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تمهيد

فعالة .وتعد هذه الخصائص ذات أهمية
تعتبر المنظمات التي تستجيب للمتغيرات وتتأقلم معها منظمات ّ
خاصة في عالمنا المعقد اليوم .وقد أقرت مراجعة الدبلوماسية والتنمية التي تُجرى كل أربع سنوات لعام 2015

تعقيدا من ذي قبل" ،وتذكر ثالثة إجراءات من الجهود الرامية لتعزيز
أن "المشهد الدولي في هذه األيام أكثر
ً
االبتكار الالزم لمواجهة هذه التحديات" :دعم حل المشكالت بأسلوب ابتكاري" ،و"إضفاء الطابع المؤسسي

على السياسات لتشجيع االبتكار في أثناء إدارة المخاطر" ،و"استنباط الدروس المستفادة

ونقلها"1.

يوفر هذا البحث خلفية نظرية واستكشاف في الممارسات الفضلى عبر مجموعة متنوعة من

المجاالت لوصف الكيفية التي يمكن لوزارة الخارجية من خاللها االستمرار في وضع ثقافة قوية للتعلم

وتنفيذ قدرة قائمة على الدروس المستفادة على نطاق المؤسسة .وينبغي أن تحظى هذه الدراسة بأهمية
للمنظمات التي تسعى إلى إنشاء أنشطة فعالة للدروس المستفادة وإجرائها واستدامتها.

الدولي التابع لقسم أبحاث األمن القومي التابع
وقد أُجري البحث ضمن مركز سياسات الدفاع واألمن
ّ

لمؤسسة  RANDبموجب عقد للخدمات مع مؤسسة  .Una Chapman Coxويُجري قسم أبحاث األمن
القومي التابع لمؤسسة  RANDأبحاثًا وتحليالت بشأن موضوعات الدفاع واألمن القومي للواليات المتحدة

والدفاع المتحالف ،والسياسة الخارجية ،واألمن الوطني ،والمجتمعات والمؤسسات االستخباراتية وغيرها
من المنظمات غير الحكومية التي تدعم تحليل الدفاع واألمن القومي.

الدولي ،يُرجى زيارة
لالطالع على مزيد من المعلومات حول مركز سياسات الدفاع واألمن
ّ
 www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdpأو تواصل مع المدير (تتوفر بيانات االتصال على صفحة الويب).
اآلراء والتوصيفات الواردة في هذه الدراسة خاصة بالمؤلفين وال تمثل بالضرورة آراء مسؤولي الحكومة

األمريكية.
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الملخص

خلفية
فعالة .وتعد هذه الخصائص ذات أهمية
تعتبر المنظمات التي تستجيب للمتغيرات وتتأقلم معها منظمات ّ
خاصة في عالمنا المعقد اليوم .وقد أقرت مراجعة الدبلوماسية والتنمية التي تُجرى كل أربع سنوات لعام 2015

تعقيدا من ذي قبل" ،وذكرت ثالثة إجراءات من الجهود الرامية لتعزيز
أن "المشهد الدولي في هذه األيام أكثر
ً

االبتكار الالزم لمواجهة هذه التحديات" :دعم حل المشكالت بأسلوب ابتكاري" ،و"إضفاء الطابع المؤسسي

على السياسات لتشجيع االبتكار في أثناء إدارة المخاطر" ،و"استنباط الدروس المستفادة

ونقلها"1.

ويُظهر إنشاء مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية في عام  2014أن وزارة الخارجية ملتزمة بأن تصبح
جزءا من معهد الخدمات الخارجية،
وتأقلما معها .ويتحمل المركز ،بصفته
أكثر استجابة للمتغيرات
ً
ً
مسؤولية "نشر دراسات الحالة ،وتضمينها في مناورات التدريب ،ودمجها في التخطيط بين الوكاالت وعلى

صعيد المجتمعات المحلية" 2.يفحص المركز حاليًا ممارسة الدبلوماسية ،من خالل إجراء مراجعات تنفيذ

السياسات التي تقارن كيفية تناول مجال قضية واحدة في العديد من الحاالت المختلفة .يكمن االستخدام

األساسي الحالي لهذه المراجعات في الدورات التدريبية التي يقدمها معهد الخدمات الخارجية ،حيث يتم
هج التعليمية.
استخدام الدروس المستفادة لتحسين المواد والنُ ُ

باإلضافة إلى مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية ،تنشط العناصر والسمات التنظيمية القائمة األخرى

التابعة لوزارة الخارجية في الكثير من جوانب عملية الدروس المستفادة وتوفر نقطة انطالق لتوسيع قدرات

الوزارة الحالية في مجال الدروس المستفادة وإدماجها .ومن شأن أي خطة مؤسسية تعزز فعالية هذه القدرات

وتدعمها أن تساعد الوحدات التنظيمية في المحافظة على القبول الثقافي الالزم لبرنامج فعال اكتسبته

وتحقيقا لهذه الغاية ،يقدم هذا البحث خلفية نظرية ويستكشف الممارسات الفضلى عبر مجاالت
حتى اآلن.
ً
النظرية التنظيمية والتربوية والتعليمية لمساعدة وزارة الخارجية في النظر في كيفية تطويرها لممارساتها

القائمة على الدروس المستفادة بشكل أكبر.
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إجمال
المستفادة الحالية لوزارة الخارجية أو تقيسها
ً
ال تقيّم هذه الدراسة قدرات استخالص الدروس ُ

بشكل آخر ،وال تحدد خطة تنفيذ تكتيكية .وألسباب تتعلق بالسياق ،تناقش هذه الدراسة بوجه عام المعلومات
اإلدارية المستقاة من جهودنا الرامية إلى إلمامنا بأنشطة وزارة الخارجية ومن التفاعالت مع أقسام المنظمة.

وعالوة على ذلك ،فإن استخدامنا للمعلومات العامة المتعلقة بالسياق يحدد شروط تقديم الممارسات

المستفادة المؤسسية الخاصة
الفضلى الموضوعية للخطوات التالية في تطور مبادرات استخالص الدروس ُ
بالوزارة.

أسئلة البحث والنهج المتبع فيه
استرشد بحثنا باألسئلة التالية ،كما أنها تلقي الضوء على المصالح الرئيسية لوزارة الخارجية فيما يتعلق
المستفادة:
بالممارسات الفضلى في الدروس ُ

المستفادة؟ كيف تضمن المنظمات شمولية تلك الجهود
–كيف تُباشر المنظمات جهود الدروس ُ
واعتمادها على الحقائق وخلوها من التحيز غير المناسب أو العوامل المؤثرة؟ ما أساليب البحث
والتقييم المثمرة وغير المثمرة؟ ما الكيانات التنظيمية التي تجعل تلك الجهود أكثر فاعلية؟

–كيف تتم إدارة جهود الدروس المستفادة ومراقبتها بأسلوب يراه الموظفون أولويات تنظيمية وممارسات
تدعم األداء ،بدال ً من الجهود المبذولة إللقاء اللوم على األخطاء؟

المستفادة لتغيير الممارسات والسلوك؟ كيف يتم
–كيف تستغل المنظمات نتائج دراسات الدروس ُ
المستفادة في التدريب المهني؟
دمج الدروس ُ
المستفادة وتطبيقها على القطاعين العام والخاص ،إن وُجدت؟
–كيف تختلف جهود دراسة الدروس ُ

لقد راجعنا الدراسات السابقة وجمعنا بيانات كيفية عن ثالث فئات رئيسية هي :الجيش والمنظمات

الحكومية األخرى والقطاع الخاص ،من أجل تحديد الممارسات الفضلى في الدروس المستفادة وتقييم
كيفية استخدام المنظمات للمبادرات القائمة على الدروس المستفادة لتعزيز ثقافة التعلم .ولتحليل

البيانات المجمعة ضمن فئات البحث ،وضعنا قائمة بالمنظورات البحثية ذات الصلة بعمل وزارة الخارجية
هج الجمع والتحقق والنشر؛
وهي :أغراض الدروس المستفادة؛ والرؤية؛ وعناصر التمكين؛ تخطيط الجمع؛ ون ُ ُ

والتأثير؛ وإدارة المعرفة؛ وإدارة المواهب؛ ومجتمعات الممارسة؛ والتغلب على العقبات .لقد نظمنا الرؤى في
كل منظور بحثي في واحدة من ثالث مجموعات :المالحظة ،والممارسات الفضلى لألعمال ،والتوصيات.

نقدم أيضا ً أداتي تقييم يمكن لوزارة الخارجية والمنظمات األخرى استخدامهما لدراسة نمو برامج

الدروس المستفادة وتوجيه المخططين للنظر في مجموعة واسعة من المسائل تشمل :نموذج اكتمال
التنفيذ الذي قدمه لنا واحد ممن أُجريت معهم مقابالت ،وإطار عمل وضعناه أثناء الدراسة ،وإطار عمل

لتقييم القدرة القائمة على الدروس المستفادة .نقدم خلفية سياقية حول بعض مبادرات وزارة الخارجية
ونطبق هذا السياق على نموذج اكتمال التنفيذ .وهي تحدد المراحل الرئيسية لنمو أحد البرامج واكتماله.

ولتوجيه المخططين أثناء وضعهم للخطوات التالية ،أنشأنا إطار عمل ثا ٍن مستمد من أبحاثنا والدراسات

الملخص

xi

السابقة ورأي الخبراء .يفحص هذا النموذج ،الذي نشير إليه كإطار عمل لتقييم القدرة القائمة على الدروس

مقترحا من قبل قائد
مكلفا بموجب القانون أو
المستفادة ،إضفاء الصبغة الرسمية (سواء كان مكتب ما
ً
ً

فردي) ،والحوكمة (مقدار السلطة الذي يسمح للمكتب بإحداث تغيير) ،وإدارة رأس المال البشري (توظيف
الكوادر ذات الكفاءات الالزمة إلجراء أنشطة ناجحة قائمة على الدروس المستفادة وإدارتهم وتطويرهم)،

والموارد.

ملخص النتائج المستخلصة
بناء على الرؤية أو النهج
لقد توصلنا إلى أن الممارسات الفضلى ،تختلف اختال ًفا كبيرًا في كثير من األحيان،
ً
االستراتيجي الذي تختاره منظمة ما .وتوصلنا إلى أن مسألة الرؤیة والنهج أهم بكثير مما إذا کانت المنظمة

خاصة أو عامة .وتسلط األمثلة المعروضة خالل هذه الدراسة الضوء على هذه الديناميكية وتتناول األساليب
الناجحة لتنفيذ برنامج الدروس المستفادة وإدارته .وتشمل النتائج األخرى ما يلي:

–يساعد تحديد عنصر الدمج أو القيادة (مكتب أو إدارة أو مجموعة أخرى) المنظمات على تحفيز الجهود
القائمة على الدروس المستفادة.

هج استراتيجية رئيسية لتحفيز برامج الدروس المستفادة و/أو نقل
–يمكن للمنظمات استخدام ثالثة ن ُ ُ
المعرفة وهي:

– –إدارة عملية األعمال (يُجرى التعلم الموحد على جميع مستويات المنظمة ،بقيادة المديرين باعتباره
جزءا من مسؤولياتهم اليومية)
ً
– –استراتيجيات التعلم المؤسسي (منشأة مستقلة داخل منظمة تساعد المؤسسة بأكملها على
اكتساب المعرفة وتطبيقها ومشاركتها)3

– –مزيج من كليهما.

–إن وضع رؤية لبرنامج الدروس المستفادة هو مفتاح نجاح هذا البرنامج .وتُعد هذه الرؤية ضرورية لإلجابة
عن قرارات التنفيذ األساسية:

– –ما النتائج المرجوة من البرنامج؟

هج التي سيتم استخدامها لتحقيق هذه النتائج (استراتيجيات التعلم المؤسسي و/أو إدارة
– –ما النُ ُ
عمليات األعمال)؟
– –من ترغب في الوصول إليه بالمنظمة (األفراد في أرجاء وحدات األعمال و/أو القيادة)؟

– –كيف ستتم إدارة برنامج الدروس المستفادة (مركزيًا أم ال مركزيًا) ،بالنظر إلى النتائج المرجوة والجمهور
المستهدف؟

International Institute for Management Development, “Corporate Learning,” Insights@IMD, No. 4, Lausanne, 3
.Switzerland, May 2011
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المتبعة في عملية الجمع والتحقق والنشر .ويلزم اتخاذ خيارات مدروسة بشأن
–يوجد الكثير من النُ ُ
هج ُ
هذه المسائل ،وبصورة عامة لتوجيه تطور الدروس المستفادة بوضوح.

–يعتبر وجود ثقافة قوية للتعلم أمرًا ضروريًا لكي يعمل برنامج الدروس المستفادة بفاعلية ويمكن
تعزيزه من خالل عناصر التمكين داخل المنظمة ،مثل ضمان تأييد القائد والقوى العاملة ودعمه؛ ووضع
الممارسات والسياسات واإلجراءات؛ وإنشاء البنية األساسية التنظيمية القائمة و  /أو ربطها.

–مصادر المعرفة من خارج المنظمة ،بما في ذلك مجتمعات الممارسة والشبكات غير الرسمية ،يمكنها
تعزيز فعالية برنامج الدروس المستفادة.

–وجود الكثير من التحديات التي تواجه ابتكار ثقافة التعلم ،بما في ذلك التحفظ على إخفاقات المشاركة،
والقيود المتعلقة بالموارد (الكوادر و  /أو التمويل) ،والحاجة إلى إظهار األثر أو القيمة المضافة.

–يمكن للعناصر من داخل المنظمة ،المقترنة بطرق الجمع المفتوحة والشاملة ،مساعدة القادة على
احتواء التحيز أو التأثير غير المبرر.

–تُعد إدارة المعرفة  -المعلومات المستخلصة والدروس المستفادة التي صارت متاحة للمنظمة األوسع
نطا ًقا  -جانبًا رئيسيًا من جهود الدروس المستفادة.

الممارسات الفضلى الموضوعية
نوفر الممارسات الفضلى الموضوعية القادمة لتوجيه الخطوات القادمة لوزارة الخارجية في وضع برنامجها

القائم على الدروس المستفادة:

1.1وضع خطة جمع سنوية تأتي من رؤية المنظمة ومهمتها ،والحصول على تأييد القيادة العليا ودعمها
فيما يتم جمعه ونشره .ويساعد هذا النهج في تحديد عروض قدرة الدروس المستفادة ويحدد شروط

التوظيف وقرارات توفير الموارد لبرنامج الدروس المستفادة .ويجب أن يشمل تخطيط الجمع تحديد

بناء على هذه األحداث .يمكن أن يحدث الجمع
التحفيزات أو األحداث القابلة للتعلم وموعد الجمع
ً
في جميع مراحل تكليفات الموظف أو التقدم الوظيفي ،على سبيل المثال ،في نهاية التدريب
بمعهد الخدمات الخارجية ،في منتصف جولة تابعة لسفارة (مخصصة) ،وعند االنتهاء من المهمة.

وهذا من شأنه أن يسمح لموظفي وزارة الخارجية بأن يكونوا مستهلكين أثناء التدريب ومستهلكين

ومنتجين في ذات الوقت ،عندما يعملون.

2.2إلعداد قائمة ملموسة بالمتطلبات ،حدد النتائج المحددة التي ينبغي أن تحققها مبادرات الدروس
المستفادة .وفي الفصل الثاني ،تقدم هذه الدراسة عدة أمثلة لمختلف فئات األهداف ،بما في

ذلك المعرفة المؤسسية وتجنب المخاطر .وبمجرد وضع متطلبات تحقيق النتائج المرجوة ،ينبغي
للوزارة أن تحدد القدرات المركزية والالمركزية والرسمية وغير الرسمية الحالية القائمة حاليًا لتحديد

المكان الذي ينبغي فيه إنشاء قدرات إضافية ،وحيثما يمكن إدماج القدرة الحالية في برنامج على
نطاق المؤسسة.

الملخص
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 3.3لتحسين إدارة برنامج الدروس المستفادة ،وتحديد المسؤولية األساسية لمكتب أو هيئة ما .يمكن
أن تساعد القيادة الواضحة بهذا المعنى المنظمة في أن تظل مركزة على رؤية البرنامج وتحديد
أهدافها .وقد أظهر بحثنا أن المنظمات تستخدم منتجات ذات طابع رسمي ،مثل السياسات

ومراجعات األداء وبرامج الحوافز ،لتوجيه ثقافة التعلم .ويجب أن تأخذ وزارة الخارجية في عين االعتبار
تنفيذ خليط من هذه األدوات الرسمية لتشكيل ثقافة التعلم لديها.

4.4إنشاء حملة رسمية ومحددة االسم ذات شعار مالزم للترويج لثقافة التعلم وإيجاد القدرة الرسمية
للدروس المستفادة .أطلقت المنظمات ،التي أجرينا فيها مقابالت ،مثل مركز دراسة االستخبارات

التابع لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية ،حمالت تسويقية قوية تتضمن ملصقات ُعلقت
فعليًا حول مبانيها.

عائقا أمام قدرة برنامج الدروس
5.5وضع استراتيجية لتخصيص الموارد لضمان أال تكون الموارد
ً
المستفادة على تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج .والبدء بتحليل الكوادر لتحديد عدد الوظائف

المطلوبة ونوعها ،واستخدام األساليب المبتكرة بعد ذلك لالستعانة بمصادر داخلية وخارجية
لتحقيق هذه االحتياجات.

شكر وعرفان

يود المؤلفون أن يشكروا مؤسسة  Una Chapman Coxعلى تمويل هذه الدراسة ،ومركز دراسة ممارسة

الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية ومنظمته األم ومعهد الخدمات الخارجية على توجيههم ودعمهم .يتوجه
أيضا بالشكر إلى جميع من أجريت معهم المقابالت على مشاركتهم في هذه الدراسة وانخراطهم
المؤلفون ً
في مجتمع الممارسة األوسع نطا ًقا .وأخيرًا ،نود أن نشكر تشارلز ريز ( )Charles Riesعلى توجيهاته على مدار

الدراسة وكذلك مراجعينا ،جيمس دوبنز ( )James Dobbinsوجيمس بيلي ( ،)James Baileyعلى تعليقاتهما
المفيدة.
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شرعت العديد من الوكاالت الحكومية ،اعترا ًفا منها بالحاجة إلى التجديد ،في تنفيذ استراتيجيات لتحفيز
التغيير على الصعيد التنظيمي وتحسينه .وتُعد وزارة الخارجية األمريكية إحدى تلك الوكاالت .حيث تهدف

إلى "تشكيل عالم ينعم بالسلم والرفاهية والعدالة والديموقراطية وتعزيزه ،وتشجيع الظروف المواتية لتوفير

االستقرار والتقدم لصالح الشعب األمريكي والشعوب على مستوى العالم" 1.وسعيًا لتحقيق هذه المهمة،

فإن أحد األهداف االستراتيجية الرئيسية الخمسة لوزارة الخارجية يتمثل في "تحديث الطريقة التي نمارس
بها الدبلوماسية

والتنمية"2.

للسعي نحو تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد ،فقد أقرت المراجعة كل أربع سنوات للدبلوماسية

تعقيدا عن ذي قبل" ،وذكرت ثالثة من الجهود
والتنمية لعام  2015أن "المشهد الدولي الحالي يُعد أكثر
ً
الرامية لتعزيز االبتكار الالزم للعمل في هذه البيئة الشائكة" :دعم حل المشكالت بأسلوب ابتكاري" ،و"إضفاء
الطابع المؤسسي على السياسات لتشجيع االبتكار في أثناء إدارة المخاطر" ،و"استنباط الدروس المستفادة
ونقلها" 3.وشددت كذلك على وجوب أن تتحلى استراتيجيات التحديث للجيل القادم من الدبلوماسيين "بكل

من قوة اإلرادة واألدوات إلنجاز المستحيل" ،والذي يُعد ،في سياق هذه الدراسة ،الحرفة الدبلوماسية.

قد وضعت المراجعة كل أربع سنوات للدبلوماسية والتنمية لعام  2015إطارًا لتنفيذ الجهود المبذولة

تعد جهودًا للتعلم من الخبرات السابقة ،بما في
المستفادة من خالل وزارة الخارجية ،والتي ُ
الستخالص الدروس ُ
ذلك النجاحات واإلخفاقات ،ومشاركة تلك الدروس المستفادة على مستوى الوزارة بأكملها لتحقيق التغيير

على الصعيد التنظيمي .وقد قطعت وزارة الخارجية شوطًا كبيرًا نحو تأسيس إمكانية استخالص الدروس
المستفادة على الصعيد المؤسسي والرغبة في دراسة الجهود المبذولة وتوسيع نطاقها في المستقبل.
ُ

يُعد مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية ( )CSCDالتابع لمعهد الخدمات الخارجية ( )FSIمثاال ً على
أحد الكيانات المركزية والرسمية لوزارة الخارجية لدعم ثقافة التعلم من خالل توفير أدوات وموارد للمنظمات

على مستوى الوزارة بأكملها .وقد قامت الوزارة بتأسيس مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية عام  2014فضال ً

عن المسؤوليات التي ورد ذكرها في المراجعة كل أربع سنوات للدبلوماسية والتنمية التي تشتمل على
1
2

.U.S. Department of State, Strategic Plan FY 2014–2017, Washington, D.C., March 17, 2016
.U.S. Department of State, 2016

U.S. Department of State, Ensuring Leadership in a Dynamic World: Quadrennial Diplomacy and Development 3
.Review, Washington, D.C., 2015, pp. 57–58
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"نشر دراسات الحالة ،وتضمينها في ممارسات تدريبية ودمجها فيما بين الوكاالت والتخطيط على صعيد

المجتمعات المحلية" 4.قام مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية استنادًا إلى الدراسات الدبلوماسية ،ومواد
هج مختلفة
المصدر المفتوح ،وإجراء مقابالت مع الممارسين ،ومناقشات المائدة المستديرة ،بدراسة ن ُ ُ
المستفادة والممارسات الفضلى المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالوزارة.
للدبلوماسية الستخالص الدروس ُ
تهدف تحليالت مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية إلى المساعدة في إعداد الدبلوماسيين األمريكيين

للتحديات التي ستواجههم أثناء عملهم على االرتقاء بالمصالح األمريكية حول العالم .يتم االستعانة
هجه للدورات التدريبية لمعهد الخدمات
بالدروس المحددة حاليًا في المقام األول لتطوير مواد التدريس ون ُ ُ
الخارجية .يُعد عمل مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية وجهود جارية أخرى نقطة انطالق يتم من خاللها وضع

المستفادة على نطاق واسع.
برنامج الستنباط الدروس ُ

المستفادة
نبذة عن نظرية الدروس ُ

كلما كانت المنظمات أكثر فاعلية في التعلّم ،تميزت على األرجح بقدرتها على االبتكار أو معرفة حدود
ابتكاراتها5.

المستفادة تسهيل قدرة منظمة ما على االبتكار والتأقلم من خالل
من الممكن لممارسات استنباط الدروس ُ
تحديد التغييرات الالزمة لتحقيق التأثيرات التنظيمية المرجوة أو تعزيزها .تتطلب هذه التأثيرات المرجوة ،في

تماما و/أو تغيير تلك التي ال تعمل بكفاءة وبفاعلية أو تلك التي تصحبها
أوقات مختلفة ،تعزيز الناجحة منها
ً

المستفادة ،أن "الدرس
مخاطر كبيرة للغاية .يؤكد نيك ميلتون ( ،)Nick Miltonخبير في استنباط الدروس ُ
للتعلم من الخبرات
المستفاد يُعد تغييرًا في السلوك الشخصي أو التنظيمي ،نتيجة
ُ
ّ

السابقة"6.

تتسم الثقافة التنظيمية بتأثيرها الكبير على مدى نجاح أي منظمة في تكيفها مع التغيير وفي أن

تتحول لمنظمة تعليمية .يعرض إدجار شين ( ،)Edgar Scheinباحث في الجانب النظري في مجال التنمية

تعريفا للثقافة التنظيمية أو الجماعية المرتبطة بالتعلّم:
التنظيمية،
ً

يمكن تعريف ثقافة المجموعة على أنها نمط مشترك من االفتراضات التي تعلمتها إحدى المجموعات
أثناء معالجة مشكالت التكيف الخارجي والتكامل الداخلي لها ،والتي قد نجحت بدرجة كافية ليتم
اعتبارها صالحة ،ونتيجة لذلك يتم تدريسها لألعضاء الجدد باعتبارها الطريقة الصحيحة للفهم والتفكير
والشعور فيما يتعلق بتلك المشكالت7.

4
5

.U.S. Department of State, 2015, p. 58

.Chris Argyris, On Organizational Learning, Oxford, U.K.: Blackwell Business, 1999, p. xv

Nick Milton, Lessons Learned Handbook: Practical Approaches to Learning from Experience, Oxford, UK: Chandos 6
.Publishing, 2010, p. 16
7

.Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, 4th ed., San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2010, p. 22
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أول ،يركز تعريفه
يتعلق المنظور التحليلي لشين حول الثقافة بالمناقشة الحالية ألسباب عدةً .

للثقافة على االقتداء واالندماج .وتعمل المجموعات على جمع حصيلة التعلّم من خالل آليتين أساسيتين:

( )1الحجم والنمو والتكيّف فيما يتعلق بالعوامل المتواجدة في البيئة الخارجية و( )2التكامل الداخلي الذي

يسمح باألداء اليومي والقدرة على التكيّف والتعلّم .كما يؤكد شين على أن الثقافة تتبلور عندما تسعى
المجموعات باستمرار إلى االقتداء واالندماج استنادًا إلى تاريخ التجارب السابقة أو األحداث القابلة للتعلّم.
وبذلك ،فاالفتقار إلى التعلّم المشترك أو المتراكم يُعد أحد التحديات الكبرى التي غالبًا ما يتم مواجهتها
أثناء بذل الجهود لتغيير الثقافة التنظيمية.

المثلى لثقافة التعلّم حيث تقوم
تعرض هذه الدراسة رؤى لكيفية تحديد وزارة الخارجية لألحوال ُ

المستفادة للمؤسسات .ونقدم رؤى حول الدور المحوري الذي تنهض به جهود الدروس
بتوسيع جهود الدروس ُ

المستفادة في تغيير الثقافة اإلدارية لتلبية احتياجات دبلوماسية الجيل القادم .ويكمن الهدف في النهاية في
ُ
زيادة ثقافة التعلّم ومشاركة الخبرات السابقة داخل المنظمة.

المستفادة من
وبالرغم من أن ميلتون أحد الخبراء القالئل الذين يتناولون كيفية توظيف ن ُ ُ
هج الدروس ُ

خالل منظور تحليلي أكاديمي أو قائم على البحث ،فإن هناك دراسات سابقة جديرة باالعتبار حول تطبيق الدروس
أيضا،
المستفادة في مجتمعات ممارسين ُمعينة .ونتيجة لذلك ،فإن نتائج "كيفية العمل" للممارس موجودة ً
ُ
أيضا إلى إدماج منظورين تحليليين ،أكاديمي وتابع لممارس،
ونذكر
بعضا منها في هذه الدراسة .كما سعينا ً
ً

المستفادة .وعالوة على ذلك ،فبالرغم من اقترابنا من الدروس
لتحديد النُ ُ
المثلى لتوظيف أنشطة الدروس ُ
هج ُ
المستفادة من وجهات نظر إدارة المنظمات والتعلّم ،فقد استخلصنا من عدد من المجموعات النظرية التي
ُ

تتداخل مع هذه المجاالت ،بما في ذلك التعلّم التنظيمي والمشترك وإدارة المعرفة وتعليم الكبار والفلسفة
ونظرية الفشل واإلدارة.

قدم كريس أرجيريس ( ،)Chris Argyrisواضع نظريات متأخر لألعمال وأستاذ فخري من كلية هارفارد
ّ

المستفادة من خالل أبعاد النظرية
لألعمال ،إسهامات أساسية إلى النُ ُ
هج المتداخلة للنظر إلى الدروس ُ
التنظيمية والتعلّم من خالل عمله الرائد في تسعينيات القرن العشرين على التعلّم التنظيمي .ارتكز عمل

أرجيريس على فكرة أن التعلّم التنظيمي بمثابة كفاءة على جميع المنظمات تطويرها .وأكد على أنه كلما
كانت المنظمات جيدة في التعلّم ،كانت قادرة على األرجح في اكتشاف األخطاء وتصحيحها ومعرفة الوقت

أيضا أنه كلما كانت المنظمات أكثر فاعلية في التعلّم ،كانت
الذي تعجز فيه عن اكتشاف األخطاء 8.ورأى
ً

على األرجح قادرة على االبتكار .تُعد مقدمة أرجيريس األخيرة قابلة للتطبيق مباشرة على أهداف وزارة الخارجية
حتى تصبح أكثر ابتكارًا.
في حالة وقوع خطأ ،يبرز دور البيروقراطية جزئيًا للتخفيف من الفشل أو الخطأ ،ومن الناحية المثالية،

المستفادة.
القضاء عليه ،بيد أن الخطأ البشري أمر ال مناص منه ويجب اإلقرار به قبل نجاح برنامج الدروس ُ

يُعرّف أرجيريس الخطأ على أنه "أي تضارب بين الخطة أو القصد وبين ما حدث بالفعل" ويوضح أن المنظمات
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محيرة أو ُمهددة 9.ونتيجة لذلك ،يمكن تعلم
تواجه التعلّم األكثر صعوبة حين تكون المشكالت صعبة أو ُ
أهم الدروس المستفادة لمنظمة ما من خالل هذه األنواع من األخطاء بالتحديد .إن التعلّم والتطورات

التي اكتسبتها شركة بريتيش بتروليوم عقب كارثة ديب واتر هورايزن عام  2010لن تؤثر فقط على سالمة

أيضا على سالمة حقول النفط على الصعيد
أفراد الشركة ،وثقة المستثمرين ،والتأثير البيئي ولكنها تؤثر
ً

الصناعي .تسبب إخفاق شركة خدمة الطرود المتحدة ( )UPSفي تسليم الطرود في عيد الميالد عام 2013
المستفادة أتاح لها إجراء تعديالت لتطوير
في إحراج عام ،بيد أن التحقيق المكثف للشركة الستنباط الدروس ُ

دائما شيء
تماما ،بيد أنه يوجد
الخدمات والحفاظ على ثقة العمالء .يختلف حجم الخطأ في هذه األمثلة
ً
ً
يمكن تعلمه من تلك األخطاء الفادحة وحتى من تلك األخطاء التي تبدو طفيفة.

ناقشت كاثرين ششولز ( ،)Kathryn Schulzمؤلفة وصحفية وكاتبة في مجلة النيويوركر أن "الخطأ جزء

أساسي من طريقة التعلّم والتغيير" وأن تلك األخطاء تؤدي ،بشكل مثالي ،إلى فهم أفضل للنفس وللعالم

عموما 10.إن تطبيق هذا المفهوم على المنظمات ،مثل وزارة الخارجية ،يبين أنه من األهمية بمكان للمنظمات
ً

المستفادة واإلبقاء
أن تدرك أن األخطاء ستحدث وأن تستعد لها من خالل تأسيس إمكانية استخالص الدروس ُ

عليها لمساعدة المنظمة على التطور" .بالنظر إلى مركزية التطور العقلي واالنفعالي لدينا [بالتفكير في
استجابة لعالم يتغير باستمرار] ،فالخطأ يجب أال يؤدي إلى الشعور
وفقا لحاجة الوزارة إلى التطوير
ذلك
ً
ً
11
حقا تتميز بوجود عمليات
بالحرج ،وال يمكن اعتباره أمرًا غريبًا" .تشير هذه األفكار إلى أن المنظمة الفاعلة ً
داخلية ضرورية لمواجهة األخطاء بمرونة وتنبثق من هذه العمليات التي تم تطويرها.

الهدف والمسائل البحثية
المستفادة بها ،فقد حددنا الممارسات الفضلى
من أجل دعم جهود وزارة الخارجية لتوسيع أنشطة الدروس ُ

وتحقيقا لهذا الغرض ،يعرض
المستفادة عبر الحكومة والقطاع الخاص والبيئة األكاديمية.
ً
لمبادرات الدروس ُ
هذا البحث خلفية نظرية ويعتمد على مجال النظرية التنظيمية ،وهو استكشاف للممارسات الفضلى
المستفادة الحالية للوزارة ،وال
لوضع ثقافة تعلّم قوية وتنفيذ برامج دروس ُمستفادة .ال نُقيم إمكانيات الدروس ُ

نقيسها بشكل شامل من ناحية أخرى ،وال نُحدد خطة تنفيذ تكتيكية .إننا نركز بدال ً من ذلك على الممارسات
المستفادة للشركات.
الفضلى التي يمكنها اإلبالغ عن الخطوات القادمة للوزارة في وضع مبادرات الدروس ُ

استرشد بحثنا باألسئلة التالية ،كما أنها تلقي الضوء على المصالح الرئيسية لوزارة الخارجية فيما

المستفادة:
يتعلق بالممارسات الفضلى في الدروس ُ
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المستفادة؟ كيف تضمن المنظمات شمولية تلك الجهود
–كيف تُباشر المنظمات جهود الدروس ُ
واعتمادها على الحقائق وخلوها من التحيز غير المناسب أو العوامل المؤثرة؟ ما هي أساليب البحث
والتقييم المثمرة وغير المثمرة؟ ما الكيانات التنظيمية التي تجعل تلك الجهود أكثر فاعلية؟

المستفادة ومراقبتها بأسلوب يراه الموظفون على أنه أولويات تنظيمية
–كيف تتم إدارة جهود الدروس ُ
وممارسات تدعم األداء ،بدال ً من الجهود المبذولة إللقاء اللوم على األخطاء؟

المستفادة لتغيير الممارسات والسلوك؟ كيف يتم
–كيف تستغل المنظمات نتائج دراسات الدروس ُ
المستفادة في التدريب المهني؟
دمج الدروس ُ
المستفادة وتطبيقها على القطاعين العام والخاص ،إن وُجدت؟
–كيف تختلف جهود دراسة الدروس ُ

الطرق
لمعالجة تلك األسئلة ،أجرينا مراجعة للدراسات السابقة وعدد من المقابالت ومناقشات الموائد المستديرة.

يناقش الملحق  Bكيفية دمج المعلومات المستخلصة من مصادر األبحاث تلك لتحديد الممارسات الفضلى.

أيضا على
ولضمان أن تكون الممارسات الفضلى التي تم تحديدها ذات صلة بوزارة الخارجية ،أطلعنا أنفسنا ً
المستفادة لإلدارات والمؤسسات الحالية.
تنظيم اإلدارة وأنشطة الدروس ُ

مراجعة الدراسات السابقة

المستفادة والمفاهيم ذات الصلة
لقد قمنا بمراجعة الدراسات السابقة النظرية القائمة فيما يتعلق بالدروس ُ

المستفادة
عبر مجتمعات متنوعة .على سبيل المثال ،نظرنا في المصادر األكاديمية ذات الصلة بالدروس ُ

تمكنا من الوصول إلى نظام معلومات
والتعلّم المؤسسي والنظرية التنظيمية والمجاالت ذات الصلة .كما
ّ

المستفادة
الدروس المستفادة المشترك لوزارة الدفاع من أجل معرفة المنشورات المحفوظة لتقارير الدروس ُ
التي تشاركها المجموعات داخل وزارة الدفاع لمعرفة أنواع المعلومات التي تم الوصول إليها ومدى سهولة

الوصول إليها وأنواع المستخدمين الذين كان بإمكانهم الوصول إلى النظام.

راجعنا كذلك الدراسات السابقة حول الموضوعات الرئيسية التي تؤثر مباشرة على قدرة منظمة ما

المستفادة
على تصميم برنامج دروس ُمستفادة .لقد تعرفنا على موضوعات مثل نظرية وتطبيق الدروس ُ
والتعلّم التنظيمي والتعلّم المؤسسي وإدارة عمليات األعمال وإدارة المعرفة ،وذلك بالعمل من خالل الخبرة

المستفادة .وبعد تحديد المجاالت التي تؤثر مباشرة على وضع برنامج
داخل فريقنا والتحقيق األوّلي للدروس ُ
دروس مستفادة ،ربطنا بتأ ٍن النتائج المستخلصة من مراجعة الدراسات السابقة والمقابالت بالنظرية
سلفا لتوفير
األكاديمية .إننا نقدم رؤى مستقاة من واضعي النظريات والخبراء الرائدين من المجاالت المذكورة
ً

األساس للمجاالت التي نؤكد عليها خالل الدراسة.
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المقابالت

تواصل فريق البحث و/أو قيادة معهد الخدمات الخارجية مع المنظمات من أجل المشاركة في المقابالت
الموحدة أو غير الموحدة .تنوعت المنظمات المحددة من حيث الحجم والنوع والمهمة للسماح بتطبيق
نتائجنا المستخلصة على نطاق عريض .وقد قمنا بإجراء مقابالت ،عقب الحصول على أي موافقات مطلوبة

المسبقة التنفيذية ،من خالل عدد الزيارات الميدانية أو االجتماعات عن بعد مع ممثلي
و/أو التقييمات ُ
المنظمات التالية (المنظمات التي تحتوي على عالمة نجمة قد طلبت عدم ذكر اسمها):
–القطاع الخاص
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات*
–بلومينغديلز
–شركة تأمين عالمية*
–منظمة رعاية صحية كبيرة*
–شركة استشارية تتبع استراتيجية معايير سيجما الستة*
–شركة نفط*
–شركة فنادق عالمية*
–مستشفى بريجهام آند وومنز
–شركة نفط متعددة الجنسيات*
–منظمة مساعدات دولية غير حكومية*
–مركز  Beth Israel Deaconessالطبي
–يو بي إس
–بكتل
–سيكولوجيكال أسوسيت
–مصرف دولي*

– –جنرال إلكتريك

–الحكومة األمريكية (غير تابعة لوزارة الدفاع)
– –الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ
– –فريق إدارة توفير الموارد واالستحواذ التابع لمكتب مساءلة الحكومة ()GAO
– –الوكالة األميركية للتنمية الدولية
– –مركز دراسة االستخبارات بوكالة االستخبارات المركزية األميركية
– –اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء
– –أقسام وزارة الخارجية األمريكية التالية
◦ ◦مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية
◦ ◦المنهج الدراسي بمعهد الخدمات الخارجية
◦ ◦األمن الدبلوماسي
◦ ◦تنسيق الشفافية
◦ ◦مركز العمليات ،مكتب إدارة األزمات واالستراتيجية
–القوات المسلحة األمريكية
– –منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو)

مقدمة
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–الجيش األمريكي ،قيادة دعم األسلحة المشتركة
–قوّات مشاة البحريّة األمريكية
–القوات الجوية األمريكية
–قيادة تطوير الحرب البحرية
األمريكي
–خفر السواحل
ّ
المستفادة للجيش
–مركز الدروس ُ
–هيئة األركان المشتركة  ،J-7تطوير القوة المشتركة
–قسم تحليل العمليات لهيئة األركان المشتركة والتحالف ،هيئة األركان المشتركة ،J-7
تطوير القوة المشتركة
–مركز العمليات المعقدة ،جامعة الدفاع الوطني
–المركز المشترك لمساعدة قوات األمن الدولي
–قوات العمليات الخاصة األمريكية
–فرقة العمل المعنية بمكافحة اإليبوال.

دفعت عوامل عدة عملية جمعنا للبيانات في هذا الصدد .لقد أردنا أوال ً أن نجري مقابلة مع أفراد مشتركين

في أي جانب من جوانب الدروس المستفادة من مجموعة متنوعة من المنظمات ،العتماد الجوانب المشتركة

لمثل هذه البرامج .شملت هذه المجموعة منظمات من مجاالت مختلفة ،وبأحجام مختلفة ،وتضم هياكل إدارية
مختلفة .كما أننا ألقينا نظرة على المنظمات التي تدير مستويات مختلفة من المخاطر التشغيلية ،مثل المجتمع
الطبي ،ووكالة ناسا ،وشركات النفط ،وقطاع اإلنشاءات .باإلضافة إلى ذلك ،اخترنا بالتعاون مع معهد الخدمات

بناء على مستوى كفاءتها في الدروس المستفادة .تمتلك شركة بيكتل برنامج دروس
الخارجية عدد المنظمات
ً

مستفادة حصل على العديد من الجوائز ،وكذلك شركة جنرال إلكتريك .كما تتسم ممارسات الدروس المستفادة
أيضا منظمات طورت قدرات الدروس المستفادة لديها أو عززتها عقب
للجيش األمريكي بالنموذجية .لقد اخترنا ً
األزمات العامة أو الحوادث التي أدت إلى وجود اهتمام سلبي .تتمتع بعض المنظمات بخصائص أو تحديات مشابهة

لخصائص وزارة الخارجية وتحدياتها ،مثل تلك المتعلقة بالعمليات الدولية .كما سعينا إلجراء مقابالت مع مسؤولين

بمعدل دوران مرتفع للموظفين أو هياكل تنتهج التعيين الدوري ،هذه الهياكل مشابهة
من منظمات ذات هياكل
ّ
لمعهد الخدمات الخارجية ،التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،الذي يناوب التعيينات بانتظام .واخترنا منظمات أخرى

مثل وكالة االستخبارات المركزية بسبب ثقافة وممارسات التدريب المؤسسي المشابهة.

وافقت  35منظمة على المشاركة من أصل  45منظمة اتصلنا بها .اخترنا كال ً من الممارسات الفضلى

والممارسات األسوأ (أو األضعف) من المنظمات ،بغض النظر عن حجمها أو نوعها أو مهمتها .وكما استهدفنا
بعض المنظمات بسبب التشابه بين خبراتها وبين خبرات وزارة الخارجية األمريكية ،وفي الوقت نفسه أجرينا

مقابالت مع مسؤولين من منظمات أخرى ال تتشابه بشكل كبير مع الوزارة ولكن لديها الكثير لتقدمه .طلبت
بعض المنظمات عدم ذكر اسمها ،ولكن جميعها كانت صريحة في عرض مواقف نجاحها وفشلها في جهود

الدروس المستفادة .ونعتقد أن هذا يدل على الطبيعة الداعمة لتلك المنظمات ووعيها واحترامها لمهمة
وزارة الخارجية األمريكية العالمية المهمة .يحتوي الملحق  Aعلى بروتوكول المقابالت ويتناول الملحق B

بالتفصيل طريقة تدويننا لمالحظات المقابلة يدويًا ونظمنا النتائج الرئيسية التي انبثقت من المقابالت،
والتي انتشرت في المنظمات العسكرية ومنظمات القطاعين العام والخاص.
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يتمثل أحد أوجه القصور في نهجنا في أننا استخلصنا نتائجنا من عينات صغيرة من منظمات

من مختلف المجاالت لضمان تطبيق أوسع للنتائج المستخلصة؛ ومع ذلك قد ال تمثل هذه العينة من
المنظمات بالضرورة األشكال التنظيمية لها .كما ينبغي االهتمام باصطحاب عينات أكبر لفهم أشمل

التجاهات مبادرات الدروس المستفادة داخل مجال محدد.
مناقشات الموائد المستديرة

أيضا على مائدة المناقشات مرتين في حرم معهد الخدمات الخارجية في أرلينجتون،
اجتمع فريق البحث
ً
فيرجينيا ،مع مسؤولين من معهد الخدمات الخارجية ومركز دراسة ممارسة الدبلوماسية .أظهر أول

اجتماع على مائدة المناقشات ،الذي ُعقد في  14أيلول (سبتمبر)  ،2016الممارسات الفضلى في الدروس
المستفادة في القوات المسلحة من خالل التعاون بين وزارة الخارجية األمريكية ،والقوات المسلحة ،وفريق
البحث .وضم اجتماع مائدة المناقشات مشاركين من جامعة الدفاع الوطني ،وقوات مشاة البحرية األمريكية،

األمريكي ،وهيئة األركان المشتركة .أُجري ثاني اجتماع على مائدة
والقوات الجوية األمريكية ،وخفر السواحل
ّ

المناقشات في  20تشرين األول (أكتوبر)  ،2016وركز على الممارسات الفضلى في الدروس المستفادة في

القطاع الخاص والمنظمات الحكومية غير العسكرية .وشمل المشاركون ممثلين من كونوكو فيليبس ،ويو
بي إس ،ووكالة االستخبارات المركزية ،والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ،ووكالة ناسا.

هيكلة هذه الدراسة
يوضح الجزء المتبقي من هذه الدراسة نتائج البحث الذي أجريناه حول الماهية ،والوقت ،والسبب ،واألشخاص،

والكيفية (انظر المربع) .يناقش الفصل الثاني ماهية برنامج الدروس المستفادة ويقدم أمثلة عن وقت إجراء

أنشطة الدروس المستفادة أو أو الوقت الذي يُفترض أن تجرى فيه .وقد نشأ مفهوم التعلم التنظيمي في

األسئلة اإلرشادية لهيكلة هذه الدراسة

ماذا؟

توضح الخطوات الضرورية في عملية التعلم من الدروس المستفادة.

متى؟

تتحقق من كيفية اطالع المنظمات أو اتخاذها لقرار فيما يخص وقت إجراء مراجعة الدروس
المستفادة.

لماذا؟

تقدم إطارات عمل لمساعدة المنظمات في تحديد الهدف من تطبيق برنامج الدروس المستفادة.
نشير إلى هذا باسم الرؤية.

من؟

ترسم خريطة للعالقات التبادلية لألفراد والمكونات الفرعية التنظيمية المشاركة في الدروس
المستفادة.

كيف؟

هج االستراتيجية للدروس المستفادة وتعرض بنى التمكين التحتية ذات الصلة.
تُجمل خيارات النُ ُ

مقدمة

9

التسعينيات من القرن العشرين من خالل عمل كريس أرجيريس ،وتقتضي مصلحة وزارة الخارجية األمريكية
انتهاج توجه أوسع من الفضول المتزايد 12.قد يشير فضول صانع السياسات حول أحد المفاهيم التنظيمية

الجديدة إلى انفتاحه لتطبيق هذه المفاهيم على منظمته ،ومن الضروري التأكد من تعريف المفهوم
جيدا قبل مناقشته كأداة لتحقيق رؤية صانع السياسة .ولهذا الغرض ،يناقش الفصل الثالث سبب ضرورة
ً
استخدام المنظمات ألنشطة الدروس المستفادة .يفحص الفصل الرابع األشخاص المشاركين .ثم يناقش

الفصل الخامس كيفية ممارسة المنظمات لجهود الدروس المستفادة ،بما في ذلك عوامل التمكين
الرئيسية التابعة والبرامج المحفزة وإدارة المعرفة ،من بين قضايا أخرى ضرورية للخروج ببرنامج قوي للدروس

المستفادة .ويناقش الفصل السادس النتائج المستخلصة والممارسات الفضلى الموضوعية لوضع برامج
الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها على وزارة الخارجية األمريكية.

12

نُشر أول إصدار من هذا العمل،بشأن التعلم التنظيمي ،في عام .1992

الفصل الثاني

ماهية برامج الدروس المستفادة الفعالة وتوقيتها

يُعرِّف هذا الفصل أهداف برنامج للدروس المستفادة وأغراضه ويوجزها على النحو الذي تلتزم به مجموعة
متنوعة من المنظمات .ما الخطوات الرئيسية في عملية الدروس المستفادة؟ ومتى يجب على المنظمات
إجراء مراجعة للدروس المستفادة؟ يتناول الفصل الثالث النتائج المحتملة لبرامج الدروس المستفادة فيما

يتعلق برؤية المنظمة.

درسا مستفادًا ما لم يتغير
تتفق الدراسات السابقة والمجتمع الممارس إجماال ً على أن الدرس ال يكون ً

شيء ما أو لحين أن يتغير شيء ما كنتيجة .وبينما توجد تعريفات عديدة تصف الدروس المستفادة ،إال أنها

نتيجة لالستفادة من التجربة.
جميعا مرتبطة بمفهوم السلوك المتغير
ً
ً

يصف بعض الممارسين األكاديميين الدروس المستفادة مثلما يحددها ميلتون كالتالي:

تغيير في السلوك الشخصي أو التنظيمي ،نتيجة لالستفادة من التجربة1.

ً

يُعرِّف مركز الدروس المستفادة بالجيش الدروس المستفادة على أنها
المعرفة المعتمدة المستقاة من الخبرة الحقيقية والمالحظات وتحليل التدريب العسكري والعمليات
الحقيقية التي يترتب عليها تغيير في سلوك الجنود والقادة والوحدات2.

تصف العقيدة المشتركة لعمليات حلف شمال األطلسي (الناتو) أغراض برنامج الدروس المستفادة

ومتطلباته كالتالي:

التعلم بفاعلية من التجربة وتقديم مبررات معتمدة لتعديل الطريقة الحالية في فعل األمور ،وذلك
من أجل تحسين األداء ،أثناء مسار عملية ما وللعمليات الالحقة على حد سواء .ويستلزم هذا أن تكون
الدروس ذات مغزى وأن يتم لفت انتباه الجهة المختصة المسؤولة والقادرة على التعامل معها إلى هذه

1
2

.Milton، 2010، p. 16

.CALL, CALL Services, Fort Leavenworth, Kan., Handbook 15-11, June 2015, p. 5
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الدروس .كما يتطلب األمر من سلسلة القيادة أن تحظى بفهم واضح حول كيفية تحديد أولوية الدروس
وكيفية توظيف األفراد وفقا لها3.
ً

هج النظرية على حد سواء لتقديم تصوُّر بياني لدورة الدروس
هج الممارسين والنُ ُ
لقد استندنا إلى ن ُ ُ
4
المستفادة في أبسط مستوياتها ،وهي دورة تتكون من ثالث مراحل (الشكل  .)2.1يتم تحديد "الحدث القابل

للتعلم" وتحليله أثناء مرحلة العمل والتحليل .ويعرض هذا التحليل الدروس المحددة ،التي اعتمدها أصحاب

الشأن الرئيسيين (أو المعاد تكرارها في مرحلة التحليل ،إن لزم األمر) .وبمجرد االعتماد ،يقوم الممارسون

بنشر الدروس المحددة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها أثناء مرحلة التنفيذ .يعمل التنفيذ على إكمال كل
من دورة الدروس المستفادة واستئنافها ،وال يعد الدرس "مستفادًا" حتى يتم تنفيذ تغيير ما .وسيعزز استمرار

المراقبة والتقييم دورة الدروس المستفادة؛ نظرًا إلى أن الممارسين قد يحددون أحداثًا إضافية قابلة للتعلم

في أي مرحلة من مراحل هذه العملية.

إن الغالبية العظمى من المنظمات التي أجرينا مقابالت معها ،سواء في القطاعات العامة أو الخاصة

أو العسكرية ،تتَّبع العملية العامة الموجزة في الشكل  ،2.1وإن كان ذلك مع وجود فوارق دقيقة وتعديالت على

الصعيد التنظيمي .ويناقش الجزء المتبقي من هذا الفصل المراحل الثالث بمزيد من التفاصيل.
الشكل 2.1
الدروس المستفادة :عملية مستمرة

اﻟﺘ

ﺤﻘﻖ

اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﺪروس اﻟﻤﺤﺪدة

اﻟﺪرس
اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮان
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

RAND RR1930-2.1

3

.NATO, Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, AJP-3(B), Brussels, March 2011, Para. 0454

 4يحدد ميلتون ثالث خطوات رئيسية أطلق عليها اسم حلقة التعلم :النشاط والدروس المحددة والمستندات والعمليات
حدثة (.)Milton, 2010, p. 16
ُ
الم َّ
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العمل والتحليل
تتطلب مرحلة العمل والتحليل من عملية الدروس المستفادة تحديد األحداث القابلة للتعلم وتسجيل

البيانات وتحليلها واعتماد النتائج المستخلصة األولية.
تحديد األحداث القابلة للتعلم

تتمثل األحداث القابلة للتعلم في األحداث أو الحاالت أو النتائج التي تستدعي إجراء مراجعة للدروس

حددة الرئيسية لما يُمثِّل حدثًا قابال ً
الم ِّ
المستفادة .ويجب أن تؤدي رؤية أي منظمة ومهمتها دور العوامل ُ

للتعلم؛ وتساعد تلك األولويات ممارسي الدروس المستفادة على تحديد مجال المواضيع أو األحداث أو
العمليات أو المحفزات وتصنيفها.

تخطيط الجمع االستراتيجي

يمنح تخطيط الجمع االستراتيجي ممارسي الدروس المستفادة إطارًا لتحديد األحداث القابلة للتعلم وتحديد
أيضا في
توقيت إجراء المراجعات للدروس المستفادة .إضافة إلى ذلك ،فإن تخطيط الجمع االستراتيجي يساعد ً

دروسا مستفادة)
أن تصب المنظمة تركيزها على المشكالت الرئيسية (وتحديد أولويات ما ينبغي إرساؤه بوصفه
ً

وبمقدوره تعزيز مشاركة أصحاب المناصب القيادية العليا وأصحاب الشأن أثناء المراحل األولية لمراجعة الدروس

المستفادة .وتتبنى المنظمات مجموعة من المؤشرات للوقوف على األحداث أو الحاالت المحفزة .وبينما تحدد
بعض المنظمات مجموعة من األحوال أو الخصائص التي يجب أن تحفز على إجراء مراجعة للدروس المستفادة

(مثل حوادث الفشل أو النجاح) ،تجمع بعض المنظمات األخرى باستمرار البيانات التي تتعلق بعمليات الدروس

جزءا من ممارسات األعمال الطبيعية لهذه المنظمات ،بل أنها قد تضع خطة جمع سنوية.
المستفادة باعتباره ً
يجب على أي منظمة أن تضع رؤية ومهمة يكون من شأنهما التعريف بما يحفز إجراء مراجعة للدروس

هج لتحديد األحداث القابلة
المستفادة والسعي لبلوغه ،وذلك بغض النظر عما هو متبع من إجراءات أو ن ُ ُ
كاملة من البداية إلى النهاية:
للتعلم .ومن المفترض أن تسود رؤية الشركة عملية الدروس المستفادة
ً

يساعد بيان المهمة في تحديد األهداف قريبة وبعيدة المدى؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى التعريف باالستراتيجية؛

والتي تؤدي بالتالي إلى وضع خطة التنفيذ؛ والتي تتضمن بدورها مقاييس لقياس التقدم الذي يرتبط في نهاية
المطاف بالمهمة والرؤية التنظيميتين.

هج التفاعلية
الن ُ ُ

تتمثل إحدى وسائل تحديد األحداث القابلة للتعلم في تحديد مجموعة من الخصائص لحادثة ما لتحفيز إجراء
حفزة على نقاط الفشل ،مثل التجاوزات في
الم ِّ
مراجعة للدروس المستفادة .وال ينبغي أن تقتصر تلك العوامل ُ

أيضا نقاط النجاح ،مثل المفاوضات الدبلوماسية
التكاليف أو انتهاكات السالمة واألمن ،بل يمكن أن تشمل ً
حفزة
الم ِّ
الناجحة أو التنظيم السلس لعمليات األعمال في سفارة ما .ويوضح ميلتون أن هذه العوامل ُ

مقدما أو يمكن أن يشير إليها خبراء الدروس المستفادة الذين يلتمسون "الفرص لتحديد
حدد
يمكن أن ت ُ ِّ
ً
األمريكي نموذج دروس مستفادة يستجيب لألحداث .وقد
الدروس" 5.فعلى سبيل المثال ،يمتلك خفر السواحل
ّ
وضع كتيب إلدارة الحوادث "يساعد كوادر خفر السواحل في تطبيق نظام اإلشراف على الحوادث (Incident

5

.5 Milton, 2010, p. 33
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 )Command Systemالتابع للنظام القومي إلدارة الحوادث ( )National Incident Management Systemأثناء

عمليات االستجابة واألحداث المخططة" 6.وتقترح إدارة مكافحة الحرائق األمريكية "التحديد المسبق ألنواع

معينة من الحوادث التي من شأنها أن تُحفز تلقائيًا تقديم نقد [رسمي]" ،بما في ذلك على سبيل المثال
الحرائق التي ينتج عنها إصابات ،و/أو وفيات و/أو تتسبب في تجاوز قيمة دوالرية محددة مسبقا لألضرار7.
ً
مشابها قد يكون ذا صلة بحوادث األمن والسالمة في السفارات.
نهجا
وتنتهج وزارة الخارجية األمريكية
ً
ً

تتمثل إحدى مميزات هذا النهج المتبع في تحديد األحداث القابلة للتعلم في مرونته وقدرته على

التفاعل مع األحداث غير المتوقعة والمهمة في الوقت نفسه .فعلى سبيل المثال ،قد يتعرض الموظفون

الموزَّعون أو البعيدون ألحداث محتملة قابلة للتعلم يغفل عنها المقر المركزي أو ال يمكنه التفاعل معها

في الوقت المناسب .ورغم ذلك ،تتمثل إحدى نقاط الضعف في أن الجمع قد يكون مغلوطًا ومتضاربًا ،بل وقد
يتسم باالزدواجية.

المجدول
النهج ُ

جمعا ُمجدوال ً ويسعى هذا النهج إلى غرس عمليات
يوجد نهج ثا ِن لمراجعات الدروس المستفادة يستلزم
ً
الدروس المستفادة في عمليات األعمال الطبيعية لمنظمة ما أو "وضع مركب الفلور [عمليات الدروس
المستفادة] في مياه الشرب" حسب وصف أحد ممارسي الدروس المستفادة 8.ويجعل هذا النهج مراجعات

جزءا ال يتجزأ من طريقة عمل المنظمة .فعلى سبيل المثال ،اعتاد مديرو المشروعات
الدروس المستفادة
ً
فصل عند
بإحدى السالسل الفندقية الكبيرة ،ممن أجرينا مقابالت معهم ،على تقديم تحليل ختامي ُم َّ
االنتهاء من تنفيذ تطويرات فندقية جديدة ،حيث يوضحون خالله ما إذا كانت األهداف قد تحققت (في مراحل

متعددة)؛ وإذا ما كان قد تم استنباط الدروس وإدماجها في قاعدة بيانات إدارة المشروع كي يستفيد منها
مديرو المشروعات

مستقبال9.

ً

معا .فعلى سبيل المثال ،تخطط الوكالة
قد تتبنى المنظمات كذلك
نهجا هجينًا يدمج النهجين ً
ً
مسبقا ال يهدف فقط إلى االرتقاء بأولويات
الفيدرالية إلدارة الطوارئ ( )FEMAلوضع برنامج دروس مستفادة
ً

أيضا الحوادث على أساس كل حالة على حدة (انظر
الوكالة واستراتيجياتها إلى أقصى حد ممكن ،بل يتناول ً

المربع في الصفحة التالية لالطالع على مثال) .حيث تجري قوّات البحرية األمريكية مراجعات بشكل روتيني
على ثالث مراحل :مرحلة ما قبل النشر في نهاية التدريب ،وفي منتصف الجولة البحرية ،وفي

نهايتها10.

يضع عدد من المنظمات ،التي أجرينا مقابالت معها ،خططًا سنوية لجمع الدروس المستفادة تحت

إشراف وتوجيه من القيادة العليا ،بما في ذلك السواد األعظم من منظمات القطاع العسكري .ويمكن أن

6

.Commandant Publication P3120.17B, U.S. Coast Guard Incident Management Handbook, May 2014

U.S. Fire Administration, “Special Report: The After-Action Critique: Training Through Lessons Learned,” 7
.USFA-TR-159, April 2008, p. 3
 8تعليقات جاءت في جلسة الطاولة المستديرة حول الدروس المستفادة بين كل من مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية
( )CSCDومؤسسة  ،RANDوالتي انعقدت في حرم معهد الخدمات الخارجية ،أرلنغتون ،فيرجينيا ،في  14أيلول (سبتمبر)،
.2016
9
10

مقابلة مع مدير التعلم لشركة تعمل في مجال الضيافة ،ماكلين ،فيرجينيا 5 ،أيار (مايو) .2016

حوار هاتفي مع مدير قسم الدروس المستفادة لقوّات البحرية في  23حزيران (يونيو).2016 ،
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األحداث التي يمكن التعلم منها في أي مرحلة

عندما ضرب إعصار ماثيو الواليات المتحدة في أواخر  ،2016بذلت الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ جهودًا
ضخمة لرصد األحداث التي يمكن التعلم منها خالل مسار عملية استجابة الوكالة لخطر اإلعصار .وبينما
جزءا من برنامج الدروس المستفادة المقرر،
كانت الوكالة تجمع األحداث التي يمكن التعلم منها ،بوصفه
ً
أيضا بمراجعة عمليات الدروس المستفادة لديها في الوقت الفعلي؛ حيث لم تقتصر على رصد
فقد بدأت ً
وأيضا تلك المعنية بعمليات
بل
فحسب
لإلعصار
باالستجابة
المعنية
منها
التعلم
يمكن
األحداث التي
ً
أعمال الدروس المستفادة .وقد أشار ممثلو الوكالة في إحدى المقابالت إلى هذا األمر على أنه "دروس
مستفادة من الدروس المستفادة" ما يوضح بالفعل أن األحداث التي يمكن التعلم منها موجودة في أي
مكان يتواجد فيه نشاط ما.

تبحث هذه الخطط السنوية في الشأن المستقبلي والماضي على حد سواء ،حيث تتناول األولويات واألهداف
المستقبلية وأوجه الضعف المكتشفة مؤخرًا .وتسعى المنظمات إلى تحديد وجود الفجوات المعرفية
واعتمادها في الجوانب المهمة للغاية ،حيث تركز على السلوكيات أو التكتيكات التي كانت ناجحة أو ُمسبِّبة
للمشاكل بدال من التركيز على األشخاص الذين كانوا ناجحين أو متسببين في حدوث مشاكل11.
ً

يتميز تخطيط الجمع السنوي بفوائد رئيسية عديدة .أوالً ،انخراط القيادة العليا وتأييدها يُكلّالن جهود

الدروس المستفادة الناتجة بالمصداقية .ويمكن أن يوفر انخراط كبير القادة "التغطية الممتازة" لفرق الجمع
التي تحتاج إلى إمكانية الوصول إلى األشخاص والمستندات والمعلومات الستنباط البيانات .ثانيًا ،يمكن أن
يساعد التأييد المقدم من كبير القادة في توجيه الموارد البشرية والمالية لجهود الدروس المستفادة .وقد

ذكر جميع  12الممثلين العسكريين ،أثناء المقابالت ،أهمية الحصول على تأييد كبير القادة وانخراطه؛ حيث

شدد ممثلون عن قوّات مشاة البحريّة األمريكية والقوّات الجوية األمريكية ،على وجه التحديد ،على الطبيعة
َّ

األساسية لتأييد كبير القادة وانخراطه في جميع مراحل مراجعات الدروس المستفادة.

قد تضع خطط الجمع السنوية قائمة تشتمل على دراسات أو جوانب تشوبها المشكالت لتناولها خالل

العام التالي .ويمكن أن يساعد تحديد نطاق خطط الجمع السنوية بدقة في الحد من القيود المفروضة على

الموارد .يضع مركز قوّات مشاة البحريّة للدروس المستفادة  -والذي يمتلك موارد محدودة على غرار مركز دراسة

ممارسة الدبلوماسية  -خطة جمع سنوية لتحديد عدد محدود من الموضوعات الجديرة بالدراسة 13.ويدمج

المجدول المستمر عمليات الدروس المستفادة في الثقافة والممارسات والعمليات التنظيمية ،سواء
الجمع ُ
كان يتم إجراؤه على أساس سنوي أو متناوب .ولم تعد مراجعات الدروس المستفادة عمليات قائمة بذاتها

جزءا من ممارسات األعمال األساسية في مراحل متعددة من
عند إجرائها على أساس مستمر ،بل أصبحت
ً
جزءا ال يتجزأ من الطريقة التي تعمل بها المنظمة.
المشاريع وأصبحت
ً
11
12

.Mark White and Alison Cohan, “A Guide to Capturing Lessons Learned,” Nature Conservancy, undated, p. 11

انظر الملحق  Bلمزيد من التفاصيل.

 13مقابلة مع رئيس قسم الجمع والتحليل بمركز قوّات مشاة البحريّة للدروس المستفادة في كوانتيكو ،فيرجينيا في 23
أيار (مايو).2016 ،
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استنباط البيانات

هج الستنباط البيانات من أجل التحليل.
تستعين مراجعات الدروس المستفادة بمجموعة من األساليب والنُ ُ

وتتضمن أدوات جمع البيانات استبيانات وقوائم مرجعية ومقابالت ومراجعات للوثائق ومالحظات ومجموعات
اهتمام وورش عمل واستجوابات للفريق ومراجعات ما بعد العمل .وتستلزم أساليب ومصادر جمع البيانات

المختلفة
أنواعا مختلفة من األشخاص إلجراء مراجعة البيانات واستنباطها؛ وهو جانب نتطرق إليه تفصيال ً
ً

في الفصل الرابع.

سنكتشف ،في هذا القسم الفرعي ،ثالثة أمثلة على البحث اإلثنوغرافي الذي يقدم مساهمات فريدة

14
أيضا مميزات هذه
لعمليات الدروس المستفادة :المقابالت والمالحظات ومراجعات ما بعد العمل .وسنحدد ً

هج وعيوبها الستنباط بيانات الدروس المستفادة .لمزيد من التفاصيل حول أساليب جمع البيانات األخرى،
النُ ُ

يصف الشكل  ،2.2الصادر عن منظمة  ،Partnering Initiativeمميزات وعيوب مجموعة من أساليب جمع

البيانات اإلضافية ويتناولها ،ويشمل ذلك استبيانات ودراسات استقصائية وقوائم مرجعية ومراجعات للوثائق

ومجموعات اهتمام وورش عمل ومراجعات ما بعد الوثائق مما يسمح للمجموعة بتقييم أدائها وقراراتها التي
اتخذتها.

عادة ما تأتي المقابالت؛ الموحدة أو غير الموحدة أو شبه الموحدة ،في صميم عملية استنباط بيانات

مراجعة دروس مستفادة .يطرح كل من وايت ( )Whiteوكوهن ( )Cohenأربعة أسئلة أساسية يجب أن تتناولها
أي مقابلة )1( :ما الذي سار على ما يرام؟ ( )2وما الذي لم يسر على ما يرام أو واجه عواقب غير مقصودة؟

( )3إذا حظيت بفرصة إعادة ذلك كله مرة أخرى ،ما الذي ستفعله بشكل مختلف؟ و( )4ما التوصيات التي

ستقدمها لآلخرين الذين يضطلعون بمشروعات

مماثلة؟15

يساعد اإلنصات اإليجابي  -الذي يشمل تعليق

الحكم وتجنب المقاطعة وإعادة الصياغة للتحقق من الفهم وذكر الغرض من األسئلة  -في ضمان حدوث

محادثة صريحة ويُحسن من نوعية نتائج

المقابلة16.

يصف ميلتون المقابالت على أنها "الطريقة األكثر فاعلية لتحديد الدروس من شخص

واحد"17

ويتضمن استخدام المقابالت الستنباط البيانات من أجل عمليات الدروس المستفادة عددًا من المميزات.
وأكثر المميزات أهمية هي أن المقابالت بمقدورها تقديم تنوع كبير في وجهات النظر ،حيث يمتلك األشخاص
القائمون بأدوار مختلفة خبرات واهتمامات وأفكار ورؤى

مختلفة18.

ومع ذلك ،يجب على ممارسي الدروس

المستفادة كذلك إدراك أن هناك مخاطر أو عوائق معينة نتيجة االعتماد على المقابالت وحدها .وبينما يمكن
أيضا أن تكون مهدرة للوقت ومكلفة ومن
للمقابالت إضافة فرق بسيط وتنوع في وجهات النظر ،فيمكنها
ً

 14تُعرِّف جامعة كامبريدج البحث اإلثنوغرافي على أنه بحث "يهدف إلى تقديم وصف تفصيلي حول كيفية عمل فئة
بناء على مالحظة الفئة والمشاركة فيها غالبًا .ويمكن تدعيم ذلك بالمقابالت وبجمع الوثائق واألعمال
اجتماعية معينةً ،
اليدوية"( ،صفحة ويب بعنوان ،”Ethnographic and Field Study Techniques“ ،من جامعة كامبريدج ،غير مؤرخة).
15
16
17
18

.White and Cohen, undated, pp. 6–7

لمزيد من التفاصيل ،انظر .Milton, 2010, pp. 59–61
.Milton, 2010, p. 59

حوار هاتفي مع مدير االستراتيجية والتعلم ،مؤسسة ميرسي كوربس في  1حزيران (يونيو) .2016
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الشكل 2.2
جمع البيانات :الطرق والمصادر

األداة 5

جمع البيانات :األساليب والمصادر
المميزات
يمكن إتمامها دون اإلفصاح
عن الهوية
غير مكلفة في اإلدارة
يسهل مقارنة اإلجابات
وتحليلها
يمكن إرسالها إلى عدد كبير
من األشخاص

األسلوب
االستبيانات
والدراسات
االستقصائية
والقوائم
المرجعية

الغرض
عادة ما يتم وضعها وإدارتها للحصول
على بيانات إحصائية لمجموعة أسئلة أو
سؤال معين.
ترتبط غالبًا بالبحث الكمي.
تُستخدم عند الحاجة للحصول على
معلومات بشكل سريع و/أو بسهولة من
تهديدا.
األشخاص بطريقة ال تشكل
ً

المقابالت
الموحدة
والمقابالت
شبه الموحدة
والمقابالت غير
الموحدة

تجمع مجموعة كاملة وغزيرة
مفيدة في الحصول على فهم أوفى
تستغرق وقتًا طويال ً
قد يصعب تحليلها ومقارنتها
النطباعات شخص ما أو تجاربه للشراكة من المعلومات
يمكن للمحاور أن يجعل
يمكن أن تكون مرنة مع
أو الخوض في مزيد من التفاصيل حول
اإلجابات منحازة
المتحاورين
إجابات االستبيان.
يمكن أن تكون عالية التكلفة
غالبًا ما تُستخدم المقابالت الموحدة
إذا كانت تنطوي على مقابالت
لألبحاث الكمية؛ وغالبًا ما تُستخدم
شخصية
المقابالت شبه الموحدة والمقابالت غير
الموحدة في األبحاث النوعية.

مراجعة الوثائق

تقدم معلومات حول كيفية عمل
الشراكة.
يمكن أن تشمل الوثائق :مذكرات
التفاهم ومنشورات شبكة اإلنترنت
ومحاضر االجتماعات واألفالم واتفاقات
الشراكة وما إلى ذلك.

المشارك
ُ
والمالحظة
المباشرة

جمع معلومات دقيقة حول كيفية
عمل شراكة
تتطلب مالحظة المشاركين من
مشاركا في
باحث الشراكة أن يصبح
ً
الثقافة أو السياق الخاضع للمالحظة.
تنطوي المالحظة المباشرة على
مالحظة الباحث للتفاعالت أو المواقف
الفعلية بدال ً من أن يُخبر بها.

مجموعات
االهتمام  /ورش
العمل

تنطوي على مناقشة منظمة مع
مصادر موثوقة لالنطباعات
مجموعة محددة من األفراد للحصول على التي يشاركها الجميع
معلومات حول آرائهم وخبراتهم حول أحد يمكن أن تكون طريقة فعالة
الموضوعات.
للحصول على مجموعة واسعة
دائما على استكشاف
تنطوي
وغزيرة من المعلومات في وقت
ً
مجموعة من اآلراء أو أحد الموضوعات
قصير
بعمق من خالل المناقشة.
يمكنها تقديم معلومات
رئيسية بشأن الشراكة

المراجعات

العيوب
قد ال تحصل على إجابة
تفصيلية
يمكن أن تؤدي الصياغة إلى
تحيز
طبيعة غير شخصية
قد ال تتضمن جميع
المعلومات
قد تكون ذات معدل إجابات
منخفض

يمكن أن تستغرق وقتًا
تجمع معلومات شاملة
يمكن أن تكون المعلومات غير
وسابقة
مكتملة أو عفا عليها الزمن
ال تسبب تعطال ً للشراكة
يجب أن تكون واضحة بشأن ما
تشكل معلومات موجودة
تبحث عنه
بالفعل
نهجا مرنًا
 تعتبر مجاال ً أقل لالنحيازات في ليست
ً
تفسير المعلومات

عرض عمليات شراكة كما
قد يصعب تفسير السلوكيات
المالحظة
تحدث
وفقا
يمكن أن تكون معقدة في
يمكن تبني دراسة الحالة ً
تصنيف المالحظات
لألحداث كما تحدث
يمكن أن يؤثر المالحظ على
سلوك المشاركين في الشراكة
يصعب بقاؤها محايدة في
حالة المشاركة
يمكن أن تكون باهظة التكلفة
قد يكون من الصعب تحليل
اإلجابات
الحاجة إلى وجود منسق جيد
للسالمة واالنتهاء
قد يكون من الصعب تحديد
معا
موعد لتجميع الناس ً

توفر فرصة للشركاء للتفكير في
تتيح الفرصة لجمع المعلومات يمكن أن تكون مضيعة للوقت
قيمة الشراكة وتحديد ما إذا كانت
(وبخاصة إذا كان المراجع يلتقي
من جميع الشركاء
الشراكة تلبي أهدافها المنشودة.
عميقا بشركاء مختلفين)
يمكن أن تتيح تحليال ً
ً
توفر فرصة للموافقة كمجموعة على للشراكة
تكون أكثر فاعلية بعدما يتم
أي عمليات مراجعة التفاق الشراكة.
إذا تم تنفيذها ببراعة يمكنها عقد الشراكة لبعض الوقت
أن تكون عامال ً حافزًا
مهما لتحسين يمكن لمراجع خارجي أن يكون
ً
عملية الشراكة وعالقاتها.
مدمرًا للشراكة

المصدر:مصرح باستخدامه .The Partnering Initiative, The Case Study Toolbook, August 2014, p. 71.
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الصعب مقارنتها ومتضمنة لمخاطر إدراج تحيزات المحاورين19 .باإلضافة إلى ذلك ،بينما يعتمد عدد من

عمليات الدروس المستفادة على المقابالت غير الموحدة أو شبه الموحدة ،قد ال يصلح هذا النهج لجميع
"تقدم بمنهجية" وال "تسمح بمقابالت
أنواع المراجعات .وتنص تحذيرات إدارة الحرائق األمريكية على التالي:
َّ

غير موحدة ،أو ملتوية ،أو غير

منظمة"20.

قد تستنبط مراجعات الدروس المستفادة البيانات كذلك عبر المالحظات المباشرة أو مالحظة

المشاركين لألحداث القابلة للتعلم  -بدال ً من جمع بيانات ما بعد الحدث .ويتضمن هذا النوع من البحث الميداني

اإلثنوغرافي في العادة جمع بيانات مباشرة من مصدرها األول معززة بمقابالت المشاركين اآلخرين .ويستخدم

مركز الدروس المستفادة بالجيش هذا الشكل من المالحظات ،حيث ينشر الممثلين في الوحدات الفعالة.

وتنشر الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ مسؤولي الدروس المستفادة كذلك بجانب فرق االستجابة للحوادث

إلجراء الجمع والمالحظات في الوقت الفعلي 21.وكما هو الحال بالنسبة للمقابالت ،يمكن للبحث اإلثنوغرافي

مكلفا
الذي يعتمد على المالحظات إضافة فرق بسيط وتنوع في وجهات النظر .ومع ذلك ،يمكن أن يكون كذلك
ً
ِ
الحظين 22.ويمكن
المالحظ ويؤثر على سلوك المشاركين ُ
ومهدرًا للوقت ويحتوي على مخاطر إدراج تحيزات ُ
الم َ
ُ
أن تشكل الحمولة المفرطة من المعلومات أو البيانات تحديًا .وقد سعت العديد من المنظمات التي أجريت

مقابالت معها ،مثل الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ وميرسي كوربس ،إلى الحد من عدد المالحظات .وباإلشارة
إلى المالحظات ،يشير أفيس ( )Avisوشارب ( )Sharpeإلى أن "خمسة أفضل بكثير من 23."500

وأخيرًا ،يمكن أن يستخدم المشاركون في مشروع أو نشاط ما مراجعة ما بعد العمل لتحديد الدروس

وطبقا لميلتون،
وخاصة في الجيش.
المستفادة .وتعد مراجعات ما بعد العمل شائعة في المنظمات الحكومية،
ً
ً

تعد مراجعات ما بعد العمل بمثابة "اجتماعات مراجعة موحدة وقصيرة ،ويتم إجراؤها الستخالص الدروس من

مهمة أو نشاط ما" 24.وعادة ً ما يتم تسجيل مراجعات ما بعد العمل في شكل تقرير موجز .ويصف المربع في
الصفحة التالية الصيغة التي تُكتب بها مراجعة ما بعد العمل بالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ بإيجاز.

تتمثل إحدى نقاط القوة لمراجعات ما بعد العمل في أنها تسمح لهؤالء المنخرطين مباشرة ً في حدث

ما بفرصة التفكير في ك ٍ
ل من أوجه النجاح والفشل على حد سواء وتحديدها في "بيئة شاملة وخالية من
رسخة للحد من أي عزوف عن المشاركة 25.وتتمثل إحدى نقاط ضعف
اللوم ومفتوحة" مع قواعد أساسية ُم َّ

مراجعات ما بعد العمل في أنها كثيرًا ما تحتوي على معلومات قد تحدد فردًا ما على سبيل الخطأ ،ويمكن

أن يؤدي هذا إلى الشعور بالمخاطرة وعدم الرغبة في استخدام هذا الشكل من المراجعة .وبينما تُستخدم
19

مؤسسة ،The Partnering Initiative .2014، P. 71

21

مقابلة مع المدير المساعد بالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ،واشنطن العاصمة ،في  13حزيران (يونيو).2016 ،

U.S. Fire Administration, “Operational Lessons Learned in Disaster Response,” Emmitsburg, Md.: Federal 20
.Emergency Management Agency, June 2015, p. 51
22

مؤسسة ،The Partnering Initiative .2014، P. 71

24

.Milton, 2010, p. 54

Peter Avis and Joe Sharpe, “Operationalization of the Lessons Learned Process: A Practical Approach,” in Susan 23
McIntyre, Kimiz Dalkir, and Irene C. Kitimbo, eds., Utilizing Evidence-Based Lessons Learned for Enhanced
.Organizational Innovation and Change, Washington, D.C.: IGI Global, 2015, p. 78
25

.Milton, 2010, p. 58
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االستخدام الصارم من قِبل الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ
لمراجعات ما بعد العمل

تستجيب الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ لحاالت الطوارئ .ويتوفر عدد من فرص التعلم في هذا النوع من
صارما .لقد راجعنا العديد
استخداما
العمل ،وتقتضي الضرورة أن تستخدم الوكالة مراجعات ما بعد العمل
ً
ً
من مراجعات ما بعد العمل الخاصة بالوكالة واكتشفنا أنها تلخص صيغة قياسية وتتبعها .تعرض هذه
وصفا للحدث ،وصحيفة وقائع ،ومناقشة للقضايا المهمة غير المحلولة على الصعيد الوطني
المراجعات
ً
التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية ،والخرائط والمخططات المرجعية ،والمخططات التنظيمية
لفريق االستجابة نفسه.

مراجعات ما بعد العمل على نطاق واسع في الجيش األمريكي ،فعادة ما تكون هذه المراجعات محجوبة بعض
الشيء عن أنظار العامة؛ فعلى سبيل المثال ،إذا كانت هناك مراجعة لما بعد العمل تختص بالنظر في نشاط
تدريبي فلن يتم كشفها بشكل عام .وتعمل وزارة الخارجية في بيئة سياسية عامة وغالبًا ما تكون حساسة.

وقد يكون العديد من موظفي الوزارة مترددين أو غير راغبين في المشاركة بدون أوجه الحماية المالئمة.
التحليل واالعتماد

بمجرد بدء عملية جمع البيانات ،يجب أن تبدأ فرق الدروس المستفادة في تحليل النتائج المستخلصة األولية

واعتمادها لتطوير عملية جمع البيانات وتنقيحها .قدم المتحاورون وفرة من المعلومات المتعلقة بأهمية
اعتماد البيانات ،والنتائج المستخلصة األولية ،وكيفية تنفيذ االعتماد وإجرائه في عمليات الدروس المستفادة؛

بينما لم يتحدثوا كثيرًا عن "كيفية تحليل البيانات".

شدد المتحاورون على أهمية اعتماد النتائج المستخلصة لضمان شمولية المعلومات التي يتم جمعها
َّ

وكذلك اتسام التحليل بأكبر قدر ممكن من الحياد .يجب اعتماد الدروس المحددة للتأكد من أنها ال تزال ذات

صلة وتستحق أن يتم أرشفتها و/أو

نشرها26.

تؤكد الدراسات السابقة على الطبيعة األساسية لعملية

والفعالة في الوقت نفسه 27.يوضح كل من وايت وكوهين الحاجة إلى التحقق من دقة
االعتماد البسيطة
َّ

الدروس المحددة وصالحية تطبيقها وإلى تقييم ما إذا كانت قابلة للتطبيق محليًا أو عالميًا 28.ونبَّه ميلتون

الممارسين بشأن الحاجة إلى التخلص من مشكلة "إدخال بيانات غير صحيحة سيؤدي إلى إخراج بيانات غير

موثوقة" التي تحيط بالكثير من أنظمة الدروس المستفادة" وذلك من خالل االعتماد ومراقبة

الجودة29.

تشمل تقنيات االعتماد عملية التثليث على مستوى المصادر المتعددة والمراجعة واالعتماد من جانب

الخبراء المتخصصين وعمليات الفحص المركزية وغير المركزية على حد سواء .يمكن أن تحد القيود على المصادر
26

حوار هاتفي مع منسق الدروس المستفادة في شركة نفط ،في  4أيار (مايو) .2016

28

.White and Cohan, undated, p. 2

Milton, 2010; Mark Marlin, “Implementing an Effective Lessons Learned Process in a Global Project 27
Environment,” Annual Project Management Symposium Proceedings, Dallas, Tex., 2008; and Art Murray and Jeff
.Lesher, “The Future of the Future: Breaking the Lessons-Learned Barrier,” KM World, August 31, 2008
29

.Milton, 2010, p. 71
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هجه .يضفي مركز قوّات مشاة البحريّة للدروس المستفادة المركزية على كل من التحليل
من إمكانيات االعتماد ون ُ ُ
والتدقيق ،ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن المركز صغير نسبيًا ويواجه قيودًا مفروضة على الموارد (وهو التحدي نفسه الذي
يسرين
يواجهه ً
خصص لجانًا أو ُم ِّ
أيضا مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية) .وهناك بعض المنظمات األخرى التي ت ُ ِّ

للدروس المستفادة لمراجعة الدروس المستفادة واعتمادها وتقييمها ،بما في ذلك التعرُّف على االختالفات بين ما تم

الوعد به وبين ما يتم تقديمه فعليًا 30.وتنتهج منظمات كثيرة الحل الوسط الذي يتمثل في االعتماد على عمليات

اعتماد قليلة العمالة أو غزيرة المصادر .على سبيل المثال ،في مستشفى بريجهام آند وومنز هوسبيتال (Brigham

 )and Women’s Hospitalقام الفريق المختص بسالمة المرضى باعتماد التقرير شامال ً جميع المشاركين في

إعداده ،وذلك بعد إجراء مقابالت مع جميع المعنيين باألمر وتدوين النتائج المستخلصة31.

على الرغم من أن االعتماد يعد خطوة في غاية األهمية ،وألنها كذلك جزئيًا ،إال أنه يجب أن تكون
العملية واضحة وبسيطة بقدر اإلمكان .يؤيد كل من موراي ( )Murrayوليشر ( )Lesherتبسيط وتيسير عملية
سريعا باإلحباط من النظام الرسمي ويعودون
اعتماد تكون "متناسبة مع المخاطر" وإال "سيصاب األشخاص
ً
إلى الطرق الودية البسيطة لمشاركة

المعرفة"32.

الدروس المحددة والموثقة

تصبح النتائج المستخلصة المعتمدة من مرحلة العمل والتحليل هي الدروس المحددة" :توصية مبنية على تجربة

محللة (إيجابية أو سلبية) يستطيع اآلخرون االستفادة منها من أجل تحسين أدائهم في عمل أو هدف محدد"33.

ستهد َفة ،ويجب
الم
يجب أن يتم توثيق الدروس المحددة بأساليب مخصصة تناسب احتياجات الجماهير ُ
َ

جيدا ،وتقدم سيا ًقا مناسبًا ومقتضبًا في الوقت نفسه لتحقيق
أن يتم تقديمها بطريقة سهلة االتباع ومنظمة
ً
أكبر قدر ممكن من التأثير 34.األفراد الذين يديرون برامج الدروس المستفادة الناجحة يجب أن يأخذوا بعين االعتبار
سته َدف .قد تستجيب القيادة
الم
َ
الطرق األكثر كفاءة وفاعلية في إيصال النتائج المستخلصة إلى الجمهور ُ

نفذون
الم ِّ
العليا بشكل أفضل في اجتماع رسمي قصير أو بتقرير رسمي أو من خالل عرض الشرائح .وقد يستفيد ُ
من المناهج الدراسية أو مناهج التدريب على أكمل وجه؛ بينما قد يستفيد محللو السياسات من التقارير.

األشكال التي يمكن إيصال المعلومات بها تشمل التقارير الطويلة ،واالجتماعات ،والعروض التقديمية،

والتقارير الرسمية ،ونماذج ما بعد العمل ،وقواعد البيانات بين الوكاالت ،والمناهج الدراسية والعقائد

ملخصا موجزًا
والتدريبات الجديدة .وبغض النظر عن طريقة إيصال المعلومة ،فيجب أن تقدم هذه الطريقة
ً
أيضا
وواضحا وكذلك التوصيات القابلة للتنفيذ والقياس التي يمكن أن ينفذها أصحاب الشأن .ومن المهم ً
ً
ال في كثير من األحيان" .تساعد القصص المؤثرة
ا
نهج
السرد
أسلوب
ويعتبر
المادة
عرض
بطريقة
االهتمام
فع ً
َّ
ً
األشخاص على االستيعاب " ما يسهل األمر لالعتراف بنقاط الضعف والتعرف على الحلول 35.ويجب أن تكون
30
31
32
33
34
35

حوار هاتفي مع منسق الدروس المستفادة في شركة نفط ،في  4أيار (مايو) .2016
حوار هاتفي مع مسؤولي رعاية صحية ،في  18أيار (مايو) .2016
.Murray and Lesher, 2008
.Milton, 2010, p. 36

.Milton, 2010, pp. 67–72
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التقارير مكتوبة بشكل صحيح ويسهل استيعاب ما بها من معلومات .واالعتماد على محرر واحد من شأنه

مهما :يجب أن يتلقى
المساعدة في ضمان توحيد األسلوب 36 .وفي النهاية ،فإن سهولة االستخدام يعد أمرًا
ً

المستخدمون النهائيون تدريبًا وإرشادًا عن كيفية االستفادة من موارد قاعدة البيانات ويجب على قواعد
البيانات أن توفر البيانات الوصفية لتسهيل االستخدام والقدرة على البحث للمستخدم النهائي 37.على

سبيل المثال ،تجمع الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ "المالحظات" التشغيلية في قاعدة بيانات وتصنف
وتفهرس كل مالحظة باستخدام البيانات الوصفية لتتيح الفرز والتصنيف بصورة

يسيرة38.

أيضا بالقصور في الموارد وتتحمل مسؤوليته ،حيث تعترف بأنه كلما اتسعت
تُقر المنظمات الناجحة ً

دائرة الجمهور ،زادت الموارد المالية التي يجب استثمارها في المنتجات ،وبالمثل ،يجب أن تقل تكلفة المنتجات

ووفقا لذلك ،فإنه يجب أن تهتم المنظمات ذات الموارد المالية المحدودة بتضييق
المخصصة لجمهور أصغر.
ً

جلية في الفئة الممارسة المعنية
نطاق جمهورها المستهدف .يمكن رؤية تلك االختالفات والمفاضالت
ً
بالدروس المستفادة في أوساط الجيش األمريكي .يوفر مركز الدروس المستفادة بالجيش ،الغني بالموارد ،حزمة
كاملة من المنتجات ،تشمل الكتيبات والمخرجات المخصصة ،إلى مجموعة متنوعة من أصحاب الشأن

والمنفذين المحتملين .وفي المقابل ،ال يزال يقدم مركز قوّات مشاة البحريّة للدروس المستفادة نتائج محكمة
ال تشوبها شائبة ،لكنها في المقابل تستهدف القيادة العليا فقط ،عند قبول مفاضالت توفير الموارد .تعرف

ف وقد ربطت استراتيجيتها برؤيتها ومهمتها المؤسسية.
تلك المنظمات مصادر مواردها وجمهورها
المستهد َ
َ

التنفيذ

بمجرد أن تحدد المنظمات الدروس ،فإن الخطوة التالية لها هي إضفاء الطابع المؤسسي عليها .إذا أرادت

المنظمات أن تتعلم الدروس ،وليس مجرد االكتفاء بتحديدها فحسب ،فإن استراتيجيات النشر والتنفيذ يجب
أن تتخطى ما هو أكبر من إيصال المعلومة الصحيحة إلى األشخاص المناسبين .يؤكد أحد العروض التقديمية
لوكالة ناسا أن الممارسين يجب أن يسعوا إلى "دمج الدروس في اإلجراءات والتدريبات وبالتالي ال يحتاج المشروع

لالعتماد على قراءة الشخص المناسب لدرس من الدروس في المرحلة المهمة المناسبة من المشروع" 39.هذه

المرحلة هي األصعب حيث أكد الكثير من مسؤولي المنظمات الذين أُجريت مقابالت معهم هذا التحدي ،بل

أيضا وجود فجوة بين الدروس المحددة والدروس التي تم تعلمها بالفعل .يقوم الممارسون بمراجعة الدرس
وحددوا ً

بناء عليه .من بين أمثلة أخرى ،قد تشمل األعمال المقترحة عقائد أو
المحدد والتخطيط له ومن ثم التصرف
ً

ووفقا إلطار العمل الخاص بالدروس المستفادة ،يجب أن
تدريبًا أو عمليات أو إجراءات متغيرة و/أو تغيير العاملين.
ً

يتم تسويق محاوالت التغيير ورصدها ثم تقييمها إلدخال التعقيب عليها ضمن الدائرة المستمرة.

David Oberhettinger, “Lessons Learned from Soup to Nuts,” briefing, Pasadena, Calif.: Office of the Chief 36
.Engineer, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, August 23, 2011, slide 5
 ،Milton، 2010 37الصفحات من  108إلى  ،109يحدد أنواع البيانات الوصفية التي يجب أن توثقها مدخالت قاعدة البيانات،
بما في ذلك عنوان الدرس ،والموضوع الرئيسي والفرعي ،والمحرر األصلي ،وتاريخ الحدث ،وتاريخ تحديد الدروس ،و/أو تاريخ
التوثيق ،واإلجراء ،والتصنيف األمني للدرس ،وحالة الدرس ،وقيمة الدرس.
38

مقابلة مع المدير المساعد بالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ،في  13حزيران (يونيو).2016 ،

39

.Oberhettinger, 2011, slide 7
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النشر

بشكل عام ،تندرج جهود النشر تحت إحدى فئتين :منصات غير فاعلة للطلب ،وأنشطة فاعلة للعرض .تعتمد

منصات النشر غير الفاعلة على المستخدم النهائي الساعي وراء المعلومات حيث يمكن تحديد األثر بدون
حمالت تسويقية وغيرها من جهود نشر الوعي بتوفر المعلومات .تعد المواقع اإللكترونية ،والتقارير المنشورة،

وقواعد بيانات إدارة المعرفة ،جميعها أدوات للنشر غير الفاعل .يستغل عدد من المنظمات المنصات غير الفاعلة
في إبراز منتجاتهم المبنية على الدروس المستفادة ونشرها .على سبيل المثال ،ينشر مركز الدروس المستفادة

بالجيش تقارير كثيرة على موقعه اإللكتروني الخارجي .ينشر مستشفى بريجهام آند وومنز األخطاء الطبية
على شبكة اإلنترنت في محاولة لالرتقاء بمستوى الشفافية 40.قواعد البيانات ،مثل نظام المعلومات المشترك

للدروس المستفادة التابع للجيش األمريكي ،يمكن أن تُستخدم باعتبارها مستودعات غير فاعلة للدروس .قواعد

مكن األفراد من الحصول على
بيانات الدروس المستفادة على نطاق الوكالة أو حتى بين الوكاالت يمكن أن ت ُ َّ

المعلومات بدون االضطرار إلى البحث في العديد من المواقع اإللكترونية أو المستودعات أو المنشورات.

في النشر الفاعل ،تعرض المنظمات الدروس المستفادة على أصحاب الشأن الذين يسعون لالستفادة

بأفضل شكل من التغيير و/أو الذين يتخذون أفضل وضع ليكونوا بمثابة المساهمين الرئيسيين للتغيير .وتوعية
موجهة إلى األفراد ،واإلعالنات في
هؤالء القائمين على التغيير يمكن أن تأتي في شكل رسائل بريد إلكتروني
َّ

المنشورات والنشرات اإلخبارية الداخلية ،وقواعد البيانات التي تعرض دراسات الدروس المستفادة ذات الصلة

خلفا لغيرهم.
على مستخدمين محددين ،وتمرير المعلومات أو كتيبات اإلحاطة إلى العاملين الذين يأتون
ً

تقدم مؤسسة ميرسي كوربس الدروس والمعلومات إلى العاملين من خالل نشرة إخبارية على اإلنترنت

يستطيع  96بالمئة من العاملين بالمقر الرئيسي و 83بالمئة من العاملين ميدانيًا الوصول إليها 41.وبالمثل ،فإن
إحدى شركات تصنيع المعدات ،التي أجرينا مقابلة مع مسؤوليها ،تنشر قصص نجاح معايير سيجما الستة

في رسائل إخبارية داخلية 42،بينما تُبلِّغ إحدى شركات النفط بالدروس المستفادة في رسائل إخبارية وعبر البريد
اإللكتروني الداخلي 43.كما أن شركة تصنيع المعدات تمتلك مكتبًا مركزيًا يعمل على تقييم ما إذا كانت الحلول

والمشكالت المبلغ عنهما بواسطة وحدة من الوحدات التشغيلية تمثل تحديًا على مستوى الشركة يجب أن

يتم نشره بشك ٍ
ل واسع النطاق وسينتج عنه تغييرات أكبر في العملية .فإذا كانت ستمثل تحديًا ،ينشر المكتب

الدروس إلى الوحدات األخرى خالل االجتماعات ،والرسائل اإلخبارية ،وقواعد البيانات ،والتدريب 44.وأخيرًا ،فإن وسائل

النشر الفاعل ال تعتمد جميعها على التكنولوجيا :فقد أوضح ممثلون عن سلسلة فنادق كبيرة ،أجرينا مقابالت
معهم ،كيفية قيام المديرين بنشر الدروس خالل االجتماعات االفتتاحية اليومية لنوبات العمل45.

Heather Punke, “Why Brigham and Women’s Hospital Put Medical Errors in Blog Form,” Infection Control & 40
.Clinical Quality, February 22, 2016
Mercy Corps, “Practicing What We Preach: A Review of Learning and Research Utilization,” brief, Portland, 41
.Oreg., May 2015
42
43
44
45

حوار هاتفي مع خبير في معايير سيجما الستة ،في  27نيسان (أبريل).2016 ،
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مقابلة مع مدير التعلم لشركة تعمل في مجال الضيافة ،ماكلين ،فيرجينيا ،في  5أيار (مايو) .2016

ماهية وتوقيت برامج الدروس المستفادة الفعالة

23

إن وجود نموذج هجين يجمع بين النشر غير الفاعل والنشر الفاعل يُمكِّ ن المنظمات من االستفادة

من مزايا كال النهجين .ويمكن لقواعد البيانات ،على وجه الخصوص ،أن توفر وظيفتي النشر الفاعل وغير
أيضا .على
الفاعل ما يتيح للمستخدمين الحصول على المعلومات وتقديم المحتوى إلى المستخدمين
ً

سبيل المثال ،قاعدة بيانات الدروس المستفادة بوكالة ناسا تتمتع بخاصية االشتراك التي تتيح إرسال الدروس
المستفادة عبر البريد اإللكتروني إلى العاملين 46 .وتتمثل إحدى الخطوات اإلضافية في إضفاء الطابع الفردي

بناء على الملفات التعريفية للمستخدم واألنشطة وطرق العرض في قاعدة
على المحتوى الذي يتم نشره
ً

البيانات .ويتناول الفصل الخامس قواعد البيانات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بمزيد من التفاصيل.
هج نشر
قد تؤثر االختالفات الجغرافية أو الوظيفية
ً
أيضا على نشر الدروس .وقد تضع المنظمات ن ُ ُ
خصيصا كي تستهدف مختلف الجماهير أو أصحاب الشأن أو البيئات .على سبيل المثال ،عند تحديد
مصممة
ً

كيفية تطبيق إجراءات التشغيل القياسية في مواقع جديدة أو متغيرة ،يجب أن تأخذ الوكالة الفيدرالية إلدارة
الطوارئ بعين االعتبار القوانين المختلفة للدول والمناطق المحلية ،واإلدارات ،وبيئات التشغيل الفريدة من

نوعها .وتستخدم شركة نفطية متعددة الجنسيات ،أجرينا مقابالت مع مسؤوليها ،عملية مشاركة معلومات

متعددة المستويات ،يحدد خاللها مديرو األقسام النجاحات التي يمكن تكرارها في مناطق أخرى حول العالم47.

ويقوم الخبراء المتخصصون بالشركة باستنباط الدروس وتحميلها على سلسلة المحادثات النقاشية بمنصة
جزءا من عملية حل المشكالت الداخلية .ويختص فريق عمل مركزي إلدارة المعلومات
 SharePointباعتباره
ً
بجمع الدروس وتحديدها من هذه المناقشات ،حيث يقومون بصياغة روايات للدروس تعود بالنفع على مستوى
الشركة ،مثل الدروس المهمة للغاية والمطروحة في الوقت المناسب وذات الصلة عالميًا بخطوط العمل،

ثم يقوم الفريق بنشرها في صورة مقاالت على المنصة العالمية للمنظمة .وبشكل مماثل ،قام المديرون في

إحدى الشركات الفندقية بجمع أهم الدروس الضرورية التي أعدها العاملون وذات الصلة بالنزالء ونشرها 48.إن

هج قد تكون مماثلة لما يقوم به مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية من معالجة ومشاركة للدروس
هذه النُ ُ
القابلة للنقل والقياس المحددة لدى السفارات األمريكية.
الرصد والتقييم المستمر

نافعا بشأن نجاح عمليات الدروس المستفادة ،ويمكن أن يحفز من
يمكن أن يوفر رصد تنفيذ الدروس تعقيبًا
ً
ستخدم في اعتماد الدروس طويلة األجل .إن المقاييس المستخدمة
َّ
التعديالت على استراتيجيات النشر ،وأن ي ُ
بناء على ما يلزم قياسه (مثل جودة ما يمكن إيصاله أو
في تحديد تأثير مراجعات الدروس المستفادة تتغير
ً
المنتج ،أو معدل إنتاج الدرس ،أو مشاركة العاملين أو أصحاب الشأن ،أو السالمة ،أو التوفيرات المالية) ولكن

يجب ربطها باالستراتيجية المؤسسية األصلية وخطة التنفيذ .على سبيل المثال ،تطبق الوكالة الفيدرالية
إلدارة الطوارئ نظام ترميز لتقييم نجاح أي درس مستفاد جديد .حيث تشير العالمة "البالتينية" إلى أن الدرس

يتيح للوكالة إنقاذ المزيد من األرواح في عمليات االستجابة في حاالت الطوارئ ،بينما تشير العالمة "الذهبية"

إلى أن الدرس يحفظ الموارد.
46
47
48

.Oberhettinger, 2011

مقابلة مع مستشار معرفي بشركة نفطية متعددة الجنسيات 24 ،أيار (مايو) .2016

مقابلة مع مدير التعلم لشركة تعمل في مجال الضيافة ،ماكلين ،فيرجينيا ،في  5أيار (مايو) .2016

24

تعزيز دبلوماسية الجيل القادم عبر الممارسات الفضلى للدروس المستفادة
جدا معايرة مخرجات معينة وقياسها حتى باستخدام مقاييس التقييم المقررة.
قد يكون من الصعب ً

وعندما تتعلم من المشاركات االجتماعية ،فكيف يمكنك تحديد إذا ما سار شئ ما بشكل جيد؟ في كثير من

خاصة في حالة وزارة
األحيان ،يمكن أن تكون العملية صحيحة ولكن المحصلة غير مرغوب فيها .هذا حقيقي
ً

الخارجية :كيف تعرف أنك مارست الدبلوماسية بشكل جيد؟ في هذا السنياريو ،يعتبر رصد اكتمال عملية ما
من عدمه هو أسلوب أكثر فاعلية لقياس تأثير أحد الدروس المستفادة.

أول من االعتماد على
الشركات العالمية التي تنخرط في دول أخرى ،مثل بيكتل وكوكاكوال ،تستفيد ً

السجل المحفوظ مع عميل ما أو حكومة معينة لتحديد المشكالت التي ظهرت وما تم حله منها .وتشمل
األمور فائقة األهمية في العملية كل من األنشطة السابقة لالنخراط التي يمكن من خاللها التخطيط

للتفاعل ،والتحضير لألسئلة المعروفة ،والدراية بالجوانب التي تكمن فيها الصعوبات .وأخيرًا ،فإنه من
الضروري االستقصاء عن الحدث ،بحيث يتم تقييم الجوانب التي سارت بشكل جيد ،وما يمكن تحسينه من
منظور كل من العملية والمحصلة.

وفي النهاية ،فإن الكثير من المنظمات ،التي أجرينا مقابالت مع مسؤوليها ،كانت ال تزال بصدد عملية

وضع المقاييس المعنية بقياس تأثير الدروس المستفادة .إن الكثير من نماذج النجاح كانت قولية ،ولكن حتى

األدلة القولية يمكن أن تكون نقطة انطالق جيدة إلثبات مصداقية برنامج من برامج الدروس المستفادة.

يعتبر كل من النشر والتنفيذ والرصد والتقييم المستمر بمثابة دوافع مهمة لعمليات الدروس المستفادة

معا في تغذية ثقافة التعلم بالمنظمة من
المستمرة ،في حالة القيام بها بنجاح .تساعد هذه الخطوات ً
خالل قبول نقاط الضعف بل وحتى اإلشادة بها .تدعم ثقافة التعلم القوية حلقة تعلم مستمرة ،وهي مهمة
لبرامج الدروس المستفادة الناجحة 49.فكما وضح ميلتون" :إذا حرصنا على أن اإلجراءات تلقي بمردودها على

النشاط ، . . .فسوف تكتمل حلقة التعلم ،وسيتحسن النشاط ،وسيزداد األداء ،وسنقطع منحنى

التعلم"50.

إدارة أوجه القصور في الدروس المستفادة

تختلف ثقافة التعلم عما يعتقده الكثيرون بأنها نموذج لثقافة البيروقراطية للحكومة األمريكية .حيث
تعتمد البيروقراطية على ما سبق ومن الصعب تغييرها ،وأحيانًا يتطلب التغيير الكبير مبادرة من الكونجرس.

أما في ثقافة التعلم ،فالفشل مقبول ألنه يكشف نقاط الضعف التي يجب العمل على معالجتها .ويتحول

إجمال .ومع ذلك ،يجب عدم الخلط
الفشل إلى حدث يمكن التعلم منه لمساعدة المنظمة على التحسن
ً
بين الحالة المحسنة الحالية والحالة النهائية الحالية .فإنجازات التدريب على الدروس المستفادة ستصبح

مهملة بمرور الوقت .وستنهار عملية التحسين في نهاية األمر نظرًا لتغير العالم من حولنا .ولهذا تتسم
المنظمات الناجحة باالستجابة للتغيرات والتأقلم معها.
تشير ثقافة التأقلم لدى المؤسسات الساعية وراء التعلم إلى أن عملية الدروس المستفادة تعد بمثابة

فشل أو قصورًا ما ،فإنها تحدد كيفية إصالح ذلك وتتبنى تنفيذ التغيير
حلقة مستمرة .وإذا حددت المنظمة
ً

درسا في حد ذاته .هذا هو واقع المنظمات التي تتميز
الذي يعمل على ذلك .ويصبح أي فشل ناتج عن التغير ً
باالستجابة للتغيرات والتأقلم معها ،فالتغيير شئ ثابت وهذا التغيير الثابت تبرزه بعض الدروس التي يجب

49
50

أشارت جميع المنظمات تقريبًا ،التي أجرينا مقابالت مع مسؤوليها ،إلى أهمية غرس ثقافة التعلم .انظر الملحق .B

.Milton, 2010, p. 20
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على المنظمة تعلمها .والمنظمة التي تستجيب للمتغيرات وتتأقلم معها تقبلت أن "الوضع الراهن" أو
"الحالة النهائية التي تم الوصول إليها" لن تتواجد مرة ً أخرى.

وفي الحقيقة ،إذا أدى تدريب من تدريبات الدروس المستفادة إلى حل يجعل األمور أسوأ ،فمن الممكن أن

يكون سبب ذلك أحد أوجه القصور في عملية الدروس المستفادة نفسها .فعملية الدروس المستفادة ال تزال

عملية تجارية سريعة التأثر بأوجه القصور .وقد قدم خبير في الدروس المستفادة ومستشار في إدارة المعرفة

العديد من "أسوأ الممارسات" في الدروس

المستفادة51:

أيضا التعلم من النجاحات بل ومن خالل فحص اإلجراءات
–التعلم فقط من األخطاء! (ال ،يمكنك
ً
القياسية).

–تكليف مدير واحد بعملية الدروس المستفادة بأكملها ،فال حاجة إلشراك الفريق! (ال ،الفريق كله ضروري
لتحديد الدروس في جميع مراحل أي عملية).

–كل درس مميز ،لذلك يجب عدم وجود صيغة قياسية لسجالت أو تقارير الدروس المستفادة! (ال ،تسهل
الصيغ القياسية متابعة الدروس وتذكرها).

ستكتشف أي منظمة ،باجتناب هذه الممارسات األسوأ واتباع الممارسات الفضلى ،أن التعلم

والتحسين هما في الحقيقة عمليتان مستمرتان .ويعني هذا إمكانية إجراء التحسينات في أي مستوى

بدءا من العمليات اليومية من المستويات األكثر بساطة وصوال ً إلى
من مستويات المنظمة وفي أي وقتً ،
العمليات في أعلى مستوى حيث يجب أن يتم تغيير القوانين لالنتقال إلى الممارسة الفعلية لدرس من

مستوى عا ٍل .وبصورة عامة ،تؤدي عمليات الدروس المستفادة إلى إحداث تغيير في العقلية وإلى إدراك أن

الوضع الحالي والوضع السابق قد يفرضان مخاطرة كبيرة بالفشل.

51

.Milton, 2010, pp. 175–184

الفصل الثالث

لماذا يتم تنفيذ برنامج دروس مستفادة؟

نظاما داخليًا يسمح بالتفكير النقدي والمرونة تجاه التغيير ،وذلك لكي تتمكن
يجب على أي منظمة أن تمتلك
ً

من تجنب المخاطر بأسلوب منهجي ولكي تعمل على النحو األمثل 1.تُعد برامج الدروس المستفادة أحد هذه

األدوات الخاصة بخلق أقصى قدر من الكفاءة والفاعلية لعدد ال نهائي من الشركات والخدمات العسكرية،
والوكاالت الحكومية .ينبغي أن يكون النهج منهجيًا وأن يستوفي معايير معينة في جميع الخطوات ،وذلك

لكي يتم تنفيذ هذا البرنامج بشكل جيد.

تتمثل الخطوة األولى نحو إنشاء قدرة للدروس المستفادة في قيام المنظمة بتوضيح العوامل التي

المحسنة ،ثم تحديد أهداف تنفيذ برنامج
دفعت أصحاب الشأن إلى استكشافها باعتبارها خيارًا للعمليات ُ

الدروس المستفادة 2.وبمجرد وضوح هذه األهداف وقابليتها للتطبيق عبر المنظمة ،فمن المرجح أن يحصل

البرنامج على تأييد أكبر مما لو كانت األهداف غامضة أو تبدو غير واضحة لكل وحدة أو وظيفة محددة.

وعالوة على ذلك ،عندما يرتبط الغرض بالمنظمة األوسع نطا ًقا ،تشهد الفاعلية التشغيلية تحسنًا.
وإذا تمكنت كل مستويات المنظمة من رؤية أنه بإمكانها استخدام عمليات الدروس المستفادة لتحسين
المردود في كل من مستويات المؤسسات والوحدة ،فسيكون األفراد أكثر قدرة على رؤية قيمة البرنامج الذي

يحول األخطاء التي وقعت في الماضي إلى نجاحات في المستقبل .ومن ثم فإن وجود برنامج دروس مستفادة
فعال يعد وسيلة للعمل على نحو أكثر فاعلية على كل من مستوى المؤسسة أو الوحدة ،وهو ما يكمل الرؤية

التنظيمية الشاملة.

ولذلك ،فإن نجاح قدرة الدروس المستفادة يبدأ بوضع رؤية .ولقد أجزمنا بوجود أربعة قرارات تنفيذية

رئيسية ضرورية في رؤية برنامج الدروس المستفادة ،استنادًا إلى مراجعة الدراسات السابقة والبيانات التي تم

جمعها ميدانيًا ،ورأي الخبراء داخل فريقنا ،وتتمثل هذه القرارات في:
1.1ما النتائج المرجوة من البرنامج؟

Martha Grabowski and Karlene Roberts, “Risk Mitigation in Large-Scale Systems: Lessons from High Reliability 1
.Organizations,” California Management Review, Vol. 39, No. 4, 1997

Centers for Disease Control and Prevention, “CDC Unified Process Practices Guide: Lessons Learned,” Atlanta, 2
.Ga., November 30, 2006
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هج التي سيتم االستعانة بها لتحقيق هذه النتائج (على سبيل المثال ،استراتيجيات التعلم
2.2ما النُ ُ
المؤسسي و/أو إدارة عمليات األعمال)؟

3.3من ترغب في الوصول إليه بالمنظمة (األفراد في أرجاء وحدات األعمال و/أو القيادة)؟

4.4كيف ستتم إدارة برنامج الدروس المستفادة (مركزيًا أم ال مركزيًا) على أساس النتائج المرجوة
والجمهور المستهدف؟
نناقش ،في هذا الفصل ،النتائج المرجوة ،والجمهور المستهدف ،والهيكل التنظيمي رفيع المستوى

الذي يجب تحديده في رؤية الدروس المستفادة .ونوسع النقاش حول الهيكل التنظيمي والجمهور المستهدف
هج االستراتيجية للدروس المستفادة في الفصل الخامس.
في الفصل الرابع ونناقش النُ ُ

النتائج المرجوة
جزءا من رؤية
يجب تحديد األهداف والنتائج المتوقعة لعملية الدروس المستفادة بوضوح من البداية باعتباره
ً

عموما على األهداف الشاملة لشركة أو منظمة معينة .فعلى سبيل
البرنامج .وستعتمد النتائج المرجوة
ً

المثال ،قد تقوم المنظمة التي تركز على اإلنتاج بتوجيه برنامج الدروس المستفادة لديها نحو تحسين جودة
اإلنتاج وكفاءة العمليات ،بينما تركز المنظمة ،التي تعين الموظفين في المستودعات للعمل باستخدام
اآلالت الثقيلة ،على السالمة.

وقد شاركت لورا لين ( ،)Laura Laneرئيس الشؤون العالمية في شركة يو بي إس ،في عرض كيفية

تحسين المنظمة لممارسات الدروس المستفادة لديها لتحقيق نتائج أفضل .وذكرت أن شركة يو بي إس أدركت
أنها بحاجة إلى تغيير التركيز على برنامج الدروس المستفادة لديها من قياس األحداث إلى االستراتيجيات التي
من شأنها تحسين النتائج .ونتيجة لهذا التغيير في طريقة التفكير ،يركز البرنامج الحالي على قياس أهداف

مقدما؛ وتستند مقاييس النجاح إلى عناصر
ونتائج الخطط التي وضعت على جميع مستويات المنظمة
ً
الربح المحددة والمبينة في بيان رؤية الشركة .وعلى الرغم من أن هذه الممارسة قد ال تناسب وزارة الخارجية
األمريكية ،فإنها تبين أن المنظمة ينبغي أن يكون لها رؤية لبرنامج الدروس المستفادة لديها ،والتي تعبر عن
الرؤية الكلية للمنظمة.

وعلى الرغم من اختالف األهداف والعمليات بين المنظمات اختال ًفا كبيرًا ،فقد الحظنا أربعة أسباب
عامة للمنظمات لتنفيذ برامج الدروس المستفادة:
–أن تصبح منظمة تعلم

–أن تخفف من حدة المخاطر
–أن تزيد الفاعلية

–أن تحافظ على المعرفة المؤسسية.
وتنطبق كل هذه الموضوعات مباشرة على برنامج مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية.

لماذا يتم تنفيذ برنامج دروس مستفادة؟
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التحول إلى منظمة تعلم
شركة التعلم هي:

منظمة تسهل عملية التعلم لجميع أعضائها وتغير من نفسها باستمرار3.

منظمة التعلم هي منظمة تطبق استراتيجيات وتكتيكات محددة لتسهيل تعلم القوى العاملة حتى
يتمكنوا من التكيّف واالبتكار على نحو دائم .وتتوافق العديد من أهداف المراجعة كل أربع سنوات للدبلوماسية
وخصوصا تلك التي تسخر المعرفة والتكنولوجيا ،وتروج لالبتكار،
والتنمية مع التحول إلى منظمة تعلم،
ً
وتحسن من إدارة األداء  -وهو ما تربطه المراجعة كل أربع سنوات للدبلوماسية والتنمية بالمكونات األساسية

لبرامج الدروس المستفادة وتطوير ثقافة

التعلم4.

تدرك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قيمة وجود ثقافة تعلم .وتمتلك مؤسسة

التمويل الدولية أربع ركائز تشير إليها على أنها ثقافة المعرفة :الممارسات والعمليات والحوافز ودعم القيادة

وتخصيص الموارد (انظر الشكل  .)3.1وعادة ما تتأثر الممارسات والعمليات بالسياسات واإلجراءات وتعد من
األدوات المؤسسية الرسمية .إن الحوافز التي سنناقشها في وقت الحق في هذه الدراسة ،ليست مثمرة في

منظمات أخرى كما هي مثمرة في مؤسسة التمويل الدولية ،ومع ذلك تستخدم مؤسسة التمويل الدولية
برنامج الحوافز "لتشجيع سلوكيات وإجراءات محددة" .أما تأييد أو دعم القيادة فهي أداة إيجابية شائعة

في معظم المنظمات التي أجرينا مقابالت معها؛ وسنستكشف ذلك بشكل أوسع في هذا القسم .ويعد

تخصيص الموارد من األمور األساسية لوضع برنامج دروس مستفادة وتنفيذه بنجاح.
الشكل 3.1
الجوانب األربعة لثقافة المعرفة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻤﻮارد

دﻋﻢ
اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟﺤﻮاﻓﺰ

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻤﺼﺪرSumithra Rajendra and Nadezda Nikiforova, “WBG Knowbel Awards: Building a Knowledge :
.Culture,” briefing, April 26, 2016
RAND RR1930-3.1

Mike Pedler, Tom Boydell, and John Burgoyne, “Towards the Learning Company,” Management Education and 3
.Development, Vol. 20, No. 1, 1989, p. 2
4
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وتنطوي منظمات التعلم على بيئات تسمح للقوى العاملة بتقبل الدروس المستفادة ومشاركتها

صراحة .وتؤدي البيئات العقابية عند وقوع خطأ إلى وجود ثقافة تكون فيها القوى العاملة أقل استعدادًا
لالعتراف باألخطاء .يقدم شولتز ( )Schultzنموذجين لكيفية رؤية األخطاء :وهما النموذج التفاؤلي والتشاؤمي5.
عموما بارتكاب األخطاء .وال تتفاقم هذه الحالة إال في بيئة العمل التي ترى األخطاء
وترتبط المشاعر السلبية
ً
أو ارتكاب األخطاء على أنها من األمور المحرجة أو السلوكيات المنحرفة .في مقابل ذلك ،فإن المنظمات التي
تجد طر ًقا لتشجيع الموظفين على مشاركة األخطاء وعرضها بشكل أكثر تفاؤال ً عالنية تتمتع بقدرة أفضل

على تعزيز ثقافة التعلم .وال ينبغي للمنظمات أن تؤدي بالموظفين إلى الشعور بالحرج أو التهديد نتيجة
لألخطاء حيث إن ذلك يعزز من "مقاومة التعلم" .وتستخدم المنظمات التي تقوم بذلك ما يشير إليه أرجيريس

على أنه دفاعات تنظيمية ،وتشكل عوائق كبيرة أمام ممارسات الدروس المستفادة الفعالة .وينبغي تجنب
ذلك بدال ً من السياسات والممارسات التي تخلق بيئة من المشاركة وسبل االتصاالت العلنية.

كما هو الحال مع معظم عناصر السلوك التنظيمي ،تحدد القيادة االتجاه العام وتؤثر في الثقافة

بشكل مباشر .يحتاج القادة لنمذجة السلوك الذي يبين أن األخطاء يتم التعامل معها بتسامح ويبين تشجيع
ووفقا ألحد المتحاورين" ،ال يوجد شخص
عملية التعلم ،وذلك للحث على التحلي بصفتي الصراحة واألمانة.
ً

يؤمن بما يقوله القائد  -ولكنه يؤمن بما يفعله القائد ،ويحذو

حذوه"6.

ويتعين على القادة إظهار أن الخطر والفشل من األمور المقبولة .أقر أفيس ( )Avisوشارب ( )Sharpeبأنه
يجب أن يشعر جميع األعضاء بالمنظمة بالراحة عند مشاركة أخطائهم وما تعلموه من تلك األخطاء.
ولكي يحدث ذلك ،يجب أن يكونوا واثقين من كون أخطائهم المقترفة بحسن نية لن تؤدي إلى فرض إجراءات
عقابية . . . .فإذا كان هذا التأكيد غير معمول به ،فمن ثم سيكون أفضل قياس لألداء غير دقيق وستكون
الثقافة العامة هي ثقافة إخفاء األخطاء لتجنب العقاب—وبعبارة أخرى ،سيكون الوضع العام عكس بيئة
جدا مالحظة الدروس على نحو صحيح ،ناهيك عن توثيقها
التعلم
تماما .وفي بيئة كهذه ،من المستبعد ً
ً
ومعالجتها بطريقة تؤدي إلى التغيير والتحسين التنظيمي7.

يمكن للقادة تشجيع التعلم من خالل إظهار قيمة مشاركة المعلومات .وكما أشار أحد المتحاورين ،وهو

الرئيس والمدير التنفيذي إلحدى الشركات االستشارية في مجال األعمال:

5
6
7

.Schulz, 2010, p. 25

حوار هاتفي مع مسؤول تنفيذي في مجال الرعاية الصحية 19 ،نيسان (أبريل) .2016
.Avis and Sharpe, 2015, p. 66
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يكمن مفتاح ثقافة التعلم في أن نوعية القرار يجب أن تفوق ما يقدمه أذكي شخص في المجموعة .ويؤدي
التعاون في مشاركة هذه المعلومات إلى الخروج بقرارات أفضل مما يمكن أن يقدمه أذكى شخص في
المجموعة من تلقاء نفسه8.

وحسبما تمت اإلشارة إليه في الفصل األول ،فإن الفشل والخطأ من األمور األساسية التي تؤدي إلى

التعلم والتغيير اإليجابي 9.ويتعين على القادة التوضيح من خالل عرض أمثلة تفيد بأن الثقافة التنظيمية

ليست عقابية 10.وتؤكد مؤسسة ميرسي كوربس ذلك من خالل إجراء حلقات نقاش يتحدث خاللها كبار القادة
علنا11.

عن حاالت الفشل
ً
تتضمن قصص "أفضل أخطائي" ،مما يسمح لجميع أعضاء وكالة ناسا بالتعلم واالستفادة من األخطاء

البناءة

لزمالئهم12.

انظر المربع للحصول على مزيد من المعلومات .تنشر وكالة ناسا نشرة إخبارية

وتعتمد ثقافات التعلم القوية على القبول والفحص العلني لحاالت الفشل واألخطاء

بقدر ما تعتمد على التعلم من النجاحات.

يحتاج القادة إلى نمذجة السلوك الذي يبين أن األخطاء يتم التعامل معها بتسامح ويبين تشجيع

عملية التعلم ،وذلك للحث على التحلي بصفتي الصراحة واألمانة .يتعين على القادة إظهار أن البيئة الخالية

من العيوب ليست معيارًا مقبوالً .وقد صرح الرئيس التنفيذي السابق لشركة بلومينغديلز ،في مقابلة معه،
أن القوى العاملة تحتاج إلى معرفة أن المخاطرة جزء من العمل وأن المخاطرة الحذرة لن تلقى عقابًا في

رئيسيا في
القادة يلعبون دورًا
ً
وضع ثقافة المؤسسة

كتبت القيادة في مؤسسة ميرسي كوربس بيان ثقافة تنظيمية جديد يؤكد أن ميرسي كوربس هي
مؤسسة محفوفة بالمخاطر تتحمل اإلخفاقات" :إننا ال نخشى تحمل المخاطر وسوف نفشل أحيانًا.
عندما يحدث ذلك سوف نواصل المثابرة ،وسنتأمل ،وسنحاول مجددا".

ووفقا لمؤسسة ميرسي كوربس ،فإن "الثقافة والسلوك والعادات يتم تعلمها استجابة لتوقعات القادة.
ً
يمكن للقادة أن يحددوا الثقافة ويشيروا إليها من خالل إنشاء رؤية واضحة وكتابة رسائل ونمذجة األدوار"،
بما في ذلك عن طريق تنظيم "فرق مسؤولة عن التعلم والتغيير وإظهار دليل على التكيّف والتأثير" ومن
خالل تمكين "أعضاء الفريق وتشجعيهم على االعتراف عندما تكون هناك مشكالت وتدربهم على إيجاد
حلول لها".
المصدرMercy Corps, “Managing Complexity: Adaptive Management at Mercy Corps,” Portland, :
.Oreg., January 2012a, p. 2

8

حوار هاتفي مع كُ تَّاب 12 ،نيسان (أبريل) .2016

10

حوار هاتفي مع مايكل جولد ( ،)Michael Gouldالرئيس التنفيذي السابق لشركة بلومينغديلز 8 ،نيسان (أبريل) .2016

9

11
12

انظر .Shulz، 2010

حوار هاتفي مع أحد القادة االستراتجيين وقادة التعلم في مؤسسة ميرسي كوربس 1 ،حزيران (يونيو) .2016
حوار هاتفي مع مسؤولين بوكالة ناسا 13 ،حزيران (يونيو) .2016
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حال فشلها .نُعرف المخاطرة الحذرة على أنها تلك التي تؤخذ بعين االعتبار في تقييمات المخاطر أو الوعي

بالسياسات أو اإلجراءات أو الخطط .وفي مقابلة أخرى ،ذكر مسؤول تنفيذي في مجال الرعاية الصحية أن
إذا عوقب المرء بسبب صراحته ،فلن يبوح بالحقيقة مرة أخرى13.

ومن خالل مالحظتنا ،يُعد نشر التزكيات ورواية القصص من الوسائل الفعالة إلثبات عدم معاقبة أي

شخص على تبادل الرؤى المناسبة أو غير المناسبة .كما تساعد هذه التزكيات التي يتم نشرها على تماسك
جزءا من منهجها الرسمي ،تسترشد بيكتل بمقاطع
التجارب والدروس وإمكانية ربطها ببعضها 14.وباعتباره
ً

برنامجا
فيديو ألشخاص من مستويات مختلفة من القوى العاملة تتعلق بتجاربهم .وتمتلك وكالة ناسا
ً

يسمى " ،"Pause and Learnتم إطالقه في مركز غودارد لرحالت الفضاء ،وقد أُضفي عليه الطابع المؤسسي

باعتباره ممارسة في وكالة ناسا (انظر المربع).

كما يمكن للقيادة بناء الثقة من خالل االستفادة من القيم المذكورة وغرس لغة التوافق في جميع

أنحاء الشركة .فعلى سبيل المثال ،ذكرت إحدى شركات النفط الكبيرة التي أجرينا مقابلة معها أن االبتكار

والنزاهة من القيم األساسية للشركات .فهم يستخدمون هذه المصطلحات لتعزيز الثقافة من خالل إظهار
أن االبتكار ينشأ عندما تتعلم من األخطاء  -وليس عندما تسير األمور على ما يرام  -وأن النزاهة تتضمن
االعتراف باألخطاء 15.تعزز قيادة شركة يو بي إس من فكرة "عدم الرضا البناء" ،والتي تعني أن الموظفين قد

يكونوا غير راضين عن البرامج أو السياسات  -عدم الرضا  -ولكن لديهم سلطة إلجراء التغيير المطلوب،

برنامج ( Pause and Learnتوقف وتعلم) التابع لوكالة ناسا

تعد ناسا بارعة في دراسات الحالة وعرض هذه الحاالت من خالل أسلوب السرد .وقد أصبح برنامج Pause
( and Learnتوقف وتعلم) الذي بدأ في مركز جودارد لرحالت الفضاء المعيار المتبع عبر ناسا ،وتم تنفيذه
اجتماعا حول برنامج ( Pause and Learnتوقف
أيضا في مختبر الدفع النفاث .أجرى مختبر الدفع النفاث 13
ً
ً
وتعلم) على مدار الثالثة أعوام الماضية .وتعتبر هذه االجتماعات دورية ،وتشمل مديري مشاريع المركبات
قصصا عن ما حدث من خطأ في مشروع ما ،وما فعلوه إلصالحه،
الفضائية البالغ عددهم  38مديرًا يروون
ً
وما كان يمكن أن يفعلوه بطريقة مختلفة .تقدم هذه األدلة دون عرض شرائح أو لوحات عرض .القصد
من هذا السرد هو تزويد مديري المشاريع بمنتدى يستطيعون فيه االعتراف باألخطاء واستخالص الدروس
المستفادة دون خوف من اإلسناد أو التوثيق .وهناك فائدة إضافية هي أن األخطاء ال "تبث إلى العالم".

13
14
15

حوار هاتفي مع مسؤول تنفيذي في مجال الرعاية الصحية 19 ،نيسان (أبريل) .2016

مقابلة مع مدير التعلم لشركة تعمل في مجال الضيافة ،ماكلين ،فيرجينيا ،في  5أيار (مايو) .2016
مقابلة مع مستشار معرفة بشركة نفط دولية 24 ،أيار (مايو) .2016
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بصورة بناءة 16.تستخدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية شعارًا مرتبطًا بأعلى مهام التطوير الرئيسية
وهي" :تعاون ،تعلم ،تكيف ،لتحقيق نتائج تطوير أفضل" .تُعد هذه الشعارات مفيدة في دفع الثقافة ونشر
ووفقا لمرجع عن النظرية التنظيمية" ،تُعد الشعارات وسائل فعالة لنشر
الرؤى لبرنامج الدروس المستفادة.
ً
الثقافة حيث يمكن للمسؤولين التنفيذيين استخدامها في مجموعة متنوعة من التصريحات

العامة"17.

ويوضح المربع استخدام إحدى العبارات المثيرة لالهتمام التي يستخدمها مركز دراسة االستخبارات لنشر

قيمة الدروس المستفادة بالمنظمة.

كما تحتاج ثقافات التعلم القوية إلى المشاركة في جميع أنحاء المنظمة بالكامل ،وليس على مستوى

القيادة فقط .وتتسم برامج الدروس المستفادة ،ذات الشمولية األكبر ،بتأثير ومدى واسعي النطاق .وتعمل إحدى

شركات التأمين الكبيرة ،التي أجرينا مقابلة معها ،على إدراج المشاركة في أنشطة الدروس المستفادة في

جميع أوصاف الوظائف وتقييمات األداء 18.كما يناقش القسم المتعلق بالحوافز في الفصل الخامس كيفية

إدماج أنشطة الدروس المستفادة في أداء الموظفين .وقد أخبرت إحدى الشركات االستشارية في مجال األعمال،
التي أجرينا مقابلة معها ،أن قادتها يستعينون بمجموعة كبيرة من الموظفين في قرارات الشركة19.

كما يمكن للقادة والجهات الفاعلة في الدروس المستفادة تعزيز الثقة من خالل الكيفية التي يتم بها

نشر الدروس المستفادة .وفي مقال في مجلة هارفارد بزنس ريفيو ،عبر ليون بانيتا ( )Leon Panettaورئيس األركان

في عهده جيريمي باش ( )Jeremy Bashعن الدروس المستفادة في اإلدارة من عملية البحث عن أسامة بن
الدن 20.ويتناول المقال على نحو مالئم أحد التحديات التي تواجهها وزارة الخارجية األمريكية وهي :كل موقف

شعار الدروس المستفادة لدى مركز دراسة االستخبارات CSI

H. James Harrington, Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, 16
.and Competitiveness, Boston: McGraw-Hill, 1991, p. 248
Richard L. Daft, Organization Theory and Design, 3rd ed., St. Paul, Minn.: West Publishing Company, 1989, 17
.p. 510
18
19

حوار هاتفي مع مدير تنفيذي سابق بشركة تأمين كبيرة في  11نيسان (أبريل) .2016

حوار هاتفي مع رئيس ومدير تنفيذي إلحدى الشركات االستشارية في مجال األعمال في  12نيسان (أبريل) .2016

Leon E. Panetta and Jeremy Bash, “The Former Head of the CIA on Managing the Hunt for Bin Laden,” Harvard 20
.Business Review, May 2, 2016
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مختلف عن غيره .كانت عملية مطاردة بن الدن مختلفة عن غيرها حتى في سجالت المطاردات المستهدفة

 من حيث مدتها ،وتعقيدها ،ومستوى الموارد البشرية والمالية المخصصة لها .ومع ذلك ،تمكن بانيتا( )Panettaمن استخالص خمسة دروس إدارية يمكن أن يطبقها كل من نائب رئيس الشركة للتسويق ومدير

إحدى الوكاالت الحكومية التي تبلغ رؤوس أموالها مليارات الدوالرات.

أيضا باألخطاء .وفي
وعلى الرغم من أن المقال يسلط الضوء على األفكار والمبادرات الناجحة ،فإنه يُقر ً

هذا السياق ،يتمتع بانيتا بميزة في الكتابة عن الجهود المتعثرة نظرًا ألنه لم يعد ينتمي للمنظمة ،وكانت

الجهود ناجحة في نهاية المطاف .ولكن عند القول صراحة أنه على الرغم من أن بانيتا ارتكب أخطاء في
الحكم خالل الحملة ،فإنه يعد بمثابة نموذج يحتذى به لآلخرين في المنظمة .إذا تمكن الرئيس من االعتراف

باألخطاء ،فبإمكان الجميع أن يحذو حذوه.

كما أن بانيتا يخفف من إمكانية الرجوع إلى الدروس المستفادة بصورة تنم عن "الخجل واللوم" من

خالل إسناد النجاحات إلى األفراد  -بما في ذلك المديرين من األفراد وليس الرئيس فقط (حتى لو استخدموا
أسماء مستعارة)  -ونسب أوجه القصور إلى المجموعات الجماعية التي لم يتم الكشف عن اسمها ،مثل

"مجموعة من كبار المسؤولين" و"بعض من المنتمين للوكالة" وضمير "نحن" بصفة عامة.

كما يجب على القادة تبني طرق لضمان أال تسيطر آراؤهم الفعلية أو المتصورة على أنشطة مشاركة

المعرفة .حيث يعزز ذلك الثقة ويضمن المشاركة الصريحة .كما ذكر أحد المتحاورين بأنه يقوم بطرح أسئلة

مفتوحة لضمان أن استراتیجیات جمع البیانات تشجع مشارکة الموظفین لمنع جميع األشخاص من مجرد
21
المعلنة عادة للقيام بذلك هو أن يتم
الموافقة علی ما يقوله الرئيس أو يشعر به .أحد النُ ُ
هج التكتيكية ُ

تجاهل الرتبة عند مشاركة المعرفة بشكل صريح في بيئة تسودها الثقة .يجب أال يستغل القادة وضعهم أو
منصبهم في المنظمة لتهديد الموظفين أو إرهابهم لمنعهم من مشاركة آرائهم بصورة صريحة:

على القادة إثبات أن "الرتبة ال تهم عند العمل على حل المشكالت"( .حوار هاتفي مع شركة استشارية في
مجال األعمال 12 ،نيسان (أبريل))2016 ،
"عند تنحية الرتبة جانبًا يُصبح الصدق من األمور السهلة"( .حوار هاتفي مع مدير تنفيذي في مجال الرعاية
الصحية 19 ،نيسان (أبريل))2016 ،
ضرورة التجرد من الرتبة للتشجيع على قول الصدق( .حوار هاتفي مع مدير تنفيذي في مجال الرعاية
الصحية 19 ،نيسان (أبريل))2016 ،

ووصف أحد خبراء التغير والثقافة التنظيمية كيف يجب أن يتقبل القادة "أن يتم إقناعهم" .وكتب

بيتامبالي ( )Pittampalliبأنه "في عالمنا المعقد بشكل متزايد ،أدرك هؤالء القادة بأن القدرة على النظر في

قائال في وصفه للقادة الناجحين
الشواهد الجديدة وتغيير آرائهم يوفر وفقا ً لذلك ميزات استثنائية" 22.وأضاف
ً

بأنه

21
22

حوار هاتفي مع رئيس ومدير تنفيذي إلحدى الشركات االستشارية في مجال األعمال في  12نيسان (أبريل) .2016

.Al Pittampalli, “The Best Leaders Allow Themselves to Be Persuaded,” Harvard Business Review, March 3, 2016
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لم يلتزم الناجحون بنظريات العالم الكبيرة ،ومن ثم فقد كانوا على أتم استعداد لالستماع إلى المعلومات
الجديدة وتعديل توقعاتهم وفقا ً لذلك .إلن االستعداد لقبول وجهات نظر اآلخرين يعزز من الثقة واالنفتاح
وإظهار جيل لديه أفكار أفضل داخل المنظمة .فقابلية اإلقناع تتمتع بميزتين أساسيتين ألي منظمة وهما:
التنبؤ األفضل للمستقبل والقدرة على التنمية السريعة.

وفيما يتعلق بدقة التنبؤ األفضل ،أشار بيتامبالي إلى دراسة بجامعة بنسيلفانيا أجراها البروفيسور

فيليب تيتلوك ( )Philip Tetlockوتتبَّع فيها  82,361من التنبؤات ألكثر من  284خبيرًا ،حيث توصلت الدراسة إلى

أن الدقة أكثر ارتباطًا بطريقة تفكير المتنبئين مقارنة بمعرفتهم .وذكر بيتامبالي أنه قد تم تعزيز االستفادة
من التنمية السريعة من قِبل العالم النفسي السويدي كي أندرس إيريكسون ( )K. Anders Ericssonالذي

"درس ما يميز النابغين عن األشخاص متوسطي الكفاءة في مجموعة كبيرة من المهارات المعقدة بشكل
إدراكي (بداية من لعبة الشطرنج حتى عزف الكمان)" ،وأظهرت الدراسة بأن "نوعية الممارسة هي التي حددت

األداء" .ووفقا ً لبيتامبالي ،الحظ إريكسون أن الجودة تقوم على الممارسة ،والتي تركز على نقاط الضعف،
مشيرا ً إلى

أن النابغين أصبحوا مهووسين بمعرفة نقاط ضعفهم وتطويرها؛ مما يعني أنهم كانوا قادرين على التغلب
على التحيز البشري الطبيعي للتفوق المخادع (أي نزعة المغاالة في تقدير نقاط قوتنا والتغافل عن عيوبنا)
من خالل تقبل التعليقات النقدية من اآلخرين23.
ُّ

وتابع ميتامبالي مناقشته بإسدائه النصح للقادة بأال يكونوا قابلين لإلقناع في كل مسألة .ويقوم

هذا النهج القيادي األكثر موقعية بالنظر في الظروف المحيطة المشارِكة في اتخاذ

القرار24:

ويتحتم عليك في بعض األوقات أن تتوقف عن التفكر في اآلراء والمعلومات الجديدة وتشرع في اتخاذ القرار
جدا ،فمن المقبول غالبًا أن تثق
والمضي
قدما .عندما يكون الوقت ضي َّ ًقا واألمر الذي بين يديك غير ضروري ً
ً
قائما على قناعات سابقة .ولكن عندما يتعلق األمر بقرارات ذات
يكون
ا
نهج
مستقل
بشكل
وتختار
بعقلك
ً
ً
مخاطر أعلى ،من المهم أن تتبنى طرق تفكير أكثر قابلية لإلقناع25.

الحد من المخاطر

تسعى جميع المنظمات إلى الحد من المخاطر .فعلى مدار العقد الماضي ،أصبحت برامج الدروس المستفادة
تؤدي أدوارًا رئيسية في إدارة الحد من المخاطر .فعلى حد ذكر أحد المتحاورين ،استخدمت منظمته "الدروس

المستفادة باعتبارها أداة للحد من المخاطر" .ومع ذلك ،بخالف األوجه األخرى للدروس المستفادة ،فإن الحد

قائما على تحديد أوجه القصور قبل أن تتحول إلى أخطاء
من المخاطر يتطلّب تخطيطًا مستقبليًا قد يكون
ً

23
24
25

.Pittampalli, 2016

.Center for Leadership Studies, “Situational Leadership,” web page, undated
.Pittampalli, 2016
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أو إلى

إخفاقات26.

وإذا تم اتخاذ الحد من المخاطر هد ًفا ،فيجب على المنظمة أن يكون لديها استراتيجية

لتقييم نقاط الضعف التي لم تُسفر بعد عن أي إخفاق والحد من احتمالية حدوثها مرة أخرى في المستقبل.

فعالة وشاملة بانتهاج طريقة
وكما اتضح داخل القوات المسلحة األمريكية ،سوف تقوم استراتيجية َّ

دروسا مستفادة باعتبارها غاية 27.ويُساعد هذا النهج في التعرف على أماكن
متكاملة إلدارة المخاطر تشمل
ً

الخطر والحلول ذات الصلة القائمة على خبرات المنظمة وقرنائها للوصول إلى قرار أقل خطرًا بشكل أسرع

مما تستطيعه المنظمة فيما عدا ذلك 28.ومع ذلك ،فإن أسباب المخاطر تختلف بالتأكيد من منظمة ألخرى

وتكون متصلة غالبًا بمخاطر متأصلة في أنشطة المنظمة .فعلى سبيل المثال ،تم تصميم برنامج األمور

المتعلقة بالسالمة لمستشفى بريجهام أند وومنز لتعزيز ثقافة السالمة في المستشفى:

في ثقافة السالمة ،ال يشعر الموظفون باألمان عند الحديث عن المخاطر التي يرونها فحسب ،بل
يتشجعون للقيام بذلك29.

بالنسبة للمنظمات التي من الصعب تحديد مخاطرها المحتملة ،فإن برامج الدروس المستفادة تؤدي

جزءا من الخطة التنظيمية الشاملة إلدارة
دورًا رئيسيًا للتعرف على التحديات والتهديدات المحتملة باعتباره
ً

المخاطر .على سبيل المثال ،يكمن هدف ميرسي كوربس في مواجهة التحديات اإلنسانية لألزمة

والصراع30.

وتعد البيئة التي تعمل فيها بيئة غامضة وال يمكن التنبؤ بها ،ولكن الدروس المستفادة من األنشطة السابقة
ع مشابه من المخاطر وتجنب حدوثه في
نموذجا
قد ال تزال توفر
مفيدا بشأن التعرف على نو ٍ
ً
ً

المستقبل31.

ووفقا لدليل إدارة البرنامج لمؤسسة ميرسي كوربس ،فإنه "من الممكن التعرف على المخاطر من خالل
ً
سابقا داخل الدولة وفهموا
وعملوا
آخر،
مكان
في
مشابهة
ببرامج
قاموا
الذين
األشخاص
من
االستفادة
ً
التحديات المحددة ،ومن خالل الدروس المستفادة من برامج أخرى" 32.وفي مجال غير قابل للقياس ،مثل العمل

اإلنساني أو الدبلوماسي ،فإنه من الممكن أن تصبح الطبيعة الكيفية لرأس المال البشري أكثر الموارد قيمة

في استراتيجية متكاملة للدروس

المستفادة33.

26

.Grabowski and Roberts, 1997

28

حوار هاتفي مع منسق الدروس المستفادة في شركة نفط عالمية 4 ،أيار (مايو) .2016

30

ميرسي كوربس ،صفحة ويب " ،"Our Missionغير مؤرخ.

32

.Mercy Corps, Program Management Manual, Portland, Oreg., January 2012b, p. 69

George Wiklund and Lisa Graf, “Risk, Issues and Lessons Learned: Maximizing Risk Management in the DoD 27
.Ground Domain,” briefing, Washington, D.C.: U.S. Department of the Army, October 2011
Karen Fiumara, “Safety Reporting Leads to Safer Systems,” Safety Matters blog, Brigham and Women’s Hospital, 29
.February/March 2016
David Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesca Gino, “Tool Kit: Is Yours A Learning Organization?” 31
.Harvard Business Review, March 2008, p. 2
Karl-Heinz Leitner and Campbell Warden, “Managing and Reporting Knowledge-Based Resources and 33
Processes in Research Organisations: Specifics, Lessons Learned and Perspectives,” Management Accounting Research,
.Vol. 15, No. 1, March 2004
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تعد وكالة ناسا من ضمن الكيانات التي ترتفع احتمالية المخاطر لديها والسبب في ذلك ببساطة هو

طبيعة العمل ودرجة المخاطر المحيطة بالحياة البشرية .إن طبيعة عمل ناسا تتطلب دقة متناهية ألنها

تشتمل على عمليات وبيئات تشغيلية معقدة إلى أقصى حد .لذلك ،فإن الدروس المستفادة تعد أمرًا رئيسيًا
الممولة فيدراليًا
للثقافة التنظيمية .كما يعمل مختبر الدفع النفاث ( ،)JPLأحد مراكز البحوث والتنمية ُ
والتابعة للوكالة ،على تقدير عملية الدروس المستفادة بشكل كبير ألن المعمل يُدرك احتمالية وقوع خطأ ما

وفقا للممارسة المعيارية لمختبر الدفع النفاث" :تشكل األخطاء المتكررة ،أو مخالفة
وتكلفة تكراره مرة أخرىً .
فعالة
الممارسات الفضلى المعروفة ،خطرًا من الممكن تجنبه . . . .لذا ،فإن الدروس المستفادة هي تدابير مضادة َّ

ضد المخاطر التي يمكن تفاديها" 34.وللحد من احتمالية حدوث هذه المخاطر ،يُجري مديرو البرنامج مراجعة

ذاتية المتثالهم لجميع الدروس المستفادة الموثقة 35.بصرف النظر عن مستوى المخاطر ألي منظمة  -سواء

وغامضا ،أو مزيجا ً منهما  -فقد أدرجت الخدمات
منخفضا
مرتفعا ويمكن قياسه ،أو
كان مستوى المخاطر
ً
ً
ً

فعالة إلدارة المخاطر.
العسكرية والوكاالت الحكومية والشركات التجارية الدروس المستفادة في استراتيجيات َّ
زيادة الكفاءة

أيضا تحت ضغط متواصل لرفع مستوى كفاءة التكاليف
تعمل الوكاالت الحكومية والقطاعات الخاصة
ً

والعمليات .على سبيل المثال ،فإن التركيز على كفاءة العمليات هو األمر السائد في القوات المسلحة
األمريكية .كما ينص منشور التحالف المشترك بشأن إجراء العمليات على:

الهدف من إجراءات الدروس المستفادة هو تعلم الكفاءة من خالل التجربة وتقديم مبررات معتمدة لتعديل الطريقة

الحالية إلنجاز األمور ،وذلك من أجل تحسين األداء أثناء إجراء عملية ما والعمليات الالحقة على حد سواء36.

يقدر حلف شمال األطلسي (الناتو) الدروس المستفادة لهذا الهدف ،مشيرًا إلى أن تجنب الفشل وتكرار
عمليات النجاح في القوات المسلحة يعني "تخفيض المخاطر التشغيلية ،وزيادة كفاءة التكاليف ،وتحسين
الفاعلية

التشغيلية"37.

تسلط هذه النقطة ،كما هو الحال بالنسبة إلى المخاطر واإلخفاقات في العمليات ،الضوء على أنه

من الممكن لعمليات النجاح السابقة أن توفر الخبرات المطلوبة لتعليم ممارسي الدروس المستفادة كيفية

تكرار األمور التي تمت كما ينبغي .وهذا يقلل من الحاجة إلى البدء من جديد مرة أخرى 38،كما أن زيادة الدروس
المستفادة يُحقق أقصى استفادة فعالة من الموارد المحدودة 39.في شركات القطاع الخاص التي أجرينا مقابالت
34

.Oberhettinger, 2011, slide 2

35

حوار هاتفي مع مدير مكتب مساءلة الحكومة 18 ،نيسان (أبريل) .2016

36

.NATO, 2011, Para. 0454. Emphasis added

 37مركز الدروس المستفادة والتحليل المشترك لحلف شمال األطلسي (الناتو) ،صفحة ويب "NATO Lessons Learned
 ،"Processغير مؤرخ.
CALL, Establishing a Lessons Learned Program: Observations, Insights, and Lessons, Fort Leavenworth, Kan., 38
.Handbook 11-33, June 2011, pp. 11–33

Bruce Britton, “Organizational Learning in NGOs: Creating the Motive, Means, and Opportunity,” Oxford, 39
.U.K.: International NGO Training and Research Centre (INTRAC), Praxis Paper No. 3, March 2015, p. 7
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أيضا ،منهجيات تحسين العمليات إلضافة أدوات دروس
معها ،تستخدم الشركات القائمة على اإلنتاج واألداءً ،

مستفادة تقليدية وزيادة كفاءة الخطوط اإلنتاجية .على سبيل المثال ،تستخدم شركة تصنيع المعدات التي
أجرينا مقابلة معها معايير سيجما الستة المرنة ،وهي منهجية تهدف إلى تعديل العمليات أو المنتجات

40
هج
لتلبية احتياجات العمالء بصورة أكثر كفاءة ،بدال ً من منظمات التعلم التقليدية .تمت مناقشة هذه النُ ُ

االستراتيجية المتغيرة للدروس المستفادة في الفصل الخامس بالتفصيل .تتيح الدروس المستفادة ألي منظمة
التعرف بشكل واضح على ما هو مطلوب ،بغض النظر عن نوعية الكفاءة التي تسعى الشركة إلى تحسينها.

قد تظهر تحديات زيادة الكفاءة عند التعامل مع التجارب والعمليات التي يصعب قياسها وحلها بطريقة

بسيطة .وبتعبير أكثر بساطة ،عندما يتطلب األمر مرونة ،ليس من الضروري أن تكون الكفاءة لها األولوية أو
حتى ممكنة .على سبيل المثال ،عندما تجب زيادة سرعة اإلنتاج ،قد تكون مالحظة الدروس المستفادة قادرة
اإلنتاج41.

وبدال من
ً

إصالحا بسيطًا لتحسين
على تحديد نقاط الضعف في سلسلة العملية التي تتطلب
ً
ذلك ،في منظمات مثل ميرسي كوربس أو الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ،وبصرف النظر عن جهود اإلغاثة
المخطط لها بشكل جيد في دولة أو بلدة أو مركز ما ،فقد يتمكن العاملون من اكتشاف عدد كبير من

العقبات غير المتوقعة في مكان آخر .سوف تؤثر متطلبات الكفاءة ألي منظمة،باإلضافة إلى ثقافة التعلم،

في هيكل برنامج الدروس المستفادة لديها ،والعكس صحيح.
الحفاظ على المعرفة المؤسسية

المعرفة المؤسسية كما عرفها جارتنر جروب ،هي
نهجا متكامال ً لتحديد جميع األصول المعلوماتية لمؤسسة ما وحصرها وتقييمها واسترجاعها
نظام يدعم
ً
ومشاركتها .قد تشمل هذه األصول قواعد بيانات ووثائق وسياسات وإجراءات وخبرات وتجارب غير محصورة
سابقا لدى عمال فرديين42.
ً

الذاكرة المؤسسية  -المعرفة البشرية التراكمية والمحددة بشكل كبير  -هي وظيفة بالغة األهمية في
وضع الدروس المستفادة ،ولكن من السهل التغاضي عن أولوياتها عندما تتعرض المؤسسة لضغوط تتعلق

بالكفاءة والتكاليف .ترجع هذه الذاكرة إلى أحد األفراد أو الوحدات التنظيمية لعملية محددة ،أو مجال وظيفي
أو مجال إقليمي ،أو إدارة أو أي شيء آخر يمكن حصره واالحتفاظ به من خالل إدارة المعرفة ودمج الدروس
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حوار هاتفي مع خبير في معايير سيجما الستة ،في  27نيسان (أبريل).2016 ،

Paul S. Adler, Barbara Goldoftas, and David I. Levine, “Flexibility Versus Efficiency? A Case Study of Model 41
.Changeovers in the Toyota Production System,” Organization Science, Vol. 10, No. 1, 1999

42
وفقا لما ورد في  .Bryant Duhon, “It’s All in Our Heads,” Inform, Vol. 12, No. 8, September 1998تم تعريفإدارة
ً
أيضا Michael E. D.
انظر
الدراسة.
هذه
لسياق
مالءمة
األكثر
هو
هنا
المستخدم
والتعريف
عديدة؛
بطرق
المعرفة
ً
Koenig, “What Is KM? Knowledge Management Explained,” KM World, May 4, 2012; Tanvir Hussein and Salim
Khan, “Knowledge Management an Instrument for Implementation in Retail Marketing,” MATRIX Academic
 International Online Journal of Engineering and Technology, Vol. 3, No. 1, April 2015; and Bahram Meihamiو
Hussein Meihami, “Knowledge Management a Way to Gain a Competitive Advantage in Firms (Evidence of
.Manufacturing Companies),” International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 14, 2014
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المستفادة 43.وفي معظم األحيان ،يتناوب الموظفون وظائف العمل كل عامين أو ثالثة ،خاصة في المناصب
الحكومية والعسكرية .وقد ال يتم تسجيل المعرفة عند ترك الكوادر لمناصبهم؛ حتى لو تم ذلك ،فنادرًا ما

يطَّلع عليها خلفاؤهم في

العمل44.

مهما للعديد من المنظمات ،ويمكن لبرامج الدروس
يمثل اكتساب المعرفة قبل ضياعها هد ًفا
ً
المستفادة أن تسهل تلك العملية .ومن خالل المشاركة المسبقة ،أو الحوافز ،أو غير ذلك من الوسائل ،يمكن

الفعال أن يضم الخبرات القيمة ويحول دون ضياع تلك الدروس 45.تشجع ناسا على
لبرنامج الدروس المستفادة
ّ

مشاركة المعرفة المؤسسية قبل وقت طويل من ترك الموظف لمنصب ما من خالل مجموعة من المبادرات
المنتظمة التي تتاح للشركة بأكملها على اإلنترنت 46.على سبيل المثال ،وجدت ناسا طر ًقا لشرح الطبيعة

الكيفية لرأس المال البشري حيث ترتبط بنقل المعلومات من خالل تبادل المعلومات غير الرسمية وعن طريق
تسجيل الحكايات من خالل برنامج يسمى ( JPL Tubeانظر المربع).

كما أن الشركات الخاصة تجعل من االحتفاظ بالتجربة البشرية من خالل قدرات إدارة المعرفة من

األمور ذات األولوية .ففي شركة بيكتل ،على سبيل المثال ،ينخرط كبار القادة ومديرو المشروعات مع شركات
وحكومات أجنبية أخرى للتفاوض بشأن العقود .يعد أولئك ممن كانوا في الشركة لسنوات عديدة على بينة

أداة  JPL Tubeفي ناسا

برنامجا رسميًا مستوحى من استخدام موقع يوتيوب في إعدادات أقل رسمية أو
تعد أداة JPL Tube
ً
شخصية .عقدت ناسا شراكة مع معهد أبحاث مايكروسوفت إلنشاء هذا البرنامج .تستخدم أداة JPL
 Tubeأحد منتجات معهد أبحاث مايكروسوفت ،خدمة .Microsoft Audio Video Indexing Service
تمتلك تلك الخدمة قدرات تحميل ،ونسخ ،وبحث وقيود نشر.
جزءا من
أيضا باعتباره
تتيح أداة  JPL Tubeللموظفين نشر لقطات بسهولة .تحتوي أداة JPL Tube
ً
ً
جاذبيتها على عنصر أساسي ال يمكن لإلدارة ترشيحه .فعلى سبيل المثال ،قدم موظف متقاعد حلقة
دراسية مدتها ثماني ساعات عن كيفية تعقيم مركبة فضائية لتجنب إدخال مظاهر الحياة الموجودة على
كوكب األرض إلى كوكب غريب.

ومع ذلك ،تقيس ناسا استخدام أداة  .JPL Tubeوخالل حوارنا مع ناسا ،اتضح أنه لديها  1432شريط فيديو
نشط؛ خالل الربع األخير من عام  ،2015وكان هناك  325نسبة مشاهدة فيديو يومية في مختبر الدفع
النفاث.

Jimmy C. Huang and Sue Newell, “Knowledge Integration Processes and Dynamics Within the Context of 43
.Cross-Functional Projects,” International Journal of Project Management, Vol. 21, No. 3, April 2003
44
45
46

مقابلة مع مديرين إقليمين في إحدى البنوك الدولية ،واشنطن العاصمة 22 ،نيسان (أبريل) .2016
.Britton, 2015, p. 10

حوار هاتفي مع مدير مكتب مساءلة الحكومة 18 ،نيسان (أبريل) .2016
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بالشركات والدول التي يصعب العمل معها وسجل المشروعات والعالقات التي توترت نتيجة لذلك 47.وتنتقل

هذه المعرفة المؤسسية إلى مديري مشروعات وقادة آخرين صاعدين من خالل عملية مراجعة إدارية صارمة

للموافقة على العقود .وتتوافر قوائم المراجعة لمديري البرامج الجدد لمراجعتها عند بدء مشروعات جديدة

لتجنب بعض األخطاء التي من شأنها أن يعرفها موظف محنك بشكل بديهي حتى يتجنبها .في الواقع ،تظل
المعرفة المكتسبة من المشاركة تنتقل من زميل إلى اآلخر بالدرجة األولى ،غير أن إجراءات بيكتل تساعد
على ضمان أنه عندما يترك األشخاص مناصبهم ،ال ترحل معرفتهم معهم 48.وتعد القدرة على التكيف وبيئة

التعلم الداعمة من العوامل األساسية لنجاح الدروس المستفادة المؤسسية وبقائها مع مرور

الزمن49.

المستهدفَة
الجماهير
َ
تحديدا عمن
لكي يتمكن برنامج الدروس المستفادة من تحقيق األهداف المعلنة ،يجب أن تسأل المنظمة
ً
ينبغي أن يتعلم ولماذا .وهذا أمر أساسي لوضع رؤية تُطبق عمليًا ألن الجمهور هو المستفيد من منجزات
تبعا لكل درس وقد يكون عبارة عن أفراد أو وحدات أعمال بالكامل .ويتم
الدروس المستفادة .قد يختلف الجمهور ً

استهداف األفراد من أجل تغيير السلوك الفردي الذي يُسهم في ثقافة التعلم ككل .على سبيل المثال ،قد
يتم استهداف عامل ميداني من أجل اتباع بروتوكول جديد معين ،وقد يتم استهداف مدير أو مشرف لتشجيع
المزيد من تنمية قدرات الموظفين ،أو قد يتم استهداف كبار القادة لتعزيز مبادرة جديدة .من ناحية أخرى ،قد
يتم استهداف وحدة عمل أو مجال وظيفي من أجل تحسين عملية أو إجراء أو معيار موجود داخل تلك الوحدة.

وفي كلتا الحالتين يوجد تداخل ،فبالنظر إلى أن األفراد يشكلون وحدة العمل ،فإن الدروس المستفادة غالبًا
ما يكون لها آثار على كل من طريقة عمل وحدة العمل وعلى األفراد داخل وحدة معينة .ويمكن الشعور بآثار
الدرس المستهدف ،التي تكون من المرتبة الثانية والثالثة ،في جميع أرجاء المنظمة ،ولكن يجب أن يكون لها

بعض التأثير على جمهور محدد .وكما أشار أحد المتحاورين ،وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة تأمين عالمية
وتضطلع الشركات بالدروس المستفادة في جميع أرجاء المنظمة ،على جميع المستويات وفي جميع
األقسام (ولكنها تقترب عموما من العملية التي يتم تقييمها)50.
ً

أيضا خبرات وثقافات وأهداف مختلفة؛ فاألسلوب الذي قد ينجح في منظمة ما بالنسبة
لكل منظمة ً

لمشكلة مماثلة قد ال ينجح بالضرورة في منظمة أخرى .قد يتم استهداف مشرف في وحدة ما من خالل
درس حول تشجيع تنمية قدرات الموظفين إذا قلت المهارات داخل تلك الوحدة .وقد يحتاج مشرف آخر في
تماما .وتقدم قوّات مشاة البحريّة األمريكية رسالة محددة إلى الضباط ،في
المنظمة نفسها إلى شيء آخر
ً

47
48
49
50

مقابلة مع بيكتل ،رستون ،فرجينيا ،في  23أيلول (سبتمبر).2016 ،
مقابلة مع بيكتل ،رستون ،فرجينيا ،في  23أيلول (سبتمبر).2016 ،
.Garvin, 2008

مقابلة مع رئيس تنفيذي سابق لشركة تأمين عالمية.
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منتصف الخدمة (عند المستوى  O-4تقريبًا) وما فوق ذلك ،قد ال تنطبق على بعض ضباط الجيش أصحاب
الرتب المماثلة.

وبالمثل ،قد يتم استهداف العاملين في الميدان من خالل دروس مختلفة .وقد دعمت إحدى شركات

النفط الخاصة ،التي أجرينا مقابلة معها ،التغييرات اإلجرائية من خالل تعليق ملصقات في المستودعات
التي يسهل وصول العاملين الميدانيين إليها .وفي وكالة االستخبارات المركزية األمريكية ،ينقل مركز دراسة
دروسا مستفادة خارج بيئة الفصول الدراسية ،ويركز على التعلم أثناء الخدمة ،ويعمل بشكل
االستخبارات
ً
مستقل عن خلية التدريب التابعة لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية (انظر المربع) .وعلى العكس من

ذلك ،تضم وزارة الخارجية مركز الدروس المستفادة لديها داخل منظمتها التدريبية ،سعيًا منها إلى دمج
الدروس المستفادة في المناهج الدراسية في معهد الخدمات الخارجية .وفي كلتا الحالتين ،يشكل التدريب

والتعليم طريقتين شائعتين الستهداف األفراد في منظمة ما من أجل إحداث تغيير مرغوب فيه .وقد أدى وضع
خطط التقدم الوظيفي المهني للقوى العاملة في االعتبار إلى وضع استراتيجية مركز دراسة االستخبارات

المعنية بالوصول إلى القوى العاملة بطرق إضافية تتجاوز التعليم المهني.

وباإلضافة إلى استهداف األفراد من أجل دروس مستفادة ُمحددة ،يمكن تناول وحدات األعمال من خالل

النظر في إنشاء أو تغيير سياسات أو عمليات معينة .أجبرت أزمة تسليم الطرود في ليلة عيد الميالد عام
 2013شركة يو بي إس على إعادة تشكيل العمليات على مستوى الوحدة .فقد أدى تدفق الطرود إلى وجود

عقبات في عملية التوصيل وتسبب في حالة من الحرج على المستوى الوطني ،حيث تم تسليم الطرود
المنتظر وصولها بحلول عيد الميالد بعد عدة أيام 51.وقد أدرجت إدارة يو بي إس جميع مستويات الشركة في
تدريب الدروس المستفادة ،ونفذت وحدات العمل المناسبة إجراءات جديدة بعد تسعة

أشهر52.

المستهد َفة لبرنامج الدروس المستفادة على هذه النتائج
سيعتمد الجمهور المستهدف أو الجماهير
َ

المرجوة ،والتي غالبًا ما تختلف بالنسبة لكل وحدة وظيفية وموظف ودرس .وبمجرد تحديد جمهور معين ،يجب

خصيصا بحيث تتناسب مع أساليب وآليات
أن تكون استراتيجية التسويق الداخلية لدرس معين مصممة
ً
التواصل المختلفة لهذا الجمهور.

نموذج التعلم  70/20/10في مركز دراسة االستخبارات CSI

"نستخدم نموذج التعلم  70/20/10داخل مركز دراسة االستخبارات  %70 .CSIمن عملية التعلم تتم من
خالل التدريب على العمل ،و %20تكمن في مساعدة األقران ،و %10قائمة على أساس الفصول الدراسية.
لذلك ،تحاول مركز دراسة االستخبارات  CSIالوصول إلى األشخاص بطرق أوسع من مجرد قضاء  %10من
الوقت في الفصول الدراسية".
المصدر :حوار مع مركز دراسة االستخبارات .CSI

Laura Stevens, Serena Ng, and Shelly Banjo, “Behind UPS’s Christmas Eve Snafu,” Wall Street Journal, December 51
.26, 2013
52

مقابلة مع لورا لين ،رئيس الشؤون العامة العالمية في شركة يو بي إس ،واشنطن العاصمة 19 ،أيلول (سبتمبر) .2016
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الحوكمة
[مكتب المسؤولية الرئيسية] عبارة عن هيئة تتألف من أصحاب العمليات ،والقائد التنفيذي ،وغيرهم
من كبار المديرين ،ويعمل بوصفه هيئة إشراف استراتيجية ،ويحدد االتجاه واألولويات ،ويتناول القضايا
المشتركة بين العمليات ،ويحول مخاوف الشركة إلى قضايا تتعلق بالعمليات53.

عند تنفيذ برنامج الدروس المستفادة ،يجب على قادة المنظمة تحديد كيفية إدارته .وُتعرّف الدراسات السابقة
المتعلقة بتعلم الشركات الحوكمة على أنها "الرقابة االستراتيجية المطلوبة لضمان استمرار المواءمة بين

استراتيجية الشركة ومهمة مؤسسة التعلم ،والرقابة المالية لتوفير الموارد والتمويل المناسبين" 54.ويكمن
أحد القرارات المهمة فيما إذا كان ينبغي أن تكون الحوكمة مركزية أو المركزية.

يمكن للمنظمات االختيار من بين عدة توليفات من هياكل الحوكمة ،وستؤثر النتائج المرجوة والجمهور

المستهدف على الحال الذي ينبغي أن يكون عليه برنامج الدروس المستفادة من ناحية المركزية والالمركزية.

وال يعني هيكل الحوكمة المركزي أن أنشطة الدروس المستفادة يجب أن تكون مركزية .فعلى سبيل المثال،

يحتفظ خفر السواحل بقدرة دروس مستفادة مركزية داخل قسم التدريب والتقييم والتحليل ،والذي لديه
سيطرة مركزية على مراجعات ما بعد العمل (التي يكتبها األفراد في جميع أرجاء إدارة خفر السواحل)

55
فعال للغاية في بيئة القيادة المنظمة
والمتابعة .إن النهج الهرمي المتدرج من المناصب العليا إلى ُ
الدنياَّ ،

أيضا بفضل بروتوكول دروس مستفادة
العسكرية .وقد تزدهر بعض الشركات ذات الهياكل الهرمية التقليدية ً

مركزي.

وبالمثل ،فإن وجود هيكل حوكمي المركزي ال يعني أن المؤسسة لن يكون لها مكتب رفيع المستوى

يدير أنشطة الدروس المستفادة الالمركزية .ومن المرجح أن يفشل هيكل الحوكمة المركزي بالكامل في
المنظمات التي تمتلك هياكل إدارية سطحية ،والتي تكون مدفوعة بالفروق واآلراء الفردية ،أو التي تُدير
56
وحد
المكاتب الميدانية في بيئات متنوعة أو بمهام مختلفة .في مثل هذه الحاالت ،قد يكون النهج ُ
الم َّ
مع الوحدات شبه المستقلة التي ترسل التقارير إلى هيئة مركزية تضطلع بكتابة السياسات وتشرف على

الوحدات الفردية األكثر مالئمة.

واحدا من هذا النوع؛ فكل موقع من مواقعها الميدانية العشرة متخصص
نموذجا
تستخدم ناسا
ً
ً
ضمنة مستقلة به .كل موقع لديه قدرات دروس مستفادة مستقلة
في مجال محدد من الخبرة وله ثقافة ُم َّ
إلى جانب وسائل فريدة من نوعها الستنباط المعلومات وتقييمها والتحقق من صحتها ونشرها .ومع ذلك،

فإن المعلومات الواردة من جميع المواقع تُغذي نظام معلوماتي واحد للدروس المستفادة من ناسا من أجل

Paul Hammer, “What Is Business Process Management?” in Jan vom Brocke and Michael Rosemann, eds., 53
.Handbook on Business Process Management, 2nd ed., Berlin: Springer-Verlag, 2015, p. 10
International Institute for Management Development, “Corporate Learning,” Insights@IMD, No. 4, Lausanne, 54
.Switzerland, May 2011, p. 4
55

األمريكي ،واشنطن العاصمة 6 ،تموز (يوليو) .2016
حوار مع خفر السواحل
ّ

 56حوار هاتفي مع ناسا 13 ،نيسان (أبريل)  .2016قد تستاء مراكز البحوث المحلية من أسلوب االنتقال من النطاق العام
مزيجا من السيطرة المحلية والمركزية.
إلى التفاصيل ،وبالتالي يكون النهج الموحد
ً
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االستعراض على نطاق المنظمة ،وهو األمر الذي يُشرف على تسهيله مدير برنامج دروس مستفادة بالوكالة.

أيضا بنهج أكثر المركزية ،ويحيل عمليات الدروس المستفادة
ويضطلع برنامج مؤسسة ميرسي كوربس
ً

وصنع القرار إلى المديرين

القطريين57.

ُ

المساءلة وتنفيذ الدروس المستفادة

ومن خالل هذه الدرجة من الرقابة المحلية ،يجب أن تكون أساليب

واضحة58.

نموذجا المركزيًا
تستخدم الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ،باعتبارها وكالة فيدرالية على نطاق الدولة،
ً
استجابة للعدد الهائل من البيروقراطيات اإلدارية سواء المحلية أو الخاصة بالواليات الذي تعمل في ظله
ً
الوكالة ،في حاالت الطوارئ غالبًا .وشملت مبادرة حديثة إنشاء ُمكوِّن يتولى رئاسة كل مكتب ميداني يدير

وفقا للقواعد واألدوات التي يمليها مكتب التأهب المركزي .ويعمل
أنشطته الخاصة بالدروس المستفادة
ً
فعاال ً ألن
المكتب المركزي بدوره مع الوحدات الميدانية لتقييم أوجه نجاحها وإخفاقاتها .يعد هذا النموذج َّ
خصيصا نحو تحسين العمليات الميدانية
الدروس المستفادة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ تكون موجهة
ً

دروسا متاحة بسهولة محددة لكل منطقة جغرافية.
التي تتطلب
ً

هذا النموذج الالمركزي قد يكون هو الخيار األفضل لوزارة الخارجية في ظل وجود هيكل حوكمي

مركزي .ويسمح هذا النموذج للمنظمات داخل الوزارة ،بما في ذلك المكاتب اإلقليمية أو الوظيفية المختلفة،
بتكييف أنشطة الدروس المستفادة الخاصة بها بما يالئم مهماتها المستقلة ،ولكنه يوفر في الوقت نفسه

جهازًا مركزيًا لإلشراف على تنسيق هذه المنظمات ولضمان الوضوح على نطاق المنظمة .ويجب أن تكون
بعض الوحدات بمثابة مكتب المسؤولية الرئيسية عن برنامج الدروس المستفادة ،سواء أكان ذلك من خالل

إنشاء "منظمة تعلم" أو "مكتب عمليات" .وقد ذكر أحد األكاديميين الرياديين في مجال تحسين عمليات
األعمال (الحظ أن عملية إجراء الدروس المستفادة هي في حد ذاتها عملية أعمال) أن الحوكمة هي واحدة من

المتطلبات األربعة األساسية لكي تكون أي منظمة ناجحة في إدارة العمليات 59.وعلى وجه التحديد ،قال هامر
( )Hammerإن "المؤسسات تحتاج إلى مكتب عمليات يتولى التخطيط واإلشراف على البرنامج ككل وتنسيق

جهود العمليات" 60.وهذا المكتب مسؤول عن وضع المعايير ،والحفاظ على األدوات واإلرشاد ،وتوفير التوجيه

االستراتيجي لجميع أنشطة الدروس المستفادة.

بغض النظر عن الطريقة التي تختار بها منظمة ما هيكلة الحوكمة الخاصة ببرنامج الدروس

المستفادة ،إال أنه يجب أن تتخذ المنظمة قرارًا في هذا الصدد .وبدون وجود هيكل رسمي للحوكمة ،ال يمكن

تنسيق جهود الدروس المستفادة عبر المنظمة بأكملها ،مما يتسبب في فقدان األثر اإليجابي للمنظمة

الذي يسعى المخططون إليه في المقام األول.

57
58
59
60

حوار هاتفي مع كبير قادة مؤسسة ميرسي كوربس 1 ،حزيران (يونيو) .2016

حوار هاتفي مع قائد برنامج الدروس المستفادة في شركة نفط عالمية 4 ،أيار (مايو) .2016
والثالثة األخرى هي ثقافة موجهة نحو العملية ،ودعم القيادة وتأييدها ،والخبرة.
.Hammer, 2015, p. 10
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ننتقل اآلن إلى المشاركين في الدروس المستفادة وكيفية ارتباط المشاركين ببعضهم ،وذلك بعد مناقشة

ما يشكل برنامج الدروس المستفادة وبعض اعتبارات تصميم البرنامج ،باإلضافة إلى الممارسات الفضلى
لتوقيت وأسباب استخدام المنظمات ألنشطة دروس مستفادة محددة .ويواصل هذا الفصل المناقشات
المستهدف بحسب ما يرتبط برؤية المنظمة .ويجب إشراك القوى العاملة بالكامل
السابقة بشأن الجمهور
َ
في العملية ،وذلك من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على التأثيرات المرجوة لبرنامج الدروس المستفادة

بشكل أكثر شمولية في المنظمة .كما نركز في هذا الفصل على كل من الجهات الفاعلة الفردية والكيانات
التنظيمية لوضع شروط مناقشة كيفية تفاعل هذه العناصر في برامج الدروس المستفادة في الفصل

الخامس.

تشمل الجهات الفاعلة األفراد أو وحدات األعمال المسؤولة عن إنجاز برنامج الدروس المستفادة

وتنفيذه .يمكن أن يعمل الموظفون باعتبارهم جهات فاعلة يُعهد إليها عرض الدروس المستفادة .ويمكن
المستهدف ،أي المستفيدين من هذه العروض .وبالتالي فإن الجهات
كذلك أن يمثل الموظفون الجمهور
َ

الفاعلة والمستفيدين هم أولئك الذين ال يمثلون مجموعات متعارضة .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يكون
ومستفيدا في آن واحد ،استنادًا إلى نهج المنظمة فيما يتعلق بالدروس المستفادة.
المشرف جهة فاعلة
ً
وسيتم عرض هذه العملية الحيوية باستفاضة في الفصل الخامس ،الذي يعالج "كيفية" تشكيل برامج

الدروس المستفادة عبر مناقشة النهج االستراتيجية ألنشطة الدروس المستفادة.

قمنا بوضع إطار عمل ،من خالل العمل على الدراسات السابقة وآراء الخبراء ،من أجل تصنيف األفراد إلى

ثالث مجموعات من الضروري وجودها في المناقشة الحالية وهي :أعضاء سلسلة القيادة ،بداية من موظفي

المستوى األدنى إلى المشرفين في أعلى مستوى؛ وأعضاء الوحدات الوظيفية الرسميين وغير الرسميين؛

وأعضاء الهيئات التنفيذية المؤسسية.

في هذا الفصل ،ندرس الجهات الفاعلة المتنوعة في عملية الدروس المستفادة ،ثم نناقش إمكانيات

المستهدف .ومن أجل فهم
المستهدف والبنى التحتية الداعمة القائمة استنادًا إلى الجمهور
الجمهور
َ
َ
كيفية إشراك الجهات الفاعلة ،يحدد أوال ً هذا الفصل المرحلة من خالل مناقشة النظرية الخاصة بالهيكل

التنظيمي لفهم كيفية تفاعل المكوّنات المتنوعة في منظمة ما.
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بعد مناقشة تحديد المرحلة الخاصة باألدوار التنظيمية في عملية الدروس المستفادة ،يمهد

هذا الفصل إلطار عمل النظام البيئي للدروس المستفادة في مؤسسة  ،RANDالذي قمنا بوضعه خالل
هذا البحث ،وذلك من أجل تشكيل الممارسات الفضلى لمجموعات األفراد المشاركين في جهود الدروس

المستفادة .ويستند هذا النموذج إلى إسهامات النظرية التنظيمية من خالل الدوائر التالية :نظرية الدروس
المستفادة؛ تعليم الكبار والتعليم المستمر؛ نظرية اإلدارة؛ نظرية إدارة المعرفة؛ ونظرية التعلم التنظيمي

المؤسسي .ويحدد هذا النموذج العالقات الرئيسية في عمليات الدروس المستفادة ،مما يسمح للمنظمة
بتحديد الفجوات في عملية الدروس المستفادة الخاصة بها والتي يمكن إجراء تحسينات عليها.

نموذج النظام البيئي للدروس المستفادة في مؤسسة RAND
قمنا بوضع نموذج نظام بيئي للدروس المستفادة استنادًا إلى المكونات األساسية الخمسة للمنظمة

بحسب هنري منتسبرغ (Mintzberg

1:)Henry

1.1القمة االستراتيجية—كبار المسؤولين التنفيذيين للمنظمة وموظفو دعمهم المباشر

2.2األساس التشغيلي—العمال الميدانيون القائمون على تنفيذ مهام المنظمة األساسية

3.3اإلدارة الوسطى—مديرو األساس التشغيلي ،حلقة الوصل بين الميدان وكبار المسؤولين التنفيذيين
4.4البنية التقنية—الدعم الفني (مثل المحللين ،المهندسين ،المخططين)

5.5موظفو الدعم—األفراد الذين يقدمون خدمة غير مباشرة (مثل الموارد البشرية ،تكنولوجيا المعلومات).
تُمثل هذه المكوّنات في نطاق ما داخل كل منظمة من المنظمات التي قمنا بتحليلها ألغراض هذا

البحث ،وذلك بالرغم من التباين الكبير في تصميمات تنظيمية محددة .وثمة ملحوظة خاصة تتمثل في أن

التصميم التنظيمي في الغالب يستند بقوة إلى استراتيجية المنظمة 2.وال توجد طريقة صحيحة لهيكلة

المنظمة ،طالما أنه لدى القيادات العليا استراتيجية ورؤية متسقتين ،وطالما يتم توصيل الرؤية بوضوح إلى

متسقا بين جميع
المنظمة بالكامل .ويجب أن يعكس أي تحسن أو تغيير تنظيمي الرؤية ،كما يجب أن يكون
ً
مكوّنات المنظمة.

يحدد نموذجنا ،المبين في الشكل  ،4.1العناصر الرئيسية الضرورية إلمكانية الدروس المستفادة في

المنظمة :مجموعة أفراد أو وحدة عمل؛ استراتيجية لحوكمة أنشطة الدروس المستفادة وإدارتها (التي سيتم

طرحها بشكل موسع في الفصل الخامس)؛ الهيئة التنفيذية المؤسسية؛ عوامل التمكين داخل المنظمة؛

عوامل التمكين خارج المنظمة ،التي يمكن أن تتوسع لتشمل المجتمع؛ ونقل المعرفة .ومع تطور العالقة

بشكل أكبر في الفصل الخامس التالي ،فمن األهمية بمكان هنا الربط بين إدارة المعرفة وبرنامج الدروس

Fred C. Lunenburg, “Organizational Structure: Mintzberg’s Framework,” International Journal of Scholarly, 1
.Academic, Intellectual Diversity, Vol. 14, No. 1, 2012
2

.Lunenburg, 2012
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الشكل 4.1
إطار عمل النظام البيئي للدروس المستفادة في مؤسسة  :RANDكيف ينتشر التعلم في
المنظمة؟

اﻟﻤﺪﻳﺮون اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻮن

إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﻷﺳﺎﺳﻲ
وﺣﺪات
اﻷﻋﻤﺎل

ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
RAND RR1930-4.1

المستفادة .كما يمكن إدارة أو نقل المعرفة ذات الصلة القليلة بالدروس المستفادة أو التي تنعدم صلتها بها.
وفي المقابل ،فإن نقل المعرفة يعد عامل تمكين رئيسي ألي برنامج دروس مستفادة فعال.

ال يمكن أن تتحمل وظيفة أو خلية تنظيمية بمفردها المسؤولية عن جميع الخطوات في عملية

وبناء على ذلك ،يجب أن يكون لدى المنظمة بنية تحتية لتكييف النهج المتكامل في
الدروس المستفادة.
ً
وأيضا االبتكار من خالل تجارب دروس مستفادة .وبحسب ما تمت مناقشته
كل من إبداع أفكار جديدة ودمجها
ً

في الفصل الثالث ،فإن النهج المركزي أو غير المركزي يمكن أن يكون فعاالً ،لكن العامل األساسي يتمثل في
إنشاء بنية حوكمة لإلشراف على إمكانية الوصول إلى الدروس المستفادة .وتوفر هذه الحوكمة بنية تحتية

رسمية ،والتي توفر بدورها الشرعية ومن ثم الموارد لبرنامج الدروس المستفادة.
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نقل المعرفة

يعد نقل المعرفة عامل تمكين رئيسي إلجراء أنشطة دروس مستفادة بشكل فعال .تبين األسهم في الشكل 4.1

تدفق المعرفة على مستوى المكوّنات التنظيمية بالكامل .وعلى وجه التحديد ،تمثل هذه األسهم عمليات نقل

المعرفة ،التي يمكن تعريفها على أنها "العملية التي من خاللها تتأثر وحدة معينة (على سبيل المثال ،مجموعة،
أو إدارة ،أو قسم) بتجربة اآلخرين" 3.وتتدفق الرؤية والمبادرات االستراتيجية من المديرين التنفيذيين المؤسسين

دروسا ،وفي الغالب ينفذون عمليات وإجراءات جديدة للتوفيق
إلى المنظمة .تجمع وحدات األعمال والمشرفون
ً
بين هذه المبادرات االستراتيجية .وال يمكن تنفيذ تلك المبادرات الجديدة بالكامل دون الحصول على دعم عوامل

التمكين ،مثل التدريب ،وخدمات المعلومات ،والتخطيط لرأس المال البشري ،بما في ذلك عوامل التمكين من
خارج المنظمة .ثم يتم إبالغ النتائج إلى المديرين التنفيذيين المؤسسين.

سابقا ،أنه في حين أن جميع عمليات نقل المعرفة ال ترتبط بالضرورة ببرنامج الدروس
كما أشرنا
ً

المستفادة ،فإن هذه العمليات ال تزال تُسهم في ثقافة التعلم الشاملة للمنظمة .تُسهم التفاعالت البشرية،

الرسمية أو غير الرسمية ،في تعلم البالغين 4.وتسمح العالقات التي يشكلها البالغون داخل مكان العمل

وخارجه بتعلم دروس غير رسمية .ويمكن لزمالء العمل غير الملتزمين بالهيكل تبادل المعلومات ،وذلك على
غرار مجتمعات الممارسة األخرى التي تضم عاملين من أصحاب المهارات المماثلة .كما يمكن لمجتمعات

الممارسة والمنظمات المهنية الخارجية اإلخطار بعمل الفرد.

في النهاية ،تبين الدائرة التي تقع في منتصف الشكل  4.1نطاق األدوات والنهج التي يمكن للمنظمة

استخدامها لتنفيذ الدروس المستفادة ،بداية من إدارة عمليات األعمال وحتى التعلم المؤسسي ،وذلك
بحسب ما سيتم مناقشته في الفصلين الخامس

والسادس5.

المستهدف
الجوهر :الجمهور
َ

المستهدف في جوهر النموذج ،والذي يُوصف بشكل أفضل على أنه المستفيد من نشاط
يقع الجمهور
َ
الدروس المستفادة .وكما أشرنا في مناقشة الرؤية في الفصل الثالث ،فإن القرار المتعلق بتحديد الجمهور

الذي يجب استهدافه يحفز البنية التحتية الرسمية وغير الرسمية المطبقة ،كما يؤثر على نشاط الدروس
المستفادة المركزية وغير المركزية في المنظمة .وينقسم الجوهر إلى مجموعتين أساسيتين )1( :القوى

العاملة الموجودة داخل سلسلة قيادة تتألف من موظفين و/أو مشرفين وإدارة و( )2وحدات أعمال وظيفية

يمكن أن تكون رسمية أو غير رسمية.

على الرغم من أنه قد يتم استهداف أفراد القوى العاملة للعديد من األسباب ،فإن مثل هذه الممارسات

كالتدريب ومراجعات األداء والحوافز تمثل أدوات تستهدف األفراد .وتحفز هذه األدوات الثقافة التنظيمية

Linda Argote and Paul Ingram, “Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms,” Organizational 3
.Behavior and Human Decision Processes, Vol. 82, No. 1, 2000
Sharan B. Merriam and Phyllis M. Cunningham, eds., Handbook of Adult and Continuing Education, San 4
.Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1989

 5إدارة عمليات األعمال هي حقل فرعي إلدارة العمليات .تركز إدارة عمليات األعمال على تحسين العمليات التشغيلية
التي تسمح للمنظمة بإنجاز عملها (راجع هامر .)2015 ،فالتعلم المؤسسي عبارة عن نهج شامل الستنباط الممارسات
الفضلى ونشرها من خالل ثقافة تعلم ذات طابع مؤسسي.
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عموما .وعلى الجانب اآلخر ،يتم استهداف وحدات األعمال من خالل تحسين العملية وتغييرات اإلجراء
المرجوة
ً
أو السياسات لتحقيق الدروس المستفادة .وتحتوي وحدات األعمال ،بحسب المنظور التحليلي التنظيمي،

على الجوهر التشغيلي ،والمديرين بالمستوى المتوسط وأحيانًا الدعم الفني .وتتوافق هذه الوحدات مع
القمة االستراتيجية للمنظمة عبر السياسات واإلجراء للحفاظ على معايير المنظمة.
الهيئة التنفيذية المؤسسية

يقدم المديرون التنفيذيون المؤسسيون رؤية للمنظمة وكذلك أولوياتها ،ويجب أن يتوافق برنامج الدروس
المستفادة مع ذلك .وبرغم ذلك ،فإنه يجب على كبار القادة بعد ذلك دعم عملية الدروس المستفادة من

خالل التأكيد على أهميتها لباقي المنظمة" .من الضرورة المطلقة لقيادة المنظمة دعم العملية بوضوح،
والمشاركة في التأثير على ثقافة التعلم من خالل كل من السياسات وتوفير الموارد" 6.ومع ذلك ،يعد تأييد

شائعا أمام الدروس المستفادة
عائقا كبيرًا
كبير القادة
ً
ً

الناجحة7.

بالفعل ،قد يجد كبار القادة ،الذين يواجهون حيز وقت محدد ومخاوف ُملحة ،صعوبة في وضع استراتيجيات

تأييد الدروس المستفادة باعتبارها إحدى األولويات .ويُسهم الترويج الداخلي لعمليات الدروس المستفادة لكبار

القادة ،من خالل هؤالء الملتزمين بالفعل ،في تحطيم هذا العائق األساسي .ويمكن تحقيق ذلك من خالل التواصل

بين كبار القادة في المؤتمرات واالجتماعات ،والتعاون في فرق العمل أو الفرق االفتراضية ،والوقت المخصص

بانتظام للتواصل حول هذا الموضوع فقط 8.على سبيل المثال ،في شركة يو بي إس ،يقود المديرون التنفيذيون

التشابهات الشخصية الخاصة .وتحوز
مجموعات موارد األعمال—مجموعات ابتكار الموظفين ذوي الهويات أو ّ

المجموعات على تركيز المديرين التنفيذين واهتمامهم بما إنهم يقودون هذه المجموعات.

يمكن كذلك لكبار المديرين التنفيذيين تحقيق عملية التأييد داخل المنظمة من خالل التشجيع على

بيئة مفتوحة والتي يمثل "التساؤل المستمر والتفكير النقدي" وظائف أساسية بها 9.ومن خالل تشكيل

منتدى من النوع الذي يحتوي جميع درجات العاملين بالمنظمة لتقديم إسهامات حول الدروس المستفادة،

سيتمكن كبار الموظفين من بناء منطقة تسويق داخلية غير رسمية تشجع مشاركة العاملين من جميع
المستويات.

يعد "تحدي مدير البرنامج" التابع لوكالة ناسا مثاال ً على تضمين جميع الدرجات في مناقشات الدروس

المستفادة ،والذي يشجع القادة على مناقشة الدروس المستفادة في بث تلفزيوني مباشر على شبكة
متاحا لمجموعة من العاملين بوكالة ناسا .وهناك منتدى آخر ،معروف باسم (Masters with
اإلنترنت ويكون
ً

 ،)Mastersيجمع كبار اإلداريين من جميع أقسام وكالة ناسا من أجل برامج بث مباشر عبر موقع
6

يوتيوب10.

.Avis and Sharpe, p. 65

 7يؤكد الكثير من المتحاورين على هذه الحقيقة .باإلضافة إلى ذلك ،أشار ميلتون ،2010 ،صفحة  ،129إلى أن تأييد
القيادة يعد ثاني أكبر عائق للدروس المستفادة ،وأشار هامر ،2015 ،صفحة  10إلى أن تأييد القيادة العليا باعتبارها أكبر
صعوبة تواجه مزايا إدارة عمليات األعمال من حيث القدرة على التغلب عليها.

Jongwoo Jeon, “Success Factors for a Lessons-Learned System in a Construction Organization,” Cost Engineering, 8
.Vol. 51, No. 5, May 2009, p. 13
9
10

.Marlin, 2008

مكتب كبير موظفي المعرفة التابع لوكالة ناسا ،صفحة ويب " ،"Sharing Masters with Mastersغير مؤرخ.
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جزءا منها .كما أن فتح مساحة لإلسهام من
تزيد فرصة تقبل صغار العاملين للعملية إذا اعتبروا أنفسهم
ً
مجاالت وظيفية أخرى يزيد من احتمالية االستيعاب مقارنة بما إذا كان هذا اإلسهام ال يحظى بالتشجيع ،هذا

باإلضافة إلى إرساء مبادئ التزام بين كبار الموظفين ومن خاللهم.
عوامل التمكين داخل المنظمة

تمتلك معظم المنظمات بنية تحتية مخصصة لتحسين المنظمة ،ويعد ذلك أحد الدوافع الرئيسية إلنشاء
إمكانات الدروس المستفادة ونقل المعرفة .تأتي هذه الوظائف في أشكال متنوعة ،فبعض المنظمات تضم

أقساما لتحسين العملية .تجري بعض المنظمات
مديري التعلم ،بينما أدمجت منظمات أخرى فر ًقا للمنتجات أو
ً

التدريب داخل وحدة الموارد البشرية وتفصل بعض المنظمات األخرى التدريب باعتباره وحدة منفصلة.

تضم بعض المنظمات مديري المعلومات الذين يديرون منصة تكنولوجيا المعلومات لمشاركة

المعرفة ،بينما تُسند منظمات أخرى مسؤولية عمليات مشاركة المعرفة إلى مديري التعلم .توجد العديد

من النماذج ،ولكن يمكن أن تنجح جميع تلك النماذج طالما يتم تقديم المهمات الرئيسية الضرورية للدروس

المستفادة في أحد أقسام المنظمة .يخلص تحليلنا إلى أن كل منظمة يجب أن يكون لديها بنية تحتية
للمهمات الرئيسية التالية:

–إدارة المعرفة (تشمل مشاركة المعرفة ونشرها)

–إدارة المواهب (تشمل مسؤولي اكتشاف المهارات)
–جمع المعرفة

–كتابة السياسات والعقائد
–الحفاظ على هيكل محفز
–وضع حلول مبتكرة
–التعليم والتدريب.

بالتالي ،وعلى الرغم من أنه في النهاية يكون أحد المكاتب مسؤوال ً عن الدروس المستفادة ،يجب

على هذا المكتب أن يتكامل مع المكاتب األخرى لضمان تطبيق الدروس المستفادة بنجاح .يناقش الفصل

الخامس بالتفصيل البنية التحتية التي تدعم الدروس المستفادة والمسؤولة عن المهام الرئيسية التي
ذُكرت للتو .خالل القسم الفرعي التالي ،سنلقي نظرة بتفحص أكبر على األشخاص المسؤولين عن إجراء

دراسات الدروس المستفادة.

من الذي يجري دراسات الدروس المستفادة؟

كما تناولنا في الفصل الثاني ،ستؤثر رؤية برنامج الدروس المستفادة على كيفية إعداد البرنامج وتحديد
األشخاص المشاركين فيه .على سبيل المثال ،إذا كان الهدف من البرنامج هو إبقاء العاملين الميدانيين على

إطالع ،فسيكون من المناسب أكثر االعتماد على نموذج موحد غير مركزي .في هذا النموذج ،قد يتم تعيين

خبير في الدروس المستفادة للعمل مع الموظفين ميدانيًا .يمكن أن يتغير عدد األشخاص المشاركين في
برنامج كهذا وكذلك أماكن توظيفهم داخل المنظمة.
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عموما ،في النموذج المركزي سيتكفل فريق عمل الدروس المستفادة المتخصص والذي يعمل بصورة
ً

مركزية باإلشراف على الدروس وإجرائها .وسيتم عزل فريق مخصص عن مسؤوليات المنظمة األخرى حتى

يتمكن من التركيز على

التعلم11.

تضم إحدى شركات النفط ،التي أجرينا مقابلة مع مسؤوليها3,000 ،

فريقا مركزيًا للدروس المستفادة يتكون من شخصين فقط .هذان
موظف على مستوى العالم ولكنها تضم
ً
الشخصان قادران على إجراء  40جلسة للدروس المستفادة وثالث "مراجعات" كل ثالثة أشهر .كما أن وجود
أيضا بإجراء التقييمات على مستوى الشركة ،مما يتيح دمج
فريق عمل مخصص يعمل بصورة مركزية يسمح ً

الكثير من أصحاب الشأن وتخفيف أي شكل من أشكال الفحص التدخلي أو اللوم الذي قد يشعر به الفريق
الخاضع

للتقييم12.

تعمل بعض برامج الدروس المستفادة المركزية بوصفها وسائل إشراف وإدماج ،بينما تجري وحدات

األعمال الفعلية مراجعات الدروس المستفادة .على سبيل المثال ،تضم إحدى شركات النفط ،التي أجرينا

مقابلة مع مسؤوليها ،فريق عمل للدروس المستفادة يعمل بصورة مركزية ويتكون من ستة أشخاص

موجودين في المقرات الرئيسية للشركة ويختصون بالدروس المستفادة التي نشرتها وحدات األعمال؛ حيث

تكون وحدات األعمال مسؤولة عن إجراء مراجعات الدروس المستفادة .يركز فريق عمل الدروس المستفادة على

كيفية االستقراء من تجارب التعلم لتطبيقها على العديد من أقسام

الشركة13.

عندما تكون الدروس أكثر تكتيكية أو تشغيلية ،يصبح أداء برنامج الدروس المستفادة أفضل عندما

يتملك البرنامج القائمون بالعمل .وهذا أمر معمول به في الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ وسلسلة فنادق،
أجرينا مقابلة مع مسؤوليهما ،حيث نصحوا بإجراء برنامج الدروس المستفادة عند أقل درجة وظيفية ممكنة،

المستوى األقرب لمكان إجراء

العمل14.

حتى في النماذج غير المركزية بشكل أكبر ،يمكن تخصيص خبراء

دروس مستفادة بشكل مستقل ،بدال ً من فرق خبراء الدروس المستفادة ،في جميع أقسام المنظمة ،وفي

العديد من وحدات األعمال .في الشركات التي تركز على انتهاج أساليب تحسين العملية ،مثل معايير سيجما

الستة ،يتم تدريب كل فرد في الشركة على طرق معايير سيجما الستة األساسية مع خبراء (يُطلق عليهم
"األحزمة السوداء الرئيسية") يتم توظيفهم في أماكن استراتيجية في جميع أقسام المنظمة.
عوامل التمكين خارج المنظمة

تمتد عوامل التمكين الخارجية خارج المنظمة بقدر امتداد البيئة الكلية التي تتواجد المنظمة بها ،وتُوصف
بشكل عام على أنها مصدر منتج للمعرفة يتواجد خارج المنظمة15.
خاصة أن عوامل التمكين الخارجية تعد
ً

 11حوار هاتفي مع أحد قادة االستراتيجيات والتعليم بمؤسسة ميرسي كوربس ،حوار هاتفي مع كُ تَّاب 1 ،حزيران (يونيو)
.2016
12
13
14
15

حوار هاتفي مع منسق الدروس المستفادة في شركة نفط عالمية 4 ،أيار (مايو) .2016

مقابلة مع مستشار معرفي بشركة نفطية عالمية 24 ،أيار (مايو) .2016

مقابلة مع مدير التعلم لشركة تعمل في مجال الضيافة ،ماكلين ،فيرجينيا ،في  5أيار (مايو) .2016
.Merriam and Cunningham, 1989, p. 252
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مصادر للمعرفة موجودة خارج المنظمة ويمكن أن تُستخدم لتعزيز أداء المنظمة ،وتشمل هذه العوامل
عناصر واضحة مثل المنشورات وكذلك العناصر التكتيكية الموجودة في مجتمعات الممارسة التي تمتد
خارج حدود المنظمة16.

األمر بسيط وأشبه بلقاء اثنين من مسؤولي التعلم بشركة في اجتماع مائدة مستديرة ووضع خطط لمشاركة

الحقا ،وهذا ما حدث في أحد اجتماعات المائدة المستديرة التي استرشدت بها هذه الدراسة .ومثال
األفكار
ً

آخر على هذه العوامل هو االستعانة بمنظمات تعاقدية لتبسيط الدروس المستفادة وأنشطة إدارة المعرفة.
شرح لنا أحد المتحاورين كيفية استغالل مؤسسة كوكاكوال لعوامل التمكين خارج المنظمة (انظر المربع).

شركاء كوكاكوال في مبادرةProject Last Mile
مع عوامل التمكين خارج المنظمة

"يفتقر الماليين في مناطق يصعب الوصول إليها في إفريقيا إلى األدوية والمستلزمات الطبية الالزمة
للبقاء على قيد الحياة .ومما يدعو إلى األسف أن هذه العقاقير والمستلزمات في المتناول ولكن مع ذلك ال
تصل إلى أصحاب الحاجة أو تفسد قبل وصولها ،وذلك بالرغم من الجهود الشجاعة للمتبرعين والحكومات
المحلية.

تماما على سطح األرض بشكل
فأدرك نظام كوكاكوال ،الذي يُقدم منتجاته لبعض المناطق البعيدة
ً
روتيني ،فرصة استخدام الخدمات اللوجستية ،وسلسلة التوريد ،وخبراتها التسويقية للمساعدة في إصالح
هذا الوضع .فقام بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ومؤسسة بيل وميلندا جيتس ،والصندوق
العالمي بإطالق مبادرة تسمى " ،"Project Last Mileوهي مبادرة تدعم الممارسات الفضلى من نموذج
ميسرة هيأت فيها كوكاكوال
أعمال كوكاكوال لمعالجة مشكالت توزيع الدواء .وتم هذا من خالل عملية
ّ
ممارسات األعمال والتوزيع لديها ،وخصصتها وقامت بمشاركتها.
قام فريق  Project Last Mileبدعوة مؤسسة Yale University Global Health Leadership Institute
مهما في تقييم المشروع وزيادة تأثيره.
للمشاركة في المبادرة،
إدراكا منه أن الرصد وقياس النتائج سيكون
ً
ً
مهما يتيح للفريق مشاركة "الدروس
ا
أكاديمي
ًا
ط
راب
Global
Health
Leadership
Institute
تقدم مؤسسة
ً
ً
المستفادة" مع مجتمع التنمية األوسع" ،وذلك باإلضافة إلى تحديد فرص التطوير.

شركة كوكاكوال

المصدر :مقابلة مع عدد من المديرين التنفيذيين في كوكاكوال.

16

.Alan Frost, “Introducing Organizational Knowledge,” KMT: Knowledge Management Tools website, 2010

الفصل الخامس

كيف تتناول المنظمات أنشطة برنامج الدروس المستفادة؟

وثيقا بالمشتركين في الدروس المستفادة ،كما
ترتبط طريقة تناول المنظمات للدروس المستفادة ارتباطًا
ً
ناقشنا ذلك في الفصل السابق ،باستخدام نموذج النظام البيئي من مؤسسة  RANDباعتباره إطار عمل.

هج
يتناول هذا الفصل بإسهاب مفهوم عوامل التمكين الواردة في الفصل الرابع أوال ً من خالل مناقشة النُ ُ

االستراتيجية المتنوعة للدروس المستفادة والتعلم المؤسسي وإدارة عمليات األعمال والتهجين ومن ثم
التعرف على البنى التحتية التمكينية ذات الصلة .وتشمل البنى التحتية التمكينية إدارة رأس المال البشري
وتوفير الموارد والتسويق والحوافز وإدارة المعرفة .وسيشار إلى إطار عمل النظام البيئي للدروس المستفادة من

مؤسسة  RANDوالنظرية التنظيمية المصاحبة في هذا الفصل (انظر الشكل .)4.1

هج االستراتيجية للدروس المستفادة
الن ُ ُ
هج استراتيجية رئيسية موجودة لتحفيز برامج الدروس المستفادة و/أو نقل
يمكن للمنظمات تطبيق ثالثة ن ُ ُ

معا .فالتعلم المؤسسي عبارة عن
المعرفة وهي :التعلم المؤسسي وإدارة عمليات األعمال وعملية تهجينهما ً
نهج شامل الستنباط الممارسات الفضلى ونشرها من خالل ثقافة تعلم ذات طابع مؤسسي .وإدارة عمليات

األعمال هي "نظام شامل إلدارة العمليات التنظيمية وتغييرها" 1.تتشارك كلتا االستراتيجيتين الهدف نفسه.
حيث أنهما تؤكدان على الحاجة إلى التأييد والدعم من القيادة وإلى وجود ثقافة إبداعية وقابلة للتكيُّف .إال
أيضا في اختالفين رئيسيين .فأوالً ،يميل التعلم المؤسسي إلى التركيز على المعرفة وتبادل
أنهما تتشاركان ً

المعارف ،بينما تميل إدارة عمليات األعمال إلى التركيز على العملية وتحسين العمليات .ثانيًا ،يميل التعلم

المؤسسي إلى الدعوة إلى منظمة تعلم تعمل خارج وحدات األعمال العادية وسلسلة القيادة بينما تؤكد إدارة
عمليات األعمال على أنه يجب إدارة التغيير المؤسسي من قِبَل قادة داخل وحدات األعمال الرئيسية.
من األهمية بمكان مالحظة أنه ال يمكن للتعلم المؤسسي دمج الدروس المستفادة بشكل تام بدون
إيالء اهتمام إلى العمليات ،وال يمكن إلدارة عمليات األعمال تحسين العمليات بدون تبادل المعرفة .عالوة

على ذلك ،وحتى في نموذج التعلم المؤسسي ،يجب على المشرفين والمديرين داخل وحدات األعمال تنفيذ
الدروس المستفادة .وال توجد استراتيجية تقدم حال ً أمثل عن غيرها .وقد تتطلب وحدات األعمال الوظيفية
1

.Hammer, 2015, p. 3
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بناء على نتائجها ومهمتها .واألمر األكثر أهمية هو تأسيس بنية تحتية
جا مختلفة
في المنظمة نفسها ن ُ ُ
ه ً
ً

مكرَّسة لتنفيذ المهام الرئيسية.
التعلم المؤسسي

يُعرف التعلم المؤسسي بأنه "قدرة المنظمة على اكتساب المعرفة وتطبيقها ومشاركتها بغرض
استكشاف حلول جديدة واالستفادة منها في تحسين الميزة التنافسية والفاعلية"2.
ووفقا لشلومو بن هور
ً
( ،)Shlomo Ben-Hurأحد أساتذة التعلم المؤسسي ممن لهم أعمال منشورة ،فإن هناك ثالث مراحل رئيسية

للتعلم

المؤسسي3:

سواء من آليات التعقيبات
1.1اكتساب المعرفة .يجب على المنظمة أوال ً معرفة ما يجب تعلمه،
ً
الداخلية وباعتباره وسيلة الختبار المطالب الخارجية على النظام.
2.2تطبيق المعرفة .بعد ذلك ،يجب على المنظمة اختبار هذه المعرفة الجديدة وتطبيقها لتحسين
الوضع.

3.3مشاركة المعرفة .ثم يجب بعد ذلك مشاركة المعرفة الجديدة في جميع أرجاء المنظمة.
شدد بن هور على أن إنشاء ثقافة تعلم داخل المنظمة يعد أمرًا حتميًا للنجاح .وتشمل عوامل التمكين
َّ
الثقافية إنشاء منظمة يشعر األشخاص فيها باألمان القتراح أفكار جديدة ،واالستقاللية للشروع في أفكار

مهما إلنشاء ثقافة تعلم .ومن األهمية بمكان
جديدة ،ومكافأتهم على األفكار الجديدة .وتعد الحوافز أمرًا
ً

دائما ما تواجهها إحدى منظمات التعلم .يعد كل من
مدركا للعقبات التي
وفقا لبن هور ،أن تكون
أيضا،
ً
ً
ً
ً
التنظيم الهيكلي والمواءمة مع استراتيجية المؤسسة اثنين من أصعب المجاالت التي يمكنها أن تجعل
فعالة4.

منظمات التعلم غير َّ
يتقيد نموذج الدروس المستفادة لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية بنموذج التعلم المؤسسي

بشكل وثيق .ومن حيث التنظيم الهيكلي فإن مركز دراسة االستخبارات األمريكية يقع خارج نطاق مجاالت
االختصاص األساسية لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية .ويعزز ذلك االستقالل الفكري ويمنح مركز
دراسة االستخبارات استقاللية لكتابة نتائج موضوعية ومتوازنة ونزيهة .يحرص التحدي الجوهري لهذا النموذج

على نشر هذه الدروس بشكل صحيح أو تو ُّفر إمكانية الوصول إليها بسهولة وأن تُدمج هذه الدروس في
العمليات اليومية لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية .ولتناول ذلك ،يجب على مركز دراسة االستخبارات
فعالة للحفاظ على الصلة .كما يتم إعداد وزارة الخارجية في الوقت الحالي
العمل مع وحدات العمل بصورة َّ

لتبني نموذج التعلم المؤسسي .ويتبع مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية ،وهو مركز الدروس المستفادة
الخاص بوزارة الخارجية ،معهد الخدمات الخارجية من حيث التنظيم الهيكلي .ويقتصر الوصول الحالي لمركز

2
3

المعهد الدولي للتطوير اإلداري.2011 ،

تم توضيحها في المعهد الدولي للتطوير اإلداري.2011 ،

International Institute for Management Development, 2011; Shlomo Ben-Hur, Bernard Jaworski, and David 4
.Gray, “Aligning Corporate Learning with Strategy,” MIT Sloan Management Review, September 1, 2015
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دراسة ممارسة الدبلوماسية على موظفي السلك الدبلوماسي الذين يلتحقون بدورات تدريبية في معهد

الخدمات الخارجية ،ولكن التغلب على التنظيم الهيكلي واالندماج بشكل أكبر مع العمليات الدبلوماسية

فعالة لنشر الدروس عبر الوزارة.
اليومية هي أمور قد تجعل مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية أداة ً َّ
إدارة عمليات األعمال

تشكل إدارة عمليات األعمال استراتيجية أخرى من استراتيجيات تحسين األداء التنظيمي حيث تركز على

نهجا استراتيجيًا على المستوى المؤسسي
تحسين عمليات األعمال المتكاملة .وتعتبر إدارة عمليات األعمال
ً

إلدارة عمليات األعمال يتمثل دوره في توظيف اتجاهات اإلدارة المتنوعة وأدواتها ودمجها لتحقيق أهدافه.
نهجا لإلدارة يركِّ ز على إزالة
تشمل بعض أدوات إدارة عمليات األعمال معايير سيجما الستة المرنة التي تعد
ً
أيضا إعادة
الخطوات المسببة للهدر أو غير الضرورية في أي عملية مع ضمان استمرار ارتفاع الجودة ،وتشمل ً

هندسة عمليات األعمال التي تعمل على تحسين العملية من خالل إعادة تصميمها بالكامل من البداية إلى

النهاية 5.يشرح هارمون ( )Harmonعالقة اتجاهات عملية األعمال هذه من خالل الهرم المبين في الشكل ،5.1

قسم المنظمة إلى مؤسسة وعملية أعمال ومستويات تنفيذ األعمال.
والذي ي ُ ِّ
الشكل 5.1
الشكل الهرمي التجاهات عمليات األعمال
•
•
•
•
•
•

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻗﻴﺎس اﻷداء
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻻﺗﺴﺎق
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وأوﻟﻮﻳﺎت إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل

• ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت وإﻋﺎدة
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
• ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﺳﻴﺠﻤﺎ اﻟﺴﺘﺔ
اﻟﻤﺮﻧﺔ

ﻧﺸﺎط
ﻣﻌﻴﻦ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
•
•
•
•

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻹدارة

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻧﺸﺎء ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
• ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل

• اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻤﺼﺪرPaul Harmon, “The Scope and Evolution of Business Process Management,” in vom Brocke and :
ﺻﺮح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.
 Rosemann, 2015, p. 54.ﹸ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ = ERP :ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
RAND RR1930-5.1

5

يمكن االطالع على التعريفات على موقع " "Investopediaاإللكتروني.
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هج رئيسية لعملية األعمال :مراقبة الجودة
صنف خبراء إدارة األعمال ،على مستوى عمليات األعمال ،ثالثة ن ُ ُ
مختلفا لتحسين عمليات األعمال.
نهجا
واإلدارة وتقنية المعلومات 6.يقدم كل أسلوب
ً
ً

يركز نهج مراقبة الجودة لتحسين العمليات على جودة المنتجات وإنتاجها .ويتناول إحداث تغييرات

تدريجية للعمليات الحالية مقابل توفيرات أقل في التكلفة .ويعتبر كل من تحسين العمليات المستمر،

هج مراقبة الجودة.
ومعايير سيجما الستة المرنة ،وإدارة الجودة الشاملة أمثلة على ن ُ ُ

يركز نهج اإلدارة على تنظيم الموظفين وإدارتهم لتحقيق األهداف المؤسسية .وينصب التركيز على

األداء العام للمؤسسة ومواءمة عمليات األعمال مع االستراتيجية المؤسسية .ويشكل األسلوب المرن أحد
أمثلة أدوات اإلدارة ،حيث إنه يركز على الطرق المتوائمة الموجهة لألفراد .ينظر البعض إلى إعادة هندسة
هج اإلدارة نظرًا ألنها تحفز كبار التنفيذيين على إعادة التفكير بالكامل في
عمليات األعمال على أنها أحد ن ُ ُ

استراتيجيات أعمالهم .وقد شاركت شركة جنرال إلكتريك ( ،)GEإحدى الشركات التي حاورنا موظفيها،

خبراتها مع استخدام برنامج ( FastWorksاألعمال السريعة) ،وهو أحد أنواع المنهجية المرنة (انظر المربع).

وأخيرًا ،يركز نهج تقنية المعلومات على استخدام تطبيقات البرمجة والحواسيب لمكننة عمليات
العمل .وتنجح العديد من المنظمات الحكومية في تقليص الوقت وعدد الخطوات الالزمة في العملية من
أيضا أحد حلول تقنية المعلومات ،نظرًا
خالل مكننة تقنية المعلومات .وتعتبر إعادة هندسة عمليات األعمال ً
ألنها تتطلب إعادة تصميم العمليات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

استخدام جنرال إلكتريك لبرنامج FastWorks

يعد برنامج  FastWorksالطريقة التي اتبعتها شركة جنرال إلكتريك القائمة على منهجية "الشركات
الناشئة القائمة على تقليل الفاقد" إلريك ريس ( )Eric Riesوالتي تركز على تطوير منتجات جديدة بسرعة
أيضا .يعطي  FastWorksالفرق الصغيرة متعددة الوظائف مستويات عالية من االستقاللية،
للتعلم بسرعة ً
بحيث تتولى عملية التطوير .يتفاعل كل فريق مع العمالء والمصممين والموردين وأصحاب الشأن اآلخرين
المعنيين بعملية التطوير بغرض االختبار باستمرار حتى يتم إنشاء أفضل منتج  -ثم يبدأ الفريق مرة
أخرى في تطوير المنتج التالي .ويختلف ذلك عن الجدول الزمني السابق للمنتج ،بإعادة التصميم كل
جيدا .أدركت جنرال إلكتريك أن السرعة ستكون لها ميزة تنافسية
خمس سنوات وإخفاء المنتجات الجديدة
ً
وأدخلت تغييرات إدارية وإجرائية للسماح لهذه الفرق الصغيرة بالتجربة والتعلم بأقصى سرعة ممكنة.
كانت النتائج الخاصة بمجموعة واحدة ،GE Appliance ،إيجابية .سمح  FastWorksللمجموعة بخفض
التكاليف للنصف ،ومضاعفة سرعة التطوير ،والبيع "بأكثر من سعر البيع العادي مرتين".

المصدرBrad Power, “How GE Applies Lean Startup Practices,” Harvard Business Review, April 23, :
.2014

6

.Harmon, 2015, p. 54
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تميل أداة تطبيق الدروس المستفادة لتكون مصاحبة للتعلم المؤسسي ،لذلك من المهم معرفة كيفية

هج اإلدارة أو أدواتها المستخدمة ،تتبع
مالءمة الدروس المستفادة مع إدارة عمليات األعمال .وبغض النظر عن ن ُ ُ

وضحة في الفصل
أساليب تحسين العملية
عموما دورة مشابهة لدورة الدروس المستفادة كما جاءت ُم َّ
ً
الثاني" .تخضع أي مبادرة نموذجية لتحسين العمليات للخطوات التالية":
–التخطيط لعملية األعمال المستهدفة
–تحديد المهدرات والتخلص منها
–تحديد المشكالت

–ترتيب أولويات المشكالت

–تحديد األسباب الجذرية للمشكلة واإلجراءات التصحيحية
–تحليل البدائل
–إعادة تصميم

العملية7.

وقد أضفنا إلى ما سبق عنصرًا آخر :وهو التنفيذ .ويشير الفصل الذي اقتُبست منه القائمة على وجه التحديد

إلى أنها تبحث في "وصف هذه األساليب وتوضيحها باألمثلة" جازمة أن المؤلفين لم يهتموا باستراتجيات
التنفيذ وقياس األداء.

تطابق هذه الخطوات على نحو مشابه خطوات دورة الدروس المستفادة :وهي العمل والتحليل ،وتحديد

الدرس ،والتنفيذ .تنطوي خطوات تحسين العمليات ،كما في دورة الدروس المستفادة ،على جمع البيانات

المتعلقة بالجانب الذي يحتاج إلى تغيير ،وتقييم أكثر التغييرات أهمية ،وتحديد اإلجراءات التي يمكن اتخاذها
لتدارك المشكلة .وباإلضافة إلى ذلك ،يتطلب التنفيذ قدرًا كبيرًا من المراقبة ويعتمد على مقاييس األداء
لتحديد نجاح أي عملية ُمعاد تصميمها.

وقد اتبعت منظمتان أجرينا مقابالت مع مسؤوليهما إطار عمل تقليديًا بصورة أكبر إلدارة عمليات
األعمال .وقد استخدمت إحداهما على وجه التحديد أداة تحسين العمليات المعروفة باسم معايير سيجما

سابقا ،في نهج مراقبة الجودة .وتعمل هذه الشركة المتخصصة في تصنيع
الستة المرنة ،المذكورة
ً

المعدات على تدريب جميع موظفيها على المبادئ األساسية لمعايير سيجما الستة المرنة مما يجعلهم

حاصلين على تصنيف الحزام األخضر .باإلضافة إلى ذلك ،يكون لدى كل مدير مشروعات موظف متخصص

بدرجة متقدمة في معايير سيجما الستة ،يُعرف بالحزام األسود ،حيث يقوم بتقديم التقارير إليه مباشرة ً
ويقوم باإلشراف على العمل مما يضمن استخدام منهجيات معايير سيجما الستة المرنة لخفض التكاليف
قدر اإلمكان .ويحدث التغيير التنظيمي داخل وحدات العمل بحيث يتولى المديرون والمشرفون مسؤولية

استنباط اإلجراءات الجديدة وتنفيذها.

تمتلك إحدى شركات النفط العالمية ممن أجرينا مقابالت مع مسؤوليها إطار عمل لإلدارة االستراتيجية

يتم تطبيقه على الشركة بأكملها .يتبع الموظفون من جميع المستويات في إطار العمل هذا مجموعة

والموزَّعة على أكمل وجه .تفخر هذه الشركة بامتالكها مجموعة كبيرة من
جيدا
من المعايير المعروفة
ُ
ً
7

.vom Brocke and Rosemann, 2015, pp. 129–130
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األساليب لتغيير المعايير األساسية لمواجهة االعتماد الكبير على المعايير المنشورة والتي يمكنها أحيانًا
الحد من المرونة .ويتم تشجيع الموظفين على اقتراح تغييرات؛ ففي حالة اكتشاف أي من الموظفين طريقة

ابتكارية إلجراء تحسينات تكون هناك إجراءات للسماح بذلك .وتُعرَض االقتراحات بعناية على سلسلة القيادة

لمراجعتها ويتم تطبيقها لتحديث المعايير العالمية متى كان ذلك مناسبًا.
أجرينا مقابلة مع شركة تقنية كبيرة متعددة الجنسيات لم تؤسس عن عمد أي شكل من أشكال

الهيكلية المؤسسية المركزية للدروس المستفادة .وقد قال المتحدث في الحوار أنهم لم يجدوا

أي شخص داخل الهرم المؤسسي للشركة يتحمل مسؤولية "الدروس المستفادة" ألن هذه المسؤولية
جدا ينصب تركيزها على مناطق اهتمام معينة ،نظرًا الفتخار
موكلة إلى درجات وظيفية منخفضة
ً
[شركتي] بامتالك تنظيم مسطح.

عند إجراء المزيد من التحليل لهذه المنظمة ،اتضح أن الدروس المستفادة تعد إحدى ممارسات

األعمال األساسية في مستوى وحدة العمل بدال ً من مجرد تنفيذها على أنها مراجعة ذات مستوى أعلى أو
رائدا عالميًا في االبتكار ،مناصب مكرَّسة في جميع
تدقيق ما بعد العمل .وتمتلك هذه المنظمة ،التي تعد
ً
جوانبها ،وتعتمد على هذه البنية الهيكلية وعلى مديريها لتحفيز التغيير.
التهجين

ليس هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لوضع العمليات واإلجراءات لتنفيذ الدروس المستفادة .وتمتلك معظم
هج
جا عديدة متكاملة في أرجائها ،داخل كل من وحدات العمل ووظائف الدعم .وتعتمد هذه النُ ُ
المنظمات ن ُ ُ
ه ً

على ك ٍ
ل من أدوات إدارة عمليات األعمال وممارسات التعلم المؤسسي .وقد طبَّقت منظمات عديدة أجرينا

نموذجا هجينًا لتنفيذ الدروس المستفادة .ففي الجيش ،على سبيل المثال ،يجمع
مقابالت مع مسؤوليها
ً
المستفادة للجيش ( )CALLالممارسات الفضلى وينشرها .ويقوم مكتب تحويل األعمال التابع
مركز الدروس ُ

للجيش ،وهو إحدى المنظمات ذات الصلة ،باإلشراف على سياسة تحسين الجانب المتعلق بمهمة أعمال

الجيش وكتابتها من خالل أدوات إدارة علميات األعمال مثل التحسين المستمر للعمليات وإعادة هندسة

عمليات األعمال.

هج .وعلى نطاق أصغر ،تتمتع شركة اإلنشاءات العالمية بكتل
ويتمثل التحدي في دمج هذه النُ ُ

هج متعددة للتحسينات التنظيمية .فهي توظف مديرًا للتعلم يركز على بناء منهج دراسي لدورات بكتل
بنُ ُ

أيضا مديرًا للمعلومات إلدارة منصة تبادل المعرفة .تستضيف منصة
التدريبية ،في الوقت الذي توظف فيه ً
مدير المعلومات كل من برنامج معايير سيجما الستة المرنة وبرنامج الدروس المستفادة .ويتمثل الهدف في

إنشاء نظام يسمح بأن تتخلل الدروس المستفادة في المنظمة بأكملها وبالتالي تنطوي على القوى العاملة

بالكامل .ويتطلب التنفيذ الناجح للتغيير التنظيمي دعم المنظمة وتأييدها بالكامل للتغيير.

حذر أحد المتحاورين ،وهو لواء متقاعد من القوات الخاصة األمريكية ،من إنشاء مكتب منفصل للدروس

بعيدا عن
المستفادة .وتشير خبراته إلى أن المنظمة تخاطر بنسيان مكتب الدروس المستفادة الذي يعمل
ً

البقية أو بتجاهله .فإذا كان عمل الموظفين اليومي ال يتضمن الدروس المستفادة ،فقد يكونون أقل استعدادًا
وفقا
لتخصيص وقت ثمين لما قد يعتبرونه مهمة إضافية أو غير ضرورية .يؤدي عزل مكتب الدروس المستفادة ً
لما قاله اللواء ،إلى خلق حاجز بيروقراطي قد يمنع اآلخرين في المنظمة من المشاركة.
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الهياكل التمكينية المصاحبة
تحدد جميع النظريات التنظيمية التي تقوم عليها هذه المناقشة — مثل نظرية الدروس المستفادة ،وتعليم

الكبار والتعليم المستمر ،ونظرية اإلدارة ،ونظرية إدارة المعرفة ،ونظرية التعلم التنظيمي و/أو المؤسسي—
العناصر التمكينية التنظيمية التي تعتبر بمثابة شروط مسبقة ضرورية لتنفيذ التغيير بنجاح .واستنادًا إلى

هذه الدراسة السابقة والمقابالت مع الممارسين ،حددنا البنى التحتية الداعمة الرئيسية التي تعتبر ضرورية
للحصول على دروس مستفادة ناجحة.

إدارة رأس المال البشري

تُدرك المنظمات التي أجرينا مقابالت مع مسؤوليها بشدة أهمية إدارة رأس المال البشري من أجل برامج
الدروس المستفادة الناجحة؛ فقد أشارت جميع المنظمات العسكرية وجميع منظمات القطاع الخاص
والمنظمات الحكومية تقريبًا إلى الحاجة إلى برامج متطورة للتدريب وإدارة المواهب 8.ويجب أن تضم جميع

جهود الدروس المستفادة الخبراء المتخصصين وممارسي الدروس المستفادة المتمرسين على السواء.
وتختلف طرق دمج هذه األدوار .ففي بعض الحاالت ،مثلما هو الحال في الجيش مثالً ،يشمل فريق العمل

المعني بالدروس المستفادة الخبراء أصحاب المعرفة العامة وممارسي الدروس المستفادة ،بجانب الخبراء
المتخصصين ممن يتم جلبهم من وحدات األعمال أو من مصادر خارجية .وقد قامت منظمات أخرى ،مثل
إحدى شركات النفط الكبيرة التي أجرينا مقابالت مع مسؤوليها ،بتدريب الخبراء المتخصصين على كيفية

قيادة المناقشات النزيهة وتيسيرها وتنفيذ مراجعات الدروس المستفادة في مجاالت خبراتهم

الوظيفية9.

وجدت المنظمات ذات الموارد المحدودة طر ًقا لتحسين التوظيف مثل استخدام مصفوفة وتقليل دورة حياة

حصلين (القائمون على كتابة
الدروس المستفادة من خالل إدراج المتلقين النهائيين لمخرجات التنفيذ باعتبارهم ُم ِّ

المناهج الدراسية ،والقائمون على كتابة العقائد ،والمدربين) .فعلى سبيل المثال ،تستخدم قوّات البحرية والجيش
القائمين على كتابة العقائد ممن يعدون خبراء في مجاالت اختصاصهم للمشاركة في جهود الجمع10.

ً
مهما في وضع برنامج
كما يمثل تدريب الموظفين ليصبحوا من ممارسي الدروس المستفادة أمرًا
ً
ناجح للدروس المستفادة .ويشكل التدريب أحد الجوانب األساسية داخل الجيش لتحسين جودة البيانات

المستمدة من عمليات الجمع الخارجية ولزيادة مصداقية المنظمة على الصعيد الخارجي .وقد وفرت قوّات
مشاة البحريّة األمريكية والقوات الجوية األمريكية تدريبًا رسميًا على الدروس المستفادة لمدة ثالثة أيام على

األقل ألي شخص يقوم بإجراء دراسات الدروس المستفادة .كلما زاد تدريب األشخاص على مهارات الدروس

بناء على
المستفادة ،أصبح االلتزام ببذل جهود الدروس المستفادة وتغيير ممارسات األعمال أوسع انتشارًا
ً
األداء السابق 11.كما يشكل التدريب أحد الجوانب األساسية بعد تحديد الدروس وعندما يتعين تنفيذ التغيير

8
9

انظر الملحق  Bلمزيد من التفاصيل.

مقابلة مع مستشار معرفة بشركة نفط دولية 24 ،أيار (مايو) .2016

 10مقابلة مع واين بوغ ( ،)Wayne Baughمدير مراكز التدريب على القتال وشعبة الدروس المستفادة ،ومديرية دمج
العقائد والتدريب ،قيادة دعم األسلحة المشتركة ،فورت لي ،فرجينيا ،في  2أيار (مايو) عام .2016

 11حوار هاتفي مع روبرت ليفتون ( ،)Robert Leftonرئيس  Psychological Associatesومديرها التنفيذي ،في  12نيسان (أبريل)
عام .2016

60

تعزيز دبلوماسية الجيل القادم عبر الممارسات الفضلى للدروس المستفادة

الخاص بعملية األعمال .وتقوم إحدى سالسل الفنادق التي أجرينا مقابالت مع مسؤوليها بتحديث تدريبها
لتعكس جميع تغييرات عملية

األعمال12.

توفير الموارد

يشكل الحصول على مصدر مضمون للتمويل أحد أكبر التحديات بالنسبة لبرامج الدروس المستفادة .وإذا
لم تعتبر المنظمة الدروس المستفادة بأنها من إحدى األولويات ،فلن تركز على أنشطة الدروس المستفادة

أو تمدها بالموارد .ولكي تحظى برامج الدروس المستفادة باألولوية ،فإنه يجب أن تثبت مصداقيتها من خالل

ملموسا بالقدر
توفير نوع ما من العائد على االستثمار .وقد ال يكون هذا العائد ماليًا ولكنه يجب أن يكون
ً
الكافي للعديد من األشخاص في المنظمة من أجل دعم البرنامج وتأييده .ويجب أن يعتبر الموظفون التعلم
على أنه يساهم في مهمة المنظمة؛ كنشاط مشروع يحقق قيمة مضافة؛ وعلى أنه يعود على حياتهم

الوظيفية بالنفع وليس

بالضرر13.

ووفقا ألحد الخبراء في التطوير التنظيمي
يشكل الوضع التنظيمي عامال ً رئيسيًا في توفير األموال كذلك.
ً

والتعلم التنظيمي ،فإنه من الضروري "الحرص على أن تكون هناك رعاية واضحة للعملية وتوافر الموارد المناسبة

لتنفيذ النتائج وتسهيلها وتوثيقها وتقديمها" 14.ومن المرجح أن تحظى الوحدة التي تتم رعايتها من قبل كبار

المديرين التنفيذيين الرئيسيين بموارد مضمونة .فمركز قوّات مشاة البحريّة للدروس المستفادة يندمج في

قيادة التدريب ولكنه ال يعد أساسيًا في اإلجراء أو العمل اليومي لتدريب قوّات مشاة البحريّة األمريكية .ونظرًا
لذلك ،قد تكون موارده أكثر عرضة لمخاطر خفض التمويل مقارنة ببرامج التدريب األكثر حيوية من الناحية
االستراتيجية لقيادة التدريب .وعلى الجانب اآلخر ،تندرج منظمة الدروس المستفادة للقوات الجوية األمريكية

من حيث التنظيم الهيكلي تحت مركز قيادة القوات الجوية األمريكية ( )A9وترتبط بهيئات صناعة قرار من
مستوى رفيع في القوات الجوية األمريكية مما يشير إلى أن مواردها مضمونة بصورة أكبر.

وتقلل بعض المنظمات من نطاق برامجها للدروس المستفادة لمجابهة مشكالت توفير الموارد.

فتختار قوّات مشاة البحريّة األمريكية ،على سبيل المثال ،استهداف القيادة العليا فقط باعتبارها الجمهور

المستهدف لبرنامجها للدروس المستفادة .فال يصل البرنامج للمنظمة بأكملها ،ولكن تعد منتجاته ذات

قيمة وجودة عالية لكبار القادة .ويستخدم مركز العمليات المعقدة متدربين مؤقتين غير مدفوعي األجر
عد دراساتها حول أنشطة المركز وأبحاثه15.
لكتابة مجلة تُسمى  PRISMونشرها ،والتي ت ُ ِ
وقد وجدنا مثاال ً آخر يرتبط بأهمية الهيكلية التنظيمية داخل وكالة االستخبارات المركزية األمريكية.

جزءا من مركز التدريب التابع للمنظمة .ولم تعمل هذه
فقد كان مركز دراسة االستخبارات في وقت من األوقات ً

الموائمة على النحو المطلوب نظرًا ألن العمل الذي كان يقوم به مركز دراسة االستخبارات على أساس يومي
يختلف اختال ًفا جوهريًا عن عمل نظرائه في التدريب ،ولذا كان من الصعب غالبًا على مركز التدريب مواءمة عمل
12

مقابلة مع مدير التعلم لشركة تعمل في مجال الضيافة ،ماكلين ،فيرجينيا ،في  5أيار (مايو) .2016

13

.Britton, 2015, p. 16

15

مقابلة مع مركز العمليات المعقدة ،واشنطن العاصمة ،في  19آب (أغسطس) ،عام .2016

Ernst and Young, “Profiting from Experience: Realizing Tangible Business Value from Programme Investment 14
.with Lessons Learned Reviews,” pamphlet, London, 2007, p. 4
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مركز دراسة االستخبارات مع األهداف والغايات التنظيمية .وقد أسفر التغيير المترتب عن مخطط للمواءمة

وضع مركز دراسة االستخبارات خارج مجاالت االختصاص األساسية لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية
(انظر المربع)  -وهو األمر الذي اعتبره مركز دارسة االستخبارات وبعض المنظمات األخرى التي أجرينا مقابالت

مع مسؤوليها قي ِّ ًما نظرًا لحرية الموظفين في تحديد التغييرات المطلوبة المحتملة وبلورتها.
التسويق

ستجد عملية الدروس المستفادة ،حتى وإن كانت جيدة التخطيط والتنظيم ،صعوبة في االستمرار إذا لم يكن
أصحاب الشأن الداخليين على اقتناع بأن العملية تعد أحد المهام األساسية .وعالوة على ذلك ،فإن رأس المال

البشري للمنظمة أكثر ميال ً إلى المشاركة بجدية إذا تم اعتبار العملية على أنها جديرة باالهتمام بالنسبة
إلى كل من األفراد والمنظمة األوسع نطا ًقا .ويمكن بل وينبغي توظيف مجموعة من االستراتيجيات الداخلية
للتعليم والتسويق من أجل كسب الدعم والتأييد من القمة للقاعدة ومن القاعدة للقمة .ويتمثل هدف

التسويق داخل المنظمة في "االطالع على احتياجات العمالء وتحفيزها وتلبيتها" 16.يتوقف االتساع والعمق

واألسلوب على النطاق والموارد المتاحة لإلعالن للمنظمة.

يمكن أن يحظى التسويق بمظهر رسمي أو غير رسمي ،ويمكن نشره بطريقة فاعلة أو غير فاعلة ،أو

عبر شبكة اإلنترنت أو خارجها 17.تعد الوسائل الرسمية والفاعلة ،مثل المؤتمرات أو توزيع الرسائل اإلخبارية

الموجه ،وسيلة من وسائل اإلعالن ،ولكن يمكن إجراء المزيد من اإلعالنات غير الرسمية على أساس مستمر.
على سبيل المثال ،نشرت سلسلة فنادق أجرينا مقابالت مع مسؤوليها الدروس المستفادة بشكل فاعل خالل

اجتماعات بدء نوبات العمل

اليومية18.

وعلى نحو بديل ،يمكن لجميع مستويات الموظفين إجراء التسويق

شفهيًا بطريقة غير رسمية وعلى أساس غير مخطط له من خالل حفالت الغداء المخصصة والمنتديات
المفتوحة مثال ً حيث يتم التشجيع على التواصل المفتوح فيما يتعلق بالمشكالت والتحديات 19.يمكن

أيضا نقل الدروس المستفادة بطريقة غير فاعلة
فعالة من خالل المداولة .يعد ً
كسب التأييد والدعم بطريقة َّ

مركز دراسة االستخبارات – مستقل ونشط

يعتبر مركز دراسة االستخبارات مركزًا مستقال ً عن خطوط العمل األساسية لوكالة االستخبارات المركزية
األمريكية .هذه الهيكلية التنظيمية تُمكِّ نه من كتابة نتاجات منصفة ومتوازنة وموضوعية .يُفيد مركز
دراسة االستخبارات إنه عليه إشراك وحدات عمل لتكون ذات صلة وليعرف الناس ماهيتها وعملها .للتغلب
على ذلك ،يُعزِّز مركز دراسة االستخبارات الوعي بقدراته من خالل التسويق والتوعية وحملة إعالنية توائم
بين أهداف التعلم لمركز دراسة االستخبارات واألهداف العامة لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية.

16
17
18

.Merriam and Cunningham, 1989, p. 250
.Jeon, 2009, pp. 51–55
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Susan McIntyre, Utilizing Evidence-Based Lessons Learned for Enhanced Organizational Innovation and 19
.Change, Hershey, Pa.: IGI Global, 2015
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فعاال ً من خالل نشرة إلكترونية أو موقع ويب تنظيمي مثالً ،ولكن عادة ً ما يتوقف نجاح ذلك على إمكانية
أمرًا َّ
أيضا استخدام وزارة الخارجية األمريكية الجتماعات
وصول الموظف أو مدى توافر النشرة بشكل جلي .يعد
ً

الطاولة المستديرة فيما يتعلق بهذا البحث أحد األمثلة الرائعة على التسويق.

ووسائل التوزيع غير الفاعلة يمكن أن يساندها تبادل الرسائل الموجه على أن يكون الهدف منه التشجيع

على المشاركة في الدروس المستفادة وقبولها باعتبارها عملية تنظيمية .إال أنه ومع ذلك سيختلف تبادل
الرسائل بحسب الجمهور .على سبيل المثال ،ستختلف استجابة القيادة العليا لمحفزات تسويقية معينة

عهدا .وبتحديد الجهة المستلمة ،يمكن تخصيص وسائل إيصال الرسائل
عن استجابة العاملين األحدث
ً
لمضاعفة احتمالية التأييد ضمن مجموعة معينة .على سبيل المثال ،تنشر منظمة ميرسي كوربس
المعلومات المتعلقة بالدروس المستفادة في رسالة إخبارية على اإلنترنت دون تحديد الجمهور المستهدف

ويستطيع بالفعل جميع العاملين بالمنظمة الوصول إليها 20 .وعلى النقيض ،تُرسل المنصة المتطورة
للدروس المستفادة لوكالة ناسا دراسات الدروس المستفادة عبر البريد اإللكتروني إلى أفراد مستهدفين من
خالل خاصية االشتراك المدمجة بها 21.ويقوم مركز دراسة االستخبارات بتوزيع ملصق في جميع أنحاء مواقع

عمل جهاز االستخبارات ووكالة االستخبارات المركزية األمريكية يتم من خالله الترويج لوجود القدرة ،وتوضيح
المتخصصين عليهم تنفيذ الدروس المستفادة (انظر الشكل .)5.2
أهمية القدرة ،وينص على أن غير
ّ

تتميز ناسا بأن لها قاعدة معرفية يمكن الوصول إليها على نطاق واسع على جميع مستويات العاملين.

إذا كانت قاعدة البيانات المعرفية تعمل ،فإنه يجب إبالغ العاملين أنها جاهزة لالستخدام ،وأن يتم تدريبهم على

استخدامها ،وتوجيههم حول كيفية دمج محتواها في عمليات عملهم 22.ويمكن أن يساعد ترتيب الندوات
والحلقات اإلعالمية ،التي تُحدد الطرق التي يمكن من خاللها للدروس المستفادة إفادة الفريق والمنظمة
بصفة عامة ،في تحقيق الهدف المزدوج الذي يضمن الحصول على الدعم والتأييد من جانب وتثقيف أولئك
جزءا من إطار العمل من جانب
الذين سيكونون
ً

آخر23.

الحوافز

إضافة إلى التسويق ،تعتبر برامج الحوافز أساسية لجذب الدعم والتأييد من أصحاب الشأن في جميع أنحاء
المنظمة .ويعتبر إدراج عمليات الدروس المستفادة في األوصاف الوظيفية طريقة من الطرق .ففي ميرسي

كوربس ،على سبيل المثال ،تنص كل األوصاف الوظيفية أنه يتوقع من كل العاملين تخصيص  5بالمئة من

وقتهم ألنشطة التعلم المهني الرسمية و /أو غير الرسمية .هذا النوع من الحوافز ال يعطي األولوية فقط
أيضا الشرعية على العاملين الذي يقضون وقتًا في أنشطة التعلم التي تقع
للدروس المستفادة بل يضفي ً
خارج نطاق مسؤولياتهم المعتادة .وتمتلك شركة بكتل ثقافة تعلّم متأصلة حتى أن الموظفين الذين يُطلب
جزءا أساسيًا من الوظيفة وشرف
منهم تيسير الدورات التدريبية يوافقون دون تردد ألنه يُنظر إلى ذلك باعتباره
ً

عظيم أن يطلب منهم ذلك.
20

.Mercy Corps, 2015

21

.Oberhettinger, 2011, slide 6

23

.McIntyre, 2015
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كيف تتناول المنظمات أنشطة برنامج الدروس المستفادة؟
الشكل 5.2
تسويق الدروس المستفادة لمركز دراسة االستخبارات

ﺳﺘﺘﻨﻨﺒﺒﺎط
ﺳ

ﺧﻄﻮات

ﻻ
ﻻ
ﺴﺘﻔﺎدة
روس اﻟﻤ
اﻟﺪ

ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء
ﻏﻴﺮك .ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺎح ﻟﻚ
اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ
ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ.

اﻟﺒﺤﺚ

-ﺳﺎم ﻟﻴﻔﻨﺴﻮن )(Sam Levenson

ﻋﻦ اﻟﻔﺮص ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ:
اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻬﻤﺔ

ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت واﻹﺧﻔﺎﻗﺎت

اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ:

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻃﺮح

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام؟

وﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام وﻟﻤﺎذا؟

ﻣﺎذا ﻛﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ؟

ﻣﺎذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺤﺪث؟

اﻷﺑﺤﺎث اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺎذا ﻛﻨﺖ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮه أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ؟

ﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬه اﻟﺪروس؟

ﺗﻘﻴﻴﻢ

اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺠﻤﻌﺔ وذﻛﺮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﹸ
اﻟﻤ ﱠ

ﻓﺤﺺ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺪروس ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

اﻷﻣﻮر وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل:
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﺰة

اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت

اﻟﻤﺪوﻧﺎت

اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﺟﺮﻳﺪة

رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻷرﺷﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات

ﻫﻞ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة؟
اﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻋﻠﻰ 933-1753
أو أرﺳﻞ إﻟﻴﻨﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ HR-CSI-LLAII

اﻟﻤﺼﺪر.Poster from CSI :
RAND RR1930-5.2

)(Studies in Intelligence
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ناجحا آخر للدروس المستفادة .ويمكن للمنظمات مكافأة الموظفين
أيضا حافزًا
يعتبر تقديم المكافآت ً
ً

بعالوات أو الترويج للمشاركة في أنشطة الدروس المستفادة .ويتحقق ذلك عن طريق إدراج الدروس المستفادة
في عملية مراجعة األداء .إضافة إلى ذلك ،قد يتحسن الدعم والتأييد من خالل منح الجوائز أو إبداء التقدير
للمبادرات المبتكرة ،وتقدم كلتا شركتي النفط اللتين أجرينا مقابالت مع مسؤوليها جوائز سنوية للقيادة

العليا إلى جانب وضعها في مكانة بارزة .والتقدير وحده يمكن أن يكون حافزًا قويًا ،وبخاصة في المنظمات ذات
قدر الموظفين من خالل نشرة  JPLاإلخبارية ،وهو منشور ذو تمويل
الموارد المحدودة .وتفيد وكالة ناسا أنها ت ُ ِّ
مضمون ،ما يجعل هذا النوع من التقدير دون كلفة تقريبًا.
لقد قدمت العديد من المنظمات التي أجرينا مقابالت مع مسؤوليها أو التي شملها بحثنا برامج

حوافز متقدمة .ويحفز ذلك الثقافة ويولد أفكارًا عظيمة لتحسين الشركة .وتمتلك شركة نفط كبيرة أجرينا

مقابالت مع مسؤوليها برنامج جوائز ألولئك الذين يتطوعون لتحديد األخطاء أو مجاالت التحسين ،متحلين
في ذلك بالنزاهة والمسؤولية .وترتبط القيم المالية بهذه الدروس؛ من حيث مقدار المال الذي ستوفره
للشركة في المستقبل .ويركِّ ز برنامج الجوائز المذكور في شركة النفط على "القيمة المستقبلية لحل

مشكلة وليس على التكلفة السابقة الرتكاب الخطأ" .وهناك شركة نفط أخرى أجرينا مقابالت مع مسؤوليها
أيضا تمتلك برنامج حوافز يعتمد على الجوائز والعالوات ،ولديها حافز قائم على المنافسة .وتُجري الشركة
ً

المنافسة سنويًا وعادة ما يتقدم إليها أكثر من  600متقدم؛ يمثلون بدورهم  600مصدر الستخالص األفكار

المبتكرة من القوى العاملة .فتشجيع الموظفين على االهتمام بالتفكير والتأمل وباالبتكار بهدف التحسين
جزءا من حجر األساس الذي تقوم عليه ثقافة التعلم القوية.
يعتبر
ً

أيضا برنامج الحوافز الخاص ببرنامج إدارة المعرفة في مؤسسة التمويل الدولية التابعة
كما وجدنا
ً
للبنك الدولي .وتفترض مؤسسة التمويل الدولية أن برنامج الحوافز الناجح:
–يشجع سلوكيات معينة
–يتوافق مع أهداف العمل

–محدد زمنيًا
–يقدم نتائج قابلة للقياس
–يُقدم مكافآت ذات مغزى

للعاملين24.

وضعت مؤسسة التمويل الدولية برنامج جوائز  KNOWbelالخاص بها ليكون برنامج حوافز قائم على

المنافسة يستخدمه الموظفون لتوليد أفكار جديدة .وهو أحد األمثلة العديدة التي الحظناها ضمن الوسائل
التي تستخدمها المنظمات الستقطاب األفكار اإلبداعية واستنباط الدروس المستفادة من القوى العاملة.

ويوضح الشكل  5.3هيكلية برنامج  .KNOWbelولتقييم نماذج تقديم  ،KNOWbelوضعت مؤسسة التمويل

نظاما يستخدم االختصار  SCOREكما هو موضح في الشكل  .5.4وباإلضافة إلى ذلك ،تمتلك مؤسسة
الدولية
ً

موحدة لتقييم المدخالت التي تتضمن الدروس المستفادة أثناء العمل ،كما هو
التمويل الدولية نماذج تقديم
َّ

مبين في الجدول  .5.1ويعتبر الهيكل التفصيلي لبرنامج  KNOWbelللحوافز ونظام درجاته ،كما هو مبين في
هذه األشكال ،مثاال ً آخر على برنامج الحوافز الذي قد ترغب وزارة الخارجية في وضعه باالعتبار.

24

.Rajendra and Nikiforova, 2016
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الشكل 5.3
هيكل برنامج  KNOWbelللجوائز
اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس

اﻟﺮؤﻳﺔ

• اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
• اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺪروس
اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة

• اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﻴﺎدة
• اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻤﻴﺰون ﻃﻮال اﻟﻌﺎم
• اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة اﻟﻐﺪاء

اﻻﺗﺴﺎق ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻷﻋﻤﺎل

• اﻟﻔﺌﺎت:
– ﺣﻠﻮل اﻟﺰﺑﻮن
– زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة
– اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
• اﻷﻓﻜﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺠﺎﺋﺰة

• إﺑﺮاز اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﻤﺸﺮوع
• اﻋﺘﺮاف اﻷﻗﺮان
• ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ رﻣﺰﻳﺔ وﻟﻮﺣﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻘﺘﺒﺲ
RAND RR1930-5.3

ﻣﻦ .Rajendra and Nikiforova, 2016

الشكل 5.4
نظام  SCOREمن مؤسسة التمويل الدولية

SCORE

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ

S

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

— ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ

C

اﻹﻧﺸﺎء

— اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

O

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

— اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

R

اﻻﻧﻌﻜﺎس

— اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺴﺎﺑﻖ

E

اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف

— اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻘﺘﺒﺲ
RAND RR1930-5.4

ﻣﻦ .Rajendra and Nikiforova, 2016

عموما باعتبارها محفزات إيجابية ،استخدمت بعض المنظمات التي
وفي حين أن الحوافز يُنظر إليها
ً

أجرينا مقابالت مع مسؤوليها وسائل عكسية لضمان أن القوى العاملة قابلة للمشاركة في الجهود الرامية
إلى دعم ثقافة التعلم .وتشمل هذه الوسائل العكسية طرق التأنيب ،والصرف من الخدمة ،و /أو تحديد هوية

األشخاص الذين لم يكونوا داعمين لثقافة التعلم .وقد أُعطيت الفرصة لهؤالء األشخاص لتصحيح موقفهم
أو إيجاد فرص عمل مختلفة.
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الجدول 5.1
معايير الدروس المستفادة من مؤسسة التمويل الدولية

أمثلة نموذج تقديم  KNOWbelباستخدام نظام الدرجات

المعيار
 .1العمليات

األمثلة

سهل ذلك
تصف األساليب المستخدمة في مختلف مراحل المشروع أو البرنامج أو المبادرة ،وكيف ي ُ ِّ
واحدا أو أكثر مما يلي:
ً
• •االتصال :االستجابة لمشكلة /اعتراض العميل من خالل توفير حل معرفي متكامل (عبر اإلدارات
في مجموعة البنك الدولي)
• •المشاركة :ما يحصل علىه العمالء الخارجيون من أثر وحلول وقيمة باستخدام معارف وخبرات
متخصصة في المجال  /خاصة بأصحاب الشأن في مجموعة البنك الدولي
ّ

 .2النتائج

 .aما النتائج التي تحققت فعال ً نتيجة لجهود مشاركة المعرفة /استنباطها /نقلها /إعادة
استخدامها و /أو جهود التعاون؟
 .bكيف تمكنت من تعقب ذلك؟

 .3قابلية التوسع والدروس
المستفادة

 .aما التحديات التي واجهتها في نشر النهج الذي استخدمته؟
 .bكيف يمكنك نشر المشروع  /البرنامج /المبادرة في المستقبل بحيث يكون له  /لها انتشار
أوسع؟
 .cما هي بعض الدروس المستفادة؟

المصدر :مقتبس من .Rajendra and Nikiforova, 2016

إدارة المعرفة

إدارة المعرفة ،كما تم تعريفها فيما سبق في هذه الدراسة ،هي
نهجا متكامال ً لتحديد جميع األصول المعلوماتية لمؤسسة ما وحصرها وتقييمها واسترجاعها
نظام يدعم
ً
ومشاركتها .قد تشمل هذه األصول قواعد بيانات ووثائق وسياسات وإجراءات وخبرات وتجارب سابقة غير
مسجلة لدى عمال فرديين25.

إدارة المعرفة هي جزء من أساس الدروس المستفادة؛ فبدون القدرة على مشاركة المعلومات ،ال يمكن تنفيذ
الدروس المستفادة .في الواقع ،توصلنا من خالل المقابالت إلى أن المنظمات الحكومية والعسكرية أقرت

بأغلبية ساحقة بالطبيعة األساسية إلدارة المعرفة من أجل برامج الدروس المستفادة؛ كما أقرت غالبية
أيضا
شركات القطاع الخاص ً

بأهميتها26.

تعتبر إدارة المعرفة ،من منظور تقنية المعلومات ،منصة لمشاركة المعرفة يمكن من خاللها الوصول

بسهولة إلى المواد المؤرشفة .ويمكن أن تتنوع حلول تقنية المعلومات من حيث التطوّر ،من المكتبات
المتاحة للمنظمة بأسرها إلى مواقع تعاونية مثل  .Microsoft SharePointوقد وصف مديرو شركة بكتل نظام

شركتهم لنا (انظر المربع).

 .Duhon, 1998 25يوجد عدة تعريفات إلدارة المعرفة :التعريف المستخدم هنا هو األنسب لسياق هذه الدراسة .انظر
أيضا .Koenig, 2012; Hussein and Khan, 2015; and Meihami and Meihami, 2014
ً
26

انظر الملحق .B

كيف تتناول المنظمات أنشطة برنامج الدروس المستفادة؟
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أيضا على جودة
إدارة المعرفة الناجحة ال تعتمد فقط على االستعداد لمشاركة المعلومات ولكن
ً
البيانات العالية ودقتها .ويجب الحفاظ على قواعد البيانات .يتطلب اإلبالغ الخاص بالدروس المستفادة اجتياز
معايير ضمان الجودة للتأكد من أن المعلومات يمكن استخدامها من قِبل اآلخرين بسهولة .يجب إضافة
البيانات إلى أي نظام إدارة معرفة بعناية؛ وذلك ألن احتمالية عدم قيام النظام بمعالجة أموال الشركة ال تعني

عدم تطبيق معايير حفظ البيانات الصارمة.

يأتي موضوع إدارة المعرفة مع بعض التحذيرات العملية ،التي أشارت إليها الدراسات السابقة

كل من مركز دراسة االستخبارات قوّات البحرية األمريكية من إنشاء
والمقابالت .على سبيل المثال،
حذر ٌ
َّ
قواعد بيانات للدروس المستفادة .ويؤكد مركز دراسة االستخبارات أن قلة من الناس يبحثون في قاعدة بياناته

أيضا
وأن قواعد البيانات تتطلب الكثير من العمل للمحافظة عليها وإدارتها .ويؤكد مركز دراسة االستخبارات ً
أنه تبين أن قواعد البيانات أكثر فائدة للمهام المحددة التي يوجد لها إجابة واحدة محددة.

واتفق مسؤولو الدروس المستفادة الذين يمثلون "قوّات البحرية األمريكية" مع وجهات نظر مركز دراسة

االستخبارات وخبراته .وحذر ممثلو قوّات البحرية"من اإلفراط في التمركز حول قاعدة البيانات ألنه ال يمكنك

إجبار الناس على استخدامها"( .انظر المربع في الصفحة التالية).

إدارة المعرفة في مجال تقنية المعلومات

ترى شركة بكتل أن إدارة المعرفة هي مسعى من مساعي تقنية المعلومات يهدف إلى تقديم المعلومات
المناسبة إلى األشخاص المناسبين في الوقت المناسب لتوجيه قرارات العمل بشكل أفضل .وقد طوَّرت
الشركة مواقع شبكية تربط األشخاص أصحاب مجموعات المهارات المماثلة عبر المنظمة بأكملها
باستخدام برامج تقبل اقتراحات وأسئلة من القوى العاملة ،وتُصنف المدخالت باعتبارها توصيات أو
مشكالت أو دروس مستفادة محتملة .ثم يتم فحصها من قِبل الخبراء المتخصصين قبل إتاحتها على
موقع الويكي الخاص بشركة بكتل .مفتاح نجاح مبادرة تكنولوجيا المعلومات هو سهولة الوصول.
المصدر :مقابلة مع مديري بكتل التنفيذيين.
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قوات البحرية األمريكية
إدارة المعرفة وتقنية المعلومات في ّ

يتألف قسم إدارة المعرفة من سبعة متعاقدين يجرون أنشطة الدروس المستفادة ،مع اثنين ُمكرَّسين
للعمل مع نظام معلومات الدروس المستفادة المشترك .ويتم توزيع خمسة متعاقدين آخرين بشكل ال
مركزي عبر قوّات البحرية للقيام بإدخال البيانات والتحقق من صحة ما يتم تحميله في قاعدة البيانات.
وتبلغ قيمة هذه التعاقدات مليون دوالر سنويا ً إلدارة المعرفة.

وردًا على السؤال عن كيفية تطبيق هذا النوع المحدد من الهيكلية على وزارة الخارجية ،أشار ممثلو قوّات
البحرية إلى أن المنظمة التي تعاني من نقص في األيدي العاملة ،مثل وزارة الخارجية ،تواجه صعوبة في
إطالق قاعدة بيانات .ويمكن للوزارة تدريب األشخاص المتواجدين فعال ً ميدانيًا وتقديم يد العون لهم ،ثم
يمكنها بعد ذلك أن تطلب من أصحاب الشأن في مكان آخر مراجعة البيانات والتحقق من صحتها .اقترح
الممثلون تعيين متخصصين مدفوعي األجر في مراكز البيانات الرئيسية إلنجاز المهمة قائلين أن "أفرادك
لن تكون لديهم رغبة في التورط" في إدخال البيانات وحفظها ،مشيرين إلى أن فرق العمليات الخاصة بقوّات
البحرية ( )SEALsتحدثوا إلى "المسؤولين عن الدروس المستفادة الذين يدخلون [البيانات] في النظام".
المصدر :حوار هاتفي مع مدير قسم الدروس المستفادة لقوّات البحرية في  23حزيران (يونيو).2016 ،

الفصل السادس

النتائج المستخلصة والخاتمة والتوصيات

سلطت الفصول من الفصل األول وحتى الفصل الخامس الضوء على المتطلبات وعوامل التمكين الالزمة

تقييما الستراتيجيات
لتنفيذ برنامج دروس مستفادة ناجح .ويوفر هذا الفصل استنادًا إلى المناقشات السابقة
ً
الدروس المستفادة التي تبنتها المنظمات األخرى والتي يجب أن تأخذها وزارة الخارجية األمريكية بعين االعتبار

نحو إحراز تقدم في حلول المؤسسات لممارسات الدروس المستفادة .كما يناقش العقبات المحتملة أمام
تنفيذ استراتيجيات التخفيف وتوفيقها.

النتائج المستخلصة
لقد توصلنا إلى أن الممارسات الفضلى تختلف ،في كثير من األحيان ،إلى حد كبير ،اعتمادًا على الرؤية أو
النهج االستراتيجي الذي تختاره المنظمة .وتوصلنا إلى أن مسألة الرؤیة والنهج تتخطى مسألة ما إذا کانت
المنظمة تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام .فعلى سبيل المثال ،تعتمد كل من وكالة ناسا وبيكتل على

استراتيجيات التعلم المؤسسي المنظمة مركزيًا ،وتقدران فوائد التعلم من الفشل واألخطاء ،وتحافظان
على نُظم قوية إلدارة المعرفة .وينبغي أن تمكن هذه النتائج المستخلصة أي منظمة ،سواء كانت وكالة

حكومية أو شركة خاصة ،مع التحلي بالثقة بأن برامج الدروس المستفادة القوية يمكن الوصول إليها .وفيما
يلي النتائج المستخلصة اإلضافية:

1.1يساعد تعيين عنصر تكامل أو توجيه (مكتب ،قسم ،مجموعة أخرى) المنظمات على توجيه جهود
الدروس المستفادة.

هج استراتيجية رئيسية لتحفيز برامج الدروس المستفادة و  /أو
2.2يمكن للمنظمات استخدام ثالثة ن ُ ُ
نقل المعرفة وهي:

a .aإدارة عمليات األعمال (التعلم الموحد الذي يتم تنفيذه على جميع مستويات المنظمة ،بقيادة
جزءا من مسؤولياتهم اليومية)
المديرين ،باعتباره
ً

b .bاستراتيجيات التعلم المؤسسي (منشأة مستقلة داخل منظمة تساعد المؤسسة بأكملها
على اكتساب المعرفة وتطبيقها ومشاركتها)1

c .cمزيج من كليهما.
1

المعهد الدولي للتطوير اإلداري.2011 ،
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4.4إن وضع رؤية لبرنامج الدروس المستفادة هو مفتاح نجاح هذا البرنامج .وتُعد هذه الرؤية ضرورية
لإلجابة عن قرارات التنفيذ األساسية:
a .aما النتائج المرجوة من البرنامج؟

هج التي سيتم استخدامها لتحقيق هذه النتائج (استراتيجيات إدارة عمليات
b .bما النُ ُ
األعمال ،و/أو التعلم المؤسسي)؟

c .cمن ترغب في الوصول إليه بالمنظمة (األفراد في أرجاء وحدات األعمال و/أو القيادة)؟

d .dكيف ستتم إدارة برنامج الدروس المستفادة (مركزيًا أم ال مركزيًا) على أساس النتائج
المرجوة والجمهور المستهدف؟

المتبعة في عملية الجمع والتحقق والنشر .ويلزم اتخاذ خيارات مدروسة
5.5يوجد الكثير من النُ ُ
هج ُ
بشأن هذه المسائل ،وبصورة عامة لتوجيه تطور الدروس المستفادة بوضوح.
6.6تُعد ثقافة التعلم القوية من األمور األساسية لكي يعمل برنامج الدروس المستفادة بفعالية،
ويمكن تعزيزها من خالل عناصر التمكين داخل المنظمة ،مثل تأييد القادة والقوى العاملة؛ ووضع
الممارسات والسياسات واإلجراءات؛ وإنشاء و/أو ربط البنية التحتية التنظيمية القائمة.

7.7مصادر المعرفة من خارج المنظمة ،بما في ذلك مجتمعات الممارسة والشبكات غير الرسمية،
يمكنها تعزيز فعالية برنامج الدروس المستفادة.

8.8توجد العديد من التحديات أمام خلق ثقافة التعلم ،بما في ذلك التحفظ على مشاركة حاالت
اإلخفاق ،وفرض قيود على الموارد (الموظفين و/أو التمويل) ،والحاجة إلى إظهار القيمة المضافة
أو التأثير.

9.9يمكن للعناصر من داخل المنظمة ،المقترنة بطرق الجمع المفتوحة والشاملة ،مساعدة القادة
على احتواء التحيز أو التأثير غير المبرر.

1010تُعد إدارة المعرفة  -المعلومات المجمعة والدروس المستفادة التي صارت متاحة للمنظمة األوسع
نطا ًقا  -جانبًا رئيسيًا من جهود الدروس المستفادة.

االنعكاسات على المشروع الحالي القائم على الدروس المستفادة والتابع لوزارة
الخارجية
سابقا ،لم نهدف إلى تقييم القدرات الحالية لوزارة الخارجية في مجال الدروس المستفادة أو
كما ذكرنا
ً

السعي إلى وضع خطة تنفيذ تكتيكية .وبدال ً من ذلك ،توفر هذه الدراسة الممارسات الفضلى الموضوعية

ذات الصلة التي يجب على الوزارة مراعاتها عند تطوير الخطوات التالية .وقد تعرفنا على السمات التي تتميز
بها وزارة الخارجية والعديد من مكونات الدروس المستفادة لديها نظرًا ألنها جزء من جمع البيانات لدينا ،وذلك

من أجل التأكد من مدى مالءمة توصياتنا مع سياق عمليات وزارة الخارجية.

يُجري عدد من المكاتب والمراكز التابعة لوزارة الخارجية الدروس المستفادة أو يشترك في أنشطة
مماثلة لتلك األنشطة األساسية لخلق ثقافة تعلم قوية ،وذلك باإلضافة إلى أنشطة التعلم التي يقوم بها

مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية .وتشمل أمثلة ذلك األمن الدبلوماسي الذي يعمل على ضمان سالمة

النتائج المستخلصة ،والخاتمة والتوصيات
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الدبلوماسيين؛ ومكتب منسق الشفافية الذي يعمل على تحسين أنظمة الشفافية وحفظ الوثائق ،وهو

عنصر أساسي في إدارة المعرفة؛ ومكتب االستراتيجية وإدارة األزمات التابع لمركز العمليات ،الذي يقوم بعدة

أمور من بينها تنسيق استجابات الوزارة لألزمات.

ساعدت العينة الصغيرة للمنظمات التي تفاعلنا معها أو أجرينا مقابالت معها على إرشاد فهمنا

للبيئة الحالية التي تعمل بها وزارة الخارجية ،ولكننا لم نجر ِ
تقييما شامالً .ونوصي بأن تأخذ الوزارة في االعتبار
ً

إجراء تقييم شامل لقدراتها الحالية فيما يخص الدروس المستفادة باعتبارها خطوة أولية لتطوير برنامج
الدروس المستفادة لمشروعها .وينبغي أن يشتمل هذا التقييم على جميع أنشطة الدروس المستفادة الحالية

الستخالص الممارسات الفضلى المستخدمة .وسوف تعزز اعتبارات الهيكل الحالي للدروس المستفادة من
عملية التأييد والدعم وستسمح للوزارة باالعتماد على ما هو مطبق بالفعل.
نموذج اكتمال التنفيذ

يمكن تمثيل أفضل مزيج من األدوات الالمركزية والرسمية والمركزية الحالية للدروس المستفادة في
وزارة الخارجية من خالل نموذج اكتمال التنفيذ ،وهو أداة أنشأها أحد من أجرينا مقابلة معهم من القطاع

الخاص ،وشارك تلك التدابير ووصف وضع المنظمة في رحلتها نحو تنفيذ برنامج الدروس المستفادة (انظر

الجدول  .)6.1ويشير النموذج إلى أن وزارة الخارجية تحتل المستوى الثالث من أصل خمسة مستويات في
تنفيذ ثقافة التعلم التنظيمي .وقد اعتمدنا في هذا التقييم على المعرفة السياقية والفهم الذي وضعناه

على مدى فترة البحث .ولم نجر ِ مقابالت مع جميع مجموعات وزارة الخارجية المشتركة في أنشطة الدروس

الجدول 6.1
تنفيذ وزارة الخارجية لثقافة التعلُّم التنظيمي
المستوى

الوصف

 .5التطوير المستمر

منظمة تعلم ملتزمة بالتحسين

 .4األداء

أداء ثابت مثبت

 .3تم اإلنشاء

التزام تنظيمي مؤكد

 .2اإلدارة

تنفيذ الممارسات الفضلى وإظهار القيمة

 .1الناشئة

التزام إداري مثبت

المصدر :مقابلة مع منسق دروس مستفادة في شركة نفط عالمية 4 ،أيار (مايو) ،عام .2016
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المستفادة ،ولكن يكمن هدفنا من تضمين هذا النموذج هنا في تقديم نموذج محتمل لوزارة الخارجية من
أجل التقييمات المستقبلية.

يُعد االلتزام اإلداري المثبت الذي يشير لمنظمة من المستوى األول من األمور الشائعة في وزارة
الخارجية؛ كما يُعد الجهد المبذول في هذا البحث أحد األمثلة على ذلك االلتزام .وتبين الدقة المنهجية في

عملية الجمع الالزمة إلعداد مراجعات تنفيذ السياسات ( )PIRsنقطة االنطالق في استخدام الممارسات

الفضلى في البرنامج الرسمي للدروس المستفادة ،وهو أمر ضروري للترتيب في المستوى الثاني .وعالوة
على ذلك ،يعكس دمج دروس مراجعات تنفيذ السياسات في المنهج التعليمي لمعهد الخدمات الخارجية

التأثيرات والقيم التنظيمية التي تمت إضافتها .وتعمل المحاوالت التاريخية الرامية إلى بدء أنشطة الدروس

هج الرسمية الالمركزية الحالية الموجودة في جميع أنحاء وزارة الخارجية ،والممزوجة بالقدرات
المستفادة والنُ ُ
الرسمية المركزية التي يوفرها معهد الخدمات الخارجية وعدد من العناصر األخرى ،على وضع وزارة الخارجية

بثبات في المستوى .3

يتعين على وزارة الخارجية مواصلة توسيع نطاق أنشطتها ومشروعها فيما يتعلق بالدروس المستفادة،

من أجل الوصول إلى المستوى  .4تحتاج الوزارة ككل إلى تبني وتضمين ثقافة تعلم وعقلية تحسين مستمر،

من أجل بلوغ المستوى  ،5وهو حالة تعلم كاملة للمنظمة .تُعد التوصيات القابلة للتنفيذ الواردة في القسم

التالي توصيات توجيهية لتطوير جهود التنفيذ لوزارة الخارجية.
تطوير تنفيذ الدروس المستفادة في وزارة الخارجية

اتخذت وزارة الخارجية خطوات رئيسية لزيادة قدراتها في التعلم من الدروس المستفادة في جميع أنحاء الوزارة،
ويوفر هذا القسم الفرعي إطار عمل تخطيطي أكثر دقة بالنسبة للخطوات التالية التي يجب أن تأخذها
وزارة الخارجية بعين االعتبار .ويوجه إطار العمل هذا ،المستمد من بحثنا ،والدراسات السابقة ،وآراء الخبراء،

المخططين إلى مراعاة إضفاء الطابع الرسمي ،والحوكمة ،وإدارة رأس المال البشري ،والموارد .كما يعد إطار
فريدا من نوعه من حيث أنه يسمح بتقييم شامل للقدرات في جميع نواحي المجاالت الوظيفية
العمل هذا
ً

المتعددة .ويلخص الجدول  6.2نواحي التركيز التي اعتمدنا عليها في تقييمات السياسات والبحث الميداني

لتعزيز تنفيذ برنامج الدروس المستفادة لوزارة الخارجية .وتشير الفحوصات في العمود الثالث إلى األنشطة
التي تنفذها وزارة الخارجية بالفعل ،ويشير  Xsإلى النواحي التي ينبغي أن تركز عليها .ومن المهم مالحظة أن
هذا التحليل ليس تحليال ً شامال ً لجميع قدرات الدروس المستفادة لوزارة الخارجية — ويكمن هدفنا في توفير

إطار عمل يمكن للوزارة والمنظمات األخرى استخدامه لتوجيه التخطيط.

إضفاء الطابع الرسمي

تزود المراجعة كل أربع سنوات للدبلوماسية والتنمية وزارة الخارجية بمبادئ توجيهية أساسية تعد استراتيجية

بالفعل .وتنص المراجعة كل أربع سنوات للدبلوماسية والتنمية صراحة على قيام وزير الخارجية بإصدار
توجيهات حتمية  -مثل حل المشكالت بطريقة إبداعية وإضفاء الطابع المؤسسي على السياسات لتشجيع
االبتكار مع إدارة المخاطر  -وتربطها باستنباط الدروس المستفادة وإيصالها .ومع ذلك ،فكما هو الحال مع

العقائد في أي منظمة ،فإن وزارة الخارجية ال توفر تفاصيل التنفيذ االستراتيجي والتكتيكي وعملية القياس

والتنفيذ الالحقة .كما يجب تطوير نواحي تنفيذ البرنامج هذه .تقوم وزارة الخارجية بتطوير استراتيجيات

النتائج المستخلصة ،والخاتمة والتوصيات
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إطار عمل تقييم قدرة الدروس المستفادة

المجاالت
المحورية

السمات التنظيمية

إضفاء الطابع
الرسمي

وثائق خطية ،مثل
السياسات واإلجراءات

الحوكمة

تعيين األدوار
والمسؤوليات ومشاركة
القيادة

إدارة رأس المال
البشري

التدريب وإدارة المواهب
والثقافة

الموارد

التمويل والمرافق

ممارسات وزارة الخارجية
 üتقدم المراجعة كل أربع
سنوات للدبلوماسية
والتنمية إعدادًا مثاليًا لغرض
مبادرات الدروس المستفادة.
 Xال توجد سياسات لدعم
أنشطة الدروس المستفادة
التي تعتمد على الجمهور ،أو
تطبيقها.
 Xال توجد سياسات لتوجيه
أنشطة الجهات الفاعلة.
ü

تُطبق وحدات داخل
المنظمة لتمكين برنامج
دروس مستفادة معزز.
لم تتناسق هذه الوحدات
تماما مع التجهيز األمثل
ً
للدروس المستفادة.
لم يتم تحديد هيكل قيادي
فردي له مسؤولية رئيسية.
تُوظَّف قيادة وزارية وتبين قوة
اإلرادة الالزمة للنجاح.

X

لم تنضج مبادرات الدروس
المستفادة بما فيه الكفاية
بعد من أجل التدريب الرسمي
للجهات الفاعلة أو الجمهور.
يستخدم موظفو مركز
دراسة ممارسة الدبلوماسية
الممارسات الفضلى
المحددة للموظفين
باعتبارها جهات فاعلة تقدم
مراجعات تنفيذ السياسات.
يوجد موظفون مكرسون
ألنشطة الدروس المستفادة
الرئيسية (مركز دراسة
ممارسة الدبلوماسية،
منسق الشفافية ،موظف
التصنيف ،إلخ).
توجد عوائق ثقافية لتأييد
ودعم القوى العاملة.

X

X
ü

ü

ü

X

ملحوظة = CoE :مركز التميّز.

 üيتوافر التمويل ظاهريًا
لتحقيق الرؤية.
 üيمتلك معهد الخدمات
مرفقا حاليًا
الخارجية
ً
الستضافة حضور ما
يشبه مركز التميّز للدروس
المستفادة و/أو إجراء تدريب أو
أنشطة للدروس المستفادة.

الخطوات التالية
•

وضع رؤية لخطة التنفيذ
المحددة لوضع شروط لتنفيذ
برنامج.
وضع سياسات تدعم تأسيس
ثقافة التعلم وتطبقها.
وضع سياسات جهات فاعلة
لتوحيد القدرة وإضفاء الطابع
المؤسسي عليها.

•

تحديد منظمة قيادية أو هيئة
ذات مسؤولية رئيسية للدروس
المستفادة القائمة على نطاق
المؤسسة  -وربما حتى نهج
مركز التميّز.
تحديد وحدات تنظيمية ضرورية
لتوجيه برنامج الدروس المستفادة
طبقا للرؤية.
أو إنشائها ،وذلك
ً
ضرورة استمرار القيادة في وضع
رؤية للبرنامج وإنشاء هيكل
أساسي وآليات عند الحاجة و/
أو ربط العناصر الموجودة حاليًا.

•
•

•

•

•

•

•

•

وضع تقنيات لتدريب الجمهور
جزءا من حملة
باعتبارها
ً
التسويق.
توحيد تدريب الجهات الفاعلة
لمثل هذه األنشطة كجمع
البيانات والتحقق منها وإعداد
المخرجات.
•تحديد مصدر واحتياجات
الجهات الفاعلة( ،الحكومة
األمريكية ،المتعاقد ،وما إلى
طبقا للرؤية
ذلك) وذلك
ً
إنشاء استراتيجيات تحفيزية
وتستند إلى اآللية لتوجيه
ثقافة التعلم.

• •وضع ميزانية إلرشاد الرؤية
قريبة وطويلة المدى لبرنامج
الدروس المستفادة.
• •تحديد المساحة الالزمة
لوظائف الدروس المستفادة
واستخدام البنية التحتية
الحالية.
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تنفيذ محددة لبناء مستوى تنفيذ ذي حالة ثابتة ،وذلك حتى وقت إعداد هذا التقرير .ويُعد مركز دراسة ممارسة
الدبلوماسية في مهمة لتوجيه التغيرات الثقافية ،مع توفير األدوات الالزمة لتمكين المهمة الدبلوماسية.

وتعرف السياسات بأنها "خطة شاملة رفيعة المستوى تشمل األهداف العامة واإلجراءات المقبولة

وخصوصا التابعة لهيئة حكومية" 2.وتتمثل إحدى النقاط الرئيسية في السياسات في أنها استبدادية وتعمل
ً

بوصفها آلية رسمية ذات طابع مؤسسي لتوجيه االمتثال وإنفاذه .وينبغي لوزارة الخارجية أن تدعو جميع

المديرين في جميع المستويات إلى المساعدة على تطوير منصة السياسات التي ستحفز برنامج الدروس
المستفادة وتعزيزها..

سابقا،
يمكن أن توجه السياسات الجهات الفاعلة والجمهور في جهود الدروس المستفادة .وكما ذُكر
ً

ينبغي أيضا استخدام السياسات واإلجراءات لدفع ثقافة التعلم التي تسعى إليها وزارة الخارجية .وهذا هو

الحال بوجه خاص حيث تتالقى مهام الدروس المستفادة ومشاركة المعرفة.

الحوكمة

تمتلك وزارة الخارجية العديد من العناصر الرسمية داخل المنظمات والتي يتم تطبيقها لتنفيذ مهمة الدروس

المستفادة .غير أن ما تفتقر إليه الوزارة هو رؤية لخطة عمل لتوجيه تنفيذ البرنامج .وينبغي أن تستند خطة
العمل هذه إلى الرؤية العامة لما سيحققه البرنامج .ومما له القدر نفسه من األهمية للبنى التنظيمية أن
الوزارة ليس لديها وحدة مخصصة لها سلطة اتخاذ القرار لدمج جميع أنشطة وقدرات الدروس المستفادة.

أيضا إنشاء هيئة إدارية أو توجيهية التخاذ قرارات الدروس المستفادة و/
يتعين على وزارة الخارجية
ً

أو مشاركة المعرفة .ويكمن الحذر هنا في عدم إنشاء مجالس أو مجموعات عمل ال تملك القدرة على
الوصول إلى الوزارة أو اإلمالء عليها بشكل جازم .وستتمتع المنظمة ذات المسؤولية الرئيسية بالقدرة على
توسيع نطاق الوزارة والعمل بوصفها مركز جذب لجميع المسائل المركزية فيما يتعلق بالدروس المستفادة.

تستخدم القوات المسلحة األمريكية أحيانًا مركز التميّز ( )CoEلمثل هذه األنشطة .وقد استفاد األكاديميون

من تعريفات الجيش األمريكي الستنباط تعريف عام وأبعاد حاسمة لمثل هذا المركز .عرف فيشر وجارسيا-
ميلر ( )Fisher & Garcia-Millerمركز التميّز على النحو التالي:

منتجا أو خدمة استثنائية في مجال معين من الخبرة وضمن مجال محدد من
منظمة رائدة تقدم
ً
التكنولوجيا أو األعمال أو الحكومة ،بما يتفق مع المتطلبات والقدرات الفريدة لمنظمة مركز التميز3.
ّ

2

“.Policy,” in Merriam-Webster Dictionary, online ed., undated

 3تعريف عقيدة وتدريب الجيش األمريكي ( )TRADOCحسبما وُرد في William Craig, Matt Fisher, Suzanne Garcia-
Miller, Clay Kaylor, John Porter, and Scott Reed, “Generalized Criteria and Evaluation Method for Center
of Excellence: A Preliminary Report,” technical note, Pittsburgh, Pa.: Carnegie Mellon University, Software
.Engineering Institute, December 2009
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عينت وزارة الخارجية كوادر من الجهات الفاعلة المكرسة لمهمة الدروس المستفادة ،وذلك مع تأسيس مركز
دراسة ممارسة الدبلوماسية .وبمجرد وضع رؤية إلدراك جهود الدروس المستفادة ،يمكن للوزارة بعد ذلك تحديد

االحتياجات من الكوادر الالزمة لتلبية هذه المطالب .فعلى سبيل المثال ،عند حاجة الوزارة إلى نهج رسمي
أكثر المركزية ،ينبغي وضع الكوادر المناسبة في مواقع مختلفة لتحقيق هذه األهداف ،وذلك على غرار برامج

الدروس المستفادة الخاصة بالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ووكالة ناسا .وتحدد خطة العمل االحتياجات
من الكوادر ،وينبغي أن تضع الموارد في عين االعتبار للتأكد من أن خطة العمل قابلة للتنفيذ.

من الجدير بالذكر أنه يمكن أن تتم متطلبات التوظيف من خالل االستعانة بمصادر خارجية أو داخلية

لمنظمة ما بمجرد تحديد االحتياجات من الكوادر والميزانيات ذات الصلة .وعادة ً ما تتضمن خيارات االستعانة

بمصادر خارجية متعاقدين؛ وخيارات أخرى تشتمل على استعارة كوادر من منظمة أخرى واستخدام المتدربين.
ويستخدم مركز العمليات المعقدة ( )CCOمتدربين مؤقتين بدون أجر لكتابة مجلة  PRISMونشرها ،والتي

تعد دراستها حول أنشطة مركز العمليات المعقدة وأبحاثه 4.وتتضمن خيارات االستعانة بمصادر داخلية وضع

مناصب أو احتياجات دائمة أو مؤقتة .ويمكن شغل هذه المناصب من خالل تعيينات جديدة أو استعارة كوادر
داخلية أو األشخاص المتوفرين مؤقتًا نتيجة عمليات تناوب الموظفين.

تجدر اإلشارة مرة أخرى إلى ثقافة قوى وزارة الخارجية العاملة فيما يتعلق بالتقييم الكيفي المتعلق

قلقا حقيقيًا يتعلق باعتماد ثقافة التعلم .ويمكن الحد من العوائق المرتبطة
بالكوادر؛ وقد أبدت الوزارة نفسها ً

بالثقافة من خالل كل من التسويق والتدريب لزيادة الرغبة في تقبل التغيير عامة ومشاركة المعرفة .ويمكن

أن تساعد السياسات واإلجراءات على مشاركة المعرفة .وتشتمل بعض المنظمات على معايير لتعزيز ثقافة
االبتكار والتعلم في أوصاف الوظائف والمهام ،وأهداف األداء ومعاييره ومراجعات األداء .وتعد المحفزات من

ضمن الوسائل األخرى لحث الموظفين على المشاركة في األنشطة التي تعزز من ثقافة التعلم ومشاركة
المعرفة.

يوجد مستويان من التدريب من منظور تحليلي تنظيمي .يتمثل األول في تدريب المدربين أو ،في هذه

الحالة ،الجهات الفاعلة في عملية الدروس المستفادة .ويتحرى مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية السبل

لتعزيز المخرجات فيما يخص جمع البيانات ونشر المنتجات .أما النوع الثاني للتدريب التنظيمي فهو للجمهور

أو المستفيدين من مخرجات الدروس المستفادة .وذكر عدد ممن أُجريت مقابالت معهم من وزارة الخارجية

عوائق عديدة تواجه خلق ثقافة تعلم ،وتتضمن إدراك يجب معرفته فيما يتعلق بمشاركة المعرفة ،وارتفاع

وتيرة التناوب فيما بين جميع مستويات المنظمة ،واإلدراك الفردي داخل الوزارة .ويعد التدريب أحد أشكال
العروض المؤسسية التي يمكن أن تساعد في تحفيز التغير الثقافي.

الموارد

نحدد الموارد على أنها مكونة من التمويل والمرافق .وتمتلك القليل من المنظمات ،إن وجدت ،تمويال ً غير
محدود .وتُجبر القادة على ترتيب األولويات .كما تُخصص قرارات التمويل المال لدفع تكاليف البرامج وأي أمور

ذات صلة فيما يتعلق بالكوادر والمعدات والممتلكات العقارية وما إلى ذلك .ويمثل تخصيص التمويل في أي

4

مقابلة مع مركز العمليات المعقدة ،واشنطن العاصمة ،في  19آب (أغسطس) ،عام .2016
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جسد االلتزام الحقيقي بقضية ما من خالل موظفين مكرّسين
منظمة ما تعتبره المنظمة
مهما .وعادة ً ما ي ُ ّ
ً
سابقا.
لديهم مخطط تمويل معتمد .كما تتضمن نفقات البرنامج التدريب ،على النحو المبين
ً

يتعين على البرامج التسويق لنفسها بشكل واضح حتى تتسم بالتنافسية في تحديد أولويات التمويل

داخل المنظمة ،وذلك على الرغم من أن أنشطة التسويق ليست مجانية .ويجب على حملة التسويق الجيدة
لبرامج الدروس المستفادة إظهار القيمة التي تقدمها هذه األنواع من العروض للمنظمة .وبينما يعد القياس

صعبًا في وحدات األعمال المسؤولة عن مخرجات كمية أقل في بعض األحيان ،فهو ال يزال ضروريًا فيما يخص

أيضا أنشطة برامج القياس والمراقبة في تحمل تكاليف
حماية تخصيص التمويل أو تبريره .ومجددًا ،تتسبب ً
أخرى.

مخصصا لمعهد الخدمات الخارجية يمكن أن يعمل مركز جذب لبرنامج
مرفقا
تمتلك وزارة الخارجية
ً
ً

الدروس المستفادة .وتتطابق مهمة المرفق مع أدوار التدريب المناسبة للجهات الفاعلة والجمهور على حد

سواء .باإلضافة إلى ذلك ،يتوفر المتدربون أو الطالب و/أو أفراد عائالتهم لخدمة مهمة الدروس المستفادة
حيث أنهم يتناوبون خاللها للحصول على التدريب .ويمتلك أفراد العائلة في بعض األحيان مجموعة مهارات

يمكن االستفادة منها ،مما يؤدي بالتالي إلى زيادة مجمع العمل المتوفر في مهمة الدروس المستفادة.

الممارسات الفضلى الموضوعية
نوفر الممارسات الفضلى الموضوعية التالية إلرشاد وزارة الخارجية بينما تستمر في رحلة الدروس المستفادة:

1.1وضع خطة جمع سنوية تأتي من رؤية المنظمة ومهمتها ،والحصول على تأييد القيادة العليا
ودعمها فيما يتم جمعه ونشره .ويساعد هذا النهج في تحديد عروض قدرة الدروس المستفادة

ويحدد شروط التوظيف وقرارات توفير الموارد لبرنامج الدروس المستفادة .ويجب أن تشمل خطة
بناء على هذه األحداث .يمكن أن
الجمع تحديد التحفيزات أو األحداث القابلة للتعلم وموعد الجمع
ً
يحدث الجمع في جميع مراحل تكليفات الموظف أو التقدم الوظيفي ،على سبيل المثال ،في نهاية

التدريب بمعهد الخدمات الخارجية ،وفي منتصف مهمة تابعة لسفارة أو مخصصة ،وعند العودة من

التكليف .يسمح هذا األسلوب لموظفي الوزارة بأن يكونوا مستهلكين أثناء التدريب ومستهلكين أو
منتجين بمجرد وجودهم في الميدان.

2.2تحديد نتائج محددة يجب على مبادرات الدروس المستفادة تحقيقها لتكوين قائمة واقعية من
المتطلبات .يقدم الفصل الثاني عدة أمثلة لمختلف فئات األهداف ،بما في ذلك المعرفة المؤسسية
وتجنب المخاطر .وبمجرد وضع متطلبات تحقيق النتائج المرجوة ،حدد القدرات المركزية والالمركزية

والرسمية وغير الرسمية الحالية القائمة حاليًا لتحديد الموضع الذي ينبغي فيه إنشاء قدرات
إضافية ،والموضع الذي يمكن فيه إدماج القدرة الحالية في برنامج قائم على نطاق المؤسسة كذلك.

النتائج المستخلصة ،والخاتمة والتوصيات
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3.3إدارة برنامج الدروس المستفادة ،وتحديد المسؤولية األساسية لمكتب أو هيئة بشكل أفضل .يمكن
أن تساعد القيادة بهذا المعنى المنظمة في أن تظل مركزة على رؤية البرنامج وأهدافه .وأظهر بحثنا
أن المنظمات تستخدم منتجات ذات طابع رسمي ،مثل السياسات ومراجعات األداء وبرامج الحوافز،

لتوجيه ثقافة التعلم .ويجب أن تأخذ وزارة الخارجية في عين االعتبار تنفيذ خليط من هذه األدوات
الرسمية لتشكيل ثقافة التعلم لديها.

4.4إنشاء حملة رسمية ومسماة إلى جانب وضع شعار مالزم للترويج لثقافة التعلم ووجود القدرة
الرسمية على الدروس المستفادة .وضعت المنظمات التي تم إجراء مقابلة معها  -مثل مركز دراسة

االستخبارات بوكالة االستخبارات المركزية األمريكية  -حمالت تسويقية قوية تضمنت ملصقات
ُعلقت فعليًا حول مبانيها.

عائقا أمام قدرة مشروع الدروس
5.5وضع استراتيجية لتخصيص الموارد لضمان أال تشكل الموارد
ً
المستفادة على تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج .ابدأ بتحليل الكوادر لتحديد عدد الوظائف
المطلوبة ونوعها ،واستخدم األساليب المبتكرة بعد ذلك لالستعانة بمصادر داخلية وخارجية

لتحقيق هذه االحتياجات.

الملحق A

بروتوكول المقابالت ،وأبعاد البحث ،وبروتوكول النقاش الموحد

تشتمل المقابالت شبه الموحدة على األسئلة المذكورة أدناه .على مدار إجراء الدراسة ،ظهرت أبعاد البحث
باعتبارها مواضيع رئيسية ،وهذا مذكور أدناه كذلك .استعنا بهذه األبعاد البحثية لالسترشاد بها في مناقشات

المائدة المستديرة .يعيد بروتوكول المناقشة الموحدة تنظيم استعراض أسئلة المقابلة طبقا ً ألبعاد البحث.

أسئلة المقابلة—اإلصدار األول ( 29آذار (مارس) )2016

دراسة الممارسات الفضلى للدروس المستفادة
لماذا نهتم بالدروس المستفادة؟

–لماذا تجرى مراجعات تتعلق بالدروس المستفادة؟ ما الفوائد التي ستنجم عن هذه المقابالت من حيث
التأثير والكفاءة وتطوير الكادر ،وما إلى ذلك؟

–هل تهدف مقابالت الدروس المستفادة إلى تحقيق فوائد قصيرة المدى أو بعيدة المدى؟ هل من المتوقع
أن يتمخص عنها تحسينات خاصة بالبرنامج أو تحسينات عامة أوسع نطا ًقا؟

إدارة مقابالت الدروس المستفادة

–هل هناك شروط ُمسبقة محددة ضرورية لتعلم الدروس المستفادة من أداء سابق بشكل فعال؟

– –قد تحتوي األمثلة على دعم القيادة ،وضمان السالمة من االنتقام ،وعمليات التدريب أو التعلم
الموحدة.

–كيف تتخذ قرارًا بشأن ما ستراجعه؟

–من الذي يقرر األمور الجديرة بالمراجعة؟

–هل تصدر القرارات من مستوى القيادة أم من مستوى العمل أم من مكان آخر؟
–من القائم على المراجعة ،ومن الذي يشارك؟

–هل يتم إجراء مراجعات الدروس المستفادة وإدارتها بشكل مركزي ،أم تستطيع وحدات األعمال مباشرة
مراجعاتها الخاصة؟
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– –إذا كانت العملية غير مركزية ،كيف يمكنك التأكد من أن كافة المراجعات تتبع إجراءات ومعايير
ِ
وصيغ متسقة ،وما إلى ذلك؟

تنفيذ مراجعات الدروس المستفادة
–كيف يمكنك التأكد من شمولية مراجعات الدروس المستفادة واعتمادها على الحقائق وخلوها من
العوامل المؤثرة أو التحيز غير المناسب؟

–كيف تجمع المعلومات والرؤى (على سبيل المثال ،مراجعة وثيقة ،مقابالت ،دراسات استقصائية،
مناقشات مائدة مستديرة)؟

–ما القواعد األساسية التي تحكم مراجعات الدروس المستفادة؟

–كيف يمكنك التأكد من أن األشخاص مستعدون لمناقشة اإلخفاقات؟

–كيف تقيم الوظائف التي يتم توزيع المسؤوليات فيها بين مكونات متعددة للمنظمة؟

نشر الدروس المستفادة
–كيف يتم نشر تقييمات الدروس المستفادة؟
–من المسؤول عن عملية النشر؟

–ما مدى أهمية توافر بنية أساسية متعددة الجوانب لتكنولوجيا المعلومات من أجل االستفادة من
الدروس المستفادة ونشرها؟

–هل يتم دمج الدروس بالتدريب المهني؟ إذا كان األمر كذلك ،فكيف يتم ذلك ونحو أي غاية؟

– –قد تشتمل األمثلة على تدريب التأهيل للعمل ،و تدريب دوري لمستويات أو وظائف محددة ،ومناقشات
غير رسمية

– –قد تُستخدم التطبيقات في تدريب المديرين وتعزيز بناء الفريق ،وتحفيز التفكير النقدي وتعزيز إدارة
المشروع

التنفيذ
المستفادة لتغيير الممارسات والسلوك؟
–كيف تستغل المنظمات نتائج دراسات الدروس ُ
–هل يوجد شخص محدد يملك الدروس ويملك عملية تنفيذها؟

–هل تدعم القيادة الدروس بوجه خاص ،أم يقتصر دورها على إعطاء تصريح لعملية الدروس المستفادة
ككل؟

–كيف تؤدي الدروس المستفادة إلى إحداث تغييرات في الممارسات التجارية؟

–ما العقبات التي تحول دون تنفيذ الدروس المستفادة بشكل فعال ،وكيف تتجاوز منظمتك تلك
العقبات؟

– –قد تشتمل األمثلة على عوائق ثقافية ،أو الحساسية تجاه المخاطر أو األخطاء ،أو ضعف عملية
النشر ،أو غياب الحوافز المشجعة على التغيير

–كيف تستفيد منظمتك من مراجعات الدروس المستفادة في تشجيع ثقافة التعلُّم التنظيمي؟
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التأثير
–هل تحدد تقييمات الدروس المستفادة مقاييس لتقييم أثر تنفيذ الدروس المستفادة؟

–هل يتم الرجوع إلى الدروس المستفادة بعد فترة زمنية محددة لمعرفة ما إذا كان قد تم تنفيذها وهل
حققت األثر المنشود أم ال؟ هل تقع مسؤولية هذه العملية على عاتق فريق الدروس المستفادة أم وحدة
العمل المتأثرة؟

أبعاد البحث
1.1تغطي الرؤية وضع تصور لبرنامج الدروس المستفادة؛ يشتمل على نتائج متوقعة وجمهور مستهدف

2.2يغطي تمكين العناصر العناصر الضرورية لتمكين برنامج الدروس المستفادة؛ ويشتمل على ثقافة
التعلم ،وتأييد القائد ،والهيكل التنظيمي ،إلخ

3.3تغطي خطة الجمع ما تجمعه وكيفية تحديده

4.4تغطي منهجية الجمع كيفية جمع البيانات وطريقة التعامل معها؛ تشتمل علي طرق منهجية
لجمع البيانات والتحقق منها والمنجزات

5.5يصف التأثير أشكال تأثير برامج الدروس المستفادة وكيفية تحقيق هذه البرامج للمصداقية أو
محافظتها عليها؛ ويشتمل على اإلبالغ بالقرارات ،وتغييرات التوجيهات والسياسات ،ومنهج من أجل

التدريب والتعليم ،وعمليات شراء جديدة ،وتأسيس نظام لتبادل المعرفة ،وغيره

6.6تغطي إدارة المعرفة نُهج إدارة المعرفة؛ وتشتمل على التوظيف ،وتدريب المشاركين ببرنامج الدروس
المستفادة ،إلى آخره

7.7تغطي إدارة المواهب التوظيف (العاملين المخصصين والمصفوفة) والتدريب

8.8تغطي مجتمعات الممارسة أهمية االتصال الشبكي عبر المجتمع—على الصعيدين الداخلي
والخارجي للمنظمة على ٍ
حد سواء
9.9يغطي التغلب على العقبات مواجهة المعوقات التي تواجه البرنامج؛ تشتمل على المخاوف
المتعلقة بالسالمة المهنية في أعقاب المحن ،والوضع التنظيمي ،والتمويل ،إلخ

بروتوكول المناقشة الموحدة

لماذا نهتم بالدروس المستفادة؟

–لماذا تجرى مراجعات تتعلق بالدروس المستفادة؟ ما الفوائد التي ستنجم عن هذه المقابالت من حيث
التأثير والكفاءة وتطوير الكادر ،وما إلى ذلك؟

–هل تهدف مقابالت الدروس المستفادة إلى تحقيق فوائد قصيرة المدى أو بعيدة المدى؟ هل من المتوقع
أن يتمخص عنها تحسينات خاصة بالبرنامج أو تحسينات عامة أوسع نطا ًقا؟
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الرؤية

وضع رؤية لبرنامج الدروس المستفادة؛ النتائج المتوقعة والجمهور المستهدف
–كيف تتخذ قرارًا بشأن ما ستراجعه؟

–من الذي يقرر األمور الجديرة بالمراجعة؟

– –هل تصدر القرارات من مستوى القيادة أم من مستوى العمل أم من مكان آخر؟

–من القائم على المراجعة ،ومن الذي يشارك؟

–هل يتم إجراء مراجعات الدروس المستفادة وإدارتها بشكل مركزي ،أم تستطيع وحدات األعمال مباشرة
مراجعاتها الخاصة؟

– –إذا كانت العملية غير مركزية ،كيف يمكنك التأكد من أن جميع المراجعات تتبع إجراءات ومعايير
ِ
وصيغ متسقة ،وما إلى ذلك؟
تمكين العناصر

العناصر الضرورية لتمكين برنامج الدروس المستفادة :وتشتمل على ثقافة التعلم ،ومشاركة القائد ،وغير
ذلك.

–هل هناك شروط ُمسبقة محددة ضرورية لتعلم الدروس المستفادة من أداء سابق بشكل فعال؟

– –قد تحتوي األمثلة على دعم القيادة ،وضمان السالمة من االنتقام ،وعمليات التدريب أو التعليم
الموحدة ،إلى آخره.

–هل تدعم القيادة الدروس بوجه خاص ،أم يقتصر دورها على إعطاء تصريح لعملية الدروس المستفادة
ككل؟

–كيف يمكنك التأكد من أن األشخاص مستعدون لمناقشة اإلخفاقات؟
خطة الجمع

تتعلق بما تجمعه وكيف يتم تحديده؛ خطط الجمع
–كيف تقيم الوظائف التي يتم توزيع المسؤوليات فيها بين مكونات متعددة للمنظمة؟
–ما القواعد األساسية التي تحكم مراجعات الدروس المستفادة؟

–كيف يمكنك التأكد من شمولية مراجعات الدروس المستفادة واعتمادها على الحقائق وخلوها من
العوامل المؤثرة أو التحيز غير المناسب؟

–ما األوجه التنظيمية المتبعة لديكم (التعلم المؤسسي و/أو النهج اإلداري)؟
هج الجمع واالعتماد والنشر
نُ ُ

كيفية جمعك للبيانات وطريقة تعاملك معها؛ طرق منهجية لجمع البيانات والتحقق منها والمنجزات
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–كيف تجمع المعلومات والرؤى (على سبيل المثال ،مراجعة وثيقة ،مقابالت ،دراسات استقصائية،
مناقشات مائدة مستديرة)؟

–قم بوصف استراتيجيات التحقق لديك

–كيف يتم نشر تقييمات الدروس المستفادة؟
–من المسؤول عن عملية النشر؟

–هل تستخدم استراتيجيات الدفع أو الجذب؟
– –على سبيل المثال :منافسات الكفاءة
– –صناديق االقتراح

التأثير

يصف أشكال تأثير برامج الدروس المستفادة التي تخلفه وكيف تحقق هذه البرامج المصداقية وتحافظ
عليها :ويشتمل على اإلبالغ بالقرارات ،وتغييرات التوجيهات والسياسات ،ومنهج دراسي من أجل التدريب

والتعليم ،وعمليات شراء جديدة ،وتجهيز نظام تبادل المعرفة ،وغير ذلك

المستفادة لتغيير الممارسات والسلوك؟
–كيف تستغل المنظمات نتائج دراسات الدروس ُ
–كيف تؤدي الدروس المستفادة إلى إحداث تغييرات في الممارسات التجارية؟
–هل يوجد شخص محدد يملك الدروس ويملك عملية تنفيذها؟

–هل تحدد تقييمات الدروس المستفادة مقاييس لتقييم أثر تنفيذ الدروس المستفادة؟

–هل يتم الرجوع إلى الدروس المستفادة بعد فترة زمنية محددة لمعرفة ما إذا كان قد تم تنفيذها وهل
حققت األثر المنشود أم ال؟ هل تقع مسؤولية هذه العملية على عاتق فريق الدروس المستفادة أم وحدة
العمل المتأثرة؟

–كيف تقوم بقياس التأثير؟

–هل يتم دمج الدروس بالتدريب المهني؟ إذا كان األمر كذلك ،فكيف يتم ذلك ونحو أي غاية؟

– –قد تشتمل األمثلة على تدريب التأهيل للعمل ،و تدريب دوري لمستويات أو وظائف محددة ،ومناقشات
غير رسمية

– –قد تُستخدم التطبيقات في تدريب المديرين وتعزيز بناء الفريق ،وتحفيز التفكير النقدي وتعزيز إدارة
المشروع

إدارة المعرفة

هج إدارة المعرفة؛ التوظيف ،والمشاركين بالبرنامج التدريبي للدروس المستفادة ،إلخ.
تتناول ن ُ ُ
–ما الذي تعتزم فعله لترسيخ ثقافة التعلم عبر مستويات المنظمة (مثالً ،على المستوي الفردي و/أو
القسم و/أو الفريق و/أو القيادة و/أو فريق العمل المتخصص)؟

–هل تعتزم متابعة المشاركين في البرنامج (مثالً ،عبر الزيارات اإللكترونية بواسطة الدرجة/التصنيف)؟
–ما مدى أهمية توافر بنية أساسية متعددة الجوانب لتكنولوجيا المعلومات من أجل االستفادة من
الدروس المستفادة ونشرها؟
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إدارة المواهب

المخصصون والمصفوفة) والتدريب
التوظيف (العاملون
ّ
المخصص مقابل اإلدارة أم النموذج
–القوة العاملة بأكملها مقابل "فريق عمل الدروس المستفادة" ُ
الهجين؟
–وصف حلول االستعانة بمصادر رأس المال البشري لوظيفة الدروس المستفادة.
مجتمعات الممارسة

تتناول أهمية االتصال الشبكي عبر المجتمع.
التغلب على العقبات

التغلب على العقبات المتعلقة بالبرنامج؛ المخاوف المتعلقة بالسالمة المهنية في أعقاب المحن ،والوضع
التنظيمي ،والتمويل ،وما إلى ذلك.

–ما العقبات التي تحول دون تنفيذ الدروس المستفادة بشكل فعال ،وكيف تتجاوز منظمتك تلك
العقبات؟

– –قد تشتمل األمثلة على عوائق ثقافية ،أو الحساسية تجاه المخاطر أو األخطاء ،أو ضعف عملية
النشر ،أو غياب الحوافز المشجعة على التغيير

– –القيود المتعلقة بالموارد

– –الوضع التنظيمي

الملحق B

النتائج المستخلصة من المقابلة

تظهر بيانات المتحاور ،وغالبًا ما تكون مجهولة الهوية ،في جميع أجزاء هذه الدراسة على شكل اقتباسات
مباشرة ،وموجزات ،و/أو دراسات الحالة لدعم المفاهيم األساسية .ويفصل الجدول  B.1مدى تكرار اقتراح

المتحاورين لعوامل معينة أسهمت في سياق برامج الدروس المستفادة أو حدثت فيها .تتم جدولة التكرار
وفقا للقطاع  -المنظمات العسكرية ،والقطاع الحكومي والقطاع العام ،والقطاع الخاص ،ولكن لم يتم
ً
تحديد مشاركين محددين.

الجدول B.1
النتائج المستخلصة من المقابلة
العامل

القوات
المسلحة
()n = 3

الحكومة
()n = 6

القطاع الخاص
()n = 16

اإلجمالي
()n = 35

الرؤية

13

6

7

26

ثقافة التعلم

13

5

14

32

تأييد القادة

13

5

12

30

سلفا لمراجعات الدروس
خطة الجمع والتحفيز المحدد
ً
المستفادة

8

2

7

17

إدارة المعرفة

13

6

8

27

قاعدة البيانات القائمة على تكنولوجيا المعلومات

11

5

4

20

منصة الدروس المستفادة الخاصة بالمنظمة

8

4

5

17

منصة مشتركة أو بين الوكاالت للدروس المستفادة

10

2

0

12

منصة الدروس المستفادة (جميع األنواع)

11

5

5

21

التخطيط لرأس المال البشري

13

5

10

28

مجتمعات الممارسة

11

4

6

21

التغلب على العقبات

11

2

2

15

تحديات توفير الموارد والموظفين

7

1

3

11
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في تصنيف العوامل ،طرحنا األسئلة التالية بخصوص الردود المقدمة خالل المقابالت:
1.1الرؤية :هل تربط المنظمة أو المتحاور برامج الدروس المستفادة بالرؤية أو المهمة التنظيمية؟

2.2ثقافة التعلم :هل تذكر المنظمة أو المتحاور صراحة قيمة ثقافة التعلم؟
3.3تأييد القادة :هل تذكر المنظمة أو المتحاور صراحة قيمة تأييد القادة؟

سلفا لمراجعات الدروس المستفادة :هل تمتلك المنظمة محفزات
4.4خطة الجمع والتحفيز المحدد
ً

سلفا لعملية مراجعة الدروس المستفادة (على سبيل المثال ،خطة الجمع السنوية،
محددة
ً
محفزات خاصة)؟

5.5إدارة المعرفة :هل تقوم المنظمة بإدراج إدارة المعرفة في عمليات وبروتوكوالت مراجعة الدروس
المستفادة الخاصة بها؟

6.6قاعدة البيانات القائمة على تكنولوجيا المعلومات :هل تستخدم المنظمة قاعدة بيانات قائمة على
جزءا من عمليات جمع الدروس المستفادة و/أو نشرها؟
تكنولوجيا المعلومات باعتبارها
ً

7.7منصة الدروس المستفادة الخاصة بالمنظمة :هل تمتلك المنظمة منصة داخلية للدروس
المستفادة؟

8.8منصة مشتركة أو بين الوكاالت :هل تمتلك المنظمة منصة مشتركة بين المنظمات للدروس
المستفادة (مثل نظام المعلومات المشترك للدروس المستفادة)؟

9.9منصة الدروس المستفادة (جميع األنواع) :هل تمتلك المنظمة أي نوع من منصات الدروس
المستفادة؟

1010إدارة رأس المال البشري :هل الحظت المنظمة أو المتحاور أهمية إدارة المواهب (بما في ذلك التدريب)
لعمليات الدروس المستفادة؟

1111مجتمعات الممارسة :هل ينخرط ممارسو الدروس المستفادة لدى المنظمة في مجتمعات
الممارسة القائمة على الدروس المستفادة؟

منفتحا بشأن تحديات أو عقبات االضطالع بالبرامج الناجحة
1212التغلب على العقبات :هل كان المتحاور
ً
القائمة على الدروس المستفادة؟

1313تحديات توفير الموارد والموظفين :هل تشير المنظمة إلى حاجتها إلى المزيد من الموظفين
المعنيين بالدروس المستفادة؟

يتمثل أحد أوجه القصور في نهجنا في أننا ،لضمان تطبيق أوسع للنتائج المستخلصة ،استخلصنا

استنتاجاتنا من عينات صغيرة من منظمات من مختلف المجاالت؛ ومع ذلك ،قد ال تمثل عينة المنظمات
هذه ،بالضرورة ،المجاالت التنظيمية التي توجد فيها .وينبغي الوضع في الحسبان عينات أكبر لفهم أشمل
التجاهات مبادرات الدروس المستفادة داخل طائفة محددة.

االختصارات

AAR
BPM
BPR
CALL
CCO
CIA
CIO
CLO
CoE
CSCD
CSI
DoD
FEMA
FSI
GAO
GE
JLLIS
IFC
IT
JPL
NASA
NATO
PIR
QDDR
SME
UPS
USAID
USAF
USMC

مراجعة ما بعد العمل
إدارة عمليات األعمال
إعادة هندسة عمليات األعمال
المستفادة للجيش
مركز الدروس ُ
مركز العمليات المعقدة
وكالة االستخبارات المركزية األمريكية
مدير المعلومات
مدير التعلم
مركز التميّز
مركز دراسة ممارسة الدبلوماسية
مركز دراسة االستخبارات
وزارة الدفاع
الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ
معهد الخدمات الخارجية
مكتب المساءلة الحكومية
جنرال إلكتريك
نظام معلومات الدروس المستفادة المشترك
مؤسسة التمويل الدولية
تكنولوجيا المعلومات
مختبر الدفع النفاث
اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء
منظمة حلف شمال األطلسي
مراجعة تنفيذ السياسات
المراجعة كل أربع سنوات للدبلوماسية والتنمية
خبير متخصص
خدمة الطرود المتحدة
الوكالة األميركية للتنمية الدولية
القوات الجوية األمريكية
قوّات مشاة البحريّة األمريكية
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فعالة ،وتعد هذه
تعتبر المنظمات التي تستجيب للمتغيرات وتتأقلم معها ،منظمات ّ
الخاصية ذات أهمية ملحة في عالمنا المعقد اليوم .وقد شددت مراجعة الدبلوماسية
والتنمية التي تجرى كل أربع سنوات لعام  2015على أهمية حل المشكالت بأسلوب ابتكاري
وتعزيز االبتكار أثناء إدارة المخاطر المعقدة .وقد رسخت المراجعة هذه المبادئ الستنباط
الدروس المستفادة ونقلها ،وهو مفهوم متعدد التخصصات للنمو التنظيمي يدعمه التفكير
في األعمال أو األحداث الماضية ،ويرشد إلى تحسين الحق في اإلجراءات أو الممارسات
فعال وجود بنية أساسية تنظيمية تعزز ثقافة
التنظيمية .ويتطلب برنامج دروس مستفادة ّ
التعلم .وقد طوّرت وزارة الخارجية بالفعل العديد من العناصر التنظيمية والسمات الثقافية
المتعلقة بالدروس المستفادة ،وهذه توفر نقطة بدء يمكن للوزارة من خاللها تطوير قدراتها
على نطاق المؤسسة.
وتحقيقا لهذه الغاية ،تستكشف هذه الدراسة الممارسات الفضلى
ً
عبر مجاالت النظرية التنظيمية وضمن المنظمات الخاصة والعامة على حد سواء .راجع
المؤلفون الدراسات السابقة ذات الصلة ،وجمعوا معلومات من منظمات عامة وخاصة،
وعقدوا اجتماعات المائدة المستديرة إلنشاء قائمة بالممارسات الفضلى الموضوعية التي
تهدف إلى توجيه وزارة الخارجية بينما تستمر في تطوير ثقافة تعلم وقدرة معززة الستقاء
الدروس المستفادة.
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