العام حول حدث مهم يحصل يف سياق 

تدريس موضوع تدرييس أو يف صفوف مختلف الطبقات. يجري اختيار الحدث من قبل الطاقم املعنّي ويديره مرّكز الطبقة أو مرّكز املوضوع.

يك تختار قائدا للمسار، قم بطرح األسئلة التالية عىل نفسك:

• هل مّثة أفضلية لتعيني واحد من األفراد الذين شاركوا يف الحدث؟	

• هل مّثة أفضلية لتعيني شخص حيادي مل يشارك الحدث؟	

• عىل من ألقيت مسؤولية نتائج الحدث ) سلبية كانت أم إيجابية(؟	

• هل مّثة من قد يستفيد من قيادة املسار؟	

تحديد سؤال العمل الستخالص العرب

وكذلك  العرب  استخالص  عملية  حولها  ستتمحور  التي  األمور  تحديد  الضورة  تستدعي  املسار،  وقائد  الحدث  اختيار  بعد 

لتدريسّية؟ ا الخطة  نجاح  سبب  هو  الطاّلب؟ما  أهايل  مع  أزمة  نشبت  ملاذا  املثال:  سبيل  عىل  العمل.  سؤال  صياغة 

محور سؤال العمل يتحّدد بحسب طابع الحدث:

• إذا ما كان الحديث يدور عن سريورات عمل-يجري التمحور  حول قضايا  كُسبل اإلدارة وتعريف الوظائف؛	

• إذا ما كان الحديث يدور حول  سريورات مهنّية- يجري التمحور حول قضايا كُمامرسات الّتدريس والتعلم املالمئة، والعمل مع األهل، ومشاهدات 	

عىل الفرد.

• إذا ما كان الحديث يدور حول الثـروة البرشية- يجري التمحور حول قضايا كالعالقات بني أفراد الطاقم، وتطوير مهارات التواصل بني األفراد.	

استخالص مناطق التعلم- بحسب مبدأ باريتو ) بحسب عامل االقتصاد اإليطايل فيلفريدو 
باريتو الذي حدد أّن %80 من الرثوة تتواجد بأيدي %20 من الناس(: ما هي نسبة 20% 

من املواضيع التي ستؤدي إىل نسبة %80 من العرب؟
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العودة للقامئة

تجميع البيانات
مرحلة تجميع البيانات هي مرحلة تحضريية للقاء استخالص العرب. يجري تجميع البيانات عىل مستويني: عىل مستوى األشخاص وعىل مستوى 

املعلومات.

ُبنية مسار تجميع البيانات:

• اختيار املشاركني؛	

• دعوة املشاركني للقاء استخالص العرب؛	

• تعميم استبيان تجميع البيانات؛	

• استعادة االستبيانات من املشاركني؛	

• فحص االستبيانات وإعداد تلخيص للنتائج؛	

• إرسال تلخيص النتائج للمشاركني يك ُيشكل أساسا للتهيؤ الذايت قبيل لقاء استخالص العرب؛	

• تذكري شخيص لكل واحد من املشاركني، والحصول عىل مصادقة نهائّية عىل املشاركة.	

عىل امتداد املسار:  أظهار االهتامم، واملبادرة لعقد لقاءات فردّية بحسب الحاجة، وجاهزّية لإلجابة عىل األسئلة.

األشخاص

اختيار املشاركني

يفرتض مبجموعة املشاركني يف عملية استخالص العرب أن متّثل رشيحة واسعة من جميع املشاركني يف الحدث. ميكن التحديد أن جميع املنخرطني يف الحدث سيشاركون 

يف العملية، وميكن التفكري يف إرشاك شخص " حيادي" مل يلعب دورا يف الحدث يك يعرض وجهة نظر مغايرة. نعرض فيام ييل ثالثة معايري قد تساعد عىل تصنيف املشاركني:

الّتفرّدالّتأثرياالنخراط

ُيوىص أن ال تتعّدى مجموعة استخالص العرب عرشة أشخاص.

تحضري املشاركني

يبدأ تحضري املشاركني بدعوتهم للمشاركة يف املسار. لكن حتى يف هذه املرحلة قد ُتزرُع بذور املعارضة األوىل. بغية الحد من حجم املخاطرة، 

وتقليص االعرتاضات املحتملة  فثمة أهمية للمحافظة عىل قيم ريادية يف املسار:

املعاملة الشخصية- االهتامم، والجاهزّية لإلجابة عىل األسئلة،  واملبادرة لعقد لقاءات فردية. كل هذه األمور سُتساهم يف  تقوية شعور املشاركني 	 

بالراحة واألمان.

الشفافية والتعاون- الكشف الكامل عن أهداف املسار وعن املعلومات التي يجري تجميعها مينع التقّوالت واللغط حول األجندة الخفية التي 	 

قد يتخّوف البعض من األرضار التي قد تلحقها بهم شخصياً. اإلرشاك يف كل مراحل املسار مُيّكن املشارك من الشعور بأّنه يتحكم فيه. مثة أهمية 

ألن يشعر املشارك أّنه رشيك كامل.

االنفتاح- ضامن االنفتاح ميّكن املشارك من التعبري عاّم يجول يف خاطره دون الخوف من االنتقاد أو االعرتاض.	 

االلتزام- ُتظهر عملّية استخالص العرب التزاماً تجاه املؤّسسة وتجاه أهمّية تحسني جودة حياة األفراد داخلها. يقرتن االلتزام- بطبيعته- بالّشعور 	 

باالنتامء وبالّطموح إلنجاح عملية استخالص العرب.
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العودة للقامئة

البيانات

بنية عملية تجميع البيانات

مالحظاتالقيمة التي يجري تطبيقها فعلياتوقيت التنفيذالفعل

شهر – ثالثة أسابيع قبل لقاء إرسال الدعوة الستخالص العرب
استخالص العرب

يضفي إرسال بريد إلكرتوين وإجراء اإلرشاك، والشفافّية واالنفتاح
محادثة شخصية بعداً شخصيا عىل 

الدعوة

ثالثة أسابيع- أسبوعني قبل لقاء إرسال استبيان تجميع البيانات
استخالص العبـر

راجعوا أدناه استبيان تجميع اإلرشاك، والشفافية واالنفتاح

بيانات أويل 

الشكر عىل التزامحوايل أسبوع بعد إرسال االستبياناستعادة البيانات من املشاركني تقديم  املهّم  من 

نحو شخيص

تحليل البيانات وإعداد تلخيص 
النتائج

راجعوا املثال أدناهالّشفافّية وااللتزامفور استالم جميع االستامرات

إرسال تلخيص نتائج االستبيانات- 

يك تشكل أساس التهيؤ الذايت من 

قبل املشاركني ُقبينْل لقاء استخالص 

العرب

لقاء  من  أسبوع  قبل  حتى 

استخالص العرب

اإلرشاك، والشفافية وااللتزام

توجيه تذكري شخيص لكل واحد 

عىل  والحصول  املشاركني،  من 

مصادقة نهائية عىل مشاركته يف 

لقاء استخالص العرب

لقاء  من  ثالثة  يومني-  قبل 

استخالص العرب

معاملة شخصية، وإرشاك والتزام

عىل  لإلجابة  وجاهزية  اهتامم 

األسئلة، واملبادرة لعقد لقاءات 

التي  البيانات  فردّية عىل ضوء 

جرى تجميعها

قنوات االتصال املفتوحة ُتساهم معاملة شخصية، وإرشاك، وانفتاحطوال فرتة تجميع املعلومات

يف تطوير املسار

 ميكن تنفيذ عملية التجميع األولية لحيثيات حكاية الحدث الذي اختري لعملية استخالص العرب بواسطة استبيان ُيدرج فيه كل واحد من املشاركني 

حكاية مجريات األمور من وجهة نظره.

استبيان تجميع بيانات أّويل

هذا االستبيان معٌد  لتجميع البيانات تجميعا أولياً يف إطار عملية استخالص العرب. استعرض/ي فيه من فضلك األحداث املتعلقة بالحدث بحسب 

تسلسلها الزمني. إذا كان األمر ممكنا فالّرجاء اإلشارة إىل زمن حصول الحدث، والتطرّق للمشاركني فيه.

 مالحظاتمن؟متى؟ماذا؟
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العودة للقامئة

تحليل االستبيانات وتلخيص النتائج

• من املفضل وضع قامئة األحداث التي طرحها املشاركون يف جدول تلخييص بغية عرض تسلسل األحداث التي جرت اإلشارة إليها.	

• من املفضل التدقيق يف تنسيق مواعيد األحداث بحيث تظهر األحداث التي حصلت يف نفس النقطة الزمنية عىل السطر ذاته.	

• من املفضل إظهار األحداث التي حصلت يف أوقات متباينة  بالطريقة ذاتها  يف الجدول ) الواحد قبل اآلخر، أو الواحد بعد اآلخر، بحسب ما 	

أشار املشاركون(.

يف نهاية عملية التحليل يتم الحصول عىل جدول تسلسل األحداث كاماًل. يعتمد هذا الجدول عىل أقوال عموم املشاركني يف الحدث الذي تتناوله 

عملية استخالص العبـَر.

مثال 

 مندوبو قيادة األهلمرّبية الصف الثالث ب مديرة املدرسةمدرّس العلومالتاريخ

12.9
بعَث برسالة إلى 

أهل الطالب
تلّقت تقريرا حول 
مضايقات الطالب 

خالل الدرس

تلّقت محادثة 13.9 صباحا
هاتفية من أهل 

الطالب

13.9 خالل الفرصة

التلخيص والتعميم

اللقاء،  مضامني  قاعدة  بناء  ابتغاء  املشاركني  جميع  عىل  البيانات  تجميع  استبيانات  من  املستقاة  والصورة  الّتلخيصات  تعميم  يجب 

ما  ودقة  بصدق  تعكس  التي  املشرتكة  الواقع  رؤية صورة  الجميع  يستطيع  النحو  هذا  واملشاركة. عىل  الشفافية  أهمية  عىل  والتشديد 

العرب. استخالص  لقاء  يف  للنقاش  انطالق  نقطة  تشكل  أن  الصورة  لهذه  ميكن  الحدث.  يف  املشاركني  جميع  نظر  وجهة  من  فعليا  حصل 
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العودة للقامئة

لقاء استخالص العرب

بنية لقاء استخالص العرب

يتكون لقاء استخالص العرب من  ثالثة أجزاء:

• مرحلة الحقائق ) ماذا حصل؟(- وصف الحقائق التي يتكون منها الحدث  املتداَول واتفاق الجميع حولها.	

• مرحلة املعاين واملدلوالت: )ملاذا حصل هذا الذي حصل؟(- فحص ذايت للحقائق كام يفهمها ويفرّسها كل واحد من املشاركني.	

• مرحلة استخالص العرب )ما الذي ميكن فعله مستقبال؟(- نقاش مشرتك الستخالص عرٍب مبدئية وموضعّية بغرض تاليف تكرار اإلخفاقات، وتدعيم 	

نسخ النجاحات عىل أساس تجربة املايض.

3:استخالص العرب2: إضفاء الدالالت واملعاين1: استيضاح الحقائق

حقيقة أو ظاهرة أو فجوة متفق عليها بني 
جميع الحارضين، وهي غري قابلة االستئناف.

 استنتاج: إضفاء داللة ذاتية عىل الحقائق 
التي  جرى طرحها، وتحليلها بحسب معايري 

مّتفق عليها. 

عربة: تطبيق االستنتاج بغرض تعزيز أفضلية 
ما، أو تقويم خلل أو تعبئة نقص معنّي.

أسئلة للنقاش:

ما الذي حصل؟ متى حصل؟	•

من شارك يف الحدث؟	•

ما هي العوامل املؤثرة؟	•

ما هو تسلسل األحداث املتامّسة وذات الصلة؟	•

 أسئلة للنقاش:

ما الذي أّثر عىل نتائج الحدث؟	•

ما الذي أدى إىل تطّور األحداث؟	•

ما هي أسباب الفجوة بني التخطيط والتنفيذ؟	•

 أسئلة للنقاش:

ما هي األمور التي كان مبقدورنا فعلها عىل 	•
نحو مغاير يف هذا الحدث؟

ما هي األمور التي سنقوم بها عىل نحو مغاير 	•
يف حاالت مشابهة يف املستقبل؟

ما الذي ميكن استنتاجه من هذه الحالة يك 	•
ينسحب عىل حاالت أخرى؟

كيف ميكننا املساهمة يف التعّلم التنظيمي؟	•

مّثة أهمّية قصوى يف هذه املرحلة إلجراء نقاش حقيقي يطال األسباب الجذرية لألمور، نقاش ال يتهرّب من استيضاح عميق للمشاكل ويتناول " 

روتينّيات النزعة الدفاعية" التي تعيق عملية التعلم.

اإلعداد الجيد للمشاركني وإدارة اللقاء بطريقة سليمة يزيدان من فرص تقليص املخاطرة.
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العودة للقامئة

وصف للقاء استخالص ِعبـَر

املّدة الزمنية املفّضلة: ساعتان

افتتاح: 10 دقائق

تعريف وتحديد اإلطار

الهدف من اللقاء هو استخالص العرب من خالل التعّلم املشرتك الذي يرمي إىل إدخال التحسينات.
يف مستهل األمور شّدد مرة أخرى عىل املبادئ التي تشّكل أساس لقاء استخالص العرب:

• الهدف هو التعّلم وخلق معارف تنظيمية جديدة؛	

• ما سنفعله هنا هو مراجعة وتحليل املسارات، ال أفعال هذا الشخص أو ذاك؛	

• ال نبتغي استنكار أو انتقاد سلوك أو طريقة عمل أي فرد من أفراد الطاقم؛	

•  يشكل االنفتاح واإلصغاء والحوار محاور مفصلّية لنجاح عملية استخالص العرب.	

تحديد معايري سلوكية للقاء

سّلط الضوء عىل االتفاقية السيكولوجّية يف املسار:  ليس مّثة مّتهمني وال ُتفرض عقوبات، ومّثة تعلم ودعم جامعي. ميكن التطرق للنقاط التالية:

•  الشفافّية واملشاركة	

• طرق بّناءة لتوجيه النقد	

• ثقافة النقاش	

استيضاح الحقائق ) 30 دقيقة(

عرض الحقائق كام جرى تجميعها قبل اللقاء- اعرض الجدول املّتفق 

عليه، وفيه لّخصَت تسلسل األحداث التي حصلت عىل محور زمن 

املرشوع/ الحدث

إذا ما اتفق املشاركون مع ما ُأدرج يف الجدول، ميكنك التقدم للمرحلة 

القادمة. وإذا مل يكن األمر كذلك فّثمة رضورة ملناقشة  نقاط الخالف  

إىل حني الوصول إىل االتفاق بشأن الحقائق.

1: استيضاح الحقائق

حقيقة، أو ظاهرة أو فجوة مّتفق عليها بني جميع الحارضين وغري 
قابلة لالستئناف.

أسئلة للنقاش:

ما الذي حصل؟ متى حصل؟	•

من شارك يف الحدث؟	•

ما هي العوامل املؤثرة	•

ما هو تسلسل األحداث املتامّسة وذات الصلة؟	•

خلق بيئة إيجابية:

• توجه للجميع واطلب من كل مشارك أن يديل بدلوه: " يرّسين االستامع من كل واحد منكم حول رؤيته للحدث من منظوره الفردي".	

• اطرح سؤاال حول األحاسيس واملشاعر: " وما الذي تشعره إزاء ذلك؟".	

• شّدد عىل املسارات وليس عىل االتهام: " يبدو أّن العمل مل ينّفذ بحسب طرائق اإلدارة السليمة".	

ما الذي يجب تفاديه:

• إلقاء التهم والبحث عن كبش فداء.	

• تصنيف الحدث كنجاح أو فشل.	

• خطابات دفاعية حامسّية من قبل املشاركني.	

• تذمر وتأفف من قبل املشاركني.	

• سيطرة املدير/ة عىل املحادثة و/أو استخدام املحادثة إلبراز " األنا".	
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العودة للقامئة

إضفاء الداللة واملعنى- 30 دقيقة

بعد االتفاق عىل الحقائق اطلب من املشاركني  أن يشريوا  إىل الحقائق  املركزية 

برأيهم،  ال سّيام تلك التي أثرت عىل مسار الحدث. هذه الحقائق املركزية ستكون 

مبثابة الفحوى يف مرحة إضفاء الداللة.

عىل كّل مشارك أن يرشح ملاذا يويل أهمية للحقائق التي اختارها. يف النقاش حول 

الفجوة بني  الحقائق واملعاين ) املدلوالت(، وبني الفحوى والتنفيذ سُتطرح املواضيع 

املركزّية  التي أدت إىل النجاح  أو اإلخفاق. مثة رضورة إلجراء نقاش مرّكز حولها. 

وإدارة نقاش حر ومفتوح حول تفسري الفجوة، ومتكني املشاركني من تفسري الحقائق، 

وتناولها عىل املستوى الشخيص.

2: إضفاء الدالالت واملعاين

 استنتاج: إضفاء داللة ذاتية عىل الحقائق التي  
جرى طرحها، وتحليلها بحسب معايري مّتفق عليها. 

 أسئلة للنقاش:

ما الذي أّثر عىل نتائج الحدث؟	•

ما الذي أدى إىل تطّور األحداث؟	•

ما هي أسباب الفجوة بني التخطيط والتنفيذ؟	•

اقرتاحات للتعامل مع االعرتاضات:

• مرّد الكثري من االعرتاضات هو اللغة العاطفية، بينام يتعلق نجاح املسار باللغة املوضوعية. لذا  فإن 	

القدرة عىل إدارة حوار باللغتني قد تكون عىل درجة قصوى من األهمية.

• يجب املحافظة عىل لقاء موضوعي، أي الرتكيز عىل املسار وليس عىل الفرد.	

• مقابل االعرتاضات يجب إعادة النقاش إىل الثلم من خالل: استخدام لغة موضوعّية ترتكز إىل الحقائق؛  	

وإرجاع املشاركني إىل الهدف وإىل حدود النقاش.

• إذا مل تدفع اللغة املوضوعية النقاش قدما فيجب االنتقال إىل اللغة العاطفية ) إظهار التعاطف، عىل 	

سبيل املثال(، وفقط عندها العودة إىل اللغة املوضوعية.

• من املهم أن نتذّكر: ميكن تقليص جزء كبري من االعرتاضات من خالل الشفافية واإلرشاك يف املسار برمته.	

ما بني الحقائق واملعاين

إضفاء املعنى 

معاين )مدلوالت(حقائق

ذايتصورة الفجوةموضوعي

الواقع كام يجري استيعابهالواقع الفعيل

غري مّتفق عليه، يخّص الفرد.عرٌب تطبيقّيةمّتفق عليه من قبل الجميع
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العودة للقامئة

صياغة العرب- 50 دقيقة

 بعد أن قمت بتعويم الفجوات) بني ما كان وما كان يجب أن يكون( يف الحدث املذكور، 

قم بإدارة نقاش  مع املشاركني حول كيف كان باإلمكان الحيلولة دون توّلد فجوات كهذه، 

وحالوا  اإلجابة معاً عىل األسئلة التالية يك ُتفيض إىل العرب النهائية:

• ما الذي كان ميكننا القيام به عىل نحو مغاير يف هذا الحدث؟	

• ما الذي سنفعله عىل نحو مغاير يف أحداث مشابهة يف املستقبل؟	

قوموا اآلن بصياغة  العرب التي ُتستنبط من النقاش. مّثة رضورة لصياغة العربة مبفردات 

العمل: الواضحة وغري القابلة للتأويل أو االجتهاد.

3:استخالص العرب

عربة: تطبيق االستنتاج بغرض تعزيز أفضلية 
ما، أو تقويم خلل أو تعبئة نقص معني

أسئلة للنقاش:

ما هي األمور التي كان مبقدورنا فعلها عىل 	•
نحو مغاير يف هذا الحدث؟

ما هي األمور التي سنقوم بها عىل نحو مغاير 	•
يف حاالت مشابهة يف املستقبل؟

ما الذي ميكن استنتاجه من هذه الحالة يك 	•
ينسحب عىل حاالت أخرى؟

كيف ميكننا املساهمة يف التعّلم التنظيمي؟	•

فحص ومراجعة العرب

يفرتض بالعربة أن تشّكل عمال موّجها مينع تكرار اإلخفاقات أو يحفظ النجاحات يف املستقبل. بعد صياغة العربة قم بقراءتها وكأّنك شخص عادي 

ال عالقة له بعملية استخالص العرب. 

• هل صياغة العربة مفهومة بالّنسبة لإلنسان العادي؟	

• هل ُتصاغ العربة بطريقة ُتّكن من تطبيقها؟ هل هي واقعّية؟	

تصنيف العبـر

نتحدث عن مستويني من العرب:

• عربة محلية- قابلة للتطبيق من خالل حدث مشابه أو مامثل.	

• عربة بنيوية- ميكن تعميمها عىل حاالت إضافية.	

صّنفوا العرب بسحب املستويني املذكورين، وحاولوا فهم أي منها قابل للتطبيق فورا، وأي منها يجب طرحه للنقاش عىل مستوى الطاقم اإلداري.

املرحلة التالية ستكون مبثابة بناء خطة عمل بغرض تطبيق العرب. ميكن تنفيذ هذه املرحلة من خالل إرشاك املجموعة، لكن إذا ما كانت قوى املجموعة 

قد اسُتنزَفت أو أن وقتها ال يسمح بذلك، فيمكنك كتابة  الخطة باالرتكاز إىل العرب التي استخلصتموها وتعميمها عىل املشاركني لتدوين مالحظاتهم.
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العودة للقامئة

توثيق العرب وتعميمها
ال قيمة الستخالص العرب دون توثيقها وتعميمها. نجاح املسار يتعّلق بتبني هذه العرب من قبل املؤسسة وجعلها متاحة لجميع أفراد الطاقم املدريس.

ُتسَتبق مرحلة التعميم مبرحلة توثيق العرب واالستنتاجات التي تّم التوصل إليها خالل مسار استخالص العرب. من أجل تسهيل َمهّمة التوثيق فمن 

املفضل تحديد قواعد لصياغة مقتَضبة للعربة:

• الصياغة املقتضبة قد ترتكز إىل قالب " افعل وال تفعل"، أو إىل قالب آخر.	

• من املهم أن تكون العرب عملّية ومتفق عليها.	

• يوىص بتقسيم العرب إىل حقول املضامني ذات الصلة، وذلك بغرض إدخال الرتتيب ومنع اإلثقال عىل كاهل املشاركني. عىل سبيل املثال : مّثة 	

استنتاجات عىل مستوى املدرسة ) بنوية/هيكلية(، ومّثة استنتاجات أخرى تخص موضوعا أو شخصا معيناً ) عربة محلّية(.

قالب لتوثيق العرب 

يعّمم من يقود عملية استخالص العرب نتائج هذه العملية عىل جميع األطراف التي قد تعنيها العرب املستخَلصة:

• املشاركون أنفسهم؛	

• كل من كان له ضلع بالحدث؛	

• كل طرف ميكنه االستفادة من املوضوع املطروح.	

إذا كان من قاد عملية استخالص العرب هو أحد أفراد الطاقم،  يقوم عندها بتحويل ملّخص األمور ) خالصة النتائج والعرب( إىل مدير املدرسة يك 

يقوم بدوره بإدخال املستجدات الالزمة إىل ملف استخالص العرب املدريس. عىل هذا النحو ميكن تحقيق أقىص األرباح- املبارشة منها، وغري املبارشة- 

من املسار، وسيكون له بالغ األثر. من املهم تنفيذ عملية تجميع للعرب التنظيمية يف بنك معلومات مركزي يكون يف متناول الجميع. مراجعة بنك 

معلومات واحد كهذا توفر الكثري من الوقت والجهد اللذات سيرصفان خالل البحث داخل مجموعة من الوثائق واملعروضات املرئّية. تقرتن مسألة 

التعميم مبسألة تبّني العرب املستخلصة. إرسال الوثائق أو الرسائل اإللكرتونية غري كاف البّتة: يجدر التفكري بالتبني الفّعال للعرب واالستنتاجات يف 

املدرسة، ويف بيئة عمل األفراد- امللموسة منها واملحوَسبة.
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العودة للقامئة

قالب لتوثيق العرب 
           التاريخ:

الحدث:

تاريخ حصول الحدث: 

ملّخص: 

سؤال العمل:

العرب

قم بصياغة العرب عىل شكل أفعال " اعمل" وأفعال " ال تعَمل".

قم بصياغة عرٍب واقعية وقابلة للّتطبيق، بلغة واضحة ومفهومة.

عرب محلية | ما الذي يجب فعله وما الذي ال يجب فعله يف أحداث مشابهة يف املستقبل

عرب بنيوية |  ما الذي يجب فعله وما الذي ال يجب فعله يف أحداث أخرى.


